


   
  

 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2565 
เร่ือง งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal 

 

 
 

            Research and Innovation to Promote the Economy in the New Normal Era  

 

ขอเขียนท่ีปรากฏในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 11 
ผูเขียนตองรับผิดชอบตอผลทางกฎหมายท่ีอาจเกิดข้ึนไดในทุกกรณี 

ไมมีผลตอคณะกรรมการดําเนินงานและมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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Message from the Vice President 
SPUC’s 11th National and International Conference 2022 

 

 Sripatum University at Chonburi organizes the National and International 
Conference 2022 on Research and Innovation to Forward the Digital Economy Era as 
an academic venue for researchers to exchange knowledge, concepts, and experience 
through their research paper and creative work presentations and for them to build 
research connection in order to support the development of research studies and 
innovation that support digital economy.  
       On behalf of Sripatum University at Chonburi, I would like to thank the expert 
and organizing committee for spending their valuable time reviewing and selecting 
academic work for presentation. My special thanks go to all researchers, scholars, 
academic paper presenters, and participants for making this national and international 
conference a success. 

 

                                                                
                                                                            Dr. Busaba Chaijinda 
        Vice President of Chonburi Campus 
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สารรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

คร้ังที่ 11 ประจําป 2565 

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ครั้งท่ี 11 ประจําป 2565 เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Research and Innovation to Forward the Digital Economy Era) 
เพ่ือเปนเวทีการนําเสนอ การเผยแพรงาน วิจัย งานท่ีสรางสรรคของ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา 
คณาจารย และผูท่ีสนใจ ตลอดจนเปนการสรางเครือขายดานการวิจัย สงผลใหเกิดการพัฒนางานวิจัย 
เกิดการพัฒนานวัตกรรมท่ีสงเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 
 ในนามของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานทุกทาน ท่ีเสียสละเวลาอันมีคาในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ขอขอบคุณนักวิจัย นักวิชาการ 
เจาของผลงาน ผูนําเสนอ และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีทําใหการดําเนินการการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ในครั้งนี้ มีความสมบูรณ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เปนไปตามเจตนารมณ ทุกประการ          

                 

                                                                                                               
                           (ดร. บุษบา ชัยจินดา) 

                               รองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

Message from the Organizing Committee Chairperson 

 

 SPUC National and International Conference 2022 on Research and Innovation 
to Forward the Digital Economy Era aims for lectures, researchers, students, and the 
general public to academically exchange knowledge found in recent researches in various 
fields. The opening ceremony features two special talks, one in Thai on “Research in 
the Digital Era” by Associate Professor Dr. Narong Yoothanom, President of Kanchanaburi 
Rajabhat University Council, and the other in English on “SCRUM for Industry” by 
Dahm M. Hongchai, Agile Coach of OCADEE, Registered SCRUM Trainer of Scrum, Inc. 
 On behalf of the organizing committee, I would like to express my sincere 
gratitude to Sripatum University at Chonburi and both private and government sectors 
which support this national and international conference. My sincere thanks also go to 
the keynote speakers, presenters, participants, and organizing committee for making 
this conference a success. 

  

                                                                                              

                      

                                                        Associate Professor Kanchana Maneesaeng 
                                                Vice President for Research and Planning 
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สารประธานคณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการจัดประชุม 

 

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2565 เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรม                   
เพ่ือขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค                           
เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการใหอาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจ นําเสนอบทความวิจัย แลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็น จากงานวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ และการบรรยายพิเศษภาคภาษาไทย “เรื่อง การ
วิจัยในยุคดิจิทัล” จาก รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี                   
และการบรรยายพิเศษภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง “SCRUM For Industry” จาก อาจารยมงคล หงษชัย                         
ท่ีปรึกษาและโคชดาน Agile & Scrum และการพัฒนาธุรกิจ  
 ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี องคกร
ของรัฐ และภาคเอกชน ท่ีใหการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณวิทยากร ผูนําเสนอผลงานวิจัย และผูเขารวมประชุมทุกทาน คณะกรรมการทุกฝาย และ
คณะทํางานทุกทาน ท่ีมีสวนสําคัญทําใหการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ประสบความสําเร็จอยางดี 

 

  

                                                                                                                

         (รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง) 
                     รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน 
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11th National and International Conference 

on Research and Innovation to Forward the Digital Economy Era 

Friday, July 1, 2022 (online via Zoom) 

 ............................................................................................................ 
 
08.30-09.00  Registration 

- Get QR code from online system  
09.00-09.45 Opening Ceremony     

- Reported by Associate Professor Kanjana Maneesaeng, Vice 
President for Research and Planning 

- Opening speech by Associate Professor Dr. Kanchit 
Malaiwong, the Royal Institute and President of Sripatum 
University Council 

09.45-11.00   Plenary Talk (in Thai) on “Research in the Digital Era” by 
Associate Professor Dr. Narong Yoothanom, President of 
Kanchanaburi Rajabhat University Council  

11.00-12.00   Plenary Talk (in English) on “SCRUM for Industry” by Dahm    
M. Hongchai, Agile Coach of OCADEE, Registered SCRUM Trainer 
of Scrum, Inc. 

12.00-13.30  Lunch Break      
13.30-16.30  Oral Presentation  

- International papers: Groups 1 and 2 
-  National papers: Groups 3, 4, 5, 6, 7, and 8 

16.30  Conference closes 
----------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The schedule is subject to change as appropriate. 
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 11 
เรื่อง งานและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
วันศุกรท่ี 1 กรกฎาคม 2565 โดยรูปแบบการประชุมออนไลน 

 

************************ 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับรหัสในชวงเชา 
- ผานระบบออนไลน สแกน QR code 

09.00-09.45 น. เขารวมการประชุมผานการประชุมออนไลนดวย zoom meeting     
พิธีเปด สถานท่ี หองมาสุข ชั้น 2 หรือ หองปฎิบัติการคณะนิเทศศาสตร  
 - ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 
 - พิธีเปด โดย รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ  นายกสภามหาวิทยาลัย 

09.45-10.45 น. บรรยายพิเศษ ภาคภาษาไทย โดย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม เรื่อง การวิจัยในยุคดิจิทัล  

10.45–11.45 น. บรรยายพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ โดย วิทยากร ท่ีปรึกษา และ     
โคชดาน Agile & Scrum และการพัฒนาธุรกิจ 
คุณมงคล หงษชัย  เรื่อง SCRUM For Industry 

11.50-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
                        ภาคบาย การนําเสนอผลงาน ผานระบบออนไลน ผูนําเสนอผลงาน / คณะกรรมการกลุมยอย /  
                        เจาหนาท่ีดูแลระบบลงทะเบียนรับรหัสในชวงบาย สแกน QR code 
13.30-16.30 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ แบบบรรยาย ระดับนานาชาติ 

คณะกรรมการกลุมยอย กลุมท่ี 1 และ กลุมท่ี 2 แบบบรรยาย ระดับชาติ คณะกรรมการกลุมยอย
กลุมท่ี 3,4,5,6,7 และ กลุม 8 

16.30 น. ปดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
* กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม   
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ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย 

หองประชุม VDO Conference 1 

1. รองศาสตราจารย ดร. ชลธศิ   ดาราวงษ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเจกิตาน   ศรีสรวล   กรรมการ 

3. อาจารยนันทวดี   ชัยจินดา  กรรมการและเลขานุการลลิง 

 
เวลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 

13.10-13.30 pm. DEVELOPMENT OF SMART HOME SECURITY 

SERVER USING BLYNK IOTS PLATFORM 

Waris Rattananimit 
Faculty of Engineering 
and Technology Siam 
Technology College 

13.30-13.50 pm. SUITABILITY AREAS FOR RICE SEED 
PRODUCTION AND RICE SEED 
PRODUCTIVITY IN RATTAPHUM DISTRICT, 
SONGKHLA PROVINCE 

Siranee Wongkrachang 
Tropical Agricultural 
Resource Management, 
Prince of Songkla 
University 

13.50-14.10 pm. DEVELOPMENT OF A LINEAR TRIP 
GENERATION MODEL FOR BANGKOK 

Sadayut Cheedlamduan 
Logistics and Rail 
Engineering, Faculty of 
Engineering, Mahidol 
University, Nakhon 
Pathom, Thailand 

14.10-14.30 pm. EVOLUTION OF THE E-SPORTS ERA & 
MARKET TRENDS 

Nay Ye’ Htike  
Faculty of International 
Digital Business, Rangsit 
University 
 

14.30-14.50 pm. CARDAMOM EXTRACT DECRESE BRAIN 
INFARCTION AND INHIBIT LIPID 
PEROXIDATION PRODUCT IN CEREBRAL 
ISCHEMIA RAT 

Pratchaya Kaewkaen 
The College of Research 
Methodology and 
Cognitive Science, 
Burapha University, 
Thailand  
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เวลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 
14.50-15.10 pm. A GAMIFICATION TECHNIQUE TO PROMOTE 

SELF-REGULATED LEARNING ON DISTANCE 

LEARNING DURING COVID-19 SITUATION 

Chanakarn Kingkaew 
Computer and Artificial 
Intelligent Engineering 
(CAI), Faculty of 
Engineering and 
Technology (ET), 
Panyapiwat Institute of 
Management (PIM), 
Nonthaburi, Thailand 
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ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย 

หองประชุม VDO Conference 2 

1. Dr. Sukana Chakma  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยนิรชร  บุญชูกุศล  กรรมการ  

3. อาจารยศิริลักษณ  เขตรสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 

 

วลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 
13.10-13.30 pm. STUDENT ACHIEVEMENT IMPROVEMENT 

IN AN TPACK INSTRUCTIONAL DESIGN 

MODEL 

Wang Shizhao 
Faculty of Industrial 
Education and 
Technology University 
King Mongkut’s Institute 
of Technology 
Ladkrabang 

13.30-13.50 pm. STUDY OF EXPERIENTIAL TEACHING 

METHOD TO ENHANCE ENGLISH 

SPEAKING ABILITY OF BUSINESS ENGLISH 

STUDENTS 

Xi Qing  
Valaya Alongkron 
Rajabhat University 
under the Royal 
Patronage, Thailand  

13.50-14.10 pm. PEER ASSESSMENT TEACHING MODEL 
WITH A WEB-BASED CLOUD  PLATFORM 
TO ENHANCE PARTICIPATION OF STUDENT 

LIU TUO 
Faculty of Industrial 
Education and 
Technology University 
King Mongkut’s Institute 
of Technology 
Ladkrabang  

14.10-14.30 pm. MATHEMATICAL MODEL OF THE RISK 
ASSESSMENT FOR AIRBORNE TRANSMISSION 
IN A CLASSROOM WITH A SURGICAL MASK 
EFFICIENCY 

Benjawan Janmanit  
Department of 
Mathematics, Faculty of 
Science, King Mongkut's 
Institute of Technology 
Ladkrabang 10520 
Thailand  
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วลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 
14.30-14.50 pm. READING TOOLS AS COUNTERMEASURES 

AGAINST TEXT’S INCOMPREHENSIBILITY 
FOR VARSITY STUDENTS 

Nuttanuch Munsakorn 
Language Institute of 
International Division of 
Bangkok University 
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ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย 

หองประชุม VDO Conference 3 

1. ผูชวยศาสตราจารยอภิชัย  ตระหงานศรี  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยปณฑชณิช  เพงผล   กรรมการ  

3. อาจารยนงเยาว  สอนจะโปะ  กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 
13.10-13.30 น. การพัฒนาแอปพลิเคชันไลนแชทบอทสําหรับการ

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวและเสนทางทองเท่ียวใน
รูปแบบวันเดยทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร 

พงศพัทธ สวัสดิ์รักษากุล 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม)  

13.30-13.50 น. การวิเคราะหประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู 
ของดารกเน็ต 

ปฏิพล ตปนียะกุล 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

13.50-14.10 น. การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือแจงและ
ตอบกลับขอมูลการเรียนกรณีศึกษานักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

อธิศ วิชัยศิริรัตน 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.10-14.30 น. การพัฒนาแอพพลเิคชั่นแชทบอทเพ่ือการทํา
ธุรกรรมโอนเงินระหวางประเทศ 

พริมา สุขสอาด 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.30-14.50 น. แอพพลิเคชันแชทบอทเพ่ือการพัฒนาระบบ
สนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร 

วีรศักดิ์ ชวดนุช 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.50-15.10 น. การพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือแสดง
การออกหนังสืออนุญาตสงออกพืชอนุรักษ 
กรณีศึกษาหนวยงานสํานักคุมครองพันธุพืช  
กรมวิชาการเกษตร 

บังอร จันทรดี 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.10-15.30 น. การพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร 

จุฑาทิพย วสุพันธ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.30-15.50 น. การพัฒนาวิชวลไลเซชันสําหรับแสดงผลการ
วิเคราะหขอมูลการจําหนายพันธุสัตวน้ําเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

พิชชาพร สินธพานนท 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.50-16.10 น. การพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชันเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในขอมูลยอดขายสินคา 

พลเชษฐ รุงกิจวรเสถียร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

16.10-16.30 น. การพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือแสดง
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของคนแตละ
ชวงวัย 

วิภาวดี มีกัณหา 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
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ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย 

หองประชุม VDO Conference 4 

1. ผูชวยศาสตราจารยลัดดาวรรณ มีอนันต   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยจิราพร  ชมยิ้ม   กรรมการ 

3. อาจารยณพัชรวดี  แสงบุญนํา หงษทอง กรรมการและเลขานุการ 

 

เวลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 
13.10-13.30 น. การพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือการ

วิเคราะหและการทํานายผลความสําเร็จ 
กรณีศึกษา : โครงการ Digital Lending ของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ณรงค สวรรคโพธิ์พันธุ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

13.30-13.50 น. ระบบโตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการ 
องคความรูกรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

กิตติธัช ตระกูลแสง 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

13.50-14.10 น. การพัฒนาเครื่องมือสําหรับวิเคราะหความเสี่ยง
ทางดานการเงินโดย CAMELS RATING MODEL 
สําหรับธุรกิจสหกรณ 

พิมพกานต ศรีนอย 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.10-14.30 น. การวิเคราะหคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี
โดยใชดาตาวิชวลไลเซชั่น กรณีศึกษาหนวยงาน
ควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

จุฬาลักษณ เดชวิจิตร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.30-14.50 น. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใช
ประกันภัยไซเบอรระดับบุคคลในประเทศไทย 

อคิราภ รวมจิตต 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.50-15.10 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย ไอทิล 4 
กรณีศึกษา: บริษัท วี เอ็นเตอรไพรส เซอรวิส จํากัด 

ธนาชัย อนรักดี  
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.10-15.30 น. การพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการในการสํารองอะไหล และสินคา 
กรณีศึกษา บริษัท วี เอ็นเตอรไพรส เซอรวิส จํากัด 

วศิน เรืองนิยม 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.30-15.50 น. การพัฒนาสมารตดิจิทัลแพลตฟอรมสําหรับให
คําปรึกษาทางกฎหมายในกรมสรรพสามิตโดยใช
ปญญาประดิษฐ 

พลอยทราย พรนุเคราะห 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
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เวลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 
15.50-16.10 น. การเสริมสรางความตระหนักรูดานความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรสําหรับบุคลากรในบริษัท 
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

สุทธิพันธุ ชวลิตเลขา 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

16.10-16.30 น. การสรางกรอบวัฒนธรรมความม่ันคงปลอดภัย 
ไซเบอรในองคกรสําหรับการเปลี่ยนผานทาง
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

ฐิติมา ภูหอย 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
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ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย 

หองประชุม VDO Conference 5 

1. ผูชวยศาสตราจารยนรินทร  พนาวาส   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสมพร  แกวสงค   กรรมการ 

3. อาจารยปฐม  พุมพวง   กรรมการและเลขานุการ 

 
เวลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 

13.10-13.30 น. การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมสําหรับบริหาร 
การฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือน
ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ภายใตการกํากับดูแลของ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

ปภาวรินทร เสนะโลหิต 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

13.30-13.50 น. การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมสําหรับการทํา
สมารตคอนแทร็กตในระบบธุรกิจหองเชา 

สถิระ เสง่ียมทรัพย 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

13.50-14.10 น. การตรวจจับการบุกรุกเครือขายคอมพิวเตอร 
ดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียมเชิงลึก 

นฤเทพ วิถีไพร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.10-14.30 น. ปจจัยท่ีมีผลตอระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร 
เฉลิมพระเกียรติ 

ภิรมณ แกวไทรอินทร 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  

14.30-14.50 น. การพัฒนาระบบแจงรายละเอียดคาตอบแทน
บุคลากรนอกสังกัดออนไลนคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รณกร กันอรุณ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

14.50-15.10 น. การปรับปรุงแหลงจายกําลังแบบติดตามสําหรับ
เครื่องขยายเสียงเชิงเสน 

จิโรจน พรวัฒนา 
(มหาวิทยาลัยปทุมธานี) 

15.10-15.30 น. การปรับปรุงชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟ 
ตรงรางคูสาํหรับเครื่องขยายเสียงสาธารณะคลาสจี 

จิโรจน พรวัฒนา 
(มหาวิทยาลัยปทุมธานี) 

15.30-15.50 น. การวิเคราะหภาพสําหรับระบบระบายความรอน
ของเครื่องปรับอากาศโดยใชภาพถายความรอน 

สงกรานต ภารกุล 
(วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม) 

15.50-16.10 น. ผลผลิตยางพาราระหวางสวนยางพาราวนเกษตร
และสวนยางพาราเชิงเดี่ยวในจังหวัดสงขลา 

นรันต ณัฏฐารมณ 
(มหาวิทยาลัยหาดใหญ) 

16.10-16.30 น. การพัฒนาระบบรายงานผลลัพธและติดตาม
ตัวชี้วัดออนไลน (KPI Online) คณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

โสพิศา สงสมบูรณ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
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ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย 

หองประชุม VDO conference 6 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปนปนัท  จาดา  ประธานกรรมการ 

2. ดร.ธันยนันท   สมบูรณรัตนโชค  กรรมการ 

3. อาจารยชัยณรงค   ชัยจินดา กรรมการและเลขานุการ 

 

เวลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 
13.10-13.30 น. การจัดการหวงโซอุปทานสับปะรดของเกษตรกร

ตําบลบานเสด็จ จังหวัดลําปาง 
เก็จวลี  ศรีจันทร 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนา) 

13.30-13.50 น. การเสริมสรางความเขมแข็งดานการพัฒนา
กําลังคนระดับสูงตอการจัดการการทองเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก  
กรณีตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี 

จิรานุช โสภา 
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

13.50-14.10 น. การพัฒนาระบบจัดการการจองหองพักและ
บริการธุรกิจโฮมสเตย กรณีศึกษา น้ําตกตายาย
โฮมสเตย 

นฤมล พรรควัฒนชัย 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม)  
 

14.10-14.30 น. การปรับตัวในอาชีพของพนักงานท่ีมีผลตอความ
ผูกพันในองคกรของบริษัทขนสงแหงหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

กัณณาพัฒน  เมคัน 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุร)ี 

14.30-14.50 น.                                         ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ และปจจัยดาน
คุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอความไววางใจใน 
ตราสินคา กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

พัชรี สุวรรณานนทกุล 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

14.50-15.10 น.  ปจจัยดานการบริหารงานท่ีมีผลตอความพึงพอใจ 
คุณภาพชีวิต และการบอกตอของผูพักอาศัย
คอนโดมิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา จังหวัด
ชลบุร ี

จิดาภา วรประยูร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 
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ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย 

หองประชุม VDO conference 7 

1. รองศาสตราจารย ดร.เยาวนารถ  พันธุเพ็ง   ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยวราพร   ดําจับ    กรรมการ 

3. อาจารยปภาดา   ประมาณพล  กรรมการและเลขานุการ 

 

เวลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 
13.10-13.30 น. รูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับ 

การแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยัน
โควิด-19 

ณรงคฤทธิ์ นิ่มมาก   
(มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตชลบุร)ี 

13.30-13.50 น. การพัฒนากฎหมายวาดวยความรับผิดเก่ียวกับ
การคุกคามทางคอมพิวเตอร 

ชัชทพงษ เชื้อดี 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุร)ี  

13.50-14.10 น. ความพรอมในการจัดคายนันทนาการวิชาการใน
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

พิชชานนท ศรีพล 
(มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ) 

14.10- 14.30 น. การจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันใหแก
นักศึกษาผูพิการทางสายตาในชั้นเรียนรวมกับ
นักศึกษาปกติ: จากอักษรเบรลลสูโปรแกรมอาน
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15.10-15.30 น. การศึกษาเปรียบเทียบคํารื่นหูในภาษาไทยและ
ภาษาจีนดานนัยแฝงทางวัฒนธรรม 

วิกานดา แสงกลา 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุร)ี 
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เวลา ช่ือบทความ ผูนําเสนอ 
13.10-13.30 น. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราท่ีมีตอ
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ชนากานต โภชฌงค  
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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13.50-14.10 น. อิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระ และมูลคาเพ่ิม
เชิงเศรษฐกิจท่ีสงผลตอราคาตลาดของหลักทรัพย 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยกลุม SETHD 

ลักษณารีย ศรีสุกใส 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)   
 

14.10-14.30 น. ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยท่ีมีความสําคัญตอระบบในประเทศ  
(D-SIBs) ชวงหลักเกณฑ Basel III 

ปาณิสรา ปุจฉาการ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)    
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มีผลตอผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด 

คิสตีนาร จารุวัฒนาตระกูล 
(มหาวิทยาลัยรังสิต)  

14.50-15.10 น. การกําหนดขีดความสามารถการรองรับ 
ดานนันทนาการในพ้ืนท่ีลานกางเต็นทอุทยาน
แหงชาติเอราวัณ 

วิลันดา ปูเตะ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  

15.10-15.30 น. การศึกษาอัตลักษณบุคลากรในอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาท 

จันทรัตน ม่ันวิเชียร 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม) 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE RISK ASSESSMENT FOR 
AIRBORNE TRANSMISSION IN A CLASSROOM WITH A SURGICAL 

MASK EFFICIENCY 
 

Benjawan Janmanit* 
    Nopparat Pochai* 

 

ABSTRACT  
 TB, COVID-19, MERS, and SARS are all severe infectious diseases that spread 
through the air or aerosol in a number of ways, such as coughing, spitting, sneezing, 
speaking, or wounds. This paper proposes a mathematical model for measuring the 
probability of airborne transmission in a classroom using surgical mask efficiency. To 
approximate the model solution, the fourth-order Runge-Kutta technique is utilized. 
The proposed method provides a balance between the number of students permitted 
to remain in the classroom and the efficacy of a surgical mask. We can see that using 
a surgical mask and a well-ventilated system can help to limit the risk of airborne infection 
in the classroom. 
Keywords: airborne transmission, classroom, mathematical model, risk, ventilation          
                system, surgical mask. 
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INTRODUCTION  
 Tuberculosis (TB), Coronavirus Disease Starting in 2019 (COVID-19), Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS) , and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) are a 
hazardous communicable disease which are spread from person to person through 
the air or the aerosol in different ways, such as through coughing, spitting, sneezing, 
speaking, or through wounds. US scientists in the laboratory have shown that the virus can 
live in an aerosol and remain infectious for at least 3 hours. At present, we have an 
effective TB disinfectant. TB can be treated, but recovery takes a long time. If the 
treatment is not continued, or is incomplete, death may result. Therefore, TB is an 
important public health issue in Thailand (Doremalen et al., 2020). A new procedure 
was developed to study the distribution of epidemics for predicting the possibility of 
airborne infectious diseases in high-density urban areas. It can analyze the chance of 
spread in sub-transportation, and it can also help understand dispersion of airborne 
diseases in public transportation in China (Shan et al., 2011). The researchers studied 
the behaviors of Korean TB infection. TB transmission dynamic was proposed by using 
mathematical TB model with exogenous reinfection. Then, the least squares method 
was used to approximate the considered parameters.  From the results, the most 
significant factor was the case finding effort, which led to a decrease of active TB 
patients (Sara et al., 2014). The researchers developed an infectious diseases model 
of SARS by using two methods for estimating both small-scale SARS outbreak parameter 
at the Amoy Gardens, Hong Kong and large-scale outbreak parameter in the entire 
Hong Kong Special Administrative Region (Mkhatshwa & Mummert, 2011). The inpatient 
nursing records from EMR of the University of Miyazaki Hospital were analyzed by 
using a text data mining technique. This result indicated that vocabulary related to 
appropriate treatment methods (Kushima, Araki, Suzuki, Araki, & Nikama, 2011). This 
research proposed a mathematical model for assessing the probability of airborne 
transmission in a classroom with surgical mask efficiency. 
 

RESEARCH OBJECTIVES 
 1. A mathematical model for assessing the risk of airborne transmission in a 
classroom with a surgical mask efficiency is proposed in this work.  
 2. The fourth-order Runge-Kutta method is used to approximate the model 
solution.  
 3 . The suggested technique balances the number of students allowed to stay in 
the classroom with the effectiveness of a surgical mask. 
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GOVERNING EQUATION 
 The basis for the description of the relationship between the mass or 
concentration of a gaseous substance in space as a function of time is the mass balance 
equation. Thus, the generalized tracer mass balance equation can be presented as the 
following first-order differential equation (Heidt & Werner, 1986): 
 

                                     ,dCV F QC
dt

= −                                              (1) 

 
 where C is the indoor exhaled air concentration (ppm), V is the volume of the 
classroom (m3), and F is an emission of tracer gas into space by a tracer gas source 
(mass per time unit). Furthermore, QC is the transport of tracer gas from the room air 
to the outside (mass per time unit). That show in figure 1. 
 

 
Figure 1: The sampled of variables 

 
 The basic equation for the exhaled air accumulation rate in an atmospheric 
carbon dioxide (CO2) space, which is then occupied, is equal to the rate of exhaled 
air produced by the occupants plus the ambient rate of CO2, minus the exhaled air 
eliminated by the rate of ventilation. Moreover, if we consider the term F of the mass 
balance equation in (1), we find the rate of exhaled air generated by occupants is the 
production rate of tracer by all sources within the enclosure, i.e., n are the number of 
people (person), p is the breathing rate for each person in the room (L/s), and Ca is 
the CO2 fraction containing inbreathed air. Thus, the fundamental equation for exhaled 
air accumulation rate in the room with environmental CO2 can be formulated as the 
following:  
 

.a
dCV npC QC
dt

= −                                                     (2) 
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 We assume that people in the room will contribute equally to the generation of 
CO2 as a marker of exhaled air. At the start of the day, environmental CO2 concentration 
is Ca (ppm); it becomes occupied by n.This implies that the level of exhaled air 
concentration that might contain airborne infectious particles given the presence of 
infectors will start to increase in the room depending on the ventilation rate Q (L/s) 
and n. 
 We consider the equation for exhaled air accumulation rate in the room with 
environmental CO2 in (2), and we divide the ventilation rate into inlet ventilation rate 
and outlet ventilation rate, which can be written as: 
 

( ) ,a out
dCV n t pC Q C
dt

= −                                                 (3) 

 
 where Qout are the inlet ventilation rate and outlet ventilation rate, respectively. 
After dividing both sides of (3) by the volume, we obtain an ordinary differential equation 
which describes the concentration change of the indoor exhaled air per time unit: 
 

( ) .a outn t pC Q CdC
dt V

−
=                                                  (4) 

 
 In this paper, we are interested in the amount of air pollution that leads to 
tuberculosis. Using the same initial equation as the above equation, the equation is 
used to describe the CO2 concentration in the outpatient room of the hospital. 
 Taking into account that the volume fraction of exhaled air, f, is given by the 
sampled exhaled air concentration C(t) in the space divided by carbon dioxide fraction in 
breathed air Ca, we get 
 

( )( ) .
a

C tf t
C

=                                                      (5)   

 
 where t is the elapsed time in the given space. 
 As discussed earlier (Sze To & Chao, 2010), the likelihood of airborne infectious 
particles released by infectors causing infection for susceptible individuals is extremely 
high if they reach the target infection site of the host at a threshold level. However, 
some infectious particles can be trapped in the upper respiratory tract or be reflected 
to other parts of the body, where the probability of causing infection is almost negligible. 
Let β  be the total airborne infectious particles generation rate released by an infector 

(particles/s), µ  be the mortality rate of generated airborne infectious particles by the 
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infector that do not reach the alveolar (particles/s) and FFE is Fitted Filtration Efficiency. 
Hence, the survival rate of airborne infectious particles released by the infector that 
reach the target infection site of the susceptible individual to cause infection at threshold 
level is ( )FFEβ µ−  particles/s as demonstrated. 
 The average concentration of airborne infectious particles, N , that cause 
infection, is equal to the average volume fraction of rebreathed air by infectors ( / )If n , 
multiplied by the average concentration of airborne infectious particles released by 
infectors in the space that reach the target infection site of the respiratory tract 
( ( )) /FFE pβ µ− ⋅  : 
 

( ( ))( ) ,  1 and ( ) 1.
( )

If FFEN t I FFE
n t p

β µ β µ− ⋅
= ≥ − ⋅ ≥                            (6) 

 
 Since not all infectious particles can reach and deposit at the alveolar, let θ  
be a respiratory deposition fraction of airborne infectious particles that successfully 
reach and deposit at the target infection site of the host. Hence, the average number 
of airborne infectious particles, ( )tλ , breathed by a susceptible individual that causes 
infection, is equal to the product of the volume of breathed air by susceptible, (pt), 
respiratory deposition fraction of airborne infectious particles, ,(0 ) 1θ θ< < and the 
average concentration of airborne infectious particles ( N ) released by infectors: 
 

( ) ( ),  t>0.t pt N tλ θ=                                                   (7) 
 

 where t is the time spent in the space up to the point of infection.   
 Computing an expected average number of airborne infectious particles in 
equation (13), the percentage of airborne infectious particles, γ , that cause airborne 
infectious diseases in exhaled air can be estimated as 
 

( )( ) 100.
( )
tt

C t
λγ = ×                                               (8) 

 
 where CT is the sampled exhaled air in the given space. 
 Considering (Wells, 1955) assumed that TB transmission follows a Poisson 
distribution. In (Wells, 1955; Rudnick & Milton, 2003), we express TB transmission 
probability as 
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( )( , , , , , , ) 1 .tP T t I Q V p e λθ µ β −≤ = −                                 (9) 

 
 where ( , , , , , , )P T t I Q V p θ µ β≤ denotes the probability of TB transmission risk 

for susceptible individuals and T≤t are the random variables representing infection risk 
for susceptible individuals up to the time spent in the confined space given the presence 
of an infectious environment in the space. 
 Eq. (9) , predicts the risk of airborne infectious disease by introducing very 
important parameters, including particle production, survival, mortality rates and successful 
deposition fraction at the site of infection. The model is applicable in multiple infective 
environmental conditions obeying the boundary condition of threshold level of infectious 
particles to induce infection. 
 Hence, Eq. (9), predicts the risk of airborne infectious disease transmission, such 
as covid19, under non-steady state conditions. An exponential term of this equation is 
equal to the number of airborne infectious particles inhaled by each susceptible individual 
in the space to induce infection and not quanta. Additionally, for a susceptible individual 
to be infected, this number should reach or exceed the threshold level depending on 
the virulence of the infecting pathogen strains and host immune response. We believe 
that this approach provides a better and more flexible mathematical model for 
epidemiologists and the whole community in understanding infectious disease 
transmission risks. 
 

EFFECTIVENESS OF FACE MASKS DISINFECTION METHOD AGAINST COVID 
 Public health experts recommend wearing face masks as tools to protect others 
from breathing potentially infectious particles. At the request of University of North 
Carolina (UNC) Hospitals, EPA scientists are working to understand the effectiveness of 
masks to protect the wearer against the virus through a series of projects in collaboration 
with UNC researchers. Researchers tested how well different masks and modifications 
filter out airborne salt particles, which are the same size as the smallest SARS-CoV-2 
particles, but are not harmful. Members of the research team wore the face coverings 
to do the testing themselves (Environmental Protection Agency, 2021). The effectiveness 
of face mask disinfection surgical mask is shown in Table 1. 
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Table 1: Effectiveness of face mask disinfection (Environmental Protection Agency, 2021) 
 

Consumer-Grade Masks Fitted Filtration Efficiency (FFE) 

surgical mask with ties 0.7150 

 
NUMERICAL SIMULATION 
 There is a risk of airborne infection and surgical mask efficacy when the number 
of patients in an outpatient room remains stable. We will create three different scenarios 
in which there are 50, 40, and 30 individuals in the room. The effectiveness of face 
mask disinfection in Table 1 is used. Their concerned parameters are assumed as shown 
in Table 2.  The fourth-order Runge-Kutta method is employed to approximate the 
solution of Eq. (4). The exhaled air in the classroom when the number of students is 50, 
40, and 30, respectively, is shown in Table 3 and Figure 2. Consequently, the volume 
fraction of exhaled air is also obtained in Table 4 and Figure 3. Finally, the probability 
of airborne transmission risk for susceptible individuals when the number of students is 
50, 40, and 30, respectively, is increasing, as shown in Table 5 and Figure 4. 

 
Table 2: Parameters of setting 
 

Variable Values 
V 75 m3 

Ca 0.04 (ppm) 
p 0.12 (L/s) 

n(T) 30,40,50 
Q 3 (L/s) 

C (0) 0 (ppm) 
h 0.1 (min) 
t 180 (min) 
β  1 
µ  1 

FFE 0.7150 
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Table 3: Exhaled air in the room C(t) 
 

Time (min) 
N 

50 40 30 
0 0.0000 0.0000 0.0000 
10 1.9781 1.5825 1.1868 
20 3.3040 2.6432 1.9824 
30 4.1928 3.3543 2.5157 
60 5.4557 4.3646 3.2734 
90 5.8361 4.6688 3.5016 
120 5.9506 4.7605 3.5704 
180 5.9955 4.7964 3.5973 

 
Figure 2: Exhaled air in the room in 3 cases. 

 
Table 4: The volume fraction of exhaled air f(t) 
 

Time (min) 
N 

50 40 30 
0 0.0000 0.0000 0.0000 
10 49.4520 39.5616 29.6712 
20 82.6007 66.0805 49.5604 
30 104.8209 83.8567 62.8925 
60 136.3923 109.1138 81.8354 
90 145.9014 116.7212 87.5409 
120 148.7655 119.0124 89.2593 
180 149.8880 119.9104 89.9328 
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Figure 3: The volume fraction of exhaled air in 3 cases. 

 
Table 5: The probability of airborne transmission risk for susceptible individuals P(t) 
 

Time (min) 
N 

50 40 30 
0 0.0000 0.0000 0.0000 
10 0.0305 0.0245 0.0184 
20 0.0989 0.0876 0.0606 
30 0.1800 0.1468 0.1123 
60 0.4039 0.3390 0.2669 
90 0.5643 0.4855 0.3925 
120 0.6769 0.5949 0.4923 
180 0.8187 0.7449 0.6411 

 

 
 

Figure 4: The probability of airborne transmission risk for susceptible individuals in 3 cases. 
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CONCLUSION 
 The more and longer a person interacts with others, the greater the risk of 
COVID-19 spreading. As a result, effective air produces better quality for controlling 
and reducing potentially polluted air, such as CO2 levels. This research proposed a 
mathematical model for assessing the risk of airborne transmission in a ventilated 
classroom. A mathematical model for assessing the risk of airborne transmission in a 
classroom with a ventilation system is proposed in this work. The fourth-order Runge-
Kutta method is used to approximate the model solution. The suggested technique 
balances the number of students allowed to stay in the classroom with the effectiveness 
of the air ventilation system during the air quality control technique and as the number 
of people increases, the value of carbon dioxide increases. As a result, the risk increases 
accordingly. We can see that the surgical mask and the sufficiently ventilated system 
can reduce the risk of airborne infection in a classroom. 
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A GAMIFICATION TECHNIQUE TO PROMOTE SELF-REGULATED 
LEARNING ON DISTANCE LEARNING DURING COVID-19 SITUATION  

   
Chanakarn Kingkaew*  

 

ABSTRACT  
 This paper presented a learning support system to improve the distance 
learning process. The proposed system supported the difficulties of distance learning. 
One problem was that the learners and the teacher were not well-prepared using 
distance learning. A web-based system was designed to promote self-regulated learning 
(SRL) skills through the gamification technique created and developed. The main feature 
was the self-regulated learning reflective writing function, mentor's comment and 
feedback function, and feed function. The feed function allowed sharing of the learner's 
report. The teacher supported the learner by giving comments and feedbacks to the 
learners. The learners learned how to be self-regulated learners with other learners 
by observation and participation in the game. The gamification mechanism was designed 
to motivate the learners to learn SRL skills. Therefore, this study proposed a learning 
support system prototype for conceptualizing the educational concepts to support 
distance learning through reflective writing with gamification techniques.  
Keywords: distance learning, gamification, knowledge science, knowledge management,  
    self-regulated Learning (SRL), technology enhanced learning, work-based 
    learning (WBL). 
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PREFACE 
 COVID-19 pandemic situation has changed the way of the education environment. 
Most educational institutes worldwide employ the distance learning method (Li & Lalani, 
2020). Distance learning (DL) has grown globally because of the advancement of 
technology in resolving the accessibility of education. However, DL has a unique problem. 
The significant problem is the lack of self-motivation in learning. Self-motivated distance 
learners are more likely to persist in learning (Misingafi et al., 2015). 
 It is essential to keep the learner motivated and engaged when learning, 
especially during COVID-19. In this situation, Self-regulated Learning (SRL) is the critical 
skill to obtain autonomous learning, enabling the learner's thoughts, emotions, and 
behaviors to regulate their learning. However, learning SRL is challenging, especially 
for novice self-regulated learners, requiring their metacognitive abilities (Morita et al., 
2018). The author (Chanakarn et al., 2019) has done a weekly reflective writing system. 
However, the learner's engagement drops weekly as the learner lacks the motivation 
to do the report every week. 
 Therefore, the gamification technique is introduced to keep learners motivated 
and concentrate on learning in an enjoyable environment. The discussion of gamification 
definition by Toth & Tovolgyi (2017) that a definition by Deterding, Dixon, Sicart, Nacke & 
O’Hara (2011) is "the use of game design elements in non-game contexts.". Toth & Tovolgyi 
(2017) mentioned that the essence of the game characteristics such as goals, rules, 
playfulness, elements of fun, feedback, reward, and promotions could result in higher 
engagement. With this idea, this paper has objectives as follows. 
 

RESEARCH OBJECTIVES 
 1. To propose education concepts that use technology to enhance self-regulated 
learning in distance learning by gamification technique (Edu-SRL-Game). 
 2. To design a prototype web-based system for learners to practice reflective 
writing based on SRL guided questions (Web-SRL). 
 3. To design guiding keywords for the learner to learn SRL and promote 
metacognition (SRL-Words). 
 4. To design interaction between learner-system, learner-learner, and learner-
mentor using gamification technique (Web-Int). 
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CONCEPTS AND THEORIES  
 Self-regulated learning (SRL) (Schunk & Zimmerman, 1998) is a study on how 
students become masters of their learning. SRL occurs in cyclic phases shown in figure 1, 
during which learners set learning goals (LGs) and strategic plans before learning (forethought 
phase), implement strategies and experiments during learning (performance phase), 
and engage in self-reflection after learning (self-reflection phase). Self-regulated learners 
know when they possess a fact or skill and when they do not. Unlike their passive 
classmates, self-regulated students actively seek out and master information when 
required. When they face obstacles such as poor study conditions, perplexing teachers, 
or impenetrable textbooks, they devise a strategy to overcome them. Self-regulated 
learners view the acquisition as a systematic and debatable process, and they take 
greater ownership of their academic outcomes. SRL shares many commonalities with 
EL related to the learning process's metacognition, motivational, and strategic aspects 
(Alvi & Gillies, 2020, Celce-Murcia, 1991). Goal setting is one aspect of SRL's forethought 
phase that allows learners to set LGs, enhancing one's commitment to reaching these 
outcomes and promoting self-efficacy (Schunk & Zimmerman, 1998). Studies by Schunk 
(1983) and Bloom (2013) stated that setting realistic and challenging goals results in 
higher self-efficacy and motivation to learn. Morisano, Hirsh, Peterson, Pihl & Shore (2010) 
discussed the benefits of goal setting, stating that learners who have clear goals appear 
to be more capable of directing attention and effort toward goal-relevant activities and 
away from non-goal-related activities, demonstrating a greater capacity for self-regulation. 

 

 
 

Figure 1: Phase and Subprocess of Self-Regulation (Modified from Zimmerman, 2002) 
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 The COVID-19 pandemic has created new challenges for teachers, students, 
and families regarding teaching and learning. During and after the pandemic, instructional 
design may consider how to support learners in terms of both goal orientations and 
the need for structured instruction to promote motivation and overall success in learning 
(Carter, Rice, Yang & Jackson, 2020). In educational settings, feedback primarily refers 
to information provided to students by an external source, such as a teacher or a 
computer. Typically, this feedback is unavailable during learning activities and is only 
available following the completion of a task or the administration of a test (Butler & 
Winne, 1995). Attributions are necessary because theory and research demonstrate that 
they affect motivation differently (Weiner, 1972). There are numerous attributions, 
including ability, effort, task ease/difficulty, luck, strategy use, and assistance from 
others (Schunk, 1983).  
 There are various researches on using reflective writing as a learning method 
to gain SRL skills (Chen et al., 2011; Dressler et al., 2018). Use reflective writing in the 
medical study as it allows the learner to grow through the reflective analysis of 
experiential knowledge. Reflective writing fosters students' reflection writing via an online 
internship journal system to facilitate review and retrospection (Chanlin & Hung, 2015). 
Results showed that most students preferred to use the guiding question while writing 
their reflections (Moussa-Inaty, 2015). 
 The research uses the gamification technique in writing (Ly, 2021), and the results 
show that this technique helps write a better summary. 
 
RESEARCH CONDUCTIVE  
 There are four requirements for the following research objectives. The first 
objective (Edu-SRL-Game) is that The education concepts of SRL are introduced in this 
work. Using SRL-related guided questions makes learners self-question about related 
SRL skills. The learner learns by reflective writing as it represents their thought and 
learns to SRL by writing. The learner also learned to reflect on an excellent example 
of good report writing and also learned to evaluate good reports by using like to give 
a score to other learners. 
 The second objective (Web-SRL) is designing a prototype web-based system, 
as figure 2 shows below. It consists of three primary user interfaces. The first interface 
is for the learner to practice reflective writing by SRL-related guiding questions. 
  1. (Forethought Phase) what is your plan? Ask the learner to think of a plan 
to improve their learning. The learner begins to think of a plan before learning starts. 
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  2. (Performance Phase) what have you done? Ask the learner to think about 
what they have done this week. The learner will think about finding significant experience 
based on their plan. 
  3. (Self-Reflection Phase) How was it? Ask the learner to do self-reflection 
on experience.  
 There is a Hint function in the learner interface that shows SRL-related keywords 
to help learners use keywords to think and reflect on their learning experience. The 
score shows how the learner engages in this gamification activity. The learner can be 
browsing through previous weeks or later weeks. Once the learner finishes report 
writing, the report will show in the Feed user interface. The second interface is the 
Feed. This interface shows a scoreboard that is the main gamification element to 
reward good learners and motivate the learner to reach reasonable score goals. The 
mechanism to give and take scores will discuss in objective four (Web-Int). The third 
interface is the mentor's user interface. This interface is designed for a mentor to give 
feedback to the learner. The mentor can freely comment to motivate the learner to 
learn and interact with the reflective writing activity to promote SRL skills. The mentor 
can choose three recommended report writing. The Feed user interface shows the 
recommended report writings to let all learners observe and reflect on a good example. 
 The third objective (SRL-Words) provides keywords to help the learner think 
of the SRL concept. They will realize the use of keywords for their writing. Based on 
concepts of SRL and its subprocess. The example of keywords is shown in table 1. 
The learner can click the help function, this function show list of related keywords. 
The use of keywords will also count in the score. 
 
Table 1: SRL related keywords 
 

SRL Phase Subprocess Example Keywords 
Forethought Task Analysis 

 
Self-Motivation Belief 

I set goal, my goal is, I plan to, I will do 
by, I use strategy 
I expect that, I think I can do, It 
important to me 

Performance Self-Control 
 
Self-Observation 

I applied, I did, I try to, I have done, by 
I experiment to, Based on my 
experience, Success, Failed 

Self-Reflection Self-judgment 
Self-reaction 

Evaluate, Cause, Factor, Success, Failure  
Surprise, sad, unhappy, satisfy, dissatisfy 
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 The fourth objective (Web-Int) provides gamification elements such as the 
interaction between learner-mentor and learner-learner. The scoring is shown in table 2. 
 
Table 2: Gamification scoring for learner  
 

Activity Intention Point(s) 
Typing more than 
150 characters 

The 150 characters are reasonable to 
write in each question. 

1 

Click like to friends’ 
report 

The learner is given 3 likes in each week. 
The learner thinks of good report and 
give like to that report. It helps the 
learner reflect their report writing to 
others. 

Maximum 3 

Use of keywords For each category, the learner uses 
keywords to help to think based on SRL 
concepts.  

Maximum 3 

On-time The learner submits the report within 
the deadline 

1 

Continuous The learner continues to submit report 
within the deadline consecutively 

1 

Completeness The learner completes all tasks (write all 
3 questions, gives likes to others, using 
keywords) 

3 

Like by friends If the learner received like from the 
others. 

1 for each like 

Recommended by 
mentor 

If teacher recommended report in that 
week. 

5 

 
 The experiment will be set up in a distance learning environment for ten weeks. 
The system will be first introduced with the learning goals (LGs) to make learners aware 
of their learning goals and motivate them to learn any subject in the distance learning 
environment. Each week, the learner asks to do report writing in the web-based system. 
At the end of each week, the mentor will comment on the learner's report. 
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RESEARCH RESULT 
 

 
 

Figure 2: The design of a web-based system 
 
 The prototype web-based system to promote self-regulated learning in a 
distance learning environment using the gamification technique is designed as shown 
in figure 2. By designing three user interfaces consisting of the learner's user interface, 
the interface for the learner to learn SRL skills by answering three guiding questions. 
The learner knows their score and compares them to friends in the same class to 
motivate them to participate in SRL learning. The feed interface is where the co-creation 
of learning can occur. The learner shares what they think to represent by writing which 
friends in the class can observe. The learner also learned from a good example. The 
last interface is the mentor interface which the mentor can encourage the learner to 
continue applying SRL skills in their learning as it will help promote metacognition. The 
mentor can also recommend a good report for learners to observe, and the owner of 
that report can be a reward to make that learner increase engagement. 
 

SUGGESTIONS 
 In this research, the educational concepts to promote self-regulated learning 
(SRL) using gamification technique. The gamification technique motivates the learner to 
learn SRL skills by participating in the game. We design a web-based system for reflective 
writing on SRL guided questions to encourage the learner's self-regulation behavior. 
The learner will know how to monitor themselves by reflective writing, observing an 
excellent example of how other learners thought in SRL, and reflecting on how the 
mentor commented. 
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 In the future, gamification and reflective writing should apply this idea in the 
course in the distance learning environment and a typical classroom environment. The 
reflective writing report, learner-learner, and learner-mentor interactions should be 
analyzed to understand good practice in learning SRL and supporting learners on SRL. 
The author also plans to use this technique for long-term weekly internship report 
writing.  
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ABSTRACT 
 Background: The development of lifelong learning challenges and demands 
traditional teaching methods. The role of teachers changes with the application of peer 
assessment in college classrooms, and students are the main body, but teachers still 
play an essential role. With the continuous improvement and investment of intelligent 
network learning space in education, peer interaction assessment activities are increasingly 
diversified. 
 Objective: To develop a peer assessment teaching model with a web-based 
cloud platform and study the effect of the peer assessment teaching model with a 
web-based cloud platform on participation of student. 
 Methods: We will conduct a teaching experiment of peer assessment with a 
web-based cloud platform to explore the impact of peer assessment on participation 
of learners in the classroom, to improve the teaching mode of college teachers and 
stimulate the classroom participation of undergraduates in the information technology 
course of Zhengzhou College of Finance and economics. 
 Results: 75% of the students prefer and adapt to peer evaluation, and 68.75% 
of the students think peer evaluation is a fair evaluation method. 75% of the students 
believe that peer evaluation has a positive effect on the improvement of work quality 
and learning ability. 77.08% of the students believed that peer evaluation was helpful to 
the learning of information technology courses. 
 Conclusions: Based on the cloud platform, this paper implements peer 
evaluation in information technology teaching. Students have a high acceptance of 
the model of peer evaluation in information technology classroom teaching. The teaching 
mode of the combination of information technology course teaching and peer evaluation 
helps to help students increase their learning initiative. Meanwhile, it also exercises 
students' awareness and ability of cooperation and communication. 
Keywords: peer assessment, cloud platform, participation. 
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PREFACE 
 At present, the rapid development of the information society has created 
an unprecedented environment and conditional support for personal freedom and 
has never contributed to personal growth. Students in the 21st century should be 
"Knowledgeable" and "Versatile" (Haigh, 2008). Learning is not passive indoctrination 
but the extension and growth process of life, which is learners' active self-awakening 
and self-transcendence. The development of lifelong learning will put forward new 
challenges and requirements to the traditional education assessment system and model. 
Therefore, rich and efficient diversified teaching methods can improve students' interest 
and enthusiasm, improve students' learning ability and problem-solving ability, and 
achieve the purpose of lifelong learning. Teaching methods in the 21st century should 
effectively promote learners' active self-reflection and self-regulation and meet lifelong 
learning needs. 
 The traditional teaching assessment is mainly teacher assessment, which 
focuses on summarizing and assessing students' learning achievements, and easy to 
make the assessment a mere formality. The traditional single assessment method is 
not conducive to reflecting the primary position of students in learning (Taylor & Watson, 
2000). 
 With the revolutionary changes in students' learning styles and educational 
forms in the future, many colleges are renewing the primary responsibilities of educators. 
Therefore, the role of teachers will show the combination of diversification and 
specialization, and they are not only teaching and educating people but also an 
educational building. 
 The role of teachers changes with the application of peer assessment in college 
classrooms. The peer assessment is a complex teacher-student interaction mechanism. 
Students are the main body, but teachers still play an essential role. Williams et al. 
(2011) extended the five levels of cognition in Bloom's teaching objectives: memory, 
understanding, application, analysis and assessment to six levels: Memory, understanding, 
application, analysis, assessment and creation. The expanded cognitive level represents 
the level of cognitive ability in which assessment and creation belong to the deep 
learning level of advanced cognition. Learners' assessment ability marks their ability 
in knowledge construction. Peer assessment students participate in the assessment 
process as assessors to assess courses and evaluate others, which is conducive to 
improving learning interest, developing students' communicative ability, promoting the 
mastery of knowledge and skills and realizing the construction of advanced knowledge 
(De Miguel et al., 2009). 
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 With the continuous improvement and investment of intelligent network 
learning space in education, peer interaction assessment activities are increasingly 
diversified. As the initiator of peer interaction assessment activities, teachers should 
effectively use e-learning space and reasonably organize peers. Mutual assessment 
activities stimulate students' interest, improve learning effect, realize in-depth learning 
and cultivate lifelong learning skills. 
 Student participation was defined as the sum of the psychological and 
physiological input of students into learning activities, so it is also called student input 
(Krontiris-Litowitz, 2013). Park and Chang (2019) then chose the aggressive behavior of 
students when participating in various teaching activities to define students' participation. 
After covering students' psychology and behavior, Chang, Lee, Chang and Shen (2021) 
clearly put forward the concept of student participation for the first time. He believes 
that it can measure students' time and effort in effective teaching activities at the same 
time, and expand his research object. He believes that it can also weigh the strength 
of schools or teachers to attract students to participate in these teaching activities. 
Nicholson (2012) believes that it is a dynamic process. Harmony of thought and resonance 
of mood are the key to students' participation, not just action response. It is a basic 
right. Equivalence and recognition are the origin of students' participation, not command 
and obedience. It is also a form of communication. Students should not only express 
themselves, but also listen to others.  
 Student participation has attracted the attention of scholars, including front-line 
teachers. Therefore, the later research is extended to many disciplines, but most of 
them are science. We prefer to investigate the current situation of students' participation 
first. Taking chemistry as an example, Kollar and Fischer (2010) investigated the behavior, 
cognition and emotional participation of senior high school students at different levels. 
They found that the current situation of their classroom participation is not satisfactory 
and needs to be improved. At the same time, they further clarified the three-dimensional 
degree of domestic students' participation in research. Based on the current situation, 
this paper discusses the methods to encourage students to participate and enhance 
their participation. Taking mathematics as an example, Maria et al. (2017) proposed 
strategies in time and space, real situation and effective technology. 
 The existing studies pay more attention to the results, but there are few studies 
on peer mutual evaluation as a learning means, that is, there are few studies on process 
learning. Moreover, the existing research seems to ignore the process learning in the 
process of peer evaluation. From the perspective of the effectiveness of peer evaluation, 
many relevant studies at home and abroad recognize its effectiveness. Researchers 
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pay attention to the impact of various influencing factors on the evaluation effect of 
mutual evaluation, and make a clear analysis through huge data collection and data 
processing, but lack of the specific application of peer mutual evaluation into the 
teaching process. 
 Based on the relevant research results, practical experience and learning theory, 
this study further discusses the factors affecting the consistency of peer mutual evaluation 
from the aspects of current task competency, mutual evaluation experience and 
learners' individual characteristics, to provide reference for the implementation of 
peer mutual evaluation. 
 

RESEARCH OBJECTIVES  
 1. To develop a peer assessment teaching model with a web-based cloud 
platform. 
 2. To study the effect of the peer assessment teaching model with a web-based 
cloud platform on participation of student. 
 

RESEARCH CONDUCTIVE 
 The research and development is a research method often used by educational 
practitioners in practical research. Educational practitioners find problems and determine 
topics from the actual environment. In the process of practical work, focus on Problems 
and complete them with the participation of practitioners and researchers. Finally, 
practitioners should understand, master and apply the research results. The purpose 
of the research is to solve practical problems, change and improve the deficiencies 
in teaching through the joint efforts of practitioners and researchers. I will conduct a 
teaching experiment of peer assessment with a web-based cloud platform to explore 
the impact of peer assessment on participation of learners in the classroom, to improve 
the teaching mode of college teachers and stimulate the classroom participation of 
undergraduates in the information technology course of Zhengzhou College of Finance 
and economics. 
 In order to stimulate the classroom participation and learning interest of 
undergraduates in Zhengzhou College of Finance and economics in information technology 
courses, this study designs and develops a teaching model combined with peer assessment 
based on web-based cloud platform. Firstly, study the composition and learning step of 
the peer assessment with a web-based cloud platform, analyzes the status of information 
technology teaching in colleges, including teaching objectives, teaching contents, learners' 
needs and characteristics, and learning environment; Secondly, design and develop 
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peer assessment teaching model with a web-based cloud platform; Thirdly, find the 
effects of peer assessment teaching model with a web-based cloud platform on 
participation and learning achievement; Fourthly, evaluate and revise peer assessment 
teaching model with a web-based cloud platform for college teachers. The specific 
research steps are as follows: 
 Phase 1: (Research 1) to study the composition and learning step of the 
peer assessment with a web-based cloud platform. 
  1. Interview teachers and students to analyze the teaching status. 
  2. Study the composition and learning step of the peer assessment with 
a web-based cloud platform (combing with clouding platform technology in the Figure 1). 
  3. Analyze the status of information technology teaching in colleges. 
   a) Course structure analysis of information technology; 
   b) Course content analysis of information technology; 
   c) Course objective analysis of information technology; 
 

 
 

Figure 1: Peer assessment with a web-based cloud platform 
 
   d) Learner analysis of information technology; 
   e) Analysis of learning environment. 
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 Phase 2: (Development 1) to design and develop peer assessment teaching 
model with a web-based cloud platform. 
  Step 1: to design and develop peer assessment teaching model with a 
web-based cloud platform. 
  1. Design and develop peer assessment teaching model with a web-based 
cloud platform. 
   a) Complete peer assessment training; 
   b) Clear assessment objectives; 
   c) Determine the assessment subject; 
   d) Design assessment criteria; 
   e) Design assessment resources; 
   f) Determine the assessment process. 
  2. Interview experts for the peer assessment teaching model with a web-
based cloud platform. 
  3. Determine design goal of peer assessment teaching model with a web-
based cloud platform. 
  Step 2: to try out peer assessment teaching model with a web-based cloud 
platform. 
  4. Trying out the peer assessment teaching model with a web-based cloud 
platform to find its efficiency. 
 Phase 3: (Research 2) to find the effects of peer assessment teaching 
model with a web-based cloud platform on participation and learning 
achievement. 
  1. The experimental design of teaching model: 

                               Experiment class: →X1→O1→O2 
Control   class: →X2→O3→O4 

  X1 refers to peer assessment teaching model with a web-based cloud 
platform; 
  O1 refers to students' learning achievement from experiment class; 
  O2 refers to students' participation from experiment class; 
  X2 refers to traditional teaching model; 
  O3 refers to students' learning achievement from control class; 
  O4 refers to students' participation from control class. 
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  2. Specify the population and samples. 
  3. Learning achievement test. 
  4. Questionnaire of student participation. 
  5. Data collection. 
  6. Data analysis: MANOVA. 
 Phase 4: (Development 2) to find students' satisfaction on peer 
assessment teaching model with a web-based cloud platform. 
  1. Questionnaire of student satisfaction. 
  2. Revision of teaching model. 
 

RESEARCH RESULT AND DISCUSSIONS 
 

  
 

Figure 2: Student learning experience of peer assessment 
 
 Figure 2 shows the results of students' subjective experience of peer evaluation. 
The results show that 75% of students prefer and adapt to peer evaluation, and 68.75% 
of students think peer evaluation is a fair evaluation method. Mutual evaluation can 
promote mutual learning and bridge the gap between each other; It can also increase 
the interaction between students and help them find and correct problems. It can be 
seen that the application of peer evaluation in network teaching is generally recognized, 
which brings better experience and effect to the smooth development of subsequent 
peer evaluation. 
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Figure 3: Anonymous assessment 
       

Figure 4: The influence of peer 
                    assessment on the quality  
                     of works 

 

 Figure 3 shows the results of the survey on anonymity. The results show that 
72.91% of the students believe that the results of peer evaluation will be affected by 
anonymity. Most students prefer to carry out peer evaluation in a two-way anonymous 
way, because this way can reduce the impact of social effects among students, put 
aside their scruples and express their opinions more boldly, to achieve the purpose 
of objectivity and justice. 
 As shown in Figure 4, 75% of the students believe that peer evaluation has 
a positive effect on the improvement of work quality and learning ability. After training and 
practice, most students can give better suggestions and opinions on the improvement of 
the quality of evaluated works. 
 

         

      Figure 5: Promoting effect of peer     
                   assessment on information  
                   technology curriculum 

 

Figure 6: Learning effect 
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 Figure 5 shows that 77.08% of students believe that peer evaluation is helpful 
to the learning of information technology courses. Therefore, it has certain effect and 
practical significance to carry out peer evaluation activities in information technology 
classroom teaching. The implementation of peer evaluation can make students better 
understand their peers' ideas, generate learning interest and enhance their sense of 
classroom participation. 
 Through investigation and analysis, most students said that peer evaluation 
was very helpful to their learning and promoted online learning (Figure 6). In addition, 
the interactive evaluation method based on cloud platform can effectively improve 
learners' autonomous learning ability, problem analysis ability, problem-solving ability, 
critical thinking and innovation ability. However, in the application of peer evaluation 
in information technology teaching, we should also pay attention to improving students' 
professional knowledge ability, evaluation ability and self-reflection ability. 
 

CONCLUSION  
 Based on the cloud platform, this paper implements peer evaluation in 
information technology teaching. This way reduces students' "indifferent" learning 
attitude towards information technology courses and improves students' enthusiasm 
and participation. Students have a high acceptance of the model of peer evaluation 
in information technology classroom teaching, and can quickly take the initiative to adapt. 
The teaching model of combining information technology course teaching with peer 
evaluation can help students increase their learning initiative. Peer evaluation improves 
students' awareness and ability of autonomous learning. In addition, allowing students 
to participate in the information technology classroom improves the classroom teaching 
effect of information technology courses. At the same time, it also exercises students' 
awareness and ability of cooperation and communication, and strengthens the interaction 
and emotional communication between teachers and students and between students. 
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ABSTRACT 
 The gaming industry has developed from a video game competition between 
groups of players in a social gathering to the e-Sports industry as we know it now over 
the last 5-7 decades. As a result, e-Sports is a promising industry that is attracting 
investment from companies all over the world although e-Sports gaming may have 
made a difference to scatter a few of the negative generalizations around gaming which 
are mostly related to legal and psychological point of view. The aims of this study are 
to more fully comprehend the evolution and development stages of the e-sports 
industry, to examine e-Sport’s major impact on society in the age of digital transformation 
and to identify the key opportunities and challenges related to the e-Sports industry. 
Bearing in mind the aim of this research, the researchers considered qualitative research 
logic to utilize a number of research strategies to gather data for the study topics. To 
collect data, the population for this study was chosen using the purposive sampling 
technique. The criteria that were set to use in this sampling technique included 
1) participants who are able to provide detailed and in-depth knowledge regarding 
the subject under examination, 2) participants with relevant experience in the study's 
context, and 3) people who are available to participate in conducting the research. This 
study conducted 30 interviews with the participants who were all suitable for the criteria 
that were set. Thematic analytical approach, an inductive method, was utilized to attempt 
to bridge the gap between research and the themes by emphasizing a simplified approach 
to procedures that collect rich and unbiased data. 
Keywords: e-Sports, industrial evolution, market opportunities, challenges, e-Sports trends 
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PREFACE 
 Electronic sports, or e-Sports, is a form of competitive video gaming in which 
talent and professionalism are rewarded, with pro gamers knowing the games inside and 
out, much like a professional footballer or athlete would in their respective industries. 
The purpose of the entire topic is to provide a thorough background history about 
electronic sports which is extremely popular among people in the 21st century so that 
the readers can be aware of how long it has to take time to achieve this much of 
popularity in today’s age. It is inevitable to admit that e-sports can be considered as 
one of the top categories in the sports sector. The modern e-sports industry began 
with the advent of broadband Internet in the 1990s and has just lately grown into the 
next big thing in media and entertainment (Takashi, 2015). Moreover, one of the 
contributions of this independent study will be about the knowledge of how this 
e-sports industry becomes grown up to the next level and the major impacts that are 
achieved from the development of this sector in this age of digital transformation will 
also be discussed in detail. The majority of us are completely uninformed of the 
possibilities and opportunities available in this field. To enter this field, one must be 
well-versed in all of their options. Therefore, following its impacts, the opportunities 
which can be achieved through the development of this industry will also be identified 
as one of the significances of this study. 
 Apart from the above-mentioned facts, as a significance of this study, the 
researcher will mainly describe the current challenges facing in the industry which can 
affect in both legal and psychological way (Palanichamy, Sharma, Sahu, & Kanchana, 
2020). Given the numerous advantages of e-sports, it is critical to investigate the legal 
issues of the industry. As the industry has grown, this has gotten more difficult. Moreover, 
despite the fact that there are a few focus points to the emergence of e-sports, competitive 
gaming may have helped to dispel some of the negative stereotypes surrounding gaming. 
For a long time, gamers have had a particularly bad image from a variety of psychological 
points of view as well. In short, rather than letting the game overtake your life, playing 
video games may be enjoyable and social when they are integrated into a balanced 
lifestyle that includes enough sleep, exercise, and a decent diet. 
 

RESEARCH OBJECTIVES 
 The objectives of this research are: 
 1. To study evolution and development of the e-sports industry 
 2. To examine e-sport’s major impact on society in the age of digital transformation 
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 3. To identify the key opportunities and challenges related to the e-sports 
industry 
 

RESEARCH CONDUCTIVE 
 The population for this study was chosen using the purposive sampling technique. 
Purposive sampling allows a researcher to select individuals from a sample frame 
depending on the characteristics they want. A researcher starts by defining the attributes 
they wish to look into, and then recruits study participants who reflect the whole range 
of those features (Press Books, 2018). The criteria that were set to use in this sampling 
technique included 1) participants who are able to provide detailed and in-depth 
knowledge regarding the subject under examination, 2) participants with relevant 
experience in the study's context, and 3) people who are available to participate in 
conducting the research (Statistics Solutions, 2009). Interviews are one-on-one experiences 
between a subject and an interviewer with the objective of learning more approximately 
a certain set of issues. Interviews might take put in individual or over the phone. In terms 
of how well-organized interviews are, they vary from overviews. A direct comprising 
questions and points that must be secured is utilized in structured interviews. The 
grouping in which questions are inquired is decided by the interviewer, but the questions 
are continuously standardized, and tests can be utilized to guarantee that the analyst 
has secured all the subjects. In a conversational approach, this style of interview is 
utilized to obtain thorough information (Harrell & Bradley, 2009).  
 Thematic analytical approach, an inductive method, was utilized to attempt 
to bridge the gap between research data and theme by emphasizing a simplified approach 
to procedures that collect rich and unbiased data. Thematic analysis can be done in 
a variety of ways, but the most popular method involves six steps: familiarization, coding, 
generating themes, reviewing themes, defining and labeling themes, and writing up. 
 A set of research questions: 
 1. How did the e-sports industry evolve and what do you know about the early 
age of the industry? 
 2. What sort of legal and psychological challenges can be encountered apart 
from the beneficial emerging market opportunities of this industry? 
 3. What are the most popular game genres in today’s esports industry and 
do you think it will still remain popular in the future of e-sports? 
 4. What are the potential opportunities from the rise of this sector and how 
can we grasp them? 
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 5. In what age groups do you think it has the highest interest level in e-sports 
and why? 
 6. What do you think about e-sports becoming a study subject in most of the 
universities around the world and can you explain why? 
 

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION  
 The narratives of 19 males and 11 females ranging in age from 21 to 30 
years old were collected through interviews including employed participants as well 
as those pursuing bachelor's and master's degrees. In this chapter, the transcribed 
data were subjected to thematic analytical technique which generated crucial ideas 
that emerged from the data collected. These main ideas were turned into themes, 
which were crucial in shaping the comprehension of all perspectives expressed by 
the interviewees. These themes were identified and categorized as “Theme A-The 
Progressive Changes of e-Sports Industry,” “Theme B - Key Opportunities and Challenges 
in e-Sports,” and “Theme C - The Educational Impact of e-Sports”. From the data 
transcribed, the perspectives of the interviewees intersected across these three themes 
after reading the data repeatedly. On the other hand, because these themes were 
never made up of independent ideas but are all interconnected to one another, 
these outcomes can be considered as effective interpretations of comprehensions in 
general and a brief-themed introduction table can also be seen below. 
 Theme A - The Progressive Changes of e-Sports Industry:  
 This theme was primarily characterized by the participants' perceptions of the 
evolution of the e-Sports era from its infancy to the present day, as well as the most 
popular sorts of e-Sports games. Regarding the evolved steps of e-Sports, all of the 
participants indicated that the e-Sports industry evolved around these six main areas: 
the importance of home consoles in the early stages of the e-Sports era, high-speed 
internet connectivity's contribution to the e-Sports industry, the positive impact of 
early-age computer games on the industry, some major e-Sports tournaments to 
enhance industry awareness, internet streaming platforms' emergence, and, the relevance 
of technological improvement in the development of this industry. According to the 
respondents, in the early days of the e-sports industry, home console games were a 
big contributor to its growth. The respondents stated:  
  “Umm, what I'm aware of is the Nintendo World Championships in 1990. 
On which, I believe, were one of the most important in the early days of the company. 
I think it had thousands of contestants competing for the top scores in Super Mario 
Bros, Rad Racer and taggers.” (Participant 06, Employed) 
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 Respondents listed the earliest possible dates when e-Sports first appeared, 
citing the example of a console gaming company called Nintendo organizing a world 
championships tournament at an early age as proof of the industry's growth. Following 
that, the industry advanced to the next phase of development with the support of 
internet connectivity, as evidenced by participant narratives. As samples of extracts 
for the above-mentioned fact:  
  “It was because the Internet was not advanced enough that was putting 
limits on the interests of people on E sports and it wasn't until the advancement of 
the Internet that allowance ask to play an online or in the same time against each 
other.” (Participant 15, Bachelor Student) 
 The narratives here pointed out that e-Sports did not receive much attention 
because of the lack of a steady internet, despite the fact that the internet was a critical 
aspect of its development. Not just with the aid of the internet, but the key factor of 
how early-age PC games aided the creation of e-Sports should not be overlooked, as 
evidenced by the transcribed data from the participants' perspective. The participants 
mentioned:  
  “OK. So, before the e-Sports sector is extremely grown up as now there 
was the age of open world games like World of Warcraft, competitive games like Dota, 
one counter strike in real time, strategy games like Age of Empires and Star craft in 
around 2001.” (Participant 10, Bachelor Student) 
 According to the opinions presented here, early PC games such as World of 
Warcraft, Dota, Counter-Strike, Age of Empires, and Starcraft were the most well-known 
around in 2001, and may still be classified as an early e-Sports era. Later on, Dota became 
Dota 2 and Counter-Strike became CSGO, both of which drew a lot of interest from fans 
of e-Sports. Due to the popularity of many game genres among e-Sports fans, a slew 
of game competitions sprung up to pit professional teams and individuals against one 
another for a massive prize pool. Participants in the interviews stated that.... 
  “All right, OK, I think since competition hosts such as I think on the World 
Cyber Games in the electronic Sports World Cup appeared in the 2000s. I believe e-Sports 
gained considerable momentum, followed by the creation of Major League gaming 
in 2002.” (Participant 07, Bachelor Student) 
  …. most of the big e-sports competitions began in the 2000s and were hosted 
by game organizations such as World Cyber Games and Major League Gaming. With the 
emergence of those tournaments, a large number of e-Sports fans were able to join, and 
the e-Sports era gained a lot of momentum. Furthermore, according to the respondents, 
when streaming platforms like Twitch and Discord were launched in early 2010s, the 
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e-Sports industry drew a wider audience's attention because it provided individuals with 
options for online streaming, and the industry's growth rate accelerated dramatically. 
  “Moreover, I think when the Twitch platform was introduced in 2011, it 
gave the industry a boost in terms of reaching a broader range of e-sports consumers 
and spectators.” (Participant 08, Employed) 
  “And on top of that, the emergence of course game streaming platforms, 
like Discord, treated you also a big contributing factor.” (Participant 15, Bachelor Student) 
 According to the above-mentioned storylines, internet streaming platforms 
made an undeniable contribution to the expansion of the e-Sports sector by allowing a 
wider spectrum of e-Sports professionals and viewers to be reached. In terms of the 
evolution of the e-Sports era from its birth to the present day, technological advancements 
were also a huge benefit to this industry, according to the majority of respondents, who 
believed that those innovations had built a firm basis for the industry's expansion.  
  “A year later, I suppose technological and telecommunications breakthroughs 
have laid a solid foundation for the rapid adoption of e-Sports and all.” (Participant 
05, Bachelor Student) 
  “But in terms of the evolution of E gaming, I think, uh initially people started 
playing game with small phone then they started again. It migrated from small phone to 
smart phones, then into desktop computer.” (Participant 28, Master Student) 
 Technology and telecommunications have made a significant contribution to 
the e-Sports business, as gaming is built on technological devices, and this will continue 
to be the case as long as technology evolves. The respondents also stated how 
technology devices evolved with gaming, from little phones to smartphones, desktop 
computers, and finally the virtual world. Regarding the most popular sorts of e-Sports 
games, almost all the respondents mentioned around these types of game genres which 
are First-Person Shooter (FPS), Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), Role Playing 
Game (RPG), Action-Adventure, Battle Royale, and Real Time Strategy (RTS). If each type of 
game genre has to be elaborated, FPS genres are basically a sub-genre of shooter video 
games in which the player takes the protagonist's field of view, allowing the player to 
see the character's weapon but not the rest of the character. MOBA is a genre that two 
teams of players compete against one other on a predetermined battlefield in this type 
of strategy video games. RPG can be defined as a genre that players progress through 
a plot mission and frequently multiple side quests, gaining experience that enhances 
various traits and skills for their character or party of characters.  
  “I think role playing game, which is called RPG genre and the first-person 
shooter which is called FPS genre are the two most popular categories in today's e-Sports. 
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Yeah, since you can easily witness a lot of game streamers, are stringing those genres 
on the online platforms.” (Participant 07, Bachelor Student) 
  “The two is only, I think MOBA and FPS is the most umm the most popular 
game genres in today e-Sports industry. I guess you know, yeah, but in in that that 
like I think Dota is my favorite game, so I'll just talk about it.” (Participant 17, Bachelor 
Student) 
 Some respondents indicated popular types of games in the form of genres 
such as FPS, RPG, and MOBA in the sample extracts above, while others mentioned 
games they enjoy playing such as Dota and League of Legends, all of which fall under 
the MOBA category. Furthermore, Action-Adventure can be characterized as a genre 
that blends components from numerous action games with aspects from the adventure 
game genre. Battle Royale games are multiplayer games in which a huge number of 
players, usually about 100, take control of characters and fight until only one person 
remains. Last but not least, RTS is a kind of game in which players progress in "real-time" 
rather than taking turns, and it often defines a game in which players construct buildings 
and deploy troops in order to control a playing field.  
  Yeah, umm regarding with the popular game genres. I think those will be 
shooting, action adventure and battle royale types.” (Participant 09, Employed) 
  “For the popularity of game genres, I think shooting games like Valorant, 
Fortnite and story adventure games like cyberpunk as these genres already got a lot 
of attentions from the audiences.” (Participant 21, Bachelor Student) 
 The participants reported that popular Battle Royale and Action-Adventure 
games such as Fortnite, Cyberpunk, and Valorant, which is a form of FPS game, are 
among the most popular when it comes to the sorts of e-Sports games. To summarize 
the theme, it was principally defined by the early contributions of home console games 
and the critical role of the internet in the establishment of the e-sports industry. Following 
that, there will be a discussion on the contributions of PC games in the early days of 
this era, as well as several key tournaments in history. Lastly, the discussion on the 
advent of internet streaming platforms, as well as the crucial role of technology in the 
advancement of this industry, brought the issue to a conclusion. 
 Theme B-The Key Opportunities and Challenges in e-Sports: 
 The essential prospects and certain drawbacks of the e-Sports sector were 
revealed through the transcribed data of the respondents, and this theme was mostly 
determined by them. The essential prospects included employment options in this 
e-Sports sector, which would primarily be tied to individuals, as well as business 
opportunities, which would primarily include a group of people with similar interests. 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

38 

 

To clarify on these opportunities, respondents stated that as the e-Sports sector grew 
and flourished, being a content creator became an opportunity that many people could 
pursue. Those who enjoy game streaming as a hobby can also use it as a source of 
income because they can get compensated based on views. Not only are such 
opportunities available, but if someone is really talented at playing games and confident 
enough, becoming a professional player is also an option that pays a set amount of 
money, as many e-Sports organizations have emerged in this field. Another career option 
to consider is shoutcasting, which is being a caster who announces e-sports matches 
in competitions in a similar way that football broadcasters do. According to the transcribed 
data of respondents, e-Sports journalism is another option for people interested in 
working as a journalist in the media. Last but not least, if someone is really skilled at 
gaming, being a team coach who enjoys strategic thinking and coaching for e-Sports 
teams could be a viable career option for individuals. 
  "For the individual career part, it can be e-Sports team manager, team 
coach, marketer, video production professionals, content creators, players, casters 
and many more.” (Participant 22, Employed) 
  “Since a lot of tournaments are emerging around the world and also a great 
opportunity for influencer marketing and also the media opportunities such as e-Sports 
journalism and this is more of like a career opportunity as well, I think.” (Participant 
06, Employed) 
 Because the majority of the participants answered to these areas of career 
opportunities in e-Sports, these sample extracts can be presumed to be based on 
their gaming experiences throughout their e-Sports experience journey. To clarify in 
terms of business potentials, tournament organizing can be a means for businesses, 
since numerous e-Sports contests have sprung up throughout the world, in which many 
participants can compete. Business sponsorship opportunities, in which firms can provide 
brand endorsements and sponsorships to professional e-Sports teams or tournaments, 
were also mentioned by respondents. Either e-sports organizations or professional e-Sports 
teams can also extend their brands through merchandising, such as selling T-shirts or 
accessories with their brand emblems, according to the respondents. Apart from those 
opportunities, some other respondents also claimed that the rise of the e-sports trends 
has provided businesses with options such as e-Sports marketing, advertising, and other 
media opportunities. 
  “In my perspective, concurrent production can be a means to seize potential 
opportunities because media and entertainment firms can use current assets to generate 
e-Sports content such as original programming layers, slash team features and reviews. 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

39 

 

Also, new revenue models because these sports allows consumer companies to access 
new advertising formats and value propositions in a high touch setting, blowing them to 
reach a vast new audience.” (Participant 05, Bachelor Student) 
 Most respondents shared similar opinions and beliefs regarding e-Sports business 
opportunities, which included tournament organization, sponsorships, merchandising, 
and chances related to e-Sports marketing, advertising, and media, according to these 
sample extracts. As a result of the rise of the e-Sports sector, there is undoubtedly a 
good opportunity for brands to invest in providing sponsorships to those teams, and 
those professional teams or organizations can also produce merchandised items for 
e-Sports fans in order to earn more revenue for the team's long-term sustainability. 
Furthermore, as the e-Sports industry has grown in size, it has become a good opportunity 
for many business experts in terms of marketing and advertising perspectives, since 
the industry's growth has given birth to a new form or channel of strategic marketing 
and advertising potential. Also, it is somehow true that most industrial laws and regulations 
are still in their infancy, but others regard this as a plus because it allows cyber sport 
groups to thrive with little interference in their operations. However, to shed additional 
light on the specifics of the major drawbacks in e-Sports, respondents expressed their 
thoughts on two topics: legal drawbacks and psychological drawbacks. In terms of legal 
obstacles, respondents said there was a lack of effective standardization and governing 
body in the e-Sports industry since material usage did not have sufficient and strong 
copyright restrictions in this market, placing esports consumers at a disadvantage. 
Moreover, we had some issues with intellectual property rights and also trademark 
legislation in this market, so these are the areas that needed to be monitored from a 
legal standpoint as well. Finally, one of the legal concerns was the lack of strong 
cyberbullying legislation, as there were still a lot of toxic and hostile players as well 
as fans in e-sports, which needed to be controlled.  
  “So for the legal challenges, I think there are still a lot of area to be settled 
out there in this industry in terms of cyber bullying, copyrights, intellectual property 
rights and a lot of standardization is still needed.” (Participant 10, Bachelor Student) 
 Apart from these sample extracts for legal issues, there were also a few 
challenges from a psychological standpoint which would be related to inadequate coping 
mechanisms of e-Sports consumers such as sleeping and eating disorders, social phobia 
and anxiety.  
  “For psychological challenges, I think it will mostly be kind of social phobia 
as you have a hard time communicating with outside world and some kind of anxiety 
and depression can also be involved.” (Participant 09, Employed) 
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  “For the second part, I think most of the players exposed to hazardous 
situations that drive them to stay up late to practice to be sedentary and to eat in 
irregular patterns.” (Participant 18, Bachelor Student) 
 Since we can see in the above-described extracts, the majority of the respondents 
highlighted psychological issues in these areas, as some players spent the majority of 
their time in games, making it difficult for them to communicate with the outside world. 
Furthermore, they were exposed to risky situations since they stayed up late at night 
to practice gaming, resulting in insufficient sleep and irregular eating patterns. To sum 
up the theme, it was primarily shaped by some of the benefits and drawbacks that 
could be encountered in this profession, as seen through the legal and psychological 
viewpoints of the respondents. 
 Theme C-The Educational Impact of e-Sports: 
 The theme was principally recognized by two major subjects revealed from 
respondents' transcribed data which were the interest rate in playing games by the age 
range and seeing e-Sports as an academic field of interest. Based on these two subjects, 
the theme discussed how e-Sports impact on the education fields by understanding 
the basic demographic factors of interest in e-Sports and the perspectives about having 
e-Sports major in most universities internationally. To clarify on the age range of gaming 
interest, respondents stated that it ranged from the minimum age of 13 to the maximum 
age of 30 years old, owing to the fact that this age range may have more free time and 
stronger interaction skills which was involved the skills of thinking and reacting fast when 
it comes to gaming. In terms of e-Sports, playing games was not simple or straightforward 
because it required a lot of strategic thinking to win over something, as well as the 
ability to operate multiple function keys at the same time. To be able to do these 
moves, one will almost certainly need a lot of experience and a thorough understanding 
of the game's structure. As a side note, this primarily applied to MOBA, FPS, and Battle 
Royale games. Depending on these specifications for playing games, it appeared to 
be more suitable for younger people who required a lot of enthusiasm and practice. 
  “OK, yeah, I think the age range will be from 13 to 30 years old around 
that has the highest interest rate. Uhm, I think yeah because of spare times, creative 
thinking, quick responses and reactions, which I think really need when playing 
competitive games are mostly happening around that age, but this is just in my opinion, 
so yeah.” (Participant 07, Bachelor Student) 
 As the popularity of e-Sports grew and more people joined the sector, e-Sports 
became a prominent subject taught in most institutions across the world. When the 
researcher used interviews to study the opinions of the respondents on this area, the 
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majority of the respondents saw this as a favorable opportunity because we live in a 
digitally influenced culture where technology is always evolving and the way our media 
consumption pattern is also significantly different than previous generations. Future 
generations can be benefit from e-Sports becoming a major subject in the educational 
sector, as they would be able to learn about them in both methodical and practical 
manner, and it might be a guarantee for their professional career chances for those who 
enjoyed gaming. They would also be able to gain understanding of soft skills such as 
leadership, teamwork, and how to win and lose in a group context, all of which are 
important considerations in gaming. However, a few respondents expressed concerns 
that the transition from simply playing games to learning courses would be tedious for 
those who enjoy gaming and would cause them to lose interest in e-Sports. In order 
to address these concerns, the participants offered some recommendations for e-Sports 
teaching styles in universities, which require gaming related technological gadgets related 
and more practical than theoretical manners in class, despite the fact that both appear 
to be important in gaming. It sounded accurate to the researcher that he needed to 
keep track of the pain points when contemplating e-Sports as an academic subject 
of interest.  
  “As you know we who want to play games just want to play games and 
this is becoming a curriculum that has to study in the classroom. It may seem quite 
boring for the students in participation.” (Participant 16, Bachelor Student) 
  “I think this definitely is a great opportunity for those interests but I think 
being an opportunity might also depend on the way the universities will teach the 
subject, because in my opinion the subject needs to be involved a lot technologies 
that can practically be used by the students and it should not be just teaching in 
theories. If this is according to what I said, I think young generation will show a lot of 
interest to it.” (Participant 20, Employed) 
 To complete the theme, the key discussions to be given here will focus on 
how e-Sports began to influence not only in its own league but also in other sectors 
by showing the outcomes of perspectives on the impact of e-Sports on academics. 
As an introduction to this theme, the interest rate in e-Sports by age range was principally 
covered, along with the reasons why it is appropriate for the selected age group. 
Following that, the pros of e-sports being an academic field of interest was also 
discussed along with the cons of how e-sports enthusiasts could lose interest in it. 
Last but not least, the theme came to a close with a discussion of how the disadvantages 
might be mitigated by effective teaching approaches. 
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CONCLUSION 
 The research shows the robust growth of the e-Sports industry as well as its 
impacts alongside the trends of opportunities and challenges from the growth of this 
industry. On many levels, features in both concrete and abstract traits in various forms 
provide benefits. The culture of gaming came from an exceptionally long way to have 
this much success and is continuing to develop to various levels with the emergence 
of modern technologies. Since this industry is constantly growing, there will be a lot 
of different opportunities to be grasped and challenges to be solved for individuals 
and businesses. The findings reveal the most important contributions in its evolution 
history including crucial chances and problems, as well as the educational influence 
of e-Sports, through three thematic categories formed from the analysis of collected 
data set. 
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ABSTRACT 
 To maximize the students’  reading comprehension, this research has been 
intended to scrutinize as well as highlight the use of their English reading tools which 
were called reading strategies in this attempt. Sixty students from three faculties 
(Humanities and Tourism Management, Mass Communications, and Engineering) were 
selected to participate in this study. Descriptive statistics and statistical tests such as 
mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA (Scheffe) were used to analyze the 
mean scores of the use of reading strategies. Findings can be instrumental in formulating 
optimal teaching and learning strategic English reading in Bangkok university. 
Recommendations were exhibited to make the students realize that reading strategies can 
assist them in piecing together the jigsaw of reading comprehensibility. 
Keywords: reading strategy, reading comprehension, strategic reading. 
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PREFACE 
 Reading comprehension plays a pivotal role in academic and professional 
success of varsity students owing to the fact that they have to read an array of textbooks 
and publications. To attain reading comprehension, students must be able to adopt 
diverse reading strategies effectively. Nonetheless, bountiful researches revealed that 
reading abilities of Thai varsity students are not up to standard. This is because 1) teaching 
reading in Thailand is based on product-oriented approach in which teachers assign 
students read passages and answer the questions by copying the answers from the 
passages without true understanding of the whole text (Youngjermjantra, 2004; Wichadee, 
2005) 2) Thai students don’t enjoy reading since Thailand has an oral rather than written 
culture. This is why a strong reading culture has not been boosted in Thai education 
(Fowle, 2011) 3) Teachers at elementary and secondary levels take reading for granted  
they assume that students can read English text as a similar way as they do in Thai. 
As a result, reading strategies have been ignored to integrate into classrooms because 
(Kanchana, 1999) 4) When reading, Thai students pay an overattention to details rather 
than main ideas. That is, they read word by word or a few words and stop to consult 
a dictionary when encountering unfamiliar words. This undesirable reading behavior 
provokes the text incomprehensibility because they can’t grasp the main points and 
the substantial chunk or logical flow of ideas (Nawin, 2007). To keep the problems of 
reading incomprehensibility at bay, I find it truly necessary that my students should be 
educated to effectively use reading strategies which are a device to help them overcome 
those reading barriers.  
 Upon having reviewed the bulk of concepts, theories, and researches which 
have been created and experimented during the past three decades by educators and 
researchers, including (Cohen, 1990; Berkowitz & Cicchelli, 2004; Alexander, 2005; Nawin, 
2007; Afflerbach, Pearson & Paris, 2008; Thornbury, 2008; Banditvilai, 2020) I found that 
reading strategies can elevate the students’ reading comprehension. They proposed 
thirty-seven reading strategies which have been experimented under diverse circumstances 
such as gender, English proficiency levels, faculties, period of learning English, types 
of books the students usually read, reading behavior, goal setting in education, and 
educational levels ranging from high school to post-graduate. They include 1) scanning 
2) skimming 3) schema 4) identifying main idea and supporting details 5) using grammatical 
clues 6) using word parts 7) using context clues 8) making inference and implication 
9) taking note 10) using dictionary 11) grouping ideas 12) prediction 13) metacognition 
14) mental/visual imagery 15) rhyming and alliteration 16) story mapping 17) questioning & 
question 18) read silently 19) mind map 20)  guessing wisely 21) clarifying 22) SQ3R: 
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survey, read, recite, review 23) speeding reading 24) analyzing 25) thinking critically and 
logically 26) drawing conclusion 27) evaluating 28) fix-up (self-monitoring and checking) 
29) QAR (question, answer, relation) 30) rereading 31) setting a purpose 32) surveying 
33) think aloud 34) vocabulary retention techniques 35) summarizing 36) reading between 
the lines 37) paraphrasing.  
 What’s more, Jabocobus (2010) mentioned that reading referred to the process 
of perceiving the reading task and making sense of what the reader read. He also classified 
the idea about reading strategies to improve reading abilities into two types:  
 1. Strategies for general reading which include the following: 
  - find the main idea of the text 
  - study the subheadings 
  - study the paragraph relating to 1) opening sentence of a paragraph 2) the 
opening paragraph 3) the functions of paragraph namely, definition, cause and effect, 
real or hypothetical result analysis, establishing opinions, establishing circumstances, 
and explanation. 
 2. Strategies for higher-level reading or cognitive skills which include summarizing; 
questioning; clarifying; predicting; and the SQ3R reading technique whose meaning is 
explained below. 
  S:  Survey the text in advance. 
  Q: Question the text and look for answers. 
  R:  Read the text part by part. 
  R:  Recite to yourself of what you have read. 
  R:  Review what you have read along with the answers to your questions. 
 In the same year, Adams and Patterson (2010) also described that reading 
strategies were the mental process people used to enhance their reading comprehension. 
They concluded and explained the types of reading strategies accordingly: 1) Scanning 
refers to the skill by which you read very quickly to find needed specific information. 
2) Skimming refers to the skill by which students move the eyes rapidly through the 
material to find the gist or general idea. 3) Schema refers to the skill by which you 
connect new information to your previous knowledge and then interpret it meaningfully. 
4) Identifying main ideas and supporting details refers to the skill by which you use 
either key words which lead to topic sentences or the topic sentences of the paragraphs 
and/ or texts to obtain the main idea and the skill by which students can identify the 
crucial details (fact, reason, comparison, example or statistics) which develop the main 
idea. 5) Using grammatical clues refers to the skill by which you use nine types of 
grammatical clues to unlock word and sentence meaning: part of speech, sentence 
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pattern, punctuation, modifier, subject and verb agreement, tense, phrase, clause, 
and type of sentence. 6) Using word parts refers to the skill by which you use word 
parts (prefix, suffix, and root) to determine the meaning of words. 
 To sum up, these educators view the afore-mentioned reading strategies 
differently as mental process, scaffolding to reading skills, and plan as well as approach to 
decrypt meanings. However, one thing they agreed was that reading strategies serve 
as a lifelong coach to help readers understand the texts efficiently and effectively. 
For this reason, I decided to adopt eight reading strategies introduced by Nawin (2007) 
to be explored in this work because they conform to reading syllabus taught in Bangkok 
university which is task-oriented as well as are compatible with learning preferences 
of my students. He defined the eight reading strategies accordingly. 
 1. Scanning refers to the skill by which students read very rapidly and broadly to 
locate needed specific information. 
 2. Skimming refers to the skill by which students move the eyes quickly through 
the materials to find the gist or general idea. 
 3. Schema refers to the skill by which students connect new information to 
their previous knowledge and then interpret it meaningfully. 
 4. Identifying main ideas and supporting details refers to the skill by which 
students use either key words which lead to topic sentences or the topic sentences 
of the paragraphs and/ or texts to obtain the main idea and the skill by which students 
can identify the crucial details (fact, reason, comparison, example or statistics) which 
develop the main idea. 
 5. Using grammatical clues refers to the skill by which students use syntactic 
structure or types of grammatical clues to unlock words and sentence meanings: part 
of speech, sentence pattern, punctuation, modifier, subject and verb agreement, tense, 
phrase, clause, type of sentence, etc. 
 6. Using word parts refers to the skill by which students use word parts (prefix, 
suffix, and root) to determine the meanings of words. 
 7. Using context clues refers to the skill by which students use features within 
the sentence or paragraph that can help them to define unfamiliar words: pronoun 
reference, restatement, transitional markers, relative pronoun, synonym, antonym. 
 8. Making inferences refers to the skill by which students use context clues and 
their background knowledge to gather information and draw the final or proper meanings 
which are not clearly stated by the writer. 
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CONCEPTS AND THEORIES   
 In this study, the independent variables are comprised of high and low achievers, 
faculties, and types of publications usually read by students. In addition, the research 
framework which evokes dependent variable ( the usage level of reading strategies) 
illustrates eight reading strategies based on (Nawin, 2007) scanning, skimming, schema, 
identifying main ideas and supporting details, using grammatical clues, using word parts, 
using context clues, and making inferences. 
  

RESEARCH OBJECTIVES 
 1. To survey the students’ usage level of reading strategies 
 2. To compare the use of reading strategies between the high and low achievers 
 3. To compare the use of eight reading strategies of the students in different 
three faculties and that of the students when they read different types of publications 
 

RESEARCH QUESTIONS  
  1. What is the students’ usage level of reading strategies? 
 2. Do high achievers and low achievers have different reading strategies usage 
level? 
 3. Do students in different faculties have different reading strategies usage level? 
 4. Do different types of publications usually read by the students result in 
different usage level of reading strategies? 
 

RESEARCH CONDUCTIVE 
 Research design: This research was a survey design. The samples were 60 
second-year students having been selected using non-probability sampling (purposive 
sampling or judgmental selective) . They were from three faculties (Humanities and 
Tourism Management, Mass Communications, and Engineering). In this study, the 
independent variables were three factors which are high and low achievers, faculties, 
and types of publications usually read by students while the dependent variables were 
the usage level of the eight reading strategies.  
 Instruments: The instruments were a questionnaire and an in-depth interview. 
The questionnaire consists of two parts. The first part was about the respondent’ s 
characters: low and high achievers, faculties, types of publications they usually read. 
The second part was based on eight reading strategies proposed by Nawin (2007) and 
aimed to examine the respondents’ reading strategies usage. It consisted of 47 items 
in the form of Likert rating scales ranging from “very frequently” , “ frequently” , 
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“sometimes”, “rarely”, to “never”. The Item-Objective Congruence (IOC) index of the 
questionnaire is 0.92 which was regarded as acceptable as shown in Table 1.  
 
Table 1: The reliability of the questionnaire  
 

Reading Strategies The IOC of each Strategy 
1. scanning 0.93 
2. skimming 0.91 
3. schema 0.93 
4. identifying main ideas and supporting details 0.92 
5. using grammatical clues 0.94 
6. using word parts, 0.93 
7. using context clues 0.90 
8. making inferences 0.91 

Total 0.92 
  
 Table 1 shows that the reliability of the questionnaire calculated by Cronbach’s 
coefficient alpha was 0.90.  
 The conceptual framework based on 8 reading strategies was displayed below: 
 1. Scanning: 
  1) Sweep your eyes through the passage to locate relevant specific information 
and answers. 
  2) Look at the questions first, then go back to look for specific answers in 
the passage when doing the test.  
  3) Look at charts, graphs, pictures, or captions to help you understand the 
text.  
  4) Observe words that are italicized or bold.  
 2. Skimming: 
  1) Move your eyes very quickly through the whole passage to get the 
information and idea.  
  2) Predict the purpose of the passage.  
  3) Read the first line of each paragraph. 
  4) Read in broad phrase and only important words or phrases. 
 3. Schema: 
  1) Think of what you already know about the topic.  
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  2) Connect your background knowledge to what is being read.  
  3) Use your knowledge and experience to lead you to logical conclusion. 
 4. Identifying main ideas and supporting details: 
  1) Look for the topic of the text and search for topic sentence of each 
paragraph. 
  2) Look for detail (fact, reason, or statistics) used to support the topic 
sentence and distinguish between main ideas, major details and minor details. 
  3) Compose the statement of main idea when none appears in the text 
and summarize important information that you read. 
  4) Recognize the pattern of organization of the text (e.g. chronological order, 
cause and effect and compare and contrast). 
 5. Using grammatical clues: 
  1) Use the knowledge of part of speech (noun, verb, adjective) to help you 
understand word meaning and sentence structure. 
  2) Use the knowledge of sentence patterns and types of sentences to help 
you understand long and complex sentences as well as sentence meanings. 
  3) Use punctuation (dash, colon, and parenthesis) as a signal to help you 
understand word meaning. 
  4) Use the knowledge of subject and verb agreement to help you understand 
sentence meanings. 
  5) Use the knowledge of tense to help you understand the event of what 
you are reading. 
  6) Use the knowledge of phrases and clauses to help you understand words 
and sentence meanings. 
 6. Using word parts: 
  1) Use the knowledge of roots to help you understand the meaning of 
unfamiliar word. 
  2) Use the knowledge of prefixes and suffixes to help you understand the 
meaning of unfamiliar word. 
 7. Using context clues: 
  1) When seeing pronoun reference (he, she, it, that, those), find what they 
refer to by repeating the preceding sentences. 
  2) Use restatement, adjective clause, synonym, and antonym to help you 
understand difficult words. 
  3) Notice transitional markers such as first, however, therefore, but, similarly, 
etc. to help you understand sequence, emphasis, contrast, and similarity. 
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  4) When reading an unknown word, try to figure out its meaning by looking at 
the rest of the story. 
 8. Making inferences:  
  1) Read between the lines when wanting to conclude the writer’s idea 
which was not stated directly and clearly in the passage and synthesize a new idea 
and information. 
  2) While reading, periodically check whether the material is making sense 
and make reasonable predictions. 
  3) Go beyond literal interpretation when reading. 
 Data Analysis: Descriptive statistics and statistical tests such as mean, standard 
deviation, t-test, one way ANOVA (a Post Hoc test or Scheffe being used to investigate 
significant difference of each pair) were used to analyze the mean scores of the use 
of reading strategies. The usage level of reading strategies is shown below.  
 

Mean range Usage level of reading strategies 
4.00-5.00 frequently 
3.00-3.99 moderately 
1.00-2.99 rarely 

 

RESEARCH RESULT AND DISCUSSIONS   
 Research question 1: What is the students’ usage level of reading strategies? 
The results are shown in Table 2 and 3: 

 

Table 2: The students’ usage level of reading strategies 
  

Reading Strategies Means Level 

1. Scanning 4.30 frequently 
2. Skimming 3.65 moderately 
3. Schema 4.00 frequently 
4. Identifying main idea and supporting details 3.15 moderately 
5. Using grammatical clues 2.95 rarely 
6. Using word parts 3.10 moderately 
7. Using context clues 3.22 moderately 
8. Making inference 3.60 moderately 

Total 3.50 moderately 
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 Table 2 shows that the overall use of reading strategies is “moderately.” The 
three most frequently used strategies are scanning, schema, and skimming respectively 
while the least used strategy is using grammatical clues and using word parts. 
 
Table 3: The comparison of the students’ usage level of reading strategies classified 
 by three factors (independent variables) 
 

 
Independent variables 

Statistical test 
P-value < .05 

1 High and low achievers 

1. High achiever ( x = 4.25)  

2. Low achiever ( x =3.15) 

 
.01* 

2 Faculties 

1. Humanities and Tourism Management ( x = 4.29) 

2. Mass Communications ( x = 3.84) 

3. Engineering ( x = 3.27) 

 
 

.00* 

3 Types of publications usually read by students 

1. Textbook and journal ( x = 4.25) 

2. Newspaper ( x = 3.65) 

3. E-mail and chat ( x = 3.02)  

 
 

.00* 

 
 Table 3 displays results of the research questions 2-4 accordingly. 
 
 Research question 2: Do high achievers and low achievers have different usage 
level of reading strategies? Given high and low achievers, significant difference was 
found because they used reading strategies at different levels. This is due to the fact 
that high achievers are normally passionate about reading because they think that texts 
and reading materials are thought-provoking and the more they read, the more 
spontaneously they employ reading strategies (Thornbury,2008). What’s more, according 
to the in-depth interview, high-achievers set a goal to pursue higher education overseas. 
They know that they must pass rigorous standardized tests in which reading exams 
are a salient part. As such, they are susceptible to awareness of the significance of 
reading strategies application. 
 Research question 3: Do students in different faculties have different reading 
strategies usage level? There was a statistically significant difference in the usage level 
of reading strategies of the students from three faculties. Students from Humanities and 
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Tourism Management used reading strategies most frequently because they had to 
be more often exposed to English learning materials especially students with English 
major. The results comply with Oxford (1990) stating that students in Humanities were 
found to use reading strategies more often than those in business and technology majors. 
 Research question 4: Do different types of publications usually read by the 
students result in different usage level of reading strategies? The mean scores of three 
publications usually read by the students also differed significantly with textbooks 
and journals having the usage level of “frequently.” This is because the contents in 
them are rather academic and professional-oriented, requiring systematic and strategic 
reading. When reading, students must be able to use a wide selection of reading strategies 
to accomplish reading comprehension. However, reading e-mails and chats do not 
require many reading strategies because they are rather informal and occasionally 
full of social media and text messages such as lol, YOLO, f2f, FOMO, JOMO, COD, etc., 
so that scanning, skimming, and schema are probably sufficient to grasp the ideas. 
 

CONCLUSION 
 The second-year students at Bangkok university used reading strategies 
moderately, and the mean scores in three factors were different significantly. However, 
to optimize the benefits of this research’s findings, I would like to convey four viewpoints 
and recommendations as follows: 
 1. To gain an insight into the approaches prepared to teach reading strategies to 
the high-achievers, let’s consider the IELTS test format (a reading module) as an example. 
  A. It consists of different types of questions, all of which require different 
reading strategies and the fluent usage. The types of questions and proper reading 
strategies used to cope with them are described below: 
      - Sentence completion which needs the strategy of grasping main ideas 
and supporting details, and the ability to write in a way that is grammatically and lexically 
correct. 
   - Summary completion which needs the strategy of summarizing and 
paraphrasing. 
   - Making headings which needs the strategy of finding main ideas. 
   - Flow-chart, graph, chart completion which needs scanning and skimming. 
  B. The three reading passages contain about 3,000 academic words which 
need large vocabulary size and using word parts. 
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  C. The reading passages are taken from various sources, such as newspapers, 
journals, books, and websites which are suitable for non-specialist test-takers.  The 
strategies of schema and inferencing are necessary to tackle these passages.  
  D. Due to a time constraint, the test-takers must read very quickly, so scanning, 
skimming, and time management are used efficiently. 
 Not surprisingly, this is why the high-achievers are very eager to adopt eight 
reading strategies to achieve their aims. Additionally, as strategic reading makes a perfect 
writer, they requested that other reading strategies should be trained, including reading 
between the lines, speed reading, summarizing, and paraphrasing.  They find these 
strategies as a tool which affects favorably their writing which is a phenomenal part 
of standardized tests. Again, let’s see the criteria of the IELTS test (writing module) and 
reading strategies required to overcome them. They include: 
  - Coherence and cohesion (easy-to-understand and well-organized writing) 
which need the strategy of grammatical clues and finding main ideas and supporting 
details. 
  - Lexical resource (using a plethora of advanced vocabulary) which needs 
the strategy of using vocabulary and word parts. 
  - Grammatical range and accuracy (using grammatical rules accurately) which 
need the strategy of grammatical clues.  
  To this end, teaching diverse reading strategies to the high-achievers wishing 
to study abroad in order to pass the standardized tests with flying colors is being 
implemented urgently in Bangkok university. 
 2. Teachers should focus on reading strategies dealing with syntactic structures 
and using word parts because the usage level of these strategies is “rarely” and 
“moderately” being considered as low and unsatisfactory. This is partly due to the 
fact that the students take grammar rules and vocabulary knowledge with the grain of 
salt and treat them as a bitter medicine. Additionally, they can’t imagine how grammar 
and vocabulary knowledge correlate, so teachers have to motivate them to be aware 
of the significance of strategies to learn these things. Nation (2008); Nist & Simpson (2001) 
attested that reading comprehension requires a large vocabulary and substantial 
grammatical knowledge as they can aid to reading comprehension. English is a syntactic 
language; consequently, the readers must know numerous ranges of grammar rules 
such as complex phrases and clauses, the agreement of subjects and verbs, transformation 
of adjectives and adverbs, sentence patterns, correct word order, inversion of verb and 
subject, inflection, etc. To achieve this end, teachers may encourage them to learn 
grammar and vocabulary from a variety of passages rather than teaching conventional 
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grammar and vocabulary which are monotonous for them. When reading, they will be 
exposed to grammar and vocabulary spontaneously and receptively which is called 
lexicogrammar in which grammar and vocabulary are combined and inseparable. To 
illustrate, have the students read the following paragraph: 
  “There are two main types of amnesia: anterograde amnesia (where the 
ability to memorize new thing is impaired or lost because data does not transfer 
successfully from the conscious short-term memory into permanent long-term memory); 
and retrograde amnesia (where a person’s pre-existing memories are lost to conscious 
recollection, beyond an ordinary degree of forgetfulness, even though they may be 
able to memorize new things that occur after the onset of amnesia)” .  (Source: 
http:www.human-memory.net/disorders) 
 When they see the word “amnesia”, they may find it unfamiliar and problematic. 
Hence, teachers should introduce them that upon reading this paragraph, they can be 
enriched with four reading strategies at the same time: using grammatical clues, using 
word parts, using context clues, and identifying main idea and supporting details. After all, 
what they learn from the paragraph can be characterized as:  
  - Punctuation mark (colon /:) used to represent an appositive or a modifier 
in which what follows colon modifies what precedes. 
  - Punctuation mark (semicolon / ;) used instead of comma when giving 
examples. 
  - The strategy of using word parts (root, prefix, and suffix) by which the word 
“amnesia” can be analyzed accordingly: it consists of the prefix a- which means “not” 
as in the words like atypical, apolitical, amoral, and asymmetrical, as well as the Greek 
root mne- which means “memory” as in the words like mnemonic and amnesty. When 
used together, the prefix a-  and the Greek root mne-  can depict the general meaning as 
memory loss. 
  - Modifiers in two round brackets called an appositive used to give the 
definitions of two types of amnesia. 
  - Adjective clauses beginning with “where” used as modifiers which make 
the students know unique characters of anterograde and retrograde amnesia. 
  - Guessing the meaning from context clue being in the form of an appositive, 
used to enable the students know the meaning of “amnesia” which means memory 
loss. 
  - Summarizing the main idea of this paragraph which is “there are two types 
of amnesia meaning memory loss: anterograde amnesia and retrograde amnesia.”   
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 However, it is rather challenging for teachers to not let the students know that 
they are studying lexicogrammar. As a result, as teachers know forte and weakness of 
their students, they may funnel their experiences into designing and creating their own 
reading strategies sessions to suit students’ learning styles so as to make reading strategies 
learning enjoyable and enticing. 
 3. As the usage level of schema is “frequently”, referring that the students feel 
comfortable to use it when reading, teachers should keep the students motivated to 
read outside reading materials. Given this matter, extensive reading should be reinforced 
as a building block of reading comprehension. Thornbury (2008); Nation (2008); Willingham, 
(2009) suggested that extensive reading can offer both pleasure and information. It also 
can provide students with opportunity to come across new words and collocations in 
numerous contexts as well as knowledge of the world and activate syntactic structures. 
Hence, the more they read, the greater the words are recycled and repeated. Nevertheless, 
extensive reading should be based on schema or background knowledge of the students 
because they will enjoy reading if the contents serve their schema inasmuch as it can 
make reading easier and help them make a new piece of knowledge, bringing about 
critical and logical thinking as well as lifetime improved reading skills. However, that 
book should be suitable for their reading proficiency and age, so it should be self-selected. 
If they have difficulty selecting materials for their extensive reading, teachers should 
introduce them graded readers which are the books written with controlled lexicogrammar 
suited to their levels. The benefits of extensive reading based on their schema are that 
1) numerous repeated exposures of the words can cause the partially known words 
be consolidated in their students’ long-term recollection 2) the words will be systematically 
recycled, generating vocabulary expansion 3) they can learn syntactic structures receptively 
4) they can practice guessing the meanings from context clues, and 5) they can practice 
using dictionaries when exact meanings of the words need being ensured. To make it 
clearer, let’s see this example. When the students are interested in cuisine or the art 
of cooking, they are likely to read the recipe books or cookbooks which contain a myriad 
of topic-specific vocabulary or culinary terminologies such as ingredients, delicatessen, 
agricultural and dairy produce, condiments, kitchen gadgets, etc. After all, these books 
can broaden the students’  views to other uncharted territories such as health and 
medicine, nutrition, malnutrition-related diseases, or even the author’s life containing 
path of gastronomy and nostalgia to become a chef. The end result is that their vocabulary 
can be enlarged because these words will recur when they read extensively. The 
advantages conform to Barcroft (2016) corroborating that the more the students are 
familiar with the texts through a schema, the more chance they will pick up new words as 
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well as a new piece of knowledge which assists them in stepping out of their comfort 
zones and activate inferencing skill as a spin-off from a schema.  
 4. When it comes to text reading incomprehension, there is no one-size-fits-all 
approach or solution, that is, a single or individual reading strategy does not work. Rather, 
training and motivating the students to proficiently use reading strategies interchangeably 
and in combination should be implemented as reading comprehension and reading 
strategies are not dissociable. Proper practice using them will correspond the ability 
to read fluently. So, teachers should provide instruction to train your students to use them 
to the extent of being implicit, effortless, and viable notwithstanding being time-
consuming. In a training, teachers may have students read textbooks and journals in 
which they will immerse themselves in using all eight reading strategies plus reading 
between the lines to get the gist, and further train them to summarize and paraphrase 
what they read as an end result. In contrast, when reading newspapers, they may only 
scan and skim as they want to know the details. However, identifying main ideas and 
details can be aided by the components of a newspaper where they can acquire clear 
and concise main ideas from a heading and lead while details are obtained from the 
news body. More importantly, reading newspapers will help the students enrich vocabulary 
and strategy of using word parts owing to the fact that a piece of news story will be 
usually covered several days in a row, so the repeated exposure of the same words 
will occur, transferring those words in their long-term recollection. At this step, they 
can strategize their reading since they know how and why to use reading strategies 
effectively for particular publications. In short, the ultimate and step-by-step goal of 
using reading strategies is to strengthen sustainable reading skills, giving rise to reading 
comprehension as the end result. What teachers should make the students bear in mind 
is that good readers can become perfect writers who can summarize and paraphrase what 
they read, and capability to use reading strategies fluently can serve as a countermeasure 
against their reading incomprehensibility. 
 
 

SUGGESTIONS 
 In response to the expert’s constructive advice and concerns, two limitations 
of this research should be addressed: 
 1. Due to the limited sample size of 60 students from three faculties: Humanities 
and Tourism Management, Mass Communications, andEngineering (each faculty represents 
twenty students), the results may not be generalized to other groups of students. Thus, 
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teachers and practitioners have to appropriately take this study’s results into account 
for their specific teaching circumstances.  
 2. Future researches concerning reading strategies should employ probability 
sampling rather than non-probability sampling because statistical inference is better.  
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CARDAMOM EXTRACT DECRESE BRAIN INFARCTION AND INHIBIT 
LIPID PEROXIDATION PRODUCT IN CEREBRAL ISCHEMIA RAT  

  
 Asst.Prof. Pratchaya Kaewkaen* 

 

ABSTRACT   
 Cerebral ischemia is a common cause of acute brain injury, resulting from a 
decrease in blood supply to the brain. No therapeutics are effective. So the discovery of 
novel neuroprotective agents against this condition continues. The current study was 
conducted to assess the neuroprotective impact of Amomum testaceum Ridl. or Cardamom 
extract (CE), zingiberaceae family. On the basis of oxidative stress and the effects of 
antioxidants. Adult male Wistar rats weighing 280-300 g were administered extract in 
dosages of 100, 300, and 500 mg/kg for 3 weeks. All rats underwent MCAO surgery. 
Neurological score and brain infarct volume were evaluated for all animals. The oxidative 
stress mechanisms of the CE were also assessed by altering Malondialdehyde (MDA) 
or lipid peroxidation product and by measuring the activity of Superoxide Dismutase 
(SOD). CE dramatically reduced infarct volume and improved neurological score. Possible 
neuroprotective mechanisms of the extract were tested by altering MDA and scavenger 
enzymes including SOD. According to the data, CE may reduce oxidative stress. Conclusion, 
this study found that CE is a neuroprotective agent in the event of an ischemic cascade; 
however, more research is needed. 
Keywords: Amomum testaceum Ridl., cerebral ischemia, apoptosis. 
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PREFACE  
 Stroke is a condition that has a high mortality rate, and it is the second biggest 
cause of death around the world. It is also a huge problem in terms of healthcare in 
Thailand (Chatpol, Tui & Suwanwela, 2021). In general. The most common type of 
stroke is an ischemic stroke, and it occurs when there is a blockage in the blood flow to 
the brain. Ischemic strokes account for between 60 and 80 percent of all stroke episodes. 
Ischemia of the brain, which can be either permanent or transient, is a common cause 
of neuronal injury in the brain. Ischemia can be caused by a decrease in blood flow to 
the cerebral cortex.  
 Cardamom, also known as Amomum testaceum Ridl., is a plant that is native 
to Southeast Asia and is commonly used as a spice in cooking. The essential oil and 
extract of cardamom are also known to have typically favorable effects on the digestive 
system in a number of different ways. A variety of plants belonging to the genus 
Amomum in the family Zingiberaceae are used to produce the seeds that are used 
to make this spice. The cardamom producing species are indigenous to both the tropical 
and subtropical regions of Asia. The Ayurvedic literature of India, which is used for 
complementary and alternative treatment, is where the first references to cardamom 
were found. The essential oils shown strong antibacterial activity against both gram-
positive and gram-negative types of microorganisms that were examined, particularly 
the fungal strains (Souissi, Azelmat, Chaieb & Grenier, 2020). In previous study, cardamom 
powder supplementation can prevent dyslipidemia and hepatic damage in high 
carbohydrate and high fat diet fed rats (Rahman, M., et al., 2017). However, the stroke 
condition has not been supported by any evidence.  So the present study was designed 
to investigate the effect of Cardamom on inhibiting neuronal damage in permanent 
cerebral ischemia by employing rat model. 
 

RESEARCH CONDUCTIVE 
 1. Plant Preparation: Cardamom dried fruits were gathered in Chanthaburi 
Province of Thailand. The voucher specimen has been placed in the herbarium of 
Burapha University's Animal Cognitive Neuroscience Laboratory (ACoN). Each accession's 
fruits were dried and powdered. Separate samples were extracted using ethanol (80%) 
and ethyl acetate as solvents utilizing a modified sonication technique. Two grams of 
powdered materials were extracted twice with ten milliliters of solvent. The mixes were 
mixed and sonicated for 30 minutes in the dark. The supernatant was then collected 
by centrifuging the homogenate sample for 15 minutes at 4 °C and 10,000 x g. Finally, 
using a rotary vacuum evaporator, the supernatant was concentrated to a 91 concentration 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

61 

 

of 0.2 g/mL. To evaluate total phenolic compounds and antioxidant capacity, 92 the 
concentrated supernatant (0.2 g/mL) of each accession was utilized as the extract.  
 2. Animals: Adult male Wistar rats (300-350 grams, 8 weeks old) were obtained 
from Siam Nomura Company, Thailand. They were housed in group of 5 per cage in 

standard metal cages at 22 ± 2°C on 12:12 h light-dark cycle. All animals were given 
access to food and water ad labium. The experiments were performed to minimize 
animal suffering in accordance with the internationally accepted principles for laboratory 
by the Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC 9/2564). All rats were 
randomly divided into 6 groups. Each group contained 8 rats. 
  Group I:        Sham operating  
  Group II:         Vehicle treated group plus MCAO.  
  Group III-V      CE extract treated group plus MCAO. The animals in group 
V-VII were treated with the alcoholic extract of mulberry fruits extract at various doses 
ranging from 100, 300 and 500 mg/kg BW respectively via oral route for a week once 
daily throughout the experimental period. 
 3. Surgical procedure: Focal cerebral ischemia was performed according to 
modified method (Morris, G. et al., 2016). In brief, rats were anesthetized by thiopental 
sodium at dose of 50 mg kg-1BW. The right common carotid artery and the right external 
carotid artery were exposed through a ventral midline neck incision and were ligated 
proximally. A silicone coated nylon monofilament (4-0) suture (USS DGTM sutures; 
Tyco Healthcare group LP, Connecticut, USA) with its tip rounded by heating near a 
flame was inserted through an arteriectomy in the common carotid artery just below 
the carotid bifurcation and then advanced into the internal carotid artery approximately 
17-18 mm distal to the carotid bifurcation until a mild resistance was felt. Occlusion 
of the origins of the anterior cerebral artery, the middle cerebral artery and the posterior 
communicating artery was thereby achieved. Then, the wound was sutured, the rats 
were returned to their cages with free access to food and water. The incision sites were 
infiltrated with 10% Povidone- Iodine Solution for anti-septic postoperative care. 
 4. Behavioral testing: At 24h after reperfusion, a blinded observer uses a 5-
point scoring system to evaluate neurological deficits as described previously (Longa, 
Weinstein, Carlson & Cummins, 1989): 0 was no neurologic deficit, 1 was mild focal 
neurologic deficit (left forepaw could not be fully extended), 2 was moderate focal 
neurologic deficit (left rotation), 3 was severe focal deficit (left falling); rats with 4 
could not walk autonomously and their consciousness level was low. 
 5. TTC staining: After the neurological scoring was completed, all of the brains 
were removed, and coronal sections two millimeters thick were cut in the pre-cooled 
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stainless matrix. Next, all of the slices were photographed and fixed after being cultured 
in a solution of 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC; Sigma, USA) at a concentration 
of 2 percent for 15 minutes at 37 degrees Celsius for the purpose of vital staining. TTC 
produced a dark red stain in the surviving brain tissue, while the infarcted tissue remained 
a pale color. In order to calculate the volume of cerebral infarction, the Image-Pro 
Plus Analysis Software was utilized. 
 6. Malondialdehyde, Superoxide dismutase: The level of oxidative stress 
was determined by measuring superoxide dismutase (SOD) and malondialdehyde (MDA). 
Using a spectrophotometer reader, the SOD activity and MDA levels in rat serum were 
measured. WST-1 technique was used to determine the activity of SOD. The concentration 
of MDA was determined using the thiobarbituric acid technique (Cui, Cuo, Xia & Li, 2020). 
 7. Statistical analysis: All data were presented as the mean ± SD. Statistical 
analysis was all performed utilizing SPSS 22.0 one-way analysis of variance (ANOVA) 
followed by LSD post hoc comparisons. A value of P < 0.05 was considered statistically 
significant. 
 

RESEARCH RESULT 
 Evaluation Neurological Score and cerebral infarction in MCAO rat: Treatment 
with cardamom extract improved neurological score and decreased the cerebral infarction 
in MCAO rat as demonstrated in figure 1-2 .  
 

 
 

Figure 1: Neurological score in sham, vehicle and cardamom extract (CE) groups.  
                 Data were presented on day-21 after CE administration. 
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Figure 2: Cerebral infarction in sham, vehicle and cardamom extract (CE) groups.  
                 Data were presented as mean ± SD *** p< .001 compared with sham group.           
                 ### p< .001, ##p<.01 compared with vehicle group. 
 
 Cardamom extract suppressed oxidative stress in MCAO rat: As can be seen 
in figures 3-4, treatment with cardamom extract prevented the ischemic damage caused 
by MCAO, which led to an increase in the activity of superoxide dismutase, and a decrease 
in the concentration of malondialdehyde. 

 

 
 

Figure 3: SOD Level in sham, vehicle and cardamom extract (CE) groups. 
                      Data were presented as mean ±S.D. ***p< .001, **p<.01, *p<.05 compared 
                      with sham group. ## p< .01, #p<.05 compared with vehicle group. 
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Figure 4: MDA Level in sham, vehicle and cardamom extract (CE) groups. 
                      Data were presented as mean ± S.D.  ** p<.01, *p<.05 compared with  
                      sham group. #p<.05 compared with vehicle group.  
 
 
 

DISCUSSION 
 Unilateral, permanent MCA occlusion in rats has been accepted as a reliable 
and reproducible model of focal irreversible cerebral ischemia (Zhang, Zhang, Jiang, 
Ding, Chopp & Zhang, 2015). Our data show that superoxide dismutase activity does 
change in the ischemic area (frontoparietal and pyriform cortices) for up to 24 hours 
after MCA occlusion. Superoxide dismutase (SOD) is an enzyme found in all living cells. 
An enzyme is a substance that speeds up certain chemical reactions in the body. 
Superoxide dismutase helps break down potentially harmful oxygen molecules in cells. 
This might prevent damage to tissues. SOD has powerful antiinflammatory activity 
(Younus, 2018). For example, SOD is a highly effective experimental treatment of 
chronic inflammation in colitis. Treatment with SOD decreases reactive oxygen species 
generation and oxidative stress and, thus, inhibits endothelial activation. Therefore, 
such antioxidants may be important new therapies for the treatment cerebral ischemia.  
 Malondialdehyde (MDA) is one of the final products of polyunsaturated fatty 
acids peroxidation in the cells. An increase in free radicals causes overproduction of 
MDA. Malondialdehyde level is commonly known as a marker of oxidative stress and 
the antioxidant status in pathological condition (Cherian, Peter, Narayanan, Madhavan, 
Achammada & Vynat, 2019). In this study shown that Amomum testaceum Ridl. extract 
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or CE dramatically reduced infarct volume and improved neurological score. Possible 
neuroprotective mechanisms of the extract were tested by altering MDA and scavenger 
enzymes including SOD. Consistent with the previous study demonstrated that the 
inhibitory activity of cardamom extract was studied on human platelets. Platelet 
aggregation and lipid peroxidation were evaluated with platelet rich plasma (PRP) 
and platelet membranes. (Suneetha & Krishnakantha, 2005) Further confirmation and 
characterization of cardamom's potential anti-inflammatory mechanisms of actions in 
humans are warranted. More high-quality clinical trials elucidating mechanisms of action, 
intake levels, safety, and health outcomes of cardamom consumption are needed before 
evidence-based dietary recommendations can be developed. 
 

CONCLUSION 
 CE reduce oxidative stress, improve neurological score and infarction volume 
of rat brain. This research indicate that CE is a neuroprotective agent in the event of 
a stroke; nevertheless, additional study is still required. 
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DEVELOPMENT OF A LINEAR TRIP GENERATION MODEL FOR 
BANGKOK 
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ABSTRACT  
 Bangkok, one of the most popular tourist destination cities of Thailand, is 
suffering from traffic congestion due to the increase in the population. This study aimed 
to explore influential factors to trip generation model in Bangkok, based on socioeconomic 
characteristics, land use data. Furthermore, this study proposed to identify the suitable 
alternative forms of trip generation model due to the model of trip generation in Bangkok 
is not investigated for actual practice. The research data were obtained from the 50 
districts of Bangkok by the online questionnaire survey. The responses were collected 
from 405 respondents. The trip generation model was conducted by using the Multiple 
Linear Regression (MLR) to estimate the relationship between household characteristics 
and the total number of trips generated in each province of Bangkok. The Ordinary 
Least Square (OLS) was applied to calibrate and validate the model. 
Keywords: trip generation, linear regression, trip demand forecast. 
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PREFACE  
 Bangkok was the capital city of Thailand and was also the center of a major 
business district. The capital city was known as the world’s worst traffic congestion. 
Due to the growth of the number of registered vehicles Therefore, more people were 
motivated to use the public vehicle instead of private vehicles (Vichiensan, Malaitham, & 
Miyamoto, 2011) Traffic congestion was the main problem of transportation in Bangkok 
due to the alternating work schedule of each person and traffic demand was great 
enough that the interaction between vehicle slow the speed of the traffic stream, this 
results in a delay a travel time. Transportation planning was important role in the 
development of a transportation network, one of the key components in transportation 
planning was travel demand forecasting. (de Dios Ortúzar & Willumsen, 2011) The main 
transportation plan was established in most populated provinces to respond the need of 
transportation, contribute to the pattern of expansion model by directing the land 
usage structure of the province (Kabakuş & Tortum, 2019) 
 Transportation refers to the movement of people, good and services from one 
place to another place under the desirable conditions. Transportation was concerned 
the development of plan with socioeconomic, land uses data and environment impact 
of population. The basic goal of transportation planning was to support the need for 
mobility to enable efficient access to various activities that satisfy human need. 
(Oyedepo & Makinde, 2009) A commonly used planning method suggests that there 
are 4 steps. The analytical steps are: Trip generation, Trip distribution, Modal split and 
Traffic assignment. (Hutchinson, 1974) Trip generation, which the first step of the four-step 
model for travel demand forecasting, estimates the number of trips each traffic zone.  
 Trip generation model, the study aimed to predict the number of trips in each 
zone by using the socioeconomic, demographic, land use data and household 
characteristics. Household data and dwelling unit was very similar measures, but 
sometimes dwelling unit do not have a household. The process of trip generation 
consists of the estimate trip production and attraction of traffic analysis zone. Trip 
production identify by the number of trips produced from household and trip attraction 
identify by the number of trips attracted from activity zone. (Kikuchi & Rhee, 2003, 
page 76-82) 

Research Objective  
 1. Explore influential factors to trip generation in Bangkok. 
 2. Develop and compare the performance of the models of trip generation 
in Bangkok with each other to choose the suitable technique. 
 3. Identify the suitable alternative forms of trip generation in Bangkok. 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

69 

 

Theory and Literature review  
 A. Trip generation 
 Trip generation is the model by which measures of activity are translated to 
trips number. (United States Department of Transportation, 1977, page 1-25) Trip 
generation analysis is used to predict the number of trips for different purposes in 
term of socioeconomics and land use data. The model used to analyze the amount 
of trip generated in the origin area to destination area as called “Trip production” and 
the amount of trip attract from another area as called “Trip attraction”. There were 
several methods of forecasting the trip generation such as Regression analysis, Trip rate 
analysis and Cross classification analysis. The most popular method in the present is 
Regression analysis. (Ortúzar & Willumsen, 2011) 
 Trip generation process is modelled to forecast number of person-trips that 
start or end of each travel analysis zones contained in the study area. The function 
of trip generation as follow by equation  
   

   (1) 
 
 Where, x is independent variable, 𝜃𝜃 is parameters. The variables may be obtained 
from literature review which creating questionnaire for further model development. 
 B. Regression analysis 
 The regression analysis is used to study the relationship between independent 
variables and dependent variables. If the relationship between one independent variable 
and one dependent variable, it was called Simple Linear Regression analysis. Whereas 
there was more than one independent variable and dependent variable, it was called 
Multiple Linear Regression analysis. The relationship can be written in the form of an 
equation as follows: 
 

   (2) 
 

 Where y is the value of the dependent variable, 𝑥𝑥 is the value of the independent 
variable, 𝛽𝛽0 is the constant of the regression equation, 𝛽𝛽1 is the regression coefficient 
of independent variable 𝑥𝑥 i ,  is the error value 
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 C. Parameter Estimation 
 Estimating parameter of the trip generation model relies on ordinary least 
square (OLS) method. The following show the process of parameter estimation. The 
idea of simple linear regression is finding those parameters α and β for which the error 
term is minimized, this procedure is called ordinary least square. 
 

     (3) 
  (4) 

  (5) 
 
 D. Model Validation 

 Model validation is the comparison between base year calibrated model ( ) 
and observed data (yobs) with mean absolute percentage error (MAPE) as following 
the equation.  
 

    (6) 
 
 E. Previous study 
 Several research papers studied the variables that affect trip generation and 
discovered some significant relationship between trip generation and household 
characteristic. 
 Currans, Abou-Zeid, Clifton, Howell, & Schneider (2020) The study analyzed 
with the impact of transportation with a trip generation estimation process in Los Angeles 
and San Francisco. Estimating motorized vehicle and person trip count from the origin 
to the destination site and also collects the land use data, such as the number of 
households, car park supply, population density. This research also indicated that 
increasing the number of parking spaces from 1 unit to 2 units resulted in an increase 
of 0.26 and 0.18 vehicles per household, respectively.  
 Tian & Ewing (2017, page 340-353) The study examines how the trip generation 
of walking on foot depend on the built environment and socioeconomic conditions 
were control. There was collected data in the state of Oregon, America. The first step 
of this study was to study the probability of trip walking generation per household. 
The second step predicted the number of walking trip in different sub-area. This research 
concluded that socioeconomic data were household size, household income, number of 
employees per household affect to trip generation.  
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 Kabakuş & Tortum (2019) This research studied the comparison of trip generation 
in each province in Turkey between undeveloped, developing and developed areas 
by using the multiple linear regression, Poisson and Negative binomial regression method. 
The three methods were more appropriate in the trip generation. Finally, the artificial 
neuron network analysis model has shown better performance among three data sets.  
 Hassan Moussa (2013) This research studied on travel demand estimation for 
trip generation for Gaza city using statistical analysis to determine the household travel 
characteristics in the area by multiple linear regression. The data survey including, vehicle 
ownership, age, household size, household income, land use data though the travel 
pattern data.  
 Rahula, Megha, Meenakshic, Madhavendrad & Vermaae (2020) This study examined 
the difference gender in trip generation in Bangalore. There was used the 2.1 % of total 
household in country by face-to-face interview for the data collection. The method used 
was logistics regression analysis. The independent variable consisting of age, occupational 
status, education level, household head, driving license, vehicle ownership which affect to 
trip generation. 
 Al-Masaeid & Fayyad (2018) The objective of this study was to develop the 
trip generation model in residentials zone in Irbid city, Jordan. The household survey 
of 2500 households were interviewed and 100 households were validation process. 
This research was used both regression analysis and cross-classification were used to 
model trip rates. The socioeconomics characteristics such as the family size, car ownership, 
income level to indicated that the number of trip generation. 
 

RESEARCH CONDUCTIVE 
 This section explained the methodology for this study. The main objective 
of the research was to estimate total trip generation for Bangkok in each district by 
multiple linear regression analysis. This study was based on comprehensive study, 
which can be divided into 6 phases as follow in figure 1. 
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Figure 1: Research framework 

 
 A. Area of studies 
 The Bangkok is the capital and most populous city of the Thailand. It was known 
in Thai namely, Krung Thep Maha Nakhon. The city has approximately 10.539 million 
populations as of 2020 (15.3 percent of the Thailand’s population), approximately 
5.59 million (53.02 percent of Bangkok’s people) of whom are registered population, 
comprising slightly more female than male population as shown in figure 2. (Administrative 
Strategy Division, 2020) 
 The scope of study in this research is estimated the Trip Generation model 
in 50 districts of Bangkok. The study will be based on historical data and are appropriate to 
the socioeconomics of Thailand. Criteria for dividing the study area were population, 
traffic characteristics, geographic, land use properties, population density and division 
of administrative area. Bangkok was consisted of 50 districts as follow in Table 1. 
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Figure 2: The 50 districts of Bangkok 
 

 The chosen study area was the Bangkok which divided into 3 main sectors 
including inner city, middle city and outer city as follow in Table 1. 
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Table 1: Classification of district area in Bangkok 
 

Sector Number District 

Inner 
 

1 Phra Nakhon  
2 Dusit  
4 Bang Rak  
7 Pathum Wan  
8 Pom Prap Sattru Phai  
12 Yan Nawa  
13 Samphanthawong  
14 Phaya Thai  
15 Thon Buri  
16 Bangkok Yai  
17 Huai Khwang  
18 Khlong San  
20 Bangkok Noi  
26 Din Daeng  
28 Sathon  
29 Bang Sue  
30 Chatuchak  
31 Bang Kho Laem  
33 Khlong Toei  
37 Ratchathewi  
39 Watthana  

Middle 

5 Bang Khen  
6 Bang Kapi  
9 Phra Khanong  
22  Phasi Charoen  
24 Rat Burana  
25 Bang Phlat  
27 Bueng Kum  
32 Prawet  
34 Suan Luang  
35 Chom Thong  
38 Lat Phrao  
40 Bang Khae  
42 Sai Mai  
43 Khan Na Yao  

Outer 

3 Nong Chok  
10 Min Buri  
11 Lat Krabang  
19 Taling Chan  
21 Bang Khun Thian  
23 Nong Khaem  
36 Don Mueang  
41 Lak Si  
46 Khlong Sam Wa  
48 Thawi Watthana  
50 Bang Bon  
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 B. Data collection 
 Primary data was collected by online questionnaire survey for analysis and 
estimate the trip generation model which requires the data in each sub-area. There 
were including gender, age, family size, number of workers in household, number of 
students in household, number of children in household, car ownership per household, 
motorcycle ownership per household, household income and number of trips from 
origin district to destination district per day. The detail of questionnaire was shown in 
Table 2. The minimum number of respondents were calculated according to The 
Household Basic Information Survey 2020 by National Statistical Office, there was obtained 
that the number of households of Bangkok was 2,979,003 households. Therefore, to 
calculate the sample size can be obtained from the cluster sampling as the equation 
(7). Hence, the total sample size was 400 respondents. 
 

     (7) 
 

 Secondary data was collected from National Statistical Office (NSO), Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA) and Office of Transport and Traffic Policy and Planning 
(OTP). Including number of populations, dwelling unit, household and motorcycle 
registered each district in Bangkok. 
 C. Data analysis and interpretation 
 The data were analyzed using the R commander which the package of the R 
programming. There was analyzed for statistical computing and graphics. Several 
calculations, data must be checked and tested before estimating trip generation model. 
This ensure that the variables are significant and validity.  
 These data were checked the linearity between independent and dependent 
variables by normality test and analyzed the correlation between independent variables 
by correlation matrix, if the correlation coefficient more than 0.6, the data has the 
strength of the relationship between two variables. 
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Table 2: Variable in questionnaire 
 

Categories Variables Scale Level 

Socioeconomics 

Age Interval 

Less than 20 years old 
21-30 years old 
31-40 years old 
41-50 years old 
51-60 years old 

More than 60 years old 
Family size Ratio - 

Number of children Ratio - 
Number of students Ratio - 
Number of workers Ratio - 

Car ownership Ratio - 
Motorcycle ownership Ratio - 

Household income Interval 

Less than 10,000 baht  
10,001 – 30,000 baht 
30,001-50,000 baht 
50,001-70,000 baht 

70,000 -100,000 baht 
More than 100,000 baht 

Travel pattern 
Trip origin Nominal 50 districts in Bangkok 

Trip destination Nominal 50 districts in Bangkok 
Number of trips per day Ratio - 

 
RESEARCH RESULT AND DISCUSSIONS 
 A. The general socioeconomics data of respondents 
 After the researcher received the complete 385 questionnaires, we found that 
the distribution of sample each district. The result of socioeconomics characteristics as 
shown in Table 3.  
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Table 3: Socioeconomics characteristic of respondents 
 

Characteristics Percentage Mean 
Age 

Less than 20 years old 
21-30 years old 
31-40 years old 
41-50 years old 
51-60 years old 

More than 60 years old 

 
1.23 % 
34.32 % 
18.27 % 
18.27 % 
22.72 % 
3.46 % 

38.36 

Family size - 3.53 
Number of children - 0.35 
Number of students - 0.90 
Number of workers - 2.27 
Car ownership - 1.90 
Motorcycle ownership - 0.81 
Household income 

Less than 10,000 baht 
10,001 – 30,000 baht 
30,001-50,000 baht 
50,001-70,000 baht 

70,001 – 100,000 baht 
More than 100,000 baht 

 
2.37 % 
15.40 % 
18.60 % 
16.60 % 
19.73 % 
27.30 % 

62987.98 

 
 From the Table 3, Firstly, the average age from the respondents were 38.36 
years old and the most range of age was between 21 to 30 years old (34.32 %). The 
average family size per household was 3.53 person per household. Secondly, the average 
number of children, students and worker were 0.35, 0.90 and 2.27 person per household, 
respectively. The car ownership and motorcycle ownership were 1.90 and 0.81 vehicle 
per household. Finally, the average household income was 62987.98 baht per household 
and the most range of income was more than 100,000 baht per household (27.30 %) 
 B. The model development for trip generation 
 In this section the trip generation models were developed to estimate the trip 
generation. Firstly, the correlation between the two independent variables are tested 
as shown in Table 4. 
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Table 4: The correlation matrix between independent variables 
 

 
CarOwn Dwell Famsize HH MT_own Nchd Nemp Nstu Pop 

CarOwn 1.00 
        

Dwell 0.25 1.00 
       

Famsize 0.56 0.52 1.00 
      

HH -0.04 0.51 0.34 1.00 
     

MT_own 0.34 0.10 0.49 0.17 1.00 
    

Nchd 0.29 0.76* 0.52 0.34 0.13 1.00 
   

Nemp 0.40 0.55 0.70 0.21 0.29 0.71* 1.00 
  

Nstu 0.21 0.20 0.38 0.33 0.45 0.03 0.07 1.00 
 

Pop 0.18 0.81* 0.45 0.68 0.13 0.58 0.43 0.30 1.00 
Remark: “*” means the correlation coefficient more than 0.7 

 
 From the Table 4, both the number of students (Nstu) and population (Pop) 
were correlated with dwelling units (Dwell). The number of workers (Nemp) was also 
correlated with number of children (Nchd). The researcher developed the trip generation 
model by including socio-economics factors, such as family size, number of workers, 
number of children, number of students and household income in the model to develop 
the suitable model for Bangkok. The research abandoned other socio-economics variables 
such as gender, household type as they not significant. 
 I. Demographic data consideration 
 Model 1: To develop the trip generation model by using the population, dwelling 
unit and motorcycle ownership. The result of model 1 as shown in Table 5. 
 
Table 5: Result of model 1 
 
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 0.3058 1.1597 0.2640 0.7932  
Dwelling.unit 0.0001 0.0000 8.6200 0.0000 *** 
Nemp 2.4773 0.3441 7.2000 0.0000 *** 
MT_own -2.0500 0.9811 -2.0900 0.0422 * 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
Multiple R-squared:  0.8573, Adjusted R-squared:  0.848, p-value: < 2.2e-16 
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 II. Adding characteristic type of district consideration 
 Model 2: To develop the trip generation model by using the same variable 
as the model 1 but researcher added the characteristic type of district including the 
area was in the inner, middle and outer district in Bangkok as shown in Table 6. 

 
Table 6: Result of model 2 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 0.3673 1.1905 0.3080 0.7592  
Dwelling.unit 0.0001 0.0000 8.1710 0.0000 *** 
Nemp 2.4761 0.3513 7.0480 0.0000 *** 
MT_own -2.1113 1.0364 -2.0370 0.0477 * 
Dist_type[T.Middle] -0.4230 0.8829 -0.4790 0.6342  
Dist_type[T.Outer] -0.0937 1.0062 -0.0930 0.9262  

 Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
Multiple R-squared:  0.8581, Adjusted R-squared:  0.8420, p-value: < 2.2e-16 

 
 III. Adding interaction effect between household income per month and 
population 
 Model 3: To develop the trip generation model by using the same variable as 
the model 1 but researcher added the interaction effect between income and population 
including low income and high income. The low household income was the range of 
income less than 50,000 baht per household, and the high household income was 
more than 50,001 baht per household. The result of model as shown in Table 7. 
 

Table 7: Result of model 3 
 
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) -2.2168 1.2506 -1.7730 0.0832 . 
Dwelling.unit 0.0002 0.0000 5.9580 0.0000 *** 
Nemp 2.3889 0.3419 6.9870 0.0000 *** 
Population 0.0000033 0.0000 -0.2290 0.8199  
L_dummy 4.4169 2.1306 2.0730 0.0441 * 
H_dummy NA NA NA NA  
Population:L_dummy 0.0000326 0.0000 -1.7330 0.0901 . 
Population:H_dummy NA NA NA NA  

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
Multiple R-squared:  0.8596, Adjusted R-squared:  0.8436, p-value: < 2.2e-16 
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 C. Model validation 
 The model validation was conducted from the calibration process and divided 
data into 2 parts: 80% and 20%. The researcher took 80% of data to calibrate the 
model by analyzing data with R program. In the step, 20% of data was checked for 
prediction accuracy model. The model validation for trip generation in Bangkok was 
shown in Table 8.  

 

Table 8: Model validation  
 
 Regression equation R2 MAPE 
Model 1 Y1 = 0.3058+(0.0001*Dwell) +(2.4773*Nemp) -

(2.05*MT_own) 
0.8573 29.11 % 

Model 2 Y2 = 0.3673+(0.0001*Dwell) +(2.761*Nemp) -
(2.1113*MT_own) -(0.423* T. Middle) -(0.0937* T. Outer) 

0.8581 21.48 % 

Model 3 Y3 = -2.2168+(0.0002*Dwell) +(2.3889*Nemp)  
-(3.3x10-6*Pop) -(3.26x10-5*Pop*L_dummy) 
+(4.4169*L_dummy) 

0.8596 22.06 % 

 
 From the table 8, the comparative results between the model. The model 3 
was the best predictable model because R-square for this model was the greater value 
and mean absolute percentage error was the least value equal to 22.06%. However, 
this model was not the suitable model because there was the difficult to predict and 
not flexible. The model 1 was easy and flexible to apply because there are fewer 
variables than another model. The R-square of the model 1 equal to 0.8573 and mean 
absolute percentage error equal to 29.11%. 
 

CONCLUSION  
 According to what has been presented in the previous section, the current 
research has been systematically carried out. However, the researcher has some aspects 
that need to be investigated and researched further. The main objective to study is 
to develop a trip generation model and investigate the variables affect to trip generation 
in Bangkok. This section includes the conclusion and suggestion to improve the trip 
generation model developing for predicted travel demand in Bangkok. 
 Trip generation is the first stage of the 4-step travel modeling, there are involve 
the estimation of number of trip origin to trip destination as a function of the 
socioeconomics and land uses characteristics of the district. Bangkok is chosen to be 
study area. This area was divided into 50 districts. The respondents were randomly 
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selected from each 50 districts. The sample size was 405 household. Online questionnaires 
were made with the selected samples to obtain the data. This research was used the 
multiple linear regression method which is one of the most popular method used to 
estimate the trip generation.  
 The model 1 of trip generation has reasonable explanatory power with R-square 
value of 0.8573, indicating that the independent variables entered into the model explain 
85.73% in the daily trip generate per household. The variables that mostly affect the 
total daily trip per household are the dwelling units and number of employees. This 
result is related with the finding of previous studies.  
 Finally, additional research should be collected more samples as the larger 
sample size, the more accurate model. Researcher expects this trip generation model to 
be the next step with trip distribution for urban transportation planning process, and 
this study can be the most suitable model in order to get the better modeling of traffic 
flow in the future for transportation planning process in Bangkok. 
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ABSTRACT 
 This study aimed to survey the suitable areas for rice seed production and 
compare rice seed productivity in different land suitability classes in Rattaphum district, 
Songkhla province. Suitable areas were analyzed via Agricultural Map for Adaptative 
Management (Agri-Map) and rice seed productivities were compared by descriptive 
analysis. The results showed that overall potential land suitability for rice covers areas 
of 283,595.32 rai including under highly suitable (S1) 13.04%, highly suitable (S2) 24.06%, 
marginally suitable (S3) 0.58%, and not suitable (N) 62.30% respectively. The total present 
area for rice was 17,621.94 rai including under S1: 84.31%, S2: 5.89%, S3: 9.36%, and 
N: 0.42%. The total current rice seed production area by the farmers of the rice community 
center both in Khuhatai and Kuanroo was 524.70 rai. In Kuanroo, the area for rice seed 
production of the farmers was a total of 309.70 rai. with 100% of S1. While in Khuhatai the 
area for rice seed production of the farmers was totally 215.00 rai including S1, S3, and S2 
which represent 60.70 % (130.50 rai), 34.65% (74.50 rai), and 4.65% (10.00 rai) respectively. 
The total present area of the rice seed production in both areas represents S1: 1.19%, 
S2: 0.01%, and S3 4.25% when compared with the potential area for rice under the 
three suitability classes. The rice seed productivity in the three suitability classes of 
both areas showed that the yield was highest in S1 (463.82 kg rai-1) followed by S2 
(416.00 kg rai-1) while S3 was lowest (340.05 kg rai-1).  
Keywords: suitable areas, rice seed productivity, rice seed production, Agri-Map. 
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PREFACE 
 A major problem with agricultural resources is inappropriate land use (Brevik 
et al, 2016, page 253-255). So, the productivity of the land is declined, especially the 
rice production. Rice is an important food crop in Thailand because it is not only the 
main food for Thai people but also a major export of Thailand for a long time. More 
than half of the agricultural area of the country are paddy field and 70 percent of the 
Thai population is a farmer (Orachos, 2019). Thai farmers have earned good incomes 
from rice sales for a long time. However, rice productivity decreases in recent years 
because of many factors such as seed, irrigation, fertilizers, pesticide as well as land 
suitability.  In Rattaphum district, rice is the major food and second major economic 
crop, but the production is very marginally (Agri-Map Online, 2021). The lack of detailed 
information on land characteristics of rice seed growing areas is one of the major factors 
limiting optimum rice seed production. Many researchs have been done in this area, 
but research on rice seed productivity of the farmer lands in different land suitability 
classes is lacking. 
 Land suitability is a relationship between crop requirements and land 
characteristics (Rossiter, 2007, page 428-429). The rice requirements matching the land 
characteristics are areas suitable for rice. Based on the data of several studies, Orhan 
(2013) showed that grain yield is related to land suitability classes. The highest grain 
yield was obtained from rice plots in the S1 class (7,287 kg ha-1), follows by S2 (6,872 
kg ha-1) and S3 (3,928 kg ha-1) classes. Shadeed, Abboushi and Almasri (2017) found 
land suitability for the Faria agricultural catchment, Palestine. The results indicated 
that about 6% of the total area is highly suitable for agricultural practices whereas 
marginally represents about 41%. Agricultural investment in this area is not feasible 
and will negatively affect sustainable agricultural practices. Yangouliba, Kwawuvi and 
Almoradie (2020) studied a suitable land for rice in Burkina Faso. The total suitable 
area for rice cultivation in the province was 28% whereas more than 45% of the land 
was not fit for the rice crop suitable land. Kihoro, Bosco and Murage (2013) also shown 
that rice growing sites in Kenya. The potential area for rice growing is only 12% is under 
rice cultivation. A part of the problem can be solved by land suitability evaluation. When 
information is available on land characteristics of rice seed growing areas. It can be easy 
to manage the soils for optimum rice seed production, so land suitability evaluation 
is the opportunity for local farmers to select land suitable for rice and to guide decisions 
on optimal utilization for land use planning and development of rice production. This 
information could be used for farmers to select cropping patterns and suitable areas 
for rice seed production. So, a fertile field for seed production of farmer should be 

https://ageconsearch.umn.edu/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=e&p1=Napasintuwong%2C%20Orachos&ln=en
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selected because it can produce good quality and healthy seeds. Hence, the purposes 
of this study were to survey present land use under suitable areas for rice seed production 
and compare rice seed productivity in different land suitability classes in Rattaphum 
district, Songkhla province. The main beneficiary of this study can be information 
assistance to sustain rice seed productivity, guidelines to support any governmental 
policy in this area as well as to plan the long-term development of rice seed production, 
and increased farmer income. 
 

RESEARCH CONDUCTIVE 
 Data collection and analysis 
 The data was collected via secondary data and primary data. For primary data, 
surveys and interviews of farmers were used for collecting data from 88 rice seed fields 
of farmers who are members of rice community centers (Kuanroo and Khuhatai rice 
community centers) in Rattaphum district, Songkhla province. The purposive sampling 
technique was used to choose the study areas with these criteria: 1) farmer who produced 
rice seed in 2021 and 2) farmer who produced rice seed for sale or exchanges in this 
area. Secondary data were collected from Agricultural Map (Agri-map) for land suitability 
for rice crop for adaptative management based on the rice production requirement 
criteria which land suitability can be classified as S1 (highly suitable), S2 (moderately 
suitable), S3 (marginally suitable) and N (not suitable). This study collected data in 
2021 and uses both Agri-map online and descriptive statistics (percentage frequency 
means and standard deviation) to summarize the analysis. 
 

RESEARCH RESULT 
 The current area of rice seed production and rice seed productivity in 
Rattaphum district, Songkhla province in 2021  
 The total number of potential areas were 283,595.32 rai composing of: S1 
37,005.15 rai, S2 68,257.86 rai, S3 1,650.01 rai, and N 176,682.30 rai respectively. The 
results showed that N was found mostly followed by S2, S1, and S3 respectively. In 
2021, the total actual land suitability class for rice each suitability class was 17,621.94 rai. 
Total rice under S1 was 14,858.49 rai followed by S2, S3 and N with 1,038.88, 1,650.01, and 
74.56 rai, respectively. The total current area under rice seed production by the farmer 
of the rice community center was 524.70 rai. In Khuhatai, the area which farmers use 
for rice seed production was a total of 215 rai. Areas that farmer used for rice seed 
production were S1: 60.70 % (130.50 rai), S2: 4.65 % (10.00 rai), S3: 34.65 % (74.50 rai). 
In Kuanroo, the area for rice seed production was a total of 309.70 rai. The farmer 
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areas for rice seed production were under S1: 100 %. The average yield in the three 
suitability classes showed that the yield was highest in S1 class (463.82 kg rai-1) followed 
by S2 (416.00 kg rai-1) while S3 was lowest (340.05 kg rai-1) (Table 1). 

 
Table 1: Areas of potential, actual for rice and rice seed in different suitability classes                                   
            and rice seed productivities in Rattaphum district, Songkhla province in 2021 
 

Suitability 
class 

Potential 
land 

for rice 
(Rai) 

Actual 
land 

for rice 
(Rai) 

Actual 
land 

for rice 
seed1* (Rai) 

Actual land 
for rice 

seed2*(Rai) 

productivities 
(kg rai-1) 

(Mean ± SD) 

Highly (S1) 37,005.15 14,858.49 130.50 
(60.70%) 

309.70 
(100%) 

463.82±35.11a 

Moderately 
(S2) 

68,257.86 1,038.88 10.00  
(4.65%) 

- 416.00±21.93b 

Marginally (S3) 1,650.01 1,650.01 74.50 
(34.65%) 

- 340.05±43.70c 

not suitable 
(N) 

176,682.30 74.56 
-  

- 

Total 283,595.32 17,621.94 215.00 309.70 ** 

1*= Khuhatai rice community center, 2*= Kuanroo rice community center, ** = significant at 
P<0.01 
 

DISCUSSIONS 

 Land suitability for rice seed in Rattaphum district, Songkhla province 
 The potential land suitability for rice in Rattaphum district, Songkhla province 
was found mostly in not suitable areas (N). On the other hand, most of the areas that 
farmers used for rice seed production in the present were S1 and S3, while some areas 
were S2. Land Development Department: LDD (2021) recommends that land suitability 
in S1 and S2 should be supported for farmers to grow rice seed because it is suitable 
areas for rice. It can help reduce costs and produce good quality rice seeds for farmers, 
especially in the highly suitable area (S1) which is not limited to soil physical, so this 
land is not perfect but is the best. The moderately suitable area (S2) has some the 
limitations such as soil fertility, soil reaction as well as soil moisture. S3 has been facing 
a physical problem in the area so it is not suitable for the production of rice seed as it 
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has poor soil, and low rainfall, so farmers should change farming activities from rice 
cultivation to types of crops which more suitable than rice cultivation in that land 

based on physical and environmental such as soil texture, temperature, and climate 
Otherwise, it might bring a risk of yield reduction. S3 gave low productivity and had 
several issues and challenges because normally S3 was suitable for para rubber. At 
present, farmers in this area still produce rice seed in S3 higher than in S2. They produce 
rice in the previous area without checking land suitability for a long period of time. One 
of the reasons is most rice seed farmers in this area are smallholders and lack investment. 
If farmers change the area for para rubber plantations, they must increase the cost of 
production. For para rubber, the Initial planting and maintenance cost was 20,302 baht/rai 
(Lee, 2021) while the average cost of rice production was 4,588 baht/rai (Pathompong, 2019).  
 Rice seed productivity in the suitability classes 
 The average yield in the three suitability classes showed that the yield was 
highest in the S1 class followed by S2 while in S3 was lowest. In S1, the land mainly 
was used for transplanted rice, because this class included Phatthaalung and Kokkean 
soil series. This group of soil is relatively fertile and suitable for rice production (LDD, 
2003). In S2 was Rueso soil series, this soil was rated to be moderately suitable for rice 
cultivation. Therefore, the area highly suitable must be considered to increase yield 
and maintain sustainable land. Somporn (2013) indicated that using crotalaria juncia 
seed rate, 15, 20, and 25 kg rai-1 and the recommended chemical fertilizer gave the 
highest average rice grain yields in Phatthalung soil series. In S3, namely, Visai soil series, 
in general, the soil profile was used for para rubber, fruit trees, and some upland crop 
(LDD, 2003). In Southern Thailand, this soil has been generally used for para rubber, 
fruit trees, coffee, and vegetable. So, rice cultivation in that zone should be considered 
in terms of the type of limitations and improvements of land suitability such as soil 
physical and soil fertility, but some of the limiting factors cannot be improved at a 
small farm level whereas some limiting factors can be improved in farmer farm. In 
the case of Indonesia, Mayanda, Adi and Kusmiyarti (2019) evaluated land suitability 
for horticultural crops. The result showed that the actual suitability class of land for 
horticultural crops was S2 until N. The limiting factor of temperature, texture and the 
duration of dry months cannot be improved because it is a permanent limiting factor. 
Agriculture management should match land characteristics and crop requirements. 
However, if farmers are ready to change their crops to replace rice paddy, they should 
consider cost and market demand crop prices. Also, it is believed that appropriate 
management of land can sustain. Ebrahim (2007) found land suitability evaluation for 
improved subsistence agriculture in South Africa. The study area faced two limiting 
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factors, very hot summers and very cold winters. The land suitability is highly suitable for 
sorghum with dry beans and maize but that zone was not suitable for cabbages, so 
in unsuitable areas farmers changed from cabbage to potato cultivation. Mayanda, 
Adi and Kusmiyarti (2019) showed that in the case of Indonesia the rainfall factor can 
be improved by irrigation and planting time adjustment according to the plant growth 
phase, soil nutrients can be improved by applying organic and fertilizers, and slopes 
can be repaired by making terraces and reinforcing plants. This limiting factor can be 
improved, so the class of suitability can increase from not suitable to S3 to S1. These 
cases are good for the current farming system of rice seed within the marginally lands. 
Moreover, it is the greatest opportunity that can help farmers to increase their productivity 
in Rattaphum district and other areas. Not only this information is important for rice 
seed production but also for other factors including methods of cultivation, seed, 
fertilizer, irrigation, pest, and disease management. All those factors integrated together 
can increase rice seed products as well as the sustainability of rice seed production.  
 

CONCLUSION AND SUGGESTIONS 
 Land suitability for rice seed production in Rattaphum district, Songkhla province 
included S1, S2, and S3. The highly suitable area was found mostly in areas under 
current rice growing, followed by S3 and S2 respectively. In present land suitability 
classes, farmers used areas for rice seed production under S1. Thus, the present land 
use for rice seed production matches with land suitability classes. It is one of the best 
indicators of the rice seeds sustainable in long term. 
 Recommendation: This research was found that farmers who produced rice 
seed in marginally suitable areas got low productivity but they still produced that 
because switching areas to alternative crops will increase the cost. Thus, the government 
should support them as followings: 1) Giving credit or some material because these 
are important for them. 2) Transferring appropriate technology, for instance, Agri-map 
to farmers. 3) Improving the facility for example irrigation system in the rice seed 
production zone. 4) Supporting new technology in the areas of rice seed production 
because the present proportion of rice seed areas is very small when compared with 
the potential area for rice, hence in the future there are many suitable areas for rice 
seed. And 5) supporting future research of other factors for rice seed production such 
as pest management, fertilizer to improve rice productivity in this area. 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

90 

 

BIBLIOGRAPHY 
Agri-Map Online.  (2021).  Land suitability for rice [Map] (Online).  Available: 

https://agri-map-online.moac.go.th/ [2021, November 19]. 
Brevik et al.  (2016).  Historical perspectives and future needs in soil mapping, 

classification and pedological modeling.  Geoderma, 264, page 253-255. 

Dengiz, Orhan.  (2013).  Land suitability assessment for rice cultivation based on GIS 
modeling.  Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37(3), page 326-334. 

Ebrahim, Fazal.  (2007).  A land suitability evaluation for improved subsistence 

agriculture using GIS: the case study of Nkwezela, KwaZulu-Natal, 

South Africa.  Pietermaritzburg, South Africa: University of KwaZulu-Natal. 

Kihoro, Joseph, Bosco, Njoroge J and Murage, Hunja.  (2013).  Suitability analysis for 
rice growing sites using a multicriteria evaluation and GIS approach in great 
Mwea region, Kenya.  SpringerPlus, 2, page 265. 

Kumar, Ranjan and Patel, G. R.  (2020).  Assessment of Agro-Land Suitability for Rice 
(Oryza sativa L.) in Bhal Area of Gujarat Using GIS and Remote Sensing.  
International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 

9(4), page 1207-1214. 

Land Development Department.  (2003).  Characterization of established soil series 

in  the peninsular and southeast coast region of Thailand classified 

according to soil taxonomy 2003.  Bangkok: Ministry of Agriculture and 

Cooperatives. 
Land Development Department.  (2021).  Management resource (Online).  

Available: http://www1.ldd.go.th/ldd_en/en-US/reclamation-of-acid-soil-in-
the-south/ [2021, October 1].  

Lee, Dilok.  (2021).  Thailand Natural Rubber Economics (Online).  Available: http:// 

https://www.halcyonagri.com/en/thailand-natural-rubber-economics/  
 [2021, October 19]. 
Maddahi Z., Jalalian A., Kheirkhah Zarkesh M.M. & Honarjo N.  (2017).  Land suitability 

analysis for rice cultivation using a GIS-based fuzzy multi-criteria decision-
making approach: central part of Amol District, Iran. Soil and Water 

Research, 12(1), page 29-38. 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

91 

 

Mayanda, D P.  Adi, I G P R & Kusmiyarti, T B.  (2019).  Evaluation of Land Suitability of 
Horticultural Crops in Sembalun Sub-district, East Lombok Regency, 
Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 

(page 1-11). United Kingdom: Earth and Environmental Science. 
Orachos Napasintuwong.  (2019).  Rice Economy of Thailand.  Bangkok: Kasetsart 

University. 
Pathompong Kookkaew.  (2019).  Cost and return on investment from rice RD41 farming  
 of the farmers in Samchuk district, Suphanburi province, Thailand. In 48th 

International Academic Conference (page 88-94). Denmark: Copenhagen. 

Rossiter, David G.  (2007). Land Evaluation: Towards a Revised Framework.  
Geoderma, 148(3-4), page 428-429. 

Rossiter, D.G. A.  (1996).  A theoretical Framework for Land Evaluation.  Geoderma, 

72, page 165-202. 

Shadeed, S.M., Abboushi, A.M.E. and Almasri, M.N.  (2017).  Developing a GIS-based 
agro-land suitability map for the Faria agricultural catchment, Palestine, 
International Journal of Global Environmental Issues, 16,(1/2/3), page 

190-204. 
Somporn Domyos.  (2013).  Effects of Crotalaria juncia seed rate on yield, yield 

components and nitrogen content of Sangyodphatthalung rice grown in 
paddy soil of Phatthalung soil series. In The 51 th Kasetsart University 

annual conference (page 214-221). Bangkok: Kasetsart University. 

Verheye, W.  (2008).  Land Use, Land Cover and Soil Sciences - Volume II: Land 

Evaluation.  Belgium: Ghent University Library. 

Yangouliba, G.I., Kwawuvi, D. and Almoradie, A.  (2020).  Suitable Land Assessment for 
Rice Crop in Burkina Faso Using GIS, Remote Sensing and Multi-Criteria 
Analysis.  Journal of Geographic Information System, 12(6), page 683-696. 

 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

92 

 

STUDENT ACHIEVEMENT IMPROVEMENT IN AN TPACK 
INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL 

 
Wang Shizhao* 

 Asst. Prof. Dr. Jirarat Sitthiworachart 
 Asst. Prof. Dr. Sirirat Petsangsri 

 

ABSTRACT 
 This study aimed to develop an TPACK instructional design model that enables 
students to improve achievements. The study was a one-group pre-test post-test 
experiment and examined the impact of TPACK teaching mode on history learning 
achievements of 81 students from Xinmi secondary school, Henan, China. The instruments 
were a history test paper. The full score of this test paper is 30. The pre-test and post-test 
scores of the experiment group were calculated by descriptive statistics and compared 
using a dependent t-test. It was found that students obtained higher achievements 
on the post-test than on the pre-test at 0.05 level of significance. Pedagogical implications 
of TPACK instructional experiment are suggested for teachers in the conclusion. 
Keywords: TPACK, history learning achievement, modern educational technology. 
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PREFACE 
 In the education of world history, as a relatively neglected subject, there are 
some problems and challenges in history teaching in many countries, especially when 
teaching the combination of national history and world history, some students will 
always confuse the contents of national history and world history. The reasons for 
this problem include: 1) Monotonous curriculum resources and less students' reading; 
2) The old and new teaching contents alternate, and the teacher's positioning is not 
accurate; 3) Teachers' poor understanding of teaching ideas and use of learning methods; 
4) Older teachers cannot adapt to the changes of information teaching. The rapid 
development of technology has brought earth shaking changes to the educational 
environment in the information era. The above problems and challenges can be solved 
through the combination of information technology and history teaching. Teachers 
must keep up with the pace of new technology and apply new technology to teaching 
practice in order to gain a foothold in the highly competitive education and teaching 
work (Roman et al, 2012). However, with the continuous development of media technology, 
how teachers should better practice curriculum integration has become a new challenge 
(Beauguitte, Richard & Guérin-Pace, 2015). Taking the history classroom as an example, the 
history classroom under the traditional mode is mainly taught by teachers' preaching. 
History textbook is the main carrier for students to obtain history knowledge. The personal 
knowledge reserve and knowledge cultivation of history teachers determine the learning 
efficiency of students in history classroom. Teachers' personal charm and teaching skills 
determine students' learning performance. This traditional classroom model is limited by 
teachers' ability and textbook capacity and is not easy to expand. The application of 
modern educational technology in history classroom and the reference of massive 
network resources will fundamentally change the traditional history classroom model. 
 To solve the problems, Mishra and Koehler put forward the theory of subject 
teaching knowledge integrating technology (TPACK), which includes teachers' various 
types of knowledge. The integration of educational technology and curriculum puts 
forward new and higher requirements for "educational technology": on the basis of 
taking educational technology as a "tool to assist teaching and learning", teachers need 
to make full use of the superior learning environment provided by educational technology 
to enable students to improve their learning initiative and enthusiasm in a variety of 
learning methods such as independent exploration, interactive learning, group cooperation 
and resource sharing (Scanlan, 2008). 
 Undoubtedly, TPACK abilities are necessary abilities for future teachers. However, 
in the actual teaching, a considerable number of history teachers flinch from the new 
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information technology and are satisfied with the traditional technologies such as 
blackboard and projection. Therefore, the understanding and acceptance of TPACK 
theory is an urgent problem to be solved in front of teachers. The emergence of 
information technology has changed the expression of traditional subject content 
knowledge, made the subject content knowledge present to learners in a more 
convenient and intuitive way, and made the difficult and abstract knowledge more 
understandable (Akyol, Tekkaya & Sungur, 2010). In the part of teaching preparation, 
classroom teaching and after-school counseling, history teachers can greatly increase 
the capacity of teaching materials, improve the efficiency of classroom teaching, enhance 
the attraction of teaching content, stimulate students' enthusiasm to reveal history 
truth and explore history laws, and then improve students' interest in history courses. 
Therefore, history teachers must have a full understanding in thought: information 
technology has become an important part of history teachers' professional development, 
and technical knowledge is an important part of history teachers' professional knowledge. 
 As a history teacher, how to implement effective teaching under the TPACK 
framework? The core of TPACK is to provide effective technical means to realize the 
teaching purpose around the teaching purpose. It is meaningless to talk about TPACK 
without teaching purpose, so we must first understand the purpose of history teaching 
(Wen & Shinas, 2020). The teaching purpose of history is to enable students to finally 
form five core qualities through course learning: history materialism, space-time concept, 
history evidence, history interpretation and family and country feelings (Kumar & Usunie, 
2001). In terms of knowledge, history teaching should enable students to master basic 
history concepts, history figures and events; From the perspective of abilities, history 
teaching should cultivate students' dialectical materialist view of history, the research 
method of the combination of history and theory, and the abilities to fairly evaluate 
history figures and events. 
 TPACK is the knowledge base for teachers to integrate information technology 
in subject teaching. It is one of the main factors affecting teachers' willingness and behavior 
to use technology. However, at present, the TPACK level of Chinese teachers is low, and 
the inefficient use of information technology is common in secondary school education 
and teaching. On the one hand, it is prominently reflected in the low level of technology 
use, that is, teachers in secondary school apply technology in the classroom for 
knowledge representation and resource search (Hill & Uribe-Florez, 2020). They lack 
the knowledge of using information technology to strengthen communication between 
teachers and students, develop learning activities, create and simulate teaching situations, 
and reflect on the application of technology. Taking history teachers in secondary school 
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as an example, they carry out more teacher-centered technology use behavior, that 
is, they mainly carry out content transmission and lectures through technology, and 
then, following exercises and tests. On the other hand, secondary school teachers still 
stay at the experience summary level of lesson preparation and reflection in the 
face-to-face teaching environment, and lack the research ability of learning analysis, 
teaching optimization and real-time evaluation feedback based on online data. Therefore, 
promoting the development of TPACK in teachers and carrying out higher-level information 
technology application have become the key to promote the integration of information 
technology and education and improve the quality of education and teaching in secondary 
schools. Therefore, this study develops an TPACK instructional design model, and conduct 
an instructional experiment to explore the impact of TPACK teaching mode on student 
achievements. The instructional experiment was a one-group pre-test post-test experiment 
and examined the impact of TPACK teaching mode on history learning achievements 
of 81 students from Xinmi secondary school, Henan, China. 
 

RESEARCH OBJECTIVES 
 1. To develop a TPACK instructional design model and teach history courses 
to students in secondary school. 
 2. To explore the impact of TPACK instructional model on student learning 
achievements. 
 

LITERATURE REVIEW  
 The integration view of TPACK emphasizes the typological analysis of teachers' 
knowledge. The early classical definition believed that TPACK was "the knowledge 
synthesis of information technology integration in classroom teaching". Therefore, 
many researchers define and measure the framework and components of TPACK, and 
believe that TPACK is integrated by the basic knowledge. 
 Since 2010, with more and more college teachers participating in online teaching, 
researchers have gradually begun to use TPACK framework to analyze the development 
process or results of TPACK after teachers participating in online teaching training or 
practice. Kim (2019) coded the dialogue in teachers' design work and found that with 
the advancement of design work, the dialogue about the four composite elements of 
PCK, TPK, TCK and TPACK began to increase, indicating that teachers gradually think 
more about the interaction among technology, subject content and teaching method. 
The second is the transformation view of TPACK development, that is, TPACK is regarded 
as a unique knowledge developed from another knowledge. The elements and 
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development of TPACK are studied based on the elements of PCK (Drugova, Zhuravleva, 
Aiusheeva & Grits, 2021). Hauck, Müller-Hartmann, Rienties & Rogaten (2020) conducted a 
pre-test and post-test on the TPACK changes of 73 academic personnel in colleges and 
universities participating in the online teacher training program from the dimensions 
of the application of technology enhanced learning, online learning teaching experience, 
content and pedagogical knowledge, pedagogical knowledge integrating technology, 
technical content knowledge and TPACK, and found that the TPACK skills of academic 
personnel have been substantially improved, and the attention to the concept of 
knowledge transmission was reduced. 
 Aydin (2020) conducted pre-test and post-test and interview with six Taiwan 
vocational high school teachers who participated in the professional development project 
of English course integration online project teaching. They found that after one year's 
study, teachers' knowledge of TPK, TCK and TPACK has developed. 
 Bilozerska, Kushnir, Belinska, Rastruba and Sizova (2021) used TPACK framework 
to interview the practice of college teachers in different disciplines as online learning 
promoters, and found that TPACK theoretical framework can help researchers identify 
the views of the interviewed teachers on the teaching contents, and guide teaching 
and teaching methods of course design, and promote students' learning in online and 
mixed environments, and suggested further analyzing the TPACK characteristics of 
individual teachers. The structure and definition of TPACK framework are used to track 
the development process of teachers and course designers, that is, TPACK is used as 
a self-reflection tool to deeply analyze the teaching in different situations such as online, 
mixed and face-to-face learning environments (Bueno, Lieban & Ballejo, 2021). 
 The boundary issue in the integration view is difficult to be clearly defined. 
The boundary of the composite knowledge components in the TPACK framework is 
relatively fuzzy, so it is difficult to evaluate TPACK in a consistent way. Moreover, most 
TPACK studies are still not directly related to specific disciplines (Raab, Habbi and Maidi, 
2020). It is suggested that time and energy should be shifted from proving the rationality of 
the structural components of the TPACK framework to identifying the contribution of 
each component, and it is needed to focus on the high-level thinking, collaboration 
and creativity (Wasim, Han, Huang, Madiyev & Ngo, 2020). 
 It is not an easy transformation process from teacher-centered TPACK to 
student-centered TPACK. Based on the analysis of iPad-based teaching videos and 
focus group interviews of four foreign language teachers in Taiwan at the end of two 
semesters, Suharno (2017) found that although some teachers' iPad teaching shows 
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their abilities in transforming teaching, teachers' teaching is still mainly used as a substitute 
for the traditional transmission language in teacher-centered classroom. 
 The transformation view of TPACK focuses on the generation, transformation 
and process of teachers' teaching knowledge. In view of the high correlation and overlap 
between TPACK components, having basic knowledge does not mean that teachers' 
TPACK can be developed, that is, it can effectively integrate content knowledge, 
pedagogical knowledge and technical knowledge (Setiawan & Phillipson, 2020). Liu (2019) 
proposes four core elements of TPACK in the field of Science/Mathematics: 1) Using 
technology to teach science/mathematics, that is, what it means to integrate technology 
to teach a specific discipline; 2) The teaching strategy and content representation of 
teaching with technology; 3) Knowledge about students' understanding, thinking and 
learning of using technology; 4) Knowledge of courses and course materials. In order 
to explore an effective way for normal students to integrate technology in the development 
of subject teaching knowledge, Zheng, Song and Ge. (2016) carried out a teacher 
development experiment combining theory and practice (TPACK course learning and 
"heterogeneous" activity), and found that three normal students' leading concepts of 
the integration purpose of information technology and mathematics teaching. Obvious 
changes have taken place in the course resources and course organization knowledge 
of the integration of information technology and mathematics teaching, the teaching 
strategies and teaching representation knowledge of the integration of information 
technology and mathematics teaching. The transformation view of students' understanding 
and students' misunderstanding of TPACK in the integration of information technology 
and mathematics teaching focuses on the generation, transformation and process of 
teachers' teaching knowledge (Kolyshko, 2019). In view of the high correlation and 
overlap between TPACK components, having basic knowledge does not mean that 
teachers' TPACK can be developed, that is, it can effectively integrate content knowledge, 
pedagogical knowledge and technical knowledge. Researchers applied the four core 
elements of TPACK proposed by Niess to analyze the characteristics and development 
of TPACK for foreign language teachers in Chinese universities, but mainly aimed at 
general information technology and could not provide more specific guidance for the 
application of new technologies such as MOOC. 
 

METHODOLOGY 
 Based on TPACK theory, this study designed and developed a secondary school 
history teaching mode combined with distance interactive teaching, and designed an 
experimental scheme to verify the effectiveness of the teaching mode. Figure 1 is the 
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research process of secondary school history teaching design model based on TPACK 
theory. 
 
Phase 1: To develop a TPACK instructional design model of secondary school 
history course for teachers 
Step 1: 
1. Selection of course content 
2. Teaching objectives, focal points and difficulties 
Step 2: 
3. Development of teaching design experiment scheme 

Before Class In Class After Class 
Establish WeChat Group and 

Tencent Classroom live 
broadcast classroom. 

Teachers promote students' 
Preview through WeChat 

Group. 

Teaching and 
classroom testing of 

history course through 
Tencent Classroom live 

broadcast classroom 

Assign and recycle 
homework through 
WeChat Group, and 
answer students' 

questions 
 

 

Phase 2: To explore the effect of TPACK instructional design model on history 
learning score of secondary school students 
1. Preparing for the implementation of the TPACK instructional model 

1) Determining research design 
O1 VS O2 

Experimental class test 
(O1) 

Control class test 
(O2) 

2) Specifying population and samples 
3) Developing research instruments 

Test paper 
SPSS data analysis 

software 
2. Teaching experiment of "First World War" 
3. Analyzing data 
 
   Figure 1: Development process of history instructional design model of secondary   
                school based on TPACK theory 
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 After studying the teaching concept of TPACK teaching mode, this study 
determines an TPACK instructional design model, which aims to improve secondary 
school students' interest in history reading and history learning achievement. This paper 
selects "The Course of General World History" compiled by Qi Tao of Shandong University 
as the teaching material. The development process of secondary school history teaching 
design model based on TPACK theory is as follows: 
 1. Selection of course content 
 This study mainly carries out teaching design experiments on the course of 
world history "First World War". It also compares the teaching design of the traditional 
secondary school history teaching mode with the TPACK teaching design, finds the 
differences between them and makes a brief analysis. In the whole process, the main 
experimental objects are the students of two classes in Xinmi secondary school. The 
first class is the experimental class, which adopts the flexible teaching of TPACK teaching 
mode, and the second class is the control class, which only adopts the traditional 
teaching mode. During the experiment, the evaluation methods of the two classes 
are the same. 
 2. Teaching objectives, focal points and difficulties 
  2.1 Learning objectives 
   1) Through the video viewing and discussion of the "Sarajevo Incident", 
we recognize the threat of emergencies to human peace. 
   2) Through material analysis, we summarize the causes and properties 
of the outbreak of First World War. 
   3) By reading and drawing pictures, we can remember the formation history 
of Three Kingdoms alliance and Three Kingdoms agreement. 
   4) By watching videos and maps, we can understand the battle conditions 
of Verdun and other battles, and analyze the great disasters caused by First World War. 
  2.2 Learning focus 
  The formation of the Three Kingdoms alliance and the Three Kingdoms 
agreement, as well as the influence of First World War. 
  2.3 Learning difficulties 
  Analysis of the causes, nature and impact of First World War. 
 3. Development of teaching design experiment scheme 
  3.1 Preparation before class 
  Teaching aids, including computers and secondary school history textbooks. 
  Establish WeChat Group and Tencent Classroom live broadcast lassroom. 
Teachers should focus on resource allocation and activity control, and let students 
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engage in more practice and resource browsing. Teachers adopt different teaching strategies 
according to different teaching contents. 
  Before class, teachers create a WeChat Group and Tencent Classroom live 
broadcast classroom for class. Before each class, teachers can provide students with 
extracurricular reading resources about Chinese ancient history, Chinese modern and 
world history, and push some pictures and resource links related to the next class online 
in WeChat Group, meanwhile organize all students to discuss relevant topics. These parts 
involve TCK in TPACK, which is the subject content knowledge of integration technology. 
  In class, teachers can also use some pictures, audio, video and other network 
resources in Tencent Classroom live broadcast classroom according to the course 
progress. In the process, teachers should call on students to pay attention to the 
Internet consultation as much as possible and to the history learning of secondary 
school as much as possible, such as official account related to history learning in 
secondary school, some topics and articles that are closely linked to the history of 
secondary school. Teachers and students and students should often interact and 
communicate, to create a good learning environment. These parts reflect the viewpoint 
of instructional design theory, that is, pay attention to the role of context and cooperation 
in the teaching process, and emphasize learners' learning initiative and meaning 
construction. 
  After class, teachers apply task-based teaching method to leave homework 
tasks for students to preview before class and review after class. Students can find 
relevant history materials online at home based on Web network resources, search 
relevant background knowledge, and memorize and simply record meaningful knowledge 
after searching. The teaching part includes PCK in TPACK, which is the subject teaching 
method knowledge in the subject teaching knowledge of integrated technology. Teachers 
should also encourage the whole class to express their views in WeChat Group through 
computers. In this part, teachers use PCK in TPACK, and teachers use subject teaching 
method knowledge to inspire and guide students, to promote students' learning.  
  3.2 History is taught in the course 
  Teachers use situational teaching method, communicative teaching method 
and interactive teaching method in daily teaching. At the same time, these teaching 
methods should be combined with advanced technology to teach students. Teach 
students the knowledge of reading content flexibly to stimulate students' interest and 
initiative in learning history reading. At the same time, information teaching is also closely 
connected with media. The use of media will greatly promote reading teaching. In 
class, teachers and students carry out multiple Q & A parts. Through the interaction 
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of communication and exchange between teachers and students, teachers guide students 
step by step to understand and learn knowledge as much as possible. Teachers play 
relevant text recordings in class, show students pictures related to the subject of the 
text, and play dynamic ppt made by modern educational technology in appropriate 
classroom part to attract students' attention, to help students understand and remember 
knowledge vividly. In class, teachers can also search keywords related to the topic 
through the web resource browser, and play small videos for students. In the process 
of playing the MOOC video, teachers provide students with more intuitive visual feelings, 
which can also enrich the form of the classroom and add a lot of interest to students' 
learning. At the same time, students can learn difficult language points, memorize and 
learn relevant key knowledge in the text more easily by watching Micro-class videos. 
Teachers should also pay attention to the preservation of classroom teaching records 
and record the key contents and key part of the classroom, to provide students with 
reference and learning later. 
  3.3 Assignments and answering questions after class 
  After the course, teachers can upload the teaching PPT of "First World War" 
and some classroom records related to relevant teaching in the WeChat Group, to 
provide reference for students' after-class review. Students can ask questions about 
class content or homework in WeChat Group, discuss and seek solutions. Teachers 
can guide and evaluate them in the process. 
 

 

 
Figure 2: The specific process of TPACK instructional model  

                                of secondary school history course 
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  After receiving the students' homework, the teacher checks it, then selects 
the excellent homework, shares and chats the excellent homework to the group for 
students' reference, and answers questions after class. At the same time, the students 
whose homework is displayed can also share their homework experience and learning 
experience in the WeChat Group for reference and learning by other students. In this 
part, teachers are involved in PCK in TPACK, which belongs to the knowledge of subject 
teaching method to answer questions and solve doubts for students, provide guidance 
and help for students' learning, and include TCK. The specific process of TPACK instructional 
design model of secondary school history course is shown in Figure 2. 
 

RESEARCH RESULT 
 To answer the research question concerning the students’ achievements, the 
results of which have been shown in the Table 1. 
 
Table 1: Mean of the pre-test and post-test of the students 
 

 N x SD t sig 

Pre-test 40 14.75 5.467 7.653 .000 
Post-test 40 19.65 4.661   

 
 The results shown in Table 2 indicated that the mean of the post-test was higher 
than that of the pre-test based on a paired-sample test. The result from the t-test 
revealed significant difference between the pre-test and post-test scores was found. 
Students' history achievements have improved significantly. The result indicates that 
TPACK instructional model can improve students' achievements. 
 

CONCLUSION  
 In the new era of increasingly mature informatization, it is necessary to study 
TPACK theory. Through the relevant theoretical research, the design and implementation 
of history teaching scheme in secondary school, this paper tests the role of TPACK 
instructional model in improving students' achievements, plays a certain guiding role 
in history teaching, improves teachers' teaching design ability and enthusiasm to learn 
TPACK theory, and realizes the research objectives. 
 Based on the instructional experiment of this paper, history teachers should 
integrate TPACK abilities from the following two ways: Firstly, history teachers should 
update their technical knowledge in time. The importance of technology has been 
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confirmed in the three industrial revolutions. In TPACK, pedagogical knowledge and 
subject knowledge are relatively stable, while information technology knowledge changes 
the most. Nowadays, with the rapid development of information technology, teachers' 
teaching tools have developed from a piece of chalk to PPT, from paper teaching plan to 
electronic teaching plan, and from plane narration to multimedia presentation. Technology 
is no longer a means of transmitting information, but a cognitive tool. Teachers should 
recognize the limitations of their own information technology, keep pace with the times, 
and strive to adopt the most advanced teaching information tools to improve and 
enhance the teaching effect. Technical knowledge refers to the knowledge that teachers 
have a certain way of thinking and using technology. History teachers must learn the 
corresponding means of information education, collect more audio and video materials, 
and expand students' learning space. At present, there are more convenient network 
tools and history resources. Knowledge mainly includes Baidu Encyclopedia and Secondary 
school History Teaching Forum; Courseware includes subject network and courseware 
network; Microlectures include national educational resources public service platform, 
MOOC alliance, discipline network; In addition, there are museum websites everywhere. 
Under the condition of sufficient digital resources, our teaching content should be 
integrated and reconstructed with information technology. In teaching design, teachers 
should collect many videos, audio and graphic materials, and clip relevant pictures 
under the same theme into videos through some social media software to help students 
perceive history. 
 Secondly, history teachers should pay attention to using TPACK technology to 
make up for their own technical loopholes and improve their abilities to comprehensively 
use TPACK theory to guide teaching. The premise of all this is that history teachers 
should have a deep understanding of their own subject knowledge. Because only 
when a teacher has mastered the deeper knowledge of the discipline itself and the 
relationship between related disciplines, can he effectively integrate the mastered 
discipline content knowledge, teaching method knowledge and technical knowledge 
in the teaching part, to effectively transfer knowledge to students and truly "teach fishing". 
In teaching practice, teachers should pay attention to overcoming the technicalism and 
use TPACK theory to guide teaching, rather than simply turning traditional teaching 
materials into electronic materials. Teachers should use the network to send learning 
materials such as teaching plans, history materials and famous lectures to students 
before class, liberate the history classroom from simply teaching knowledge, and let 
students discuss and think in class to achieve the purpose of in-depth learning. 
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DEVELOPMENT OF SMART HOME SECURITY SERVER USING BLYNK 
IOTS PLATFORM 

 
Waris Rattananimit* 

 

ABSTRACT 
 This project aims at achieving automation Security using the blynk that android 
mobile application platform working with Microcontroller Arduino Platform. The Security 
System can be worked even if you are out of your place. However, IoT Technology the 
need for home security system that currently home security system on the market 
was too expensive.This security system will use a microcontroller  Arduino Platform  
to interface between the components, variety  sensor to monitor the status and a WiFi 
module, ESP8266 to connect and communicate using the Internet and Apllication. This 
Project has human motion detection is achieved by the utrasonic sensor for security 
purpose and Blynk platform will help the user to receive alerts as soon as possible 
(incomplete). 
Keywords: Internet of things, mobile, security, Blynk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Lecturer, Faculty of Enigeening and Technology, Siam Technology College  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

107 

 

PREFACE 

 Nowadays, technology IoT develops and evolves rapidly. With current technology 
keeps on developing, some of the system has to be evolving in order not to be obsolete. 
Many years ago, Security system cannot be managed without human operation but 
with current technology discovery especially on Internet of Things (IoT). Home security 
using Internet of Things focusing on the safety, security and comfort for the user to feel 
secure at home. New technology and devices had made people’s life more comfortable 
and convenient. Smart devices are capable to share intelligent data and it is good to 
our community because the internet will be totally inclusive. Besides that, internet 
of things had made impact on daily life by providing better safety and saving time. 
         

CONCEPTS AND THEORIES 
 Bharat and Sunil (2016, page 26-30) study IoT based smart home using Blynk 
framework the system is designed to switch to automated state controlling the appliances 
automatically as per the sensors readings. The core system of this project is adopted 
from the Blynk framework. Tanvi, Raksha, Anuradha and Priya (2017, page 2121-2125) 
develop App Based Device Controlling System The app which has been installed on 
the smart phone helps us to remotely access devices and thus implement wireless 
technology this IoT system designed will help control electrical appliances from anywhere 
in the university.  Al-Tabatabaie and Koraw (2017, page 161-167) designed Remote 
Automation System Control Using Arduino Board. The system is able to monitor and 
control room temperature, lights, alarms and other house appliance. Test bed shows 
proper controlling and monitoring functionalities to a network using Blynk application. 
It gives powerful support for special needs of the elderly and people with disabilities. 
Pohankar (2017, page 51-54) Mentation of IoT for smart homes. The main objective is 
to develop a home automation system using an node MCU board with an IoT based 
device which is capable of controlling appliances and real-time weather monitoring. 
Tejal and Nitin (2017, page 441-447) made use Home Automation Using the Concept 
of IoT. They present on how to create and build an IoT enabled device and control 
the said device wirelessly using smart phones. Kishore, Veeramanikandasamy, Sambath 
and Veerakumar (2017, page 505-509) presented Internet of Things based Low-Cost 
Real-Time Home Automation and Smart Security System. This paper presents an Internet 
of Things based real-time home automation and security system using Arduino UNO 
and ESP8266 WiFi module which makes the system cost-effective and portable. Arthi, 
Lydiapreethi and  Gunasundari (2017, page 72-75) implement IOT based smart led street 
lighting system A method for modifying street light illumination by using sensor at 
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minimum electrical energy consumption, when object presence is detected, street 
lights glow at their brightest mode, else they stay in the dim mode during night time. 
Internet of things (IOT) is used to visualize the real time updates of street processing 
and notifying the changes occur. Hiral, Minesh and Umair (2017, page 72-75) study Internet 
of Things (IoT): Integration of BLYNK for Domestic Usability. We are going to implement 
a simple yet effective approach to build the IoT platform for remote monitoring and 
sensing of data, home automation, industrial automation and many more. Anitha (2017, 
page 1-11) research Home Security System Using Internet of Things. The system will 
inform the owner about any unauthorized entry or whenever the door is opened by 
sending a notification to the user. Abu, Nordin, Suboh, Md Yid and Ramli (2018, page 
1253-1260) design and development of Home Security Systems Based on Internet of 
Things via Favoriot platform. The Favoriot platform will received data that can helps 
the user to monitor the house and sending a real-time alerts to the users. Kishore, 
Veeramanikandasamy, Sambath and Veerakumar (2017, page 505-509) study Internet 
of Things based Low-Cost Real-Time Home Automation and Smart Security System, 
this project has motion detection is achieved by the PIR sensor for security purpose. Ukey, 
Shinde, Kasrung, Kamble and Kadu (2017, page 1925-1928) develop Smart Home Security 
System Using Raspberry Pi. The system can be used for various other purposes in society 
offices where the security guard can have the access in smart phone. 
 

METHODOLOGIES  
 There are many hardware materials are required to have an home automation 
and security system. Some of the important components are listed below to have 
and idea about the proposed system. 
 Hardware: This project using arduino platform.Arduino is an open source, 
programming organization and client group that plans and production packs for 
programmed devices and intelligent object that can detect and control in the real world. 
 Arduino began at the Interaction Design Institute in Italy. The equipment reference 
plans are appropriated under a creative commons attribution share. 
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Figure 1: NodeMCU EPS8266 DataSheet 
 

 The ESP8266 is Wi-Fi chip with full TCP/IP stack and MCU capacity created by 
Chinese. These are the primary arrangement of modules made with the ESP8266 by 
the outsider producer AI-Thinker and remain the most generally available. They are 
large alluded to as "ESP modules". To shape a workable advancement  framework.  

 
 

Figure 2: Ultrasonics wiring 
 

 Sensor: This project is using the ultrasonic for main sensor. An Ultrasonic sensor 
is a device that can measure the distance to an object by using sound waves, this paper 
use ultrasonic for detection avoid people when that people walk through the sensor.  
 Blynk: Application Blynk is the most user-friendly IoT platform.It is a smartphone 
application that allows us to create an interface that interacts with Internet- connected 
hardware. The interface can be freely downloaded into smartphones, and can be used 
for remote monitoring and control of IoT-controlled devices. To prevent misuse and 
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unauthorized access, the application requires the user to enter an authentication code, 
which is sent to them via an email. Users may share this code with other individuals 
they wish to grant access to. The app provides a neat interface to add all the required 
widgets and setting them up according to the code as shown in figure 11. The Blynk 
needs to be running in the background for the user to get real time notifications. 
 

 
 

Figure 3: Blynk Application 

 

 Notification setting on Blynk: The graphical interfaces in smart phones and tablets 
are designed in the form of android and iOS applications by putting buttons, graph plotter, 
and sensor-value display. The user can simply download the app, log in and then 
monitor and control her entire home appliances. The user can do so by using the 
Blynk app as it provides the controlling functionality from a remote place. In proposed 
approach first discuss about the hardware component, softwareapplication and online 
service. 
 

 

Figure 4: Network Diagram 
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 Blynkk/Blynk Server: Blynk is a platform with iOS and Android apps to control 
Arduino, ESP8266, Raspberry Pi and other likes over the Internet. You can easily build 
graphic interfaces for all your projects by simply dragging and dropping widgets. If you 
need more information, please follow these links Blynk Server is an Open-Source Netty 
based on Java server, responsible for forwarding messages between Blynk mobile 
application and various microcontroller boards and SBCs (i.e. Arduino, Raspberry Pi. etc). 
 

RESEARCH RESULT 
 The system was checked thoroughly by repeating the motion of people when 
walking into room multiple times to see if each time a notification is sent from the 
Blynk app which showed that the system works in the intended way. 
 

 
 

Figure 5: Blynk Server Diagram 
 

 To test the endurance of the hardware, the setup was turned on for a couple 
of hours and tested afterwards. The components got still worked and the notification 
was shown in. 
 

 
 

 

Figure 6: Notification on Mobile 
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CONCLUSION 
 Internet of Things (IoT) can be considered as trending concept as it currently 
developing more prototypes and new inventions. New inventions can explore more 
on Internet of Things and its benefits. Another advantage of Internet of Things is it offers 
more advanced connectivity of devices, system and services.This is because the 
connectivity is future of machine to machine communications and can covers variety 
of protocols, domains and applications.  
 The developed system can be used to in industrial and commercial applications 
such as offices, warehouses and other areas where some areas are reserved for authorized 
personnel only or other places where safety and precautions are of primary concerns 
such as internet server room. 
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STUDY OF EXPERIENTIAL TEACHING METHOD TO ENHANCE 
ENGLISH SPEAKING ABILITY OF BUSINESS ENGLISH STUDENTS 

 
Xi Qing*  

Phithack Nilnopkoon**  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to compare English speaking ability of 
Business English students before and after receiving experiential teaching method 2) to 
compare English speaking ability of Business English students with the criterion set at 
70 percent of full marks, and 3) to assess the student’s satisfaction on experiential 
teaching method. The research sample was 39 first-year business English students of 
Zhou Kou Normal University in 2020 derived from cluster random sampling. The instruments 
were 1) 5 lesson plans based on experiential teaching method, 2) an English speaking 
ability test with the reliability of 0.735, and 3) a student’s satisfaction questionnaire on 
experiential teaching method. The statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation, t-test for dependent samples and t-test for one sample. The study revealed 
that the English speaking ability of Business English students after learning through 
experiential teaching method was higher than before at .05 statistical significant level 
(t38 = 5.404, p < 0.05). Moreover, he English speaking ability of Business English students 
after using the experiential teaching method was 82.97 which was statistically higher 
than the criterion set at 70 percent of full marks at the .05 level of statistical significance. 
Finally, the mean scores of the students’ satisfaction of business English students after 
learning through the Experiential Teaching Method was 4.00 from a possible full marks of 
5.00 and the standard deviation was 3.3 which was a high standard.  
Keywords: English speaking ability, experiential teaching method, Business English. 
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PREFACE 
 An article in China Education News "Exploring the True Meaning of Quality 
Education" said, most undergraduate students lack interest, initiative and planning in 
learning, and are in a passive accepting position in the process of learning and are in 
a passive accepting position in the process of learning. In traditional classroom teaching, 
the teacher takes up almost all the classroom time to "instill" knowledge into the 
students. They hardly need to think actively and only rely on understanding and 
memorizing knowledge. In the process of teaching organization, there is insufficient 
teaching situation design, and no attention is paid to stimulating and cultivating students' 
active thinking and innovative thinking. There is little interaction between teachers and 
students, which is a typical state of teachers lecturing and students attending classes. 
 The thought of experiential teaching has a deep historical origin in China. ancient 
educators and thinkers put forward the teaching view containing experiential teaching 
thought with their foresight. In the country in 1999, the fourth work report of the Ministry 
of Education of China proposed to clarify the role of "experiential teaching method" 
in education, since the mid 1990s, as in the experiential teaching and research, introducing 
the concept of the experiential teaching in the teaching application in the field of study 
is less, mainly in the sports teaching, simulated situational teaching of spoken foreign 
language, composition and reading teaching in Chinese teaching , the whole educational 
circle in China has realized the importance of experiential teaching in our basic education. 
(Zheng & Qing, 2013, page 6) 
 In experiential teaching, cultivating students' initiative and interest in learning is 
the key, which is conducive to forming lasting learning motivation for students. In addition, 
in experiential teaching, teachers should cultivate students' learning strategies, that is, 
cultivate students to acquire methods or skills to improve learning, and then apply 
these methods or skills to the actual learning process or language practice, so as to 
effectively improve learning efficiency. This requires the teacher in the teaching process, 
according to the students' psychological, physiological characteristics and learning 
characteristics to develop practical teaching objectives, in the teaching process, actively 
guide the students to find the problem, the ability to solve the problem. (Zheng & Qing, 
2013, page 6) 
 The university where the author works offers a 5-lesson business English course 
for freshmen majoring in English for one academic year. The textbook is comprehensive 
course of Business English published by Higher Education Press, and the course lasts 
for one semester. Students are required to complete one book in their first academic 
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year. 2 credit hours of group work are required during each unit's learning cycle. Group 
activities embody experiential teaching and learning mode in a more concentrated 
way. The implementation of experience activities is based on the actual situation of 
students and the basic Level of English as an important premise, the teacher's guidance 
before the activity depends on the actual situation of students. Experiential teaching 
consists of 4 steps of teaching: 1) Clarify the task and arouse the interest in the experience. 
2) Create the situation and carry out the experience. 3) Ask questions actively and control 
the experience process 4) Reasonable comments and feedback of experience results. 
(Gentry, 1990). 
 

CONCEPT AND THEORIES 
 Assessment of English-speaking ability: Descriptions of the following components 
of a English speaking ability at different levels of the scale: Pronunciation (focusing on 
segmentals); phonological control (focusing on suprasegmentals); grammar/accuracy 
(morphology, syntax, and usage); fluency (speed and pausing); vocabulary (range and 
idiomaticity); coherence; and organization. (Hui, 2008, page 88-90) 
 There two types of tests: 
 1. The written test:   
  1.1 Grammar (10 questions, 5 points) 
  1.2 Reading comprehension (5 questions, 5 points) 
  1.3 Cloze (10 questions, 5 points) 
  1.4 Writing (Write letter, 5 points) 
 2. The Oral test: 
  2.1 Self-introduction (1 min, 30 points)   
  2.2 Business dialogue (5 min, 50 points) 
 Study design: This study used one groups pretest-posttest design 
 

O1 X O2 
  
 O1 was measurement of the Business English Class 1 before an experiment,  
 X was experiential teaching method, and  
 O2 was measurement of the Business English Class 1 after an experiment 
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RESEARCH OBJECTIVES 
 1. To compare students’ business English speaking ability before and after 
receiving experiential teaching method  
 2. To compare students’ business English speaking ability with the criterion 
set at 70 percent of full marks. 
 3. To assess the student’s satisfaction on experiential teaching method. 
 

RESEARCH CONDUCTIVE 
 Data collection: The procedures of data collection were as follows: 
 1. The sample was given the pretest by measuring speaking English skill with 
constructed instrument. 
 2. The samples were taught by using experiential method. 
 3. After finishing the instruction, the samples received the posttest by using 
the same instrument which were used in the pretest. 
 Population and sample: The population of this study is first-year business 
English students of Zhou Kou Normal University in 2020. There are 172 students in 
total (4 classes). The sample of this study this study is 39 first-year business English 
students of Zhou Kou Normal University in 2020. 
 

RESEARCH RESULT 
 Data analysis: In this study, data were analyzed by using the statistical program 
according to the research objectives. 
 
Table 1: Shows the Result of comparing English speaking ability before and after  
            receiving experiential teaching method by using t-test for dependent samples. 
 

Group N 
Pretest Posttest 

t p 
M SD MM SD 

Experimental group 39 75.03 7.85 82.97 9.52 5.404* 0.000 

*means statistical significance at 0.05  

  
 From the results of paired samples test, we can say that students have business 
English speaking ability using the experiential teaching method (post-test) greater than 
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before learning through the Learning management using the experiential teaching method 
(pre-test) at .05 statistically significant level (t39 =5.404, p < 0.05). On average, Posttest 
scores were 7.9488 points higher than Pretest scores 
 
Table 2: Shows the result of comparing business English speaking ability with the  
            determined criterion set at 70 percent of full marks by using t-test for one  
            sample. 
 

Group N 
Full 

score 
Criteria 
score 

M SD t p 

Experimental group 39 100 70% 82.97 9.5 8.507* .000 
3* means statistical significance at .05 

 
 From the results of one sample test, we can conclude that the mean score 
of the sample is significantly different than from the average criterion score of the 
overall student population. Based on the results, we can make the conclusion that 
the average score of students’ business English speaking ability after using the experiential 
teaching method was 82.97 from a full marks of 100 and the standard deviation was 
9.52 which was statistically higher than the criterion set at 70 percent of full marks, 
at the .05 level of statistical significance.  
 
Table 3: Shows the result of students’ satisfaction on experiential teaching method  
             by using mean and standard deviation. 
 

Variable N Full score M SD Level of satisfaction 

Satisfaction 39 5.00 4.00 3.3 High 

 
 As it is shown in table 3,the mean scores of the students’ satisfaction of business 
English of students after learning through the experiential teaching method was 4.00 
from a possible full marks of 5.00 and the standard deviation was 3.3 which was a high 
standard. So we can conclude that the student's satisfaction on experiential teaching 
method is at a high level. 
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DISCUSSION 
 The discussion was based on the research results as follows:  
 1. The students' English speaking ability after learning through experiential teaching 
method was higher than before at .05 statistical significant level (t38 =5.404, p < 0.05).  
 2. The students’ English speaking ability after learning through experiential 
teaching method was higher than the established 70% criterion, at the .05 level of 
statistical significance. 
 3. The students' satisfaction toward experiential teaching method was at a high 
level. These were because the researcher used experiential teaching method which 
consisted of 4 steps of teaching: 1) Clarify the task and arouse the interest in the 
experience. 2) Create the situation and carry out the experience. 3) Ask questions 
actively and control the experience process 4) Reasonable comments and feedback 
of experience results. Each step of this teaching method could cultivate students' initiative 
and interest in learning, which was conducive to forming lasting learning motivation 
for students. Experiential learning is an opportunity for learners to apply what they 
have been taught to solve real-world challenges. Learners test their understanding of 
underlying principles, processes and procedures and can experiment and adapt their 
practice to achieve best outcomes. Learners can improve, and know they have improved, 
in as little as an hour because of the feedback loop created by problem solving, feedback 
and practicing again. In a traditional classroom setting, learners often do not know if 
they are on the path to success until they take an exam and get a score. (Gatignon & 
Anderson, 1988, page 305-336) 
 

CONCLUSION 
 Experiential teaching method can significantly improve the speaking English 
ability of business English students. This method of teaching can solve the problems 
of traditional education about undergraduate students lack interest, initiative and planning 
in learning. Through the implementation of four steps of teaching of experiential teaching 
method, students show their enthusiasm and participation in the lessons. They have 
more confidence in using English language in the classroom. 
 

SUGGESTIONS 
 The following are some recommendations based on the research results: 
 1. There should be research studies on Experiential teaching method in other 
English courses in the university. 
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 2. Experiential teaching method can be extended to other subjects areas. 
  3. Experiential teaching method can be applied to kindergarten or elementary 
school curriculum. 
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คุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมีอิทธิพล 
ตอความพึงพอใจของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

SERVICE QUALITY OF MEDICAL REPRESENTATIVES INFLUENCING 
CUSTOMER SATISFACTION IN BANGKOK 

METROPOLITAN REGION 
 

กฤษฎา นรังอรรถฐิ* 
Kitsada Narangoatthi 

รองศาสตราจารย ดร.ชลธิศ ดาราวงษ** 
Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบระดับตามความพึงพอใจของลูกคาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อาย ุสถานภาพสมรส สายงาน วิชาชีพ 
ประสบการณการทํางาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 2) เพ่ือศึกษาระดับอิทธิพลคุณภาพการบริการของ
ผูแทนยาท่ีมีตอความพึงพอใจของลูกคาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ 
คือ เภสัชกร พยาบาล ผูชวยเภสัชกร และผูชํานาญการ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 378 
คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คาเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห
สมการเสนถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยความพึงพอใจลูกคา 
(ดานความพึงพอใจ ดานตั้งใจซ้ือซํ้า และดานความภักดี) ท่ีแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล (เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส และสายงานวิชาชีพ) 2) คุณภาพการบริการของผูแทนยามีอิทธิพลตอดานความพึงพอใจ 
ไดแก ดานความเอาใจใส และดานการใหความม่ันใจ สวนคุณภาพการบริการของผูแทนยามีอิทธิพล
ตอความตั้งใจซ้ือซํ้า ไดแก ดานความเอาใจใส ดานการใหความม่ันใจ และดานความนาเชื่อถือ และ
สวนคุณภาพการบริการของผูแทนยามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา ไดแก ดานความเอาใจใส ดาน
ความนาเชื่อถือ และดานการใหความม่ันใจ  
คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจของลูกคา 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) to compared the level of customer satisfaction in 
Bangkok Metropolitan Region classified personal factors in terms of gender age marital 
status occupation working experience and income (average per month). and 2) to studied 
the level of service quality of medical representatives influencing customer satisfaction 
in Bangkok metropolitan region. The sample groups of this research were pharmacists, 
nurses, assistance of pharmacists and specialists. Total 378 samples were analyzed. 
The statistics conducted on the data analysis were frequency mean variance test. and 
multiple regression analysis. The results showed that 1) the respondents had a different 
level of factor of customer satisfaction (satisfaction, intention to repurchase, and loyalty) 
according to personal factors (gender age marital status occupation) . and 2) service 
quality of medical representatives that influencing customer satisfaction were empathy 
and assurance. Service quality of medical representatives that influencing intention 
to repurchase were empathy assurance and reliability. In addition, service quality of 
medical representatives loyalty were empathy reliability and assurance. 
Keywords: Service quality, Customer satisfaction. 
 

บทนํา 
 ยาแผนปจจุบันและเวชภัณฑท่ีใชในการวินิจฉัยและรักษาโรคแบงเปน 2 ประเภท คือ 1) ยา
ตนตํารับ/ยาตนแบบ (original drug) หรือเรียกวา ยาจดสิทธิบัตร (patented drug) คือยาท่ีผานการวิจัย
และพัฒนาซ่ึงตองใชระยะเวลานานและมีคาใชจายดานการลงทุนสูง ผูผลิตยาตนตํารับจะไดรับสิทธิบัตร
ผูกขาดในการผลิตยาเปนเวลา 20 ป เม่ือสิทธิบัตรสิ้นสุดลง ผูผลิตรายอ่ืนสามารถผลิตยานั้นออกจําหนาย
ได สวนยาชื่อสามัญ (generic drug) เปนการผลิตลอกเลียนสูตรยาตนตํารับ/ยาตนแบบซ่ึงหมดสิทธิบัตร
ไปแลว โดยผลิตข้ึนภายใตเครื่องหมายการคาท่ีไมใชเครื่องหมายการคาตามสิทธิของผูครองสิทธิบัตรยา 
แตมีตัวยาสําคัญชนิดเดียวกับยาตนตํารับเนื่องจากการผลิตใชวัตถุดิบท่ีมีตนทุนต่ํากวาและไมมีคาใชจาย
ในการวิจัยตัวยา ตนทุนในการผลิตยาชื่อสามัญจึงต่ํากวายาตนตํารับมากการจําหนายผานรานขายยา 
(over the counter: OTC): โดยท่ีระบบประกันสุขภาพของรัฐมีผลใหคนไขบางสวนเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลแทนการซ้ือยาจากรานขายยา แตรานขายยายังเปนชองทางท่ีประชาชน
เลือกใชบริการเม่ือมีอาการเจ็บปวยเบื้องตน หรือสามารถดูแลตนเองไดโดยไมจําเปนตองไปพบแพทย 
โดยมูลคาการจําหนายยาผานรานขายยา มีสัดสวนรอยละ 20 ของมูลคาตลาดยาท้ังหมด ท้ังนี้ จํานวน
รานขายยาแผนปจจุบันท่ัวประเทศมีท้ังสิ้น 20,516 แหง (ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, สิงหาคม 2562)  
 มูลคาตลาดยาในประเทศป พ.ศ. 2562 มีจํานวน 183,250 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 3.75 
สําหรับภาวะอุตสาหกรรมยาในป พ.ศ. 2563 สรุปไดดังนี้ ตลาดยาในประเทศขยายตัวรอยละ 2.8 คิด
เปนมูลคา 1.9 แสนลานบาท 
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ภาพท่ี 1  ยอดขายยาภายในประเทศ 
 

 อุตสาหกรรมยาในป พ.ศ. 2563 คาดวาจะเติบโตไดดี ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยา คาดวา
รายไดมีแนวโนมเติบโตไดดีไดรับปจจัยสนับสนุนมาจากการเขาถึงชองทางการรักษาท่ีดีข้ึนภายใตระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา สงผลใหความตองการใชยามีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางไรก็ตาม ผูประกอบการ
โดยเฉพาะผูประกอบการรายเล็กยังตองเผชิญกับภาวการณแขงขันท่ีรุนแรงท้ังจากผูผลิตยาในประเทศ
และผูนําเขายาจากตางประเทศเนื่องจากมีเงินทุนคอนขางจํากัด (แนวโนมธุรกิจ/อุตสาหกรรม ป พ.ศ.
2564-2566) 

 คุณภาพการบริการจึงมีความสําคัญในการทําธุรกิจ ถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ไปสูความสําเร็จ เปนหนึ่งในกลยุทธขององคกรในการบริการใหโดดเดนและแตกตาง สามารถสราง
ความไดเปรียบคูแขงขันและสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา รวมท้ังสรางความประทับใจใหกับลูกคา
ไดมาก ดังนั้นคุณภาพการบริการจึงสามารถนํามาใชเปนกลยุทธในการเสริมสรางศักยภาพขององคกร
และพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จได 
 งานวิจัยท่ีผานมา ไดศึกษาเรื่องลักษณะการทํางานของผูแทนยาท่ีเปนเภสัชกร และผูแทนยา
ท่ีไมใชเภสัชกรทําหนาท่ีเปนผูใหขอมูลยาแกแพทยเพ่ือใหแพทยเกิดการสั่งใชยา (อรรณพ สุนทรนนท
และวรรณี ชัยเฉลิมพงษ, 2556) งานวิจัยของ สายสุรีย พินิจวราภรณ (2562) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะ
ของผูแทนยาในมุมมองของผูประกอบธุรกิจรานยาเพ่ือการดําเนินธุรกิจวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง
บุคลิกลักษณะ พฤติกรรม และคุณสมบัติดานตาง ๆ ของผูแทนยา และงานวิจัยของ ภัชภิชา     
จิรัฐติกาลไชย (2556) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นและความพึงพอใจของแพทยท่ีมีตอการสื่อสารของ
ผูแทนยา นอกจากนี้มีงานวิจัยของ ภาวิณี ทองแยม (2560) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการเปน
เครื่องมือสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจ และนราธิป แนวคําดี, กฤษณ ทัพจุฬา และดวงใจ อังโกะ 
(2562) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการของบริษัทพรอมิส (ประเทศไทย)  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบระดับตามความพึงพอใจของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จําแนกปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส สายงานวิชาชีพ ประสบการณการทํางานและรายได
เฉลี่ยตอเดือน 

 2. เพ่ือศึกษาระดับอิทธิพลคุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมีตอความพึงพอใจของลูกคา
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันจะมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจของลูกคา
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกตางกัน  
 2. ปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยามีอิทธิพลตอปจจัยความพึงพอใจของลูกคาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูสั่งซ้ือยาท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 กลุมตัวอยางไดแกลูกคาผูสั่งซ้ือยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยาง (sample size) ไดใชวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางกรณีไมทราบจํานวนประชากรนั้น
ตามหลักการของ W.G. Cochran (Cochran, 1977) 

 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล (ประชากรศาสตร) ของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เปนแบบ สํารวจรายการ (check list) ประกอบดวยขอมูลสวนตาง ๆ เพศ อายุ สถานภาพสมรส สายงาน
วิชาชีพ ประสบการณการทํางาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยา จํานวน 5 ดาน โดยดัดแปลง
จาก Akter, S., D’Ambra, J., and Ray, P. (2013) ซ่ึงประกอบดวย ดานความนาเชื่อถือดานการ
ตอบสนอง ดานการเก็บความลับ ดานการใหความม่ันใจ และดานความเอาใจใส  
 สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับปจจัยความพึงพอใจของลูกคาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
ประกอบดวย 3 ดาน โดยดัดแปลงจาก Cheng-Min Chao & Bor-Wen Cheng (2017) ซ่ึงประกอบดวย 
ดานความพึงพอใจ ดานความตั้งใจซ้ือซํ้า และดานความภักดี  
 

ผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลเชิงพรรณนาเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.4 มีอายุอยูในชวง 51 ปข้ึนไป 
คิดเปนรอยละ 31.7 สถานภาพสมรสสวนใหญคือผูท่ีมีการสมรสแลวคิดเปนรอยละ 47.6 สายงาน
วิชาชีพคือวิชาชีพเภสัชกร คิดเปนรอยละ 33.3 ประสบการณการทํางาน มากกวา 9 ปข้ึนไป คิดเปน
รอยละ 48.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 34.7 ตามลําดับ 
 สวนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลชิงพรรณนาเก่ียวกับปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยาโดย

ภาพรวมของปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.45) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา อันดับแรกคือ ดานความนาเชื่อถือโดย

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( x = 4.52) อันดับสองคือ ดานการตอบสนอง โดยมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( x = 4.48) 

อันดับสามคือ ดานการใหความม่ันใจ โดยมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( x = 4.44) อันดับสี่คือ ดานการเก็บ

ความลับโดยมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( x = 4.43) และอันดับหาคือ ดานความเอาใจใส โดยมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด ( x = 4.40) ตามลําดับ 
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 สวนท่ี 3 ขอมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระดับตามปจจัยความพึงพอใจของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  จําแนกปจจัยสวนบุคคล 
  

*p< .05 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความพึงพอใจ
ในความตั้งใจซ้ือซํ้า ความภักดี แตกตางกันตามปจจัย ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส และสายงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 ดานเพศ โดยท่ีเพศหญิงจะมีความพึงพอใจมากกวาเพศชาย  
 ดานอายุ โดยท่ีผูท่ีอายุ 51 ปข้ึนไปจะมีความพึงพอใจ ความตั้งใจซ้ือซํ้าและความภักดีมากกวา
ผูท่ีมีอายุระหวาง 41-50 ป  
 ดานสถานภาพสมรส โดยท่ีผูท่ีมีสถานภาพหมาย/หยารางมีความตั้งใจซ้ือซํ้าและความภักดี
มากกวาผูท่ีมีสถานภาพท่ีสมรส  

ปจจัย
ความพึง
พอใจของ

ลูกคา 

ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ อายุ 
สถานภาพ

สมรส 
สายงาน
วิชาชีพ 

ประสบการณ
การทํางาน 

รายได
เฉล่ียตอ
เดือน 

ดานความ
พึงพอใจ 

0.00* 
ชาย 

( x = 4.37) 
หญิง 

( x = 4.41) 

0.00* 
41-50 ป 

( x = 4.23) 
51 ปข้ึนไป 

( x = 4.51) 

0.08 0.00* 
ผูชํานาญการ 

( x = 4.55) 
อ่ืน ๆ 

( x = 4.05) 

0.78 0.69 

ดานตั้งใจ
ซ้ือซํ้า 

0.14 0.00* 
41-50 ป 

( x = 4.18) 
51 ปข้ึนไป 

( x = 4.47) 

0.02* 
หมาย 

( x = 4.54) 
สมรส 

( x = 4.42) 

0.00* 
ผูชํานาญการ 

( x = 4.48) 
อ่ืน ๆ 

( x = 4.02) 

0.55 0.37 

ดานความ
ภักดี 

0.06 0.00* 
41-50 ป 

( x = 4.18) 
51 ปข้ึนไป 

( x = 4.43) 

0.00* 
หมาย 

( x = 4.54) 
สมรส 

( x = 4.34) 

0.00* 
ผูชํานาญการ 

( x = 4.46) 
อ่ืน ๆ 

( x = 3.99) 

0.70 0.17 
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 ดานสายงานโดยท่ีผูท่ีมีสายงานเปนผูชํานาญการจะมีความพึงพอใจ ความตั้งใจซ้ือซํ้าและ
ความภักดีมากกวาผูท่ีมีสายงานอ่ืน ๆ  
 
ตารางท่ี 2 ทดสอบสมมติฐานปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยามีอิทธิพลตอปจจัยความพึงพอใจ    
             (ดานความพึงพอใจ, ดานความตั้งใจซ้ือซํ้าและดานความภักดี) 
 

ปจจัยคุณภาพการบริการ 

ดานความพึง
พอใจ 

ดานตั้งใจซ้ือซํ้า ดานความภักด ี

β p β p β p 

1. ดานความนาเชื่อถือ 0.08 0.12 0.13 0.01* 0.23 0.00* 
2. ดานการตอบสนอง 0.09 0.11 0.06 0.27 0.01 0.86 
3. ดานการเก็บความลับ 0.03 0.52 0.04 0.49 0.07 0.17 
4. ดานการใหความม่ันใจ 0.22 0.00* 0.15 0.01* 0.19 0.00* 
5. ดานความเอาใจใส 0.37 0.00* 0.44 0.00* 0.33 0.00* 

*p< .05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา จากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การถดถอยปจจัยคุณภาพการบริการ
ของผูแทนยาท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยความพึงพอใจของลูกคา ในดานตาง ๆ ตอไปนี้ 

 1. ดานความพึงพอใจ ปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมีอิทธิพลตอดานความพึงพอใจ 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความเอาใจใส ดานการใหความม่ันใจ ดานการตอบสนอง 
ดานความนาเชื่อถือและดานการเก็บความลับ ตามลําดับ                 
 2. ดานความตั้งใจซ้ือซํ้า ปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมีอิทธิพลตอดานความตั้งใจ
ซ้ือซํ้า โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความเอาใจใส, ดานการใหความม่ันใจ, ดานความ
นาเชื่อถือ, ดานการตอบสนองและดานการเก็บความลับ ตามลําดับ 
 3. ดานความภักดี ปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมีอิทธิพลตอดานความภักดี โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความเอาใจใส, ดานความนาเชื่อถือ, ดานการใหความม่ันใจ, 
ดานการเก็บความลับและดานการตอบสนอง ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนํามาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาไดดังตอไปนี้ 
 ปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยความพึงพอใจในดานความพึงพอใจ 
ไดแก ดานความเอาใจใสและดานการใหความม่ันใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ นราธิป แนวคําดี และ
คณะ (2562) ซ่ึงศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการของบริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) 
จํากัดสาขาบางแคพลาซา กรุงเทพมหานคร  
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 ปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมีอิทธิพลปจจัยความพึงพอใจในดานตั้งใจซ้ือซํ้า 
ไดแก ดานการใหความม่ันใจ, ดานความเอาใจใสและดานความนาเชื่อถือ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ภาวิณี ทองแยม (2560) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการ ซ่ึงใน
ปจจุบันธุรกิจไดตระหนักถึงความสําคัญเปนอยางมากตอความสําเร็จของธุรกิจ ความสําคัญของคุณภาพ
การบริการท้ังมุมมองดานความคิดและหลักการ 
 ปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมีอิทธิพลดานความภักดี ดานตั้งใจใชซํ้า ไดแก ดาน
การใหความม่ันใจ, ดานความเอาใจใสและดานความนาเชื่อถือ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัชภิชา 
จิรัฐิติกาลไชย (2556) ซ่ึงศึกษาเรื่อง "ความคิดเห็นและความพึงพอใจของแพทยท่ีมีตอการสื่อสารของ
ผูแทนยา แผนก Pharma SP หนวยผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด" 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 1. ดานความพึงพอใจ สําหรับการจัดจําหนายเวชภัณฑยา ควรแสดงใหผูประกอบการราน
ขายยารับรูถึงความพึงพอใจท่ีจะไดรับจากการซ้ือเวชภัณฑยาจากบริษัท ซ่ึงสามารถนําผลจากการวิจัย
ครั้งนี้ไปใชในการสรางกลยุทธของบริษัท โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยปจจัยคุณภาพบริการสราง
ความตระหนักรูถึงการบริการใหกับผูประกอบการรานขายยา และการนําเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การบริการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ดานความตั้งใจซ้ือซํ้า สําหรับการจัดจําหนายเวชภัณฑยา ควรเขาใจถึงการใชกลยุทธการ
สงเสริมการตลาด วิธีการและข้ันตอนท่ีจะท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือซํ้า ของผูประกอบการรานขายยา ซ่ึง
อาจเกิดจากความตองการในดานการทําการโฆษณาการประชาสัมพันธโดยการนําขอมูลท่ีไดจากการ
วิจัยดานคุณภาพการบริการสงเสริมการตลาดดวยการสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา 
 3. ดานความภักดี การท่ีจะผูแทนยาจะพบเจอกับลูกคาจําเปนจะตองมีเครื่องมือท่ีจะเขาไป
พูดคุยกับลูกคา โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยดานความภักดี สรางแผนการฝกอบรมผูแทนยาใน
เรื่องการบริการ การเขาถึงหรือการเรียนรูคุณสมบัติยาของบริษัทเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจใหราน
ขายยาเพ่ือเปนการลดความวิตกกังวลได อีกท้ังยังเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับผูประกอบการราน
ขายยาอีกดวย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรศึกษาปจจัยท่ีเปนตัวแปรตนอ่ืน ๆ เก่ียวกับปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมี
อิทธิพลตอปจจัยความพึงพอใจของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหลึกมากยิ่งข้ึน เชน
ปจจัยท่ีเก่ียวกับคุณคาตราผลิตภัณฑ ปจจัยท่ีเก่ียวกับคุณภาพผลิตภัณฑ ปจจัยท่ีเก่ียวกับการจัดสง
ผลิตภัณฑและปจจัยท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยคุณภาพการบริการของผูแทนยาท่ีมีอิทธิพลตอ
ปจจัยความพึงพอใจของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นขอเสนอแนะในการวิจัย
ครั้งตอไปควรศึกษาครอบคลุมท้ังประเทศหรือศึกษาในแตละภูมิภาค 
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การปรับตัวในอาชีพของพนักงานท่ีมีผลตอความผูกพันในองคกรของ 
บริษัทขนสงแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 

EMPLOYEE CAREER ADAPTATION AFFECTING ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT IN TRANSPORTATION COMPANIES IN  

SAMUT PRAKARN PROVINCE 
  

กัณณาพัฒน เมคัน* 
Kannaphat macan 

       รองศาสตราจารย ดร. ชลธศิ ดาราวงษ** 
 Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานบริษัท
ขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 2) เพ่ือศึกษาระดับ
ศักยภาพการปรับตัวในอาชีพสงผลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ คือ ผูท่ีปฏิบัติงานพนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงาน
คลังสินคา/ออฟฟศ/ประจําสาขาและพนักงานสงของ บริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 335 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คาเฉลี่ย 
การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะหสมการเสนถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความผูกพันดานบรรทัดฐาน ท่ีแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และ 
2) ปจจัยดานการปรับตัวในอาชีพของพนักงานท่ีมีผลตอความผูกพันในองคกรท่ีแตกตางกัน ไดแก 
ความกังวลในสายอาชีพ ดานความควบคุมในสายอาชีพ ดานความอยากรูในสายอาชีพ ดานความ
ไววางใจในสายอาชีพ ท่ีแตกตางกัน 
คําสําคัญ: การปรับตัวในอาชีพ, ความผูกพันของพนักงาน 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) to compare the level of organization commitment 

of a transport company in Samut Prakan Province, classified by demographic characteristics, 
and 2) to study the potential level of career adaptation affecting the organization 
commitment of the company. The samples of this research were 335 employees 
working at operational level at a transport company in Samut Prakan Province. The 
statistics used in the data analysis were frequency, mean, variance test, and analysis 
of multiple regression line equations. The results showed that 1) respondents had different 
levels of normative commitment according to age, and 2) career adaptation affecting 
organization commitment included concern, control, curiosity, and confidence.   
Keywords: Career Adaptation, organization commitment.  
 

บทนํา 
 การบริหารการจัดการองคกร คือหัวใจและความสามารถของผูประกอบการธุรกิจ โดยแตละ
บริษัทหรือแตละองคกรก็จะมีทฤษฎีการบริหารระบบการจัดองคกรธุรกิจท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงการจัด
องคกรมีความคลายคลึงกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง โดยองคกรท่ีเผชิญกับสภาวะแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตองมีการปรับตัวท้ังในดาน การจัดระบบองคกร การจัดสรรบุคลากร การ
ปลูกฝงแนวความคิด การวางแผนเพ่ือการไปสูเปาหมายขององคกร ท้ังในดานบุคคล ดานสภาพแวดลอม 
ดานวัฒนธรรมองคกร บุคคลตองปรับเปลี่ยนการทํางานและเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวใหเหมาะสม
กับการปรับตัวในความไมแนนอนและวิกฤตท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับตัวเขากับองคกรและ
บุคคลท่ีแตกตางออกไปในสายอาชีพ 
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วทําใหตองทําแบบผสมผสานมากข้ึนหนึ่งคนตองทํางาน
หลายอยาง และทํางานรวมกับทีมงานหลายสวน ในอาชีพขององคกรตาง ๆ สิ่งเหลานี้สงผลตอผูบริหาร
ในฐานะผูนําทีมตองใหความสําคัญกับการสรางและผลักดันใหทีมงานท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางกันใหเกิด
ความรวมแรงรวมใจนําไปสูความผูกพันในองคกร คุณลักษณะจําเปนและสําคัญมากสําหรับผูบริหาร
องคกรสมัยใหม ในการแกปญหาและการพัฒนาบุคคล ใหเกิดการปรับตัวและมีความยืดหยุน อาจจะ
มีผลตอการกําหนดนโยบายในการบริหารองคกร กระบวนการบริหาร การเปนผูนําทีมและการตัดสินใจ
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการเปลี่ยนแปลงยังมีกลไกทางจิตที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
จิตใตสํานึก ซ่ึงบุคคลจะปรับตัวแตกตางกันสงผลตอความกังวล การควบคุม การดิ้นรน ควบคุมยาก 
ผูบริหารตองทําใหหลายคน หลายฝาย หลายภูมิหลัง หลายคานิยม หลายวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ มาผูก
สัมพันธกับผูบริหารและองคกรท่ีเก่ียวของ จนเปนพลังสูความสําเร็จพนักงานในทุกองคกรจึงตองเริ่ม
จากการปรับตนเองไปพรอมกับการใชวิธีการปรับเปลี่ยนความรู เจตคติของบุคคลและกลุมใหไปสูทิศทาง
เปาหมายท่ีตองการในทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น ถือวาการเปดโอกาสใหบุคคลเขามามี
สวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมท้ังการเสริมแรงทางบวก จะเปนวิธีการปรับตัวและนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและคงทนอยูไดนาน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน แผนกปฏิบัติการ 
 2. เพ่ือศึกษาระดับศักยภาพการปรับตัวในอาชีพสงผลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทขนสง
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณใน
การปฏิบัติงาน แผนกปฏิบัติการ ท่ีแตกตางกันของพนักงานขนสงแหงหนึ่ง มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันในองคกรท่ีแตกตางกัน 
 2. การปรับตัวในอาชีพสงผลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการท่ีแตกตางกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรและตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนผูท่ีปฏิบัติงานพนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานคลังสินคา/
ออฟฟศ/ประจําสาขา, พนักงานจัดสง/Driver/Biker บริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 10,000 คน โดยกําหนดความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 
และยอมรับความคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ 5 ตามสูตรของ (Taro Yamane 1985) โดยการคํานวณ
ใชสูตรได 335 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย เปนแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ 
สํารวจรายการ (check list) ประกอบดวยขอมูลสวนตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
เฉลี่ยตอเดือน ประสบการณในการปฏิบัติงาน แผนกปฏิบัติการ 
 สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยดานลักษณะงานท่ีสงผลตอความผูกพันใน จํานวน 4 ดาน 
โดยดัดแปลงจาก นายณัฏฐธพงษ สุภัคเลิศ (2559) ซ่ึงประกอบดวย  

 1. ดานความเขาใจของงาน ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 
 2. ดานลักษณะหนางาน ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 
 3. ดานความทาทายของงาน ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 
 4. ดานโอกาสกาวหนา ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 

 สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับปจจัยดานการปรับตัวในสายอาชีพ จํานวน 4 ดาน โดยดัดแปลงจาก 
Donate & Pablo (2015) และ Choi et al. (2010) ซ่ึงประกอบดวย  
 1. ดานความกังวลในสายอาชีพ ประกอบดวยขอคําถาม 7 ขอ  
 2. ดานการควบคุมในสายงานอาชีพ ประกอบดวยขอคําถาม 6 ขอ  
 3. ดานความอยากรูในสายงานอาชีพ ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 
 4. ดานความไววางใจในสายอาชีพ ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 
 สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับปจจัยดานความผูกพันในองคกร ซ่ึงประกอบดวย 3 ดาน โดยดัดแปลง
จาก Valaei & Rezaei (2016) ซ่ึงประกอบดวย 
 1. ดานความรูสึกตอความผูกพันในองคกร โดยดัดแปลงจาก ศุภชัย รุงเจริญสุขศรี (2559) ซ่ึง
ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 
 2. ดานบรรทัดฐานตอความผูกพันในองคกร โดยดัดแปลงจาก สุภาวดี พสกภักดี (2559) 
ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 
 3. ดานการคงอยูตอความผูกพันในองคกร โดยดัดแปลงจาก พิมพกมล จักรานุกุล (2560) 
ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 
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ผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูท่ีตอบแบบสอบถามเพศชายท่ีใหขอมูลมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68.7 อายุท่ีใหขอมูลมากท่ีสุด
อยูระหวาง 21-30 ปคิดเปนรอยละ 61.8 การศึกษาท่ีใหขอมูลมากท่ีสุด ปวส. หรือ อนุปริญญา คิดเปน
รอยละ 36.1 รายไดท่ีใหขอมูลมากท่ีสุด ระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.6 ประสบการณ
ท่ีใหขอมูลมากท่ีสุด ทํางานระหวาง 1-5 ป คิดเปนรอยละ 65.1 ฝายปฏิบัติการท่ีใหขอมูลมากท่ีสุด 
พนักงานคลังสินคา/ออฟฟศ/ประจําสาขา คิดเปนรอยละ 54.3 ตามลําดับ  
 สวนท่ี 2 ขอมูลชิงพรรณนาเกี่ยวกับการปรับตัวในสายอาชีพ 
 โดยภาพรวมของการปรับตัวในสายอาชีพ โดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.77) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา อันดับแรก คือ ดานความไววางใจ
ในสายอาชีพ โดยมีคาเฉลี่ยมาก ( x = 3.90) อันดับสอง คือ ดานความควบคุมในสายงานอาชีพ โดยมี
คาเฉลี่ยมาก ( x = 3.82) และอันดับสาม คือ ดานความอยากรูในสายงานอาชีพ โดยมีคาเฉลี่ยมาก      
( x = 3.77) และอันดับสี่ คือ ดานความกังวลในสายงานอาชีพ โดยมีคาเฉลี่ยมาก ( x = 3.61)  
 สวนท่ี 3 ขอมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 1  ทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันในองคกร 
 

*p< .05 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีความผูกพันในองคกรของพนักงานในบริษัทขนสง
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ดานบรรทัดฐาน แตกตางกันตามปจจัย ดานอายุ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
 

ความผูกพันใน
องคกร 

ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
รายได ประสบการณ ฝายปฎิบัติการ 

ดานความรูสึก 0.65 0.14 0.58 0.26 0.92 0.63 

ดานบรรทัดฐาน 0.28 0.02* 
41-50 ป 

( x = 3.23) 
31-40 ป 

( x = 3.57) 

0.19 0.11 0.55 0.34 

ดานการคงอยู 0.88 0.26 0.83 0.10 0.89 0.85 
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ตารางท่ี 2 ทดสอบสมมติฐานการปรับตัวในอาชีพสงผลตอความผูกพันในองคกร 
 

การปรับตัวในอาชีพ 

ความผูกพันในองคกร 

ดานความรูสึก ดานบรรทัดฐาน ดานการคงอยู 

β p β p β p 

1. ดานความกังวลในสายอาชีพ 12.36 0.00* 4.13 0.00* 15.30 0.00* 
2. ดานความควบคุมในสายอาชีพ 3.34 0.01* 2.04 0.04* 1.57 0.11 
3. ดานความอยากรูในสายอาชีพ 2.66 0.00* 3.96 0.00* -0.01 0.98 

4. ดานความไวใจในสายอาชีพ 3.02 0.03* 2.09 0.03* 4.69 0.00* 
*p< .05 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา จากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การถดถอยการปรับตัวในอาชีพสงผล

ตอความผูกพันในองคกร ในดานตาง ๆ ตอไปนี้ 
 1. ดานความรูสึก ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในองคกรตอความรูสึก โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย ไดแก ดานความกังวลในสายอาชีพ ดานความควบคุมในสายอาชีพ ดานความไววางใจใน
สายอาชีพ และดานความอยากรูในสายอาชีพ ตามลําดับ 

 2. ดานบรรทัดฐาน ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในองคกรตอบรรทัดฐาน โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก ดานความกังวลในสายอาชีพ ดานความอยากรูในสายอาชีพ ดานความควบคุม
ในสายอาชีพ และดานความไววางใจในสายอาชีพ ตามลําดับ 

 3. ดานการคงอยู ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในองคกรตอการคงอยู โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานความกังวลในสายอาชีพ ดานความไววางใจในสายอาชีพ ดานความควบคุมใน
สายอาชีพ และดานความอยากรูในสายอาชีพ ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเรื่อง การปรับตัวในอาชีพของพนักงานที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของ
บริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถนํามาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาไดดังตอไปนี้ 
 ดานความกังวลในสายอาชีพ โดยท่ีปจจัยการปรับตัวในอาชีพสงผลตอความผูกพันในองคกร 
ดานความกังวลในสายอาชีพ ไดแก ดานความรูสึก ดานบรรทัดฐาน ดานการคงอยู สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ทัชชา ไชยกิจ, บัญญัติ ยงยวน, วิมลทิพย มุสิกพันธ, พัชรินทร เสรี (2562) การศึกษาความสามารถ
ในการปรับตัวดานอาชีพการรับรูการจัดการดานอาชีพจากองคกร และความตั้งใจลาออกของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ดานความควบคุมในสายอาชีพ โดยท่ีปจจัยการปรับตัวในอาชีพสงผลตอความผูกพันในองคกร 
ดานความควบคุมในสายอาชีพ ไดแก ดานความรูสึก ดานบรรทัดฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร 
อนันตพงศและ รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2563) แนวทางการปรับตัวของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
ในการทํางานรวมกับสายการบินตางชาติ 
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 ดานความอยากรูในสายอาชีพ โดยท่ีปจจัยการปรับตัวในอาชีพสงผลตอความผูกพันในองคกร 
ดานความอยากรูในสายอาชีพ ไดแก ดานความรูสึก ดานบรรทัดฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ยลพักตร 
เหลี่ยมสมบัติ, ชูเกียรติ จากใจชน (2561) การวิเคราะหการปรับตัวเพ่ือสูความเปนเลิศในการทํางาน 
ความผูกใจม่ันในงานท่ีสงผลตอความพึงพอใจในงานในแตละรุนอายุของบุคลากรองคการคาทอลิก 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 ดานความไวใจในสายอาชีพ โดยท่ีปจจัยการปรับตัวในอาชีพสงผลตอความผูกพันในองคกร 
ดานความไวใจในสายอาชีพ ไดแก ดานความรูสึก ดานบรรทัดฐาน ดานการคงอยู สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วรวีร บุญคง (2562) การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง การปรับตัวในการทํางานมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารสํานักงานใหญเอกชนแหงหนึ่ง 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  1) ดานความรูสึก เปนสิ่งสําคัญตอองคกรแตจะเกิดข้ึนไดตองมีสิ่งแวดลอมดานความ
ปลอดภัยใหชัดจัดเจนใหกับพนักงานเกิดความผูกพันในงาน องคกรควรใหความสําคัญในดาน
ความรูสึกของพนักงาน ในการทํางาน เพ่ือท่ีจะใหพนักงานในระดับตาง ๆ รูสึกถึงความผูกพันท่ีจะ
ทุมเทการทํางานและแสดงพฤติกรรมท่ีดีออกมา 
  2) ดานบรรทัดฐาน ควรมีบรรทัดฐานใหแกพนักงานท่ีมีทักษะในการทํางานมากกวาเดิม
และทํางานเปนทีมมากข้ึนเพราะจะทําใหพนักงานแตละคนมีความสําคัญในหนาท่ีกับงานท่ีเขาทําอยู 
  3) ดานการคงอยู จากการศึกษา พบวา ผูบริหารควรสงเสริมใหพนักงานไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเก่ียวกับงาน มีการกําหนดทีมงานหลายฝายท่ีนําความรูใหม ๆ มา
ใชในงานอยางชัดเจนเพ่ือใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับตัวในอาชีพของพนักงานท่ีมีผลตอความผูกพันใน
องคกรใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน โดยนําตัวแปรตาง ๆ ในความผูกพันของพนักงานท่ีนอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้
มาทําการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนขอมูลในการวิจัยครั้ง
ตอไป 
  2) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดประเด็นท่ียังไมถูกคนพบเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน
ของงานวิจัยและการทําธุรกิจท่ีเก่ียวของตอไป 
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บทคัดยอ 
 กระทรวงวัฒนธรรม มีการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ผานระบบเว็บไซตของกระทรวงวัฒนธรรม 
ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลแบบทางเดียว สงผลใหการสอบถามขอมูลตองใชในรูปแบบโซเชียลมีเดีย (social 
media) ไมสามารถโตตอบกับผูสอบถามขอมูลได โดยเฉพาะในชวงท่ีเกิดสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการ
องคความรู กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในรูปแบบแชทบอท (Chatbot) เพ่ือชวย
ตอบคําถามขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรม ผานแอปพลิเคชันไลน (Line) โดยใช Line Official 
Account Manager และ Dialogflow เปนเครื่องมือในการจัดการระบบ จากการประเมินความพึงพอใจ
ของระบบผูใชงาน จํานวน 7 คน ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด สรุปวา
ระบบโตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการองคความรูท่ีพัฒนาข้ึนมาสามารถชวยในการสนับสนุนการใหบริการ
ขอมูลไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ: แอปพลิเคชันไลน, แชทบอท, ไลน แอคเคาท ออฟฟศเซอร, Dialogflow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปการศึกษา 2563 
** ผูชวยศาสตราจารยประจาํสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
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ABSTRACT 
 The main responsibilities of the Ministry of Culture concern religions, arts and 
cultural affairs, and other services for major tasks of the country as required by law. 
Specifically, the Ministry is obligated to create, manage, and provide the body of 
knowledge on religion, art and culture, as well as press releases, to the general public, 
governmental sectors, and business sectors. The dissemination of this information is 
normally done through the websites of the Ministry of Culture. However, during the 
COVID-1 9  pandemic, this method failed to meet the needs of inquirers due to its 
one-way communication nature. The inquirers need up-to-date information and live 
interactions; accordingly, inquiries must be made through social media. Hence, the 
researcher has developed an automated response system to help answer questions 
about cultural knowledge. The system utilizes the chatbot feature in the LINE application 
managed through the LINE Official Account Manager and Dialogflow. The case study 
is the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture. Regarding the evaluation 
of seven users’ satisfaction with the system, the mean score is 4.53. It can be concluded 
that the developed automated response system well supports information services. 
Keywords: LINE application, Chatbot, LINE Official Account, Dialogflow. 
 
บทนํา 
 กระทรวงวัฒนธรรมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมสนับสนุนงานดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เชน การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ใหมีการรักษา สืบทอด และพัฒนาอยางยั่งยืน สงเสริมการพัฒนา และตอยอดทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสรางจิตสํานึก สรางคานิยม และวิถีชีวิตท่ีดีงามในสังคมไทย เปนตน 
ซ่ึงในปจจุบันมีประชาชนท่ัวไป หนวยงาน  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีการสอบถามขอมูลองคความรู
ดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และขาวประชาสัมพันธรวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เปนจํานวนมาก โดยการเผยแพรขอมูลในรูปแบบเดิมไดเผยแพรขอมูลผานระบบเว็บไซตของกระทรวง
วัฒนธรรม ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลแบบทางเดียว โดยเฉพาะในชวงที่เกิดสถานการณระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น ทําใหตองปฏิบัติงานอยูท่ีบาน (work from home) 
สงผลใหการสอบถามขอมูลตองใชรูปแบบโซเชียลมีเดีย (social media) แบบเว็บไซต ซ่ึงไมเพียงพอ
กับความตองการของผูสอบถามขอมูล 
 ดวยสาเหตุดังกลาวทางผูวิจัยไดพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการองคความรู 

กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเปนแอปพลิเคชันแชทบอท (Chatbot) เพื่อชวย

ตอบคําถามขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยใชไดอะล็อกโฟลว (Dialogflow) 

ทําหนาท่ีเปนเว็บฮุก (Web Hook) และใชกูเก้ิล แอปสคริป (Google Apps Script) รวมกับกูเก้ิล ชีต 

(Google Sheet) ทําหนาท่ีเก็บชุดขอมูล เพ่ือชวยเหลือเจาหนาท่ีของกระทรวงวัฒนธรรม ในการใหบริการ
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ขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรม ใหแสดงผานแอปพลิเคชันไลน (Line) โดยใชไลน แอคเคาท ออฟฟศ

เซอร (LINE Official Account Manager) เปนตัวจัดการแอปพลิเคชันไลนในการคนหาขอมูล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทในการใหบริการขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรมของ

กระทรวงวัฒนธรรม 

 2. เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานในการใหบริการขอมูลวาใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค และ

มีประสิทธิภาพเพียงใด 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชันแชทบอทในการใหบริการขอมูลองคความรู               

ดานวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม 

 

กรอบแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 การวิจัยไดดําเนินการทบทวนทฤษฎีแนวความคิด และการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบ

โตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการองคความรู กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือรวบรวม

ขอมูลท่ีเปนประโยชนแกการกําหนดแนวทาง และวิธีการวิจัยการทบทวนดังกลาวไดแบงออกเปน ดังนี้ 

 กระบวนการพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อการใหบริการองคความรู กรณีศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) เปนหนวยงานราชการสวนกลางประเภทกระทรวง
ของไทย มีหนาท่ีดูแลเก่ียวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอ่ืน ๆ รวมท้ัง
การดําเนินงานดานวัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงหนวยงานภายใตกระทรวงวัฒนธรรมประกอบดวย สํานักงาน
รัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมสงเสริมวัฒนธรรม 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป นอกจากนั้นยังมีหนวยงานภายใต
การกํากับดูแล ไดแก ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) หอภาพยนตร (องคการมหาชน) 
และศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนเสมือนหนวยงานท่ี
กํากับดูแลหนวยงานตาง ๆ ท่ีอยูภายใตสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมท้ังหมด ใหดําเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานท่ีกระทรวงวัฒนธรรมไดกําหนดไว 
 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 แอปพลิเคชันไลน (Line) หมายถึง แอปพลิเคชันท่ีใหบริการ Messaging รวมกับ Voice Over 
IP ทําใหผูใชสามารถสรางกลุมแชท สงขอความ ภาพ คลิปวิดีโอ หรือพูดคุยโทรศัพทแบบใชเสียงได 
 ไดอะล็อกโฟลว (Dialogflow) หมายถึง แพลตฟอรมสําหรับสราง Chatbot ของ Google 
ท่ีใช Machine Learning ดาน Natural Language Processing (NLP) มาชวยในทําความเขาใจถึง
ความตองการ (intent) และสิ่งท่ีตองการ (entity) ในประโยคสนทนาของผูใชงาน และตอบคําถาม
ตามความ ตองการของผูใชงานตามกฎ หรือ Flow ท่ีผูพัฒนาวางเอาไว 
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 ไลน แอคเคาท ออฟฟศเซอร (LINE Official Account Manager) หมายถึง ตัวจัดการขอมูล
บัญชี เปนแพลตฟอรมสําหรบัใชงานบนระบบคอมพิวเตอร ท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับเจาของ
บัญชี ในการสื่อสารกับผูติดตามไดอยางงายดาย ดวยฟเจอรตาง ๆ รวมถึงการดูขอมูลสถิติตาง ๆ 
 แชทบอท (Chatbot Technology) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดหนึ่ง ถูกพัฒนาข้ึนมา 
ใหมีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาดวยตัวอักษรแบบอัตโนมัติผาน Messaging Application เสมือน
การโตตอบของคนจริง ๆ หรืออาจเรียกงาย ๆ วาโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ 
 กูเก้ิล แอปสคริป (Google Apps Script) หมายถึง แพลตฟอรมเดียวท่ีแทบไมตองใชการ
เขียนโคดซ่ึงใชสรางโซลูชันทางธุรกิจท่ีใชงานรวมกับ Google Workspace รวมท้ังขยายฟงกชันการ
ทํางาน และปรับใหเปนระบบอัตโนมัติไดอยางงายดายและรวดเร็ว เม่ือใช Apps Script ผูใชแบบธุรกิจ
จะสรางโซลูชันท่ีกําหนดเองเพ่ิมเติมจากการใช Google Workspace แบบปกติไดโดยไมจําเปนตองมี
ทักษะการพัฒนาซอฟตแวรมืออาชีพ แตอยางใด ผูใชทุกคนท่ีมีบัญชี Gmail จะใช Apps Script ได 
 กูเก้ิล ชีต (Google Sheet) หมายถึง แอปพลิเคชันในกลุมของ Google Drive (กูเกิล ไดรฟ) 
ซ่ึงเปนนวัตกรรมของ Google (กูเกิล) มีลักษณะการทํางานคลายกันกับ Microsoft Excel คือ สามารถ
สราง Column, Row สามารถใสขอมูลตาง ๆ ลงไปใน Cell ได และคํานวณสูตรตาง ๆ ได 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จิรันดร บูฮวดใช (2561) กลาววา แนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนํา
ระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 สุนิสา ศรแกว (2561) กลาววา การยอมรับเทคโนโลยี Chatbot ในธุรกิจธนาคารในประเทศ
ไทย ปจจุบันธุรกิจธนาคารไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก ท่ีสําคัญคือ 
เทคโนโลยีซ่ึงเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของผูบริโภค สงผลใหธนาคารตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใหบริการใหอยูบนดิจิทัลมากข้ึน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การพัฒนาระบบการโตตอบของแอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือการใหบริการขอมูลองคความรู
ดานวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจในรายละเอียดของแนวคิดทฤษฏี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูพัฒนาไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมดเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาระบบ ศึกษาระบบการโตตอบของแอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือการใหบริการ
ขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ข้ันตอนท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลคําถามของระบบการโตตอบของแอปพลิเคชัน
แชทบอทเพ่ือการใหบริการขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม และดําเนินการ
จับคู (mapping) Key คําถามใหตรงกับคําตอบ 
 ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหและพัฒนาระบบ พัฒนาระบบการโตตอบของแอปพลิเคชันแชทบอท
เพ่ือการใหบริการขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม โดยการออกแบบซีเควนซ
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ไดอะแกรม ออกแบบผังงาน ออกแบบแผนภาพข้ันตอนการทํางานระบบ พัฒนาระบบโตตอบของ
แอปพลิเคชัน และสรางขอมูลคําตอบ โดยใชกูเกิล ชีต (Google Sheet) 
 ข้ันตอนท่ี 4 สรุปผล สรุปการพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการองคความรู 
กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยประเมินผลการโตตอบของแอปพลิเคชัน และประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ โดยทดสอบจากกลุมตัวอยาง ไดแก นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 
7 คน ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
 การพัฒนาระบบ 
 1. ผังงานการพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการองคความรู กรณีศึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  องคความรูดานวัฒนธรรมดําเนินการรวบรวมเก็บไวท่ีกูเก้ิล ชีต แลวสราง
ไดอะล็อกโฟลวเพ่ือทําหนาท่ีเปนเว็บฮุก โดยเปนตัวกําหนดคียคําถามรวมถึงสรางเมนูการคนหาขอมูล
องคความรูดานวัฒนธรรม และสงคียคําถามไปท่ีกูเก้ิล แอปสคริปเพ่ือจับคูคียคําถามกับคําตอบองค
ความรูดานวัฒนธรรม แลวสรางไลนแชทบอทเพ่ือแสดงคําตอบไปท่ีแอปพลิเคชันไลน ดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ผังงานการพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการองคความรู 
 

 2. ผังงานเปรียบเทียบการใหบริการองคความรูดานวัฒนธรรมท้ังรูปแบบเดิม และรูปแบบใหม 
 
 

 

 

 

 

    
ภาพท่ี 2  ผังงานเปรียบเทียบการใหบริการองคความรูดานวัฒนธรรมท้ังรูปแบบเดิม และรูปแบบใหม 
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  2.1 ระบบเดิมผูใชงานตองการสอบถามขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรม สามารถสอบถาม
ได 3 ชองทาง ไดแก 1) ผานชองทางเว็บไซตของกระทรวงวัฒนธรรม 2) ผานชองทางโทรศัพทของ
กระทรวงวัฒนธรรม 3) ผานชองทางอีเมลของกระทรวงวัฒนธรรม 
  2.2 ระบบใหมผูใชงานตองการสอบถามขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรม ซ่ึงทางสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไดเพ่ิมชองทางใหม คือ ผานชองทางแอปพลิเคชันไลนโดยเปนลักษณะไลน
แชทบอท 
 3. การพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการองคความรู กรณีศึกษาสํานักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม 
  3.1 รวบรวมองคความรูดานวัฒนธรรมดําเนินการเก็บไวท่ีกูเก้ิล ชีต พรอมกําหนดคีย 
ดังภาพท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

    

ภาพท่ี 3  รวบรวมองคความรูดาน 
 
  3.2 สรางไดอะล็อกโฟลวเพ่ือทําหนาท่ีเปนเว็บฮุก พรอมกําหนดคียคําถาม ดังภาพท่ี 4 
 

ภาพท่ี 4  สรางไดอะล็อกโฟลว 
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  3.3 สรางเมนูหลักแบบ Quick Reply ในไดอะล็อกโฟลว ดังภาพท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 5  สรางเมนูหลักแบบ Quick Reply 

 

  3.4 สรางเมนูยอยแบบ Template ในไดอะล็อกโฟลว ดังภาพท่ี 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 สรางเมนูยอยแบบ Template 
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  3.5 สรางไลนแชทบอท M-Culture Chatbot ดังภาพท่ี 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 7  สรางไลนแชทบอท 
 

  3.6 หนาจอเมนูสอบถามขององคความรูดานวัฒนธรรมและเมนูยอย ดังภาพท่ี 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8  หนาจอเมนูสอบถามขององคความรูดานวัฒนธรรมและเมนูยอย 
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อภิปรายผล  
 จากการพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการองคความรู กรณีศึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ระบบนี้สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรม 
โดยเปนองคความรูดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม บุคลากรทางวัฒนธรรม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 1) หมวด
บุคคล/องคกรทางวัฒนธรรม ประกอบดวย ศิลปน บุคคลสําคัญทางศาสนา/สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม 
เครือขายทางวัฒนธรรม 2) หมวดสิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรม ประกอบดวย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทัศนศิลป 
เครื่องแตงกาย 3) หมวดวิถีชีวิต ประกอบดวย ศาสนาและความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ศิลปะการแสดงและดนตรี 4) หมวดสถานท่ีทางวัฒนธรรม ประกอบดวย แหลงโบราณคดี 
โบราณสถาน สถาปตยกรรมสําคัญ ศาสนสถาน ซ่ึงสงผลใหผูสอบถามขอมูลองคความรูดานวัฒนธรรม
ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ไดงาย และสะดวก รวมถึงเปนขอมูลท่ีเปนปจจุบันตลอด ซ่ึง
งานวิจัยนี้เปนการนําเทคโนโลยีท่ีนิยมในปจจุบัน เขามาชวยในการใหบริการขอมูลองคความรูดาน
วัฒนธรรมไดงาย และสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติเพ่ือการใหบริการองคความรู กรณีศึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สามารถเปลี่ยนตัวเว็บฮุกเปนคายอ่ืนท่ีมีหลากหลายแพ็คเกจเพ่ือสามารถใช
เทมเพลตของเมนูแชทบอทไดหลากหลาย รวมถึงสามารถปรับแพ็คเกจไลน แอคเคาท ออฟฟศเซอร
ใหสามารถใชฟเจอรไดมากข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
จิรันดร บูฮวดใช.  (2561).  แนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุน 
 อุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  ใน งานประชุม

วิชาการระดับชาติครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (หนา 1906-1913).  นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
ดวงกมล แกวแดง.  (2561).  การพัฒนาระบบ Chat Bot โดยใช Google Dialogflow เพ่ือให 

  ขอมูลเกี่ยวกับสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 

  นอรทกรุงเทพ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ.  

นฤมล วุฒิภาพภิญโญ.  (2564).  ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ 

Chatbot (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: https://archive.cm.mahidol.ac.th/bitstream/123456789/  

 4123/1/TP%20BM.034%202564.pdf [2565, 1 เมษายน]. 
นันทนภัส ประจงการ.  (2560).  แนวทางการปรับใชแชทบอทสําหรับงานบริการลูกคา  

 (Customer service chatbots) สําหรับธุรกิจ (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก:  

 http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5902115160_7918_ 
 7042.pdf [2565, 22 เมษายน]. 

https://archive.cm.mahidol.ac.th/


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

149 

 

รัตนาวลี ไมสัก และจิราวรรณ แกวจินดา.  (2562).  แอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: 

https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/3367/BUS_63_04. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y [2565, 10 เมษายน]. 

สุนิสา ศรแกว.  (2561).  การยอมรับเทคโนโลยี Chatbot ในธุรกิจธนาคารในประเทศไทย.  

วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

150 

 

การจัดการหวงโซอุปทานสับปะรดของเกษตรกรตําบลบานเสด็จ  
จังหวัดลําปาง 

SUPPLY CHAIN OF PINEAPPLE FARMERS BAN SADET SUBDISTRICT, 
LAMPAMG PROVINCE 

 
เก็จวลี ศรีจันทร* 

Ketwalee Srijun 
     ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ** 

Charunya Suwannasereerak 
 

บทคัดยอ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหจัดการหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกร  

ผูปลูกสับปะรดตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยคือ แบบสัมภาษณ ซ่ึงผูเก่ียวของในหวงโซอุปทานไดใหขอมูลรวมวิเคราะหปญหาและเสนอ 
แนะแนวทางการพัฒนา เพ่ือตอบสนองไดตรงตามความตองการของท้ังหวงโซอุปทาน 

 ผลการวิจัยพบวา ระดับตนน้ํา เกษตรกรปลูกสับปะรด ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
ของตนทุนและกําไร ขาดความรูในเรื่องของการบริหารจัดการ ระดับกลางน้ํา เกษตรกรไมมีการวางแผน 
การผลิต สงผลใหผลผลิตท่ีไดไมไดคุณภาพมาตรฐาน GAP และผลผลิตขาดตลาดหรือลนตลาด ไมมี
เทคโนโลยีท่ีชวยในการปลูกหรือทําใหสับปะรดมีคุณภาพ ระดับปลายน้ํา ราคาขายสับปะรดจะเปนราคา
ตามกลไกตลาด และไมมีคูคาหรือการทําสัญญาซ้ือขายท่ีแนนอน แนวทางการจัดการหวงโซอุปทาน
ของเกษตรกร ควรมีการวางแผนตนทุนเพ่ือลดการลงทุนท่ีสิ้นเปลือง มีการวางแผนการผลิต การกําหนด
แนวทางการวางระบบน้ํา และควรมีการรวมกลุมท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเพ่ือกระจายผลผลิตสับปะรด หาตลาด 
ประชาสัมพันธรวมกัน วางแผนการพัฒนาการผลิตมุงเนนการผลิตท่ีมีคุณภาพ การวางแผนการผลิต
ใหออกนอกฤดู และกระจายใหผลผลิตออกตลอดฤดูกาลเพ่ือปองกันสับปะรดราคาตก ควรมีการตกลง
โควตาในการรับซ้ือกับคนกลางลวงหนา เพ่ือเกษตรกรวางแผนการเก็บเก่ียว หนวยงานภาครัฐ จัดตั้ง
หนวยงานท่ีใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยตรง สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมชวยเหลือซ่ึงกัน ใหความรู
ในเรื่องของการปลูกสับปะรดเพ่ือใหไดมาตรฐาน GPA สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต มีการ
ประกันราคาผลผลิตสับปะรด และจัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกร สนับสนุนใหเกษตรกรมี
การทําเกษตรแบบมีสัญญา สงเสริมภาพลักษณของสับปะรดใหเปนท่ีตองการรับประทานเทียบกับ
ผลไมอ่ืน ๆ เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายออกสูตางประเทศ 
คําสําคัญ: หวงโซอุปทาน, สับปะรด 

  
 
 

* อาจารยประจําหลักสูตรธุรกิจการคาและบริการ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
** อาจารยประจําหลักสูตรการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ABSTRACT  
 This research aimed at analyzing the supply chain management of pineapple 
farmers in Ban Sadet Sub-district, Lampang Province. This research study employed a 
qualitative research method for data collection. The research tool was an in-depth 
interview. The members in the supply chain were involved in sharing data, problems 
and ideas for improvement to meet the needs of the whole supply chain. 
 The findings indicated that farmers planting pineapples still lacked knowledge 
and understanding of costs and profits, and knowledge on management in the marketing 
and sales. Farmers had no production planning. As a result, the output was not of GAP 
quality standards and the product was in short supply or oversupply. There was no 
technology to help grow or make pineapples with quality customer relationship 
management. The selling price of pineapples was the market price and there were no 
exact trading partners or contracts. The solution should be cost planning to reduce 
wasted investment. Production was planned, which determined the guidelines for laying 
the water system. And there should be groups both inside and outside the area to 
distribute pineapple products, find markets, and publicize together. There should be 
production development planning, focusing on quality production off-season, production 
planning, and distribution of the produce throughout the season to prevent pineapple 
prices from falling. The purchase quota should be agreed with the middleman in 
advance. For farmers to plan their harvest, government should establish an agency 
that directly assists farmers or encourage them to join together to help one another, 
to educate them about growing pineapples to meet GPA standards, and to promote 
the development of production technology. There is a price guarantee for pineapple 
production and a market should be provided to support produce from farmers. Farmers 
should be supported to have contract farming and the image of pineapple to be desired 
to eat compared to other fruits should be promoted. Distribution channels to foreign 
countries should be increased. 
Keywords: Supply Chain, Pineapple. 
  

บทนํา  
 สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจ สรางรายไดใหประเทศประมาณปละ 23,000-25,000 ลานบาท 

โดยมีผลิตภัณฑสงออกท่ีสําคัญ ไดแก สับปะรดกระปอง และน้ําสับปะรด คิดเปนรอยละ 45 ของมูลคา
การสงออกผลิตภัณฑผลไมแปรรูป ผลผลิตสับปะรดในป 2563 ลดลงจากป 2562 โดยมีสาเหตุสําคัญ
มาจากเม่ือชวงป 2560-2561 มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียวสับปะรดเพ่ิมข้ึนและปริมาณผลผลิตเกินความ ตองการ
ของตลาด ราคาสับปะรดจึงลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหในชวงป 2562-2563 เกษตรกรลดพ้ืนท่ีปลูก
สับปะรดและปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน ประกอบกับเกษตรกรขาด เงินทุนในการดูแลรักษา รวมท้ังไดรับ 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

152 

 

ผลกระทบจากสภาพอากาศแลง ตนสับปะรดไมสมบูรณ บางสวนไมออกดอก ผลแคระแกร็นไมมีน้ําหนัก 
(กรมศุลกากรและสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) โดยแผนปฏิบัติการดานสับปะรด พ.ศ. 2564-
2565 เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ โดยครอบคลุมดานการผลิต การแปรรูป และการตลาดได
กําหนดแผนปฏิบัติการดานสับปะรด พ.ศ. 2564-2565 ท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
บริหารจัดการผลิต 2) การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป และ 3) การเพ่ิมศักยภาพการตลาดและ
การสงออก โดยนําหลักการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) มาเปนแนวทางในการดําเนินการเพ่ิมมูลคาผลสับปะรดและสิ่งเหลือใช การบริหาร
จัดการ Supply ใหสมดุลกับ Demand สอดคลองกับนโยบาย “การตลาดนําการผลิต” และบูรณาการ
เชื่อมโยง “แผนปฏิบัติการดานสับปะรด พ.ศ. 2564-2565” โดยคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรกร
อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 

 จังหวัดลําปางมีพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด จํานวน 24,983 ไร ใหผลผลิต 17,325 ไร ประมาณผลผลิต 
60,638 ตัน ผลผลิตออกสูตลาดมากในเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม พ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญอยูท่ี
ตําบลเสด็จ อําเภอเมือง พันธุสวนใหญท่ีใชคือ พันธุปตตาเวีย ผลผลิตสับปะรดจังหวัดลําปางสวนมาก
ขายผานพอคาคนกลาง (แผง) ในพ้ืนท่ีเพ่ือสงขายโรงงานแปรรูปและผลไมกระปอง นอกจากนั้นจะ
ขายใหกับพอคาขายสงเพ่ือจําหนายในรูปผลสด ปญหาท่ีพบ คือ ผลผลิตสับปะรดไมไดมาตรฐาน สงผล
ใหโรงงานรับซ้ือผลผลิตของจังหวัดลําปางลดลงหรือหยุดการรับซ้ือ สงผลกระทบตอการระบายผลผลิต
ของจังหวัด และปญหาเรื่องราคาของผลผลิตสับปะรดตกต่ํา เกษตรกรไมมีอํานาจในการตอรองราคา
กับคนกลาง (สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง, 2563) เพ่ือใหเกษตรกรมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ในตลาดได จําเปนตองมีการศึกษาการจัดการหวงโซอุปทาน ตลอดท้ังคํานึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการของการผลิตสัปปะรด เพ่ือการวางแผนและการแกไขปญหา รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน นอกจากการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของสัปปะรดแลว ความสามารถในการแขงขันทาง
การตลาดก็เปนอีกเรื่องที่ตองใหความสําคัญ การศึกษาหวงโซอุปทานต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา เปน
เครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละระดับท่ีเชื่อมโยงกันระหวาง 
กิจกรรมของผูผลิต พอคาคนกลาง และผูบริโภคคนสุดทาย อาจเปนวิธีหนึ่งท่ีชวยใหเห็นถึงปญหาท่ี
เกิดข้ึน และแนวทางการปรับปรุงท่ีเหมาะสม เพราะการศึกษาหวงโซคุณคา คือการวิเคราะหลําดับ
การเชื่อมตอ ของกิจกรรมท่ีสรางมูลคาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนภายในหวงโซคุณคา ซ่ึงนําสินคาจากตนทาง 
ไปยังปลายทาง ซ่ึงก็คือลูกคาคนสุดทาย (เจษฎาพงษ ชัยเรืองวุฒิ, 2019)  

จากการศึกษาท่ีมาและปญหาดังกลาว ทําใหทราบถึงปญหาของเกษตรกรผูปลูกสัปปะรดใน
จังหวัดลําปาง ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจอยากศึกษา การจัดการหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกร
ตําบลบานเสด็จ จังหวัดลําปาง เพ่ือวิเคราะหหวงโซอุปทานสับปะรดของเกษตรกรตําบลบานเสด็จ 
จังหวัดลําปาง ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการหวงโซอุปทานสับปะรดของ
เกษตรกรตําบลบานเสด็จ จังหวัดลําปาง  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือวิเคราะหหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดตําบลบานเสด็จ อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง 
 2. เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกรผูปลูกสับปะรด ตําบล

บานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใชวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึก (Dept Interview) โดยใชแบบสัมภาษณในเรื่องหวงโซอุปทานสับปะรดของเกษตรกรตําบลบานเสด็จ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยไดรวบรวมขอมูลจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา โดย
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. ผูใหขอมูลหลัก  
 ผูใหขอมูลครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) เกษตรกรผูปลูกสับปะรดในตําบลบานเสด็จ อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 17 ราย จากประชากรท้ังหมด 1,257 รายจาก 17 หมูบาน (องคการบริหาร
สวนตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง, 2564) โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความ
นาจะเปน ใชวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทําการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรผูปลูกสัปปะรด 
ท้ังนี้คณะผูวิจัยจะเลือกตัวแทนเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในแตละหมูบาน เพ่ือเปนตัวแทนในการสัมภาษณ 
และ 2) คนกลางท่ีรับซ้ือสับปะรด จํานวน 5 ราย แบงเปนคนกลางในพ้ืนท่ี จํานวน 3 ราย และคนกลาง
ตางพ้ืนท่ี จํานวน 2 ราย 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ และผูวิจัยเลือกใชเครื่องมือ

ท่ีสําคัญ เพ่ือชวยใหสามารถเก็บขอมูลไดครบถวนตรงตามวัตถุประสงค โดยประกอบดวยแนวคําถาม
การสัมภาษณ สมุด จดบันทึก ปากกา โทรศัพทมือถือ ผูวิจัยและผูใหสัมภาษณ 

 การสรางและหาคุณภาพแบบสัมภาษณในเรื่องหวงโซอุปทานสบัปะรดของเกษตรกรตําบล
บานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาวัตถุประสงคของการวิจัยการศึกษาทบทวน วิเคราะหและสังเคราะห เอกสาร งานวิจัย
ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับหวงโซอุปทานสับปะรดของเกษตรกรตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

 2. กําหนดหัวขอประเด็นท่ีตองการถามตามวัตถุประสงค 
 3. รวบรวมขอคําถามท่ีตองการสัมภาษณตามประเด็นท่ีกําหนดไว 
 4. นําแบบสัมภาษณท่ีรางข้ึนนําเสนอผูเชี่ยวชาญพรอมสรุปถึงตัวแปรและวัตถุประสงคของ

การศึกษาเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญใชประกอบการตรวจสอบประเมินความครบถวนถูกตองของเนื้อหาและ
โครงสรางของขอคําถาม (Content Validity) โดยวิธีวิเคราะหขอคําถามและพิจารณาประเมินให   
คาคะแนนเพ่ือตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence Index หรือ IOC) 
ของขอคําถามกับวัตถุประสงคของการศึกษา ผูเชี่ยวชาญท่ีจะทําการประเมิน จํานวน 3 ทาน 

 5. นาํขอมูลการประเมิน (คาคะแนนการประเมิน) มาคํานวณหาคาดัชนี ความสอดคลองของ
ขอคําถาม (IOC) โดยทําตารางการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง และพิจารณาเลือกขอคําถามท่ีมี คา
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ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงโดยท่ัวไปจะถือวาขอคําถามมีความตรงตาม
เนื้อหา มีความเหมาะสมท่ีจะใชเปนตัวชี้วัดของตัวแปรโดยไดผลคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
อยูในชวง 0.6-0.83 

 3. วิธีรวบรวมขอมูล  
 ศึกษาจากบทความ เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโดยใชแนวคิดของ
การจัดการโซอุปทาน เพ่ือใหทราบถึงความหมายและหลักการของแนวคิดนี้ และใชการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) ผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลหลักดวยแนวคําถามเก่ียวกับการจัดการหวงโซอุปทาน
ของเกษตรกรผูปลูกสัปปะรด ท้ังนี้ผูวิจัยไดเตรียมแนวคําถามการสัมภาษณใหกับผูใหขอมูลหลักทราบกอน
เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูใหขอมูลหลักเลาประสบการณการทํางานและการปฏิบัติงานโดยอิสระ 
โดยท่ีผูวิจัยสามารถเพ่ิมเติมเม่ือตองการใหขยายความหรือตรวจสอบความม่ันใจ และมีการเก็บขอมูล
โดยวิธีการอ่ืนรวมดวย เชน การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการจดบันทึก และการบันทึกสะทอน
ความคิด  
 4. การวิเคราะหขอมูล  

 เพ่ือใหทราบถึงสภาพปจจุบันของการจัดการหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกรตําบล
บานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยการแสดง แผนภาพรวม
ของหวงโซอุปทานการเคลื่อนยายสับปะรดของเกษตรกรตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
รูปแบบการขนสงท่ีใช ข้ันตอน กระบวนการ กิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังผูมีสวนรวมท่ีมีบทบาทสําคัญใน
หวงโซอุปทาน ตามแนวทางของหวงโซคุณคา (Value chain) และนําผลการศึกษามาจัดทําขอเสนอแนะ
เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดตําบลบานเสด็จ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

ผลการวิจัย  
 สวนท่ี 1 การศึกษาลักษณะการดําเนินงานของเกษตรกรตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง พบวา เกษตรกรมีระยะเวลาในการปลูกสับปะรดประมาณ 10 ป โดยตําบลบานเสด็จ มีพ้ืนท่ี
ในการปลูกสับปะรด 19,011 ไร พ้ืนท่ีในการปลูกสับปะรดสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบและท่ีราบเชิงเขา 
ดินท่ีใชปลูกเปนดินรวนปนทรายและดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา เนื่องจากอยูนอกเขต
ชลประทาน แหลงน้ําในการทําไรสับปะรด 70% อาศัยน้ําฝน และ 30% ใชน้ําจากการขุดบอ ข้ันตอน
การปลูกสับปะรดเริ่มจากการไถเตรียมดิน จํานวน 3 ครั้ง ใชแรงงานคนปลูกโดยถาปลูกแบบแถวเดี่ยว
ใชหนอพันธุจํานวน 5,000 หนอ/ไร แบบแถวคูใช 8,000 หนอ/ไร แถวสี่ ใช 10,000 หนอ/ไร การเก็บ
เก่ียวใชแรงงานคน สวนใหญเปนแรงงานในครัวเรือนและมีจางแรงงานภายนอกชวยบางบางสวน หลัง
ตัดผลสับปะรดไปแลวจะปลอยตนสับปะรดไว และรอจนกวาฝนมาจึงเริ่มกลับมาดูแลตนเดิม 

 สวนท่ี 2 วิเคราะหรูปแบบหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกรตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง จากการวิเคราะหหวงโซอุปทานของเกษตรกรผูปลูกสับปะรด ตําบลบานเสด็จ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนยายและกระจายสับปะรดในพ้ืนท่ี จังหวัดลําปาง โดย
เริ่มจาก 
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  2.1 ระดับตนน้ํา เกษตรกรปลูกสับปะรด ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
ทําอาชีพปลูกสับปะรดจําหนายตั้งแตบรรพบุรุษ จึงมีประสบการณเพียงพอในการปลูกสับปะรด ในดาน
วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตประกอบดวย จุก หนอสับปะรด ใชจุกหรือหนอจากสัปปะรดของตัวเอง ปุย 
ยาปราบศัตรูพืช สารเคมีวัสดุปรับปรุงดิน เครื่องมืออุปกรณท่ีใชในสวนสับปะรด หาซ้ือในพ้ืนท่ี แรงงาน 
พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกสับปะรดเปนพ้ืนท่ีของตัวเองและมีการเชาพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเพาะปลูก ปญหาท่ีพบ
คือ เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของตนทุนและกําไรท่ีชัดเจน เกษตรกรสวนใหญคิดวา
รายรับท่ีไดจากการขายสับปะรดเปนกําไรท่ีไดโดยไมไดคํานึงถึงตนทุนท่ีไดลงทุนไป เชน เงินทุนท่ีกูยืม 
และเกษตรกรยังคงขาดความรูในเรื่องของการบริหารจัดการ เชน การวางแผนการผลิต ไดแก ปริมาณ
ของจุก หนอ สารเคมี วัสดุปรับปรุงดินจะปลูกสับปะรด  

  2.2 ระดับกลางน้ํา หลังจากผานกระบวนการเพาะปลูกเปนผลผลิตสับปะรดพันธุปตตาเวีย 
จุดเดนของสับปะรดของเกษตรกร คือ รสชาติท่ีหวาน ถูกใจลูกคา ผลผลิตจากการปลูกจะอยูท่ี 8 ตัน
ตอไร สัดสวนการผลิตสับปะรดสงโรงงาน รอยละ 80 และสับปะรดเพ่ือบริโภคผลสด รอยละ20 ผลผลิต
สับปะรดจะมีผลผลิตมากท่ีสุดในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ปญหาท่ีพบ คือ ผลผลิตท่ีไดมีท้ังได
คุณภาพและไมไดคุณภาพ สับปะรดไดมาตรฐาน GAP จากเกษตรกรเพียง120 ราย เปนพ้ืนท่ี 734.50 ไร 
และไมมีเทคโนโลยีท่ีชวยในการปลูกหรือทําใหสับปะรดมีคุณภาพ  

  2.3 ระดับปลายน้ํา การกระจายสินคา ผลผลิตจะถูกสงไปจําหนายใหกับ ลูกคา  3 กลุม 
ไดแก พอคาคนกลางในพ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ีโดยจําหนายในรูปผลสด รอยละ 80 โรงงานแปรรูปและ
ผลไมกระปองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี ชลบุรี ราชบุรี และระยอง ประมาณรอยละ 15 
และจําหนายปลีกใหกับผูบริโภคในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางประมาณ รอยละ 5 เกษตรกรมีวิธีการขายใหกับ
พอคาคนกลางในพ้ืนท่ีและพอคาคนกลางนอกพ้ืนท่ี จะเปนลักษณะของการขายตรง แบบ 2 วิธี วิธีแรก
คือ การขายเขียว (สับปะรดยังไมสามารถนํามาบริโภคได) แบบเหมาผลผลิตท้ังไรเนื่องจากขจัดความ
ยุงยากในการขาย เชน ไมตองมีการคัดเกรดและชั่งน้ําหนักของสับปะรดกอนขาย เกษตรกรจึงไมตอง
เสียเวลา ซ่ึงจะขายเม่ือสับปะรดมีอายุ 3 เดือน และการขายปลีก (สับปะรดสามารถรับบริโภคได) ซ่ึง
จะขายตามน้ําหนักของสับปะรด และมีการแบงเกรดสับปะรดในการขายแตละครั้ง เพราะการแบงเกรด
สับปะรดจะชวยทําใหขายไดในราคาสูง (กรณีท่ีสับปะรดมีน้ําหนักดีและไดมาตรฐาน) ปญหาท่ีพบคือ 
ราคาขายสับปะรดจะเปนราคาตามกลไกตลาด และโรงงานและไมมีคูคาหรือการทําสัญญาซ้ือขายท่ี
แนนอน 
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ระดับตนน้ํา                 ระดับกลางน้ํา         ระดับปลายน้ํา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  รูปแบบหวงโซอุปทานของเกษตรกรผูปลูกสับปะรด ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
   สวนท่ี 3 แนวทางในการจัดการหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดตําบล
บานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 จากการการศึกษาลักษณะการดําเนินงานและการวิเคราะหหวงโซอุปทานสับปะรดของเกษตรกร
ผูปลูกสับปะรด ตําบลบานเสด็จ จังหวัดลําปาง การเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานหวงโซอุปทานของ
เกษตรกร โดยใชโซแหงกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาใหกับสับปะรด เพ่ือเพ่ิมผลกําไรหรือสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันจะดําเนินการผาน 5 กิจกรรมหลัก และ 4 กิจกรรมสนับสนุน ตามกรอบแนวคิด Value 
chain ของ Michael E. Porter ท่ีเขียนไวในหนังสือ Competitive Advantage (1985) เปนแนวคิด
ท่ีชวยใน การทําความเขาใจถึงบทบาทของแตละหนวยงานปฏิบัติการวาจะมีสวนชวยเหลือใหองคกร
ธุรกิจ กอกําเนิดคุณคาใหแกลูกคาอยางไร โดยคุณคาท่ีบริษัทสรางข้ึนสามารถวัดไดโดยการพิจารณา
วาผูบริโภคยินยอมท่ีจะจายเงินเพ่ือซ้ือสินคาหรือบริการของบริษัทมากนอยเพียงใดดังนี้  

 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม  
 1. โลจิสติกสขาเขา (Inbound logistics) เพ่ือใหสับปะรดมีคุณภาพไดมาตรฐาน GPA จึง

ควรมีการจัดการกับปจจัยนําเขาอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การกําหนดแนวทางการคัดเลือกวัตถุดิบ 
เชน จุกหรือหนอสับปะรด การกําหนดแนวทางการวางระบบน้ําโดยคํานึง ถึงบริบทของพ้ืนท่ีแปลงปลูก
และเงินทุนท่ีมีอยู  

พอคาคนกลาง 

• พอคาทองถิ่น 

• พอคาตางถิ่น 
 
 

• จุก หนอสับปะรด 

• ปุย 

• ยาปราบศรัตรูพืช 

• วัสดุปรับปรุงดิน 

• เคร่ืองมืออุปกรณที่ใช
ในสวน 

• แรงงาน 

• พื้นที่ในการเพาะปลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรผูปลูก
สับปะรด  

ตําบลบานเสด็จ 

 

สับปะรดพันธุ 

ปตตาเวีย 

 

โรงงานแปรรูป
ผลไมกระปอง 
 
 

ผูบริโภคใน
จังหวัดลําปาง 
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 2. การดําเนินงาน (Operation) เพ่ือใหไดผลผลิตสับปะรดมีคุณภาพไดมาตรฐาน GPA ควรมี
การวางแผนกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การจัดตั้งกลุมเพ่ือสรางความเขมแข็ง วางแผนการผลิตท้ังในและ
นอกฤดูกาลเพ่ือการกระจายใหผลผลิตออกอยางสมํ่าเสมอตลอดฤดูกาล วางแผนการปรับปรุงคุณภาพดิน 
การวางแผนการพัฒนาแหลงน้ํา/การจัดหาน้ําใหเพียงพอและครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูก วางแผนการผลิต
กอนเก็บเก่ียว ไดแก การผลิตเองหรือการจางแรงงาน ปริมาณการปลูกสับปะรด การพัฒนาผลผลิตให
มีคุณภาพ (กรณีปรับเปลี่ยนสับปะรดปตตาเวียผลสด เปนสับปะรดปตตาเวียผลสดเกรด premium/
เนื้อน้ําผึ้ง) การแปรรูปสับปะรด(กรณีสับปะรดไมมีคุณภาพ) 

 3. โลจิสติกสขาออก (Outbound logistics) เพ่ือใหสามารถกระจายผลผลิตสับปะรดอยาง
สมํ่าเสมอสูลูกคาไดท่ัวถึง จึงควรเพ่ิมชองทางในการขายผลผลิตในชองทางอ่ืน เชน ตลาดบริโภคสด 
จําหนายผานสหกรณ สงจําหนายตลาดไท และพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง เชน เชียงใหม ลาํพูน แพร ตาก ฯลฯ 
สับปะรดโรงงาน สงโรงงานแปรรูปสับปะรดปลายทางเชน ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง 
ราชบุรี เพชรบุรี และควรมีชองทางในการติดตอกับลูกคา มีการเลือกใชรูปแบบการขนสงท่ีเหมาะสม  

 4. การตลาดและการขาย (Marketing and sale) เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคา เกษตรกรควรมีการวางแผนทางดานการตลาด ไมวาจะเปนเรื่องความตองการทางดานการตลาด 
ท้ังปริมาณ และคุณภาพของสับปะรด เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาท้ังในและตางประเทศ  

 5. การใหบริการลูกคา (Customer service) เพ่ือผลักดันใหสับปะรดของเกษตรกรตําบล
บานเสด็จเขาถึงลูกคามากท่ีสุด จึงควรเนนความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยใหมีการคืนสับปะรด
ท่ีเนาเสีย ไมไดคุณภาพ 

 กิจกรรมสนับสนุน 4 กิจกรรม  
 1. โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร (General administration infrastructure) เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ จึงควรมีการสนับสนุนจากรัฐบาล หนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคเอกชน 
เชน องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง โรงงานแปรรูปผลไมจังหวัด
ลําปาง การพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเรงหรือชักนําดอกสับปะรดนอกฤดูกาลเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีกระจาย
ตัวขยายชวงเวลาออกสูตลาด  

 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human resource management) เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยง 
ความสัมพันธระหวาง ผูเก่ียวของในหวงโซอุปทานสับปะรด ในดานการไหลเวียนขอมูล และการไหลเวียน
ทางการเงิน จึงควรมีการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี เพ่ือสรางแนวทาง
ความรวมมือการดําเนินงาน 

 3. การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนิน
ธุรกิจ จึงควรมีการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเรงหรือชักนําดอกสับปะรดนอกฤดูกาล 
การใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดภูแล (กรณีปรับเปลี่ยนพันธุจากปตตาเวียเปนภูแล) 
การพัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลายดวยการแปรรูปผลิตภัณฑจากสับปะรดเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต 

 4. กระบวนการจัดหา (Procurement) เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบดานคาใชจาย จึงควรมี
การจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบในพ้ืนท่ีกอน เปนลําดับแรกหากไมเพียงพอจึงดําเนินการในพ้ืนท่ีใกลเคียง การ
พ่ึงพาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตจากในประเทศ 
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ตารางท่ี 1 แสดงแนวทางในการจัดการหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกรผูปลูกสับปะรด 
             ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามกระบวนการหวงโซอุปทาน 
 
กระบวนการ 

หวงโซอุปทาน 
ปญหา แนวทางการจัดการหวงโซอุปทาน 

ระดับตนน้ํา      เกษตรกรขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องของตนทุนและกําไร 
เกษตรกรสวนใหญคดิวารายรับท่ีได
จากการขายสับปะรดเปนกําไรท่ีได
โดยไมไดคํานึงถึงตนทุนท่ีไดลงทุน
ไป  
     เกษตรกรยังคงขาดความรูใน
เรื่องของการบริหารจัดการ  

ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการหวงโซอุปทาน 
     1) มีการวางแผนตนทุน เพ่ือลดการลงทุนท่ีสิ้นเปลือง  

      2) มีการวางแผนการผลิต เพ่ือใหสับปะรดมีคณุภาพ
ไดมาตรฐาน GPA การกําหนดแนวทาง การคัดเลือกวัตถุดิบ 
การกําหนดแนวทางการวางระบบนํ้า  
     3) เกษตรกรมีการรวมกลุมท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเพ่ือ
กระจายผลผลติสับปะรด หาตลาด ประชาสมัพันธรวมกัน  
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคทองถิ่น 
     1) จัดตั้งหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือกับเกษตรกร
โดยตรง 
     2) เนนการสงเสริมความรูในดานตนทุน กําไร การ
จัดการวางแผนการผลิต 
     3) สนับสนุนใหเกษตรกรตระหนักในการ รวมกลุม 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

ระดับกลางน้ํา        เกษตรกรไมมีการวางแผน การ
ผลิต สงผลใหผลผลิตท่ีไดไมได
คุณภาพมาตรฐาน GAP และผลผลติ
ขาดตลาด หรือลนตลาด  
      ไมมีเทคโนโลยีท่ีชวยในการ
ปลูกหรือทําใหสบัปะรดมีคณุภาพ 

ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการหวงโซอุปทาน 
    1) วางแผนการพัฒนาการผลิตระยะยาว รวมกับ
เกษตรกรผูปลูกสับปะรด มุงเนนการ ผลติท่ีมีคณุภาพ  
    2) การวางแผนการผลิตใหออกนอกฤดู และกระจาย 
ใหผลผลติออกอยางสม่ําเสมอตลอดฤดูกาลเพ่ือปองกัน
สับปะรดราคาตก  

  หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคทองถิ่น 
     1) ใหความรูในเรื่องของการปลูกสับปะรดเพ่ือใหได
มาตรฐาน GPA การพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเรงหรือชักนํา
ดอกสับปะรดนอกฤดูกาลเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีกระจายตัว
ขยายชวงเวลาออกสูตลาด  
    2) การใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิต
สับปะรดภูแล (กรณปีรับเปลี่ยนพันธุจากปตตาเวีย เปน
ภูแล) 
    3) ใหคําแนะนําการแปรรูปผลติภัณฑจากสบัปะรด
เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต  
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

กระบวนการ 
หวงโซอุปทาน 

ปญหา แนวทางการจัดการหวงโซอุปทาน 

ระดับปลายน้ํา       ราคาขายสับปะรดเปนราคาตาม
กลไกตลาด  
     ไมมีคูคาหรือการทําสญัญาซื้อ
ขายท่ีแนนอน 

ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการหวงโซอุปทาน 
     ควรมีการตกลงโควตาในการรบัซื้อกับคนกลาง
ลวงหนา เพ่ือเกษตรกรวางแผนการเก็บเก่ียว  
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคทองถิ่น 
    1) การประกันราคาผลผลิตสับปะรด และจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกร 
    2) สนับสนุนใหเกษตรกรมีการทําเกษตรแบบมี
สัญญา 
    3) สงเสริมภาพลักษณของสับปะรดใหเปนท่ี
ตองการรับประทานเทียบกับผลไมอ่ืน ๆ   
    4) เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายออกสูตางประเทศ  
    5) สงเสริมขยายตลาดสับปะรด premium 
(สับปะรดนํ้าผึ้ง/สับปะรดภูแล) 

 
อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะหรูปแบบหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกรตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 การจัดการหวงโซอุปทานสับปะรด ของเกษตรกรตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
พบวา ระดับตนน้ํา เกษตรกรปลูกสับปะรด ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ยังขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องของตนทุนและกําไรท่ีชัดเจน เกษตรกรสวนใหญคิดวารายรับท่ีไดจากการขายสับปะรด
เปนกําไรท่ีไดโดยไมไดคํานึงถึงตนทุนท่ีไดลงทุนไป เชน เงินทุนท่ีกูยืม และเกษตรกรยังคงขาดความรู
ในเรื่องของการบริหารจัดการ เชน การวางแผนการผลิต ไดแก ปริมาณของจุก หนอ สารเคมี วัสดุ
ปรับปรุงดินจะปลูกสับปะรด การแกไขปญหา ควรมีการวางแผนตนทุนเพ่ือลดการลงทุนท่ีสิ้นเปลือง มี
การวางแผนการผลิต การกําหนดแนวทางการวางระบบน้ํา และเกษตรกรควรมีการรวมกลุมท้ังในและ
นอกพ้ืนท่ีเพ่ือกระจายผลผลิตสับปะรด หาตลาด ประชาสัมพันธรวมกัน หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ภาคทองถ่ิน ควรจัดตั้งหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือกับเกษตรกรโดยตรง สงเสริมความรูในดานตนทุน 
กําไร การจัดการวางแผนการผลิต สนับสนุนใหเกษตรกรตระหนักในการรวมกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันสอดคลองกับ (ฐิติมา วงศอินตาและคณะ, 2558) ท่ีพบวา การยกระดับหวงโซคุณคาของอาหารฮาลาล
ไทย ผูประกอบการควรมีการรวมกลุมเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองตราฮาลาลและ
มีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพตลอดหวงโซ ระดับกลางน้ํา เกษตรกรไมมีการวางแผน 
การผลิต สงผลใหผลผลิตท่ีไดไมไดคุณภาพมาตรฐาน GAP และผลผลิตขาดตลาด หรือลนตลาด ไมมี
เทคโนโลยีท่ีชวยในการปลูกหรือทําใหสับปะรดมีคุณภาพ การแกไขปญหา ควรวางแผนการพัฒนาการ
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ผลิตระยะยาว รวมกับเกษตรกรผูปลูกสับปะรด มุงเนนการผลิตท่ีมีคุณภาพ การวางแผนการผลิตใหออก
นอกฤดู และกระจาย ใหผลผลิตออกอยางสมํ่าเสมอตลอดฤดูกาลเพ่ือปองกันสับปะรดราคาตก หนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคทองถ่ินใหความรูในเรื่องของการปลูกสับปะรดเพ่ือใหไดมาตรฐาน GPA การพัฒนา
เทคโนโลยี เพ่ือเรงหรือชักนําดอกสับปะรดนอกฤดูกาลเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีกระจายตัวขยายชวงเวลา
ออกสูตลาด ใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดภูแล ใหคําแนะนําการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากสับปะรดเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต สอดคลองกับ (เปรมจิต สัตนันท, 2559) ท่ีพบวา ในการ
ยกระดับโซคุณคา คือการยกระดับผลิตภัณฑ คือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การยกระดับกระบวนการ 
โดยการสงเสริมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการวิจัยและพัฒนา การยกระดับหวงโซโดยการรวมกลุมกัน 
รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแขงขัน ใหมีการรวมกลุมกันท่ีเขมแข็ง การรวมมือกันในทุก
ฝายจะทําใหเกิดเปนการพัฒนาในดานตาง ๆ สงผลใหเกิดการยกระดับท้ังโซคุณคาและเกิดเปนการพัฒนา
ท่ีตอเนื่อง ระดับปลายน้ํา ปญหาท่ีพบคือ ราคาขายสับปะรดจะเปนราคาตามกลไกตลาด และโรงงาน
และไมมีคูคาหรือการทําสัญญาซ้ือขายท่ีแนนอน การแกไขปญหา ควรมีการตกลงโควตาในการรับซ้ือ
กับคนกลางลวงหนา เพ่ือเกษตรกรวางแผนการเก็บเก่ียว หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคทองถ่ิน 
ควรมีการประกันราคาผลผลิตสับปะรด และจัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกร สนับสนุนให
เกษตรกรมีการทําเกษตรแบบมีสัญญา สงเสริมภาพลักษณของสับปะรดใหเปนท่ีตองการรับประทาน
เทียบกับผลไมอ่ืน ๆ เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายออกสูตางประเทศ สงเสริมขยายตลาดสับปะรด premium 
(สับปะรดน้ําผึ้ง/สับปะรดภูแล) สอดคลองกับ (Kotler, 1997) ท่ีกลาวไววา หวงโซอุปทานเปนหวงโซ
ท่ีเชื่อมตอระหวางนักการตลาดกับผูซ้ือหรือกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนการรวบรวมกระบวนการภายในโรงงาน
ตั้งแตแหลงวัตถุดิบเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑและนําสงถึงมือผูบริโภค และสอดคลองกับยุทธศาสตรสับปะรด 
ป พ.ศ. 2560-2564 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ดานการผลิต ดานการแปรรูป ดานการตลาด และ
ดานการบริหารจัดการ โดยการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสับปะรดฯ จะผลักดันใหมีการสงเสริมการ
ผลิตสับปะรดในรูปแบบแปลงใหญเพ่ือลดตนทุนการผลิตโดยสนับสนุนใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของมีสวน
รวมในการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทางประชารัฐ 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช 
 ระดับตนน้ํา ควรมีการวางแผนตนทุน เพ่ือลดการลงทุนท่ีสิ้นเปลือง มีการวางแผนการผลิต 
เพ่ือใหสับปะรดมีคุณภาพไดมาตรฐาน GPA การกําหนดแนวทางการคัดเลือกวัตถุดิบ การกําหนดแนว
ทางการวางระบบน้ํา เกษตรกรมีการรวมกลุมท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเพ่ือกระจายผลผลิตสับปะรด หาตลาด 
ประชาสัมพันธรวมกัน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคทองถ่ินควรจัดต้ังหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือ
กับเกษตรกรโดยตรง เนนการสงเสริมความรูในดานตนทุน กําไร การจัดการวางแผนการผลิต และ
สนับสนุนใหเกษตรกรตระหนักในการรวมกลุม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 ระดับกลางน้ํา ควรวางแผนการพัฒนาการผลิตระยะยาวรวมกับเกษตรกรผูปลูกสับปะรด 
มุงเนนการผลิตท่ีมีคุณภาพ การวางแผนการผลิตใหออกนอกฤดู และกระจายใหผลผลิตออกอยาง
สมํ่าเสมอตลอดฤดูกาลเพ่ือปองกันสับปะรดราคาตก หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคทองถ่ินควรให
ความรูในเรื่องของการปลูกสับปะรดเพ่ือใหไดมาตรฐาน GPA การพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเรงหรือชักนํา
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ดอกสับปะรดนอกฤดูกาลเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีกระจายตัวขยายชวงเวลาออกสูตลาด ใหความรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดภูแล (กรณีปรับเปลี่ยนพันธุจากปตตาเวีย เปนภูแล) และใหคําแนะนํา
การแปรรูปผลิตภัณฑจากสับปะรดเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต 
 ระดับปลายน้ํา ควรมีการตกลงโควตาในการรับซ้ือกับคนกลางลวงหนา เพ่ือเกษตรกรวาง
แผนการเก็บเก่ียว หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคทองถ่ิน ควรมีการประกันราคาผลผลิตสับปะรด 
และจัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกร สนับสนุนใหเกษตรกรมีการทําเกษตรแบบมีสัญญา สงเสริม
ภาพลักษณของสับปะรดใหเปนท่ีตองการรับประทานเทียบกับผลไมอ่ืน ๆ เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย
ออกสูตางประเทศ และสงเสริมขยายตลาดสับปะรด premium (สับปะรดน้ําผึ้ง/สับปะรดภูแล) 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาด ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การจัดการตลาดสําหรับเกษตรกรผูปลูกสับปะรด ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เพ่ือ
รองรับการแขงขันในยุคปจจุบันไดอยางยั่งยืน  
  2.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการ ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องพัฒนารูปแบบการจัดการ
จัดการสรางความรูในการเขาใจหลักการบริหาร เพ่ือการแขงขันอยางยั่งยืน เพราะจะชวยสงเสริมทาง 
การขายและการแขงขันกับคูแขงขัน และสามารถเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของเกษตรกรปลูกสับปะรด 
ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
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บทคัดยอ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและตัวแปรอ่ืนๆกับผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด ตัวแปรอิสระในงานวิจัย ไดแก 
งบประมาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอหัว รายไดจากการทองเท่ียวตอหัว จํานวน
ปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อันดับการศึกษาของแตละจังหวัด เงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
จํานวนครัวเรือนท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ต จํานวนครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอรและจํานวนประชากรท่ีมีมือถือใช 
สวนตัวแปรตาม คือ ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัว (GPPPC) ผูวิจัยใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares) ในการหาทิศทางและขนาดความสัมพันธของแตละตัวแปร ผลการศึกษา
พบวา จํานวนครัวเรือนท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ต จํานวนประชากรท่ีมีมือถือใช รายไดจากการทองเท่ียว
ตอหัว และเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย มีอิทธิพลตอผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัวในทิศทาง
เดียวกัน และจํานวนครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร สงผลตอผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัวในทิศทาง
ตรงกันขาม    
คําสําคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัว   
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ABSTRACT  

 The aim of this research was to study the relationship between factors of 
information and communication technology (ICT) and Gross Provincial Product (GPP). 
Independent variables for each province were budget allocation per capita for science, 
technology and innovation, tourism income per capita, average years of education of 
people, ranking of education, commercial bank loans issuing, number of households 
connected to the internet, number of households having computers, and number of 
people using mobile phone. The dependent variable was Gross Provincial Product per 
capita (GPPPC). The Ordinary Least Square method was employed to estimate the 
relationships among these variables. The results from this study indicated that the number 
of households connected to the internet, the number of people using mobile phone, 
tourism income per capita, and commercial bank loans issuing had a positive impact 
on Gross Provincial Product per capita. On the other hand, the number of households 
having computers had a negative effect on Gross Provincial Product per capita.  

Keywords: Information and Communication Technology, Gross Provincial Product per  
                capita.  

 

บทนํา  
 ปจจุบันโลกไดเขาสูระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางเต็มตัว จากสถิติป 2561 มีกิจกรรมท่ี
เกิดจากการใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึน เชน ใชอินเทอรเน็ตในการขายสินคาและบริการเพ่ิมข้ึนจากป 
2560 จาก 13.7% เปน 24.48% ใชในการเรียกใชบริการแท็กซ่ีเพ่ิมข้ึนจากป 2560 จาก 4.8% เปน 
12.61% ใชในกิจกรรมการจองโรงแรมท่ีพักเพ่ิมข้ึนจากป 2560 จาก 11.0% เปน 20.65% เปนตน 
(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2562) จากสถิติขางตนเปนเพียงตัวอยางการใชอินเทอรเน็ต
ในกิจกรรมประจําวันของคนไทย ซ่ึงยังไมรวมถึงการใชอินเทอรเน็ตในการสรางรายได เชน การพัฒนา
ของ Sharing Economy การใช Application ในการขนสงสินคา และการใชประโยชนจากอุปกรณ
อัจฉริยะตาง ๆ เปนตน ภาพรวมของเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีการคาดการณวา ในป 2563 เศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยจะเติบโตข้ึน 7% เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (นารินทิพย, 2563) และนอกจากนี้ บริษัท หัวเหวย
ไดคาดการณวาในป 2574 เศรษฐกิจดิจิทัลจะมีสัดสวน 30% จาก GDP ท้ังหมดของประเทศไทย 
(หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, 2564, หนา 16) 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหผูคนมีความเชื่อมโยงและ
ใกลชิดกันมากข้ึน ทําใหเกิดกิจกรรมและการแขงขันทางเศรษฐกิจ สรางรายไดแกผูประกอบการ เกิด
การจางงานเพ่ือสนับสนุนธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน มีธุรกิจจํานวนมากท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึง
ธุรกิจเดิมในภาคเอกชนหันมาพัฒนาระบบของตนเองใหรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีดําเนินข้ึนอยางรวดเร็วดวย ทําใหประเทศไทยมีการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชน
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เพ่ิมข้ึน เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจและสงผลใหตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดตลอดจนภายใน 
ประเทศเพ่ิมข้ึนตามลําดับ  

วัตถุประสงคท่ีผูวิจัยไดจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ เพ่ือตองการศึกษาวาปจจัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตัวใดบางท่ีมีผลตอผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดและมีผลมากนอยเพียงใด 
โดยตัวแปรท่ีผูวิจัยศึกษานั้นเปนตัวแปรท่ีไดจากการคนควาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมจากแหลงท่ีมา
อ่ืนๆ กลาวคือ สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของตัวแปรท้ังหมดท่ีเลือกกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได โดยนิพิฐ วงศปญญา (นิพิฐ, 2561) ไดอธิบายถึงแบบจําลองของนักเศรษฐศาสตรชื่อ
พอล โรเมอร (Paul Romer) ท่ีไดกลาวถึงท่ีมาของเทคโนโลยี สามารถสรุปไดวาการวิจัยและพัฒนา
เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเปนแหลงท่ีมาของเทคโนโลยี แบบจําลองของ
โรเมอร ถูกเรียกวา แบบจําลองการเติบโตท่ีเกิดจากปจจัยภายใน (The Endogenous Growth Model) 
ซ่ึงประกอบดวย 2 ภาคการผลิตคือ ภาคการผลิตสินคาและภาคการผลิตความรูท่ีเกิดจากการทําวิจัย
และพัฒนา มีการจัดสรรแรงงานและทุนไปยังภาคการผลิตความรูหรือไปใชในการทําวิจัยและพัฒนา 
ผลท่ีไดคือการทําวิจัยและพัฒนาทําใหเกิดความรูใหมหรือนวัตกรรม และจะถูกนํามาใชผลิตสินคาและ
บริการ ทําใหสามารถผลิตสินคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน กอใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโต
ของรายไดตอหัวอยางตอเนื่อง และในชวงเวลาเดียวกันนักเศรษฐศาสตรชื่อ โรเบิรต ลูคัส (Robert Lucas) 
ไดพัฒนาแบบจําลองการเติบโตท่ีเกิดจากภายในอีกแบบจําลองหนึ่งท่ีเรียกวา แบบจําลองการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและทุนมนุษย แบบจําลองนี้มี 2 ภาคการผลิตคือ ภาคการผลิตสินคาและภาคการผลิต
ความรูหรือผลิตทุนมนุษย กลาวคือการศึกษา ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และทุนมนุษยท่ีผลิตข้ึนจะถูกนํามา 
ใชในภาคการผลิตสินคา จากแบบจําลองของโรเบิรต ลูคัส ทําใหสรุปไดวาทุนมนุษยเปนท่ีมาของ
เทคโนโลยี และเปนปจจัยสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพใหกับแรงงาน 

 จากคําอธิบายของแบบจําลองขางตน เปนท่ีมาของการเลือกตัวแปรท่ีเก่ียวของกับปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นคือ ปจจัยขอมูลงบประมาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและปจจัยขอมูลจํานวนเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในแตละจังหวัด ใชเปนตัวแทน
วัดงบประมาณและการลงทุนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท้ังในภาครัฐและเอกชน 
ปจจัยขอมูลจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรและปจจัยขอมูลอันดับการศึกษาของแตละจังหวัด 
เปนตัวแทนวัดปริมาณและคุณภาพของการศึกษาในแตละจังหวัด  

 จุฑาพร บุญคีรีรัฐ และ ณัฐภาณี จริตไทย (2563) ไดเขียนบทความกลาวถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศอีกดวยวา ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันทําใหรูปแบบการทองเท่ียวมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากยุคกอน จากเดิมนักทองเท่ียวใชบริการผานผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวหรือ
มัคคุเทศก แตปจจุบันปรับเปลี่ยนมาทองเท่ียวดวยตนเองมากข้ึน โดยสาเหตุท่ีทําใหอุตสาหกรรมทองเท่ียว
เติบโตอยางตอเนื่องนั้น สวนสําคัญเปนผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากนักทองเท่ียวสามารถ
เขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว สามารถวางแผนการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวเองผานเครื่องมือทาง
ดิจิทัลตาง ๆ เชน สมารตโฟน (Smartphone) (Sayamol, 2012 อางถึงใน จุฑาพร และณัฐภาณี, 2563)  

 จากบทความขางตนจึงเปนท่ีมาท่ีทําใหผูวิจัยเลือกขอมูลรายไดจากการทองเท่ียวมาเปนปจจัย
หนึ่งท่ีมีความเก่ียวของกับปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังนี้เพ่ือนํามาใชประกอบการ
หาความสัมพันธและทําใหงานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 ในการอธิบายความสัมพันธของตัวแปรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและตัวแปร

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีมีผลตอผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดนั้น ผูวิจัยเลือกอธิบายโดยอางอิงแบบจําลอง 
AD-AS คือ ดานอุปสงคมวลรวม หรือ AD (Aggregate Demand) ผูวิจัยไดใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
มหภาคของสํานักเคนสท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหรายไดประชาชาติ โดยมีแบบจําลอง คือ 

 
  Y = C+I+G+(X-M) 

                                             
 โดย 

  Y  คือ รายไดประชาชาติ หรือมูลคาผลผลิตมวลรวม 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยใชตัวแปรผลผลิตมวลรวมรายจังหวัดเปน Proxy 

  C  คือ ความตองการบริโภค 
  I  คือ ความตองการลงทุน  

 ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยใชตัวแปรสินเชื่อธนาคารพาณิชยรายจังหวัดเปน Proxy 
  G  คือ รายจายรัฐบาล 

 ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยใชตัวแปรงบประมาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปน 
Proxy 

  (X-M) คือ มูลคาการสงออกสุทธิ  
 ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยใชตัวแปรรายไดจากการทองเท่ียวรายจังหวัดเปน Proxy 
สวนดานอุปทานมวลรวม หรือ AS (Aggregate Supply) ผูวิจัยไดอางอิงแบบจําลอง 

Endogenous Growth ของ Lucas and Romer คือ 
   
  Y = A.F(K, L, H) 
 
นั่นคือ ผลผลิต (Y) หรือ Production Function ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก 
  A  คือ เทคโนโลยี ในท่ีนี้จะเนนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยใชตัวแปร   
             การใชอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือเปน Proxy 
  K  คือ ทุน  
  L  คือ แรงงาน  
  H  คือ ทุนมนุษย (เชน การศึกษา สุขภาพ และ การวิจัยและพัฒนา) โดยในงานวิจัย    
             ฉบับนี้ผูวิจัยใชตัวแปรดานการศึกษาเปน Proxy 
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วิธีดําเนินการวิจัย    

 1. ตัวแปรและขอบเขตในการวิจัย ตัวแปรท่ีนํามาศึกษาเปนตัวแปรท่ีเปนปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีผูวิจัยคาดการณวาจะมีผลตอผลิตภัณฑมวล
รวมรายจังหวัด ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ (X)  ไดแก งบประมาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเฉลี่ยตอหัวของแตละจังหวัด รายไดจากการทองเท่ียวเฉลี่ยตอหัวของแตละจังหวัด จํานวน
ปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรของแตละจังหวัด อันดับการศึกษาของแตละจังหวัด เงินใหสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยของแตละจังหวัด รอยละตอครัวเรือนท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตแตละจังหวัด รอยละตอ
ครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอรแตละจังหวัด รอยละตอจํานวนประชากรท่ีมีมือถือใชแตละจังหวัด และตัว
แปรตาม (Y) ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัว (GPP per capita หรือ GPPPC) ขอมูลท่ีใช
ในการศึกษาเปนขอมูลภาคตัดขวาง (Cross Section Data) คือขอมูลรายจังหวัดประจําป 2559 
ยกเวนตัวแปรอันดับการศึกษาของจังหวัดท่ีใชขอมูล ป 2557 เนื่องจากเปนขอมูลลาสุดท่ีหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดจัดทํา 

 2. แบบจําลองและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  2.1 ผูวิจัยใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method: OLS) ในการ

หาทิศทางและขนาดความสัมพันธของตัวแปร ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐมิติในการประมาณคา
สัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปร และอธิบายความสัมพันธโดยใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงเสนแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression) ท้ังนี้สามารถแสดงเปนสมการไดดังนี้  

 

 GPPPCi = 0+ 1 Budget i+ 2 Travel i+ 3 Educ i+ 4 Rank i + 5 Loan i 

+ 6 Internet i+ 7 Computer i+ 8 Mobile i+ i             (1)                       
 
จากสมการท่ี (1) สามารถอธิบายไดวา 

 GPPPCi   คือ    ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัวของจังหวัด i  
 Budgeti        คือ    งบประมาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉลี่ยตอหัว    

                                       ของจังหวัด i 
 Traveli   คือ    รายไดจากการทองเท่ียวเฉลี่ยตอหัวของจังหวัด i 
 Educi    คือ    จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรจังหวัด i 
 Ranki   คือ    อันดับการศึกษาของจังหวัด i 
 Loani    คือ    เงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยของจังหวัด i 
 Interneti   คือ    รอยละของครัวเรือนท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตของจังหวัด i 
 Computeri  คือ    รอยละของครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอรของจังหวัด i 
 Mobilei   คือ    รอยละของประชากรท่ีมีมือถือใชของจังหวัด i 
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 0β    คือ    คาคงท่ีของสมการ 

           1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8β β β β β β β β
 คือ คาสัมประสิทธิ์ (Coefficients) 

 i     คือ     คาความคลาดเคลื่อน 
 
  2.2 ผูวิจัยทดสอบปญหาท่ีเกิดข้ึนในสมการ โดยเลือกทดสอบปญหา 2 กรณี ปญหาแรก 

คือ การทดสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) หรือสถานการณท่ี
ตัวแปรอิสระมีความเก่ียวของกันมากเกินไป ทําใหไมอาจแยกไดวาตัวแปรอิสระตัวใดมีอิทธิพลตอตัว
แปรตามอยางแทจริง โดยในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการทางสถิติ คือ Variance Inflation Factors 
(VIFs) เพ่ือวัดปญหา Multicollinearity หากคา VIF มีคาสูงเพียงใดก็จะหมายความวาสมการดังกลาว
กําลังเผชิญปญหา Multicollinearity มากข้ึนตามไปดวย นักเศรษฐมิติจํานวนมากกําหนดวาหากเกิดปญหา 
Multicollinearity รุนแรงนั่น คา VIF จะมีคามากกวา 10 (Gujarati and Porter, 2009 อางถึงใน 
เฉลิมพล, 2562) 

  ปญหาที่สอง คือ การทดสอบปญหาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนไมคงท่ี 
(Heteroskedasticity) คือ สถานการณท่ีความแปรปรวนของตัวแปรสุมคลาดเคลื่อนไมคงท่ี ผูวิจัย
เลือกทดสอบปญหาโดยวิธี Breusch Pagan Test ซ่ึงสามารถตั้งสมมุติฐาน คือ  
  H0: คาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนคงท่ี (Homoscedasticity) 
  H1: คาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนไมคงท่ี (Heteroskedasticity) 
  โดยพิจารณาจากคา P-Value หากปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงวาเกิดปญหา 
Heteroskedasticity และในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยเลือกวิธีการแกปญหา Heteroscedasticity ตาม
รูปแบบของ White คือวิธี Robust Standard Error 

  2.3 วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรหลังจากท่ีขจัดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสมการถดถอย
แลว โดยวิเคราะหขนาดความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปร วิเคราะหทิศทางความสัมพันธ
ดวยเครื่องหมายของแตละตัวแปร และนําเสนอขอมูลในรูปแบบของสมการ Multiple Regressions  

 

ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยเปลี่ยนหนวยของตัวแปร Gpppc, Budget, Travel และ Loan ใหอยูในรูปแบบของ 

Logarithm เพ่ือทําใหสัมประสิทธิ์ท่ีประมาณการได มีคาเปนความยืดหยุนโดยสามารถแสดงเปนสมการ
ดังนี้ 

 

 ln (Gpppci)= i0 + 1ln (Budget i) + 2ln (Travel i) + 3 Educ i+ 4 Rank i 

 + 5 ln (Loan i) + 6 Internet i+ 7 Computer i+ 8 Mobile i+ i               (2) 
 

 ผลจากการประมาณการสมการท่ี (2) ดวยโปรแกรมทางเศรษฐมิติ สามารถเขียนในรูปแบบ
ของสมการดังสมการท่ี (3) ดังนี้ 
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 ln^ (Gpppci) = 8.1085 + 0.0166 ln (Budget i) + 0.0703 ln (Travel i) - 0.0340 Educ 

i 

                          (t-stat)      (9.45)***           (0.49)                  (1.93)*                (-0.38) 
  -0.0008 Rank i + 0.0689 ln (Loan i) + 0.0384 Internet i - 0.0260 Computer i 

    (-0.37)                (1.36)                    (4.44)***              (-3.00)*** 
 + 0.0087 Mobile i 

    (2.67)***                     (3)  
 
การทดสอบปญหาแรกคือปญหาพหุสัมพันธ (Multicollinearity) ผูวิจัยหาคา Variance 

Inflation Factors (VIFs) ดวยโปรแกรมทางเศรษฐมิติ และไดคา VIF ของตัวแปรอิสระทุกตัวนอย
กวา 10 จึงสรุปไดวาไมเกิดปญหา Multicollinearity  

 ปญหาลําดับท่ีสองคือ ปญหาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนไมคงท่ี 
(Heteroskedasticity) ผูวิจัยใชการทดสอบแบบ Breusch – Pagan ซ่ึงแสดงเปนสมมติฐาน ดังนี้ 
  H0: คาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนคงท่ี (Homoscedasticity) 
  H1: คาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนไมคงท่ี (Heteroskedasticity) 

 ผลการทดสอบแบบ Breusch-Pagan ไดคา Chi2 =11.27, (P-Value = 0.0008) ไดคา P-Value 
นอยกวา 0.05 ซ่ึงทําใหปฏิเสธสมมติฐาน H0 จึงสรุปไดวา สมการถดถอยท่ีใชในการประมาณคา
สัมประสิทธิ์นี้เกิดปญหา Heteroskedasticity ผูวิจัยเลือกวิธีแกปญหาโดยใชวิธี Robust Standard 
Errors ไดผลลัพธจากการแกไขปญหาดังกลาวและแสดงเปนสมการดังสมการท่ี (4) ดังนี้ 

 
ln^ (Gpppci) = 8.1085 + 0.0166 ln (Budget i) + 0.0703 ln (Travel i) - 0.0340 Educ 

i 

    (t)           (11.60)***           (0.63)                     (1.92)*             (-0.40) 
-0.0008 Rank i + 0.0689 ln (Loan i) + 0.0384 Internet i - 0.0260 Computer i 

     (-0.42)              (1.72)*                 (4.65)***                (-2.97)*** 
+ 0.0087 Mobile i    
       (3.27)***           (4) 
                                                                                                                                                                                            
 จากสมการท่ี (4) สามารถวิเคราะหทิศทางและขนาดของความสัมพันธของตัวแปรเฉพาะท่ี

มีนัยสําคัญทางสถิติดังนี้ การเปลี่ยนแปลงของรายไดจากการทองเท่ียวเฉลี่ยตอหัว (Travel) กับผลิตภัณฑ
มวลรวมรายจังหวัดตอหัว (GPPPC) สรุปไดวาหากตัวแปรอ่ืนคงท่ีและรายไดจากการทองเท่ียวเฉลี่ย
ตอหัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.0703 ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.1 และสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 

 การเปลี่ยนแปลงของเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยรายจังหวัด (Loan) กับผลิตภัณฑ
มวลรวมรายจังหวัดตอหัว (GPPPC) สรุปไดวาหากตัวแปรอ่ืนคงท่ีและเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
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รายจังหวัดเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.0689 ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.1 และสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 

 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนครัวเรือนท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Internet) กับผลิตภัณฑมวลรวม
รายจังหวัดตอหัว (GPPPC) สรุปไดวาหากตัวแปรอ่ืนคงท่ีและจํานวนครัวเรือนท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ต
เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.0384 ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.01 และสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 

 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร (Computer) กับผลิตภัณฑมวลรวม
รายจังหวัดตอหัว (GPPPC) สรุปไดวาหากตัวแปรอ่ืนคงท่ีและจํานวนครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึน
รอยละ 1 จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัวลดลงรอยละ 0.026 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
โดยปจจัยท้ังสองมีความสัมพันธกันแตสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม 

 การเปลี่ยนแปลงของของจํานวนประชากรท่ีมีมือถือใช (Mobile) กับผลิตภัณฑมวลรวมราย
จังหวัดตอหัว (GPPPC) สรุปไดวาหากตัวแปรอ่ืนคงท่ีและจํานวนประชากรท่ีมีมือถือใชเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 
จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.0087 ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และ
สัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 

 ผลการวิเคราะหไดคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.7592 สรุปไดวา ตัวแปรอิสระ 
(X) ทุกตัวในสมการนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัว (GPPPC) 
ไดรอยละ 75.92 และไดคา F-Statistic เทากับ 30.39 (P Value = 0.0000) ทําใหสรุปไดวา การทดสอบนี้
สามารถปฏิเสธ H0 (Null Hypothesis) คือ อยางนอยมีคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตัวหนึ่งข้ึนไป 
ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติหรือมีคาไมเทากับ 0 

 จากการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาจากคา T-Statistic สามารถสรุปไดวา ตัวแปรใน
สมการ คือ ตัวแปร Travel ,Loan, Internet, Computer และ Mobile ปฏิเสธสมมติฐาน H0 (Null 
Hypothesis) กลาวคือ มีคา P-Value < 0.1 และ 0.01 ตามลําดับ จึงทําใหสรุปไดวาปจจัยรายได
จากการทองเท่ียว (Travel) ปจจัยเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย (Loan) ปจจัยจํานวนครัวเรือนท่ี
เชื่อมตออินเทอรเน็ต (Internet) จํานวนครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร (Computer) และจํานวนประชากรท่ีมี
มือถือใช (Mobile) มีความสัมพันธตอผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดตอหัว (GPPPC) อยางมีนัยสําคัญ 
และสรุปไดอีกวางบประมาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากร และอันดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด  

 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีความสัมพันธ
กับผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด  เชน ปจจัยรายไดจากการทองเท่ียว (Travel) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ณิชา เลอมาบวรรัตน (2562) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการทองเท่ียว อัตรา
แลกเปลี่ยน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา ปจจัยดานการ
ทองเท่ียวมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และจากผลการวิจัยของปจจัยเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
(Loan) ท่ีมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ถวิล นิลใบ 
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(2559) ท่ีพบวาผลผลิตมวลรวมรายจังหวัดเปนปจจัยท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความตองการ
สินเชื่อและมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอีกดวย 

 2. ผูวิจัยมีความเห็นวาจากการทดสอบ สาเหตุท่ีงบประมาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ไมมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด เนื่องจากในปท่ีผูวิจัยเลือกขอมูล
มาใชนั้น (ป 2559) อาจจะเปนปท่ีรัฐบาลยังไมไดใหความสําคัญดานการลงทุนในงบประมาณดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากนัก ตัวเลขผลผลิตมวลรวมรายจังหวัดท่ีนํามาพิจารณา
อาจจะเปนรายไดท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ รวมดวย (ในสัดสวนท่ีมากกวา) โดยหนวยงานองคความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไดเผยแพรตัวเลขโครงสรางงบประมาณดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตองบประมาณภาครัฐท้ังหมด ในป 2559 งบประมาณดาน วทน. คิดเปนสัดสวน
รอยละ 3.80 ของงบประมาณรวมของภาครัฐ ซ่ึงเปนสัดสวนตัวเลขท่ีนอยมากหากเทียบกับการลงทุน
ในงบประมาณดานอ่ืน ๆ และหากเปรียบเทียบตัวเลขคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา โดยคิดเปนสัดสวน
ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GERD/GDP) ของประเทศไทย (ใชขอมูลป 2557) พบวาสัดสวน 
GERD/GDP ของประเทศไทยเทากับรอยละ 0.48 หากเปรียบเทียบกับตางประเทศ เชนประเทศเกาหลีใต 
(ใชขอมูลป 2556) มี GERD/GDP รอยละ 4.15 ซ่ึงสูงกวาสัดสวนของประเทศไทยประมาณ 10 เทา 
(สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, 2560) 

3. ผูวิจัยมีความเห็นวาจากผลการวิจัย สาเหตุท่ีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรและ
อันดับการศึกษาของแตละจังหวัด ไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด
ไดนั้น อาจเกิดจากหลักสูตรการศึกษาในสถานศึกษาของไทยเปนหลักสูตรท่ียังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการในตลาดแรงงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากนัก กลาวคือหากจะพิจารณาปจจัยดาน
การศึกษาท่ีอาจมีผลตอผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดนั้น ผูวิจัยอาจจะตองพิจารณาสถิติจํานวนผูจบ
การศึกษาท่ีมีงานทํา จํานวนปการศึกษาของแรงงาน จํานวนผูวางงานและอัตราการจางงานรวมดวย 
เนื่องจากจังหวัดท่ีมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรมาก หรือจังหวัดท่ีมีอันดับการศึกษาในลําดับ
ตน ๆ ก็ไมสามารถสรุปไดวาจังหวัดนั้นจะมีผูวางงานนอย หรืออีกตัวแปรหนึ่งท่ีจะตองพิจารณา คือ ตัวแปร
ท่ีเปนตัวชี้วัดหรือทําใหเกิดแรงงานฝมือ (Skilled Labor) สังเกตไดวาจังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑมวลรวม
รายจังหวัดสูง สวนใหญเปนจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก เชน จ.ระยอง หรือ จ.ชลบุร ี
เปนตน และเนื่องจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมก็จําเปนอยางยิ่งท่ีตองใชแรงงานฝมือ โดย
โรงงานอุตสาหกรรมหรือผูประกอบการบางแหงไมไดรับสมัครผูเขาทํางานจากระดับการศึกษา แต
ในทางกลับกันกลับคัดเลือกคุณสมบัติของแรงงานจากความสามารถหรือฝมือในการทํางานมากกวา 
ดังท่ี สมคิด พุทธศรี (2555) ไดอธิบายถึงแนวคิดของ ฮา จุน ชาง (Ha-Joon Chang) นักเศรษฐศาสตร
ชาวเกาหลีใตแหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซ่ึงไดใหความเห็นวา วิชาท่ีเราเรียนในสถาบันการศึกษาสวนใหญ
นั้น ไมไดมีผลทําใหผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนเลย เชน วิชาประวัติศาสตร เปนตน ชางมอง วาความรูท่ีได
จากการเรียนนั้นเปนความรูท่ีอาจจะไมจําเปนกับการทํางาน แตเปนเพราะนายจางเชื่อวาคนท่ีสามารถ
เรียนจบมหาวิทยาลัยไดนั้นจะตองเปนคนท่ีฉลาด มีไหวพริบ มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ในระดับหนึ่ง 

 4. ผูวิจัยมีความเห็นวาสาเหตุท่ีตัวแปรบางตัวท่ีเปนปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เชน ตัวแปรจํานวนการใชคอมพิวเตอรนั้น มีผลการวิจัยท่ีไมตรงตามสมมติฐาน คือมีผลทําให
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รายไดจังหวัดตอหัวลดลงนั้น ท้ังนี้อาจเกิดจากความนิยมในการใชอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีลดลง หรือ
อาจเกิดจากการมีอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน หรือ
ในสมัยใหมอุปกรณคอมพิวเตอรไมไดถูกนํามาใชในการสรางรายได แตกลับถูกนํามาใชในการเรียน 
ความบันเทิง เปนตน 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. งานวิจัยฉบับนี้เหมาะสําหรับหนวยงานท่ีตองการใชขอมูลในการกําหนดนโยบายตลอดจน

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายจังหวัด โดยสามารถกําหนดไดวาควรเนนพัฒนา
ตัวแปรใดบาง เพ่ือใหเกิดการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากยิ่งข้ึน  

 2. ผูวิจัยเสนอแนะใหใชขอมูลท่ีเปน Panel Data กลาวคือเปนขอมูลท่ีมีอนุกรมเวลา (Time 
Series) ศึกษารวมกับขอมูลรายจังหวัด (Cross Section Data) โดยกําหนดจํานวนปท่ีศึกษาเพ่ิมมาก
ข้ึน ท้ังนี้อาจจะทําใหไดผลการศึกษาท่ีชัดเจนและสามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรไดดียิ่งข้ึน 

 3. ผูวิจัยเสนอแนะใหเพ่ิมรูปแบบของอุปกรณท่ีทันสมัยและสามารถพบเจอไดในยุคปจจุบัน 
 4. ผูวิจัยเสนอแนะใหศึกษาเพ่ิมเติมในดานการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของภาคเอกชนในแตละจังหวัด เชน การลงทุนในดานโครงสรางพ้ืนฐานสัญญาณอินเทอรเน็ต 
สัญญาณโทรศัพทของคายโทรศัพทตาง ๆ เปนตน  

 5. ผูวิจัยเสนอแนะใหใชตัวแปรอ่ืน ๆ รวมดวย เนื่องจากยังคงมีตัวแปรอีกมากมายท่ีเปนปจจัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใชขอมูลในการศึกษาท่ีเปนปปจจุบันมากข้ึน เนื่องจาก
ปท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาคือป 2559 ซ่ึงเปนปท่ีรัฐบาลเพ่ิงเริ่มสงเสริมนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอยางจริงจัง  
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและรวบรวมอัตลักษณบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวท่ีพึงประสงคในยุคดิจิตอลของจังหวัดชัยนาท การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ
เชิงลึกจํานวน 30 คน ใชการวิเคราะหเอกสารและการประชุมสัมมนากลุมกับบุคลากรในอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบวา อัตลักษณบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ในยุคดิจิตอลของจังหวัดชัยนาทประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ดานแรก อัตลักษณดานความรูและทักษะ
สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี วัตถุโบราณ ชาติพันธุ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหลง
ทองเท่ียวธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในแตละทองถ่ิน ดานท่ีสอง อัตลักษณดานความสามารถใน
การสรางพันธมิตรเชื่อมโยงกับจังหวัดและกลุมจังหวัดในการบริหารและจัดการทองเท่ียวท้ังหนวยงาน
ภาครัฐ สวนราชการของจังหวัด หนวยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ดานท่ีสาม อัตลักษณดานการมี
ความสามารถในการเชื่อมโยงกับชุมชนและผูนําชุมชนในแตละทองถ่ินเพ่ือรวมกันพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ใหมีความยั่งยืน ดานท่ีสี่ อัตลักษณดานการสื่อสารประชาสัมพันธในรูปแบบใหม ๆ ทางสื่อสังคมแบบ
นักการตลาดดิจิตอล ดานท่ีหา อัตลักษณดานความสามารถในการเปนนักเลาเรื่อง ดานท่ีหก อัตลักษณ
ดานความสามารถในการสื่อสาร ไดแก ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ดานท่ีเจ็ด อัตลักษณดานการมีจิตอาสา 
คําสําคัญ: อัตลักษณบุคลากร, อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
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ABSTRACT 
 94The purpose of this research was to investigate and gather the desirable identity 

in the digital age of the travel industry personnel in Chainat province. It is a qualitative 
research study using in-depth interview from 30 informants as well as the document 
analysis and group discussions with the tourism personnel in the travel industry in 
Chainat province.   

 The results of the study showed that the identity in the digital age of the travel 
industry personnel of Chainat province consisted of seven areas, as follows: 1) the 
personnel in travel industry who required knowledge in geography, history, archaeology, 
archaeological artifacts, ethnicities, cultures, traditions, lifestyles, natural attractions and 
the way of life of the locals, 2) the ability to form alliances with government, state 
enterprise and private agencies in the province in administration and tourism management, 
3) the identity for being able to connect with communities and community leaders to 
jointly develop sustainable tourism attractions, 4) personnel identity from utilizing public 
relations communication on social media or digital marketer, 5) storytelling identity, 
6) the identity of communication capabilities to use English and Chinese, and 7) the 
volunteer spirit.  
Keywords: Personnel Identity, Travel Industry.  

 
บทนํา 

 การทองเท่ียวถือวาเปนอุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก (world travel & amp; tourism 
council: WTTC, 2016) มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรภายในประเทศท่ีมีอยูนํามาหารายไดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
นอกจากนั้น ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการแขงขันเชิงธุรกิจทองเท่ียวท่ีสูงสุดใน 10 อันดับ
แรกของเอเชียแปซิฟก (พัฐรัศม์ิ วองไชยกุล, 2562) ดังจะเห็นไดวาการทองเท่ียวโดยชุมชน (Community-
based tourism: CBT) ไดขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาและคาดวาจะเปนการ
ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ เพราะเปนการทองเท่ียวท่ีสรางการมีสวนรวมใหแกชุมชนสนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พิมพระวี โรจนรุงสัตย, 2556) มีการเนนชุมชนมรดกทางวัฒนธรรม
และทองถ่ิน สรางอัตลักษณอันโดดเดนของแตละทองถ่ินรวมท้ังพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเท่ียวให
มีความสะอาด สรางสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตรกับธรรมชาติ (ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล และคณะ, 2559) 
แตอยางไรก็ตาม เม่ือเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เม่ือตนป พ.ศ. 2563 ประเทศ
ไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤตการแพรกระจายของโรคโควิด-19 จนทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ทุกภูมิภาคไดรับผลกระทบโดยตรง หลายกิจการท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียวท้ังเมืองหลักและเมืองรอง
ไดรับผลกระทบอยางหนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง จังหวัดชัยนาทจัดเปนเมืองรอง จึงยังไมมีนักทองเท่ียว
เขาไปทองเท่ียวมากนัก การกระจายรายไดถึงชุมชนทองถ่ินจึงแตกตางกับเมืองทองเท่ียวหลัก โดยเมือง
ทองเท่ียวระดับรองนั้นมีนักทองเท่ียวไมถึง 6 ลานคนตอป ในขณะท่ีจังหวัดชัยนาทมีแหลงทองเท่ียว
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มากมายท่ีมีชื่อเสียงและโดดเดน เชน วัดเกาแกชื่อดัง ความเปนธรรมชาติ การดํารงวิถีชีวิตแบบการเกษตร
และวิถีแบบไทยดั้งเดิมท่ีเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศน เปนตน แตพบวา จํานวนนักทองเท่ียวยังมา
ทองเท่ียวจังหวัดชัยนาทไมมากนัก อันเนื่องจากการบริหารและจัดการสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบใหม ๆ 
ยังอยูในกระบวนการพัฒนาใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังการจัดการความสะดวกของระบบการคมนาคมในการ
เขาถึงแหลงพ้ืนท่ีตาง ๆ รวมท้ังการใหบริการเดินทางโดยรถยนตโดยสารสาธารณะประจําเสนทางและ
ไมประจําเสนทางยังมีนอยมากหรือบางพ้ืนท่ีไมมีเลย นอกจากนี้แลว ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด ไดแก ทุนมนุษย
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวซ่ึงถือวาเปนกลไกหลักสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิดผลสัมฤทธิ์การทองเท่ียว
ในจังหวัดชัยนาท อันไดแก เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานการทองเท่ียว เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวของโดยตรง
หรือเจาหนาท่ีเอกชนท่ีทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศก อาทิ มัคคุเทศกบุคลากรของโรงแรมหรือท่ีพักรีสอรต 
คนขับรถตูท่ีพานักทองเท่ียวเท่ียวในจังหวัด จิตอาสาท่ีประจําตามแหลงทองเท่ียวในหมูบาน หรือชุมชน 
วัด นั้นยังขาดคุณลักษณะหรือ อัตลักษณบุคลากรทางการทองเท่ียวในการนําเสนอการทองเท่ียว ซ่ึง
บุคลากรดังกลาวตองมีอัตลักษณใหมท่ีโดดเดนและแตกตางในการเปนผูนําเท่ียว โดยตองมีความรู ทักษะ
การสื่อสารเก่ียวของกับจังหวัดชัยนาทท่ีจะสื่อสารนําเสนอใหกับนักทองเท่ียวเกิดแรงบันดาลใจเขามา
ทองเท่ียวในจังหวัดชัยนาท เพ่ือกอใหเกิดการเพ่ิมรายไดใหกับจังหวัด ชุมชนทองถ่ิน หมูบานมากข้ึน 
จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน คณะผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาอัตลักษณบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาทเพ่ือนําไปสรางอัตลักษณของบุคลากรทองเท่ียวใหสามารถสรางความ
ประทับใจใหนักทองเท่ียวบอกตอและกลับมาทองเท่ียวซํ้าอันจะกอใหเกิดรายไดท้ังในระดับครัวเรือน 
ชุมชน และจังหวัดชัยนาทตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีพึงประสงคในยุคดิจิตอลของ

จังหวัดชัยนาท 
 2. เพ่ือรวบรวมอัตลักษณบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีพึงประสงคในยุคดิจิตอล

ของจังหวัดชัยนาท 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 อัตลักษณ หมายถึง คุณสมบัติของบุคคลหรือสิ่งของท่ีแสดงออกถึงความเปนตัวตนท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล มีคุณลักษณะโดดเดนท่ีแตกตางจากลักษณะปกติของคนหรือสังคมโดยท่ัวไป 
(Berger and Luckman,1967) นอกจากนี้ การพัฒนาอัตลักษณเชิงวิชาชีพเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีควร
ตระหนักถึงตัวบุคคลในแตละสาขาวิชาชีพ โดยมีสมรรถนะของบุคคลเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศหรือยุคดิจิตอล เปนยุคท่ีเทคโนโลยีเครือขายเขามามี บทบาทอยางมากตอ
องคกร สงผลใหสภาพแวดลอมองคกรมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสับสนจนไมอาจคาดการณ
กับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึง Holzer and Callahan (1998) ไดเสนอสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบริบทสมัยใหม  
ไดแก สมรรถนะดานการปรับประยุกตใชเทคโนโลยีในกระบวนการทํางานเพ่ือสรางความรวดเร็วและ
โปรงใสในการทํางานและการสรางหุนสวนพันธมิตร โดยการเปนหุนสวนพันธมิตรกับชุมชนภาคเอกชน 
ภาครัฐ ภาคประชาชนและหนวยงานท่ีไมหวังกําไรใหทํางานรวมกัน ท้ังนี้ สมรรถนะจะสอดคลองไป
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กับอัตลักษณ ซ่ึงอัตลักษณก็คือ สมรรถนะอันโดดเดนและมีความแตกตางโดยท่ีงานวิจัยนี้เก่ียวของกับ
ผูนําเท่ียวซ่ึงก็คือมัคคุเทศกนั่นเอง ท้ังนี้ วิชาชีพมัคคุเทศก ท่ีพึงประสงคจากแนวคิดของสุภาพร มากแจง 
(2539) ขัตติยา กลัญทกะปกรณ (2550) และ นิศา ชัชกุล (2557) ไดแก การมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี มีความรูดี เปนนักเลาเรื่อง เปนคนชางสังเกต มีสติปญญาและไหวพริบท่ีดี มีความสามารถใน
การใชภาษามากกวา 1 ภาษา มีความกระตือรือรนใฝรูอยูตลอดเวลา มีความรูเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ต 
เปนนักบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว เปนนักจิตอาสา มีความรับผิดชอบสูง 
ตรงตอเวลา ทักษะในการสรางเครือขายเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานทองเท่ียว
และสถานประกอบการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว มีความอดทนอดกลั้นรับไดทุกสถานการณ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของเก่ียวกับอัตลักษณบุคคลและ
สมรรถนะของบุคคลพบวา อัตลักษณบุคลากรดานการทองเท่ียวสามารถพัฒนาไดซ่ึงการศึกษาวิจัยนี้
ตองการสืบคนหาอัตลักษณท่ีโดดเดนทางบุคลากรทองเท่ียวในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัด
ชัยนาท โดยเม่ือคนพบแลวจะไดมีการพัฒนาตอไป 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาอัตลักษณบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาทเปนการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการเก็บขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้  

 1. สํารวจและวิเคราะหขอมูลอัตลักษณบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัด
ชัยนาทจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ
ประวัติความเปนมาของจังหวัดชัยนาทและบริบทของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาท       

 2. การศึกษาภาคสนามมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ไดแก  
 2.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใชวิธีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

(Unstructured interview) กับกลุมประชากรท่ีเปนบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัด
ชัยนาท จํานวน 30 คน และกลุมผูประกอบการท่ีไดจากการจัดสัมมนาอีก 7 กลุม สําหรับกลุมตัวอยาง
ของผูใหขอมูลเปนแบบไมเปนไปตามความนาจะเปน (Non-Probability sampling) แบบเจาะจง
(Purposive sampling) และใชวิธีการแนะนําตอ ๆ กันไป (Snowball sampling) จากผูใหขอมูลคน
หนึ่งแลวแนะนําคนท่ีรูจักคนอ่ืนตอไป จนสามารถรวบรวมขอมูลท่ีสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัย
จนครบถวนแลวจึงยุติการสัมภาษณ 

 2.2 การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหแบบเชิง
พรรณนาโดยใชวิธีการสังเคราะหขอมูลจากสวนยอยไปยังสวนใหญ (Inductive approach) เพ่ือให
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 

ผลการวิจัย  
 ชัยนาทเปนเมืองเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรมายาวนานสมัยทวาราวดี ตอเนื่องมาถึงสมัยสุโขทัย 

อยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร มีโบราณคดี โบราณวัตถุท่ีถือไดวาเปนดินแดนแหงราชินีแหงเอเซียอาคเนย 
มีลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบลุม และมีภูเขาเปนเนินเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1-3 กิโลเมตร กระจาย
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อยูท่ัวไปท้ังจังหวัด มีแมน้ํา 3 สายสําคัญไหลผาน ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน หรือแมน้ํา
มะขามเฒา และแมน้ํานอย สงผลใหมีทรัพยากรดินท่ีอุดมสมบูรณ สงเสริมใหชัยนาทเปนเมืองแหง
เกษตรกรรมท่ีมีธรรมชาติอันงดงาม ทรัพยากรปาไมท่ีคอนขางสมบูรณ ประชาชนสวนใหญมีอาชีพ
เปนเกษตรกร จึงยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมไวไดเปนอยางดี สังคม
ของชาวชัยนาทยังคงรักษาไวซ่ึงวิถีแบบเดิม ๆ มีความโอบออมอารี ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีน้ําใจ
ไมตรีตอกันเหมือนเครือญาติ แมแตผูมาเยือนจากตางถ่ิน ปจจุบันชัยนาทก็มีชื่อเสียงและมีสินคาดาน
หัตถกรรม การจักสาน การปน การทอ การทําเครื่องเบญจรงคท่ีมีฝมือประณีต รูปแบบทันสมัย ราคา
ยอมเยา มีตลาดเพ่ือการจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยฝมือของชาวบานกลุมตาง ๆ บริบท
การทองเท่ียวจึงมีรูปแบบยอนไปสูอดีตวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีแวดลอมไปดวยธรรมชาติท่ีงดงาม ปลอด
จากฝุน PM 2.5 รวมท้ังมีวัดเกาแกมากมาย อาทิ วัดปากคลองมะขามเฒาท่ีมีหลวงปูศุข พระอริยสงฆ
ดานเรื่องเครื่องรางของขลัง วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดไกลกังวล วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดสรรพยาท่ีมี
พระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพหรอืปางแหยเทา อายุกวา 100 ป ท่ีหาดูไดยาก วัดเขาสรรพยาบูรณาราม
ตั้งอยูบนภูเขาท่ีสูงท่ีสุดและใหญท่ีสุดในอําเภอสรรพยา วัดทรงเสวย แลนดมารคการขอโชคลาภและ
เลขเด็ดดวยการกระซิบขางหู “ไอสมฉุน” เปนตน อีกท้ังยังมีผลไม ชื่อดัง ไดแก สมโอขาวแตงกวา 
รสชาติเฉพาะตัวเปนเอกลักษณ    

 นอกจากนี้ ชัยนาทยังมีเข่ือนเจาพระยาเปนเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญแหงแรกของ
ประเทศไทยใชประโยชนทางดานการชลประทาน การทดน้ําเพ่ือการเกษตรและเปนจุดชมพระอาทิตย
ตกดินท่ีงดงามแหงหนึ่งท่ีไมเหมือนท่ีใด และท่ีสําคัญยังมีสวนนกชัยนาท เปนสถานท่ีทองเท่ียวและ
แหลงเรียนรูเรื่องการอนุรักษพันธุนกท่ีสําคัญของจังหวัดชัยนาท เปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของจังหวัด
มีกรงนกท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียขนาด 26 ไร สวนในดานการเกษตรและหัตถกรรม มีสิ่งดี ๆ มากมาย อาทิ 
เครื่องจักสานดวยหวาย ไมไผ การทําเครื่องเบญจรงค ภาชนะเซรามิค การทําเครื่องลายคราม ดานหัตถศิลป 
ไดแก ผาทอมือ เชน ผาทอไหมมัดหม่ี ผาทอไหมพ้ืน ผาทอลายตีนจกและผาทอสับขิด นอกจากนี้ชัยนาท
ยังมีชื่อเสียงในดานการทําน้ําตาลปก การทําน้ําพริกแกงประเภทตาง ๆ ท่ีใชวัตถุดิบในชุมชน การทํา 
อาหารพ้ืนบานเพ่ือพัฒนาเปนสํารับกับขาวชาวชัยนาทอีกดวย การมีแหลงทองเท่ียวท่ียังคงไวแบบวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมเปนอัตลักษณท่ีสําคัญ สงผลใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดชัยนาท ดังนั้นการเพ่ิมนักทองเท่ียว
ใหมาเท่ียวชัยนาทเพ่ิมข้ึนจะตองมีสืบคนหาอัตลักษณบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีพึงประสงคในยุค
ดิจิตอลและเหมาะสมกับจังหวัดชัยนาท ซ่ึงผลวิจัยพบวาผูนําเท่ียวของจังหวัดชัยนาทตองมีอัตลักษณ
อันโดดเดน 7 ดานดวยกัน ไดแก  
           ดานแรก อัตลักษณดานความรูและทักษะสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี วัตถุ
โบราณคดี ชาติพันธุ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในแต
ละทองถ่ิน สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวความเก่ียวของท้ังหมดอยางเขาใจ  

 ดานท่ีสอง อัตลักษณดานความสามารถในการสรางพันธมิตรเชื่อมโยงกับจังหวัดและกลุม
จังหวัดในการบริหารและจัดการทองเท่ียวท้ังหนวยงานภาครัฐในสวนราชการของจังหวัด หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในดานขอมูลการทองเท่ียว การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 
 ดานท่ีสาม อัตลักษณดานการมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับชุมชนและผูนําชุมชนใน
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ประสานงานจัดการวางแผน โครงการ เสนอขอคิดเห็นเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวโดยทํางาน
รวมกันเพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีความยั่งยืน 

 ดานท่ีสี่ อัตลักษณดานการสื่อสารประชาสัมพันธในรูปแบบใหม ๆ ทางสื่อสังคม (Social 
media) แบบนักการตลาดดิจิตอลหรือ Digital Marketing โดยใชเทคโนโลยีในการทําการตลาดดิจิตอล
ทางอินเทอรเน็ตในการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาท ในเครื่องมือแพลทฟอรม 
(platform) ใหม ๆ ใหกับนักทองเท่ียวและผูคนไดรับรู เชน Youtube Youtubeshort  Facebookwatch 
Instagram Clubhouse TikTok Twitter เปนตน เพ่ือใหเขาถึงนักทองเท่ียวโดยตรงและงายตอผูบริโภค
ในการรับรู และเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึนอันจะนํามาซ่ึงการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม
ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 ดานท่ีหา อัตลักษณดานความสามารถในการนําวิธีการเลาเรื่อง (Storytelling) มาใชกับ
การทองเท่ียวโดยสรางทักษะ “ความเปนนักเลาเรื่องในตัว” ท่ีสามารถถายทอดเรื่องราวแหลงทองเท่ียวใน
จังหวัดใหกลายเปนแรงบันดาลใจใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดชัยนาท  

 ดานท่ีหก ไดแก อัตลักษณดานความสามารถในการสื่อสารดวยการใชภาษาไทยใหถูกตองกับ
ความหมาย มีน้ําเสียงชัดเจน แจมใส ชวนฟง  มีจังหวะและลีลาการพูดเหมาะสม ใชระดับของภาษา
ไดเหมาะสมกับผูฟง สามารถสื่อความหมายไดชัดเจนตรงประเด็น มีลําดับการพูดดี เขาใจงายสามารถ
เราความสนใจและเกิดอารมณรวมไปกับเหตุการณในแตละแหลงทองเท่ียว รวมท้ังสามารถสื่อสารภาษา
อยางนอยอีก 1 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษาสากล หรือภาษาจีน เพ่ือใหสอดรับกับนักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีจะเขามาทองเท่ียวในอนาคตอันใกล 

 ดานท่ีเจ็ด ไดแก อัตลักษณดานการมีจิตอาสา (Volunteer Spirit) คือ การมีจิตใจดานการ
บริการท่ีดี จิตใจเอ้ือเฟอ ชวยเหลือ ดูแล บริการนักทองเท่ียวท้ังในหนาท่ีและมิใชหนาท่ี  
 

อภิปรายผล  
 จากการวิเคราะหอัตลักษณบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาท พบวามี 

7 อัตลักษณ ท่ีพึงประสงคในยุคดิจิตอลไดแก ดานแรก อัตลักษณดานความรูและทักษะสภาพภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร โบราณคดี วัตถุโบราณคดี ชาติพันธุ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ 
และกิจวัตรประจําวันของคนในแตละทองถ่ิน ชุมชนในแตละสถานทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาทอยางรู
กวางและรูลึก สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวความเก่ียวของท้ังหมดไดอยางเขาใจ ซ่ึงถือเปนพ้ืนฐานของ
ผูนําเท่ียวหรือมัคคุเทศกท่ัวโลกท่ีตองมีความรูเก่ียวกับการแหลงการทองเท่ียวตั้งแตประวัติศาสตรของ
เมืองจนไปถึงวิถีการดํารงชีวิตของผูคนในแตละทองถ่ิน แลวตองบูรณาการเชื่อมโยงผูกรอยเรื่องราว
เขาดวยกัน เพ่ือการบรรยายใหนักทองเท่ียวทราบและหากนักทองเท่ียวมีคําถาม จะไดตอบไดถูกตอง 
อันจะสรางความนาเชื่อถือและรูสึกประทับใจ รวมท้ังเพลิดเพลินไปกับการเลาเรื่องของผูนําเท่ียวนั้น 
ดังท่ี สุภาพร มากแจง (2539) ขัตติยา กลัญทกะปกรณ ( 2550) และ นิศา ชัชกุล (2557) ไดกลาวไววา 
มัคคุเทศกหรือผูนําเท่ียวควรเปนผูมีความรอบรูอยางกวางและรูลึกไดยิ่งดี ตองเปนนักอานนักคนควา
หาความรูเพ่ิมเติมปะติดปะตอความรูเรื่องราวอยูเสมอ มีความรูและทักษะภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
โบราณคดี วัตถุโบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและกิจวัตรประจําวันของคนในแตละทองถ่ิน
ชุมชนในแตละสถานทองเท่ียวท่ีพานักทองเท่ียวไปชม รวมท้ังตองเปนนักบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลท่ี
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เก่ียวของกับการทองเท่ียวในสถานท่ีนั้น ๆ และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของถึงความเปนมาและความ
เก่ียวของกัน เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดความรูเพ่ิมข้ึนและสามารถมองภาพรวมไดอยางเพลิดเพลิน เกิด
จินตภาพของเรื่องราวตาง ๆ อยางสอดคลองกัน    

 ดานท่ีสอง อัตลักษณดานความสามารถในการสรางพันธมิตรเชื่อมโยงกับจังหวัดและกลุม
จังหวัดในการบริหารและจัดการทองเท่ียวท้ังหนวยงานภาครัฐในสวนราชการของจังหวัด หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในดานขอมูลการทองเท่ียว การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธเพ่ือ 
ท่ีจะไดรับรูนโยบายการทองเท่ียวของจังหวัดและรวมเสนอแนวคิดการทองเท่ียวเพ่ือจัดทําแผน โครงการ
ใหตรงกับความตองการของนักทองเท่ียว ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดการบริหารและจัดการสมัยใหมของ 
Holzer and Callahan (1998) ท่ีกลาวถึงรูปแบบการบริหารสมัยใหมตองมีการสรางหุนสวนพันธมิตร 
โดยการเปนหุนสวนพันธมิตรกับชุมชนภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชนและหนวยงานท่ีไมหวังกําไรนั้น
ทํางานรวมกันเพ่ือใหภาพรวมเกิดประสิทธิผลทุกภาคสวน และยังสอดคลองกับแนวคิดของนิศา ชัชกุล 
(2557) วา ผูนําเท่ียวท่ีดีควรมีทักษะในการสรางเครือขายเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
หนวยงานทองเท่ียวและสถานประกอบการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว เชน ท่ีพัก โรงแรม รานอาหาร
เครื่องดื่ม รานสินคาของท่ีระลึก สถานท่ีประชุมสัมมนา เพ่ือจะไดนําไปใชเปนความรูประกอบในงาน
การเปนมัคคุเทศกท่ีจะใหความรูและตอบสนองตอความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางเต็มท่ี    

 ดานท่ีสาม อัตลักษณดานการมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับชุมชนและผูนําชุมชน ใน
การประสานงานจัดการวางแผน โครงการ เสนอขอคิดเห็น เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แหลงทองเท่ียวและ
ทํางานรวมกัน เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเปนท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวสนใจมาเท่ียว รวมท้ังพัฒนาใหมี
ความยั่งยืน อันจะนํารายไดมาสูชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Zwell (2000) วาการจะประสบ
ความสําเร็จในงานนั้นตองมีการสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) ในงานโดยการสรางความ
รวมมือของผูเก่ียวของดวยความเอาใจใสซ่ึงกันและกัน เชนเดียวกับผูนําเท่ียวตองสรางสัมพันธภาพ
และประสานงานอันดีกับชุมชน รวมกันพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีจุดเดน สรางจุดขายท่ีจะดึงดูด
นักทองเท่ียวใหมาเท่ียวแหลงชุมชนนั้น ๆ  

 ดานท่ีสี่ อัตลักษณดานการสื่อสารประชาสัมพันธในรูปแบบใหม ๆ ทางสื่อสังคม (Social 
media) แบบนักการตลาดดิจิตอลหรือ Digital Marketing โดยใชเทคโนโลยีในการทําการตลาดดิจิตอล
ทางอินเทอรเน็ตในการขายแหลงทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาท ในเครื่องมือแพลทฟอรม (platform) 
ใหม ๆ ใหกับนักทองเท่ียวและผูคนไดรับรู เชน Youtube Youtubeshort  Facebookwatch Instagram 
Clubhouse TikTok Twitter เปนตน เพ่ือใหเขาถึงนักทองเท่ียวโดยตรงและงายตอผูบริโภคในการรับรู 
และเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึนอันจะนํามาซ่ึงเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
สอดคลองกับแนวคิดของสุภัชฌาน ศรีเอ่ียม (2554) ท่ีกลาวถึง อัตลักษณท่ีพึงประสงคในยุคสมัยใหม 
ไดแก การมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารรูปแบบสมัยใหมไดดี สามารถเขาถึงการตลาด
รูปแบบใหมดวยการใชเทคโนโลยีมาปรับประยุกตใชในการสื่อสาร และแนวคิดของ Holzer and 
Callahan (1998) ไดเสนอการปรับประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทํางานเพ่ือสรางความ
รวดเร็วในการดําเนินการ ซ่ึงในเรื่องการทองเท่ียวจึงตองสื่อสารประชาสัมพันธในรูปแบบใหมโดยใช
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสื่อสารแหลงทองเท่ียวใหนักทองเท่ียวไดรับทราบ เนื่องจาก
เทคโนโลยีสามารถเขาถึงนักทองเท่ียวไดอยางรวดเร็วและกระจายเรื่องราวไปสูนักทองเท่ียว  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

182 

 

 ดานท่ีหา อัตลักษณดานความสามารถในการนําวิธีการเลาเรื่อง (Storytelling) มาใชกับ
การทองเท่ียวโดยสรางทักษะ “ความเปนนักเลาเรื่องในตัว” ท่ีสามารถถายทอดเรื่องราวแหลงทองเท่ียว 
โดยเชื่อมโยงทุกสวนในจังหวัดใหกลายเปนแรงบันดาลใจใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดชัยนาทท้ังการ
บอกเลากับนักทองเท่ียวโดยตรงและเลาเรื่องผานเทคโนโลยีของแพลทฟอรมสื่อสังคมออนไลนในรูปแบบ
นักเลาเรื่องดิจิตอล (Digital Storytelling) เปนการสื่อสารใหนักทองเท่ียวดวยคลิปวิดีโอ หรือสราง
ภาพถายใหมีชีวิตชีวา นาจดจํา สรางพลังความอยากรูใหมาทองเท่ียวจังหวัดชัยนาท หากสามารถเลา
เรื่องไดนาฟง ชวนติดตาม ถือเปนเสนหท่ีมีคุณคาของผูนําเท่ียว ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของ สุภาภรณ 
มากแจง (2539) และ ขัตติยา กลัญทกะปกรณ ( 2550) ท่ีกลาววา อัตลักษณของมัคคุเทศกท่ีดีควรเปน
นักเลาเรื่อง (Storytelling) ท่ีมีวาทศิลปในการเลาเรื่องท่ีชวนฟงและนาติดตาม เนื้อหาถอยคําเรียง
รอยตอกัน เปนคนชางพูด ชางเลา ชางเจรจา มีศิลปะในการพูด เลาเรื่องความเชื่อมโยงของสถานท่ี
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ือความบันเทิงและเกิดความเราใจ มีเกร็ดความรูตาง ๆ เพ่ือใหนักทองเท่ียว
ติดตามสนใจ ฟงแลวเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทองเท่ียว    

 ดานท่ีหก ไดแก อัตลักษณดานความสามารถในการสื่อสารดวยการใชภาษาไทยใหถูกตองกับ
ความหมาย มีน้ําเสียงชัดเจน ชวนฟง มีจังหวะและลีลาการพูดเหมาะสม ใชระดับของภาษาไดเหมาะสม
กับผูฟง สามารถสื่อความหมายไดชัดเจนตรงประเด็น มีลําดับการพูดดี เขาใจงาย สามารถเราความสนใจ
และเกิดอารมณรวมไปกับเหตุการณในแตละแหลงทองเท่ียว สอดคลองกับแนวคิดของ สุภัชฌาน ศรีเอ่ียม 
(2554) ท่ีไดศึกษาอัตลักษณเชิงวิชาชีพท่ีพึงประสงคไดแกการมีทักษะใชภาษาไทยไดดี มีความชัดเจน 
ถูกตองและมีระดับจังหวะในการสื่อสารใหเหมาะกับสถานการณ นอกจากนี้ ยังตองสามารถสื่อสาร
ภาษาอยางนอยอีก 1 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษาสากล และถาจะใหดีควรสื่อสารภาษาจีน
ไดดวยจะดียิ่งข้ึน เพ่ือใหสอดรับกับนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีจะกลับเขามาทองเท่ียวเม่ือเปดประเทศ 
สอดคลองกับแนวคิดของ ญาณวุฒิ เศวจธิติกุล, ไกรวิน วัฒนะรัตน, ธิมาพร ธัญญเฉลิม และยุคลวัชร 
ภักดีตักริวุฒิ์ (2559) ท่ีไดศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของมัคคุเทศกไทยเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน วาสิ่งท่ีสําคัญในโลกปจจุบัน คือ การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศอีก 1 ภาษา   

 สุดทาย ดานท่ีเจ็ด ไดแก อัตลักษณดานการมีจิตอาสา (Volunteer Spirit) ท่ีรวมถึงการมี
จิตใจดานการบริการท่ีดี คือ มีจิตใจท่ีเอ้ือเฟอ ชวยเหลือ ดูแล บริการนักทองเท่ียวท้ังในหนาท่ีและมิใช
หนาท่ี รวมท้ังอาสา แรงกาย แรงใจ ชวยแนะนําแหลงทองเท่ียวหรือเรื่องตาง ๆ ท่ีนักทองเท่ียวตองการ
ทราบและชวยดูแล รักษาแหลงทองเท่ียวไมวาโบราณวัตถุ สิ่งแวดลอมตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบปญหา 
อุปสรรคตาง ๆ เก่ียวกับทองเท่ียว เพ่ือนําเสนอจังหวัดหรือชุมชนชวยกันแกปญหาตาง ๆ และรวมวางแผน
ในการใหขอมูลหรือขอเสนอแนะดวยความเต็มใจถึงจะมิไดคาตอบแทนใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิด Jennifer Hussey, Mary T. Holden และ Patrick Lynch (2015) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องอัตลักษณ
บุคคลความเปนมืออาชีพดานการทองเท่ียวไดผลวา อัตลักษณท่ีสําคัญคือการมีจิตอาสาและการบริการ
ท่ีมีคุณภาพจากใจและการมีความกระตือรือรนในการชวยเหลืออํานวยความสะดวกนักทองเท่ียวอยู
ตลอดเวลา 
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ขอเสนอแนะ  
 อัตลักษณท้ังหมดนี้เปนขอคนพบจากผลวิจัยท่ีเปนอัตลักษณของบุคลากรในอุตสาหกรรม 

การทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาท ดังนั้น หากจะใหมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดชัยนาทเพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดใหเพ่ิมข้ึน หนวยงานระดับจังหวัด ไดแก หนวยงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดชัยนาทและหนวยงานทองเท่ียวแหงประเทศไทยจังหวัดลพบุรี ควรรางนโยบายเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดใหมีนโยบายพัฒนาอัตลักษณบุคลากรดานการนําเท่ียว อาทิ ผูนําเท่ียวตามแหลง
ทองเท่ียวตามวัดสําคัญ ๆ แหลงชุมชนตาง ๆ การเปนมัคคุเทศกจังหวัด มัคคุเทศกนอยตามแหลง
ทองเท่ียว พนักงานของผูประกอบการท่ีพัก รีสอรท โฮมลอดจ ผูประกอบการรานอาหาร รานคา คาเฟ 
รานคาบริการสินคาทองเท่ียว ผูดูแลแหลงทองเท่ียวยอดนิยมของจังหวัดชัยนาท ผูประกอบการดาน
ยานพาหนะ ผูประกอบการบริการทองเท่ียว ผูประกอบการดานสุขภาพและความงาม รวมถึงผูประกอบการ
กิจกรรมเพ่ือสันทนาการการทองเท่ียว ซ่ึงพนักงานเหลานี้สามารถเปนผูนําเท่ียวไปในตัวดวยการแนะนํา
แหลงทองเท่ียว การเดินทาง และสวนท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียวใหกับนักทองเท่ียวได โดยกําหนด
เปนนโยบายการพัฒนาบุคลากรดานนําเท่ียวท้ัง 7 ดาน ดวยการกําหนดเปนแผนการพัฒนาบุคลากร
ดานการนําเท่ียว และกําหนดโครงการพัฒนาในชวงการระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือเตรียมพรอมรองรับ
กับการตอนรับนักทองเท่ียวเม่ือการระบาดโรคโควิดจบลง หรือไดรับการประกาศวาเปนโรคประจําถ่ินแลว 
ดังนั้น จังหวัดชัยนาทจะไดมีนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนโดยอัตลักษณท้ังเจ็ดดานดังท่ีกลาวมาแลวนั้นจะเปน
ตัวชวยหลอหลอมและสรางอัตลักษณของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาทท่ี
พึงประสงคในยุคดิจิตอล 
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ปจจัยดานการบริหารงานท่ีมีผลตอความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต และการบอก
ตอของผูพักอาศัยคอนโดมิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของ
ผูพักอาศัยคอนโดมิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2) เพ่ือ
ศึกษาปจจัยการบริหารงานคอนโดมิเนียมท่ีมีผลตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูพักอาศัย
คอนโดมิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ คือ ผูพักอาศัย
คอนโดมิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี จํานวน 284 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถ่ี คาเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะหสมการเสนถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั
พบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต และการบอกตอท่ีแตกตางกัน ทางดานเพศ 
และรายไดในระดับมาก และ 2) ปจจัยการบริหารงานคอนโดมิเนียม ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ 
คุณภาพชีวิต และการบอกตอของผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม ไดแก ดานคุณลักษณะทางกายภาพ 
ดานความคุมคา ดานสภาพแวดลอม ดานทีมบริหาร ดานรักษาความปลอดภัย และดานความสัมพันธ 
คําสําคัญ: การบริหารงาน, ความพึงพอใจ, คุณภาพชีวิต 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to compare the satisfaction, quality of 

life, and word of mouth, classified by personal factors, of community housing condominium 
residents in Pattaya area, Chonburi province, and 2) to study condominium management 
factors affecting the residents’ satisfaction and quality of life. The samples of this research 
were 284 residents of community housing condominiums in Pattaya area, Chonburi 
province. The statistics used in the data analysis were frequency, mean, and variance 
test. The results showed that 1) the respondents had different satisfaction and quality of 
life in terms of gender and income, and 2) condominium management factors affecting 
satisfaction, quality of life, and word of mouth were physical attributes, perceived 
value, physical environment, management team, security and personal relationship.  
Keywords: Management, Satisfaction, Quality of Life.  
 

บทนํา 
 เมืองพัทยาตั้งอยูในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนเมืองขนาดเล็กท่ีอยูติดทะเลอาวไทย 
พ้ืนท่ีสวนใหญมีลักษณะเปนเนินเขา และเปนเมืองทองเท่ียว มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมี
การอพยพของแรงงานตางถ่ิน จึงทําใหมีประชากรแฝงมากกวาจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 
4 ถึง 5 เทา หรือประมาณ 400,000-500,000 คน เมืองพัทยามีพ้ืนท่ีอยูอยางจํากัดเพียง 22.2 ตาราง
กิโลเมตร ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางในแนวราบ อาทิ บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส จึงมีราคาคอนขางสูง 
ชาวอพยพสวนใหญจึงเลือกท่ีจะอยูคอนโดมิเนียม 

 คอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา มีมากกวา 30 แหง อาทิเชน Sixty Three @ 12 (ซิกตี้ ทรี แอท 
12) ตั้งอยูพัทยาเหนือ Pattaya Tower (พัทยา ทาวเวอร) ตั้งอยูพัทยากลาง T. W. Jomtien Beach 
(ทีดับเบิลยู จอมเทียน บีช) ตั้งอยูพัทยาใต Unicca (ยูนิกกา) ตั้งอยูพัทยาใต  
 จากขอมูลขางตนผูวิจัยเปนหัวหนาฝายบุคคล ท่ีทํางานในบริษัท พร็อพเพอรต้ี แอนด ไลฟ 
แมเนจเมนท จํากัด ในจังหวัดชลบุรี จึงหวังเปนอยางยิ่งวา บุคคลท่ัวไปจะสามารถนําขอมูลลักษณะท่ัวไป
ของคอนโดมิเนียม เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือได และการเคหะแหงชาติสามารถนําผลการศึกษา
ความพึงพอใจมาใชเพ่ือใหทราบวาผูซ้ือมีความพึงพอใจในดานตาง ๆ มากนอยเพียงใด และนํามาปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหดียิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง ปจจัยดานการบริหารงานท่ีมีผลตอความพึงพอใจและ
คุณภาพชีวิตของผูพักอาศัยคอนโดมิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูพักอาศัยคอนโดมิเนียมเคหะชุมชน 

ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยการบริหารงานคอนโดมิเนียมท่ีมีผลตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต

ของผูพักอาศัยคอนโดมิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 งานวิจัยท่ีผานมาไดทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 
ไดแก การบริหารจัดการชุมชนท่ีอยูอาศัยใหเกิดประสิทธิภาพ องคกรชุมชนหรือผูจัดการนิติบุคคลวาควร
จะมีการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการบริหารจัดการ ท่ีกอใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ 
(พัลลภ กฤตยานวัช, 2561) และผูอยูอาศัยจะมีความพึงพอใจการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด หาก
เจาหนาท่ีมีการปฏิบัติตามกฎหมายและหนาท่ีรับผิดชอบของตนเอง และการเห็นประโยชนแกสวนรวม 
อีกท้ังความซ่ือสัตยและการมีจริยธรรมในการทํางานโปรงใส ตรวจสอบไดในการจัดซ้ือจัดจาง และ
แจงสถานภาพทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริง (ศิระ โสตถิภิญโญ, 2558) คุณภาพชีวิต คือ การมีชีวิตท่ีสมบูรณ
ในแงทางรางกายและจิตใจซ่ึงเกิดจากการใหความสําคัญและความพึงพอใจตอองคประกอบตาง ๆ ตาม
สภาพการณและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูเปนอยูหรือไดรับอยูดวยการรับรูและตัดสินใจของมนุษยในชวงเวลา
หนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป (พัชราภรณ คนกลา, 2547) 
 
 2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 

ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต และการบอกตอ 

ของผูพักอาศัยคอนโดมิเนียม  

ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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 3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางสงผลตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูพักอาศัยคอนโด 

มิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี ท่ีแตกตางกัน 
 2. ปจจัยดานการบริหารงานคอนโดมิเนียมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของ

ผูพักอาศัยคอนโดมิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูท่ีพักอาศัยในคอนโดมิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ท่ีผานมารวมจํานวนประชากรท้ังหมด 982 คน โดยคํานวณตามสูตรของ (Taro Yamane 
1985) ไดกลุมตัวอยาง 284 คน กําหนดความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนได 
ไมเกินรอยละ 5  
 2. เครื่องมือวิจัยและวิธีรวบรวมขอมูล 

 สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ (Check list) ประกอบดวยขอมูลสวนตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายไดตอเดือน 

 สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับระดับการบริหารงานคอนโดมิเนียมเคหะชุมชน จํานวน 8 ดาน โดย
ดัดแปลงจาก Lee Park (2010), Kuo (2012) ซ่ึงประกอบดวย  
  1. ดานคุณลักษณะทางกายภาพ  จํานวน 5 ขอ 
  2. ดานความคุมคา    จํานวน 2 ขอ 
  3. ดานสภาพแวดลอม   จํานวน 5 ขอ 
  4. ดานทีมบริหารงาน   จํานวน 13 ขอ 
  5. ดานระบบรักษาความปลอดภัย  จํานวน 6 ขอ 
  6. ดานความสัมพันธกับผูพักอาศัย  จํานวน 3 ขอ 

 สวนท่ี 3  ดานการบอกตอ โดยดัดแปลงจาก Roya (2017)  ซ่ึงประกอบดวย 
  7. ดานความพึงพอใจ   จํานวน 4 ขอ 
  8. ดานคุณภาพชีวิต    จํานวน 3 ขอ 
 

วิธีรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ เนื่องจากในสถานการณปจจุบันเกิดโรคระบาด
โควิด-19 จึงทําใหผูวิจัยไมสามารถแจกแบบสอบถามโดยตรงใหแกผูพักอาศัยได ทางผูวิจัยไดขอความ
รวมมือกับทีมนิติบุคคลอาคารชุด ใหแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน ผานชองทางแอปพลิเคชั่น
ไลน ในกลุมของผูพักอาศัยคอนโดมิเนียมเคหะชุมชน ในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี ทางทีมนิติบุคคลได
ทําการตรวจสอบขอมูลผานเลขหอง เพ่ือใหไดแบบสอบถามครบถวนและถูกตอง 100%  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

189 

 

ผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูท่ีตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหขอมูลมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.3 อายุท่ีตอบแบบสอบถาม
มากท่ีสุด คือ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 61.6 ระดับการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 33.5 สถานภาพท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ สมรส คิดเปน
รอยละ 52.8 อาชีพท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 33.8 รายได
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีใหขอมูลมากท่ีสุด คือ 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 54.9 ตามลําดับ 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการบริหารงานคอนโดมิเนียมเคหะชุมชนและบริการ 

 โดยภาพรวมของดานทีมบริหารงานมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 
0.72 คือ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาปจจัยยอยพบวา อันดับแรก คือ ดานทีมนิติบุคคลมีความรูเก่ียวกับ
อาคารและขอบังคับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 อยูในระดับมาก อันดับสองคือ ดานทีมนิติบุคคลมี
ประสบการณในการใหบริการชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 อยูในระดับมาก อันดับสาม คือ ดานทีม
นิติบุคคลตรวจสอบเหตุการณผิดปกติและดูแลสถานการณโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 อยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ 
 สวนท่ี 3 ขอมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางท่ี 1 ทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต 
 

*p< .05  

ความพึง
พอใจและ

คุณภาพชีวิต 

ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน 

ดานความ 
พึงพอใจ 

0.99 
หญิง 

( x = 4.17) 
ชาย 

( x = 4.17) 

0.19 
นอยกวา 30 ป

( x =  0.99) 
30-39 ป 

( x =  0.71) 

0.29 
ต่ํากวามัธยมศึกษา  

( x = 4.24) 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 

( x = 4.23) 

0.43 
หมาย/หยาราง/ 

แยกกันอยู 

( x = 4.29) 
สมรส 

( x = 4.21) 

0.79 
คาขายหรือรับจาง 

( x = 4.27) 
ขาราชการ หรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

( x = 4.15) 

0.18 
10,001-20,000 บาท 

( x = 4.43) 
นอยกวาหรือเทากับ 

10,000 บาท 

( x = 4.20) 
ดานคุณภาพ
ชีวิต 

0.94 
หญิง 

( x = 4.12) 
ชาย 

( x = 4.12) 

0.31 
นอยกวา 30 ป

( x =  0.84) 
30-39 ป 

( x =  0.57) 

0.25 
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย  

( x = 4.22) 
ต่ํากวามัธยมศึกษา 

( x = 4.20) 

0.41 
หมาย/หยาราง/ 

แยกกันอยู 

( x = 4.29) 
สมรส 

( x = 4.12) 

0.23 
คาขาย หรือรับจาง 

( x = 4.23) 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

( x = 4.06) 

0.04** 
10,001-20,000 

บาท 

( x = 4.42) 
20,001-30,000 

บาท( x = 4.14) 
ดานการ
แนะนําตอ 

0.02** 
หญิง 

( x = 1.01) 
ชาย 

( x = 1.04) 

0.59 
มากกวาหรือ
เทากับ 50 ป 

( x = 1.05) 
40-49 ป 

( x = 1.02) 

0.48 
สูงกวาหรือเทากับ

ปริญญาตรี  

( x = 1.04) 
ปวช./ปวส. 

( x = 1.02) 

0.45 
สมรส 

( x =1.03) 
โสด 

( x = 1.01) 

0.64 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

( x = 1.03) 
ขาราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

( x = 1.02) 

0.27 
มากกวา 30,000 

บาท ( x = 1.06) 
20,001–30,000 

บาท ( x = 1.01) 
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  จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูพักอาศัย ใน
คอนโดมิเนียม ดานคุณภาพชีวิต แตกตางกันตามปจจัย ดานรายไดตอเดือน และ ดานการแนะนําตอ 
แตกตางกันตามปจจัย ดานเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
ตารางท่ี 2 ทดสอบสมมติฐานปจจัยดานการบริหารงานคอนโดมิเนียมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจและ 
             คุณภาพชีวิต ของผูพักอาศัยคอนโดมิเนียม 
 

การบริหารงานคอนโดมิเนียม 

ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต 

ดานความพึงพอใจ ดานคุณภาพชีวิต ดานการบอกตอ 

β p β p β p 

1. ดานคุณลักษณะทางกายภาพ -0.40 0.00* 0.15 0.00* 0.15 0.11 

2. ดานความคุมคา 0.46 0.00* 0.47 0.00* -0.16 0.07 

3. ดานสภาพแวดลอม 0.04 0.49 -0.51 0.00* -0.33 0.00* 

4. ดานทีมบริหาร 0.01 0.80 0.27 0.00* 0.37 0.00* 

5. ดานรักษาความปลอดภัย 0.90 0.00* 0.89 0.00* -0.31 0.02* 

6. ดานความสัมพันธ -0.18 0.00* -0.46 0.00* 0.03 0.78 
*p< .05  
   

 จากตารางที่ 2 พบวา จากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดานการบริหารงาน
คอนโดมิเนียมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต ของผูพักอาศัยคอนโดมิเนียม ในดานตาง ๆ 
ตอไปนี้ 

 1. ดานความพึงพอใจ ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตดานนี้เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ดานความคุมคา ดานรักษาความปลอดภัย ดาน
ความสัมพันธ ดานสภาพแวดลอม และดานทีมบริหาร ตามลําดับ 

 2. ดานคุณภาพชีวิต ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตดานนี้เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ดานความคุมคา ดานสภาพแวดลอม ดานทีมบริหาร 
ดานรักษาความปลอดภัย และดานความสัมพันธ ตามลําดับ 

 3. ดานการบอกตอ ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตดานนี้เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานสภาพแวดลอม ดานทีมบริหาร ดานรักษาความปลอดภัย ดานความคุมคา ดาน
คุณลักษณะทางกายภาพ และดานความสัมพันธ ตามลําดับ 
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อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูซ้ือคอนโดมิเนียมเคหะชุมชนและ
บริการในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถนํามาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาไดดังตอไปนี ้
 1. ดานคุณลักษณะทางกายภาพ โดยท่ีปจจัยดานความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูซ้ือ
คอนโดมิเนียม ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ไดแก ดานความแข็งแรงของโครงสรางหอง ดานขนาด
พ้ืนท่ีใชสอยของหองท่ีเหมาะสม และดานระบบถายเทอากาศท่ีดี โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริกาญจน 
ตฤติยศิริ (2555) ไดศึกษาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  
 2. ดานความคุมคา โดยท่ีปจจัยดานความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูซ้ือคอนโดมิเนียม 
ดานความคุมคา ไดแก ดานการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแหงนี้มีความคุมคากับเงินท่ีเสียไป ดานราคาขายมี
ความเหมาะสม และดานคาสวนกลางมีความเหมาะสม โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ วราลี ไกรระวี 
(2556) ไดศึกษาดานคาใชจายในการดําเนินงานจัดการนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัยราคาสูงและต่ํา ใน
กรุงเทพฯ 

 3. ดานสภาพแวดลอม โดยท่ีปจจัยดานความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูซ้ือคอนโดมิเนียม 
ดานสภาพแวดลอม ไดแก ดานความเงียบสงบ ไมมีเสียงรบกวน มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพียงพอ และมีแสงสวาง
ท่ีเพียงพอ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิระ โสตถิภิญโญ (2558) ไดศึกษาปจจัยดานความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด  
 4. ดานทีมบริหารงาน โดยท่ีปจจัยดานความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูซ้ือคอนโดมิเนียม 
ดานทีมบริหารงาน ไดแก ดานทีมนิติบุคคลมีความรูเก่ียวกับอาคารและขอบังคับ ดานทีมนิติบุคคลมี
ประสบการณในการใหบริการชุมชน และดานทีมนิติบุคคลตรวจสอบเหตุการณผิดปกติและดูแลสถานการณ
โดยภาพรวม โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกุลพัฒน คุมไพศาล และสุรกานต รัตนวิฑูรย (2558)  
การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการกอสรางอาคารชุดในรูปแบบสัญญาออกแบบ-ประมูล-กอสราง 

 5. ดานระบบรักษาความปลอดภัย โดยท่ีปจจัยดานความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูซ้ือ
คอนโดมิเนียม ดานระบบรักษาความปลอดภัย ไดแก ดานประกาศขอความประจําบานอยางแมนยํา 
ดานการบริการดูแลสินคาและหีบหอท่ีรับแทนลูกบานเปนอยางดี และดานทีมการปฏิบัติตามตาราง
การทํางานอยางแมนยํา โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ สรวิศ ลิ้มเจริญสุข (2559) ศึกษาผลกระทบ
จากการออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชงานอาคาร
ชุดพักอาศัย 

 6. ดานความสัมพันธกับผูซ้ือ โดยท่ีปจจัยดานความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูซื้อ
คอนโดมิเนียม ดานความสัมพันธกับผูซ้ือ ไดแก ดานความเปนมิตรของเพ่ือนบาน เพ่ือนบานเอาใจใส
และใหความชวยเหลือทาน และรูสึกอบอุนใจ เม่ือไดพูดคุยกับเพ่ือนบาน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พัลลภ กฤตยานวัช (2561) การบริหารจัดการชุมชนท่ีอยูอาศัยใหเกิดประสิทธิภาพ องคกรชุมชนหรือ
ผูจัดการนิติบุคคล  
 7. ดานความพึงพอใจ โดยท่ีปจจัยดานความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูซ้ือคอนโดมิเนียม 
ดานความพึงพอใจ ไดแก ดานความพึงพอใจตอพักอาศัยในคอนโดแหงนี้ ดานความพึงพอใจตอการ
พักอาศัยในคอนโดแหงนี้เม่ือเปรียบเทียบกับความคาดหวัง และดานความพึงพอใจตอพนักงานผูใหบริการ
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ในคอนโดแหงนี้ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิระ โสตถิภิญโญ (2558) ไดศึกษาปจจัยดานความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด  
 8. ดานคุณภาพชีวิต โดยท่ีปจจัยดานความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผูซ้ือคอนโดมิเนียม 
ดานคุณภาพชีวิต ไดแก ดานมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนเม่ือยายมาอยูในคอนโดแหงนี้ ดานความเปนอยูท่ีดีข้ึน
หลังจากยายมาอยูในคอนโดแหงนี้ และดานอิสระในการทําในสิ่งท่ีตนเองชื่นชอบหลังจากยายมาอยูใน
คอนโดแหงนี้ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภัสสร กาญจนวุฒิศิษฎ (2559) ไดศึกษาปจจัยดาน
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชงานและทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตออาคารโครงสรางเหล็กสําเร็จรูป
ระบบกลอง 
 

ขอเสนอแนะ 
 7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบวา 
 1. ดานคุณลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดดวยปจจัย
ดังนี้ความแข็งแรงของโครงสรางหองและขนาดพ้ืนท่ีใชสอยของหองท่ีเหมาะสมกับระบบถายเทอากาศ
ท่ีดีอยูแลวไมรูสึกวาอึดอัดและคุณภาพของวัสดุตาง ๆ เปนวัสดุท่ีดี 
 2. ดานความคุมคา มีคาเฉลี่ยในระดับมาก การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมมีความคุมคากับเงินท่ีเสีย
ไปในราคาขายท่ีมีความเหมาะสม และผูคนท่ีซ้ือคอนโดสวนมองวาคาสวนกลางมีความเหมาะสมตอ 
ตรม. ท่ีพักอาศัยอยู ดังนั้นผูคนท่ีซ้ือคอนโคเพ่ืออยูอาศัยจึงมองเห็นความคุมคากับเงินท่ีจายไป 
 3. ดานสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีมีความเงียบสงบ ไมมีเสียงรบกวนใด ๆ มี
พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพียงพอมีแสงสวางท่ีเพียงพอ และท่ีจอดรถไมเพียงพอเหมาะสมท่ีจะพักอาศัยอยู โดย
กังวลวาจะมีท่ีจอดรถท่ีไมเพียงพอตอผูพักอาศัยท้ังหมด ผูพักอาศัยท่ีคอนโดจึงมองวาลักษณะสิ่งแวดลอม
ไมวาจะเปนภายนอกหรือวาภายในและสถานท่ีจอดรถ เปนสิ่งท่ีตัดสินใจในการซ้ือคอนโด 
 4. ดานทีมบริหารงาน มีคาเฉลี่ยในระดับมากทีมนิติบุคคลมีความรูเก่ียวกับอาคารและขอบังคับ 
ทีมนิติบุคคลมีประสบการณในการใหบริการชุมชน คือทีมนิติบุคคลตรวจสอบเหตุการณผิดปกติและ
ดูแลสถานการณตาง ๆ ทีมนิติบุคคลมีการสื่อสารและเจรจาเพ่ือแกไขขอโตแยงของลูกบานในกรณีท่ี
ผูพักอาศัยมีปญหากันหรือขัดแยงกัน 
 5. ดานระบบรักษาความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ทางคอนโดไดมีการประกาศขอความ
ประจําบานอยางแมนยํา มีการบริการดูแลสินคาและหีบหอท่ีรับแทนลูกบานเปนอยางดี ทีมการปฏิบัติ
ตามตารางการทํางานอยางแมนยํา ทางคอนโดมิเนียมมีการตรวจสอบใหแนใจวายานพาหนะปฏิบัติ
ตามกฎการจอดรถ ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยจึงเปนอีกหนึ่งเรื่องท่ีสําคัญท่ีผูซ้ือคอนโดจะตอง
ตัดสินใจ 
 6. ดานความสัมพันธกับผูซ้ือ มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด ความสัมพันธระหวางผูซ้ือกับผูขาย
มีความเปนมิตรของเพ่ือนบานเอาใจใสและใหความชวยเหลือตลอดทําใหผูซ้ือคอนโดรูสึกอบอุนใจ เม่ือได
พูดคุยกับเพ่ือนบาน 
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 7. ดานความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ยในระดับมากในเรื่องการบริการในดานตาง ๆ เชนดานคุณภาพ 
ดานความคุมคา และดานความปลอดภัย และมีความพึงพอใจในตัวของพนักงานผูท่ีใหบริการในเรื่อง
ตาง ๆ  
 8. ดานคุณภาพชีวิต มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ผูซ้ือคอนโดมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนเม่ือยายมาอยูใน
คอนโดท่ีตนซ้ือ และมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนหลังจากยายมาอยูในคอนโด มีอิสระในการทําในสิ่งท่ีตนเอง
ชื่นชอบหลังจากยายมาอยูในคอนโดแหงนี้ การคมนาคมท่ีดี มาถึงเรื่องการเดินทาง การเลือกทําเลท่ีตั้ง
ของคอนโดถือเปนปจจัยอันดับตน ๆ 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ีดีในการพักอาศัยภายในคอนโด
ท่ีนอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอาศัยภายใน
คอนโดมิเนียมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจากเดิม ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจและคุณภาพ
ชีวิตของผูซ้ือคอนโดมิเนียมเคหะชุมชนและบริการในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรีโดยการสัมภาษณเชิงลึก
รายกลุมหรือรายบุคคล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือให
ไดประเด็นท่ียังไมถูกคนพบเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนของงานวิจัยและการทําธุรกิจท่ีเก่ียวของตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือสรางความเขมแข็งและแนวทางการพัฒนากําลังคน
ระดับสูงใหมีประสิทธิผลเพ่ือนําไปสงเสริมชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีผลักดัน
กลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนเพ่ือนําไปสงเสริมชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3) เพ่ือนําเสนอ
กลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนเพ่ือนําไปสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมศึกษา
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) พรอมกับการใชหลักการ PRA (Participatory Rural 
Appraisal) โดยมีประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ชาวชุมชนตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัด 
ชลบุรี และผูมีสวนเก่ียวของ อาทิ ตัวแทนหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว
ในจังหวัดชลบุรี สถาบันการศึกษา สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือการสัมภาษณเชิงลึกและการจัด 
ประชุมกลุมยอย โดยผลการวิจัยมีดังนี้ 1) การพัฒนาจัดกิจกรรมหรือการทําหลักสูตรการอบรมเพ่ิมเติม 
 
 
 
* ผูชวยศาสตราจารย ดร. จริานุช โสภา คณะโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
** ผูชวยศาสตราจารย ธัญชนก บุญเจือ คณะโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*** อาจารยกาญจนรตัน รัตนสนธิ คณะโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
**** อาจารยรักษศริิ ชุณหพันธรักษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
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ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว และการบริการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน และสถานการณ
การทองเท่ียวของประเทศและโลก เพ่ือใหเกิดการสรางความเขมแข็งตอการพัฒนาทุนมนุษยในพ้ืนท่ี
และมีความสอดคลองกับความตองการและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในตําบลไรหลักทอง หรือหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และการบริการอื่น ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และ
สถานการณการทองเท่ียวของประเทศ 2) ปจจัยท่ีผลักดันกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย
เพ่ือนําไปสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือการมีสวนรวมของชุมชน ความเขมแข็งของผูนําชุมชน
และการสรางการตระหนักรู 3) นําเสนอกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
ตามกลุมตอไปนี้ คือ แรงงานและธุรกิจ คนทองถ่ินในวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ และ กลุมเยาวชน เพ่ือให
ชุมชนมีแผนกลยุทธการพัฒนากําลังคนอยางเปนระบบ  
คําสําคัญ: ความเขมแข็ง, การพัฒนากําลังคน, การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study as follow 1) to strengthen and guidelines high level 

human capital development to effectively promote Cultural tourism in the community 
2) to analysis the factors that drive the human capital strategy to promote Cultural 
Tourism 3) to present the human capital strategy to promote Cultural Tourism in the 
community. The population and examples are the local people and stakeholders involve 
with the Rai Lak Thong Community by in-depth interview and focus group. The research 
results are as follows: 1) developing activities or conducting additional training courses 
related to tourism and other services in accordance with the needs of the community and 
the tourism situation of the country and the world in order to strengthen the human 
capital development in the area and be consistent with the needs and cultural tourism 
in Rai Lak Thong Sub district 2) factors that drive strategies for driving human capital 
development to promote cultural tourism is the participation of the community, leader 
strength and awareness building 3) present strategies to drive human capital development 
that suit the area as the following groups; labour and business, local people of working 
age, elderly, and youth in order for the community to have a systematic strategic plan 
for human resources development. 
Keywords: Strengthening, Human Capital Empowerment, Cultural Tourism. 
 

บทนํา 
 การพัฒนาของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การติดตอสื่อสาร และ การคมนาคมขนสงท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว สงผล
ใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนสินคา และการแลก 
เปลี่ยนวัฒนธรรม ระหวางประเทศตาง ๆ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไปเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ประเทศ
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ไทยมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการทองเท่ียว มีการ
พัฒนากลไกเพ่ือการขับเคลื่อนความม่ังค่ังของประเทศมาตลอด  

 ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) ไดมุงเนนใหความสําคัญ
กับการวางรากฐานและแกไขปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการทองเท่ียว รวมถึงการสรางความสมดุลของ
การพัฒนาในมิติตาง ๆ ตลอดจนใหความสําคัญกับการทํางานอยางบูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ ซ่ึงได
กําหนดวิสัยทัศนทางการทองเท่ียวของประเทศ คือ “ประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของ
โลกท่ีเติบโตอยางมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเปนไทย เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจาย
รายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน” โดยประกอบดวยยุทธศาสตร ดังนี้  
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการดานการทองเท่ียว
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน  
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการทองเท่ียว  
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว และสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียว  
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเท่ียวไทยผานการตลาดเฉพาะกลุม
การสงเสริมวิถีไทย และการสรางความเชื่อม่ันของนักทองเท่ียว  
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเท่ียว และการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

 จากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงยกระดับและกระจายรายไดสูทองถ่ินดวยการสงเสริมการทองเท่ียว 
โดยเฉพาะการทองเท่ียวในชุมชนหรือทองถ่ิน ซ่ึงมีศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีสูงในการสงเสริมการทองเท่ียว 
อยางไรก็ตาม การสงเสริมการทองเท่ียวตองไมรบกวนหรือทําลายทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคม
ท่ีดีและโดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีมากอน โดยปจจัยสําคัญคือบุคลากรหรือคนในพ้ืนท่ี ท่ีเรียกวา 
“กําลังคน” ท่ีตองมีทักษะท่ีมากหรือสูงข้ึนจากเดิม เพ่ือใหมีความรู เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 

       ดังนั้น การเสริมสรางความเขมแข็งดานการพัฒนากําลังคนระดับสูงตอการจัดการการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรีจึงเปนสิ่งจําเปน 

 จากการศึกษาพบวา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีศึกษาดานการทองเท่ียว มีท่ีเก่ียวของหรือ
ใกลเคียงโดยเปนเรื่อง แนวทางการพัฒนาสูการเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรของอําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี (2017) การปรับตัวของชุมชนผลิตหัตถกรรมจักสานไมไผ ตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี (2016) การศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวแบบไมเรงรีบในพ้ืนท่ีอําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี (2558) และกลยุทธการบริหารจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน : ศึกษากรณี พ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
พนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (2554)  ซ่ึงยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทุนมนุษยดาน
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คณะผูวิจัยเห็น
ความสําคัญตอการสรางคนหรือทุนมนุษยเพ่ือนํามาพัฒนาชุมชนดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อัน
จะนํามาซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนหรือทองถ่ินท่ีมีฐานจากวัฒนธรรมและนํามาประกอบกับการ
ทองเท่ียวไดตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือสรางความเขมแข็งและแนวทางการพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีประสิทธิผลเพ่ือนําไป 

สงเสริมชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 2.  เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีผลักดันกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือนําไปสงเสริม

ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 3.  เพ่ือนําเสนอกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือนําไปสงเสริมชุมชนทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลยุทธการพัฒนา
กําลังคนระดับสูงตอการ
จัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 

แนวคิดดานการพัฒนา
กําลังคนระดับสูงตอการ
จัดการการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 
 

รางแนวทางดาน 
การพัฒนากาํลังคน
ระดับสูงตอการ
จัดการการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 สถานการณปจจุบันดานการ
พัฒนากําลังคนระดับสูงตอการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การพัฒนากําลังคน
ระดับสูงตอการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- การพัฒนาทุนมนุษย
ทั่วไป 

- การพัฒนาทุนมนุษยใน
ภาคอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการ 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห
แนวทางการพัฒนากาํลังคน
ระดับสูงตอการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

รางรูปแบบกลยุทธดาน
การพัฒนากาํลังคน
ระดับสูงตอการจัดการ 
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 

การจัดการการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

- บริบทตําบลไรหลักทอง 
อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 

- หลักการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

- รูปแบบกสนทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

- ประโยชนที่ไดจากการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนกลยุทธการพัฒนา
กําลังคนระดับสูงตอการจัดการการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

ขั้นตอนที่ 4 นําเสนอกลยุทธการพัฒนา
กําลังคนระดับสูงตอการจัดการการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

การเสรมิสรางความเขมแขง็ดานการพัฒนา
กําลังคนระดับสูงตอการจัดการการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก 
กรณีจังหวัดชลบรุ ี
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ใชเครื่องมือแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดวยการกําหนดรางแนวทางการ

สัมภาษณเชิงลึก ใหสอดคลองกับแบบสอบถามของงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 
ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสรางความเขมแข็งดานการ
พัฒนากําลังระดับสูงตอการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัด
ชลบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณ และการจัดประชุม
กลุมยอย เพ่ือใหทราบขอมูลและความตองการของชุมชนตอการพัฒนาคนในชุมชนดานการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

 คณะผูวิจัยไดมีการศึกษาและสรางแบบสอบถามจากงานวิชาการภาคทฤษฎีและวิจัยท่ีเก่ียวของ
อ่ืน ๆ เพ่ือใชการสรางแบบสัมภาษณสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มีคําถามจํานวน 
5 ขอ และการประชุมกลุมยอย (Focus Group) มีคําถาม จํานวน 5 ขอ  

 คณะผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และประชุม
กลุมยอย (Focus Group) เสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาท่ีใช 
กอนนําไปใชจริง 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Method) เพ่ือศึกษา การเสริมสรางความ
เขมแข็งดานการพัฒนากําลังระดับสูงตอการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก 
กรณีจังหวัดชลบุรี ซ่ึงการดําเนินการเก็บขอมูลมีดังนี้ 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชการสัมภาษณเพ่ือใชเปนขอมูลในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสัมภาษณผูประกอบการ ประชาชนในชุมชน ตัวแทนภาครัฐ ประชาชน นักวิชาการใน
ชุมชน และเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของประเภทตาง ๆ จํานวน 10 ทาน และการวิจัยจากการสนทนา
กลุม คณะผูวิจัยจะทําการวิจัยโดยวิธีสนทนากลุมบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเปนการเชิญผูแทนจาก
ผูประกอบการ ตัวแทนชุมชน ตัวแทนภาครัฐ ประชาชน นักวิชาการในชุมชน และเจาหนาท่ีหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของประเภทตาง ๆ จํานวน 20 ทาน 
  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแก หนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ เว็บไซต 
และงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับการศึกษาเพ่ือการวิจัยเรื่อง การเสริมสรางความเขมแข็งดานการ
พัฒนากําลังคนระดับสูงตอการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัด
ชลบุรี ดวยการใชหลักการ PRA (Participatory Rural Appraisal) คือ การวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม 
ดวยการทํา RRA (Rapid Rural Appraisal) เปนการเรียนรูสภาพพ้ืนท่ีอยางมีระบบในเวลาอันสั้น 
ดวยการใชเครื่องมือหลายอยางประกอบ โดยเฉพาะขอมูลปฐมภูมิเปนสําคัญ เนนการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ ระหวางคณะผูวิจัยกับคนในพ้ืนท่ี โดยมีวิธีการดังนี้  
   1. การสํารวจพ้ืนท่ีทางกายภาพ และแผนท่ี 

2. การพูดคุยกับคนในพ้ืนท่ี ผูรู อยางไมเปนทางการ เก่ียวกับพ้ืนท่ี ประวัติความเปนมา  
สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมทางการทองเท่ียว 
   3. การสัมภาษณอยางไมเปนทางการและการสัมภาษณก่ึงโครงสราง โดยมีการกําหนด 
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กลุมผูใหสัมภาษณ คือ คนในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทองเท่ียวหรือการบริการ และตัวแทน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวหรือการบริการ อาทิ อพท. ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เปนตน 
   4. การประชุมกลุมยอย (Focus group) ในชุมชน โดยมีการนัดหมายกับคนในตําบล
ไรหลักทองเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาทุนมนุษยดานการทองเท่ียวและการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ในพ้ืนท่ี 

5. นําผลท่ีไดจากสรุปเพ่ือนํามาตอบตามวัตถุประสงค 
 ผูใหขอมูลหลัก  

 ผูใหขอมูลหลัก คือ บุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชน ท่ีจะมีสวนเก่ียวของ
กับการใชหลักสูตรฯและการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
 

การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (บังอร โสฬส, 2555, น. 115-117) คณะผูวิจัยทําการวิเคราะห
ดวยการจําแนกและแบงประเภทขอมูล และทําการจัดหมวดหมู แลวนํามาวิเคราะหความเปนเหตุเปนผล
เปนขอสรุปแบบยอย ๆ และนําขอสรุปนั้นมาเชื่อมโยงบูรณาการ เพ่ือใหเปนแนวทางของบทสรุปจาก
การศึกษา รวมถึงทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยคํานึงถึงบริบท (context) หรือ
สภาพแวดลอม และการวิเคราะหขอมูลโดยการตีความ (interpretation)  
 คณะผูวิจัยนําขอมูลจากกลุมตัวอยางจากการสัมภาษณและสนทนากลุม ในงานวิจัยเรื่อง 
การเสริมสรางความเขมแข็งดานการพัฒนากําลังระดับสูงตอการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี มาวิเคราะหตามข้ันตอนของการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เชน 
การสังเกตการณการสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย ดวยการวิเคราะหสรุป (Analytic Induction) 
หาลักษณะรวมเพ่ือทําขอสรุปในประเด็นท่ีศึกษา และใชการอธิบายดวยการพรรณนา  
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาท้ังการลงพ้ืนท่ี ดวยการสังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม 
ประกอบกับการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ สามารถตอบผลการวิจัยได ดังตอไปนี้ 

 วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือสรางความเขมแข็งและแนวทางการพัฒนากําลังคนระดับสูงให
มีประสิทธิผลเพ่ือนําไปสงเสริมชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 เนื่องจากบุคลากรท่ีเขาอบรมสวนมากเปนคนในทองถ่ินประกอบอาชีพดานการเกษตร การ
ทําหัตถกรรม การคาขาย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรอันเปนกําลังคนในพ้ืนท่ีตองเปนเรื่องท่ีตองสามารถ
เรียนรูไดงาย และนําไปปฏิบัติใชไดจริง ประกอบกับการท่ีคนในพ้ืนท่ีมีความรูดานการทองเท่ียวไมมากนัก 
การสรางความเขมแข็งและแนวทางการพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีประสิทธิผลเพ่ือนําไปสงเสริมชุมชน 
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จึงควรเปนการเสริมทักษะและอาชีพดานบริการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
บนฐานทรัพยากรวัฒนธรรมของตําบลไรหลักทองใหท่ีรูจักของนักทองเท่ียวใหมากข้ึน การจัดการดาน
ทรัพยากรบุคคลหรือกําลังคนในดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากการสัมภาษณคนท่ีเก่ียวของท้ังใน
ชุมชนและตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ นั้น ควรไดรับการชวยเหลือในการเขามามีสวนรวมในการวางแผน
รวมกันในการพัฒนากําลังคนดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยได “โครงสรางรางแนวทางการพัฒนากําลังคน
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ระดับสูงใหมีประสิทธิผลเพ่ือนําไปสงเสริมชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สําหรับตําบลไรหลักทอง 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ดังนี้ 

 1. การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  (ความรูดานการทองเท่ียวท่ัวไป) 
 2. เทคนิคการเลาเรื่อง (Storytelling)  (ทักษะท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ) 
 3. งานจักสานกับการออกแบบผลิตภัณฑวัฒนธรรมรวมสมัย (ทักษะท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ) 
 4. การตลาดสินคาออนไลน   (ทักษะท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ) 
 5. การประยุกตใชการวิเคราะหจุดคุมทุนในการทําธุรกิจทองเท่ียว (ทักษะท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ) 
 6. ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว  (ทักษะการสื่อสาร)  
 7. การพูดเพ่ือการนําเท่ียวในชุมชน  (ทักษะการสื่อสาร)   
 8. ขอมูลการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในไรหลักทอง (ความรูเก่ียวกับทองถ่ิน) 

  

 
 

ภาพท่ี 1  “โครงสรางรางแนวทางการพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีประสิทธิผลเพ่ือนําไปสงเสริม 
      ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สําหรับตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” 
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 วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีผลักดันกลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนากําลังคน
ระดับสูงเพ่ือนําไปสงเสริมชุมชนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 สิ่งท่ีพึงตระหนักในการกําหนดกลยุทธ คือการเพ่ิมคุณคาของทรัพยากรมนุษย เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งดานการพัฒนากําลังคนระดับสูงตอการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีตําบล
ไรหลักทอง คือ ความไดเปรียบดานตนทุนและวิธีการทํางานดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือนําไปสูเปาหมาย
รวมกัน การเพ่ิมคุณคาดวยการฝกอบรม การกําหนดบทบาท ดังนั้นกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยท่ี
เหมาะสมจึงตองมุงเนนการเพ่ิมคุณคาโดยคํานึงถึงบริบทท่ีแตกตางกัน ซ่ึงยอมตองมีความเสี่ยงและ
ความไมแนนอน  
 ดังนั้นในการพัฒนากลยุทธดานทรัพยากรมนุษยนั้น จําเปนตองสรางความเชื่อม่ันดวยการ
แสดงใหเห็นวากลยุทธดานทรัพยากรมนุษยนั้นมีคุณคาตอคุณภาพของการดําเนินงานทางดานธุรกิจ 
คุณภาพของใหบริการเปนเรื่องสําคัญตอการสรางกลยุทธการพัฒนากําลังคน สําหรับสิ่งท่ีพึงตระหนัก
ในการกําหนดกลยุทธ คือการเพ่ิมคุณคาของทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งดานการพัฒนา
กําลังคนระดับสูงตอการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีตําบลไรหลักทอง คือ ความไดเปรียบ
ดานตนทุนและวิธีการทํางานดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือนําไปสูเปาหมายรวมกัน การเพ่ิมคุณคาดวยการ
ฝกอบรม การกําหนดบทบาท ดังนั้น กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยท่ีเหมาะสมจึงตองมุงเนนการเพ่ิมคุณคา
โดยคํานึงถึงบริบทท่ีแตกตางกัน ซ่ึงยอมตองมีความเสี่ยงและความไมแนนอน  

 ในการพัฒนากลยุทธดานทรัพยากรมนุษยนั้น จําเปนตองสรางความเชื่อม่ันดวยการ โดยตอง
แสดงใหเห็นวากลยุทธดานทรัพยากรมนุษยนั้นมีคุณคาตอคุณภาพของการดําเนินงานทางดานธุรกิจ 
คุณภาพของใหบริการจึงเปนเรื่องสําคัญตอการสรางกลยุทธการพัฒนากําลังคน 

 วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือนําเสนอกลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือนําไป   
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 พ้ืนท่ีตําบลไรหลักทองมีปจจัยท่ีนําไปสูการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือนําไปสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม เนื่องจากสามารถนําบริบทของพ้ืนท่ีไปวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือสรางกลยุทธการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือนําไปสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยกลยุทธการขับเคลื่อน
การพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือนําไปสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตองมีนโยบายท่ีชัดเจนในการดําเนินการ
พัฒนากลุมทุนมนุษยท่ีตองการการพัฒนา กําหนดหนวยงานหลักในการเปนเจาภาพใหขับเคลื่อนกลยุทธ 
และประสานงานกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีหรือสถาบันในเครือขายเพ่ือเขารวมการจัดทํากลยุทธ
ใหกับชุมชน รวมถึงกําหนดเปนกรอบระยะเวลา เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง และครอบคลุม เนื่องจาก
แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) นั้น ทุนมนุษยไมควรจํากัดแคคนในภาคธุรกิจหรือ
แรงงานเทานั้น แตควรเปนทุกกลุมในสังคม ไดแก แรงงานและธุรกิจ (Business and Human Capital) 
คนทองถ่ินในวัยทํางาน (The Locals) กลุมผูสูงอายุ (Seniors) และกลุมเยาวชน (Youth Forces) 
(วิชชุตา มาชู และปทิดา โมราศิลป, 2560) ดังตอไปนี้  
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กลุม รากฐานเดิม ส่ิงท่ีตองรับการพัฒนา 
แรงงาน
และธุรกิจ 

ธุรกิจขนาดเล็ก (SME)  ทักษะภาษาตางประเทศ นวัตกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
การคํานวณจุดคุมทุน 

คนทองถ่ิน ฐานอาชีพการเกษตรกรรม  
การรวมกลุมอาชีพ 

นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพ  
การคิดออกแบบการสรางสรรคผลิตภัณฑ  
ทักษะภาษาตางประเทศ 
การตลาด 
การคํานวณจุดคุมทุน 
นวัตกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  

ผูสูงอายุ องคความรูดาน
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน 

การนําเสนอ การเลาเรื่อง 

เยาวชน การสนับสนุนจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของและชุมชน เชน 
สถาบนัการศึกษา องคกร
ทองถ่ิน 

การพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับ
สถานศึกษา การเชื่อมโยงการใชพ้ืนท่ี ทรัพยากรการ
ทองเท่ียวใหเปนแหลงเรียนรู การฝกทักษะการนําชม  
การเลาเรื่อง  

  
 นอกจากนี้ ยังควรกําหนดกรอบระยะเวลาของกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย
เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรีเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนสืบไป ดังนี้ 
  

ระยะ กลยุทธ กลุมทุนมนุษยท่ีเกี่ยวของ 
ระยะสัน้  
(นอยกวา 1 ป) 

ฝกอบรมเก่ียวกับธุรกิจการทองเท่ียวและ
คุณภาพการบริการฝกอบรมดานอาชีพ
เสริมท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว เชน 
การพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑจักสาน การทําอาหารทองถ่ิน
จาก เชน ปลาราสําหรับการทองเท่ียว  

กลุมแรงงานและธุรกิจ 
กลุมคนทองถ่ิน  
กลุมผูสูงอายุ และ 
กลุมเยาวชน 

ระยะกลาง  
(ตั้งแต 3-5 ป) 

ฝกอบรมทุนมนุษยในประเด็นความ
ตองการการพัฒนาเรงดวน คือ ทักษะ
ภาษาตางประเทศ การเลาเรื่อง  
การนําชม อยางมาตรฐานสากล 

กลุมแรงงานและธุรกิจ 
กลุมคนทองถ่ิน  
กลุมผูสูงอายุ และ 
กลุมเยาวชน 

ระยะยาว 
(ตั้งแต 5 ปข้ึนไป) 

หลักสูตรการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม ตาม
ความตองการของพ้ืนท่ี 

กลุมแรงงานและธุรกิจ 
กลุมคนทองถ่ิน  
กลุมผูสูงอายุ และ 
กลุมเยาวชน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการดําเนินการวิจัย “การเสริมสรางความเขมแข็งดานการพัฒนากําลังคนระดับสูงตอ
การจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี”เพ่ือศึกษา
การเสริมสรางความเขมแข็งดานการพัฒนากําลังคนระดบสูงตอการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรม
ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

  สรุปผลวัตถุประสงค ขอท่ี 1 เพ่ือสรางความเขมแข็งและแนวทางการพัฒนากําลังคน
ระดับสูงใหมีประสิทธิผลเพ่ือนําไปสงเสริมชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

  ควรมีการสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือตําบลไรหลักทอง เพ่ือการนําแนวทางการ
พัฒนากําลังคนระดับสูง มาพัฒนาจัดกิจกรรมหรือการทําหลักสูตรการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือใหท่ีสอดคลอง
กับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนไรหลักทองหรือหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวและการ
บริการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสถานการณการทองเท่ียวของประเทศ คือ 
ทักษะเพ่ือพัฒนากําลังคนระดับสูงดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สําหรับตําบลไรหลักทอง อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
  นอกจากนี้ยังควรมีการเชื่อมโยงกับหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ และ
สถาบันการศึกษา เชน การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน. เพ่ือรวมกันยกระดับขับเคลื่อนการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง  
  การเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับการพัฒนาคนในชุมชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จะชวย
สงเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชน สอดคลองกับ โกมินทร กุลเวชกิจ (2558) ท่ีวา ความเขมแข็ง
ของชุมชน คือ การท่ีประชาชนมีการเรียนรู การจัดการ การพัฒนารวมกัน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยกลไกการสรางความเขมแข็งของชุมชน และการมีวัฒนธรรมของชุมชน
เปนพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการบูรณาการภูมิปญญาเขากับความรูสมัยใหม รวมท้ังการสรางเครือขายระหวาง
คนในชุมชนนับเปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน สอดคลองกับ ภัทรพร จิรมหาโภคา และคณะ, 
2561 ท่ีกลาววา การพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวคือ คน ซ่ึงเปนกําลังหลักในการผลิต
สินคาและการบริการ จึงจําเปนตองพัฒนาคนใหมีความรู (Knowledge) เฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวและบริการ เปนอุตสาหกรรมท่ีตองรับใชความตองการอยากเรียนรูความอยากรูอยากเห็น
เพ่ือประสบการณของนักทองเท่ียวหรือผูใชบริการท่ีตองการตอบสนองความตองการและความภาคภูมิใจ
ของตนเอง การใชหลักการพัฒนากําลังคนระดับสูงใหเปนผูมีทักษะและสามารถปฏิบัติงานไดจึงเปน
เรื่องสําคัญท่ีจะตองดําเนินการเปนลําดับแรกๆ ของการทํางานของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอ 2 เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีผลักดันกลยุทธการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือนําไปสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  จากผลการวิเคราะหขอมูล ปจจัยท่ีผลักดันกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือ
นําไปสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้น สรุปไดเปน 4 ดาน ดังนี้ 

   1. การมีอัตลักษณท่ีโดดเดนของชุมชนดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน คือ 
วัดใตตนลาน ท่ีมีประวัติศาสตรอันเกาแกยาวนาน ภูมิปญญาเครื่องจักสานและการทําปลาราท่ีไดรับ
การตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ดังคําขวัญท่ีวา “ยักษใหญวัดใตตนลาน จักสานเลื่องลือไกล หอพระไตร 
ล้ําคา รสโอชาปลาราไทย เชิญแวะชมไดท่ีไรหลักทอง”  
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   2. ความเขมแข็งของผูนําชุมชน อาทิ ความรัก ความสามัคคี และความรวมมือรวม
ใจกันของคนในชุมชนนั้น สืบเนื่องมาจากชุมชนมีผูนําท่ีเขมแข็งอยางพระอาจารย (ทานเจาอาวาส) ซ่ึง
เปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน อีกท้ังยังเปนผูนําทางความคิดในการพัฒนาชุมชนใหกาวหนา  

   ผูนําชุมชน และคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลง
ทองเท่ียว โดยไมยึดติดกับหนวยงานภาครัฐ กลาวคือจะไมรอคอยใหหนวยงานใดเขามาสนับสนุน
งบประมาณหรือกิจกรรม ชมุชนจะมองท่ีศักยภาพของตนเองเปนหลัก และพรอมใจท่ีจะสละเวลาเพ่ือ
พัฒนาชุมชน และเรียนรู แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน จึงเกิดพัฒนาอาชีพและสงเสริมอาชีพใหแก
ชาวบาน เชนกลุมผูสูงอายุ กลุมแมบาน ใหมีรายไดเสริม เชนการทําขนมดอกจอก กระยาสารท เปนตน 
อีกท้ังยังมีการสนับสนุนใหมีการนําผลิตภัณฑท่ีมีชื่อเสียงของชุมชน เชน เครื่องจักสานไมไผ ผลิตภัณฑ
จากปลารา มาวางขายใหแกญาติโยมจากตางถ่ินท่ีมาทําบุญท่ีวัดอีกดวย รวมถึงปราชญชาวบานจาก
กลุมอาชีพตาง ๆ ท่ีมีการริเริ่มการสงเสริมใหกับเยาวชนรุนใหมไดมาเรียนรูวัฒนธรรมและรูจักชุมชน
ของตัวเองใหมากข้ึน ใหสามารถนําเท่ียวนักทองเท่ียวในอนาคต นอกจากนั้นชุมชนยังตองการการ
พัฒนาในดานของภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะในดานการใชคอมพิวเตอรสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะการขายออนไลนและศักยภาพในการแขงขันกับชุมชนอ่ืน ๆ ได  

   3. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน การสรางความรวมมือ ความตอเนื่องของการวางแผน
งานหรือยุทธศาสตรดวยการบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาการ
ทองเท่ียวและพัฒนาทุนมนุษย อาทิ สถาบันการศึกษา องคการบริหารสวนทองถ่ิน สํานักงานพัฒนาการ
ทองเท่ียวของจังหวัด เปนตน 

   4. การสรางความตระหนักรูในเรื่องการพัฒนาตนเองดานการทองเท่ียวแกคนในพ้ืนท่ี
ทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเยาวชน ใหมีการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ เพ่ือการนําเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
พ้ืนท่ี อีกท้ังการสรางความรูสึกรวมกันของคนในพ้ืนท่ี จะเปนปจจัยท่ีสงผลตอการสรางความสําเร็จ
ดานการพัฒนาทุนมนุษยระดับสูงตอการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดชลบุรี 
  สรุปไดวา ชุมชนจะดํารงอยูไดนั้น ข้ึนอยูการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไมวาจะ
เปนชุมชนเอง แมกระท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีมีสวนในการสงเสริมการถายทอดมรดกทาง
ภูมิปญญาจากรุนสูรุนท่ีประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงตองหาวิธีในการทําใหคนรุนใหมหันมาเห็นความสําคัญ
ของอัตลักษณชุมชนใหมากข้ึน โดยอาจตองเริ่มตนท่ีผูใหญกอน ในการถายทอดความรูในการทํา
ผลิตภัณฑท่ีมีชื่อเสียงของชุมชนใหแกลูกหลาน เพ่ือเปนการสืบทอดภูมิปญญาของทองถ่ินไมใหสูญ
หาย และผสมผสานกับความรูทางเทคโนโลยีท่ีคนรุนใหมมีอยูแลว ใหชวยเสริมแรงกันในการทําให
ชุมชนไรหลักทองเปนชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวใหได 
  สรุปผลวัตถุประสงค ขอ 3 เพ่ือนําเสนอกลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาทุนมนุษย
เพ่ือนําไปสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

  จากลักษณะสําคัญของแหลงวัฒนธรรมของชุมชนไรหลักทอง ไมวาจะเปนวิถีวัฒนธรรม 
เชน การทําจักสาน การทําปลารา รวมท้ังมีสถานท่ีทองเท่ียววัฒนธรรม เชน หอไตรกลางน้ํา ตํานาน
นางสิบสอง จักเห็นไดวาชุมชนไรหลักทองมีศักยภาพในการนําเสนอจุดขายดานวัฒนธรรมชุมชนท่ีมี
เอกลักษณเพ่ือใชในการดึงดูดนักทองเท่ียว  
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  ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมมีความพรอมพอ 
สมควรในการจัดการทองเท่ียว แตตองเพ่ิมการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทุนมนุษยระดับสูง เนื่องจากผูนําชุมชน
มองวาคนทองถ่ินตองการยกระดับทักษะและองคความรูเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวและ
ผลผลิตสินคาทางการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงนําไปสูการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน นอกจากนั้น 
ผลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา ภาครัฐมีแผนงานจัดอบรมใหกับชุมชนตางๆในจังหวัดชลบุรี แต
ปญหาท่ีพบคือแผนงานไมไดถูกออกแบบใหครบกระบวนการตอเนื่องเปนระยะเวลาหลายปและไมเปน
ระบบ ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงนําเสนอกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย (จากผลการวิจัย) ท่ีเหมาะสม
กับชุมชนไรหลักทอง โดยจัดกิจกรรมใหกับกําลังคน ตามกลุมตอไปนี้ 1) แรงงานและธุรกิจ 2) คนทองถ่ิน
ในวัยทํางาน 3) กลุมผูสูงอายุ และ 4) กลุมเยาวชน เพ่ือใหชุมชนมีแผนกลยุทธอยางเปนระบบ และ
สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนเกิดการขยายตัวจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงหัวขออบรมตองอางอิง
จากความตองการของชุมชนท่ีมีความมุงม่ันในการเพ่ิมผลผลิต และหนวยงานภาครัฐสนับสนุนควร
สนับสนุนการฝกอบรมอยางตอเนื่องและใหรางวัลตอบแทนแกชุมชนท่ีมีผลผลิตไดตามเปาหมายท่ีวางไว  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการดําเนินงานการวัดผลประเมินบุคลากรที่เขารับการอบรมอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือนําเอาผลท่ีไดมาปรับปรุง 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบพัฒนาทุนมนุษยระดับสูงใหมีประสิทธิผลเพ่ือนําไปสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในภูมิภาคอ่ืน เพ่ือสามารถนําไปปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอม 
วัฒนธรรมและสังคมของแตละพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม 
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การปรับปรุงชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูสําหรับเครือ่งขยาย
เสียงสาธารณะคลาสจี 

IMPROVING CONTROL UNIT SWITCHING DUAL POWER SUPPLY 
RAILS FOR PUBLIC ADDRESS CLASS G AUDIO AMPLIFIER 

 
จิโรจน พรวัฒนา* 

Jiroj Pornwattana  
 

บทคัดยอ  
 บทความนี้นําเสนอการปรับปรุงชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูสองระดับซ่ึงทํา

ใหวงจรขยายเสียงคลาสจีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเกิดข้ึนเม่ือมีการเปลี่ยนระดับไฟตรงคาต่ําไปเปน
ไฟตรงคาสูงท่ีมุมเฟสของสัญญาณเอาตพุตรูปคลื่นไซนท่ีมุม 45 องศา หรือท่ีผลตางของแรงดันไฟตรง
คาต่ํามีคาเปนก่ึงหนึ่งของแรงดันไฟตรงคาสูง โดยชุดควบคุมมีความเร็วการสวิตชตลอดยานความถ่ีเสียง 
20 Hz -20 kHz อีกท้ังชุดควบคุมนี้ยังมีความคลองตัวในการพัฒนาเปนชุดควบคุมการสวิตชแหลงจาย
ไฟตรงรางคูหลายระดับไดอยางงายภายในวงจรเดียวกัน ผลท่ีไดคือ ลดกําลังงานสูญเสียภาคขยายกําลัง
ใหต่ําลงและมีขนาดอุปกรณเล็กลง ผลการทดสอบท่ีระดับสัญญาณเอาตพุตคาต่ําไมเกิน 32 VP ชุด
ควบคุมจะจายแหลงจายแรงดันไฟตรงรางคูคาตํ่า +/-35 Vdc เม่ือสัญญาณเอาตพุตมีระดับสูงข้ึน 32 VP-66 

VP ชุดควบคุมจะเพ่ิมระดับแรงดันไฟตรงรางคูคาสูง +/-70 Vdc ท่ีพิกัดกําลังเอาตพุตสูงสุด 300 W โหลดคา
ความตานทาน 8Ω  การเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟตรงจะเปรียบเสมือนการเพ่ิมหรือลดกําลังวัตตของ
วงจรขยายเสียงคลาสจีแบบอัตโนมัติ ซ่ึงสอดคลองกับเปาประสงคในการปรับปรุงและออกแบบซ่ึงเปน
ท่ีนาพอใจ 

คําสําคัญ: แหลงจายไฟฟารางคูหลายระดับ, วงจรขยายเสียงคลาสจี, สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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ABSTRACT 
 This article presents an improving control unit switching of two-level dual power 

supply rails that make the most efficient Class G amplifier circuit. It occurs when the 
low to high voltage  is switched at the phase angle of the sine wave output signal at 
a 45 degree angle or the difference of DC voltage, low value is half of the DC voltage 
at high value. The control unit has switching speed throughout the audio frequency band 
20 Hz–20 kHz. This controller also has the flexibility to be developed into a multi-level 
dual power supply rail switching control unit easily within the same circuit. The result 
was lower power loss and a smaller device size. Test results showed low output signal 
level up to 32 Vp, the control unit supplied a low +/- 35 Vdc dual rail voltage. As the output 
signal rose to 32 Vp - 66 Vp the control unit would increase the dual rail voltage to a 
high value of +/- 70 Vdc at rated output power up to 300 W resistive load 8Ω . DC voltage 
level changing was related to the goals in improvement and satisfactory design.  

Keywords: multi-level dual power supply rail, Class G audio amplifier, Public Address. 
   

บทนํา  
 วงจรขยายเสียงสาธารณะ (Public address amplifier) เปนวงจรท่ีใชขยายสัญญาณเสียง

ใหมีอัตราขยาย (Gain) ท่ีเพ่ิมข้ึนสูงมากข้ึนซ่ึงหมายถึงมีกําลังเอาตพุตท่ีสูงข้ึน สามารถแบงการออกแบบ
ท่ีภาคเอาตพุต (Output stage) ไดหลากหลายซ่ึงภาคเอาตพุตดังกลาวเปนวงจรขยายกําลังและเปน
วงจรขยายสัญญาณภาคสุดทายกอนสงผานสัญญาณไปยังโหลด (ลําโพง) และเปนสวนท่ีตองสนใจมาก
ท่ีสุดท้ังในดานประสิทธิภาพ ความเพ้ียนฮารมอนิกรวม (Total Harmonic Distortion; THD) และ
ความเปนเชิงเสน ดังนั้นสามารถจัดแบงวงจรขยายเสียงออกได 2 กลุมดังนี้ กลุมท่ี 1 เปนวงจรขยาย
เสียงแบบเชิงเสน (Linear amplifiers) และกลุมท่ี 2 เปนวงจรขยายเสียงแบบวิธีสวิตช (Switch-mode 
amplifier) ซ่ึงวงจรขยายเสียงแบบเชิงเสนนั้นจะใหสัญญาณเอาตพุตมีความเปนสัดสวนอยางเชิงเสน
กับสัญญาณอินพุต ไดแกวงจรขยายเสียงคลาสเอ คลาสบี หรือคลาสเอบี สวนวงจรขยายเสียงแบบวิธี
สวิตชจะใหความกวางของสัญญาณเอาตพุตมีความเปนสัดสวนกับขนาดสัญญาณอินพุตไดแกวงจรขยาย
เสียงคลาสดีท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาวงจรขยายแบบเชิงเสนอยางมาก 

 ดังนั้นจึงไดพัฒนาวงจรขยายเสียงแบบเชิงเสนในเรื่องการลดกําลังสูญเสียในรูปความรอนให
ต่ําลงเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพใหสูงข้ึน เชน การปรับเปลี่ยนระดับแหลงจายแรงดันไฟตรงสําหรับวงจร 
ขยายใหมีหลายระดับท้ังแบบข้ัน (Step level) เชนวงจรขยายเสียงคลาสจีสองระดับ หรือหลายระดับ 
และแบบตอเนื่อง (Continuous level) ตามขนาดสัญญาณอินพุต เชนวงจรขยายเสียงคลาสเอช หรือ
คลาสทีดี หรือเปลี่ยนเปนวงจรขยายเสียงแบบวิธีสวิตชคลาสดีท่ีมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการมอดูเลต
สัญญาณ (Modulation) ท่ีใชในการขับนําสวิตชเพ่ือใหไดรูปคลื่นเอาตพุตใหใกลเคียงไซนมากท่ีสุด  
ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 ภาพท่ี 1 (ก) แสดงภาพคลื่นไซนของแรงดันเอาตพุตวงจรขยายคลาสเอบี ซ่ึงพ้ืนท่ีสีสมแสดง
กําลังไฟฟาสูญเสียในรูปความรอน พบวา กําลังเอาตพุตสูงสุดของวงจรขยายคลาสเอบีถูกจํากัดดวย
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แหลงจายกําลังไฟฟาซ่ึงผลท่ีไดคือวงจรขยายมีกําลังไฟฟาสูญเสียในรูปความรอนอยูตลอดเวลาแมใน
ขณะท่ีสัญญาณเอาตพุตมีขนาดเล็กก็ตาม ภาพท่ี 1 (ข) แสดงภาพคลื่นไซนของแรงดันเอาตพุตวงจรขยาย
คลาสจีซ่ึงใชหลักการสวิตชระดับแรงดันไฟฟาจากแหลงจายกําลังไฟฟาใหสัมพันธกับสัญญาณเอาตพุต 
กําลังสูญเสียในรูปความรอนจึงมีคานอยเม่ือแรงดันเอาตพุตมีคาต่ํา และเม่ือสัญญาณเอาตพุตมีขนาด
ใหญข้ึนก็จะใชระดับแรงดันไฟเลี้ยงท่ีสูงข้ึน ภาพท่ี 1 (ค) แสดงภาพคลื่นไซนของแรงดันเอาตพุตวงจรขยาย
คลาสเอช และแหลงจายไฟตรงรางคูท่ีไดจากการมอดูเลตกับสัญญาณเอาตพุตเพ่ือปรับปรุงการจาย
แรงดันไฟตรงคาต่ําระดับหนึ่ง และเม่ือสัญญาณเอาตพุตรูปคลื่นไซนมีขนาดสูงข้ึนระดับหนึ่งการจาย
แรงดันไฟตรงจะมีการติดตามสัญญาณเอาตพุตอยางตอเนื่อง สวนในภาพท่ี 1 (ง) แสดงแรงดันเอาตพุต
วงจรขยายคลาสดีจะมีลักษณะเปนสัญญาณพัลสซ่ึงแรงดันจากแหลงจายกําลังจะสัมพันธกับความ
กวางพัลส เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของวงจรขยายคลาสดีมีคาเทากับ 80% และอีก 20% คือกําลังไฟฟา
สูญเสียในรูปความรอน 5% กําลังสูญเสียในการสวิตช (Switching loss) 10% และกําลังสูญเสียในวงจร
กรองความถ่ีต่ําผาน 5% ในภาคเอาตพุตดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) คลาสเอบี (ข) คลาสจี 
  

(ค) คลาสเอช (ง) คลาสดี 
 

ภาพท่ี 1  การสญูเสียกําลังงานในรูปความรอนของวงจรขยายเสียง  
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 บทความฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูสองระดับสําหรับ
วงจรขยายเสียงเชิงเสนสาธารณะวัตตสูงคลาสจีแบบอนุกรมขนาดพิกัดกําลังเอาตพุต 300 W โดยมุงเนน
ไปในสวนของชุดควบคุมท่ีใหประสิทธิภาพสงูสุดท่ีระดับแรงดันไฟตรงรางคูคาต่ําเปนก่ึงหนึ่งของระดับ
แรงดันไฟตรงรางคูคาสูง หรือท่ีมุม 45 องศาของสัญญาณเอาตพุตรูปคลื่นไซน ท่ีแรงดันมีการเปลี่ยน
ระดับอีกท้ังชุดควบคุมแหลงจายไฟตรงรางคูสองระดับนี้ยังมีความคลองตัวในการพัฒนาเปนชุดควบคุม
การสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูหลายระดับ (Multiple power supply rail) โดยชุดควบคุมมีความเร็ว
การสวิตชตลอดยานความถ่ีเสียง 20 Hz-20 kHz ไดเปนอยางดี 
 

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานวงจรขยายเสียงคลาสจี 
 บทความฉบับนี้นําเสนอการออกแบบวงจรขยายเสียงคลาสจีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสําหรับงาน

สาธารณะ โดยมีโครงสรางของวงจร 3 สวน ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  บล็อกไดอะแกรมวงจรขยายเสียงเชิงเสนคลาสจี 
 

 จากภาพท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนดังนี้ 1) แหลงจายไฟตรงรางคู
ทําหนาท่ีเปนแหลงจายไฟตรงบวก/ลบท่ีมีระดับแรงดันสองระดับใหกับวงจรขยายเสียงเชิงเสนคลาสเอบี 
2) ชุดควบคุมการสวิตชทําหนาท่ีตรวจสอบสัญญาณเอาตพุตกับแรงดันไฟฟาอางอิงเพ่ือสั่งใหสวิตชตัด-
ตอวงจรท่ีระดับแรงดันไฟตรงคาตํ่าหรือแรงดันไฟตรงคาสูง 3) วงจรขยายเชิงเสนคลาสเอบีประกอบดวย
วงจรยอยสามภาคดังนี้คือ วงจรท่ีหนึ่งภาคขยายผลตาง (Differential amplifier stage) รบัอินพุตเปน
แรงดันและใหเอาตพุตเปนกระแสหรือบางครั้งเรียกวา (Tranconductance Amplifier) มีหนาท่ีหลัก ๆ 
อยู 2 ประการดวยกันคือ รับสัญญาณท่ีสงเขาทางอินพุตมาเพื่อทําการขยายท่ีมีอัตราขยายแรงดัน
ประมาณ 1-15 ซ่ึงมีอัตราขยายไมมากนัก อยางไรก็ตามแรงดันเอาตพุตท่ีถูกขยายเปนผลตางของแรงดัน
อินพุต สัญญาณท่ีสงออกจากวงจรอินพุตเพ่ือสงตอไปยังวงจรโวลเตจแอมป (VAS) จะตองมีความเปน
เชิงเสน (Linear) ท่ีดีท่ีมีสัญญาณรบกวนต่ํา สวนหนาท่ีอีกประการคือรับสัญญาณปอนกลับจากวงจร
ภาคเอาตพุตซ่ึงประกอบดวยอุปกรณ RC ท่ีมีคุณลักษณะกรองผานต่ํา (Low pass filter) เพ่ือมากําหนด
อัตราการขยาย วงจรท่ีสองภาคขยายแรงดัน (Voltage amplifier stage) รับสัญญาณจากวงจรภาค
อินพุตซ่ึงอยูในรูปของกระแสมาทําการขยายพรอมท้ังเปลี่ยนเปนแรงดันท่ีมีขนาดสูงข้ึนซ่ึงมีคาประมาณ 
100-1,000 บางครั้งเรียกวงจรนี้วา (Transimpedance amplifier) ซ่ึงในทางปฏิบัติจะเพ่ิมคากระแส

ชุดควบคุมการสวิตช แหลงจายไฟตรงรางคู 

เอาตพุต วงจรขยาย 
คลาสเอบี 

อินพุต 

 HV 

 LV 
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ใหมากข้ึนดวย โครงสรางการตอวงจรทรานซิสเตอรมีลักษณะแบบอิมิตเตอรรวม (Common emitter) 
และวงจรท่ีสามภาคเอาตพุต (Output stage) มีลักษณะการตอแบบคอลเล็กเตอรรวม (Common 
collector) ท่ีมีอัตราขยายกระแสสูงมาก แตมีอัตราขยายแรงดันเทากับหนึ่ง โดยท่ัวไปอาจเรียกวงจร
ภาคขยายกําลัง (Power Amplifier) ซ่ึงวงจรในภาคนี้ตองการแรงดันไฟตรงรางคู 2 ระดับ คือ +/- 35 Vdc 
และ +/- 70 Vdc ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3  วงจรภาคขยายกําลังสําหรับเครื่องขยายเสียงคลาสจีสาธารณะ 
 

ชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคู 
 วงจรขยายคลาสจีอนุกรมเปนวงจรขยายเชิงเสนคลาสเอบีท่ีมีการปรับปรุงชุดควบคุมการ

สวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูท่ีภาคเอาตพุตใหมีหลายระดับแรงดันโดยมีการเปลี่ยนแปลงระดับใหมี
ความเหมาะสมตามขนาดของสัญญาณเอาตพุต ซ่ึงใชสวิตชเปนตัวเลือกการควบคุมเพ่ือชวยลดการ
สูญเสียเนื่องจากไฟสูงเกินความจําเปนท่ีภาคเอาตพุต เนื่องจากกําลังสูญเสียของวงจรขยายเสียงเกือบ
ท้ังหมดลวนสูญเสียไปในภาคขยายกําลัง ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4  บล็อกไดอะแกรมชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคู 2 ระดับ 
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การพัฒนาและออกแบบชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคู 
 วงจรขยายเสียงคลาสจีโดยท่ัวไปจะมีใชสําหรับวงจรขยายขนาดเล็กแบบพกพา (Portable) 

ท่ีมีพิกัดกําลังเอาตพุตต่ํา ๆ เพ่ือขับลําโพงหูฟง (Headphone) ท่ีมีความตานทาน 16Ω  จึงนิยมใช
ไดโอดเปนสวิตชเพ่ือเปดแหลงจายไฟตรงคาสูงใหกับวงจร แตในบทความนี้ไดนําเสนอการปรับปรุงชุด
ควบคุมการสวิตชโดยใชไอซีคอมพาราเตอร (LM319D) รวมกับวงจรขับนําสวิตช (HCPL3120) และ
สวิตชมอสเฟต (IRFP250) ทําหนาท่ีเปนชุดควบคุมเพ่ือเลือกระดับแรงดันไฟฟากระแสตรงท่ีแหลงจาย
ใหมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของสัญญาณเอาตพุตสําหรับเครื่องขยายเสียงสาธารณะคลาสจีท่ีมีพิกัด
กําลังเอาตพุตสูง ดังแสดงในภาพท่ี 4 การออกแบบชุดควบคุมแหลงจายไฟตรงรางคูสองระดับนี้ยังสามารถ
พัฒนาเปนชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูหลายระดับไดอยางงาย โดยชุดควบคุมมีความเร็ว
การสวิตชตลอดยานความถ่ีเสียง 20 Hz-20 kHz ไดเปนอยางด ี

 

ผลการทดสอบ  
 ทดสอบการทํางานของชุดควบคุมการสวิตชสําหรับวงจรขยายเสียงสาธารณะคลาสจี ท่ีพิกัด

แรงดันเอาตพุต 2 ระดับคือระดับต่ํา +/- 35 V และระดับสูง +/- 70 V จายใหกับวงจรขยายเสียงเชิงเสน
คลาสจี ขับโหลดตัวตานทาน 8Ω และลําโพง ดังแสดงในภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 ตามลําดับ 

 

  
 

ภาพท่ี 5  ทดสอบแหลงจายไฟฟารางคู 2 ระดับ ดานแรงต่ํา  35 V และดานแรงดันสูง  70 V 
 

  
 

ภาพท่ี 6  ทดสอบแหลงจายไฟฟารางคูรวมกับวงจรขยายเสียงคลาสจ ี
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   ทดสอบชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูดานบวกรวมกับวงจรขยายเสียงคลาสจี 
ขณะท่ีสัญญาณเอาตพุตรูปคลื่นไซนมีขนาด 20 Vp ซ่ึงนอยกวาระดับแรงดันไฟตรงคาต่ํา สวิตชยังคง
เปดวงจรทําใหมีแรงดันไฟตรงคาต่ําขนาด 27.2 V ปอนใหกับวงจรขยายดังแสดงในภาพท่ี 7 (ก) เม่ือมี
การเพ่ิมขนาดสัญญาณเอาตพุตภาพคลื่นไซนมีคาชั่วขณะเทากับ 33.2 V ทําใหชุดควบคุมสั่งใหสวิตช
ปดวงจรเพ่ือปอนแรงดันไฟตรงคาสูงขนาด 66.4 Vp ใหกับวงจรขยายอยางทันทีทันใดดังแสดงในภาพท่ี 
7 (ข) ในขณะเดียวกันแหลงจายไฟตรงคาต่ําก็ถูกตัดออก 

 

  
 

                             (ก)                                                        (ข) 
 

ภาพท่ี 7  ภาพคลื่นแรงดันไฟตรงดานบวกกับสัญญาณเอาตพุตรูปคลื่นไซน 
 

 การทดสอบชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูดานลบแสดงผลการทดสอบไดดังแสดง
ในภาพท่ี 8 (ก) และ (ข) ตามลําดับ สรุปวาเม่ือปอนสัญญาณอินพุตรูปคลื่นไซนจากเครื่องกําเนิดสัญญาณ
ใหกับวงจรขยายเชิงเสนคลาสเอบีทําใหไดสัญญาณเอาตพุตภาพคลื่นไซนเชนเดียวกับอินพุตแตมีขนาด
สูงข้ึนตามอัตราขยายท่ีไดออกแบบไว และพบวา ชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูสองระดับ
ทํางานไดเปนอยางดีท่ีการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟตรงรางคูก่ึงหนึ่ง 
 

           

                            (ก)                                                       (ข) 
 

ภาพท่ี 8  ภาพคลื่นแรงดันไฟตรงดานลบกับสัญญาณเอาตพุตรูปคลื่นไซน 

 

+Vdc 

Vout 

Trace 1 = Vout 
Trace 2 = Vdc 

+Vdc 

Vout 

Trace 1 = Vout 
Trace 2 = Vdc 

33.2 V 

-Vdc 

Vout 

Trace 1 = Vout 
Trace 2 = Vdc 

-Vdc 

Vout 

Trace 1 = Vout 
Trace 2 = Vdc 
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 เม่ือเพ่ิมขนาดสัญญาณอินพุตมากข้ึนใหกับวงจรขยายเกินกวาอัตราขยายท่ีไดออกแบบไว
กลาวคือ Vout> 60 Vp ดังแสดงในภาพท่ี 9 (ก) และ (ข) คายอดของสัญญาณเอาตพุตจะถูกขลิปเนื่อง
จากในการออกแบบสัญญาณเอาตพุตตองมีคาสูงไมเกินแหลงจายไฟตรงรางคูคาสูงคือ +/- 75 Vdc  

 

 
 

                            (ก)                                                       (ข) 
                                                        

ภาพท่ี 9  ภาพคลื่นสัญญาณเอาตพุตขนาด 62 Vp และแรงดันไฟตรง 2 ระดับ คาบวกและคาลบ 
 

สรุป 
 การพัฒนาชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูสําหรับวงจรขยายเสียงสาธารณะคลาสจี

ท่ีไดนําเสนอนี้ ไดมุงเนนการปรับปรุงในสวนชุดควบคุมการสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูสองระดับซ่ึงทําให
วงจรขยายเสียงคลาสจีมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือมีการเปลี่ยนระดับไฟตรงคาต่ําไปเปนไฟตรงคาสูงท่ี
ผลตางของแรงดันไฟตรงคาต่ํามีคาเปนก่ึงหนึ่งของแรงดันไฟตรงคาสูงแตยังคงมีความรวดเร็วและตอเนื่อง
ในการขับสวิตชมอสเฟตตลอดยานความถ่ีเสียง อีกท้ังชุดควบคุมนี้ยังคลองตัวในการพัฒนาเปนชุดควบคุม
การสวิตชแหลงจายไฟตรงรางคูหลายระดับไดอยางงายภายในวงจรเดียวกัน ผลท่ีไดคือลดกําลังงาน
สูญเสียภาคขยายกําลังใหต่ําลงและมีขนาดอุปกรณเล็กลง ผลการทดสอบท่ีระดับสัญญาณเอาตพุตคา
ต่ําไมเกิน 32 VP ชุดควบคุมจะจายแหลงจายแรงดันไฟตรงรางคูคาตํ่า +/- 35 Vdc เม่ือสัญญาณเอาตพุตมี
ระดับสูงข้ึน 32 VP - 66 VP ชุดควบคุมจะเพ่ิมระดับแรงดันไฟตรงรางคูคาสูง +/- 70 Vdc ท่ีพิกัด
กําลังเอาตพุตสูงสุด 300 W โหลดคาความตานทาน 8Ω    
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การปรับปรุงแหลงจายกําลังแบบติดตามสําหรับเครื่องขยายเสียงเชิงเสน 
IMPROVEMENT OF TRACKING POWER SUPPLY FOR LINEAR 

AMPLIFIER 
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บทคัดยอ  
 บทความนี้นําเสนอการพัฒนาชุดจายกําลังไฟฟาแบบติดตามโดยมุงเนนไปท่ีระบบติดตาม 

(Tracking) ท่ีมีระดับแรงดันไฟฟาเริ่มตนคาต่ํา 10 V เพ่ือลดกําลังงานสูญเสียในขณะท่ียังไมมีสัญญาณ
อินพุตปอนเขา แตยังคงความรวดเร็วในการขับสวิตชมอสเฟตของวงจรทอนระดับ (Buck converter) 
โดยไมตองเพ่ิมวงจรไฮสปดบัฟเฟอร (Hi-speed buffer) ใหกับระบบ ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดขนาดของระบบติดตามได เม่ือขนาดสัญญาณดานอินพุตมากข้ึนวงจรภาคจายไฟคลาสทีดีจะจาย
แรงดันใหกับทรานซิสเตอรกําลังภาคเอาตพุตแบบติดตามอยางตอเนื่องและรวดเร็วในอัตราสวนท่ี
เหมาะสมจาก 10 V ถึง 160 V โดยมีแรงดันตกครอมทรานซิสเตอรภาคเอาตพุต 12 V ถึง 18 V ท่ี
พิกัดกําลัง 1,600 W และตอกับโหลดคาความตานทานเทากับ 8Ω  ผลการทดสอบท่ีแหลงจายแรงดัน 
ไฟฟากระแสตรง +/- 170 V กรณีไมมีสัญญาณอินพุต แรงดันไฟฟาเริ่มตนภาคเอาตพุตดานบวกและ
ดานลบเทากับ +10.29 V และ -10.27 V ท่ีแรงดันเอาตพุต 0 V กรณีปอนสัญญาณอินพุตรูปคลื่นไซน
ขนาด 7.2 Vp ความถ่ีเทากับ 100 Hz สัญญาณเอาตพุตสูงสุดดานบวกและดานลบเทากับ +100 Vp และ 
-100 Vp และมีแรงดันติดตามเอาตพุตสูงสุดดานบวกและดานลบเทากับ +116.0 Vp และ -116.0 Vp 
ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับเปาประสงคในการออกแบบและทดสอบวงจรขยายเสียงคลาสทีดีตลอด
ยานความถ่ีเสียง 20 Hz ถึง 20 kHz ไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ: เครื่องขยายเสียงเชิงเสน, แหลงจายกําลังไฟฟาแบบติดตาม, ไฮสปดบัฟเฟอร   
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ABSTRACT  
 This article presented a development part of tracking power supply to focus 

on tracking system with the default low initial voltage level 10 V, to reduce power loss 
while without input signal but still speed on switch MOSFET of buck converter without 
hi-speed buffer for this was able to increase efficiency and reduce size of tracking system. 
When amplitude of input increased power supply for Class TD Amplifier supply voltage for 
power transistor output stage continuous level tracking and quickly in an appropriate 
ratio from 10 V-160 V by voltage dropped transistor 12 V-18 V at rated 1,600 W load 
8 94Ω . The experiment yielded DC voltage source +/- 170 V. In case of no input signal, 
the output initial voltage were +10.72 V and -10.08 V at output voltage equal to zero, 
input sine signal was 7.2 Vp at frequency 100 Hz, the maximum positive and negative 
of output signal was +100 Vp and -100 Vp and have output tracking voltage were +116.0 Vp 
and -116.0 Vp, respectively. That was in accordance with design and testing purposes 
of system class TD amplifier with audio frequency of 20 Hz-20 kHz.  

Keywords: Linear amplifier, Tracking Power Supply, Hi-speed buffer.56  

  
บทนํา  
 ปจจุบันเครื่องขยายเสียง (Public Address Amplifier; PA) ท่ีนิยมใชงานในดานความบันเทิง 
ไดมีการพัฒนาใหมีคุณสมบัติเดนในเรื่องประสิทธิภาพสูง ความเปนเชิงเสน ความเพ้ียนของภาพคลื่นต่ํา 
ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา แตใหกําลังวัตตสูง ซ่ึงแบงออกได 2 ประเภท คือ 1) วงจรขยายเสียงแบบดิจิตอล
หรือเครื่องขยายเสียงสวิตชิงไดแก วงจรขยายเสียงคลาสดี และคลาสที เปนตน และ 2) วงจรขยายเสียง
แบบแอนะล็อกหรือเครื่องขยายเสียงเชิงเสนท่ีมีวงจรขยายกําลังภาคเอาตพุตจัดอยูในคลาสเอบี ไดแก 
วงจรขยายเสียงคลาสจี คลาสเอช คลาสเอชดี และคลาสทีดี เปนตน โดยท่ีวงจรขยายเสียงคลาสเอชดี
ไดถูกออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี โดยบริษัท CROWN ประเทศอเมริกา สวนวงจรขยายเสียงคลาส
ทีดีไดถูกออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี โดยบริษัท LAB.GRUPPEN ประเทศสวีเดน วงจรขยายเสียง
แบบแอนะล็อกคลาสเอบีนั้น ไดมีการจัดจุดทํางานสงบบนพ้ืนฐานการจัดไบอัสทรานซิสเตอรของวงจร 
ขยายกําลังภาคเอาตพุตเพ่ือวัตถุประสงคในดานความเปนเชิงเสน และความเพ้ียนของภาพคลื่นท่ีต่ํา 
ซ่ึงหมายถึงสัญญาณเอาตพุตท่ีมีคุณภาพสูง แตยังคงมีประสิทธิภาพต่ําอยูเนื่องจากมีกําลังสูญเสียคอนขาง
สูงอันเนื่องจากมีแรงดันตกครอมทรานซิสเตอรของวงจรขยายกําลังท่ีทํางานในบริเวณเชิงเสน โดยกําลัง
สูญเสียดังกลาวข้ึนอยูกับคาระดับแรงดันไฟฟากระแสตรงท่ีจายใหกับวงจรขยายกําลังภาคเอาตพุตท่ีมี
คาคงท่ี  
 ดังนั้นจึงไดพัฒนาเรื่องการลดกําลังสูญเสียในรูปความรอนใหต่ําลงเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ใหสูงข้ึนซ่ึงมีหลายวิธี เชนการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟากระแสตรงใหมีหลายระดับท้ังแบบข้ัน (Step 
level) ตัวอยางเชนวงจรขยายเสียงคลาสจี และแบบตอเนื่อง (Continuous level) ตามขนาดสัญญาณ
อินพุต ตัวอยางเชนวงจรขยายเสียงคลาสทีดี หรือเปลี่ยนเปนวงจรขยายเสียงแบบดิจิตอลคลาสดีท่ีมี
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การปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการมอดูเลตสัญญาณ (Modulation) ท่ีใชในการขับนําสวิตชเพ่ือใหไดภาพ
คลื่นเอาตพุตใหใกลเคียงไซนมากท่ีสุด ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 ภาพท่ี 1 (ก) แสดงภาพคลื่นไซนของแรงดันเอาตพุตวงจรขยายคลาสเอบี ซ่ึงพ้ืนท่ีสีสมแสดง
กําลังไฟฟาสูญเสียในรูปความรอน พบวา กําลังเอาตพุตสูงสุดของวงจรขยายคลาสเอบีถูกจํากัดดวย
แหลงจายกําลังไฟฟาซ่ึงผลท่ีไดคือวงจรขยายมีกําลังไฟฟาสูญเสียในรูปความรอนอยูตลอดเวลาแมใน
ขณะท่ีสัญญาณเอาตพุตมีขนาดเล็กก็ตาม ภาพท่ี 1 (ข) แสดงภาพคลื่นไซนของแรงดันเอาตพุตวงจร 
ขยายคลาสจีซ่ึงใชหลักการสวิตชระดับแรงดันไฟฟาจากแหลงจายกําลังไฟฟาใหสัมพันธกับสัญญาณ
เอาตพุต กําลังสูญเสียในรูปความรอนจึงมีคานอยเม่ือแรงดันเอาตพุตมีคาต่ํา และเม่ือสัญญาณอินพุตมี
ขนาดใหญข้ึนก็จะใชระดับแรงดันไฟเลี้ยงท่ีสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) คลาสเอบ ี                       (ข) คลาสจี 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (ค) คลาสด ี                       (ข) คลาสทีดี หรืออีอีเอ็นจิน 

 
ภาพท่ี 1  การสูญเสียกําลังงานในรูปความรอนของวงจรขยายเสียง 
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 สวนในภาพท่ี 1 (ค) แสดงแรงดันเอาตพุตวงจรขยายคลาสดีจะมีลักษณะเปนสัญญาณพัลส
ซ่ึงแรงดันจากแหลงจายกําลังจะสัมพันธกับความกวางพัลส เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของวงจรขยาย
คลาสดีมีคาสูงมากประมาณ 80% ภาพท่ี 1 (ง) แสดงรูปคลื่นไซนของแรงดันเอาตพุตวงจรขยายคลาส
คลาสทีดีหรืออีอีเอ็นจิน ซ่ึงเปนการรวมกันในเรื่องคุณภาพเสียงของวงจรขยายคลาสเอบีและคลาสดี 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูง และมีคุณภาพเสียท่ีดี วงจรขยายเสียงคลาสทีดีมีหลักการคือจายพลังงานไฟฟา
ตามระดับของสัญญาณเอาตพุตซ่ึงแปรผันตามสัญญาณอินพุตอยางเชิงเสน   

 บทความฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงวงจรขยายเสียงเชิงเสนสาธารณะวัตตสูงคลาสทีดี โดยมุงเนน
ไปในสวนของชุดจายกําลังแบบติดตาม โดยมีแรงดันไฟฟาเริ่มตนคาต่ําท่ี 10 V เพ่ือลดกําลังงานสูญเสีย
ในขณะท่ียังไมมีสัญญาณอินพุตปอนเขามา อยางไรก็ตามเม่ือขนาดสัญญาณอินพุตเพ่ิมมากข้ึน วงจร
ภาคจายไฟคลาสทีดีจะจายแรงดันใหทรานซิสเตอรแบบติดตามอยางตอเนื่องและรวดเร็วใหกับวงจรขยาย
กําลังภาคเอาตพุต ในอัตราสวนท่ีเหมาะสมจาก +/- 10 V ถึง +/- 160 V โดยไดเพ่ิมวงจรโทเทมโพล 
(Totem pole) เพ่ือเพ่ิมความสามารถการจายกระแสใหวงจรขับมอสเฟสของวงจรทอนระดับ ซ่ึงเปน
การเพ่ิมความถูกตองและเสถียรภาพใหกับวงจรติดตามการจายกําลังไฟฟาของวงจรขยายเชิงเสนคลาสเอบี 

 

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานวงจรขยายเสียงคลาสทีด ี
 บล็อกไดอะแกรมพ้ืนฐานของวงจรขยายเสียงคลาสทีดี ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2  บล็อกไดอะแกรมวงจรขยายเสียงคลาสทีดี  
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 จากภาพท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมประกอบดวยสวนสําคัญ 5 สวน ดังนี้ 1) ภาคอินพุตและคลิปปง
ทําหนาท่ีเปนวงจรทรานสคอนดักแตนซเพ่ือรองรับสัญญาณเสียงดานอินพุต 2) คูลองเทลทําหนาท่ี
ขยายแรงดันไฟฟาหรือเรียกวาเปนวงจรทรานสอิมพีแดนซ 3) ไดรเวอรทําหนาท่ีขับกระแสเพ่ือใหภาค
เอาตพุตทํางานไดเต็มพิกัด ซ่ึงใชทรานซิสเตอรคูประกอบ (Complementary) แบบอิมิตเตอรฟอลโล
เวอรเพ่ือใหกระแสเพียงพอเม่ือภาคเอาตพุตตองขับโหลดต่ํา ๆ 4) ภาคเอาตพุตหรือภาคขยายกําลังรับ
แรงดันไฟ +/-18 V ผานไดโอดความถ่ีสูงเขามาเปนแรงดันไฟฟาเริ่มตน เม่ือมีสัญญาณเสียงเขามาแลว
แรงดันไฟฟาของภาคเอาตพุตจะถูกสงมาจากวงจรติดตามดานบวกและดานลบ ซ่ึงภาคนี้ทําหนาท่ีเปน
ภาคขยายกําลังขับสงออกไปยังลําโพง และ 5) วงจรติดตามดานบวกและดานลบทําหนาท่ีจาย
แรงดันไฟฟากระแสตรงใหกับทรานซิสเตอรภาคเอาตพุตท้ังดานบวกและดานลบ โดยใชวิธีการรับเอา
สัญญาณเสียงจากจุดเอาตพุตของลําโพงมาเขาออปโตคัปเปลอรแลวสงสัญญาณไปผสมกับสัญญาณ
สามเหลี่ยมเพ่ือทําใหเกิดเปนสัญญาณพัลสดวยการตั้งความถ่ีการมอดูเลต (Modulation frequency) 
ประมาณ 60 kHz เพ่ือขับมอสเฟตใหทํางานแบบสวิตชิงจายกระแสตอไปยังขดลวดวงจรทอนระดับให
ระบบไฟจายแรงดันแปรตามขนาดหรือความแรงเสียงในข้ันตอนสุดทาย 

 

หลักการวงจรพัลสติดตาม  
 หัวใจของวงจรขยายเสียงคลาสทีดีคือการจายไฟฟากระแสตรงแปรตามสัญญาณเสียง ซ่ึง

เรียกวา Tracking Class-D (TD type) โดยรับสัญญาณเสียงรูปคลื่นไซนมาแปลงเปนสัญญาณพัลสแลว
สงใหภาคจายไฟสวิตชิงแบบทอนระดับจายแรงดันไฟออกไปเลี้ยงทรานซิสเตอรกําลังภาคเอาตพุต 
โดยเขียนวงจรแยกไดดังแสดงในภาพท่ี 3 (เขียนเฉพาะวงจรติดตามดานบวกเทานั้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 3  วงจรติดตามขนาดสัญญาณเพ่ือประมวลผลเปนพัลส โดยการทํางานของ Q21 และ Q19 [14] 
 

 การทํางานของวงจรพัลสติดตามคือในจังหวะท่ี Q19 เปดวงจรเกิดแรงดันไฟตกครอม Q19 
หรือไดพัลสบวกสงไปยัง LED ภายใน IC3 ใหสงถายออกไปยังมอสเฟสของวงจรทอนระดับ การเกิดพัลส
แตละครั้งทําใหแรงดันไฟ + VTD ขยับสูงข้ึนและแรงดันไฟของสัญญาณเอาตพุตก็ขยับตาม ทําให Q19 
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เกิดภาวะยอนกลับ มีไดโอด D14 ควบคุมการเปดและปดใหทันกับเวลา เพราะเม่ือสัญญาณอินพุตเพ่ิมข้ึน
แรงดันไฟติดตามจะสงมาแทนไฟ +18V ไดโอด D14 ตอครอมกลับข้ัวท่ีขาคอลเล็กเตอรกับเบสของ Q19 
เพ่ือใหสามารถรับไฟจาก + VTD ผาน D14 ได ไดโอด D14 จึงตองเปนซอตตก้ีไดโอดท่ีทํางานไดกับ
ความถ่ีสูง พัลสท่ีสงออกทางเอาตพุตของ IC3 จะถูกกําจัดสัญญาณรบกวนออกไปดวย 

 

การออกแบบและพัฒนาชุดจายแรงดันแบบติดตามสําหรับวงจรขยายเชิงเสน 
 เนื่องจากวงจรขยายเสียงสาธารณะวัตตสูงคลาสทีดีโดยท่ัวไปมีแรงดันไฟฟาเริ่มตน +/- 18 

V ถึง +/- 21 V และมีแรงดันไฟตรงสําหรับจายใหกับวงจรขยายกําลังภาคเอาตพุต +/- 160 V พิกัด
กําลังเอาตพุต 1,600 W ท่ีโหลด 8Ω ทําใหมีกําลังไฟฟาสูญเสียในรูปความรอนสูง ดังแสดงในภาพท่ี 3  

 ผูวิจัยจึงไดมีแนวความคิดท่ีจะลดกําลังไฟฟาสูญเสียดังกลาวจึงไดมีการพัฒนาในสวนของ
ชุดจายกําลังแบบติดตามรูปแบบใหม โดยการลดแรงดันไฟฟาตั้งตนใหต่ําลงท่ี +/- 10 V และเพ่ิมพิกัด
แรงดันไฟฟากระแสตรงภาคเอาตพุตเปน +/- 170 V โดยไมจําเปนตองเพ่ิมวงจรไฮสปดบัฟเฟอรแต
ยังคงมีความไวในการตอบสนองตอความถ่ีสูง โดยนําสัญญาณ PWM จากวงจรกําเนิดสัญญาณตอเขา
คอนเน็กเตอร P2 และนําสัญญาณกระตุนซ่ึงเปนแรงดันครอมทรานซิสเตอรขาอิมิตเตอรตอเขาท่ีจุดทริก 
(TRIG+) ดังแสดงในภาพท่ี 4  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4  วงจรจายกําลังไฟฟาแบบติดตาม (เฉพาะดานบวก) ท่ีปรับปรุงและพัฒนาข้ึน 
 

ผลการทดสอบ  
 ทดสอบการทํางานของชุดจายกําลังแบบติดตามสําหรับวงจรขยายเสียงเชิงเสน โดยมีเง่ือนไข

การทดลองดังนี้ ใชแหลงจายไฟตรงจากแหลงจายกําลังสวิตชิงท่ีพิกัดแรงดันเอาตพุต +/- 170 V จาย
ใหกับวงจรขยายเสียงเชิงเสนคลาสทีดี ขับโหลดตัวตานทาน 8Ω  ดังแสดงในรูปท่ี 5 ภาพคลื่นแรงดัน
เอาตพุตและแรงดันไฟไฟฟาเริ่มตน กรณีท่ีไมมีสัญญาณอินพุต ทําใหสัญญาณเอาตพุตมีคา 0 V (ก) 
แรงดันไฟฟาเริ่มตนดานบวกท่ี +10.29 V (ข) แรงดันไฟฟาเริ่มตนดานลบท่ี -10.27 V    
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(ก)                                                             (ข)         
   

ภาพท่ี 5  ภาพคลื่นแรงดันเอาตพุตและแรงดันไฟไฟฟาเริ่มตน กรณีท่ีไมมีสัญญาณอินพุต 
 

 จากนั้นปอนสัญญาณอินพุต Vin จากเครื่องกํานิดสัญญาณรูปคลื่นไซนท่ีมีการปรับขนาดตั้งแต 
0-9.999 Vp และปรับความถ่ีตั้งแต 20 Hz-20 kHz ตามลําดับ ซ่ึงผลการทดลองแสดงไดดังรูปท่ี 6-7  
โดยในภาพท่ี 6 ปอนแรงดันอินพุตท่ีมีขนาด 2 Vp สวนภาพท่ี 7 ปอนแรงดันอินพุตท่ีมีขนาด 7.2 Vp 
ท่ีวงจรขยายมีอัตราขยายรวม 14 เทา พบวา แรงดันเอาตพุตเพ่ิมจาก 28 Vp ไปเปน 100 Vp แสดง
วาวงจรมีการขยายเปนแบบเชิงเสนและไมมีการผิดเพ้ียนไปจากรูปคลื่นดานอินพุต (ภาพคลื่นไซน) 
เม่ือทําการเพ่ิมขนาดสัญญาณอินพุตใหสูงข้ึนประมาณ 9.999 Vp จะทําใหแรงดันติดตามถูกขลิปท่ี 
+156.27 Vp และสัญญาณเอาตพุตถูกขลิปท่ีขนาด +138.51 Vp ทางดานบวก และแรงดันติดตาม
ถูกขลิปท่ี -156.71 Vp และสัญญาณเอาตพุตถูกขลิปท่ีขนาด -138.02 Vp ทางดานลบ ตามลําดับ 

 

    
(ก)                                                      (ข)         

 

ภาพท่ี 6  ภาพคลื่นแรงดันเอาตพุต แรงดันไฟฟาติดตามดานบวกและติดตามดานลบท่ีความถ่ี 50 Hz 
 

+vinitial vout -vinitial vout 

ผลตางแรงดันเทากับ 12 V +vTracking 

vout 

Positive Tracking Negative Tracking 

-vTracking 

vout 
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(ก)                                                                     (ข) 
 

ภาพท่ี 7  ภาพคลื่นแรงดันเอาตพุตและแรงดันไฟฟาติดตามดานบวกและติดตามดานลบท่ีความถ่ี 100 Hz 
 

 ภาพท่ี 8 ทดสอบการทํางานของชุดจายแรงดันไฟฟาแบบติดตามวงจรขยายเสียงคลาสทีดี
โดยปอนแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 V 50 Hz จายใหกับแหลงจายกําลังสวิตชิงเพ่ือใหไดไฟตรงท่ีมี
คา +/-170 V เปนไฟเลี้ยงใหกับวงจรขยายภาคเอาตพุตของทรานซิสเตอร จากนั้นไดปอนสัญญาณ
รูปคลื่นไซนจากเครื่องกําเนิดสัญญาณ (Function generator) ท่ีขนาดและความถ่ีตาง ๆ ใหกับวงจร 
ขยายเสียงคลาสทีดีโดยไดมีการปรับท้ังขนาดและความถ่ีดังแสดงในภาพท่ี 5-7 ตามลําดับ 

  
 

ภาพท่ี 8  การทดสอบการทํางานชุดจายกําลังแบบติดตามวงจรขยายเสียงคลาสทีดี 

 
สรุป 

 การพัฒนาชุดจายกําลังไฟฟาแบบติดตามสําหรับวงจรขยายเสียงคลาสทีดี ท่ีไดนําเสนอนี้ โดย
มุงเนนการปรับปรุงในสวนของระบบติดตามการจายแรงดันไฟฟาใหกับวงจรขยายกําลังซ่ึงเปนภาคสุดทาย 
ท่ีมีแรงดันไฟฟาเริ่มตนท่ีมีต่ํามาก ประมาณ 10 V แตยังคงมีความรวดเร็วและตอเนื่องในการขับสวิตช
มอสเฟตของวงจรทอนระดับไดตลอดทุกยานความถ่ีเสียง ในการทดสอบจริงไดปอนสัญญาณอินพุตขนาด 
9.99 Vp ท่ีความถ่ี 1 kHz โหลดตัวตานทานขนาด 2,000 W เพ่ือทดสอบวงจรขยายเสียงคลาสทีดีท่ีพิกัด 
1,600 W ท่ีพิกัดแรงดันเอาตพุต 160 Vp ท่ีไดออกแบบไว ผลการทดสอบพบวามีการขลิปของแรงดัน

Negative Tracking 

-vTracking 

vout 

ผลตางแรงดันเทากับ 16 V 

+vTracking 

vout 

Positive Tracking 
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เอาตพุตเกิดข้ึนท่ีแรงดันเอาตพุตประมาณ 138 Vp ท่ีโหลด 8 โอหม คํานวณกําลังเอาตพุตได 1,190.25 W 
และเม่ือไดทดลองปอนอินพุตดวยสัญญาณเสียงกับลําโพงขนาด 18 นิ้ว ขนาด 1,500 W วงจรขยาย
สามารถขับเสียงออกมาไดจริง 
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บทคัดยอ 
 เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรไดมีการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban)  
ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรเรียกวาระบบ EDOC ในการรับ-สงหนังสือราชการประเภทหนังสือภายใน ระหวาง
กรมวิชาการเกษตรซ่ึงมีหลายหนวยงาน และมีท่ีตั้งตางสถานท่ี โดยขอมูลตาง ๆ จะถูกจัดเก็บไวใน
ฐานขอมูลท่ีเปนไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร ซ่ึงเม่ือระยะเวลาผานไปจะเกิดขอมูลท่ีมีจํานวนมาก 
และหลากหลาย รวมถึงยังมีความกระจัดกระจายของขอมูลอยูเปนจํานวนมากซ่ึงยากตอการสืบคน
ขอมูล และยากตอการนําขอมูลมาสรุปผลเพ่ือวิเคราะหในรูปแบบตาง ๆ ทางผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบ
ดาตาวิชวลไลเซชั่น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือวิเคราะห และออกแบบพัฒนาระบบ 2) เพ่ือพัฒนา
ระบบดาตาวิชวลไลเซชั่น และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใชงาน ระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร โดยใชโปรแกรม
พาวเวอรบีไอ แลวนํามาสรางแดชบอรด และจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 
4.86 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 สรุปวา ระบบขาวกรองธุรกิจท่ีพัฒนาข้ึนมาชวยใน
การสนับสนุนการดูขอมูลไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ: ไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร, ดาตาวิชวลไลเซชั่น, โปรแกรมพาวเวอรบีไอ, แดชบอรด 
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ABSTRACT 
 The Department of Agriculture uses the Electronic Document System (e-Saraban) 
called the EDOC system for receiving-sending internal official correspondence among 
its several units. The SQL Server database is used to manage and store data. Due to 
the different locations and departments of each unit and a greater amount of scattered 
data, there are difficulties in data searching as well as data analysis. Therefore, the 
researcher develops a data visualization system to facilitate the Electronic Document 
System. The case study is the Department of Agriculture. The data is managed via Power BI 
Desktop for the development of a dashboard to display statistics of receiving-sending 
internal official correspondence in different forms. Regarding the evaluation of eight 
users’ satisfaction with the system, the mean score is 4.86, and the standard deviation 
is 0.20. It can be concluded that the developed business intelligence system well supports 
data searching and analysis. 
keywords: Microsoft SQL Server, Data Visualization, Microsoft Power BI Desktop,  
                Dashboard. 
 

บทนํา  
 กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานในสังกัด
กรมวิชาการเกษตรประกอบดวยกันหลายกลุม ไดแก 1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 2) กลุมตรวจสอบ
ภายใน 3) กลุมบริหาร 4) กลุมวิจัยและพัฒนา 5) กลุมมาตรฐานสินคาพืชและควบคุมตามกฎหมาย 
6) กลุมบริหารจัดการในพ้ืนท่ี ซ่ึงตั้งอยูในสวนกรุงเทพมหานคร และตั้งอยูในสวนตางจังหวัด ซ่ึงใน
สวนหนังสือราชการประเภทหนังสือภายในนั้น โดยมีการติดตองานราชการกันระหวางกรมวิชาการ
เกษตร และหนวยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรโดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงกรมวิชาการ
เกษตรเรียกวา EDOC เปนระบบรับ-สงหนังสือราชการแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีการแยกรูปแบบหนังสือ
ราชการ รวมถึงการแยกลําดับความเรงดวน โดยขอมูลสวนหนังสือราชการประเภทหนังสือภายในท้ัง
หนังสือรับเขา และหนังสือสงออกไดถูกเก็บไวในฐานขอมูล ซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีจํานวนมาก และหลากหลาย 
รวมถึงยังมีความซํ้าซอน และกระจัดกระจายของขอมูลอยูเปนจํานวนมากซ่ึงยากตอการสืบคนขอมูล 
และยากตอการนําขอมูลมาสรุปผลเพ่ือวิเคราะหในรูปแบบตาง ๆ เชน แสดงจํานวนหนังสือราชการท่ี
รับเขา และสงออก ดวยสาเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร โดยการนําขอมูลจํานวนมาก และ
หลากหลาย รวมถึงยังมีความซํ้าซอน และกระจัดกระจายของขอมูลมาแปลงรูปแบบ และใชระบบขาว
กรองธุรกิจ มาสรางแดชบอรด โดยสามารถแสดงขอมูลโดยรวม หรือสามารถแสดงขอมูลเฉพาะบางขอมูล 
รวมถึงสามารถแสดงขอมูลแบบสรุปผล และสามารถแสดงขอมูลเปนลําดับชั้นหลายระดับชั้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห และออกแบบพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพื่อสนับสนุนการบริหาร   
จัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร 
 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 ดาตาวิชวลไลเซช่ัน (Data Visualization) การสรุปขอมูล และแสดงออกมาเปนภาพ 
เกิดจากการทํา Information Visualization และ Visual Analytics โดยแสดงผลลัพธถูกจัดทําออกมา
ในรูปของแผนภูมิ กราฟ หรือแผนท่ี โดยมีจุดประสงคใหสามารถเขาใจงาย อธิบายไดชัดเจน และเห็น
ภาพรวมของผลลัพธ (Kockpit, 2564) ดังภาพท่ี 1 โดยงานวิจัยไดนําขอมูลจํานวนมาก และหลากหลาย 
รวมถึงยังมีความซํ้าซอนท่ีไมมีรายงานสรุปนํามาสรางแดชบอรดในรูปแบบดาตาวิชวลไลเซชั่น โดยสามารถ
แสดงขอมูลโดยรวม หรือสามารถแสดงขอมูลเฉพาะบางขอมูล รวมถึงสามารถแสดงขอมูลแบบสรุปผล 
และสามารถแสดงขอมูลเปนลําดับชั้นหลายระดับชั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ดาตาวิชวลไลเซชั่น (FanRuan, 2563) 
 
 การแปลงรูปแบบขอมูล ETL (Extract Transform Load) กระบวนการดึงขอมูลออกมา
จากหลาย ๆ ท่ีนํามาตรวจสอบคุณภาพของขอมูล มีการเชื่อมโยง และปรับขอมูลใหเปนไปในรูปแบบ
เดียวกัน และทายท่ีสุดทําการสงมอบ (delivery) ขอมูลเหลานั้นในรูปแบบท่ีงายตอการใชงาน (Fusion 
Solution, 2564) ดังภาพท่ี 2 โดยงานวิจัยไดนําขอมูลจํานวนมากและหลากหลาย รวมถึงยังมีความ
ซํ้าซอน ซ่ึงมีการกระจัดกระจายของขอมูลนํามาแปลงรูปแบบขอมูล เพ่ืองายตอการนํามาวิเคราะห 
แลวสรางแดชบอรด 
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ภาพท่ี 2  การแปลงรูปแบบขอมูล ETL (Panoply, 2564) 
 
 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) กระบวนการวิเคราะหขอมูลท่ีมี
ขนาดใหญ เพ่ือคนหารูปแบบความสัมพันธของขอมูลเพ่ือหาสิ่งเชื่อมโยงท่ีเชื่อมขอมูลเหลานั้นเขาไว
ดวยกัน ผลการวิเคราะหขอมูลนี้สามารถนําไปสูการทําแผนการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม, 2562) ดังภาพท่ี 3 โดยงานวิจัยไดนําขอมูลจํานวนมาก และหลากหลาย รวมถึงยังมี
ความซํ้าซอน ซ่ึงมีการกระจัดกระจายของขอมูล โดยหลังจากแปลงรูปแบบขอมูลไดนําสรางคลังขอมูล
ขนาดใหญ เพ่ือใชในการวิเคราะห แลวสรางแดชบอรดในรูปแบบดาตาวิชวลไลเซชั่น 
 

 
 

ภาพท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Vikash Kumar, 2561) 
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 วารุณี  แตมคู และกฤษณะ ไวยมัย (2560) กลาววา การเก็บขอมูลความตองการของผูบริหาร
มาทําการวิเคราะห และออกแบบรายงานท่ีสนับสนุนการวิเคราะห และตัดสินใจ โดยกระบวนการนําเขา
ขอมูล (Extract Transform and Load: ETL) ท่ีรองรับการสรางรายงาน จากนั้นนําผลการวิเคราะห 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

230 

 

และสุรชาติ วรกุลรังสรรค (2561) กลาววา การนําโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะมาชวยในการวิเคราะห
การเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ออกแบบระบบการจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft SQL Server 2017 
สามารถวิเคราะห เพ่ือประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุงแกไขเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผน จาก
การศึกษางานวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการนําขอมูลท่ีมีในหนวยงานมาวิเคราะหเพ่ือแสดงผล
ในรูปแบบรายงานอัจฉริยะ รวมถึงไดรูปแบบการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การดําเนินการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร ไดนําวงจรการพัฒนาระบบงาน (SDLC) มาเปนเครื่องมือ
ในการทําวิจัย ดังนี้ 
 1. การระบุปญหา (Problem Identification) การพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของผูบริหาร และผูใชงานระบบวาสามารถ
นํามาวิเคราะห และปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไดตองตามความตองการ 
 2. การวิเคราะห (System Analysis) รวบรวมขอมูลการจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
และสอบถามความตองการรายงานสรุปตาง ๆ 
 3. การออกแบบ (Design) ดําเนินการเขียนภาพข้ันตอนการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่น
เพ่ือสนับสนุนการจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5  ภาพข้ันตอนการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
                   งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร 
 
 4. การพัฒนา (Development) ซ่ึงการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยการนําขอมูลสวนหนังสือราชการไดถูกเก็บไวในฐานขอมูล
ท่ีเปนไมโครซอฟท เอสคิวแอลเซิรฟเวอร (Microsoft SQL Server) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีจํานวนมาก และ
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หลากหลาย มาสรุปผลเพ่ือวิเคราะหในรูปแบบตาง ๆ นํามาแปลงรูปแบบ (ETL) และไดใชระบบขาวกรอง
ธุรกิจ (Business Intelligence) มาสรางแดชบอรด (Dashboard) โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
  4.1 กระบวนการแปลงรูปแบบขอมูล โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอลเซิรฟเวอร 
ดังภาพท่ี 6 
 

 
 

 
ภาพท่ี 6  กระบวนการแปลงรูปแบบขอมูล โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอลเซิรฟเวอร 

 
  4.2 กระบวนการแปลงรูปแบบขอมูล โดยใชโปรแกรมพาวเวอรบีไอ ดังภาพท่ี 7   
 

 
 

 
ภาพท่ี 7  กระบวนการแปลงรูปแบบขอมูล โดยใชโปรแกรมพาวเวอรบีไอ 
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  4.3 การใชภาษา DAX (Data Analysis Expressions) ในโปรแกรมพาวเวอรบีไอ 
   - ปริมาณหนังสือราชการท่ีมีการรับเขา และสงออกของแตละหนวยงาน ติดอันดับ 
Top 5, Top 10, Top 15, Top 20 
 

SelectedTopN  = if(HASONEVALUE('TopN'[Value]),MIN('TopN'[Value]),5)  
TopN in SelectedN = if(EDOC[RankTotal]<=[SelectedTopN],1,0)  
TopN Register = ALCULATE(edoc[QuantityTotal],TopN(SELECTEDVALUE('TopN'[Value]), 
    VALUES(EDOC[BID_Register]),EDOC[QuantityTotal],DESC)) 
 

   - การนับจํานวนปริมาณหนังสือราชการท่ีมีการรับเขา และสงออก 
Count = COUNTA(EDOC[WID])  
QuantityTotal = COUNTA(EDOC[BID_Register])  
 

   - การดําเนินการบวกของหนังสือราชการท่ีมีการรับเขา และสงออก 
Count_Paper = COUNTA(BLUE_UP[WID]) + COUNTA(ORANGE_UP[WID]) 
 

   - การดําเนินการลบของหนังสือราชการท่ีมีการรับเขา และสงออก 
Count_Paper_1 = EDOC[Count_Paper] - COUNTA(ORANGE_UP[WID])  
  

   - การหาลําดับของหนังสือราชการท่ีมีการรับเขา และสงออก 
RankTotal = RANKX(ALL(EDOC[BID_Register]),[QuantityTotal])  
 

  4.4 รูปแบบแดชบอรดในแบบตาง ๆ ดังภาพท่ี 8-9 
 

 
 

 
ภาพท่ี 8 รูปแบบแดชบอรดในแบบตาง ๆ แผนท่ี 1 
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ภาพท่ี 9 รูปแบบแดชบอรดในแบบตาง ๆ แผนท่ี 2 

 
 5. การทดสอบ (Testing) ทดสอบดูแดชบอรดในรูปแบบตาง ๆ ท้ังแบบ 1 ลําดับชั้น และ 
หลายลําดับชั้น ดังนี้ 

  5.1 รูปแบบแดชบอรดแสดงปริมาณหนังสือราชการท่ีมีการรับเขา และสงออกของแตละ
หนวยงาน ติดอันดับ Top 5, Top 10, Top 15, Top 20 ดังภาพท่ี 10 

 

 

 
    

ภาพท่ี 10  รูปแบบแดชบอรดแสดงปริมาณหนังสือราชการท่ีมีการรับเขา  
                               และสงออกของแตละหนวยงานติดอันดับ 
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  5.2 รูปแบบแดชบอรดแสดงจํานวนหนังสือราชการท่ีอยูในข้ันตอนการดําเนินการเสร็จ
แลว และงานระหวางดําเนินการเม่ือเทียบกับปริมาณของหนังสือท้ังหมด ดังภาพท่ี 11 
 

      

 
ภาพท่ี 11  รูปแบบแดชบอรดแสดงจํานวนหนังสือราชการ 

 
  5.3 รูปแบบแดชบอรดแสดงสถานะหนังสือรับ-สถานะหนังสือสง ระดับท่ี 1 ดังภาพท่ี 12 
 

 
 

 
ภาพท่ี 12  แดชบอรดแสดงสถานะหนังสือรับ ระดับท่ี 1 
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  5.4 รูปแบบแดชบอรดแสดงสถานะหนังสือรับ-สถานะหนังสือสง ระดับท่ี 2 ดังภาพท่ี 13 
 

  
 

ภาพท่ี 13  แดชบอรดแสดงสถานะหนังสือรับ โดยแสดงจํานวนหนังสือท่ีจัดเก็บแลว  
                         และหนังสือท่ีหามใช ระดับท่ี 2 
 
  5.5 รูปแบบแดชบอรดแสดงหนังสือรับ - สง หนวยงานในภูมิภาค ดังภาพท่ี 14 
 

  
 
 

ภาพท่ี 14  แดชบอรดแสดงหนังสือรับ-สง หนวยงานในภูมิภาค 
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  5.6 รูปแบบแดชบอรดแสดงจํานวนหนังสือรับ-หนังสือสง แยกตามประเภทหนังสือ ดังภาพ
ท่ี 15 
 

 
 

 
ภาพท่ี 15  แดชบอรดแสดงจํานวนหนังสือรับ-หนังสือสง แยกตามประเภทหนังสือ 

 

ผลการวิจัย 
 จากงานวิจัยการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร มีวัตถุประสงค 3 ขอ โดยผลการวิจัยมีดังนี ้
 1. เพ่ือวิเคราะห และออกแบบพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร ไดออกแบบแผนภาพบริบท (Context 
Diagram) และแผนภาพกระแสขอมูล (DFD) 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร ไดวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร ไดสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใชงานระบบ ซ่ึงไดทําการทดสอบการใชงานระบบโดยใหผูบริหารระดับสูงภายในองคกร จํานวน 8 คน 
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เขาทดสอบใชงานระบบ โดยทําการประเมินความพึงพอใจตอระบบจากแบบสอบถาม จํานวน 8 ชุด 
โดยใชโปรแกรม SPSS วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบขาวกรองธุรกิจ 
 

ขอคําถาม x  SD แปลความหมาย 

1. ความเหมาะสมของระบบในการนํามาใชงาน 5.00 0.00 ดีมาก 
2. แดชบอรดมีรูปแบบท่ี ความสวยงาม สามารถเขาใจไดงาย 4.57 0.53 ด ี
3. คนหาขอมูลตาง ๆ ไดงายไมซับซอน และสะดวกตอการใชงาน 4.71 0.49 ด ี
4. มีรายละเอียดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ลดความซํ้าซอนของขอมูล 5.00 0.00 ดีมาก 
5. สามารถนําผลท่ีไดจากแดชบอรดมาชวยในการสนับสนุน 
   การตัดสินใจในงานตาง ๆ ได 

5.00 0.00 ดีมาก 

ระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 4.86 0.20 ดีมาก 
  
 จากตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ดวยโปรแกรมพาวเวอรบีไอ และไดทําแบบสอบถามความพึงพอใจใน

การใชงานระบบจํานวน 8 คน สรุปการประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบไดผลคาเฉลี่ย ( x ) 
เทากับ 4.86 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.20 ซ่ึงแสดงวาผูใชงานระบบรวมถึงผูบริหาร 
และนักวิชาการมีการยอมรับ และมีความพึงพอใจในการใชงานระบบทุกดานอยูในระดับดี 
 

อภิปรายผล  
 กรมวิชาการเกษตรมีการดําเนินการในสวนของหนังสือราชการประเภทหนังสือภายใน โดย
ใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรเรียกวา EDOC เปนระบบรับ-สงหนังสือราชการ
แบบอิเล็กทรอนิกส และมีการจัดเก็บไวในฐานขอมูล ซ่ึงเปนขอมูลจํานวนมาก และมีความหลากหลาย
จึงยากตอการสืบคน ผูวิจัยไดพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส โดยการนําขอมูลจํานวนมาก และมีความซํ้าซอน และกระจัดกระจายของขอมูลมาแปลง
รูปแบบ และไดใชระบบขาวกรองธุรกิจมาสรางแดชบอรด ใหสามารถแสดงขอมูลโดยรวม หรือขอมูล
เฉพาะบางขอมูล ขอมูลแบบสรุปผล และขอมูลท่ีเปนลําดับชั้นหลายระดับชั้นได โดยสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วารุณี แตมคู และกฤษณะ ไวยมัย (2560) กลาววา การออกแบบรายงานท่ีสนับสนุนการวิเคราะห 
และตัดสินใจ โดยกระบวนการนําเขาขอมูล (Extract Transform and Load: ETL) ท่ีรองรับการสราง
รายงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชาติ วรกุลรังสรรค (2561) กลาววา การออกแบบระบบ
การจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft SQL Server 2017 สามารถวิเคราะห เพ่ือประกอบ การตัดสินใจ 
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สรุป 
 จากการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส โดยสามารถนําขอมูลสวนหนังสือราชการประเภทหนังสือภายในท้ังหนังสือรับเขา และ
หนังสือสงออกในฐานขอมูล ท่ีมีจํานวนมาก และหลากหลาย รวมถึงยังมีความซํ้าซอน และกระจัดกระจาย
ของขอมูลมาแปลงรูปแบบ และไดใชระบบขาวกรองธุรกิจมาสรางแดชบอรด ใหสามารถแสดงขอมูล
โดยรวม หรือขอมูลเฉพาะบางขอมูล ขอมูลแบบสรุปผล และขอมูลท่ีเปนลําดับชั้นหลายระดับชั้นได 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร สามารถพัฒนาใหแสดงผลบนอุปกรณเครื่องท่ี (Power BI 
Mobile Apps) และทําการโตตอบกับแดชบอรดไดจากทุกท่ี ทุกเวลา อีกท้ังยังสามารถแชรรายงาน
ใหกับผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว (Publish to Web (Public)) 
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การวิเคราะหคุณภาพสญัญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยใชดาตาวิชวลไลเซช่ัน 
กรณีศึกษาหนวยงานควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของบริษัท 
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QUALITY CONTROL UNIT, NATIONAL TELECOM PUBLIC COMPANY 

LIMITED 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ไดศึกษาเรื่อง การออกแบบแผนภาพวิชวลไลเซชั่นเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล
คุณภาพสัญญาณโดยใชพารามิเตอรของปริมาณการอัพโหลดและดาวนโหลด ซ่ึงเกิดจากการทดสอบจริง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ในป 2564 โดยการนําขอมูลใน Server ท่ีรองรับล็อกไฟลในการทดสอบคุณภาพ
สัญญาณมาทําการรวบรวมขอมูลเพ่ือออกแบบฐานขอมูลดวย ER Diagram และออกแบบแผนภาพ
วิซวลไลเซชั่นเพ่ือใชในการแสดงขอมูลแผนภาพโดยสามารถแบงเปนเขตอําเภอและตําบลเพ่ือใหผูท่ี
ตองการทราบขอมูลคุณภาพสัญญาณเขาใจไดงายข้ึน โดยจากแบบสํารวจประเมินความพึงพอใจใน
แผนภาพวิชวลไลเซชั่นแสดงคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี พบวา ผูประเมินมีระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.55) และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.60 โดยดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ ดานความนาเชื่อถือของขอมูลแผนภาพวิชวลไลเซชั่น รองลงมาคือ ดานความสามารถเขาใจขอมูล
คุณภาพสัญญาณโดยแบงตามอําเภอและตําบลไดงายข้ึน และความนาสนใจของแผนภาพวิชวลไลเซชั่น 
และทายสุดคือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูลคุณภาพสัญญาณ 
คําสําคัญ: ดาตาวิซวลไลเซชั่น, ฐานขอมูล, ปริมาณการอัพโหลด, ปริมาณการดาวนโหลด 
 
 
 
 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2564 
** ผูชวยศาสตราจารยประจาํสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to design visualization diagrams for analysis of 
signal quality data using upload and download volume parameters. Which was caused 
by the actual test in Chonburi province in 2021 by bringing data in server that supports 
log files in signal quality test to collect data for database design with ER Diagram and 
design visualization diagram to use to display diagram data, which can be divided into 
districts and sub-districts to make it easier for those who want to know the signal quality 
information to understand. From the survey to assess the satisfaction of the visualization 
diagram showing the mobile phone signal quality, it was found that the assessor had 
a very good level of satisfaction (mean=4.55) and had a standard deviation of 0.60. 
The highest satisfaction is the reliability of the visualization diagram data. The second 
is the ability to understand signal quality data. Easily divided by districts and sub-districts, 
and attractiveness of the visualization diagram and finally, it improves the efficiency 
of analyzing the signal quality data. 
Keyword: data visualization, database, throughput upload, throughput download.  
 

บทนํา 
 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) เปนหนึ่งในผูใหบริการดานธุรกิจโทรคมนาคม 
ซ่ึงหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจดานการสื่อสารไรสายคือใหบริการดานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี
และบริการท่ีใชคลื่นความถ่ี ความตองการของบริษัทคือใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบเต็ม
รูปแบบ เร็ว แรง และครอบคลุมท่ัวประเทศ ดังนั้นเพ่ือท่ีจะใหสอดคลองความตองการของบริษัท 
คุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีจึงเปนสิ่งสําคัญมากแตมีหนวยวัดคุณภาพสัญญาณมากมายไมวา
จะเปนหนวยวัดความแรงสัญญาณหนวยวัดคุณภาพสัญญาณ หนวยวัดความแรงสัญญาณตอสัญญาณ
รบกวน หนวยวัดการอัพโหลดและดาวนโหลดซ่ึงงานวิจัยนี้มีความสนใจในการนําหนวยวัดแบบอัพโหลด
และดาวนโหลดมาเทียบในแตละพ้ืนท่ีท่ีทางบริษัทไดมีการใหบริการลูกคาในแหลงชุมชนและสถานท่ี
สําคัญตาง ๆ เพ่ือเทียบเคียงวาคุณภาพเปนไปตามท่ีกําหนดหรือไมโดยปกติแลวในแตละไตรมาสจะมี
การทดสอบสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีในโครงขายท้ังโครงขาย 3G และ 4G ตามประกาศกําหนดของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซ่ึงเปน
หนวยงานของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุและกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ใหผานเกณฑในทุกไตรมาส โดยปจจุบันมีการสงเปนรายงาน 
เพ่ือนําเสนอแกทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
โดยแสดงออกมาในรูปแบบของตัวเลขแตขอมูลท่ีไดมาสามารถนํามาใชประโยชนไดมากกวานั้น เนื่องจาก
ขอมูลมีมากเกินไปยังไมมีวิธีท่ีจะจัดการขอมูลใหแสดงออกมาในรูปแบบท่ีเขาใจงาย เนื่องจากมีท้ัง
พนักงานท่ีมีความรูลึกในดานโทรคมนาคมและไมไดมีความรูในดานดังกลาวท่ีสามารถใชขอมูลดังกลาวได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการแสดงแผนภาพในรูปแบบดาตาวิชวลไลเซชั่น (data visualization) 
 2. เพ่ือรวบรวมความตองการดานการแสดงผลรายงานแบบวิชวลไลเซชั่น (visualization) 
ของหนวยงานควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) 
 3. เพ่ือศึกษาหาคาพารามิเตอรท่ีจําเปนในการนํามาแสดงขอมูลบนดาตาวิชวลไลเซชั่น 
 4. เพ่ือออกแบบและพัฒนาการแสดงผลการวิเคราะหคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี
เปนแบบวิชวลไลเซชั่น (visualization) ของหนวยงานควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ 
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)  
 

กรอบแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ  
 แนวคิดการพัฒนาวิชวลไลเซช่ัน (visualization) วิชวลไลเซชั่นคือการแสดงขอมูลเปนภาพ
เปนกระบวนการของการแปลชุดขอมูลและเมตริกขนาดใหญเปนแผนภูมิ กราฟ และภาพอ่ืน ๆ การ
แสดงขอมูลท่ีเปนภาพทําใหงายตอการระบุและแบงปนแนวโนมแบบเรียลไทม คาผิดปกติ และขอมูล
เชิงลึกใหมเก่ียวกับขอมูลท่ีแสดงในขอมูล แดชบอรดเปนเครื่องมือสรางภาพขอมูล ชวยใหคุณติดตาม
เหตุการณหรือกิจกรรมไดอยางรวดเร็วโดยใหขอมูลเชิงลึกในหนาหรือหนาจออยางนอยหนึ่งหนา ไม
เหมือนกับอินโฟกราฟกท่ีแสดงการแสดงกราฟกแบบคงท่ี แดชบอรดนําเสนอขอมูลแบบเรียลไทมโดย
การดึงจุดขอมูลท่ีซับซอนโดยตรงจากชุดขอมูลขนาดใหญ แดชบอรดแบบโตตอบทําใหงายตอการจัด 
เรียงกรอง หรือเจาะลึกขอมูลประเภทตาง ๆ ตามความจําเปน เทคนิควิทยาศาสตรขอมูลสามารถใช
เพ่ือระบุสิ่งท่ีเกิดข้ึน เหตุใดจึงเกิดข้ึน และสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตอไปอยางรวดเร็วเม่ือปริมาณขอมูลขนาดใหญ
เพ่ิมข้ึน ผูคนจํานวนมากข้ึนใชเครื่องมือสรางภาพขอมูลเพ่ือเขาถึงขอมูลเชิงลึกบนคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเคลื่อนท่ี นักธุรกิจ นักวิเคราะหขอมูลและนักวิทยาศาสตรขอมูลใชแดชบอรดในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยขอมูล (Dyer, 2021) 
 โปรแกรมพาวเวอรบีไอ (Microsoft Power BI) เปนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูล 
โดยสามารถนําขอมูลท่ีมีอยูมาวิเคราะหและแสดงผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานการสรางเปนวิชวลไลเซชั่น 
(visualization) ไดภายในไมก่ีคลิก และรวมออกมาเปนแดชบอรด (dashboard) ท่ีสวยงาม และเขาใจงาย 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 วรกานต เชื้อสิงห (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการแสดงขอมูลเปนภาพเพ่ือสนับสนุน
การวางแผนกลยุทธทางการตลาดขององคกรอีคอมเมิรซมุงท่ีจะนําระบบขาวกรองธุรกิจและการสรางภาพ
ขอมูลไปใชบริหารจัดการขอมูลท่ีองคกรมีและนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธุรกิจ และเหมาะสม
โดยการวิเคราะหแนวโนมและการวางแผนกลยุทธขององคกรอยางมีประสิทธิผล สามารถสรางขอ
ไดเปรียบทางธุรกิจสําหรับองคกร ผูวิจัยนําเสนอชุดขอมูลเปนกรณีศึกษาจาก OLIST บริษัทอีคอมเมิรซ
ในบราซิลสําหรับขอมูลตัวอยาง ผูวิจัยใช Microsoft Power โปรแกรม BI และใชระบบ Business 
Intelligence ผานกระบวนการ ETL และสรางขอมูลระบบการสรางภาพเพ่ือแสดงขอมูลจากผลการวิจัย 
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ฝายการตลาดทําการตลาดไดตามกลุมลูกคาแตละผลิตภัณฑและการบริการลูกคาใชขอมูลเพ่ือวิเคราะห
เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา  
 อภิรัฐ สุกิจบริหาร (2564) ไดทําการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือการสนับสนุนการ
ใหบริการสุขภาพ โดยการนําขอมูลหนวยงานบริการสุขภาพจํานวนมากมาแปลงรูปแบบ แลวสราง
คลังขอมูลกับตลาดขอมูล และใชระบบขาวกรองธุรกิจ มาสรางแดชบอรด ซ่ึงสามารถแสดงขอมูลหนวยงาน
บริการสุขภาพในแตละพ้ืนท่ี และสามารถดูขอมูลในเชิงลึกลงไปในสวนตาง ๆ  
 วนิดา ธรรมคุณ (2562) กลาววา หางหุนสวนจํากัด เกาเลี้ยว ทรานสปอรต ไดประกอบกิจการ
ประเภทการขนสง และขนถายสินคา รวมถึงคนโดยสาร และทําการเก็บขอมูลตาง ๆ ในการขนสงสินคา
ไวในรูปแบบของไฟล Excel ทําใหทางการตลาดดูขอมูลและการทํารายงานสรุปไดยาก ทางผูวิจัยได
ใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ มาสรางรายงานอัจฉริยะ (dashboard) สามารถแสดงขอมูลโดยรวม หรือ
ขอมูลเฉพาะสวน และแสดงขอมูลเปนลําดับชั้น เพ่ือดูเชิงลึกลงไปในสวนตาง ๆ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี และจัดทํารายงานรูปแบบ 
หลายมิติ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในรายละเอียดงานวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังภาพ
ท่ี 1  

 

 
 

ภาพท่ี 1  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
 

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูล ทําการศึกษาขอมูลแนวคิดงานวิจัยและหากรอบแนวคิดใน
การวิจัย ผูวิจัยไดเลือกใชพาวเวอรบีไอ (Microsoft Power BI) เพราะเปนโปรแกรมสําหรับวิเคราะห
และนําเสนอขอมูลท่ีเหมาะสมในการแสดงดาตาวิชวลไลเซชั่น  
 ข้ันตอนท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูล งานวิจัยนี้เปนกรณีศึกษาขอมูลของหนวยงานควบคุม
คุณภาพสัญญาณ บริษัท โทรคมนาคม แหงชาติ จํากัด (มหาชน) โดยทําการเก็บขอมูลท่ีเปนทุติยภูมิ
ซ่ึงไดรวบรวมบนเว็บไซตของสวนงานควบคุมคุณภาพโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยไดขอมูลดังกลาวมาจาก
การวิ่งทดสอบสัญญาณตามเสนทางท่ีสําคัญตาม เสนทางสายหลักและสายรอง รวมไปถึงพ้ืนท่ีชุมชน
และสถานท่ีสําคัญตาง ๆ ในแตละจังหวัดผานแอพพลิเคชั่น Azenqos Drive Test Tools ซ่ึงเปนแอป 
ทดสอบคุณภาพสัญญาณ หลังจากทดสอบเสร็จในแตละเสนทางก็จะทําการหยุดทดสอบแลวสงล็อกไฟล
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ดังกลาวข้ึนมาบนเซิรฟเวอรหลักของสวนงานโดยนําขอมูลออกมาเปนไฟลนามสกุล .CSV ผานทางเว็บไซต
ของสวนงานควบคุมคุณภาพเพ่ือทําการวิเคราะห ผลคุณภาพสัญญาณ 
 ข้ันตอนท่ี 3 การจัดการขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 3.1 ETL (clean data) เม่ือไดขอมูลไฟลนามสกุล .csv ซ่ึงได ทําการดาวน โหลดมาจาก
เซิรฟเวอรท่ีเก็บขอมูลท่ีทําการวัดขอมูลคุณภาพสัญญาณจากโทรศัพทเคลื่อนท่ี ซ่ึงมีขอมูลหลากหลาย
คอลัมนและตองเลือกบางคาพารามิเตอรท่ีจําเปนมาใช ไดแก พารามิเตอรปริมาณการดาวนโหลด 
พารามิเตอรปริมาณการอัพโหลด พารามิเตอรละติจูด และพารามิเตอรลองติจูด และเลือกขอมูลท่ีเกิด
คาผิดพลาดออกท้ังหมดเพ่ือทําการทําความสะอาดขอมูล 
 3.2 การแปลงพิกัดเปนสถานท่ี  เม่ือไดคาพารามิเตอรละติจูดและพารามิเตอรลองติจูดแลว
ไดนําเขาขอมูลดังกลาวไปยังโปรแกรม Google Sheet โดยใชคําสั่ง Reverse Geocoding เพ่ือใชหา
ตําแหนงท่ีใชทดสอบสัญญาณเพ่ือนํามาแบงออกเปนตําบลและอําเภอในจังหวัดชลบุรี ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2  การใชคําสั่ง Reverse Geocoding ในโปรแกรม Google Sheet 
  
 โดยมีรายละเอียดคําสั่ง Reverse Geocoding เพ่ือใชในโปรแกรม Google Sheet ดังนี้ 
  function reverse_geocode(lat,lng) {Utilities.sleep(1500); 
  var response = Maps.newGeocoder().reverseGeocode(lat,lng); 
  for (var i = 0; i < response.results.length; i++) {var result = response.results[i]; 

Logger.log('%s: %s, %s', result.formatted_address, 
result.geometry.location.lat, 

  result.geometry.location.lng); 
  return result.formatted_address; }  } 
 3.3 การสราง ER-Diagram การสรางความสัมพันธของฐานขอมูลดวยโปรแกรมพาวเวอรบีไอ 
(Microsoft Power BI) หลังจากทําการ Cleansing Data แลว โดยมีการแบงเปน Fact Table แสดง
คาท่ีแทจริง และ Dimension Table แสดงการอธิบายสมาชิกในแตละTable วาประกอบดวย Attribute 
ใดบาง ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3  ER-Diagram 
 
 ข้ันตอนท่ี 4 การสรางดาตาวิชวลไลเซช่ัน  
 4.1 การเชื่อมโยง Data set เขากับโปรแกรมพาวเวอรบีไอ (Microsoft Power BI) 
 4.2 การทํา Data analytics ดวยโปรแกรมพาวเวอรบีไอ (Microsoft Power BI) 
 4.3 การออกแบบการแสดงการรายงานผล (แดชบอรด) เปนการรวบรวมขอมูลจาก Data set 
ท่ีผานการทํา Analytics แลว มาออกแบบการแสดงผลในรูปแบบวิชวลไลเซชั่น (visualization) ซ่ึงผล
ของการเก็บรวบรวมขอมูลจะแยกรูปแบบของรายงาน หลังจากนั้นทําการสรางการแสดงการรายงานผล 
โดยใชเครื่องมือพาวเวอรบีไอ (Microsoft Power BI) 
 

ผลการวิจัย  
 ผลการพัฒนาวิชวลไลเซซ่ันสําหรับการวิเคราะหขอมูลคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
จากการศึกษาการพัฒนาวิชวลไลเซซ่ันโดยอาศัยขอมูลการทดสอบสัญญาณโดยใชพารามิเตอรท่ีแสดง
ปริมาณอัพโหลดและปริมาณดาวนโหลดในจังหวัดชลบุรี ป 2564 จากเซิรฟเวอรบนเว็บไซตของสวนงาน
ควบคุมคุณภาพโทรศัพทเคลื่อนท่ีมาวิเคราะหผานระบบจัดการขอมูลโดยใชโปรแกรมพาวเวอรบีไอ 
(Microsoft Power BI) ซ่ึงมีการจําแนกกราฟออกเปนหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถนํามาจัดทํา
รายงานและแสดงในลักษณะแบบแดชบอรด ดังภาพท่ี 4  
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ภาพท่ี 4  รายงานสถิติปริมาณการอัพโหลดและปริมาณดาวนโหลดตามพ้ืนท่ีอําเภอใน จ.ชลบุร ี
 
 จากภาพท่ี 4 แสดงผลรายงานของขอมูลปริมาณการดาวนโหลดท่ีสูงตามอําเภอ โดยแสดง
ท้ังในรูปแบบของแผนท่ีจริง หากมีปริมาณการดาวนโหลดท่ีสูงจะมีสีท่ีเขม, การแสดงผลขอมูลแบบ Scatter 
Plot เปรียบเทียบกันระหวางปริมาณการดาวนโหลดขอมูลกับปริมาณการอัพโหลดขอมูล การจัด
เรียงลําดับตามอําเภอท่ีมีปริมาณการดาวนโหลดขอมูลสูงสุด ซ่ึงพบวา 3 อันดับของอําเภอท่ีมีปริมาณการ
ดาวนโหลดขอมูลสูงสุด ไดแก อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอบางละมุง และอําเภอศรีราชา และอําเภอท่ีมี
ปริมาณการดาวนโหลดขอมูลต่ําสุด ไดแก อําเภอเกาะจันทร ซ่ึงจะตองสงขอมูลดังกลาวนี้ไปพิจารณาตอ
เพ่ือแกปญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลําดับตอไป 
 

 

 

ภาพท่ี 5  รายงานสถิติปริมาณการอัพโหลดและปริมาณดาวนโหลดตามพ้ืนท่ีตําบลใน จ.ชลบุร ี
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 จากภาพท่ี 5 แสดงผลรายงานของขอมูลปริมาณการดาวนโหลดท่ีสูงตามตําบล โดยแสดง
ท้ังในรูปแบบของแผนภาพแบบเสนท่ีเรียงตามลําดับของตําบลท่ีมีปริมาณการดาวนโหลดและปริมาณ
การอัพโหลดท่ีสูง โดยจากการแสดงแผนภาพดังกลาว จะเห็นวาปริมาณการดาวนโหลดมีการเรียงลําดับ
สูง-ต่ําอยางเห็นไดชัด แตปริมาณการอัพโหลดมีคาคอนขางใกลเคียงกันในทุกตําบล การแสดงผลขอมูล
แบบตารางเปรียบเทียบกับระหวางปริมาณการดาวนโหลดขอมูลกับปริมาณการอัพโหลดขอมูลในแตละ
ตําบล การแสดงผลขอมูลแบบแผนภาพวงกลมระหวางปริมาณการดาวนโหลดขอมูลกับปริมาณการ
อัพโหลดขอมูลในแตละเดือนเพ่ือเปรียบเทียบวาเดือนไหนท่ีมีการทดสอบสัญญาณโดยนับเปนจํานวน 
Sampling สูงท่ีสุด ซ่ึงพบวา 3 อันดับของการทดสอบสัญญาณ ไดแก เดือนกันยายน เดือนพฤศจิกายน 
และเดือนกุมภาพันธ และเดือนท่ีมีการทดสอบสัญญาณโดยนับเปนจํานวน Sampling ต่ําท่ีสุด ไดแก 
เดือนกรกฏาคม และแผนภาพสุดทายเปรียบเทียบการแบงพิสัยขอมูลโดยแบงพิสัยเปน 4 ชวง ไดแก 
A=หากปริมาณการดาวนโหลดขอมูลมีคามากกวาหรือเทากับ 60 Mbps, B=หากปริมาณการดาวนโหลด
ขอมูลมีคามากกวาหรือเทากับ 40 Mbps, C=หากปริมาณการดาวนโหลดขอมูลมีคามากกวาหรือเทากับ 
10 Mbps และ D=หากปริมาณการดาวนโหลดขอมูลมีคานอยกวาหรือเทากับ 5 Mbps โดยพบวา ปริมาณ
การดาวนโหลดขอมูลมีพิสัย A มากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคุณภาพสัญญาณโทรศัพทอยูในเกณฑท่ีดีมาก 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยใชดาตาวิชวลไลเซชั่น กรณีศึกษา
หนวยงานควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
สามารถสนองตอความตองการใชขอมูลของสวนงานควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีและ
สวนท่ีเก่ียวของ โดยมีผูทําแบบประเมินความพึงพอใจท้ังหมด จํานวน 15 คน 
 
ตารางท่ี 1 ผลประเมินความพึงพอใจการวิเคราะหคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยใช 
             ดาตาวิชวลไลเซชั่น 
 

 ความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x ) SD ระดับคะแนน 

1. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูล 
    คุณภาพสัญญาณ 

      4.53 0.63 มากท่ีสุด 

2. สามารถเขาใจขอมูลคุณภาพสัญญาณโดย 
   แบงตามอําเภอและตําบลไดงายข้ึน 

      4.60 0.63 มากท่ีสุด 

3. ความนาสนใจของแผนภาพวิชวลไลเซซ่ัน       4.60 0.51 มากท่ีสุด 
4. ความนาเชื่อถือของขอมูลแผนภาพวิชวลไลเซซ่ัน       4.67 0.64 มากท่ีสุด 

ระดับความคิดเห็นเฉล่ีย       4.55 0.60 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลจากการสํารวจแบบสอบถามในระดับความพึงพอใจการวิเคราะหคุณภาพ
สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยใชดาตาวิชวลไลเซชั่น โดยประเมินแบบสอบถามจากพนักงานในสวนงาน
ควบคุมคุณภาพโทรศัพทเคลื่อนท่ีและพนักงานสวนงานอ่ืน ๆ ท่ีตองการใชงานขอมูลคุณภาพสัญญาณ 
พบวา มีความพึงพอใจตอการจัดทําแผนภาพวิชวลไลเซชั่นเปนอยางมาก โดยระดับความเห็นในดาน
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ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหขอมูลคุณภาพสญัญาณอยูในระดับความพึงใจมากท่ีสุด(คาเฉลี่ย=4.53)  
สามารถเขาใจขอมูลคุณภาพสัญญาณโดยแบงตามอําเภอและตําบลไดงายข้ึนอยูในระดับความพึงใจ
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.60) ความนาสนใจของแผนภาพวิชวลไลเซซ่ันอยูในระดับความพึงใจมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย=4.40) ความนาเชื่อถือของขอมูลแผนภาพวิชวลไลเซซ่ันอยูในระดับความพึงใจมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย=4.46) และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับความพึงใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.55) 
 

อภิปรายผล   
 บทความวิจัยนี้ไดนําเสนอการแสดงแผนภาพในรูปแบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือรวบรวมความ
ตองการดานการแสดงผลรายงานแบบวิชวลไลเซชั่นของหนวยงานควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อน 
ท่ีของ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงใชคาพารามิเตอรท่ีจําเปนไดแก คาปริมาณ
การอัพโหลดและคาปริมาณการดาวนโหลดเพ่ือใชในการนํามาแสดงขอมูลบนดาตาวิชวลไลเซชั่น โดย
มีการจัดการขอมูลโดยใช ER Diagram เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลกอนนําขอมูลดังกลาวมาแสดงในรูปแบบ
วิชวลไลเซชั่นผานโปรแกรมพาวเวอรบีไอ (Microsoft Power BI) ซ่ึงหลังจากการประเมินแบบทดสอบ
ความพึงพอใจของพนักงานในหนวยงานควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี พบวา ผลการประเมิน
อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราท่ีมีตอการบริโภคภาคเอกชน 
THE IMPACT OF EXCHANGE RATE ON PRIVATE CONSUMPTION 

EXPENDITURE 
 

           ชนากานต โภชฌงค* 
Chanakan Pochchong  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร ระโหฐาน** 
Asst. Prof. Dr. Jiraporn Rahothan 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตอการ

บริโภคของภาคครัวเรือน 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอการบริโภคของภาคครัวเรือน
ของธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ธุรกิจเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล
และยาสูบ ธุรกิจเสื้อผาและรองเทา ธุรกิจการสาธารณสุข ธุรกิจขนสง ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจนันทนาการ
และวัฒนธรรม และธุรกิจภัตตาคารและโรงแรม ธุรกิจสินคาและบริการเบ็ดเตล็ด โดยงานวิจัยนี้ใชขอมูล
ทุติยภูมิในการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การวิเคราะหแบบจําลองสมการ
ถดถอยพหุคูณ  

 จากผลการศึกษา พบวา 1) อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทยสงผล
ตอการบริโภคภาคเอกชนของประชากรไทย 2) อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาท
ไทย สงผลตอการบริโภคในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ธุรกิจเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล
และยาสูบ ธุรกิจเสื้อผาและรองเทา ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจนันทนาการและวัฒนธรรม และธุรกิจภัตตาคาร
และโรงแรม ธุรกิจสินคาและบริการเบ็ดเตล็ด ยกเวนธุรกิจการสาธารณสุข และธุรกิจขนสง 
คําสําคัญ: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, การบริโภคภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* นักศึกษาระดับปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม   
   วิทยาเขตชลบุร ี
** อาจารยประจํา วิทยาลัยบัณฑติศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study 1) the impact of exchange rate 
on private final consumption expenditure and 2) the impact of exchange rate on private 
final consumption expenditure which business has received consequences; food and 
non-alcoholic beverages industry, alcoholic beverages and tobacco industry, cloth and 
shoes industry, health industry, transportation industry, communication industry, 
recreation industry, restaurant and hotel industry and miscellaneous industry. The statistic 
used in data analysis process was multiple regression analysis. 
 The result showed that 1) the exchange rate of dollar against Thai Baht affected 
Thailand’s Private Final Consumption Expenditure and 2) the exchange rate of dollar 
against Thai Baht affected food and non-alcoholic beverages industry, alcoholic beverages 
and tobacco industry, cloth and shoes industry, communication industry, recreation 
industry, restaurant and hotel industry and miscellaneous industry. Only health industry 
and transportation industry were not affected by the exchange rate of dollar against 
Thai Baht. 
Keywords: Exchange Rate, Private Final Consumption Expenditure. 

 
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
 ระบบเศรษฐกิจ คือ การรวมตัวกันของกลุมธุรกิจตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยระบบเศรษฐกิจ ประกอบดวยกลุมคนทางเศรษฐกิจ 3 กลุม คือ ภาคครัวเรือน (Households)   
ภาคธุรกิจ (Business Sector) และภาครัฐบาล (Government) ซ่ึงท้ัง 3 กลุมนี้ มีความสัมพันธพ้ืนฐาน
ในหนาท่ีระหวางกัน ภาคธุรกิจทําหนาท่ีในการผลิตสินคาและใหบริการ ในขณะท่ีภาคครัวเรือน และ
ภาครัฐบาลทําหนาท่ีเปนท้ังผูบริโภคและผูใหใชปจจัยการผลิต ใหใชปจจัยแรงงาน ท่ีดิน ทุนและ
ผูประกอบการ ซ่ึงไดรับผลตอบแทนเปนคาจาง คาเชา ดอกเบี้ยและกําไร 

 จากการรายงานสถิติ GDP ลาสุดของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
รายจายเพ่ือการอุปโภคข้ันสุดทายของเอกชนคิดเปนรอยละ 55% และ 53% ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 
ป พ.ศ. 2563 ของ GDP ดานรายจายท้ังหมด (สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564) 
โดยการใชจายเพ่ือการบริโภคข้ันสุดทายถือเปนครึ่งหนึ่งของรายจายท้ังหมดภายในประเทศ 

 ท้ังนี้อาจกลาวไดวากิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศไทยนั้น ครึ่งหนึ่งขับเคลื่อนมาก
จากการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน ซ่ึงการบริโภคของภาคเอกชนและการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
เกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมีปจจัยภายนอกหลาย ๆ ปจจัยท่ีสรางผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ท้ังนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราคือหนึ่งในปจจัยสําคัญและมีผลกระทบตอภาคธุรกิจ
ในเรื่องของการนําเขาและสงออกเปนอยางมาก ซ่ึงผูไดรับผละกระทบนี้ไมเพียงแตภาคธุรกิจเทานั้น 
ผูบริโภคก็อาจจะไดรับผลกระทบเชนกัน เนื่องจากเม่ืออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง สงผลใหตนทุน
การผลิตสินคาและบริการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้หากตนทุนการผลิตสินคาและบริการมีมูลคาสูงข้ึน 
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ผูประกอบการอาจจะผลักภาระมูลคาตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนมายังผูบริโภค (Krugman and Well, 2013) 
สงผลใหราคามูลคาสินคาและบริการสูงข้ึนกวาเดิม 

 โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้น เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริโภคของภาคครัวเรือน อัตรา
แลกเปลี่ยน หมายถึง ราคาของเงินสกุลหนึ่งเทียบกับราคาของเงินอีกสกุลหนึ่ง และเนื่องจากการท่ีอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราท่ีมีความผันผวนนั้น สงผลตอราคาสินคาและบริการ ท้ังนี้ เปนผลมาจากการท่ีอํานาจ
ในการซ้ือสินคาและบริการ (Purchasing Power Parity) มีอํานาจท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จึงสงผลใหการ
บริโภคของประชาชนในประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน (Lipsey and Chrystal, 2011) กลาวคือ 
หากประเทศนั้น มีอํานาจของสกุลเงินท่ีเพ่ิมข้ึนเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐนั่นหมายความวา 
ประชาชนภายในประเทศสามารถซ้ือของในสกุลเงินดอลลารสหรัฐไดมากข้ึน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
เงินแข็งคาข้ึน ในทางกลับกันหากประเทศนั้น มีอํานาจของสกุลเงินท่ีลดลงเปรียบเทียบกับเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐ หมายความวา ประชาชนภายในประเทศสามารถซ้ือของในสกุลเงินดอลลารสหรัฐไดลดลง 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เงินออนคาลง 

 ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมุงเนนท่ีจะศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตอการ
บริโภคของภาคเอกชน โดยศึกษาถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตอการบริโภคของภาคเอกชน 
ในหมวดตาง ๆ โดยจําแนกการบริโภคของภาคครัวเรือนออกเปน 9 หมวดหลัก ซ่ึงประกอบดวย 1) อาหาร
และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 2) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและยาสูบ 3) หมวดเสื้อผาและรองเทา 
4) การสาธารณสุข 5) ขนสง 6) สื่อสาร 7) นันทนาการและวัฒนธรรม 8) ภัตตาคารและโรงแรม และ 
9) สินคาและบริการอ่ืน ๆ 

 โดยผลการศึกษาจะทําใหทราบถึง ผลกระทบตอการบริโภคในหมวดตาง ๆ เพ่ือใชประกอบ 
การพิจารณา วางแผน สรางกลยุทธขององคกร เพ่ือการรับมือ และบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

 

วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตอการบริโภคของภาคครัวเรือน 
 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอการบริโภคของภาคครัวเรือนของธุรกิจประเภท

ตาง ๆ ไดแก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ธุรกิจเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลและยาสูบ 
ธุรกิจเสื้อผา และรองเทา ธุรกิจการสาธารณสุข ธุรกิจขนสง ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจนันทนาการและวัฒนธรรม 
และธุรกิจภัตตาคารและโรงแรม ธุรกิจสินคา และบริการอ่ืน ๆ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

หมายเหตุ: ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรอิสระท่ีไมอยูในขอบเขตของการศึกษา แตอาจมีผลตอตัวแปร
ตามท่ีมุงศึกษา ดังนั้น ตัวแปรคุมจึงมีความสําคัญท่ีผูวิจัยจะตองพิจารณาใหอยูในสมการเพ่ือไมใหผล
การทดสอบเกิดความคลาดเคลื่อน โดยการนําตัวแปรนั้นมาเปนตัวแปรควบคุม (Anderson, 2020), 
(Kim, 2018) and (Sulekha, Francina and Tharmalingam, 2019) 
 

วิธีการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก 3 หนวยงาน ท่ีมีหนาท่ีประกาศขอมูลทางสถิติ
อยางเปนทางการจากเว็ปไซตของหนวยงานนั้น ๆ ไดแก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย โดยขอมูลท่ีทําการเก็บรวบรวมนั้น เปนขอมูล
รายไตรมาส ต้ังแตไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2542 ถึง ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2562 (21 ป 84 ไตรมาส) มาประมวลผล
และวิเคราะหขอมูล  
 โดยงานวิจัยนี้ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปน
เครื่องมือหลักในการวิเคราะหขอมูล โดยใชรูปแบบของ Time Series Analysis ในสวนของการประมวลผล
นั้น งานวิจัยนี้จะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเขามาชวยในการวิเคราะหและประมวลผลของขอมูล 
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 โดยข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล มีดังตอไปนี้ 
 1. ทดสอบ Unit Root Test คือ การทดสอบความนิ่งของขอมูล และแกไขปญหาหากชุดขอมูล
เกิดความผิดพลาด 
 2. ทดสอบ Multicollinearity คือ การทดสอบความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระหลาย
ตัวแปรท่ีมีผลตอตัวแปรตาม และแกไขปญหาหากชุดขอมูลเกิดความผิดพลาด 
 3. ทดสอบ Heteroscedasticity คือ การทดสอบความไมคงท่ีของคาความแปรปรวนของ
คาความคลาดเคลื่อน และแกไขปญหาหากชุดขอมูลเกิดความผิดพลาด 
 4. ทดสอบ Autocorrelation คือ การทดสอบปญหาความคลาดเคลื่อนท่ีมีสหสัมพันธกัน 
อันเกิดจากตัวคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันระหวางคาบเวลา หรือตัวคลาดเคลื่อนมีคาไมเทากับศูนย 
และแกไขปญหาหากชุดขอมูลเกิดความผิดพลาด 
 5. พยากรณแบบจําลองผานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 6. ทดสอบ Cointegration คือ การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ตามวิธีการ
ของ Engle and Granger โดยการประมาณคาสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (OLS) และ
ทําการทดสอบคาความคลาดเคลื่อนจากสมการท่ีประมาณไดวามีลักษณะนิ่งของขอมูล (Stationary) 
 7. วิเคราะหและประมวลผล โดยการนําผลท่ีไดจากการประมวลผานโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปมาวิเคราะหและประมวลผลเพ่ือใหไดสมการท่ีแสดงออกถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนท่ี
สงผลตอภาคธุรกิจตาง ๆ 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิจัย เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราท่ีสงผลตอการบริโภคภาคเอกชน ผาน

กระบวนการทดสอบและการวิเคราะหแบบจําลองสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัยได ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการพยากรณแบบจําลองสมการถดถอยพหุคูณ 
 

ตัวแปร 
สมมติฐาน 

อัตรา
แลกเปล่ียน 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

อัตราเงิน
เฟอ 

รายได เงินออม นําเขา สงออก 
สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ 

สมมติฐาน A การบริโภค
ภาคเอกชน 

0.25*** -0.69** -0.28* 0.40** 0.16** 0.10** 0.01 67% 

สมมติฐาน B อาหารและ 
เครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล 

0.39*** -0.28 -0.06 0.09 -0.02 0.02 0.04 60% 

สมมติฐาน C เครื่องด่ืมท่ี 
แอลกอฮอลและยาสูบ 

0.42*** -0.91 0.57* 0.07 0.02 0.16* 0.07 39% 

สมมติฐาน D เส้ือผา 0.16** 1.18*** 0.49** 0.31 -0.17*** 0.04 -0.03 50% 
สมมติฐาน E สุขภาพ 0.07 0.25 -0.35 -0.74*** 0.24** 0.26*** 0.02 45% 
สมมติฐาน F ขนสง -0.03 -0.42 -0.73 2.41*** 0.51*** 0.15 -0.12 69% 
สมมติฐาน G ส่ือสาร 1.16*** 4.00 -1.87*** -1.48*** 0.08 0.50*** 0.51 62% 
สมมติฐาน H บันเทิง 
และวัฒนธรรม 

0.37*** -2.41*** -0.83*** 0.10 0.43*** 0.32*** 0.23 60% 

สมมติฐาน I โรงแรม 
และภัตตาคาร 

-0.46** 0.64 -0.01 1.03*** 0.09 หมายเหตุ: ธุรกิจ
โรงแรมและ

ภัตตาคารไมมีการ
นําเขาและสงออก 

23% 

สมมติฐาน J สินคาและบริการ
อื่น ๆ 

0.47*** -4.92*** -0.78** -0.42 0.64*** 0.07 0.19 49% 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1 

 
 จากการทดสอบ สมมติฐาน A พบวา อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาท

ไทยสงผลตอการบริโภคภาคเอกชนของประชากรไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยสมมติฐานนี้
มีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ 67 เปอรเซ็นต 

 โดยทุกการเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาท
ไทยสงผลใหการบริโภคของภาคครัวเรือนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 0.25 เปอรเซ็นต 

 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Zeynalova and Mammadili (2020) โดยผลการวิจัย 
พบวา “ทุกการเพิ่มขึ้น 1 เปอรเซ็นต ของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินมานัต
อาเซอรไบจานสงผลใหการบริโภคของภาคครัวเรือนในประเทศอาเซอรไบจานเพ่ิมข้ึน 63.04 เปอรเซ็นต” 
ท้ังนี้ สาเหตุท่ีทําใหเปอรเซ็นตการเพ่ิมข้ึนของการบริโภคของภาคครัวเรือนสูงมากนั้น เปนผลมาจาก
มูลคาการนําเขาสินคาและบริการท่ีเพ่ิมข้ึน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เกิดปญหาภาวะเงินเฟอนั่นเอง 
เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนในมูลคาของเงินดอลลาร สงผลโดยตรงตออํานาจการจับจายใชสอย หรือ Purchasing 
Power Parity กลาวคือ เงินในมูลคาเทาเดิมสามารถซ้ือของไดนอยลง ดังนั้น เพ่ือตองการบริโภคใน
ปริมาณท่ีเทาเดิมจึงจําเปนตองใชเงินในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน จึงเปนผลใหมูลคาการจับจายใชสอยในภาค
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนคอนขางสูงในประเทศท่ีมีการนําเขาสินคาเพ่ือการบริโภค 
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 จากการทดสอบ สมมติฐาน B พบวา อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงิน
บาทไทยสงผลตอการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลของประชากรไทย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 โดยสมมติฐานนี้มีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ 60 เปอรเซ็นต 

 โดยทุกการเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทย
สงผลใหการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลของประชากรไทย เพ่ิมข้ึน 0.39 เปอรเซ็นต 

 สอดคลองกับงานวิจัยและการรวบรวมสถิติของรัฐอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา อัตราแลกเปลี่ยน
แปรผันตรงตอราคาสินคาทางการเกษตรของประเทศแคนาดาตามระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบเสรี 
(Alberta, 2022) และสอดคลองกับบทความของสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองกวางโจว 
(2556) กลาวไววา การแข็งคาของเงินบาทไทย ทําใหการสงออกสินคาของประเทศไทยชะลอตัวลงใน
ภาพรวม ซ่ึงสินคาจําพวกอาหารท่ีประเทศไทยสงออกมายังประเทศจีนชะลอตัวลง ประกอบไปดวย ผักสด 
ผลไม แปงมันสําปะหลัง ขาว ผลิตภัณฑผักแปรรูป ผลิตภัณฑจากปลาและกุงแปรรูป และเครื่องปรุง
รสตาง ๆ เปนตน ดังนั้น ในทิศทางตรงกันขาม หากเงินบาทออนคาลง สงผลใหประเทศไทยมีการสงออก
สินคาจําพวกนี้มากยิ่งข้ึน สงผลใหราคาสินคาภายในประเทศมีระดับราคาท่ีสูงข้ึนตามไปดวย 
 จากการทดสอบ สมมติฐาน C พบวา อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงิน
บาทไทย สงผลตอการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และยาสูบของประชากรไทย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 โดยสมมติฐานนี้มีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ 40 เปอรเซ็นต 

 โดยทุกการเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทย
สงผลให การบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และยาสูบของประชากรไทยเพ่ิมข้ึน 0.42 เปอรเซ็นต 

 กลาวคือ เม่ือเงินบาทไทยออนคาลง หรือเงินดอลลารสหรัฐสามารถแลกเงินบาทไทยไดใน
มูลคาท่ีมากข้ึน สงผลใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติเขามาจับจายใชสอย ของอุปโภคบริโภคในหมวด
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และยาสูบ ซ่ึงนับรวมเปนการบริโภคของประชากรไทยดวย จึงสงผลใหเม่ือ
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทยเพ่ิมข้ึน การบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
และยาสูบของประชากรไทยเพ่ิมข้ึนดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของ Leppanen, Sullstrom and 
Suoniemi (2001) ผลการศึกษา พบวา ราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
นั้นมีความสัมพันธกัน และเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น ถูกจัดอยูในหมวดสินคาปกติ (Normal goods) 
กลาวคือ เปนสินคาท่ีข้ึนอยูกับรายไดหรืออํานาจของเงินในมือของผูบริโภค โดยหากผูบริโภคมีอํานาจ
การซ้ือท่ีมาก ก็จะมีการบริโภคท่ีมากข้ึนตามไปดวย 
 จากการทดสอบ สมมติฐาน D พบวา อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทไทยตอสกุลเงินดอลลา
สหรัฐสงผลตอการบริโภคเครื่องแตงกายและรองเทาของประชากรไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
โดยสมมติฐานนี้มีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ 50 เปอรเซ็นต 
 โดยทุกการเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาสหรัฐตอเงินบาทไทย
สงผลใหการบริโภคเครื่องแตงกายและรองเทาของประชากรไทย เพ่ิมข้ึน 0.16 เปอรเซ็นต 
 สอดคลองกับผลการวิจัยของ Chmura (2000) การเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยน
สงผลใหการบริโภคเครื่องแตงกายเพ่ิมข้ึน 1.4 เปอรเซ็นต ซ่ึงการบริโภคของประชากรไทยท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น
อาจเปนผลมาจาก การบริโภคของนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเงินไทยออนคาลง เนื่องจากประเทศไทย
เปนจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวในการมาจับจายใชสอยสินคาจําพวกแฟชั่น 
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 จากการทดสอบ สมมติฐาน E พบวา อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงิน
บาทไทยสงผลตอการใชจายดานสุขภาพของประชากรไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดย
สมมติฐานนี้มีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ 45 เปอรเซ็นต 

 กลาวคือ อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทยไมสงผลตอการใชจาย
ดานสุขภาพของประชากรไทย เนื่องจากรัฐบาลไทยนั้น มีสิทธิพ้ืนฐานใหกับประชากรไทยในการเขาถึง
การรักษาพยาบาล แมวายาสวนใหญในประเทศไทยจะตองนําเขาจากตางประเทศ แตก็ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติตอการบริโภคภาคครัวเรือน เนื่องจากเปนสินคาจําเปนและจัดอยูในปจจัยพ้ืนฐานท่ีไมวาจะ
ราคาข้ึนหรือลง เม่ือประสบปญหาการเจ็บปวยยังคงตองมีการบริโภคเหมือนเดิม 
 จากการทดสอบ สมมติฐาน F พบวา อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงิน
บาทไทยสงผลตอการใชจายดานขนสงของประชากรไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดย
สมมติฐานนี้มีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ 69 เปอรเซ็นต 

 กลาวคือ อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทยไมสงผลตอการใชจาย
ดานขนสงของประชากรไทย เนื่องจากคาใชจายในการเดินทางสาธารณะนั้น เปนคาใชจายท่ีจําเปน 
ผูคนจําเปนตองเดินทางไปยังท่ีตางๆ เพ่ือการดํารงชีพในประเทศ ในสวนของคาใชจายในการซ้ือรถ 
ราคารถไมไดข้ึนลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เฉพาะฉะนั้นจึงไมไดรับผลกระทบในดานนี้ 
 จากการทดสอบ สมมติฐาน G พบวา อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงิน
บาทไทยสงผลตอการใชจายดานการสื่อสารของประชากรไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดย
สมมติฐานนี้มีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ 62 เปอรเซ็นต 
 โดยทุกการเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทย
สงผลใหการใชจายดานการสื่อสารของประชากรไทยเพ่ิมข้ึน 1.16 เปอรเซ็นต 

 สอดคลองกับงานวิจัยของ Zeynalova and Mammadili (2020) ผลการวิจัย พบวา “ทุก
การเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินมานัตอาเซอรไบจานสงผลให
การบริโภคของภาคครัวเรือนในประเทศอาเซอรไบจานเพ่ิมข้ึน 63.04 เปอรเซ็นต” โดยมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น 
สวนหนึ่งมาจากสินคานําเขา ประกอบไปดวย เครื่องมือสื่อสาร อาหาร เครื่องดื่ม ผัก ยานพาหนะและ
ขนสงตาง ๆ ท้ังนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสงผลตอการใชจายดานการสื่อสารของประชากรไทยท่ีเพ่ิมข้ึน
นั้น อาจเปนผลมาจากราคาของคาเครื่องมือสื่อสารท่ีถูกกําหนดราคาขายโดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ของทางตนสังกัดบริษัทนั้น ๆ ซ่ึงราคาเครื่องสื่อสารท่ีแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสงผลใหมูลคา
การบริโภคมีมูลคาท่ีสูงข้ึน 
 จากการทดสอบ สมมติฐาน H พบวา อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงิน
บาทไทยสงผลตอการใชจายดานความบันเทิงและวัฒนธรรมของประชากรไทย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.01 โดยสมมติฐานนี้มีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ 60 เปอรเซ็นต 
 โดยทุกการเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทย
ใหการใชจายดานความบันเทิงและวัฒนธรรมของประชากรไทยเพ่ิมข้ึน 0.37 เปอรเซ็นต 

 สอดคลองกับงานวิจัยของ Elliot (2009) ผลการศึกษา พบวา การเปลี่ยนแปลงของสกุล
เงินตางประเทศเขามามีบทบาทสําคัญในวงการธุรกิจในระดับสากลมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในอุตสาหกรรมการกีฬา 
การแขงขันกีฬาในฤดูกาลตาง ๆ ในระดับสากลนั้น ดวยความเปนเอกลักษณ และความสมํ่าเสมอใน
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การจัดการแขงขัน การลงแขงขันกีฬาของสมาคมตางๆ จึงทําใหเห็นความสําเร็จและมีศักยภาพท่ีจะดึงดูด
นักลงทุนมากข้ึน ดังนั้น การท่ีเงินบาทไทยนั้นออนคาลง สงผลใหนักลงทุนตางชาติ สนใจเขามาลงทุน
ในธุรกิจกีฬาอาชีพไทยมากยิ่งข้ึน  
 จากการทดสอบ สมมติฐาน พบวา อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทย
สงผลตอการใชจายดานโรงแรมและภัตตาคารของประชากรไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
โดยสมมติฐานนี้มีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ 23 เปอรเซ็นต 
 โดยทุกการเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทย
สงผลใหการใชจายดานโรงแรมและภัตตาคารของประชากรไทยลดลง 0.46 เปอรเซ็นต 

 การท่ีการใชจายดานโรงแรมและภัตตาคารของประชากรไทยลดลงเม่ือเงินบาทออนคาลงนั้น 
อาจจะเปนเพราะวาอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น สงผลใหเกิดภาวะเงินเฟอในประเทศไทย ทําใหประชากร
ไทยชะลอการทองเท่ียวภายในประเทศและการรับประทานอาหารท่ีรานอาหาร  

 ท้ังนี้ การท่ีเงินบาทไทยออนคาลงนั้น โดยปกติท่ัวไปควรดึงดูดนักทองเท่ียวชาวตางชาติเขา
ประเทศ กลาวคือ เม่ือเงินบาทออนคาทําใหเม่ือนําเงินสกุลดอลลารสหรัฐมาแลกทําใหไดเงินบาทไทย
ในปริมานท่ีมากข้ึน ดังนั้นจึงควรท่ีจะดึงดูนักทองเท่ียวมาเท่ียวในประเทศไทย ดังผลการวิจัยของ พรรณิดา 
แสงแดง และประเสริฐ ไชยทิพย (2560) ผลการวิจัย พบวา อัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธในทิศทาง 
ตรงขามกับ จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย คือ ถาสกุลเงินของประเทศตนทาง
แข็งคาเม่ือเทียบกับเงินบาท นักทองเท่ียวในประเทศนั้น ๆ จะมีอํานาจการซ้ือนอยลงสงผลใหนักทองเท่ียว
เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยลดลง 
 จากการทดสอบ สมมติฐาน J พบวา อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงิน
บาทไทยสงผลตอการใชจายดานสินคาและบริการเบ็ดเตล็ดของประชากรไทย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.01 โดยสมมติฐานนี้มีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ 49 เปอรเซ็นต 
 โดยทุกการเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาท
ไทยสงผลใหการใชจายดานสินคาและบริการเบ็ดเตล็ดของประชากรไทย เพ่ิมข้ึน 0.47 เปอรเซ็นต 

 โดยการใชจายดานสินคาและบริการเบ็ดเตล็ดของประชากรไทย ประกอบไปดวยของใชและ
บริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ ทรัพยสินของบุคคล รวมท้ังการประกันชีวิตและการประกันภัย การบริการ
ทางการเงิน และการบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงในรายการท้ังหมดนี้ การบริการทางการเงินเปนธุรกิจท่ีจะไดรับ
ผลกระทบมากท่ีสุดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงการบริการทางการเงิน คือ การทํา
ธรุกรรมทางการเงิน การจายเงินคาสินคาไปยังประเทศตนทาง บริษัทในประเทศไทยนั้น เม่ือเงินบาท
ไทยออนคาลง 1 เปอรเซ็นต จะสงผลใหมูลคาทางการเงินท่ีบริษัทนั้นๆ ตองจายเงินเพ่ิมเฉลี่ยอยูท่ี 0.47 
เปอรเซ็นต  

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราท่ีสงผลตอการบริโภคภาคเอกชน ผูวิจัย

มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ขอ โดยจําแนกธุรกิจออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
 กลุมท่ี 1 กลุมท่ีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสงผลตอการบริโภคตอภาคธุรกิจในทิศทางเดียวกัน 

และอัตราดอกเบี้ยนั้นสงผลตอการบริโภคของภาคธุรกิจในทิศทางตรงกันขาม ไดแก ธุรกิจอาหารและ
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เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ธุรกิจเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลและยาสูบ ธุรกิจดานความบันเทิงและวัฒนธรรม 
และธุรกิจดานสินคาและบริการเบ็ดเตล็ด มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
  เพ่ือสงเสริมการบริโภคของประชากรไทยท่ีเพ่ิมข้ึน และสงเสริมธุรกิจเหลานี้ ธนาคารกลาง
ควรคงนโยบายทางการเงินท่ีสงผลตออัตราแลกเปลี่ยนใหเงินบาทไทยออนคาในระดับท่ีพอดี โดยธนาคาร
กลางควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น 
จะสงผลใหประชากรไทยออมเงินในรูปแบบของเงินฝากนอยลง และเลือกท่ีจะออมเงินในรูปแบบทางเลือก
อ่ืน ๆ มากข้ึน เชน การลงทุนในหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล เปนตน และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูนั้น 
จะสงผลใหตนทุนในการกูเงินเพ่ือมาบริโภคหรือลงทุน รวมถึงตนทุนคาเสียโอกาสในการถือเงินลดลง 
สงผลใหความตองการในการบริโภคและการลงทุนของประชากรไทยเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้การท่ีเงินบาทไทย
ออนคานั้น จะสงผลตอภาคธุรกิจนั้นๆ โดยสามารถเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันในการสงออก
สินคาไดอีกดวย 
 กลุมท่ี 2 กลุมท่ีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย และการนําเขาสินคาสงผลตอการ
บริโภคตอภาคธุรกิจในทิศทางเดียวกัน และอัตราเงินเฟอสงผลตอการบริโภคของภาคเอกชน ไดแก 
ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายและรองเทา ธุรกิจดานสุขภาพ และธุรกิจดานการสื่อสาร มีขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ดังนี ้
  เพ่ือสงเสริมการบริโภคของประชากรไทย และสงเสริมธุรกิจเหลานี้ ธนาคารกลางควร
เขามามีบทบาทในการดําเนินนโยบายทางการเงิน โดยธนาคารกลางควรปรับอัตราดอกเบี้ยเพ่ือแกไข
ปญหาเงินเฟอ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงข้ึนในระดับท่ีพอดี เพ่ือใหประชากรออมเงินมากข้ึน 
และใชจายนอยลง รวมไปถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหสูงข้ึน เพ่ือทําใหประชากรในประเทศกูเงิน
นอยลง ลดความตองการในสินคาและบริการ ดังนั้นระดับราคาสินคาก็จะลดลงตามกลไกของตลาด 
สงผลใหปญหาอัตราเงินเฟอคอย ๆ ชะลอลง ท้ังนี้การปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยทําใหเงินบาทไทยแข็งคา 
และผลตอบแทนของการลงทุนในประเทศสูงข้ึน สงผลใหมีเงินทุนจากตางประเทศไหลเขามาภายใน 
ประเทศมากข้ึน และการท่ีเงินบาทแข็งคาข้ึนนั้นหมายความวา มูลคาเงินบาทจะมีอํานาจในการซ้ือสินคา
จากตางประเทศมากข้ึน สามารถนําเขาสินคาจากตางประเทศไดในราคาท่ีถูกลง ซ่ึงจะสงผลดีตอธุรกิจ
เหลานี้ 
 กลุมท่ี 3 กลุมธุรกิจขนสง การบริโภคสินคาข้ึนอยูกับรายไดและการออมเงิน 
 เนื่องจากปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถยนตของประชากรไทยนั้นข้ึนอยูกับรายไดและเงินออม
ในครัวเรือนเปนสวนใหญ โดยปจจัยอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจนั้นไมมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของประชากร
ไทย ดังนั้น นโยบายท่ีจะสามารถกระตุนการใชจายในหมวดนี้ไดนั้น จึงควรเปนนโยบายท่ีเก่ียวของ
โดยตรงกับภาษีรถยนต เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีเก็บภาษีในการซ้ือรถยนตมากถึง 200-300% 
(โตโยตานนทบุรี, 2565) ซ่ึงถาหากรัฐบาลตองการกระตุนการใชจายทางดานนี้ ควรตองมีการลดหยอนภาษี 
เชน โครงการรถคันแรก ท่ีมีการคืนเงินภาษีสรรพสามิตเทากับท่ีจายจริงในการซ้ือรถยนตใหมคันแรก
แตไมเกิน 100,000 บาท ใหแกผูท่ีใชสิทธิ์ซ้ือรถยนตเปนคันแรก เปนตน 
 กลุมท่ี 4 อัตราแลกเปลี่ยนสงผลตอทุกธุรกิจในทิศทางบวก ยกเวนธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
กลาวคือ ทุกการเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาทไทย
สงผลใหการบริโภคของภาคครัวเรือนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในภาคสวนธุรกิจนั้น รัฐบาลควรเขามา
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ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนใหอยูในระดับราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดอัตราภาวะเงินเฟอท่ีสูงเกินพอดี 
และควบคุมอัตราราคาสินคาใหอยูในระดับราคาท่ีเหมาะสม 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษากฎหมายตนแบบความรับผิดเก่ียวกับการคุกคามทาง
คอมพิวเตอรท่ีกําหนดความรับผิดใหมีความสอดคลองกับองคประกอบของภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากการ
ใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดในปจจุบัน การวิจัยใชวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบดวยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก และการรับฟงความคิดเห็น  
 ขอคนพบการวิจัย คือ ปญหาความรับผิดเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบันมีหลายรูปแบบ กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคล ความเสียหายตอทรัพยสิน ความเสียหายตอ
สังคม และความเสียหายตอรัฐ จึงควรมีกฎหมายบัญญัติความรับผิดใหมีความชัดเจนตามองคประกอบ
ความผิดท่ีกระทํา ปจจุบันยังมีบางกรณีท่ีมีการนําประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช ทําใหเกิดความ
ไมเหมาะสมตามเจตนารมณของประมวลกฎหมายอาญา ท่ีมีการบัญญัติมาใชในการลงโทษผูกระทํา
ความผิดทางกายภาพท่ัวไปเทานั้น 
 ขอเสนอแนะของการวิจัย คือ ควรใหมีการปรับปรุงแกไข พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 โดยกําหนดฐานความผิดเก่ียวกับการคุกคามทาง
คอมพิวเตอรใหมีความชัดเจน เนื่องจากเปนกฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
โดยเฉพาะประกอบกับการกําหนดบทลงโทษผูกระทําความผิดใหมีความเหมาะสมกับการใชคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือในการกระทําความผิดดังกลาว   
คําสําคัญ: การคุกคาม, การคุกคามทางคอมพิวเตอร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
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ABSTRACT 
 The objective of this research is to study model laws on computer threat that 
determines liability based on the component of the harassment caused by the use 
of computers as a tool to commit the crime today. This study employs qualitative 
research, which consists of research papers, in-depth interviews and hearing feedbacks. 
 The findings of this research revealed that computer threat today took numerous 
forms, causing harm to individuals, property, society, and the government. As a result, 
a regulation that clearly states the liability based on the component of the crime committed 
should be enacted. There are currently several cases where the criminal code has been 
enforced, resulting in incompatibility with the criminal code's intent, which is legislated to 
be used primarily to punish offenders of general physical offenses. 
 The recommendation of the research is that the Computer-Related Offenses 
Act, B.E. 2560 (No.2) (2017) should be clearly amended to define the offenses relating 
to computer threat. This is due to the fact that it is a law pertaining specifically to computer 
offenses, along with determining appropriate sanctions for offenders who use computers 
as a tool to conduct such offenses. 
Keywords: threat, computer threat. 
 

บทนํา  
 เทคโนโลยีมีสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนาตลอดจนนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

สงขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล การทําธุรกรรมพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสท่ี
สะดวกสบาย ทําใหสังคมเกิดการพัฒนากาวหนาข้ึนไป ดวยประโยชนท่ีมีของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็
ทําใหมีผูไมหวังดีนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด หรือแสวงหา
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดังกลาว ไมวาจะเปนการนําไปใชในการ ดักรับขอมูลสวน
บุคคล เชน รหัสผานของผูใชงาน เพ่ือนํามาปลอมแปลง และนําไปยืนยันตัวบุคคลเขาสูขอมูลสวน
บุคคล หรือการเขาถึงขอมูลทางดานการเงินของบุคคลอ่ืน การบิดเบือนขอมูลขาวสารหรือการนําเขา
ขอมูลท่ีไมตรงกับความจริงซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนได  
 ปจจุบันยังมีภัยอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับปจเจกชน ท่ีเรียกกันวา ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร 
หรือภัยคุกคามทางไซเบอร เปนภัยท่ีเกิดจากการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด
กับปจเจกชน หรือประชาชนท่ัวไป กอใหเกิดอันตรายเก่ียวกับขอมูลของเจาของขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 
หรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูตกเปนเหยื่อ เชน การลอลวง การขมขู การสงขอความ
หาผูอ่ืนโดยมิชอบผานการใชโปรแกรมสนทนา ไลน (Line) หรือโปรแกรมสนทนาเฟชบุก เชน การ
คุกคามทางเพศ หรือ หลอกลวงใหโอนเงิน 

 ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร หรือภัยคุกคามทางไซเบอรมีความหมายแตกตางกันไปตามลักษณะ
ของการกระทํา โดยพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 บัญญัติความหมาย
ของการคุกคามทางไซเบอร วา “การกระทําหรือการดําเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
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ระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมไมพึงประสงคโดยมุงหมายใหเกิดการประทุษรายตอระบบคอมพิวเตอร 
ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ และเปนภยันตรายท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายหรือสงผล
กระทบตอการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ” (คณะวิชาการ, 2562, 
หนา 5) 

 จากความหมายตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เปน
การกําหนดความหมายเก่ียวกับภัยคุกคามท่ีมีประสงคมุงหมายตอระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร 
หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของเทานั้น ไมรวมถึงการใชระบบคอมพิวเตอรคุกคามแกชีวิต ทรัพยสิน การกลั่น
แกลง การคุกคามทางเพศ ซ่ึงปญหาของการคุกคามทางคอมพิวเตอรในปจจุบันแบงออกเปน 2 รูปแบบ 
คือ  
  1. การคุกคามตอคอมพิวเตอร เปนภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ
ในการกระทําความผิด และมุงประสงคไปสวนของ ระบบและขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอยุในระบบ เชน การ
เขาถึงระบบของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต และการเขาถึงขอมูลของผูอ่ืน เชน การ Hack รหัสผานโปรแกรม
เฟสบุค หรือโปรแกรมสนทนา เชน line เปนตน  

  จากสถิติการภัยคุกคามท่ีเปนการโจมตีโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอรทําใหเกิดความเสียหาย
ทางดานเทคโนโลยี ในป 2019 ท่ีเก็บรวบรวมจาก Kaspersky บริษัทท่ีเชี่ยวชาญดานรักษาความปลอดภัย
ไซเบอร คือ (https://www.it24hrs.com/2020/cyber-security-stats-2019-kaspersky/ สืบคน
เม่ือ 25 ธันวาคม 2563)  
   1. การแพรกระจาย Ransomware หรือมัลแวรเรียกคาไถ 34% 
   2. การแพรกระจายมัลแวรประเภทอ่ืน ๆ 21% 
   3. การขโมยเงิน 9% 
   4. การขโมยขอมูล 8% 
  การกระทําเก่ียวกับ ขอมูลคอมพิวเตอร ก็จะนําพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
  2. การคุกคามที่มีประสงคตอรางกายและทรัพยสินของเหยื่อโดยใชคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือในการกระทําความผิด โดยมีคําศัพทหลายคําท่ีใชกับพฤติกรรมความรุนแรงท่ีบุคคลกระทําตอ
กันโดยใชคอมพิวเตอร หรือในสื่อออนไลน เชน การลวงละเมิดทางไซเบอร (Cyber Harassment) 
การกลั่นแกลงทางไซเบอร (Cyberbullying) การกรรโชกออนไลน (Cyber Extortion) หรือการสะกด
รอยหรือติดตามรังควานไซเบอร (Cyberstalking) และรวมไปถึงการคุกคามหรือการแกแคนเรื่องเพศ
บนอินเตอรเน็ท (Sextortion/Reveng Porn) (สาวตรี สุขศรี, 2563, หนา 228) 
 ในหลายพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด มี
ความหมายและรูปแบบหรือลักษณะท่ีมีความแตกตางกันออกไป สงผลถึงการกระทําท่ีเกิดข้ึน ตอชีวิต 
รางกาย ทรัพยสิน หรือการกอใหเกิดความหวาดกลัวของผูท่ีตกเปนเหยื่อในการกระทํานั้น ๆ ได เชน 
การกลั่นแกลงทางไซเบอร (Cyberbullying) ตามความหมายของคณะกรรมมาธิการยุโรป (The European 
Commission) ไดใหคําจํากัดความนี้ไวกวาง ๆ วาหมายถึง “การลวงละเมิดทางวาจาหรือทางจิตใจซํ้า ๆ 
ซ่ึงดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลตอบุคคลอ่ืนผานบริการออนไลนและโทรศัพทมือถือ” มีลักษณะ
ของการกระทําท่ีมีความหลากหลาย เชน การใชคําพูด การเขียนภาพวาดภาพ คลิปวีดีโอ หรือการสง
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ขอความท่ีมีเนื้อหาลวงละเมิด สงผลใหเหยื่อหรือผูถูกคุกคาม หรือการสะกดรอยหรือติดตามรังควาน
ไซเบอร (Cyberstalking) มีความหมายวา “พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีผูกระทํากระทําตอเนื่อง ยาวนาน 
หรือซํ้า ๆ (สองครั้ง หรือมากกวานั้น) ไมวาจะเปนการคุกคาม พยายามติดตอ หรือลักษณะอ่ืนใด กับบุคคล
ท่ีเฉพาะเจาะจง จนเปนเหตุใหเหยื่อรูสึกหวาดกลัววาจะมีอันตรายหรือไมปลอดภัย” ซ่ึงเม่ือเกิดการ
กระทําดังกลาวเกิดข้ึน เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ท่ีบัญญัติวา “ผูใดกระทํา
ดวยประการใด ๆ ตอผูอ่ืนอันเปนการรังแก ขมเหง คุกคามหรือกระทําใหไดรับความอับอายหรือเดือดรอน
รําคาญ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท” เห็นไดวา ผลท่ีเกิดข้ึนกับเหยื่อหรือผูถูกคุกคามนั้น 
กอใหเกิดความวิตกกังวล ความไมปลอดภัยในการใชชีวิต และอาจกอใหเหยื่อหรือผูถูกคุกคามไดรับ
ความอับอาย ถาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายโดยใชคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือในการกระทําความผิดท่ีทุกคนหรือบุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึงได เชน การคุกคามทางเพศ 
หรือการใชขอความสื่อถึงการคุกคามทางเพศ (สาวตรี สุขศรี, 2563, หนา 230) 
 คณะกรรมการดานโอกาสดานการจางงานท่ีเทาเทียมของสหรัฐอเมริกา (อีอีโอซี) ไดนิยาม
ความหมายของคําวา “ลวงเกินทางเพศ” หรือ “คุกคามทางเพศ” ไววา เปนการเรียกรองหรือยัดเยียด
ความตองการทางเพศแกผูอ่ืนท้ังกาย วาจา หรือแมแตทาทางตาง ๆ ซ่ึงครอบคลุมในหลายระดับตั้งแต
การสัมผัสรางกาย เสื้อผา หรือผม หรือใชสายตาแทะโลม ผิวปาก พูดจาลามก สงขอความหรือโทรศัพท
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปลักษณในเชิงทางเพศ แสดงทาทางโอบกอด จูบ ไปจนถึงการขมขืน เปนตน 
สวนเหยื่อการกระทําอาจเปนหญิงหรือชายก็ได (https://www.matichon.co.th/columnists/ 
news_1254173 สืบคนเม่ือ 25 ธันวาคม 2563) ซ่ึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตาม
มาตรา 397 เชนเดียวกันผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท ซ่ึงถือเปนบทลงโทษท่ีไมรุนแรง
เม่ือเทียบกับการกระทําท่ีผูกระทําความผิดไดกระทําข้ึน   
 กฎหมายเก่ียวกับการคุกคามในตางประเทศ เชน California สหรัฐอเมริกา เปนรัฐแรกท่ีผาน
กฎหมายวาดวยการตามรังควาน (Stalking Law) ตั้งแตป ค.ศ. 1990 และปจจุบันสหรัฐอเมริกามีกฎหมาย
ระดับสหพันธรัฐท่ีเก่ียวกับ Stalking (Federal Stalking laws) โดยตรงดวย คือ 18 U.S.C Chapter 
110A Domestic Violence and Stalking ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมในป ค.ศ. 2013 หรืออีกตัวอยางหนึ่ง คือ 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอร ใหอยูในกลุมกฎหมาย
เก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (2.WiKG) และปรับปรงุในป ค.ศ. 2017 
 จากการศึกษา จะพบถึงปญหาในการบังคับใชกฎหมายกับการคุกคามทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึน
ในปจจุบัน จึงเห็นสมควรใหมีการกําหนดความผิดฐานการคุกคามทางคอมพิวเตอร ใหมีความหมายชัดเจน 
และบทลงโทษท่ีมีความรุนแรงท่ีเหมาะสมกับการกระทําความผิด เปนการคุมครองสิทธิของปจเจกชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตอไป 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 ปญหาการคุกคามทางคอมพิวเตอรมีเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน อีกท้ังการนําคอมพิวเตอรมาเปน
เครื่องมือในการกระทําความผิดทําใหการเขาถึงตัวผูกระทําความผิดก็เปนไปไดยาก กอใหเกิดความ
เสียหายกับปจเจกชน หรือประชาชนจํานวนมาก ดวยการกระทําท่ีสามารถกระทําไดงาย มีความ
แตกตางกับการคุกคามท่ัวไป การบังคับใชกฎหมายในบางกรณียังคงใชประมวลกฎหมายอาญามา
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บังคับใช ซ่ึงเจตนารมณของประมวลกฎหมายอาญาเปนการบัญญัติการลงโทษการกระทําความผิดทาง
กายภาพ ไมไดมีเจตนารมณการนําคอมพิวเตอรมาใชในการกระทําความผิด การพิจารณาองคประกอบ
ความผิดและบทลงโทษมีความไมสอดคลองกัน ทําใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวตอ บทกฎหมาย
ท่ีมาบังคับใช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิจัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับคุกคามทางคอมพิวเตอร 
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาการนําบทบัญญัติกฎหมายมาบังคับใชกับความผิด
เก่ียวกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอรไทยและตางประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหและจัดทําการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับ
ความรับผิดการคุกคามทางคอมพิวเตอร 
 4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห รูปแบบกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดการคุกคามทางคอมพิวเตอร 
 5. เพ่ือจัดทําการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดการคุกคามทางคอมพิวเตอร 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมขอมูล
จากเอกสารอ่ืน ๆ ไดแก รายงานการวิจัย ตํารา รายงานประชุมสัมนา วิทยานิพนธและบทความ รวมท้ัง
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของกับปญหาการคุกคามทางคอมพิวเตอร กฎหมาย และกระบวนการทางดานกฎหมาย
เก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอร ท่ีนํามาใชในกระบวนการ การสัมภาษณเชิงลึกผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
ทราบถึงปญหาเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอร และการรับฟงความคิดเห็น (Hearing) เพ่ือใหไดมา
ซ่ึงการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดการคุกคามทางคอมพิวเตอร 
 

ผลการวิจัย 
 ปญหาของการคุกคามทางคอมพิวเตอร คือ การขาดบทบัญญัติความรับผิดท่ีมีองคประกอบ
ความรับผิดและโทษของการกระทําความผิดท่ีเหมาะสม เม่ือมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการคุกคาม
ผูอ่ืน ท่ีสามารถกระทําไดทุกเวลา และไมวาจะอยูใกลหรือไกลจากผูเสียหาย อีกท้ังยังสามารถปกปด
ตัวตนของตนเองได โดยอาศัยเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอรทําใหเกิดความแตกตางจากการคุกคามทาง
กายภาพท่ัวไป การไมมีกฎหมายท่ีนํามาบังคับใชกับการคุกคามทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม ทํา
ใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวตอกฎหมายท่ีนํามาใชในการลงโทษ  
 จากการวิจัยพบวา ความรับผิดเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอร ยังไมมีกฎหมายมา
บังคับใชอยางเหมาะสม อีกท้ังการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีรวดเร็วในปจจุบัน ทําให
การกระทําความผิดเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอรเพ่ิมมากข้ึน ดั้งนั้น บทบัญญํติเก่ียวกับการ
คุกคามทางคอมพิวเตอรจะทําให เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือใน
การปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดได นําไปสูการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทาง
คอมพิวเตอร 
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 การวิจัยไดขอคนพบ ไดวา การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดการคุกคามทางคอมพิวเตอร
ท่ีเหมาะสม ตองมีลักษณะท่ีสามารถนํามาบังคับใชได ดังตอไปนี้ 
 1. รูปแบบของกฎหมาย การกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอรไวใน 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 22) พ.ศ. 2560 ซ่ึงปจจุบัน
กฎหมายเก่ียวกับการคุกคามท่ีมีการนํามาบังคับใช อยูในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 และ
มาตรา 397 แลวแตในกรณีซ่ึงการบังคับใชกฎหมายดังกลาวมีความเก่ียวเนื่องกับอํานาจหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีตํารวจในการรับเรื่องราวรองทุกท่ีเก่ียวของกับการคุกคามทางคอมพิวเตอร เม่ือมีการกําหนดไว
ในพระราชบัญญํติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 จะทําให
กฎหมายถูกจัดอยูในหมวดหมูเดียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ และเพ่ือปองกัน
ความสับสนของผูบังคับใชกฎหมายดวย โดยเฉพาะซ่ึงการสัมภาษณเชิงลึก และการรับฟงความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒินั้นเปนไปในแนวทางเดียวกัน อีกท้ังเปนการพัฒนากฎหมายใหเปนไปตามยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ทางดานกฎหมายใหมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล 
มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนากฎหมายในอนาคต และ
สอดคลองกับกฎหมายในตางประเทศ เชน สหรัฐมอเมริกา ท่ีกําหนดความผิดฐานการคุกคามทาง
คอมพิวเตอรไวโดยเฉพาะ  
 2. องคประกอบความรับผิด บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีนํามาบังคับใชกับการ
คุกคามทั่วไปนั้น ลักษณะองคประกอบความรับผิดท่ีกําหนดขึ้น เชน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 397 บัญญัติวา “ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ตอผูอ่ืน เปนการรังแก ขมเหง คุกคาม หรือกระทํา
ใหไดรับความอับอาย หรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษ...” เห็นไดวา องคประกอบความรับผิด
ดังกลาวใชการกระทําดวยประการใด ๆ ซ่ึงมีความหมายท่ีกวาง เพราะการกระทําทุกกรณีท่ีทําให
ผูถูกกระทําไดรับความอับอาย หรือเดือดรอนรําคาญ ไดรับโทษ แตเนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามี
เจตนารมณท่ีบัญญัติออกมา เก่ียวกับการกระทําทางกายภาพเทานั้น คือ การคุกคามท่ัวไป โดยท่ีผูคุกคาม
และผูถูกคุกคาม อาจจะพบกัน ถูกรังแก ขมเหง หรือถูกคุกคามทางกายภาพ แตความแตกตางของการ
คุกคามทางคอมพิวเตอรนั้น ผูกระทําความผิดและผูถูกคุกคามอาจจะอยูคนละสถานท่ี หรือยูหางไกลกัน 
อีกท้ังผูกระทําความผิด อาจจะมีการปกปดตัวตนท่ีแทจริงของตนเอง ทําใหผูถูกคุกคามไมสามารถลวงรู
ไดวาใครเปนผูคุกคามตนอยูในขณะนั้น กอใหเกิดความวิตกกังวล และหวาดกลัวมากกวาการคุกคาม
ท่ัวไป สามารถระมัดระวัง หรือไมเขาใกลกับผูคุกคาม ก็สรางความปลอดภัยใหกับตัวเองได ทําใหเห็น
ไดวา จากการวิจัยพบวา การกระทําท่ีถือเปนองคประกอบสําคัญในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
นั้นมีความแตกตางกันอยางชัดเจน เปนไปในแนวทางเดียวกับการสัมภาษณเชิงลึก ท่ีเห็นควรมีการแยก
บทบัญญัติความรับผิด ออกจากการนําประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใชกับการคุกคามทางคอมพิวเตอร 
จะชวยใหกับการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักการดําเนินคดีท่ีเปนธรรม Right 
to Fair Trail ซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐาน และเปนเครื่องมือของรัฐในการดํารงรักษาไวเพ่ือความสงบเรียบรอย
ของสังคม เปนหลักประกันกับประชาชนในการบังคับใชกฎหมายท่ีชัดเจน แนนอน คาดหมายได และ
เปนธรรม  

 3. บทกําหนดโทษ บทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการคุกคามท่ีนําประมวลกฎหมายอาญามา
บังคับใช ไมวาจะเปนการกระทําทางกายภาพ หรือนําคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด 
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ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด เนื่องจากการนําคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือในการกระทําความผิดนั้น ผูกระทําความผิดสามารถท่ีจะกระทําความผิดตอบุคคลใดก็ได 
จะเปนท่ีรูจักหรือไม จะอยูใกลกันหรือหางไกลกัน ก็สามารถท่ีจะคุกคาม ขมขู หรือรังแกผูอ่ืนไดตลอดเวลา 
ไมจํากัด ซ่ึงมีความแตกตางกับการคุกคามทางกายภาพท่ีผูกระทําความผิด อาจจะตองพบกับผูถูกกระทํา
เทานั้น อีกท้ังการคุกคามทางกายภาพท่ัวไป ยังคงเปนเพียงการคุกคามกับบุคคลคนเดิม หรือคนท่ีตนเอง
รูจักมักคุน การนําประมวลฎหมายอาญามาตรา 397 ท่ีกําหนดโทษเก่ียวกับการคุกคาม ท่ีตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 5,000 บาท นั้น เปนการลงโทษท่ีไมเปนธรรมกับผูเสียหาย เนื่องจากการกระทําความผิด
โดยนําคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด โดยการคุกคาม ขมขู หรือรังแกผูอ่ืน จะทําให
ผุเสียหายไดรับความอับอายไดมากกวา การคุกคามทางกายภาพท่ัวไป การลงโทษดวยเหตุลหุโทษ จึง
ไมสามารถท่ีจะปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดใหเข็ดหลาบได จากการวิจัยพบวา ในตางประเทศ
มีการกําหนดความรับผิดฐานการคุกคามทางคอมพิวเตอรไวอยางสูง กวาการกระทําท่ัวไป ท่ีนาสนใจ
เชน สาธารณรัฐสิงคโปร ไมวาจะเปนความผิดการคุกคามทางกายภาพหรือทางคอมพิวเตอร ระวาง
โทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ และจําคุกไมเกิน 12 เดือน หรือท้ังจําท้ังปรับ และจะเพ่ิมข้ึนเปนปรับ
ไมเกิน 10,000 เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน 2 ป สําหรับผูกระทําความผิดซํ้า หรือในสาธารณรัฐออสเตรีย 
ท่ีมีการกําหนดความรับผิดเก่ียวกับการคุกคามไวในประมวลกฎหมายอาญา โดยตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับ หรือถาการคุกคามนั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ
หนักข้ึนเปนจําคุกไมเกินสามป โดยคลอบคลุมการกระทําเก่ียวกับ การโพสตขอความหรือขาวสารใน
สื่อสังคมออนไลนดวย (สาวตรี สุขศรี, 2563, หนา 246-248) โดยผูวิจัยไดมีการเสนอความรับผิดใหมี
ความสอดคลองกับ พระราชบัญญัติวาดวยการกระะทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) มาตรา 16 
ดวย เพ่ือใหมีการกําหนดโทษอยางเหมาะสมกับการกระทําความผิดในการคุกคามทางคอมพิวเตอรตอไป  
  

อภิปรายผล 
 คําตอบสมมติฐานการวิจัยไดวา คําตอบท่ีไดมาเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไววา การ
พัฒนากฎหมายความรับผิดเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอรนั้น ตองมีรูปแบบ ตัวกฎหมาย 
องคประกอบ และบทลงโทษท่ีมีความเหมาะสมกับการกระทําความผิด พบวา สมมติฐานมีความ
ถูกตอง เพราะเม่ือมีกฎหมายความรับผิดเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอร จะทําใหมีความ
เหมาะสมในการบังคับใชกับความผิดเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอรตอไป โดยการแกไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
 มาตรา 16/3 “ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลท่ีเปนการขมขู กอกวน หรือลวงละเมิด
ผูอ่ืน โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแก ทรัพยสิน ชีวิต รางกาย อนามัย หรือสิทธิอยางใด ๆ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสองแสนบาท 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําตอ บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูนั้น ผูกระทํา
ตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง 
 ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเปนความผิดอันยอมความได    
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ขอเสนอแนะ 
 รางกฎหมายความรับผิดเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอร ท่ีไดจากการศึกษาวิจัยหาก
จะมีการนําไปใชประโยชนไดจริงตอไปในภายภาคหนาอยางเปนรูปธรรม และเพ่ือเพ่ิมใหกฎหมายท่ี
บังคับใชอยูมีประสิทธิภาพและประโยชนตอกระบวนการยุติธรรมมากข้ึน มีขอเสนอแนะดังนี้  
 จากผลการวิจัยท่ีผูทําวิจัยไดดําเนินการมาแลวนั้น นําไปสูขอเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย
ความรับผิดเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอร โดยนําไปแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมใน พระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 จะทําใหมีการพัฒนากฎหมาย
ท่ีมีความรับผิดเก่ียวกับการคุกคามทางคอมพิวเตอร และพ่ือใหรางกฎหมายตนแบบท่ีไดจากการศึกษาวิจัย 
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงอยางเปนรูปธรรม หนวยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมควรผลักดัน
รางกฎหมายตามข้ันตอนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพ่ือใหมี
ผลในการบังคับใชตอไป  
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บทคัดยอ  
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพรอมของบุคลากรท่ีมีตอการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และเพ่ือวิเคราะหและสรางกรอบวัฒนธรรมความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร     
ในองคกรสําหรับการเปลี่ยนผานทางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และสัมภาษณ
เชิงลึกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 คน และการสนทนากลุมกับผูปฏิบัติงานเก่ียวของกับระบบเครือขาย 
การวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ กลุมบุคลากรของสํานักการวางผังและพัฒนา
เมือง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การสรางกรอบวัฒนธรรมความม่ันคงปลอดภัย ไซเบอรนั้น 
ประกอบดวย 1) นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 2) ผูนําดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
3) การสื่อสารท่ีดีดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 4) สมรรถนะของบุคลากร ดานความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร 5) มาตรฐานดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 6) การจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากรใน
องคกร และ 7) ระบบการจัดการดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
คําสําคัญ: วัฒนธรรมความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร, ภัยคุกคามทางไซเบอร 
 
 
 
 
 
 
 
 

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
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ABSTRACT  
 This research aimed to study the behavior and readiness of personnel towards 
cybersecurity and to analyze and create an organizational cybersecurity culture framework 
for the cybersecurity transition. This is a mixed research. For qualitative research, the 
researcher studied the related documents and conducted in-depth interviews with 15 
experts and focus group discussions with network-related practitioners. For quantitative 
research, the researcher worked with the sample group of staff of the Office of Urban 
Planning and Development, Bangkok. The results showed that to create a culture of 
cybersecurity framework, it was essential to rise from 1) cybersecurity policies, 2) leadership 
in cybersecurity, 3) good communication in cybersecurity, 4) competency of cybersecurity 
personnel, 5) cybersecurity standards, 6) motivation and participation of personnel in 
the organization and, 7) cybersecurity management systems. 
Keywords: cybersecurity culture, cyber threats. 
 

บทนํา   
 สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร นําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาท
ความสําคัญตอการดําเนินงานตามภารกิจหลักในการวางผังและจัดทําผังเมืองกรุงเทพมหานคร วางแผน
พัฒนาพ้ืนท่ี จัดทํามาตรการทางผังเมือง ดําเนินการอนุรักษและปรับปรุงฟนฟูเมือง รวมท้ังศึกษารวบรวม
ขอมูล และจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเมืองเพ่ือบริการประชาชน หนวยงานภาครัฐ 
และหนวยงานเอกชน เพ่ือใหไดบริการสารสนเทศท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
 อยางไรก็ดี การนําเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมมาประยุกตใชใหประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ 
ของสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร นั้น ควรเนนใหความสําคัญกับความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร ท้ังนี้ อาชญากรรมไซเบอรมีความหลากหลาย ทําใหองคกรมีความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรมากข้ึน ท้ังนี้ ภัยคุกคามทางไซเบอรไดทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ สํานักการวางผังและ
พัฒนาเมืองฯ จึงจําเปนตองใหบุคลากรในทุกระดับไดตระหนักรูและใหความรวมมือในการปองกันภัย
คุกคามทางไซเบอรดังกลาว เนื่องจากหากขอมูลท่ีเปนความลับของราชการอาจถูกลวงออกไปได ยอม
สรางความเสียหายแกหนวยงานอยางประมาณคามิได ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจวาท่ีจะ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจะทําใหบุคลากรในทุกระดับไดตระหนักรูและใหความรวมมือ โดยเฉพาะการ
วางระบบและกลไกในการสรางวัฒนธรรมความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรใหเกิดข้ึนกับบุคลากรทุกคน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   
 1. ศึกษาพฤติกรรมและความพรอมของบุคลากรท่ีมีตอการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
 2. เพ่ือวิเคราะหและสรางกรอบวัฒนธรรมความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรในองคกรสําหรับ            
การเปลี่ยนผานทางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวคิดและทฤษฎ ี
 แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. 2564-2565) แผนพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาล
ดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) ใหหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน เพ่ือสรางความพรอมในการเปนรัฐบาลดิจิทัลของกรุงเทพมหานครตอไป บุคลากรใน
หนวยงานจะตองมีการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลในการใชงานดิจิทัลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย ตั้งแตการ
กําหนดนโยบายการใชดิจิทัลไดถูกตองตามกฎหมาย การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย การปองกันภัย
คุกคามทางไซเบอร การจัดการภัยคุกคามดานความม่ันคงปลอดภัย การปฏิบัติตามหลักการเพ่ือการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 กรอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (NIST Cybersecurity Framework) NIST 
Cybersecurity Framework เปนหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือยกระดับความม่ันคงปลอดภัยขององคกรทุกระดับ รวมไปถึงชวยใหองคกรสามารถวางแผนปองกัน 
ตรวจจับ และตอบสนองตอภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ โดยหัวใจสําคัญของ 
Framework แบงออกเปน 5 ฟงกชันหลัก ดังภาพท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กรอบนโยบายท่ีเก่ียวของ 
1. แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร . 
พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร    
พ.ศ. 2562 

แนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

วิเคราะหและสราง
วัฒนธรรมความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรในองคกร 

กรอบวัฒนธรรม         
ความม่ันคงปลอดภัย               

ไซเบอรในองคกร 

    วัฒนธรรมความปลอดภัย 

 แนวคิดเก่ียวกับความตระหนักรู (Awareness) 
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ภาพท่ี 2  กรอบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย NIST Cybersecurity Framework 
  
 วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ 
(Corporate Culture) กลาวคือ วัฒนธรรมความปลอดภัยจะถูกวัฒนธรรมองคการกํากับใหแสดง
คุณลักษณะภายใตขอบเขตหรือขอจํากัดท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับความปลอดภัย ท้ังนี้วัฒนธรรมความ 
ปลอดภัยเปนผลิตผลของปจเจกบุคคลและกลุมท่ีประกอบดวย คานิยม ทัศนคติ สมรรถนะ และรูปแบบ
ของพฤติกรรมท่ีเปนตัวกําหนดเจตจํานงและรูปแบบ รวมถึงประสิทธิผลของโครงการดานความปลอดภัย
ขององคการ องคการจะมีวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงบวกจะตองมีคุณลักษณะท่ีมีการสื่อสารดวย
ความศรัทธา แบงปนความรูสึกในเรื่องของความปลอดภัย มีความเชื่อม่ัน ในประสิทธิภาพของมาตรการ
ปองกันอันตราย (Cole, Stevens-Adams & Wenner, Online, 2013)  
 วัฒนธรรมความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (Cybersecurity Culture: CSC) คือ ความรู         
ความเชื่อ การรับรู ทัศนคติ ฐานคติ บรรทัดฐาน และคานิยม (knowledge, beliefs, perceptions, 
attitudes, assumptions, norms and values) ของบุคคลท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร
และวิธีการท่ีบุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (European Union Agency for 
Network and Information Security, Online, 2017) ซ่ึงในทํานองเดียวกับวัฒนธรรม ความปลอดภัย 
CSC ถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ การพัฒนา CSC ใหเกิดข้ึนในองคการ จึงสามารถใชแนวคิด
การสรางวัฒนธรรมองคการได 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 กริน ธัญญวิกรม และธีระ กุลสวัสดิ์ (2564) ไดศึกษาการจัดการความม่ันคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรณีศึกษา การคุมครองขอมูลสวนบุคคลในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
พาณิชยไทย พบวา ควรมีนโยบายท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) รัฐควรเรงรัดการบังคับกฎหมายและประกาศกฎเกณฑ
ตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินการมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียว 2) ธนาคารควรสงเสริมใหความรู
และตะหนักถึงภัยคุกคามไซเบอร และภัยคุกคามทางการเงินในการทําธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ใหกับประชาชนและลูกคาของธนาคารใหมากข้ึน และ 3) ภาคประชาชนควรจะเรียนรูและตระหนัก
ถึงภัยคุกคามไซเบอรภัยคุกคามทางการเงินในการทําธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
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 Kabanda (2561) ไดศึกษาเรื่อง A Cybersecurity Culture Framework and Its Impact 
on Zimbabwean Organizations วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากรอบวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางไซเบอร
และประเมินผลกระทบตอองคกร พบวา กรอบงาน NIST Cybersecurity Framework เปนกรอบ
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรท่ีจะสนับสนุนวฒันธรรมความปลอดภัย ทางไซเบอรเพ่ือปองกันการ
โจมตีทางไซเบอร ท่ีเปลี่ยนแปลงความคิดของผูคนและพฤติกรรมของบุคคล ทําใหเปนไฟรวอลลของ
มนุษยท่ีแข็งแกรงในการตอตานภัยคุกคามโดยไมมีการบังคับและเปนตามกรอบ ท่ีสถาบันมาตรฐาน
และเทคโนโลยีแหงชาติสรางข้ึน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพประกอบ 
ไปดวยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท้ังในและตางประเทศท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร และรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสรางจากผูเชี่ยวชาญดานระบบเครือขาย
ของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน และการสนทนากลุมกับผูปฏิบัติงานเก่ียวของ
กับระบบเครือขายของสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง ดังภาพท่ี 3 การวิจัยเชิงปริมาณ ไดเก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถามปลายปดกับบุคลากรของสํานักการวางผังและพัฒนาเมืองฯ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 3  ลําดับข้ันตอนในกระบวนการทําการวิจัย 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสราง
จากกลุมผูเชี่ยวชาญดานระบบเครือขายของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน และ
การสนทนากลุม (Focus Group) กับผูปฏิบัติงานเก่ียวของกับระบบเครือขายของสํานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหเนื้อหาไดดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 1  

 
 
 
 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ทราบถึงพฤติกรรมและ       
ความพรอมของบุคลากรท่ีมี

ตอการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร และ

องคประกอบของวฒันธรรม
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร

ในองคกร 

สัมภาษณเชิงลึกจาก
ผูเชี่ยวชาญ 

ศึกษาแนวทางการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย

ทางไซเบอร 

การสนทนากลุมกับ
ผูปฏิบัติงานเก่ียวของ
กับระบบเครือขาย 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

275 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม 
  

คําถามในการ
สัมภาษณ 

ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 

ในปจจุบันปญหาและ
อุปสรรค ด านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ในองคกร เปนอยางไร 

1. บุคลากร แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูใชงานท่ัวไป และ กลุมผูดูแลระบบ ยังขาด
ความรู ความเขาใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร รวมท้ังไมรูกฎหมาย ระเบียบ 
ท่ีเก่ียวของ 
2. โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบท่ีใชในการดูแลดานความมั่นคงปลอดภยั ขาดงบประมาณใน
การสนับสนุนในการบริการจัดการอุปกรณ ไมทันตอเทคโนโลยีของภัยคุกคามทางไซเบอร 
3. โครงสรางของกรุงเทพมหานคร การกําหนดนโยบาย  มาตรฐาน แนวทางในการ
ปฏิบัติจากผูบริหาร/สวนกลาง ยังไมมีความชัดเจน  

ความพรอมดานความ
มั่ น ค งป ล อ ด ภั ย ใน
องคกรเปนอยางไร 

1. ดานบุคลากร  มีความพรอมในระดับการเรียนรู แตยังขาดความรูเชิงปองกัน/การ
เตรียมความพรอมในการรับมือ 
2. ดานระบบ (System) มีความพรอมทางดานอุปกรณ อยูในระดับปานกลาง ไม Update 
เทาทันเทคโนโลยี และภัยคุกคามทางไซเบอรใหม ๆ  

มีปจจัยอะไรท่ีจะทําให
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ใน
องคกรประสบความ 
สําเร็จ 

1. ดานบุคลากร  การคุกคามทางไซเบอรมีการเขาถึงอุปกรณไดตลอดเวลา ผูใชงานตอง
มีการใชงานดวยความระมัดระวัง และมีความรูในการใชงานของอุปกรณในการปองกัน
การคุกคามจะเปนปจจัยหลักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรในองคกรได 
2. ดานระบบการบริหารจัดการ ผูดูแลระบบตองมีความเขาใจถึงผลกระทบในการเกิด
ภัยคุกคามทางไซเบอร   
3. ดานการบริหาร ควรมีการกําหนดนโยบาย การบริหารงบประมาณในการพัฒนาท้ัง
ดานระบบและบุคลากร 

จากคํ าตอบ ข า งต น 
ควรมีการสงเสริมหรือ
ปรับปรุงในแตละปจจัย
อยางไร 

1. ดานบุคลากร  สงเสริมการสรางความรู ความเขาใจและความตระหนักรูท่ีเก่ียวของ
กับภัยคุกคามทางไซเบอรใหทันสมัยอยูเสมอ   
2. ดานระบบจัดการโครงสราง ควรครอบคลุมและเช่ือมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ของ กทม.  
3. ดานการบริหาร มีการกําหนดนโยบาย แนวทางมาตรฐานท่ีชัดเจนจากหนวยงาน
กลางไปยังหนวยงานในสังกัด กทม. (สวพ.) ตอไป    

ก า ร ส ร า ง ก ร อ บ
วัฒนธรรมความมั่นคง
ปลอดภั ยไซ เบอร  มี
ความสําคัญอยางไร 

การสรางกรอบวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรมีความสําคัญมาก การใชงาน
ระบบดิจิทัลท่ีมีขอมูลจํานวนมากและมมีูลคา และการบริการขอมูล หากมีปญหาและไม
สามารถแกไขไดทันทวงทีจะมีผลกระทบตอขอมูลและการใหบริการ การปองกันท่ีดีคือ 
การสรางความตระหนักรูถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรขององคกร บุคลากรใหความ
รวมมือกับองคกร ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  

ค ว า ม คิ ด เห็ น ห รื อ
ขอเสนอแนะ เก่ียวกับ
การสรางกรอบหรือ
อ งค ป ร ะ ก อ บ  ก า ร 
สรางวัฒนธรรมความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร
สําหรับองคกร 

การสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรท่ีสําคัญ คือ บุคลากร โดยการสราง
ความรู ความเขาใจและสํานึกความรับผิดชอบใหกับบุคลากร ดังน้ี  
1. ผูบริหาร  กําหนดนโยบาย/แนวทางในการปฏิบัติใหกับบุคลากรจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดการระบบใหมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2. ผูดูแลระบบ ศึกษาระเบียบ ขอกฎหมายตาง ๆ และผลกระทบท่ีอาจเกิดจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร นําเสนอผูบริหารเพ่ือกําหนดเปนนโยบาย/แนวทางในการปฏิบัติตอไป 
3. ผูใชงานท่ัวไป สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงผลกระทบจากภัย
คุกคามทางไซเบอร 
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 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรประกอบ
กับการสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสรางและการสนทนากลุมสามารถสรางกรอบวัฒนธรรมความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรสําหรับสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ไดดังภาพท่ี 4  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4  กรอบวัฒนธรรมความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรสําหรับสํานักการวางผังและพัฒนาเมืองฯ  
 
 อยางไรก็ดี การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามปลายปด ทําการสํารวจ
จากกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรของสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง เก่ียวกับความรู ความเขาใจ และ
พฤติกรรมในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรในองคกร รายละเอียดแสดงไวในตารางท่ี 2   

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินพฤติกรรมในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของบุคลากรในองคกร  
 

รายการประเมิน x  SD แปล 
ความหมาย 

1. ดานความรู ความเขาใจในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทาง 
    ไซเบอร 

4.38 0.68 มากท่ีสุด 

2. ดานพฤติกรรมเสี่ยงตอภัยคุกคามตอระบบเครือขายของหนวยงาน    
   2.1 ดานพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 3.98 0.48 มาก 
   2.2 ดานพฤติกรรมการใชงานสื่อสังคม 3.55 0.32 ปานกลาง 
   2.3 ดานพฤติกรรมการเขาถึงสื่อออนไลน 4.18 0.39 มาก 
   2.4 ดานพฤติกรรมการใชงานผานโปรแกรม 4.00 0.42 มาก 
   2.5 ดานพฤติกรรมการปองกันตนเองจากภัยคุกคามอินเทอรเน็ต 3.62 0.33 ปานกลาง 

ระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 3.95 0.44 มาก 
 

1. นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 2. ผูนําดานความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร 

3. การส่ือสารที่ด ี
ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

4. สมรรถนะของบุคลากร 
ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

 

5. มาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

 

6. การจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากร 
ในองคกร 

7. ระบบการจัดการ 
ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

 

วัฒนธรรมความมั่นคง 
ปลอดภัยไซเบอร 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินพฤติกรรมการใชงานระบบเครือขายในดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรของบุคลากรในสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง ในแตละดานมีคาเฉลี่ยปานกลางถึง
มากท่ีสุด ท่ีใกลเคียงกัน ทําใหโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การสรางกรอบวฒันธรรมความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรในองคกร จะตองเกิดจากการมีสวนรวม
ของบุคลากรในทุกระดับท่ีสอดคลองในแนวทางเดียวกัน ระดับผูบริหารองคกรตองกําหนดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรท่ีชัดเจน ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดเพ่ือเปน
แบบอยางใหผูใตบังคับบัญชา และสนับสนุนการบริหารจัดการท้ังในการจัดการระบบและการพัฒนา
บุคลากร ระดับผูดูแลระบบ ตองพัฒนาทักษะในการดูแลระบบการจัดการดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร
และการสื่อสารท่ีดีตอบุคลากรในระดับอ่ืน ๆ ระดับผูใชงานท่ัวไป ตองพัฒนาทักษะดานความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร ใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร และปฏิบัติ
ตามแนวทางท่ีไดกําหนดไวในดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร   
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บทคัดยอ 
 

 การปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูบริบทใหมในยุคดิจิทัล จึงใหความสําคัญตอการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเปนกุญแจสําคัญชวยนําพาใหประชาชนทุกคนในประเทศไทย มีความอยูดีมีสุข มีระบบเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค เพ่ือความเจริญท่ียั่งยืนตอไปในอนาคต 
ดังนั้น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงริเริ่มโครงการอํานวยสินเชื่อทางดิจิทัล 
(Digital Lending) ผานแอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application) เพ่ือแสดงถึงความสําเร็จทาง
ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของธนาคาร ซ่ึงหากธนาคารมีระบบการติดตามและการประเมินผลท่ี
มีประสิทธิภาพ ทําใหผูบริหารระดับสูงและผูท่ีเก่ียวของสามารถตัดสินใจดําเนินการไดอยางถูกตองและ
ทันกาลนําไปสูความสําเร็จของโครงการ ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงทําการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่น 
(Data Visualization) ในรูปแบบแดชบอรด (Dashboard) โดยใชโปรแกรมเพาเวอรบีไอ (Power BI) 
ผานกระบวนการอีทีแอล (ETL) เพ่ือทําการวิเคราะหและการทํานายผลความสําเร็จของโครงการ Digital 
Lending ผลการวิจัยพบวา ระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นท่ีไดพัฒนาข้ึนสามารถสนับสนุนใหผูบริหารและ
ผูท่ีเก่ียวของกับโครงการ ใชในการติดตามและประเมินผลโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค
การวิจัยท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในประสิทธิผลโดยรวมของผูบริหารระดับสูง

และผูท่ีเก่ียวของ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.94) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.24  
คําสําคัญ: ดาตาวิชวลไลเซชั่น, เพาเวอรบีไอ, อีทีแอล, การอนุมัติสินเชื่อออนไลน, ดัชนีประสิทธิภาพหลัก,  
            ระบบขาวกรองธรุกิจ  
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปการศึกษา 2564 
** ผูชวยศาสตราจารยประจาํสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม
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ABSTRACT 
 Digital technology plays an important role in transforming Thailand into a 
“value-based” digital economy driven by innovation, technology and creativity for 
sustainable well-being and prosperity of the Thai population in the future. Therefore, 
the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) has initiated the Digital 
Lending project (via Mobile Phone Application) to demonstrate the bank's strategic leading 
position in digital technology. In order to allow the senior management team and 
stakeholders to make accurate and timely decisions leading to the success of the project, 
it is important to have an effective monitoring and evaluation system. Consequently, 
the researcher developed a data visualization system with a dashboard to monitor, 
analyze, and evaluate the success of the Digital Lending project. Power BI and the 
extract transform and load (ETL) process were used in the system. The system was a 
great success in helping the senior management team and stakeholders to monitor the 
project and make accurate and timely decisions. According to the survey of 16 users, 
the developed data visualization system achieved an averaged satisfaction score of 4.94 
out of 5 with the standard deviation of 0.24. 
Keywords: Dashboard, Data Visualization, Microsoft Power BI, Digital Lending, ETL. 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยตระหนักถึงความจําเปนในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและการปฏิรูปกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูการเปนประเทศไทย 4.0 เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2561) ท้ังนี้ ระบบการเงินและการธนาคาร
ของไทย เปนอุตสาหกรรมท่ีไดรับอิทธิพลอยางมากจากเทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหธนาคารตองเรงพัฒนา
ชองทาง ผลิตภัณฑ และบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีวิสัยทัศนในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับขีด
ความสามารถของธนาคาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ และการลดตนทุนการใหบริการแก
ผูใชบริการ ท้ังนี้ Digital Lending เปนโครงการสําคัญท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาผลิตภัณฑดาน
สินเชื่อ ผาน Application Mobile Phone แบบ Digital end to end processes ดังนั้น ความสําเร็จ
ของโครงการดังกลาวสงผลตอวิสัยทัศนของธนาคาร ดังนั้น การพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่น โดย
การใช Power BI ซ่ึงเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลธุรกิจ เพ่ือทําการวิเคราะหและการทํานายผล
ความสําเร็จของโครงการ Digital Lending ของ ธ.ก.ส. จะเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหารระดับสูง
ของธนาคาร ท่ีใชในการติดตามสถานะความสําเร็จของโครงการ รวมถึงสามารถวิเคราะห ประเมินและ
คาดการณสถานการณผลการดําเนินงานในอนาคตไดอยางถูกตอง ทันกาล และมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพื่อการวิเคราะหและการ
ทํานายผลความสําเร็จของโครงการ Digital Lending ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือการวิเคราะหและการทํานายผลความสําเร็จ 
กรณีศึกษา: โครงการ Digital Lending ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 3. เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใชงานระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือการวิเคราะหและการทํานาย
ผลความสําเร็จ กรณีศึกษา: โครงการ Digital Lending ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ของผูบริหารระดับสูงและผูท่ีเก่ียวของ 
 

กรอบแนวคิด และทฤษฎ ี 
 ดาตาวิชวลไลเซชัน (Data Visualization) คือ กระบวนการในการแปลงสารสนเทศใหเปน
สิ่งท่ีสามารถเขาใจไดงายดวยรูปภาพ เชน แผนท่ีหรือแผนภูมิเพ่ือทําใหสมองของมนุษยสามารถเขาใจ
และดึงขอมูลเชิงลึกมาใช ทําใหงายตอการระบุรูปแบบ แนวโนม และความผิดปกติภายในชุดขอมูล 
ท้ังนี้ ตัวแบบแนวคิดดาตาวิชวลไลเซซันมีหลายรูปแบบ เชน จํานวนตัวเลข กราฟแสดงการแจกแจง 
ความสัมพันธแกน ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และสัดสวน เปนตน ดังภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพท่ี 1  ตัวแบบแนวคิดดาตาวิชวลไลเซซัน 

 

 ระบบขาวกรองธุรกิจ (Business Intelligence Systems) เปนกระบวนการท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลในปจจุบันและในอดีต โดยผานกระบวนการสกัด แปลง และโหลดขอมูล (ETL) จัดเก็บในคลังขอมูล 
และผานชุดคําสั่งเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ท้ังนี้ ชณุตพร ศรีชัย (2555) กลาววา BI คือ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในกระบวนการ รวบรวม จัดการขอมูลท้ังภายในและภายนอกองคการ และนําขอมูล
เหลานั้นมากลั่นกรอง วิเคราะห แปลงเปนสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในรูปแบบของรายงานท่ีสะทอนให
เห็นถึงมุมมองท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก เพ่ือใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 
 อีทีแอล (ETL) ยอมาจาก Extraction Transformation และ Loading เปนกระบวนการท่ี
ดึงขอมูลจากระบบตนทางท่ีแตกตางกัน เพ่ือนํามาแปลงขอมูล เชน การใชการคํานวณและเรียงตอกัน และ
บันทึกขอมูลลงในระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) ซ่ึง ETL จะเริ่มจากการสกัดขอมูล (extraction) 
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เปนข้ันตอนในการดึงขอมูลออกจากระบบตนทางไปยังแหลงท่ีจัดเตรียมไว จากนั้นการแปลงขอมูล 
(transformation) ซ่ึงเปนข้ันตอนในการทําใหขอมูลท่ีไดรับมา มีรูปแบบท่ีสอดคลองกันและสุดทาย
คือการโหลดขอมูล (loading) เปนกระบวนการโหลดขอมูลลงในฐานขอมูล ถือเปนข้ันตอนสุดทาย
ของกระบวนการ ETL ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2  กระบวนการ ETL 

 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) เปนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายท่ีไมไดยึดเพียงผลสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคหลัก แตพิจารณา
ความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรการดําเนินงานขององคกร ทําใหองคกรมีความ
ไดเปรียบในการแขงขันและสามารถเจริญเติบโตอยางมีศักยภาพไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้ สุรภัทร พิไชยแพทย, 
พรธิดา เทพประสิทธิ์ (2558) ใหนิยาม KPI เปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางหนึ่ง ไมวาจะเปนการ
บริหารโครงการหรือบริหารองคกรในทุกระดับท้ังองคกร ภาคเอกชนและภาครัฐ การบริหารงานท่ีขาด
ตัวชี้วัดหรือมีตัวชี้วัดท่ีไมเหมาะสม จะทําใหผูบริหารไมทราบขอเท็จจริงหรือปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อาจจะ
นําไปสูความลมเหลวของการดําเนินงานได  
 การพยากรณ (forecasting) หมายถึง การคาดการณเก่ียวกับลักษณะหรือแนวโนมของสิ่ง
ท่ีสนใจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือใชเปนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตองและแมนยํา 
นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และการตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดยกัลยา 
วานิชยบัญชา (2545) ไดกลาววา การพยากรณ คือ การประมาณหรือการคาดคะเนวาอะไรจะเกิดข้ึน
ในอนาคต การพยากรณแตละปญหามีความแตกตางกัน ในการพยากรณแตละปญหาจึงควรตองมีการ
พิจารณาถึงปจจัยท่ีสําคัญบางประการ เชน ระยะเวลาในอนาคตท่ีตองการพยากรณเพ่ือนําผลท่ีไดมา
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 ทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ ปทมา เท่ียงสมบุญ (2561) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการพยากรณและการตัดสินใจของผูบริหาร กรณีศึกษากลุมโรงพยาบาล” 
โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ ผานโปรแกรมไมโครซอฟทเพาเวอรบีไอ และการจัดการฐานขอมูลดวย
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ออราเคิลดาตาเบส สําหรับ อัญชลี บัวเมืองเกา (2563) ไดวิจัย “การพัฒนาวิชวลไลเซชันสําหรับการ
วิเคราะหและการทํานายผลความสําเร็จของการทํางานดวยขอมูลดัชนีประสิทธิภาพหลัก” โดยใชระบบ
ขาวกรองธุรกิจ ผานเพาเวอร บีไอ และการจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access เพ่ือการวิเคราะห
ขอมูลผลการดําเนินงานจากขอมูลดัชนีประสิทธิภาพหลักขององคกร นอกจากนี้ วรกานต เชื้อสิงห 
(2563) ศึกษาเก่ียวกับ “การพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชันเพ่ือสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ
การตลาดขององคกรประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยมีจุดมุงหมายในการปรับใชระบบขาวกรอง
ธุรกิจ ระบบดาตาวิชวลไลเซชัน เพ่ือการบริหารขอมูลและนํามาใชประโยชนตอธุรกิจไดอยางเหมาะสม 
ดวยการวิเคราะหแนวโนมและวางแผนเชิงกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับ นิศารัตน อมาตยกุล 
(2561) ทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานการอนุมัติสินเชื่อออนไลน (Digital Lending) 
และการยอมรับการใชเทคโนโลยีท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อออนไลน (Digital Lending) 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานการอนุมัติสินเชื่อออนไลน 
และการยอมรับการใชเทคโนโลยีที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อออนไลนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือการวิเคราะหและการทํานายผลความสําเร็จ กรณีศึกษา: 
โครงการ Digital Lending ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูวิจัยกําหนดข้ันตอน
การดําเนินงานตามวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ดังนี้ 
 1. การศึกษาขอมูลและการวางแผน (System Planning) โครงการ Digital Lending เปน
สินเชื่อสวนบุคคล วงเงินกูข้ันต่ํา 9,000 บาท กูไดไมเกิน รอยละ 90 ของมูลคาสลากออมทรัพย ธ.ก.ส. 
ท่ีใชในการคํ้าประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR-2.75% ตอป โดยชองทางการขอสินเชื่อและการรับชําระหนี้ 
ผาน Application ธ.ก.ส. A-Mobile โดยงวดชําระและอายุสัญญากําหนดชําระคืนงวดเดียวและไมเกิน 
1 ป นับถัดจากวันท่ีทํารายการยื่นขอสินเชื่อ ท้ังนี้กระบวนการอํานวยสินเชื่อ Digital Lending ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3  กระบวนการอํานวยสินเชื่อ Digital Lending (Workflow) 
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 ผลจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ และการสอบถามผูบริหารท่ีเก่ียวของกับโครงการ เพ่ือคนหา
เปาหมายและความตองการความคาดหวัง พบวา เปาหมายและรูปแบบของระบบการติดตามประเมินผล 
คือ แสดงจํานวนสินเชื่อท่ีไดอนุมัติผานระบบ การนําแนวคิดเก่ียวกับ Activity Based Costing มาใช 
และการประเมินระยะเวลาคืนทุนจากการดําเนินโครงการ 
 2. การวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) การศึกษาระบบการติดตาม การวิเคราะห และ
การทํานายผลการดําเนินงานโครงการสินเชื่อในปจจุบัน (As-Is) พบวา รูปแบบรายงานการติดตามผล
การดําเนินงานจะใชโปรแกรม Microsoft Excel และ PowerPoint ท้ังนี้ เนื้อหารายงานยังไมสามารถ
แสดงขอมูลไดครอบคลุมทุกมิติ ไมมีการประเมินระยะเวลาคืนทุน และไมมีการคาดการณผลการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ สงผลตอการตัดสินใจและความสําเร็จของโครงการ สําหรับการระบุความตองการและ
ความคาดหวังเพ่ือการพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงาน โดยจัดทําแบบสํารวจผูบริหารระดับสูง
และผูท่ีเก่ียวของผาน Google Form จํานวน 16 คน โดยกําหนดมิติการรายงาน 4 มิติ ไดแก สินเชื่อ 
ลูกคา การเงิน และระบบ ทําใหทราบถึงประเด็นการมุงเนนในการพัฒนาระบบท่ีชัดเจน ดังภาพท่ี 4 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4  ผลการสํารวจความตองการของระบบการติดตามผลการดําเนินงานในมิติตาง ๆ 
 
 3. การออกแบบระบบ (Systems Design) การกําหนด Use-Case Diagram ของระบบ
ดาตาวิชวลไลเซชั่น เพ่ือสนับสนุนผูบริหารระดับสูงและผูท่ีเก่ียวของกับโครงการ Digital Lending 
โดย Admin สามารถนําเขาขอมูล แกไขขอมูล รวมถึง สามารถใชขอมูลผานแดชบอรดท่ีกําหนดไว 
แตสําหรับผูใชจะสามารถดูขอมูลบน Dashboard เทานั้น ดังภาพท่ี 5 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5  Use-Case Diagram ของระบบดาตาวิชวลไลเซซ่ัน 
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 การนําเขาขอมูลมาจัดเก็บไว ซ่ึงขอมูลตัวอยางอยูในรูปของตารางซ่ึงมีอยูดวยกัน 16 ชุดขอมูล 
ท้ังนี้ขอมูลท่ีจัดเก็บ อาจมีความไมสมบูรณ ไมครบถวน อยูในรูปแบบท่ีไมสามารถใชงานได ซ่ึงตองทํา
ความสะอาดขอมูล และปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม ดังภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพท่ี 6  การนําเขาขอมูลท่ีทําความสะอาด บนโปรแกรม Microsoft Power BI 
 
 ขอมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบตารางท่ีหลากในมิติตาง ๆ เชน ขอมูลยอดจายเงินกู ขอมูลอาชีพ
และคุณลักษณะของลูกคา รวมถึง ขอมูลรายไดดอกเบี้ยและคาใชจาย เปนตน จึงนําตารางมาสราง
ความเชื่อมโยงของขอมูลเขาดวยกัน เพ่ือเตรียมการในการสรางดาตาวิชวลไลเซชั่น ดังภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพท่ี 7  สรางความเชื่อมโยงของขอมูล เพ่ือเตรียมการในการสรางดาตาวิชวลไลเซชั่น 
 
 จากนั้นทําการสรางรายงานหนาแดชบอรดบนโปรแกรม Microsoft Power BI หรือท่ีเรียกวา 
ดาตาวิชวลไลเซชั่น โดยรายงานจะสามารถออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนท่ี แผนภูมิแทง แผนภูมิเสน 
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และแผนภูมิวงกลม เปนตน ซ่ึงการสรางรายงานในลักษณะนี้จะทําใหผูใชงานสามารถนําขอมูลท่ีมีไป
วิเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะเห็น สถิติ และแนวโนมอยางชัดเจนและเขาใจงาย โดย
ระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือการวิเคราะหและการทํานายผลความสําเร็จ กรณีศึกษา โครงการ Digital 
Lending ของ ธ.ก.ส. ดังภาพท่ี 8, 9 และ 10 

 

 
 

ภาพท่ี 8  การจัดทํารายงานแดชบอรดบน Microsoft Power BI มิติดานสินเชื่อและลูกคา 
 

 
 

ภาพท่ี 9  การจัดทํารายงานแดชบอรดบน Microsoft Power BI มิติผลการดําเนินงานตาม 
      ตัวชี้วัดท่ีสําคัญและดานการเงิน 
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ภาพท่ี 10 การจัดทํารายงานแดชบอรดบน Microsoft Power BI มิติการทํานายผลการดําเนินงาน 

 

ผลการวิจัย 
 การประเมินประสิทธิผลจากการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่นเพ่ือการวิเคราะหและการ
ทํานายผลความสําเร็จโครงการ Digital Lending ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
โดยใชวิธีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูบริหารระดับสูงและผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 16 คน ในมิติ

ประเด็นการประเมินตาง ๆ ผาน Google Form ซ่ึงผลวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean: x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบดาตาวิชวลไลเซชั่น เพ่ือการวิเคราะหและการทํานายฃ   
             ผลความสําเร็จโครงการ Digital Lending 
 

ประเด็นการประเมิน x  
SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานทางการเงิน 4.66 0.52 มากท่ีสุด 
2. ดานท่ีไมใชการเงิน 4.79 0.40 มากท่ีสุด 
3. ดานการวิเคราะหผล 4.88 0.31 มากท่ีสุด 
4. ดานการทํานายผล 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
5. ดานการรายงานผล 4.92 0.26 มากท่ีสุด 
6. ประสิทธิผลโดยรวม 4.94 0.24 มากท่ีสุด 

   
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในประสิทธิผลโดยรวมของผูบริหาร

ระดับสูงและผูท่ีเก่ียวของ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.94) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.24 นอกจากนี้ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ อันดับแรกคือ ดานการรายงานผล ( x =4.92) อันดับสองคือ 
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ดานการทํานายผล ( x =4.91) อันดับสามคือ ดานการวิเคราะหผล ( x =4.88) อันดับสี่คือ ดานท่ีไมใช

การเงิน ( x =4.79) และอันดับหาคือ ดานทางการเงิน ( x =4.66) ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 บทความวิจัยนี้ ไดนําเสนอการพัฒนาระบบดาตาวิชวลไลเซชั่น เพ่ือการวิเคราะหและการทํานาย 
ผลความสําเร็จโครงการ Digital Lending ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซ่ึงเปน
การยกระดับระบบการติดตามและรายงานผลความสําเร็จของโครงการของธนาคาร สามารถสนับสนุน
ผูบริหารระดับสูงและผู ท่ี เก่ียวของในการตัดสินใจการดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ โปรแกรมไมโครซอฟท เพาเวอร บีไอ สามารถ
นําขอมูลท่ีมีจํานวนมากและซับซอน มาทําการวิเคราะหและแสดงขอมูลออกมาในรูปแบบแดชบอรดท่ี
หลากหลายมิติ  สามารถใชงานไดอยางสะดวกและมีความสวยงามนาสนใจ รวมถึงสามารถทํานายผล
การดําเนินงานในอนาคต ซ่ึงเกิดประโยชนอยางมากในการตัดสินใจดําเนินการของผูบริหาร   
 

ขอเสนอแนะ  
 1. การวจิัยเพ่ือพัฒนาระบบครั้งตอไป ควรมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนปจจัย
สําคัญซ่ึงสงผลอุปสงคการขอสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จากหนวยงานท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท้ังใน/
ตางอุตสาหกรรมอยางเปนมาตรฐาน เชน ขอมูลจํานวนและลักษณะของประชากรจากกระทรวงมหาดไทย 
ขอมูลหนี้สินครัวเรือนและการคาดการณเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึง 
ขอมูลการคาดการณราคาและปริมาณเพาะปลูกพืชตาง ๆ จากกระทรวงเกษตรเปนตน เพ่ือทําใหรายงาน
การวิเคราะหมีมิติท่ีคมชัด และมีประสิทธิภาพในระดับสูงข้ึน 
 2. ควรนาํรูปแบบรายงานและอัลกอริทึมในระบบ Power BI รวมกับเครื่องมือการวิเคราะห
ขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูลให เปนแบบให คําแนะนํา (Prescriptive 
Analytics) จะเปนการชวยคาดการณผลวาจะมีอะไรเกิดข้ึนตอไป รวมถึงแนะนําแนวทางท่ีเหมาะสม
ใหผูบริหารระดับสูงใชในการตัดสินใจไดแมนยํามากข้ึน  
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บทคัดยอ  
 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหเกิดมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม หรือ
มาตรการอยูบานลดเชื้อเพ่ือชาติ ซ่ึงสรางขอจํากัดทางกายภาพของการเคลื่อนไหวของบุคคลท่ีมักจะ
กระทําภายนอกท่ีอยูอาศัย เชน การออกกําลังกายและการเลนกีฬา สงผลใหโอกาสในการออกกําลัง
กายนอยลง ในงานวิจัยครั้งนี้จึงสรางและพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยก
กักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19 เพ่ือผู ท่ีตองกักตัวหรือทํางานท่ีบานไดนําไปเปน
แนวทางในการออกกําลังกาย การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาโดยทําการศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และตรวจสอบรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมท่ีพัฒนาข้ึนมาโดย
การจัดการสนทนากลุม ซ่ึงรูปแบบการออกกําลังกายท่ีไดรับจากงานวิจัยนี้ ประกอบไปดวยหลักการ
ออกกําลังกายแบบ F.I.T.T. ซ่ึงกําหนดระดับของความหนักในการออกกําลังกายเปน 3 ระดับ ไดแก 
ระดับเบาฝก 14 นาที, ระดับปานกลางฝก 28 นาที และระดับหนักฝก 42 นาที และมีข้ันตอนการออก
กําลังกาย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการอบอุนรางกาย ท่ีไดนํารูปแบบของการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนท่ีมา
ประยุกตใช, ข้ันการออกกําลังกาย ท่ีใหความสําคัญกับการออกกําลังกายท่ีพัฒนาระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต และการออกกําลังกายท่ีพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ และข้ัน
สุดทายคือข้ันการผอนคลาย ท่ีใหความสําคัญกับการออกกําลังกายท่ีพัฒนาความออนตัวของรางกาย 
คําสําคัญ: รูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหม, ชีวิตวิถีใหม, การเวนระยะหางระหวางบุคคล,  
             การแยกกักตัว, การทํางานท่ีบาน  
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ABSTRACT  
 According to the COVID-19 pandemic, it appeared many policies to reduce this 

outbreak such as social distancing or staying at home. The physical restrictions on 
movement affected the people who were usually outside the residence such as exercising 
or playing sports and also made fewer opportunities to exercise. So, this research was 
conducted and developed a new normal workout model for isolation of close contacts 
with confirmed patients of COVID-19 for those who need to be held at home or work 
from home in order to be used as a guide for exercising. This research was developed 
from documents, concepts, theorical framework and related research. Moreover, this 
new exercise program for COVID’s patients that was developed from the focus group 
consisted of the F.I.T.T. Principle. The application of F.I.T.T. Principle was focused on 
the 3 levels of exercise: 14-minutes light intensity, 28-minutes moderate intensity, and 
42-minutes high intensity and the 3 steps for exercising: a step of warm-up-it applied 
the dynamic stretching, a step of exercising-it focused on exercising that was developed 
from the respiratory system and the circulatory system and the way of exercising 
developed from the strength of muscle and the muscle endurance and a step of 
relief-it focused on the flexibility of body.   
Keywords: New Normal Workout Model, New Normal Life, Interpersonal Space,  
                Isolation, Work from Home. 
 

บทนํา  
 อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงเปนโรคอุบัติใหม สงผลใหเกิดการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น มีการเปลี่ยนแปลง ท้ังสวนพฤติกรรมสวนบุคคล 
ครอบครัว สังคม รวมไปถึงสภาพแวดลอม อยางฉับพลัน และหลายพฤติกรรมจะอยูถาวรกลายเปน
ชีวิตวิถีใหม หรือ New Normal ซ่ึงวิถีชีวิตใหมเปนสิ่งท่ีทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยจําเปนตองเรียนรูเพ่ือ
ปองกันตนเองและผูอ่ืน ท่ีสําคัญเพ่ือการปรับตัวดําเนินชีวิตใหเปนปกติบนพ้ืนฐานแบบวิถีใหม (กรม
สุขภาพจิต, 2563) 

 การระบาดใหญของ COVID-19 ซ่ึงมาพรอมกับการระบาดใหญของความไมเคลื่อนไหวทาง
กายภาพ การระบาดใหญของท้ังสองสิ่งนี้ ทําใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพท่ีไมพึงประสงคกับประชากร 
ในขณะเดียวกันก็สรางภาระใหกับระบบบริการสุขภาพในวงกวาง (Hall et al., 2020) ปญหานี้มีแนวโนม
วาจะยิ่งแยลงไปอีกเม่ือมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม หรือมาตรการอยูบานลดเชื้อเพ่ือชาติ ได
สรางขอจํากัดทางกายภาพของการเคลื่อนไหวของบุคคลท่ีมักจะกระทําภายนอกท่ีอยูอาศัย เชน การ
ออกกําลังกายและการเลนกีฬา สงผลใหโอกาสในออกกําลังกายนอยลง ซ่ึงงานวิจัยหลายงานวิจัยได
แสดงองคความรูใหเห็นเปนประจักษวา การออกกําลังกายสงผลทางบวกตอระบบภูมิคุมกันในวงกวาง 
รวมถึงสงผลดีตอสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด โดยการออกกําลังกายแบบแอโรบิกระดับความ
เขมขนปานกลางจะเพ่ิมการตอบสนองของภูมิคุมกันท่ีมีตอการฉีดวัคซีน ลดระดับของการอักเสบเรื้อรัง 
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และชวยในการสรางภูมิคุมกันตอสภาวะของโรคตาง ๆ เชน มะเร็ง โรคภูมิคุมกันบกพรองของมนุษย 
โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และโรคอวน (Simpson et al., 2020) การออกกําลังกายอาจลด
ความเสี่ยง ระยะเวลา และความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ หลักฐานบางสวน
เก่ียวกับการกักตัวอยูบานดวยโควิด-19 บงชี้วาการออกกําลังกายในปริมาณมากท่ีมีความเขมขนต่ํา/
ปานกลาง และการลดปริมาณแคลอรี่ลง 15 ถึง 25 เปอรเซ็นตสามารถปองกันผลท่ีเปนอันตรายจาก
การอยูประจําท่ี (Narici et al., 2020)  

 เม่ือตองทํางานท่ีบานไมออกนอกบาน ทําใหการทําอาหารกินเองท่ีบานและการกินอาหาร
ลดโรค ปองกันโรค นอยลงหรือหายไป ดานอิริยาบถ การออกแรง การออกกําลังกาย เชน อยูบาน หยุดเชื้อ 
เพ่ือชาติ ก็เลยหยุดออกแรง หยุดออกกําลังกายไปดวยเพลินอยูกับการนั่งกินนอนกิน เพราะไมมีท่ีออก
กําลังกาย ไปฟตเนสไมได วิ่งนอกบานไมได เปนตน (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน, 2564) ผูวิจัยจึงจะ
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิด
กับผูปวยยืนยันโควิด-19 เพ่ือเปนการศึกษาและนําเสนอรูปแบบการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับ
ใหท่ีตองแยกกักตัวหรือทํางานท่ีบานใชเปนแบบอยางในการออกกําลังกายดวยตนเองท่ีบาน ภายใตนโยบาย
อยูบานหยุดเชื้อเพ่ือชาติ และเพ่ือเปนการรักษาและคงไวซ่ึงระดับของสมรรถภาพทางกายของประชาชน 
ท่ีตองปรับตัวและใชชีวิตอยูรวมกับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัส

ใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19 
 2. เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิด

กับผูปวยยืนยันโควิด-19 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ซ่ึงมีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. การสรางและพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัส

ใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19 ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และสรางรูปแบบการออกกําลัง

กายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19  
  1.2 พัฒนารูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิด 

กับผูปวยยืนยันโควิด-19 โดยทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาวิเคราะหหาความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
(Validity) และทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 2. การตรวจสอบรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิด
กับผูปวยยืนยันโควิด-19 โดยการจัดการสนทนากลุม (Focus Group) โดยมีข้ันตอนสําคัญของดําเนินการ
ดังนี้ 
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  2.1 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุม โดยมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 8 คน โดยผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุมในการวิจัยนี้ตองเปนผูท่ี
สําเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬาและมีประสบการณการทํางานใน
ดานการออกกําลังกายและการกีฬาไมต่ํากวา 5 ป 

  2.2 การจัดการสนทนากลุม โดยเปนการดําเนินการสนทนากลุมออนไลน (Online focus 
groups) โดยใชเวลาในการสนทนากลุมประมาณ 120 นาที โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
   1) วิจัยกลาวเปดการประชุม และกลาวขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงระหวางการ 
สนทนากลุม  
   2) ผูวิจัยทําหนาท่ีดําเนินการประชุม (Moderator) โดยนํารูปแบบการออกกําลังกาย 
แบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19 มาเปนหัวขอในการประชุม 
ซ่ึง 1 สัปดาหกอนดําเนินการสนทนากลุมออนไลน ผูวิจัยไดนําสงรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหม
สําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19 ใหกับผูทรงคุณวุฒิท้ัง 8 ทาน เพ่ือ
จะไดศึกษาทําความเขาใจกอนท่ีจะดําเนินการสนทนากลุมจริง 

   3) ผูทรงคุณวุฒิรวมกันวิพากษ อภิปรายและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19  

   4) ผูวิจัยนําเสนอผลการอภิปรายหลังเสร็จสิ้นการสนทนากลุม และสรุปผลการตรวจสอบ
รูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19 
และปดการสนทนากลุม 

  2.3 การวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยเริ่ม
จากการจัดระเบียบของขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิ และทําการ
หาขอสรุป ตีความและตรวจสอบความถูกตองของผลการวิจัยกับผูทรงคุณวุฒิท้ัง 8 ทาน (ชาย โพธิสิตา, 
2554)  
 

ผลการวิจัย  
 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย ตามลําดับดังนี้ 
 1. การสรางรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิด
กับผูปวยยืนยันโควิด-19 

 จากรูปภาพท่ี 1 ท่ีแสดงรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัส
ใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19 ท่ีผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึนมา พบวา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
กับการสรางรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวย
ยืนยันโควิด-19 ในครั้งนี้ประกอบดวย 
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ภาพท่ี 1  รูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิด 
                    กับผูปวยยืนยันโควิด-19 
   
  1.1 แนวคิดท่ีเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม หรือ New Normal (กรมสุขภาพจิต, 2563) 
  ผูวิจัยไดนําแนวคิดของการกักตัวเองในบาน (Self-quarantine) และการทํางานท่ีบาน 
(Work from home) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของชีวิตวิถีใหมมาเปนหลักการในการสรางรูปแบบของการออก
กําลังกาย ซ่ึงเนนไปท่ีหลักของการเวนระยะหางระหวางบุคคล หรือการหลีกเลี่ยงสถานท่ีท่ีมีผูคนมาก 
โดยท่ีรูปแบบการออกกําลังกายนี้ตองนําไปใชไดจริงกับการตองกักตัวหรือการท่ีไมสะดวกไปออกกําลัง
กายนอกสถานท่ี ดังนั้นขนาดของพ้ืนท่ี 1-2x2-4 เมตร หรือขนาด 2-8 ตารางเมตรนั้น จึงถูกกําหนดมาเพ่ือ 
ใหสอดคลองกับบริบทของท่ีพักอาศัยหรือสถานท่ีกักตัว ท่ีอยางนอยจะมีพ้ืนท่ีในท่ีพัก หรือหองพัก หรือ
ระเบียงหองท่ีสามารถนํารูปแบบการออกกําลังกายนี้ไปสูการปฏิบัติไดจริง 
  1.2 แนวคิดท่ีเก่ียวกับหลักการจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย (American College of 
Sports Medicine, 2018) 
  ผูวิจัยไดนําหลัก F.I.T.T. ซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานของการจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย
และรวมถึงการฝกกีฬามาเปนหลักการในการสรางรูปแบบของการออกกําลังกาย โดยท่ีความบอยในการ
ออกกําลังกาย (Frequency : F) ไดนําจํานวนวันท่ีใชในการกักตัวมาเปนตัวเลือกของความบอยในการ
ออกกําลังกายซ่ึง ไดแก 5 วัน, 10 วัน และ 14 วัน ในสวนของความหนักในการออกกําลงักาย (Intensity : I) 
ผูวจิัยประยุกตใหงายตอการนําไปใช โดยกําหนดเปน 3 ระดับ ซ่ึงไดแก ระดับเบา, ระดับปานกลาง และ
ระดับหนัก โดยใชระยะเวลาท่ีใชในการออกกําลังกายในแตละวัน (Time : T) เปนสิ่งท่ีชวยในการกําหนด
ระดับของความหนักในการออกกําลังกาย คือ ฝก 14 นาที=ระดับเบา, ฝก 28 นาที=ระดับปานกลาง 
และฝก 42 นาที=ระดับหนัก และในสวนของประเภทหรือชนิดในการฝกออกกําลังกาย (Type : T) 
ไดนําประเภทของการออกกําลังกายท่ีวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหงสหรัฐอเมริกาไดแนะนําวา ควร
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จะตองมีในโปรแกรมการออกกําลังกาย ซ่ึงไดแก การออกกําลังกายท่ีพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียน
โลหิต (Cardiorespiratory fitness) การออกกําลังกายท่ีพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ 
(Muscular strength and endurance) และการออกกําลังกายท่ีพัฒนาความออนตัวของรางกาย 
(Flexibility) 
  ในสวนของข้ันตอนในการออกกําลังกาย ผูวิจัยไดนําข้ันตอนในการออกกําลังกายท่ีวิทยาลัย
เวชศาสตรการกีฬาแหงสหรฐัอเมริกาไดแนะนําไวมาเปนหลักการในการสรางรูปแบบของการออกกําลังกาย 
ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก ไดแก  

- ข้ันตอนท่ี 1 การอบอุนรางกาย (Warm-up) โดยนํารูปแบบของการยืดกลามเนื้อ 
แบบเคลื่อนท่ี (Dynamic stretching) มาประยุกตใช 

- ข้ันตอนท่ี 2 การฝกหรือการออกกําลังกาย (Conditioning/exercise) แบงออกเปน  
2 ชวง ชวงท่ี 1 เปนการออกกําลังกายท่ีพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต และชวงท่ี 2 เปนการ
ออกกําลังกายท่ีพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ  

- ข้ันตอนท่ี 3 การผอนคลายและการยืดกลามเนื้อ (Cool-down and Stretching)
โดยนํารูปแบบของการยืดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี (Static stretching) มาประยุกตใช ซ่ึงมีเปาหมาย
อีกอยางหนึ่งคือ การพัฒนาความออนตัวของรางกาย  

ซ่ึงในข้ันตอนของการอบอุนรางกายและข้ันตอนของการผอนคลายกลามเนื้อ จะใช 
เวลาข้ันตอนละ 2 นาที ในการออกกําลังกายระดับเบา และใชเวลาข้ันตอนละ 4 นาที และ 6 นาที  
ในการออกกําลังกายระดับปานกลางและระดับหนัก ตามลําดับ และในข้ันตอนท่ี 2 การฝกหรือการ
ออกกําลังกายจะใชเวลา 10 นาที ในการออกกําลังกายระดับเบา และใชเวลา 20 นาที และ 30 นาที 
ในการออกกําลังกายระดับปานกลางและระดับหนัก ตามลําดับ  

 2. การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิด
กับผูปวยยืนยันโควิด-19 
  2.1 ผูวิจัยทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาวิเคราะหหาความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
(Validity) โดยนําแนวคิดและรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัส
ใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19 ท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสม (Content validity) ของรูปแบบการออกกําลังกาย โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ของแนวคิดท่ีเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม หรือ New Normal, หลักการจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย F.I.T.T. 
ข้ันตอนในการออกกําลังกาย และวิธีการออกกําลังกาย มีคา IOC เทากับ 1 สามารถใชได และรูปแบบ
การออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของ ผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19 มีคา 
IOC เทากับ 1 สามารถใชได 

 ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัว
ของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันโควิด-19 ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอรูปแบบ
การออกกําลังกายท่ีผานการปรับปรุงแลวตามภาพท่ี 1 
 3. การตรวจสอบรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิด
กับผูปวยยืนยันโควิด-19 
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 ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 8 คน เพ่ือทําการ
อภิปรายและตรวจสอบรูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิด
กับผูปวยโควิด-19 ผลการสนทนากลุม พบวา ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 8 คน ไดอภิปรายและตรวจสอบรูปแบบ
การออกกําลังกาย และมีความเห็นเปนบทสรุปวา รูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการ
แยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยโควิด-19 ในงานวิจัยนี้ มีความเหมาะสมและสามารถนําไปสู
การใชจริงในอนาคตได และมีขอเสนอแนะใหผูวิจัยจัดทําโปรแกรมการออกกําลังกายท่ีเปนรูปธรรม
ออกมา และนํามาทดลองใชจริงการศึกษาตอยอดในอนาคต 
 

อภิปรายผล  
 รูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวย
โควิด-19 ท่ีสรางและพัฒนาข้ึนจากการวิจัยในครั้งนี้ สรางข้ึนตามหลักการและทฤษฎีของการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ ตามหลักการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายของวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแห ง
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนหลักการสากลท่ีไดรับการยอมรับกันท่ัวโลก มีจุดประสงคของการออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต พัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ พัฒนา
ความออนตัวของรางกาย นําไปสูการมีสัดสวนของรางกาย (Body composition) ท่ี เหมาะ 
(American College of Sports Medicine, 2018) อันเปนพ้ืนฐานของการมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงเหมาะสม
กับการนํามาประยุกตใชในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ีเนนการหลีกเลี่ยงการไปยัง
สถานท่ีท่ีมีผูคนเปนจํานวนมาก (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน, 2564) รวมถึงยังสอดคลองกับแนวคิดชีวิต
วิถีใหมท่ีใหความสําคัญกับการเวนระยะหางระหวางบุคคล (กรมสุขภาพจิต, 2563) ซ่ึงผลจากการ
สนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 8 คน ชี้ใหเห็นวา รูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการ
แยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยโควิด-19 มีความเหมาะสมและสามารถนําไปสูการใชจริงใน
อนาคตได และควรนําไปศึกษาวิจัยตอเพ่ือใหเห็นผลลัพธในเชิงประจักษตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรนํารูปแบบการออกกําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับ
ผูปวยโควิด-19 ท่ีไดรับจากงานวิจัยนี้ เปนรูปแบบในเชิงกรอบแนวคิดและทฤษฎี ซ่ึงสามารถนําไปใช
ไดจริงโดยตรงตรง หรืออาจมีการประยุกตปรับเปลี่ยนลําดับของประเภทของการออกกําลังกายท่ีอยู
ในข้ันตอนท่ี 2 รวมถึงสามารถปรับวิธีการออกกําลังกายจากการออกกําลังกายแบบฝกสลับพัก เปน
วิธีการแบงเซทหรือวิธีการอ่ืน ๆ ก็เปนได 
 2. ระดับของความบอย ความหนัก รวมถึงระยะเวลาในการออกกําลังกายรูปแบบการออก
กําลังกายแบบวิถีใหมสําหรับการแยกกักตัวของผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยโควิด-19 สามารถท่ีจะเพ่ิมหรือ
ลดไดตามความเหมาะสมตามระดับสมรรถภาพของผูออกกําลังกาย ซ่ึงในงานวิจัยนี้พัฒนาข้ึนในบริบท
ของการกักตัวหรือการทํางานท่ีบาน ท่ีอาจไมไดมีอุปกรณใดใดสําหรับการออกกําลังกายเลย อีกท้ังการ
กําหนดเวลาของการออกกําลังกายในระดับเบาท่ี 14 นาที ก็เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปองกัน
การแพรระบาดของโควิด-19 ในชวงแรก ๆ ท่ีใหการกักตัว 14 วัน 
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ความสามารถของอาหารในการปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
CAPACITY OF NUTRITIOUS FOOD ON NEUROPROTECTIVE OF 

DEMENTIA IN ELDERLY 
 

ณัฐกานต นิลออน* 
Nattakan Nin-on 

 

บทคัดยอ  
 ปจจุบันประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged society) สิ่งท่ีตองคํานึงเปนอันดับ

แรก คือ ภาวะของโรคเรื้อรังท้ังทางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคท่ีเก่ียวของกับอายุ เชน ภาวะ 
สมองเสื่อมตามวัย หรือ Dementia อันเกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลลสมองเนื่องจากการฝอตัว ทํา
ใหการทําหนาท่ีในดานความคิด ความจํา ภาษา การเรียนรู การตัดสินใจลดลง กระทบตอการดํารงชีวิต
ซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวิตท้ังผูสูงอายุและผูดูแล เปนสาเหตุใหทุกภาคสวนรวมมือกันเพ่ือสงเสริมการลด
ปจจัยเสี่ยง เพ่ิมปจจัยปองกัน และเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการดูแลสมอง คือ การเลือกรับประทานอาหาร
ท่ีมีผลดีตอสมอง อันอุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระซ่ึงมีประสิทธิภาพในการลดการสะสมของโปรตีน
อันตรายในสมอง เพ่ือกระตุนกระบวนการคิด การเรียนรู ความจํา เพ่ือปองกันภาวะสมองเสื่อม 
คําสําคัญ: อาหาร สารตานอนุมูลอิสระ ภาวะสมองเสื่อม ผูสูงอายุ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* อาจารยประจําสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
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ABSTRACT  
 Thailand had entered an aging society. The first thing that must be considered 

is the condition of chronic diseases and mental diseases, especially those related to age, 
such as major neurocognitive disorders or dementia caused by atrophy and deterioration 
of brain cells that are effective, which in tern reduce ability of thinking, memory, language, 
learning skills, and decision making. This also affects the living conditions and the quality 
of life of elderly people and their care givers. In this situation, all related organization 
have to work together to promote to reduction risk factor, increases the protective factor, 
and select the best way to take care of the health brain, which is to choose nutritious 
food. That is high in several antioxidants but decline plaques that is hazard amino acid 
in brain. This is effective in enhance thinking, learning, and memory processes to prevent 
dementia. 
Keywords: Nutritious food, Antioxidants, Dementia, Elderly. 
 

บทนํา  
 “ทุกคนยอมอยากมีชีวิตอยูอยางยืนยาวและมีสุขภาพท่ีดีควบคูกันไป” ปจจุบันจึงมีการพัฒนา

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะดานการแพทยและการสาธารณสุข สงผลตอ
กลุมผูสูงอายุท่ีมีอัตราตาย (Mortality rates) คงท่ี อายุขัยเฉลี่ย (Life expectancy) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
(Ospina, 2017) แตกลับเปนปญหาท่ีท่ัวโลกตองเผชิญคือความผันผวนของสัดสวนของประชากรวัย
ผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จากรายงานขององคการอนามัยโลก World Health Organization 
(2021) คาดการณไววาในป พ.ศ. 2573 ในประชากร 6 คนจะพบผูสูงอายุ 1 คน เม่ือเปรียบเทียบการ
คาดการณจํานวนผูสูงอายุระหวางในป พ.ศ. 2563 มีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 1 พันลานคน ถึง 1.4 
พันลานคน และภายในป พ.ศ. 2593 จะมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 2 เทา นั้นคือ 2.1 พันลานคน ปจจุบัน
ประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลางและรายไดระดับต่ํากําลังประสบปญหาจํานวนประชากรแปรปรวน
อยางรวดเร็ว เชนเดียวกับประเทศไทยจากสถิติผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย (2565) พบอัตราสวนในป พ.ศ. 2555 คิดเปน 12.9 % ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
และในป พ.ศ. 2565 มีอัตราสวนเพ่ิมข้ึนเปน 18.3 % ของจํานวนประชากรท้ังหมด  

 เม่ือจํานวนประชากรกลุมผูสูงอายุมีมากข้ึน ปญหาท่ีตองเผชิญหนาและรับมือ คือ ผูสูงอายุ
มีปญหาความผิดปกติทางระบบประสาท (Neurological disorder) โดยโรคท่ัวไปท่ีพบความผิดปกติ
ของระบบประสาท ไดแก อาการปวดศีรษะ พบวา มากกวารอยละ 20 ภาวะสมองเสื่อม รอยละ 5 
ภาวะซึมเศรา รอยละ 7.4 ภาวะวิตกกังวล รอยละ 3.8 ปญหาการใชสารเสพติด รอยละ 5 และในผูสูงอายุ
ท่ีมีปญหาการใชสารเสพติดกวารอยละ 25 เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย (World Health Organization, 
2017) เชนเดียวกับประเทศไทยสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุป พ.ศ. 2559 พบความชุกของโรคสมองเสื่อม 
617,000 คน ป พ.ศ. 2563 พบผูสูงอายุเปนโรคสมองเสื่อมกวา 651,950 คน และคาดการณวาในป 
พ.ศ. 2580 จะพบผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคสมองเสื่อมจํานวน 1,350,000 คน (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563; มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2559)  
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 ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) หรือ Major neurocognitive disorder สาเหตุอาจเกิด
การเสื่อมสลายของเซลลสมองหรือการสะสมของโปรตีนในสมอง นําไปสูการลดลงของกระบวนการรับรู 
(Cognitive function) มีผลตอความคิด ความจํา การตัดสินใจ (World Health Organization, 2021) 
สงผลตอพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง กาวราว ไมสนใจสิ่งแวดลอมรอบขาง แมกระท่ังคูสนทนาหรือบุคคล
รอบขาง อันเปนภาระตอผูอ่ืน ครอบครัวและประเทศชาติท่ีตองดูแล หรือผูสูงอายุมีภาวะทุพพลภาพ
และมีภาวะพ่ึงพานั้นเอง (ภรัญวิทย อนันตดิลกฤทธ, 2564) ท้ังนี้การลดความชุกของภาวะสมองเสื่อม
มุงเนนลดปจจัยเสี่ยง การชะลอการดําเนินโรค (Savica & C. Petersen, 2011) โดยหนึ่งในวิธีท่ีดีท่ีสุด
ในการดูแลสมอง คือ การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน (มูลนิธิสถาบันและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 
2558) โดยเฉพาะอาหารจากธรรมชาติท่ีอุดมไปดวยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวิตามินหรือสารตาน
อนุมูลอิสระ มีสวนชวยในการปองกันหรือลดการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นภายในสมอง (Oxidative 
stress) (Savica & C. Petersen, 2011) ดังนั้นในบทความนี้จึงขอนําเสนอการสงเสริมในการเพ่ิมปจจัย
ปองกัน โดยการนําเสนออาหารท่ีอุดมดวยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีหาซ้ืองายในทองตลาดและราคา
ไมสูง เพ่ือใหผูสูงอายุและกลุมวัยอ่ืนๆ สามารถเลือกบริโภคเพ่ือสงเสริมสุขภาพของสมอง 

 

ภาวะสมองเสื่อม 
 ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) คือ ภาวะที่เกิดจากการฝอตัวของเซลลสมอง นําไปสูการ

เสื่อมสภาพของระบบประสาทและกระบวนการรับรู (Cognitive function) ซ่ึงมีผลตอการคิด ความจํา 
การปรับตัว ความเขาใจ การคํานวณ ทักษะการเรียนรู ภาษา และการตัดสินใจ (World Health 
Organization, 2021) ประเภทท่ีพบไดบอยในภาวะสมองเสื่อม คือ โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s 
disease) เปนโรคท่ีแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและบุคคล
ในครอบครัว อาการแสดงของโรคมีความแตกตางกันในแตละบุคคล ซ่ึงข้ึนอยูโรคประจําตัว เง่ือนไข
สุขภาพท่ีแตกตางกัน (ชัชวาล วงคสารี และ ศุภลักษณ พ้ืนทอง, 2561) 

 

อาการแสดง 
 อาการแสดงของภาวะสมองเสื่อมจะแสดงออกตามพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง อันแตกตางกัน

ตามเง่ือนไขสภาวะสุขภาพของแตละบุคคล พยาธิสภาพของการเกิดโรค ระยะเวลาของการดําเนินโรค 
ระดับความรุนแรง ซ่ึงองคการอนามัยโลก (World Health Organization) ไดแบงอาการ 3 ระยะคือ  
 1. ระยะเริ่มตน ระยะท่ีไมแสดงอาการหรืออาการแสดงเพียงเล็กนอยคอย ๆ เปนคอย ๆ ไป 
ซ่ึงเปนอาการถูกละเลย ผูท่ีมีอาการระยะเริ่มตนมักจะพบปญหาความทรงจําระยะสั้น เชน อาการลืม
ของบอยข้ึน ลืมสถานท่ีท่ีคุนเคย หรือการใชระยะเวลาในการนึกสักระยะก็จะจําได 
 2. ระยะปานกลาง ระยะท่ียากตอการสื่อสารอาการแสดงในระยะนี้เริ่มชัดเจนมากข้ึน จาก
พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง เชน เริ่มหลงลืม วัน เวลา สถานการณ ลืมชื่อคน ลืมทางกลับบาน หรือถาม
คําถามซํ้า ๆ เปนตน 
 3. ระยะสุดทาย ระยะเฉ่ือยอาการแสดงรุนแรง บกพรองทางความคิด มีพฤติกรรมกาวราว 
เกรี้ยวกราด ไมสนใจในคูสนทนา ซ่ึงเปนระยะท่ีสมองไมรับรูสภาวะท่ีเกิดข้ึนและตองการความชวยเหลือ
เปนอยางมาก (World Health Organization, 2021; ภรัญวิทย อนันตดิลกฤทธ, 2564) 
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กลไกการเกิดภาวะสมองเสื่อม 
 การเกิดภาวะสมองเสื่อมเกิดจากหลายปจจัยท้ังทางตรงและทางออม เชน โรคอัลไซเมอร 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซ่ึงเปนภาวะท่ีพบบอยในภาวะสมองเสื่อม จากการศึกษาพยาธิสภาพ
ของการเกิดโรคอัลไซเมอร พบวาเกิดการสูญเสียของประสาทโคลิเนอรจิค (Cholinergic) ซ่ึงเปนเซลล
ประสาทในตําแหนงของสมองสวนทาลามัส (Thalamus) และไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ซ่ึง
เก่ียวของกับความคิด ความจํา การตัดสินใจ การใชเหตุผล ขณะท่ีระดับของอะซีทิลโคลิน (Acetylcholine) 
ซ่ึงเปนสารสื่อประสาทลดลง และยังพบการสะสมของกรดอะมิโนท่ีเปนพิษตอระบบประสาทและสมอง 
คือ แอมีลอยด บีตา (Amyloid beta) ซ่ึงเกิดจากการถูกตัดของเซลลตนกําเนิดท่ีชื่อวา Amyloid 
precursor protein (APP) ท้ังนี้เกิดการจับตัวกันเปนกอนระหวางแอมีลอยดพลาก (Amyloid plaques) 
และเสนใยประสาทของเซลลประสาทนิวโรไฟบริลลารีแทงเกิล (Neurofibrillary tangles) โดยมีลักษณะ
เปนกอนมากกวาปกติ จากพยาธิสภาพดังกลาวรางกายของมนุษยมักตอบสนองตอพลาก (Plaques) 
ซ่ึงเปนสิ่งแปลกปลอมท่ีรางกายตรวจจับได รางกายจึงสรางกลไกปองกันโดยทําลายและทําลายไปถึง
เซลลประสาทใกลเคียง เซลลประสาทจึงเสื่อมและตายในท่ีสุด ขณะท่ีการทํางานการสื่อสารของเซลล
ประสาทระหวางโปรตีนเทา (Tau) โดยโปรตีนเทา (Tau) จะทําการยึดไมโครทูบูล (Microtubule) ซ่ึง
คํ้าจุนโครงสรางของเซลลใหคงรูปอยูได แตเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองผิดปกติ สงผล
ตอการหดตัวของโปรตีนเทา (Tau) ไมโครทูบูล (Microtubule) เกิดการสลายตัวเซลลประสาทหดตัวตาย
และหยุดการสื่อสาร (Suttisansanee, Charoenkiatkul, Jongruaysup, Tabtimsri, Siriwan & 
Temviriyanukul, 2020; พัชราภัณฑ ไชยสังข, 2564)  

 
ปจจัยตอการเกิดภาวะสมองเส่ือม 

 ปจจัยท่ีเปนสาเหตุซ่ึงอาจทําใหเกิดโรคอยางรวดเร็ว คือ ปจจัยเสี่ยง ไดแก  
 - อายุ เม่ืออายุเพ่ิมข้ึนพบการเปลี่ยนแปลงของเซลลประสาท โครงสรางและหนาท่ีของสมองท่ี
เสื่อมถอยลง  
 - ดัชนีมีมวลกาย (Body mass index) ท่ีสูงข้ึนพบวาสัมพันธทางบวกกับอายุท่ีเพ่ิมข้ึน  
 - พันธุกรรมโดยเฉพาะยีนท่ีผิดปกติของ APOE4 (Apolipoprotein E Epsilon4) ทําให
การเกิดโรคมีแนวโนมถึงรอยละ 90  

 - เพศ พบวาในเพศหญิงพบความชุกสูงกวาเพศชาย 
 - โรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตท่ีมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของเซลลประสาท
นิวโรไฟบริลลารีแทงเกิล (Neurofibrillary tangles) โดยตรง โรคเบาหวานพบวาลดระดับตัวรับอินซูลิน
ในเสนเลือดสมอง ทําใหแอมีลอยด บีตา (Amyloid beta) ถูกขับออกจากสมองนอยลงเปนผลตอการ
เพ่ิมแทงเกิล (Tangles) ภาวะไขมันในเลือดสูง เปนตน 
 - การสูบบุหรี่ แอลกอฮอล สารเสพติด ท้ังนี้มีผลตอประสิทธิภาพของการตัดสินใจ เนื่องจาก
การไหลเวียนของโลหิตในไปท่ีสมองสวนหนา (Forebrain) ท้ังสวน cortex และ subcortex ลดลง 
จึงเปนผลตอสมองฝอตามมาและปจจัยปองกัน  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํป  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

302 

 

 - การออกกําลังกายหรือการเพ่ิมกิจกรรมทางกาย พบวาสามารถเพ่ิมการผลิตปจจัยบํารุง
สมอง (Neurotrophic factors) เพ่ิมการไหลเวียนโลหิตในสมอง โดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิค (Aerobic) 
 - การรับประทานอาหารอาหารท่ีมีสวนประกอบของ ผัก ผลไม ธัญพืช ปลา ไวนแดง หรือ
การรับประทานอาหารแบบอาหารแบบเมดิเตอรเรเนียน (Mediterranean diet) พบวา ผูท่ีรับประทาน
เปนประจําลดการเกิดโรคทางสมอง 13% ขณะท่ีการรับประทานผัก ผลไม ท่ีมีสารไฟโตเคมิคอลอยาง
สารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidants) เนื่องจากพบวาผูปวยโรคอัลไซเมอรเกิดโมเลกุลอิสระ (Oxygen 
free radicals) จากภาวะเครียดออกซิเดชั่น (Oxidative stress) ดังนั้นหากรับประทานอาหารท่ีมีสารตาน
อนุมูลอิสระสูงก็จะสงผลดีตอเซลลประสาทของสมอง (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2556; ภรัญวิทย 
อนันตดิลกฤทธ, 2564) 
 

การปองกันภาวะสมองเสือ่มดวยอาหาร 
 จากการศึกษาการวิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis) พบวาหากมีการปรับเปลี่ยนปจจัยเสี่ยง 
อาจชะลอการดําเนินไปของโรคไดถึงรอยละ 40 (Livingston, Huntley, Sommerlad, Ames, Ballard, 
Banerjee et al., 2020) เชนเดียวกับการรายงานผลของชัชวาล วงคสารี ท่ีระบุวารอยละ 5-10 ใน
ภาวะสมองเสื่อมสามารถยับยั้งไมใหเกิดการดําเนินโรคท่ีรุนแรงได (ชัชวาล วงคสารี และ ศุภลักษณ 
พ้ืนทอง, 2561) โดยแนวทางการปองกันท่ีดีวิธีหนึ่ง คือ การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 
(มูลนิธิสถาบันและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2558) โดยเฉพาะอาหารจากธรรมชาติหรืออาหารท่ีอุดมไปดวย
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound) จากวิตามินหรือสารตานอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีสวน
ชวยในการปองกันหรือลดการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น (Oxidative stress) อันเปนปจจัยกระตุน
การเสื่อมของเสนประสาท (Savica & C. Petersen, 2011) และสงผลตอการรับรูท่ีลดลง โดยการศึกษา
ท่ีผานมารายงานวาผัก ผลไมท่ีมีปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound) สูง เชน 
สารประกอบฟลาโวนอยด (Flavonoids) สารประกอบฟนอลิก (Phenolic compounds) ควิโนน 
(Quinones) เปนตน สามารถออกฤทธิ์ตอระบบประสาท ผานคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระและตานการ
อักเสบ (Rolsi, Yahya, Shahar, Ibrahim & Rajab, 2020) ไดแก ผลไมตระกูลเบอรรี่ ผลไมเมืองรอน
อยาง ทับทิม อินทผลัม แอปเปล สม หรืออาหารพรอมด่ืม เชน โกโก ช็อคโกแลต ดารกช็อคโกแลต 
เปนตน ท้ังนี้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound) ท่ีอยูในอาหารแตละชนิดแตกตางกัน 
มีผลตอการทํางานตอเซลลประสาทและสมองท่ีแตกตางกันโดยแสดงผลการดําเนินการของสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพและการปองกันของเสนประสาทและสมองดัง ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงอาหารและผลของการปกปองเซลลประสาท 
 

อาหาร 
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

(Bioactive Compound) 
ผลของการปกปองเซลลประสาท 

(Neuroprotective effect) 
อางอิง 

ทับทิม 
(Punica 
granatum L.) 

 - พูนิคาลาจิน (Punicalagin) 
- แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanin)  
- กรดแทนนิก  
(Tannic acid) 
- กรดเอลลาจิก  
(Ellagic acid) 

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในทับทิมยับยั้งการ
สรางอะไมลอยดเบตา (Amyloid-beta) ซึ่งเปน
โปรตีนพิษสะสมในสมองของผูปวย อีกท้ังสาร
ตานอนุมูลอิสระชวยลดความเครียดออกซิเดชัน
โดยการลดปฏิกิริยาลิพิดเปอรออกซิเดชัน (Lipid 
peroxidation) และโปรตีนคารบอนิล ขณะท่ี
เพ่ิมเอ็นไซมตานอนุมูลอิสระใหสูงข้ึน (SOD, 
catalase, GPx, GSH, GST)  

(Rolsi, Yahya, 
Shahar,  
Ibrahim & 
Rajab, 2020). 

อินทผลัม 
(Phoenix 
dactylifera) 

- กรดแกลลิก (Gallic acid) 
- กรดเฟรลูิก  
(Ferulic acid) 
- กรดไฮดรอกซซีินมิก  
(p-Coumaric acids) 
- ไอโซเคอรซติิน 
(Isoquercetin) 
- รูติน (Rutin)  
- เควอซิทิน (Quercetin)  
- ในบางสายพันธุพบ 
เควอซิทิน (Quercetin) 
และลูทอีโอลิน (Luteolin) 

กรดแกลลิกและพี -คูมาริกสามารถยับยั้ง ß 
secretase ซึ่งเก่ียวของกับการสรางอะไมลอยด
เบตา (Amyloid-beta) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับปริมาณ
ของสาร ขณะท่ีการศึกษาในหลอดทดลองพบวา
กรดแกลลิก (Gallic acid) สามารถยับยั้งการตาย
ของเซลลสมองในเยื่อหุมสมอง อีกท้ังปองกัน
การสรางอะไมลอยดเบตา (Amyloid-beta) ท่ี
อาจเหน่ียวนําใหเกิดกลูตาเมต (Glutamate) 
และสารอนุมูลอิสระ 

(Rolsi, Yahya, 
Shahar,  
Ibrahim & 
Rajab, 2020). 

ราสเบอรรี ่
(Rubus 
idaeus) 

- แอลลาจิกแทนนิน
(Ellagitannins)  
- แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanin)  

 

กรดเอลลาจิกแทนนิน (Ellagitannins) ยับยั้ง

การสรางโอลิโกเมอรของโปรตีนอะไมลอยด-β 
และความเปนพิษตอระบบประสาทท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังความสามารถในการปองกันการเสื่อมของ
เสนประสาท ทําใหเสนประสาทเพ่ิมความอยู
รอดของเซลลไดมากข้ึน 

(Burton-
Freeman, 
Sandhu, & 
Edirisinghe, 
2016). 

แอปเปลพรอม
เปลือก 
 

- เควอซิทิน (Quercetin) 
ไดแก quercetin-3-
galactoside,  
quercetin-3-glucoside, 
quercetin-3-rhamnoside 
- แคทีชิน (Catechin) ไดแก 
epicatechin, procyanidin, 
cyanidin-3-galactoside 
- กรดพี-คูมาริก  
(Coumaric acid) 
 

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (Bioactive Compound) 
ในแอปเปลพรอมเปลือกสามารถตานการเกิด
ออกซิเดช่ัน เน่ืองจากความสามารถในการกําจัด
ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเจนในเซลลประสาทไดอีก
ท้ังการทดลองในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง
ยืนยันประสิทธิภาพของเควอซิทิน (Quercetin) 
สามารถเพ่ิมและสงเสรมิการอยูรอดและการ
สรางความแตกตางของเสนประสาทในสมอง
สวนฮิปโปแคมปส ขณะท่ีการเพ่ิมจํานวนเซลล
ประสาท พบวาเซลลประสาทท่ีเพ่ิมจํานวนมี
ลักษณะคลายกับรูปรางของเซลลประสาททาง 

(Ichwan,  
et al.,2021). 
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อาหาร 
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

(Bioactive Compound) 
ผลของการปกปองเซลลประสาท 

(Neuroprotective effect) 
อางอิง 

- กรดคลอโรจีนิก 
(Chlorogenic acid) 
- กรดแกลลิก (Gallic acid) 
- โฟลเรตติน (Phloridzin) 
- วิตามินซี  

สัญฐานวิทยาอยางชัดเจน และการแสดงออก

ของทูบูลิน (βIII-tubulin) ซึ่งเปนไมโครทูบูลท่ี
พบในเซลลประสาท การคนพบน้ีบงช้ีวาเควอซิทิน 
(Quercetin) สามารถทําหนาท่ีเปนจุดเริม่ตน
เก่ียวกับเสนประสาท (Pro-neurogenically) 
และรักษาเซลลตั้งตนของระบบประสาท (NPCs) 
ใหอยูในสภาพท่ีดีและมีการงอกของเสนประสาท
ขยายเสนใยเพ่ิมมากข้ึน ท้ังน้ียังพบวาการเพ่ิมข้ึน
ของปริมาณ quercetin ชวยใหเซลลประสาท
เพ่ิมการอยูรอด 

สม 
(C. aurantium) 

- สารประกอบฟลาโวนอยด 
(Flavonoids) เชน นาริน
จิน (Naringin), 
Hesperidin (เฮสเพอรดิิน) 
และนีโอเฮสเพอริดิน 
(Neohesperidin), ฟลาโวน 
(Flavones) ฟลาวาโนน 
(Flavonones) โพลิเมทโทร
ซีเลท (Polimethoxylates) 
ไกลแคน แปบไทด (Glycan 
peptides) 
- คูมาริน (Coumarin) เชน 
เมอแรนซิน (Meranzin) 
และออรแรปทีน
(Auraptene) กรดแทนนิก 
(Tannic acid) ลิโมนอยด 
(Limonoids) และอัลคา
ลอยด (Alkaloid)  

สารสกัดจากสมแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการกระทํา
ในระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งเก่ียวของกับ
เปาหมายตาง ๆ สารฟลาโวนอยดจากสม ไดแก 
สารพฤกษเคมีอยางเฮสเพอเรติน (Hesperetin) 
สามารถกระตุนตัวรับและสงสญัญาณสําหรับ
การปองกันระบบประสาทและยังแสดงใหเห็นวา
มีประสิทธิภาพในการชักนําโปรตนีท่ีมีสวนชวย
ในการรับรูและเขาแทรกแซงปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
(Oxidative stress) ขณะท่ีสารประกอบโนบิเลทิน 
(Nobiletin) สามารถขามผานเสนเลือดในสมอง 
อันแสดงถึงความสามารถในการรกัษาภาวะ
สมองเสื่อม และในสวนของสารประกอบภายใน
สมมลีักษณะคลายกับยาท่ีขัดขวางตัวรับ 
นอรอิพิเนฟริน (Norepinephrine) และ 
ซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเปนฮอรโมนท่ี
เก่ียวของกับความผิดปกติทางจิตประสาทและ
กับยาท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับตัวรับ GABA อีกดวย 

(Borba, 
Fernandes, 
Pereira, Da Silva 
& Gonzaga 
2021). 

โกโก ช็อคโก
แลต 

- ฟลาโวนอยด 
(Flavonoid) 

ฟลาโวนอยดสามารถโตตอบกับโปรตีนท่ีกระตุน
การทํางานของไมโตเจน (MAPK) extracellular-
signal-driven (ERK) และ phosphoinositide 
3-kinase (PI3-kinase/Akt) การสงสัญญาณน้ี
กระตุนการแสดงออกของยีนและการสังเคราะห
โปรตีนเพ่ือรักษาศักยภาพ (LTP) และการสราง
ความทรงจําระยะยาว อีกท้ังฟลาโวนอยดสามารถ
ปรับการทํางานของปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสง
สัญญาณผานการยับยั้งโปรตีน-ไคเนส และสงเสริม
การแสดงออกของปจจัย neurotrophic ท่ีไดรับ 
(BDNF) ในสมองซึ่งมีความสําคญัตอการสราง

(Sokolov, 
Pavlova, 
Klosterhalfen, 
Sibylle. & Enck 
2013). 
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อาหาร 
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

(Bioactive Compound) 
ผลของการปกปองเซลลประสาท 

(Neuroprotective effect) 
อางอิง 

เซลลประสาท โดยเฉพาะบริเวณสมองท่ีเก่ียว 
ของกับการเรียนรูและความจําและฟลาโวนอยด
ยังชวยผลิตโมเลกุลและสงสัญญาณโมเลกุลของ
ไนตริกออกไซดซึ่งยับยั้งการเกิด การยึดเกาะของ
ไขมันท่ีกอใหเกิดการอักเสบ ซึ่งมคีวามสําคญัใน
การปรับปรุงการทําหนาท่ีของเยื่อบุผนังหลอด
เลือด กระตุนการขยายตัวของหลอดเลือดสงผล
ใหการไหลเวียนของเลือดในสมองและเลือดดีข้ึน 

 

สรุป 
 เม่ืออายุเพ่ิมข้ึนรางกายจึงเสื่อมลงตามวัยโดยเฉพาะดานกระบวนการคิดและความจํา การ
สงเสริมสุขภาพสมองจึงเปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการบริโภคซ่ึงถือวาเปนวิธีท่ีงายและดีท่ีสุดสําหรับทุกเพศ 
ทุกวัย ขณะท่ีผูสูงอายุเองการเลือกรับประทานอาหารอยางเชน พืชผัก ผลไม เปนประจําในปริมาณท่ี
เหมาะสมและการรับประทานอาหารท่ีอุดมดวยวิตามิน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound) 
เปนปจจัยท่ีชวยลดการเกิดสารอนุมูลอิสระในรางกายและสมอง ซ่ึงเปน กระตุนการไหลเวียนของ
หลอดเลือดในสมองพรอมท้ังยังสามารถทําใหเยื่อบุในหลอดเลือดยืดหยุนและทํางานไดดี ขณะท่ีการ
เกิดพลาก (Plaques) ลดลง เปนผลดีตอการดูแลสุขภาพของสมองและการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 
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การจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันใหแกนักศึกษาผูพิการทางสายตาในช้ัน
เรียนรวมกับนักศึกษาปกติ: จากอักษรเบรลลสูโปรแกรมอานจอภาพ 

TEACHING GERMAN TO BLIND STUDENTS IN COMMON CLASSES: 
FROM BRAILLE TO SCREEN READER 

 
ดนยา ตันติสันติสม* 

Danaya Tantisantisom 
 

บทคัดยอ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอขอมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันใหแก
นักศึกษาพิการทางสายตาในชั้นเรียนรวมกับนักศึกษาปกติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยจะกลาวถึง
รูปแบบการเรียนการสอนในสองลักษณะ ไดแก การใชอักษรเบรลล และการใชโปรแกรมอานจอภาพ
รวมกับโปรแกรมและอุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ   

 จากการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมา ผูเขียนคนพบวา หากนักศึกษาพิการทางสายตาสามารถ
ใชโปรแกรมอานจอภาพรวมกับโปรแกรมพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ได จะทําใหการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน
ใหแกนักศึกษาผูพิการทางสายตาในชั้นเรียนรวมเปนไปไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา
การใชอักษรเบรลลเปนหลัก เนื่องจากนักศึกษาพิการทางสายตาจะสามารถเขาถึงหนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอน ตลอดจนแหลงขอมูลภายนอกและแหลงการเรียนรูดวยตนเองตาง ๆ ไดแทบไมตาง
กับนักศึกษาปกติ สงผลใหผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมดวยวิธีการเดียวกับชั้นเรียน
ปกติได โดยอาจมีการปรับรายละเอียดเพียงเล็กนอยเทานั้น ซ่ึงหากไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง
จากผูเก่ียวของ ก็อาจจะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไปสูรูปแบบออนไลนและขยายโอกาสการ
เรียนภาษาเยอรมันใหแกผูพิการทางสายตาท่ัวไปไดอีกดวย 
คําสําคัญ: ผูพิการทางสายตา, การสอนภาษาเยอรมัน, โปรแกรมอานจอภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร56   
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ABSTRACT   
 This article aimed to provide information about teaching German to blind and 
visually impaired students in common classes at Thammasat University. To be mentioned 
are two types of teaching and learning methods: using Braille and using a screen reader 
along with other programs and devices.  

 It was found that a screen reader made it easier to organize a common German 
class, as the blind students, like normal students, could reach almost all the books, 
learning materials and other online sources. This enabled the instructors to conduct 
the common classes in a usual way without any big changes. And with support from 
the institution, it was possible to develop online lessons and to expand the chance 
of learning German to non-student blinds or visually impaired people. 
Keywords: blinds, blind students, Teaching German, screen reader.  

 

บทนํา  
 การลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเทาเทียมกันในสังคม นับเปนหนึ่งในประเด็นท่ีทุกภาคสวน

ตางใหความสําคัญเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเองก็ใหความสําคัญแกเรื่องนี้เชนกัน โดย
เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในประเทศไทยท่ีเปดโอกาสใหผูพิการเขาศึกษาโดยระบบการใหโควตา1 ซ่ึง
ในแตละปจะมีนักศึกษาพิการรวมทุกประเภททุกชั้นปอยูประมาณ 70-80 คน และในจํานวนนี้เปนผูพิการ
ทางสายตาประมาณ 30-40 คน นับวาเปนประชากรผูพิการกลุมใหญท่ีสุดในมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม 
นักศึกษาเหลานี้ยังคงถูกจํากัดสิทธิ์ในการเลือกวิชาเรียนอยูคอนขางมาก กลาวคือ หลายสาขาวิชายัง
ปฏิเสธท่ีจะรับนักศึกษาพิการทางสายตาเขาเรียน เนื่องจากขาดความพรอมในเรื่องบุคคลากรและ
อุปกรณตาง ๆ ซ่ึงอาจเปนเพราะนักศึกษาพิการทางสายตาเปนกลุมนักศึกษาพิการท่ีตองอาศัยเครื่องมือ
พิเศษชวยในการเรียนมากกวานักศึกษาพิการประเภทอ่ืน ๆ (สาลินี, 2547)  
 ท่ีผานมา นักศึกษาพิการทางสายตาในบางหลักสูตรท่ีกําหนดใหตองเลือกเรียนภาษาท่ีสาม2 
อยางนอย 2 รายวิชา มักจะถูกจํากัดใหเลือกเรียนไดเพียงภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปน เพราะสาขาวิชา
อ่ืน ๆ รวมท้ังสาขาวิชาภาษาเยอรมันตางก็ประเมินตนเองวาไมพรอมรับนักศึกษาพิการทางสายตาเขาเรียน 
แตเม่ือเริ่มมีนักศึกษาพิการทางสายตาแสดงความสนใจท่ีจะเรียนภาษาเยอรมันมากข้ึน ผูเขียนในฐานะ
ผูสอนจึงไดตัดสินใจทดลองรับนักศึกษาพิการทางสายตาเขาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติในรายวิชาภาษา 
เยอรมันเบื้องตน และไดคนพบวาการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันใหแกนักศึกษาพิการในชั้นเรียน
รวมมิไดยากเกินกําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือนักศึกษาพิการทางสายตาสามารถใชคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมอานจอภาพชวยใหสามารถเขาเรียนไดไมตางกับนักศึกษาปกติ ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงมีความตั้งใจ
ท่ีจะรวบรวมและนําเสนอขอมูลการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน เพ่ือนํา
ขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมันสําหรับนักศึกษาพิการใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และมุงหวังวาอาจจะเปนจุดเริ่มตนท่ีจะนําไปสูการรับนักศึกษาพิการทางสายตาเขาเปนนักศึกษา

                                                           
1 ขอมูลจากศูนยบริการนักศึกษาพิการ กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2 ภาษาที่สาม หมายถึง ภาษาตางประเทศภาษาที่สองตอจากภาษาอังกฤษ 
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วิชาเอกภาษาเยอรมันหรือการขยายโครงการออกไปสูชุมชนผูพิการทางสายตาภายนอกในรูปแบบการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมในอนาคต รวมท้ังอาจเปนการกระตุนใหสาขาวิชา คณะ และสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน ๆ ไดเปดโอกาสใหแกนักศึกษาพิการทางสายตามากข้ึนดวย 
 

ขอมูลเบื้องตน 
 ขอมูลท่ีปรากฏในบทความนี้เปนขอมูลท่ีไดจากการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันใหแก
นักศึกษาพิการทางสายตาในรายวิชาตาง ๆ จํานวน 2 รายวิชา ไดแก ย.171 ภาษาเยอรมัน 1, ย.172 
ภาษาเยอรมัน 2 โดยท้ังหมดเปนรายวิชาภาษาเยอรมันในระดับเบื้องตนท่ีเปดสอนใหแกนักศึกษาทุกคณะ
ท่ีตองการเรียนภาษาเยอรมันเปนวิชาโทหรือวิชาเลือก และมีนักศึกษาจดทะเบียนเรียนรายวิชาละ
ประมาณ 20-25 คน 
 นักศึกษาพิการทางสายตาท่ีเขารวมการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวนท้ังสิ้น 5 คน และสามารถ
แบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก นักศึกษาท่ีถนัดการใชอักษรเบรลล จํานวน 2 คน และนักศึกษาท่ีถนัด
การใชโปรแกรมอานจอภาพ (screen reader) จํานวน 3 คน  
 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชอักษรเบรลล 
 เนื่องจากนักศึกษาพิการทางสายตาท่ีเขารวมเรียนภาษาเยอรมันในระยะแรกของการจัดการเรียน
การสอนแบบเรียนรวม เปนนักศึกษาท่ีถนัดการใชอักษรเบรลลมากกวาคอมพิวเตอร การเรียนการสอน
จึงตองดําเนินไปโดยใชอักษรเบรลลเปนหลัก โดยผูสอนจะตองเตรียมหนังสือและเอกสารประกอบการ
สอนใหแกนักศึกษาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือนกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษานําไปให
ศูนยบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยดําเนินการแปลงขอมูลเปนอักษรเบรลล ในขณะท่ีนักศึกษา
พิการทางสายตาเองก็ตองเตรียมความพรอมกอนเปดภาคการศึกษาดวยการศึกษาอักษรเบรลลภาษา 
เยอรมันท่ีมีสัญลักษณบางสวนแตกตางจากอักษรเบรลลภาษาอังกฤษท่ีคุนเคย  
 ในชั้นเรียน นักศึกษาท่ีถนัดการใชอักษรเบรลลจะนําหนังสือเรียนท่ีไดรับการแปลงเปนอักษร
เบรลลเรียบรอยแลวมาดวยเพ่ือใชอานเนื้อหาตามท่ีอาจารยผูสอนบรรยายและใชอานเพ่ือฝกฝนทักษะ
กับเพ่ือนในชั้นเรียน เชน การทํา pattern drills เปนตน และจะใชอุปกรณเขียนอักษรเบรลล (Slate & 
Stylus) ในการจดบันทึกระหวางเรียน 
 สวนท่ีกลาวไดวาซับซอนท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษากลุมนี้คือ การทดสอบ 
โดยทุกครั้งท่ีมีการสอบยอยประจําบท สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ผูสอนจะตองสงไฟลขอสอบ
ไปยังศูนยบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหทางศูนยฯ แปลงไฟลขอสอบเปนอักษรเบรลล
และนัดหมายวันเวลาสอบกับนักศึกษาพิการทางสายตา นักศึกษาจะตองเดินทางไปสอบท่ีศูนยบริการ
นักศึกษาพิการตามเวลาท่ีไดนัดหมาย หลังเสร็จสิ้นการสอบ เจาหนาท่ีศูนยบริการนักศึกษาพิการจะแปลง
เอกสารอักษรเบรลลกลับเปนไฟลปกติเพ่ือสงกลับมาใหผูสอนตรวจ ซ่ึงการดําเนินการในลักษณะนี้
มักจะใชเวลานานและอาจเกิดขอผิดพลาดระหวางการแปลงไฟลซ่ึงอาจสงผลตอคะแนนของนักศึกษาได 
 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมอานจอภาพ 
 สําหรับนักศึกษากลุมท่ีสองท่ีถนัดการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมอานจอภาพ ผูสอนแทบ

ไมจําเปนตองเตรียมความพรอมใด ๆ เปนพิเศษ เนื่องจากนักศึกษาสามารถเขาถึงหนังสือและเอกสาร
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ประกอบการสอนตาง ๆ ผานคอมพิวเตอรไดทันทีโดยไมตองพ่ึงพาศูนยบริการนักศึกษาพิการในการ
แปลงหนังสือและเอกสารเปนอักษรเบรลล สิ่งสําคัญเพียงสิ่งเดียวท่ีผูสอนตองจัดเตรียมใหแกนักศึกษา
พิการทางสายตากลุมนี้ก็คือหนังสือหรือเอกสารในรูปแบบไฟล ซ่ึงหากเปนไฟลท่ีแกไขขอความไดอยางเชน
ไฟล Word จะสะดวกท่ีสุดในการใชโปรแกรมอานจอภาพอานขอความ และหากเปนไปได ควรหลีกเลี่ยง
การใชเอกสารท่ีมีขอความอยูในรูปภาพ เนื่องจากโปรแกรมจะไมสามารถอานได  

 ในชั้นเรียน นักศึกษาท่ีถนัดการใชโปรแกรมอานจอภาพจะนําโนตบุกท่ีมีโปรแกรมอานจอภาพ
เขามาใชในการอานหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน และจดบันทึกดวยการพิมพลงในไฟลหรือ
โปรแกรมสําหรับจดบันทึก นอกจากนี้ หากในหองเรียนมีอุปกรณท่ีทันสมัยอยางเชน Smart Board 
นักศึกษาก็จะสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรของตนเองเขากับอุปกรณนั้นเพ่ือถายโอนขอมูลท่ีอาจารย
เขียนบนกระดานเขาไปในคอมพิวเตอรและใชโปรแกรมอานจอภาพอานขอความเหลานั้นได ทําให
นักศึกษาไมพลาดรายละเอียดใด ๆ ท่ีอาจารยเขียนเพ่ิมเติมบนกระดานในระหวางการสอน อีกท้ังยัง
สามารถบันทึกขอมูลท้ังหมดไวใชทบทวนอีกครั้งในภายหลังไดอีกดวย 

 เม่ือมีการจัดสอบ นักศึกษากลุมนี้จะนําโนตบุกท่ีมีโปรแกรมอานจอภาพเขามาใชในการสอบ 
อาจารยผูสอนอาจเตรียมขอสอบมาในรูปแบบไฟล Word หรืออาจจัดทําขอสอบในรูปแบบออนไลน 
เชน Google Form ซ่ึงนักศึกษาพิการทางสายตาจะสามารถใชโนตบุกทําขอสอบและสงใหอาจารย
ตรวจไดทันที วิธีการสอบในลักษณะนี้นับวาสะดวกและประหยัดเวลากวาการแปลงขอสอบเปนอักษร
เบรลลเปนอยางมาก เนื่องจากนักศึกษาสามารถทําขอสอบในเวลาเดียวกันกับเพ่ือนรวมชั้น และผูสอน
สามารถจัดสอบไดเองตามปกติโดยไมตองอาศัยความชวยเหลือจากศูนยบริการนักศึกษาพิการ 

 

บทบาทของผูสอนและการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
 ในภาพรวม ผูสอนสามารถใชวิธีการสอนและสื่อการสอนท้ังหมดเชนเดียวกับในชั้นเรียนปกติ 

ไดแก การบรรยายโดยใชพาวเวอรพอยตประกอบ การใชหนังสือแบบเรียนและแบบฝกหัด และการใช
สื่อมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ เชน ไฟลเสียง เพลง วิดีโอ ฯลฯ  
 สาํหรับการทํากิจกรรมในชั้นเรียนนอกเหนือจากการบรรยาย เชน การฝกตอบคําถาม การ
ฝกสนทนาเปนคู การแสดงบทบาทสมมติ (role play) การเลนเกม การทํางานกลุม และการนําเสนอ
ผลงานหนาชั้น ผูเขียนพบวานักศึกษาพิการทางสายตาสามารถทํางานรวมกับเพ่ือนและมีสวนรวมใน
กิจกรรมเกือบทุกอยางไดเปนอยางดี โดยนอกจากการนําเสนอในรูปแบบปกติแลว นักศึกษาพิการทาง
สายตายังสามารถนําเสนอผลงานในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การแสดงละครประกอบการเลานิทาน หรือ
การสาธิตการทําอาหารไดอีกดวย 
 ในการทํากิจกรรม ผูสอนควรเปดโอกาสใหนักศึกษาพิการไดมีสวนรวมในการตอบคําถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเชนเดียวกับนักศึกษาคนอ่ืน ๆ หรือหากมีการทํากิจกรรมเปนคูหรือเปนกลุม หรือ
การเดินสนทนากับเพ่ือนในชั้นเรียน (Klassenspaziergang: ภาษาเยอรมัน) ผูสอนก็จะตองคอยกํากับ
ดูแลใหนักศึกษาพิการทางสายตาไดรวมทํากิจกรรมกับเพ่ือน ๆ อยางเต็มท่ี โดยอาจกระตุนใหนักศึกษา
ปกติเขาไปสนทนากับนักศึกษาพิการทางสายตา หรือรับนักศึกษาพิการทางสายตาเขารวมกลุม และ
อาจคอยใหความชวยเหลือในบางเรื่องดวย แตท้ังนี้ก็จะตองกระทําดวยความระมัดระวัง ไมใหนักศึกษา
พิการทางสายตารูสึกวาตนเองเปนภาระของเพ่ือนรวมชั้นมากจนเกินไป 
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 เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาในสมัยใหม มักจะใชวิธีการสอนภาษาแบบสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching) ซ่ึงจะนิยมใชภาพ กราฟฟก แผนท่ี วิดีโอ และสื่อการเรียนรู
ดวยการมองเห็นอ่ืน ๆ (visual aids) เปนเครื่องมือสําคัญในการสอน เม่ือมีนักศึกษาพิการทางสายตา
รวมอยูในชั้นเรียน ท้ังผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นจึงจําเปนตองปรับรูปแบบหรือกติกาของกิจกรรมบางอยาง
ใหนักศึกษาพิการทางสายตาสามารถมีสวนรวมได (Hamilton, 2013) เชน ในการเลนเกมเพ่ือเรียนรู
คําศัพทโดยใชบัตรภาพ โดยปกติแลว นักศึกษาคนหนึ่งจะอานคําศัพทภาษาเยอรมันและใหเพ่ือน ๆ 
คนอ่ืนในกลุมแขงกันหยิบบัตรภาพท่ีตรงกับคําท่ีอาน แตเม่ือมีนักศึกษาพิการทางสายตาอยูรวมกลุม 
ก็จะมีการปรับกติกาใหม โดยใหนักศึกษาพิการทางสายตาสามารถพูดคําแปลภาษาไทยแทนการหยิบ
บัตรภาพ ซ่ึงก็นับวาใชไดผลดี เพราะนักศึกษาพิการทางสายตาจะรูสึกวาตนเองสามารถรวมกิจกรรม
กับเพ่ือนไดโดยไมเปนภาระและเกิดความสนุกสนาน ในขณะท่ีนักศึกษาปกติก็ยังสามารถเลนเกมได
โดยไมเสียอรรถรส อยางไรก็ตาม ยังคงมีกิจกรรมบางอยางท่ีนักศึกษาพิการทางสายตาไมสามารถเขา
รวมได เชน กิจกรรมท่ีตองเคลื่อนท่ี วิ่งหรือเดินเพ่ือแขงขัน หรือการใบคําโดยใชทาทาง เปนตน แตก็
ขอจํากัดนี้ก็มิไดสงผลเสียหายตอการเรียนรูของนักศึกษาพิการทางสายตาแตอยางใด 
   

ผลการจัดการเรียนการสอน 
 แมวาการเรียนภาษาเยอรมันของนักศึกษาพิการทางสายตาจะมีปญหา อุปสรรค และขอจํากัด
อยูบาง แตในภาพรวม นักศึกษาพิการทางสายตาท้ังกลุมท่ีถนัดการใชอักษรเบรลลและกลุมท่ีถนัดการ
ใชโปรแกรมอานจอภาพตางก็สามารถเรียนและทําคะแนนวิชาภาษาเยอรมันไดในระดับดี หรือเฉลี่ยอยูท่ี
เกรด B แสดงใหเห็นวา แมจะมองไมเห็น แตหากไดรับโอกาส นักศึกษาพิการก็สามารถพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของตนเองไดไมดอยกวานักศึกษาปกติ และจากการประเมินการเรียนการสอนหลังสิ้นภาค
การศึกษา ผลปรากฏวา นักศึกษาพิการทางสายตาพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนในระดับสูงถึง
สูงมาก โดยประเด็นสําคัญคือนักศึกษารูสึกดีใจท่ีมีโอกาสไดเรียนภาษาตางประเทศท่ีตนเองสนใจ รูสึก
สนุกกับการเรียน และรูสึกภาคภูมิใจท่ีสามารถเรียนในชั้นเรียนรวมกับนักศึกษาท่ัวไปได ในขณะเดียวกัน 
นักศึกษาปกติก็มิไดรูสึกวาการมีนักศึกษาพิการทางสายตาเรียนรวมในชั้นเรียนเดียวกันนั้นกอใหเกิด
ปญหาหรือสงผลกระทบตอการเรียนของตนเองแตอยางใด จึงอาจกลาวไดวาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมันใหแกนักศึกษาพิการทางสายตาในชั้นเรียนรวมนั้นเปนสิ่งท่ีสามารถทําไดและประสบ
ผลสําเร็จในระดับดี  
 

ขอสังเกตจากการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาพิการทางสายตาในช้ันเรียนรวม 
 1. การจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาพิการทางสายตาในปจจุบันสามารถทําไดโดยไม
ยุงยากซับซอน แมวาผูสอนจะไมเคยมีประสบการณสอนผูพิการและไมจําเปนตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือ
พิเศษใด ๆ เนื่องจากปจจุบันนักศึกษาพิการทางสายตาเกือบทุกคนสามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม
อานจอภาพไดอยางคลองแคลว ทําใหสามารถเขาถึงหนังสือ เอกสารประกอบการสอน และแหลงขอมูล
ความรูตาง ๆ ไดไมตางกับนักศึกษาปกติ ผูสอนจึงสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติไดโดย
อาจมีการปรับรายละเอียดบางสวนเพียงเล็กนอยเทานั้น 
 2. ขอดีอีกประการหนึ่งของการใชโปรแกรมอานจอภาพ คือ ระหวางการเรียนในชั้นเรียน 
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ผูสอนสามารถตรวจสอบผานทางหนาจอโนตบุกของนักศึกษาพิการทางสายตาไดทันทีวานักศึกษากําลัง
อานหนังสือตรงตามจุดท่ีเรียนอยูหรือไม ตามบทเรียนทันหรือไม หรือหากเปนการทําแบบฝกหัดในชั้น
เรียน ผูสอนก็จะสามารถเห็นไดทันทีวานักศึกษาพิการตอบคําถามถูกหรือไมหรือติดขัดตรงสวนใดบาง 
ซ่ึงตางกับการใชอักษรเบรลลท่ีผูสอนจะไมสามารถเขาใจได 

 3. ผูสอนอาจขยายโอกาสในการเรียนรู โดยการจัดทําบทเรียนออนไลน หรือหาเทคโนโลยี
และสื่อการสอนรูปแบบใหม ๆ ท่ีไดรับการพัฒนาใหนักศึกษาพิการทางสายตาสามารถเขาถึงไดงาย เชน 
หากเปนเว็บไซต ควรไดรับการออกแบบตามหลัก Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
เพ่ือใหโปรแกรมอานจอภาพสามารถเขาใจและแปลงขอมูลไปใหคนตาบอดใชงานได ซ่ึงผลการวิจัยของ
หนึ่งฤทัย พวงเพชรและนิตยา เปลื้องนุช (2555) และปญชาน รินงาว (2545) ตางยืนยันวา การใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็นเรียนภาษาอังกฤษไดดี
ข้ึนอยางเห็นไดชัด  

 4. ผูเขียนมีความเห็นวา หนวยงานและสถาบันการศึกษาในทุกระดับควรสนับสนุนใหมีการ
จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาพิการทางสายตาในรูปแบบการเรียนรวม โดยควรเผยแพรความรู
เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนรวมใหอาจารยผูสอนไดรับทราบ และกระตุนใหมีการทดลอง
เปดโอกาสใหนักศึกษาพิการทางสายตาเขาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติไดมากข้ึน ตลอดจนสนับสนุน
อุปกรณท่ีทันสมัย เชน Smart Board เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย 
 

สรุป 
 ในอดีต การจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในชั้นเรียนรวมอาจเปนสิ่งทาทายสําหรับท้ัง
อาจารยผูสอนและนักศึกษาพิการทางสายตา เนื่องจากตองใชอักษรเบรลลเปนหลักในการเรียนการสอน
ซ่ึงมักจะทําใหเกิดความซับซอนและมีขอจํากัดหลายประการ แตจากการวิเคราะหสถานการณและทดลอง
สอนจริง ผูเขียนพบวา เทคโนโลยีท่ีกาวหนาไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน เชน โปรแกรมอานจอภาพ มีสวน
ชวยใหนักศึกษาพิการทางสายตาสามารถเรียนรวมกับนักศึกษาปกติไดอยางมีประสิทธิภาพโดยท่ีผูสอนมี
ภาระงานเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยจากการสอนปกติและไมตองกังวลกับความยุงยากในการใชอักษรเบรลล
อีกตอไป และหากไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ จากทางสถาบันการศึกษาอยางจริงจัง ก็จะสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบเรียนรวมใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึนไดอีก นับเปนการลงทุนลงแรงท่ีคุมคามหาศาล 
เนื่องจากปจจุบันโลกไดเปดกวางสําหรับคนทุกคนอยางเทาเทียมกัน คนพิการท่ีมีความรูความสามารถ
ก็ยอมมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานและในการดําเนินชีวิตไดไมตางจากคนปกติท่ัวไป 
ซ่ึงความรูภาษาตางประเทศก็เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลประสบความสาํเร็จได ท้ังนี้ นักศึกษา
พิการทางสายตาท่ีไดรับโอกาสในการเรียนภาษาเยอรมันท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็ไดแสดงใหเห็น
ประจักษแลวเชนกันวา สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการศึกษาตอและการทํางานไดเปน
อยางดี 3 ถือเปนขอสนับสนุนอันหนักแนนอีกสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนภาษา 

                                                           
3 กรณีตัวอยาง หลังสําเร็จการศึกษา นกัศึกษาพิการทางสายตารายหนึ่งไดศึกษาภาษาเยอรมันเพิ่มเติมในสถาบันสอนภาษาในประเทศ
ไทยและประเทศเยอรมนีจนถึงระดับ C1 ตามกรอบมาตรฐานยุโรป และปจจุบนักําลังศึกษาตอระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตรที่ประเทศ
เยอรมนี นอกจากนี้ นักศึกษาคนดังกลาวยังเคยไดใชความสามารถดานภาษาในการทํางานพารทไทมแผนกตอนรับและบริการลูกคาตางชาติ 
โดยเฉพาะชาวเยอรมัน ทีห่องอาหารของโรงแรมชั้นนําแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครอีกดวย 
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เยอรมันสําหรับนักศึกษาพิการทางสายตาในชั้นเรียนรวมควรไดรับการสนับสนุนและพัฒนาใหมี
ประสิทธภิาพดียิ่งข้ึนไป รวมท้ังอาจขยายโอกาสไปสูผูพิการทางสายตาท่ัวไปในอนาคตดวย 
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บทคดัยอ่ 
 ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้การท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือสนับสนุนให้งานราบรื่น และเป็นกลไกส าคัญใน
การด าเนินธุรกิจขององค์กร อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ยังมีปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนงานการให้บริการ
ลูกค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนงานข้อตกลงระดับในการให้บริการ และการบริหารจัดการรับแจ้ง
เหตุ โดยใช้กรอบการท างานไอทิล4 ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการบริการลูกค้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาในส่วนงานข้อตกลงระดับในการให้บริการ และการบริหารจัดการรับ
แจ้งเหตุท่ีมีปัญหาส่วนของเวลาในการให้บริการและความถูกต้องของข้อมูล โดยการน าหลักการของไอทิล
4 มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพเกี่ยวกับ
การให้บริการข้อตกลงระดับในการให้บริการและการบริหารจัดการรับแจ้งเหตุ จนท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ี
สามารถวัดระดับประสิทธิภาพของกระบวนงานในส่วนของเวลาในการให้บริการและความถูกต้องของ
ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพท่ีน าไปสู่การเพิ่มระดับความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการท่ีดีขึ้น 
ค าส าคญั: ไอทิล4, กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, กระบวนการใหบ้ริการ,  
            การบริหารจัดการรับแจ้งเหตุ, ข้อตกลงระดับในการให้บริการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
__________________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
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ABSTRACT 
 Nowadays a lot of companies are using Information Technology to achieve 
their goal. There are tools for supporting many tasks and business environment. 
However, IT management always has a performance problem, so this research’s 
objective was to improve performance of IT Service Level Agreement and Incident 
Management. By using ITIL4 (Information Technology Infrastructure Library 4) to solve 
problems in terms of IT customer service, especially about Service Level Agreement 
and Incident Management, ITIL4 will be used to analyze, design and apply to 
improve service efficiency of Service Level Agreement and Incident Management. The 
result will reduce overall process time and improve data accuracy. It will also 
increase customer satisfaction. 
Keywords: ITIL4, ITSM, service operation process, incident management, service level  
               agreement, information technology. 
 

บทน า  
  ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินการ
ทางธุรกิจขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพในเรื่องของเวลาในการให้บริการ 
และความถูกต้องของข้อมูลเพื่อน าไปสู่การบริการท่ีดีให้กับผู้รับบริการ แต่เนื่องจากการขยายตัวของ
ปริมาณงานท่ีมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ น าไปสู่ปัญหาใหม่ ๆ ท่ีระบบบริการท่ีมีอยู่อาจะไม่สามารถรองรับการ
ให้บริการท่ีดีให้กับผู้รับบริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (service level agreement) 
 งานวิจัยนี้จึงให้ความส าคัญเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการลูกค้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนงานข้อตกลงระดับการให้บริการ (service level agreement) และการ
บริหารจัดการรับแจ้งเหตุ (incident management) โดยใช้กรอบการท างาน ITIL4 กรณีศึกษา: 
บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด โดยการน าหลักการของ ITIL4 (Information Technology 
Infrastructure Library 4) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วนของการปฎิบัติงานด้านการบริการ (service operation process) โดยน าหลักการของ 
ITIL4 มาใช้ในการออกแบบเพื่อเป็นแนวทางการให้บริการรับแจ้งเหตุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ให้บริการ จึงจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีในการรับแจ้งเหตุ วิเคราะห์ปัญหา และด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาความถูกต้องของข้อมูลและระยะเวลาการให้บริการท่ีไม่ตรงตาม SLA ท่ีก าหนด อีก
ท้ังยังช่วยลดจ านวนเจ้าหน้าท่ีหรือผู้เช่ียวชาญท่ีมีความสามารถเฉพาะทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
มาแล้ว ท าให้การแก้ไขปัญหากลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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 มาตรฐานหนึ่งท่ีเป็นท้ังแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อการควบคุมภายในท่ีดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ก็คือ Information Technology Infrastructure 
Library Framework (ITIL) เป็นวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดด้านกระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับสากลท่ัวไปใช้ส าหรับในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
ท างาน เพื่อให้ได้ขั้นตอนการท างานท่ีสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานเดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี 
 งานวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
ITIL4 กรณีศึกษา: บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาและ
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้งาน และสร้างความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการจึงได้น ากรอบแนวคิดของกระบวนการของระบบงาน ITIL4 เพื่อน ามาเป็นส่วนช่วยให้
กระบวนการแก้ไขปัญหาสามารถด าเนินไปได้ การน าเอากระบวนการของ ITIL4 มาประยุกต์ใช้ปรับปรุง
กระบวนการท างาน จะช่วยให้ 1) การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 2) การติดตามและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์ของกระบวนการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยการ
บริการท่ีมีคุณภาพ และช่วยให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังได้น าโปรแกรม
ส าเร็จรูป Open Source มาเป็นเครื่องมือการท างาน เพื่อช่วยให้ความสะดวกในการบริหารจัดการ 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 ITSM (IT Service Management) คือ ชุดของกระบวนการนโยบายและขั้นตอนท่ีช่วยให้
องค์กรสามารถวางแผนจัดการและด าเนินการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายหลักของ 
ITSM คือการปรับเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ซึ่งประโยชน์ของการ
น า ITSM มาปรับใช้ในองค์กร โดยกระบวนการหลักของ ITSM มีดังนี ้
 1. การจัดการปัญหาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน 
 2. การจัดการเหตุการณ์ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบการร้องขอบริการโดยผู้ใช้บริการ 
 3. การจัดการความพร้อมใช้งานช่วยองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประโยชน์ของ ITSM จะเปล่ียนลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และธุรกิจ ท าให้การท างานของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรับผิดชอบมากขึ้นส าหรับผลลัพธ์ของ
ธุรกิจ ซึ่งในกรอบความคิดในการน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรโดยท่ัวไปแล้ว ITSM จะถูกน ามาใช้ในรูปแบบของโซลูช่ันซอฟต์แวร์ โดยโซลูช่ันซอฟต์แวร์นี้ได้
รวมเอาแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับ ITSM ท่ีน ามาจากกรอบเฟรมเวริค์ของ ITIL4  โดย ITIL4 เป็นกรอบงาน
ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดในการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีการจัดวางระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
 ไอทิลเวอร์ช่ัน 4 เป็นการน ากรอบการท างานของ ITIL ในอีดตจนถึงปัจจุบันมาเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เกิดประโยชน์สู งสุด ซึ่ง
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีสามารถปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งได้แก่ 
 - การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้คุ้มค่ามากขึ้น 
 - ช่วยลดงานซ้ าซ้อนหรืองานท่ีไม่จ าเป็นลงได้ 
 - ปรับปรุงความสามารถในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น 
 - สามารถหาต้นทุนของการให้บริการท่ีมีคุณภาพตามท่ีก าหนดได้ 
 โครงสร้างองค์ประกอบ แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก คือ 
 1. กลยุทธ์ด้านการบริการ (service strategy) เป็นกลยุทธ์ในด้านการบริการเป็นการก าหนด
แนวทางโดยให้หลักไว้ว่า Service Management จะเป็นพื้นฐานในการก าหนด และบริหารนโยบายแนวทาง
ปฏิบัติ และกระบวนการในการบริหาร การบริการอย่างครบวงจรการออกแบบบริการ 
 2. การออกแบบงานบริการ (service design) เป็นการออกแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการให้บริการ รวมท้ังการพัฒนากลยุทธ์ และวิธีการบริหารจัดการระบบบริการ  
 3. การส่งมอบงานบริการ (service transition) คือ การด าเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการ
บริการท่ีดีท่ีสุดเป็นบริการท่ีส่งมอบเพื่อน าไปใช้ในระบบปฏิบัติงาน  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

320 

 

 4. การปฏิบัติงานบริการ (service operation) เน้นไปทางด้านกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในการดูแลรักษาหน้าท่ีการท างานหรือบริการ ท่ีเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วย พันธะ
สัญญาบริการ Service Level Agreement ท่ีมีต่อลูกค้า และการบริการรับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ Incident 
Management เป็นต้น 
 5. การพัฒนางานด้านบริการ (service improvement) คือ ขีดความสามารถท่ีท าให้เกิดขีด
ความสามารถในการปรับปรุงการให้บริการท่ีมีคุณภาพอยู่แล้ว ให้มีความต่อเนื่องกัน 
 SolarWinds Service Desk เป็นซอฟต์แวร์ท่ีมอบความสามารถของแหล่งความช่วยเหลือ 
ซึ่งรวมถึงการก าหนดเส้นทางการท างานของเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบงานโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบแนวคิดของ ITIL4 ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีและเป็นท่ีนิยมใช้กันมาก
ท่ีสุดและมีกระบวนการการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรฐานในการ
ประยุกต์ใช้หลักการ ITIL4 ส าหรับการจัดการการเปล่ียนแปลงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีอยู่5 
กระบวนการ ดังนี้ 
 1. การวางแผน (planning) 
 2. การปรับปรุง (improving) 
 3. การมีส่วนร่วม (engaging) 
 4. การออกแบบและการเปล่ียนแปลง (designing and transitioning) 
 5. การส่งมอบและสนับสนุน (delivering and supporting) 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนบริการลูกค้าโดยใช้
ไอทิล4กรณีศึกษา: บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด  
 2. เพื่อศึกษากรอบการท างานของไอทิล4 ร่วมกับโจทย์ปัญหาระดับการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้รับบริการ กรณีศึกษา: บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด 
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์ และประทีป พึ่งวัฒนาพงศ์ (2561, หน้า 58-66) กล่าวถึง การศึกษา
ระบบการจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติส าหรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Incident 
Management System for IT Service) โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นท่ีจะศึกษากระบวนการ
ให้บริการรับแจ้งเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ (incident) โดยน ากรอบการท างานของไอทิล (ITIL) ในส่วนของ
การปฏิบัติงานบริการ (service operation) มาใช้ในการศึกษาวิจัยและออกแบบกระบวนการท างาน
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การให้บริการรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหาของหน่วยงานไอทีในองค์กร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางด้าน
ประสิทธิภาพในการให้บริการกับผู้ใช้งานได้มากขึ้น 
 ประสาน แก้วก้อน (2559, หน้า 1) กล่าวถึง การประยุกต์กระบวนการ ITIL กับกระบวนการ
ให้บริการรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหา (Applying ITIL Framework to Service Desk) เป็นการศึกษา
กระบวนการให้บริการรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับงานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการ
น า ITIL (Information Technology Infrastructure Library) มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
 ฉัตรวดี ศิริโภค และชุติมา เบี้ยวไข่มุข (2563, หน้า 139-156) กล่าวถึง การประยุกต์ใช้กรอบ 
ITIL ในงานรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นท่ีกระบวนการบริการ 
โดยใช้โปรแกรม Smart Service ITIL ท าการทดสอบการใช้งานโปรแกรมกับกระบวนการ Incident 
Management ผลลัพธ์คือสามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีได้เคยมีการบนัทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้วท าการ
แก้ไขได้ทันที จึงน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
 

วธิีด าเนนิการวจิยั   
 1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาทฤษฎีและวิเคราะห์ปัญหา จึงได้
แนวทางในการปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดึงกระบวนการ ITIL4 ในส่วนของ Service 
Operation ท่ีคิดว่ามีความส าคัญกับองค์กร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและประเด็นปัญหาหลักท่ีมี
ผลกระทบกับงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการให้บริการ (service level 
agreement) การจัดการเหตุการณ์ (incident management) มาปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นล าดับแรก 
รวมถึงความพร้อมของบุคคลากรภายในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระบวนการท่ีได้น ามาเป็น
แนวทางในการปฎิบัติงาน โดยน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพให้เข้ากับองค์กร โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
SolarWinds Service ท่ีมีกระบวนงานตามกรอบแนวคิดของ ITIL4 มาเป็นแนวทางปฎิบัติให้เกิดผลลัพธ์
ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมี
ประเด็นปัญหาหลักดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ประเด็นปัญหาในการน ากรอบงาน ITIL4 มาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

ประเดน็ปญัหา กระบวนการทีน่ ามาปรบัปรงุประสิทธภิาพ 
- ความถูกต้องของเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ การก าหนดเกณฑ์การให้บริการ (service level 

agreement) 
- การติดตามสถานะการให้บริการ 
- ระยะเวลาการให้บริการ 

การจัดการเหตุการณ์ (incident management) 

 
 2. ออกแบบและพัฒนาระบบงาน สรุปและวิเคราะห์ปัญหาจากระบบงานปัจจุบันเพื่อออกแบบ
พัฒนาระบบใหม่ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพตามกรอบแนวความคิดการด าเนินงาน
โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องตามกรอบแนวทางของไอทิล4 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  กระบวนการด าเนินงานระบบงานปัจจุบันส่วนงาน SLA 
 
ตารางท่ี 2  ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานระบบงานปัจจุบันส่วนงาน SLA 
 
ขัน้ตอน รายละเอยีด 
Draft สร้าง SLA ใหม่ในขั้นตอนแบบร่างเพื่อบันทึกรายละเอียด 
Review ตรวจสอบข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวกับรายละเอียด 

การให้บริการก่อนเปิดใช้งาน SLA 
Agree SLA ได้รับการตกลงและมีผลบังคับใช้ 
Expired SLA หมดอายุการใช้งาน 
Cancel ยกเลิกข้อตกลงการให้บริการ 
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 กระบวนการระบบงานปัจจุบัน ในส่วนงาน SLA จะพบว่ากระบวนงานท่ีก าหนดข้อตกลง
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จะไม่สามารถตรวจสอบในส่วนของเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างกันได้ 
จึงท าให้เกิดปัญหาในส่วนของความถูกต้องของเงื่อนไขในการให้บริการท่ีมีความเข้าใจในข้อตกลง
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการ SLA  ก่อนการเปิดใช้งาน  
 

 
 

ภาพท่ี 3  กระบวนการด าเนินงานระบบงานใหม่ส่วนงาน SLA ตามกรอบแนวความคิดไอทิล4 
 
ตารางท่ี 3  ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานระบบงานใหม่ส่วนงาน SLA ตามกรอบแนวความคิดไอทิล4 
 
ขัน้ตอน รายละเอยีด 
Draft สร้าง SLA ใหม่ในขั้นตอนแบบร่างเพื่อบันทึกรายละเอียด 
Condition ก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
Review ตรวจสอบข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวกับรายละเอียดการ

ให้บริการก่อนเปิดใช้งาน SLA 
Agree SLA ได้รับการตกลงและมีผลบังคับใช้ 
Expired SLA หมดอายุการใช้งาน 
Cancel ยกเลิกข้อตกลงการให้บริการ 

 
 กระบวนการระบบงานใหม่ในส่วนงาน SLA ท่ีได้น าแนวความคิดของ ITIL4 มาปรับใช้ใน
กระบวนงานด้วยโปรแกรม SolarWinds Service Desk ได้ก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ ก่อนการตรวจสอบข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อให้มีความเข้าใจใน
ส่วนของรายละเอียดเงื่อนไขท่ีตรงกัน ก่อนตกลงเปิดใช้งานบริการ SLA ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
สามารถยกเลิกข้อตกลงและสร้างข้อตกลงใหม่ได้ 
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ภาพท่ี 4  กระบวนการด าเนินงานระบบงานปัจจุบันส่วนงาน Incident Management 
 

ตารางท่ี 4  ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานระบบงานปัจจุบันส่วนงาน Incident Management 
 

 

 กระบวนการระบบงานปัจจุบันในส่วนงาน Incident Management พบว่ากระบวนงานที่
ให้บริการต่อผู้ใช้บริการจะไม่สามารถติดตามสถานะของเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาใน
การให้บริการได้ ท าให้เกิดปัญหาการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์เกินระยะเวลา SLA ที่ก าหนด และเกิดผล
กระทบต่อความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อผู้ใช้บริการ 
 

 
 

ภาพท่ี 5  กระบวนการด าเนินงานระบบงานใหม่ส่วนงาน Incident Management  
                       ตามกรอบแนวความคิดไอทิล4 

ขัน้ตอน รายละเอยีด 
Incident แจ้งบันทึกเหตุการณ์ผ่านทางโทรศัพท์, อีเมล์ 
Ticket Creation สร้างหมายเลขเหตุการณ์เพื่อร้องขอการใช้บริการ 
Categorization จัดประเภทของเหตุการณ์โดยแยกระดับของปัญหา 
Prioritization แยกล าดับความส าคัญของเหตุการณ์ท่ีควรได้รับการแก้ไข 
Resolution แก้ไขปัญหาเหตุการณ์ท่ีได้รับ 
Closure เหตุการณ์ท่ีสามารถปิดได้เมื่อได้รับการแก้ไข 
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ตารางท่ี 5 ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานระบบงานใหม่ส่วนงาน Incident Management ตาม 
             กรอบแนวความคิดไอทิล4 
 

 
 กระบวนการระบบงานใหม่ในส่วนงาน Incident Management ที่ได้น าแนวความคิดของ 
ITIL4 มาปรับใช้ในกระบวนงานด้วยโปรแกรม SolarWinds Service Desk โดยใช้คุณสมบัติของ SLA 
Management มาแก้ไขปัญหาในส่วนของการจัดการระยะเวลา ในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ของ
ผู้ใช้บริการให้อยู่ในระยะเวลาที่ SLA ก าหนด และสามารถติดตามสถานการณ์ของการแก้ไขปัญหาของ
เหตุการณ์โดยใช้คุณสมบัติของ Monitoring เพื่อตรวจสอบสถานะการด าเนินการแก้ไขปัญหาและ
สรุปผลการให้บริการ โดยวัดประสิทธิภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการและประเมินความพึงพอใจ
ส าหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในระดับท่ีดียิ่งขึ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 6  ผลลัพธ์แสดงหน้าจอ SLA 
 

ขัน้ตอน รายละเอยีด 
Incident แจ้งบันทึกเหตุการณ์ผ่านทางโทรศัพท์, อีเมล์ 
Ticket Creation สร้างหมายเลขเหตุการณ์เพื่อร้องขอการใช้บริการ 
Categorization จัดประเภทของเหตุการณ์โดยแยกระดับของปัญหา 
Prioritization แยกล าดับความส าคัญของเหตุการณ์ท่ีควรได้รับการแก้ไข 
SLA Management จัดการระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาของเหตุการณ์ 
Monitoring ตรวจสอบสถานการณ์ด าเนินการแก้ไขปัญหาของเหตุการณ์ 
Resolution แก้ไขปัญหาเหตุการณ์ท่ีได้รับ 
Closure เหตุการณ์ท่ีสามารถปิดได้เมื่อได้รับการแก้ไข 
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 ภาพผลลัพธ์แสดงหน้าจอส าหรับก าหนดเงื่อนไขข้อตกลง SLA ที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระบบ เพื่อลดปัญหาระหว่างการตกลงเงื่อนไขการให้บริการที่
ไม่ตรงกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 

 
 

ภาพท่ี 7  ผลลัพธ์แสดงหน้าจอ Incidents 
 
 ภาพผลลัพธ์แสดงหน้าจอส าหรับการแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศใช้
ด าเนินการติดตามผล และตรวจสอบการด าเนินการให้บริการในการรับแจ้งเหตุและแก้ไขปัญหาที่
ผู้ใช้บริการแจ้งเหตุเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาเกินระยะเวลาท่ีให้บริการและวัดประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ 
 การประเมนิผล  
 ประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบงานหลังจากน ากรอบแนวความคิดไอทิล4 
มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท วี เอ็นเตอร์
ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด ที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม SolarWinds Server Desk โดยเลือก 2 กลุ่ม ตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงที่เป็นผู้ปฎิบัติงานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 15 ท่าน และผู้ขอใช้
บริการ จ านวน 22 ท่าน ได้ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้งานระบบ จากนั้นจึงวิเคราะห์คะแนน
การท าแบบทดสอบ 
 แบบส ารวจความพึงพอใจและประสิทธิภาพจากการน าโปรแกรม SolarWinds Service Desk 
เข้ามาใช้งาน ร่วมกับกรอบการท างานของไอทิล4 ทั้ง 2 กระบวนการ โดยการเปลี่ยนการเก็บข้อมูล
เบื้องต้นต่าง ๆ ของระบบงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งแบบเดิมมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์
เอ็กซ์เซล มาเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล ท าให้การใช้งานข้อมูลมีความรวดเร็วมาก
ขึ้น เพราะมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ที่เดียวกัน ท าให้ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการให้บริการ
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ระบบงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ มีขั ้นตอนการท างานที่รวดเร็ว และยังสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งานบริการต่างๆ ได้ โดยการดูข้อมูลจากโปรแกรมและจากผลการด าเนินงาน 
จึงม ีการวัดผลความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที ่แผนกสารสนเทศในการใช้ระบบงานและวัดผลของ
ประสิทธิภาพจากผู้ใช้บริการ เพื่อน าผลที่ได้จากการท าแบบสอบถาม มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบงาน และการท างานให้มีความสมบูรณ์มากขึ ้น โดยการส ารวจความพึงพอใจและวัดผลของ
ประสิทธิภาพนี้ ใช้ส ารวจท้ังเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ จ านวน 15 ท่าน และผู้ขอใช้บริการ จ านวน 22 ท่าน 
 สรุปการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจ้าหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนและหลังปรับ
ใช้กระบวนการไอทิล ดังภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพท่ี 8  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อส่วนงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 จากภาพท่ี 8 จะเห็นว่าคะแนนเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีได้รับในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 1. การใช้งานง่ายและสะดวกได้รับ 54% ก่อนปรับใช้และหลังปรับใช้อยู่ท่ี 95% 
 2. การสืบค้นข้อมูลสามารถท าได้ง่ายได้รับ 46% ก่อนปรับใช้และหลังปรับใช้อยู่ท่ี 95% 
 3. แถบเครื่องมือและไอคอนต่าง ๆ มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายได้รับ 48% ก่อนปรับใช้และ
หลังปรับใช้อยู่ท่ี 94% 
 4. โปรแกรมช่วยลดความซ ้าซ้อนของการท างานได้รับ 51% ก่อนปรับใช้และหลังปรับใช้อยู่
ท่ี 82% 
 5. การออกแบบและจัดวางองค์ประกอบของโปรแกรมรวมทั้งสีทีใช้มีความเหมาะสมสวยงาม
ได้รับ 48% ก่อนปรับใช้และหลังปรับใช้อยู่ท่ี 92% 
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 สรุปการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก่อนและหลังปรับใช้กระบวนการไอทิล 
ดังภาพท่ี 9 
 

 
 

ภาพท่ี 9  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อส่วนงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 จากภาพท่ี 9 จะเห็นว่าคะแนนเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจท่ีได้รับในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 1. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีได้รับ 53% ก่อนปรับใช้และหลังปรับใช้อยู่ท่ี 86% 
 2. ความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการ 58% ก่อนปรับใช้และหลัง
ปรับใช้อยู่ท่ี 88% 
 3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ีได้รับ 60% ก่อนปรับใช้และหลังปรับใช้อยู่ที่ 
91% 
 4. การติดตามการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ได้รับ 56% ก่อนปรับใช้และหลังปรับใช้อยู่ที่ 
99% 
 5. ประสิทธิภาพการท างานหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ท าการแก้ไขปัญหาที่ได้รับ 47% ก่อนปรับ
ใช้และหลังปรับใช้อยู่ท่ี 97% 
 

ผลการวิจยั  
 จากการด าเนินโครงการวิจัย การน ากระบวนการไอทิล4 มาประยุกต์ใช้กับกระบวนบวนการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ท าให้สามารถด าเนินการจัดการในเรื่อง
ต่างๆ ได้หลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปการด าเนินการ และผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของไอทิล4 กับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยิ่งขึ้น 
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 2. เป็นแนวทางในการน าไอทิล4 ไปประยุกต์ใช้กับปรับปรุงประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านอื่นๆ ในองค์กรท่ีมีรูปแบบการให้บริการท่ีเป็นมาตราฐาน การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนใน
เรื่องของเวลาในการให้บริการ และผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อส่วนงานนั้น ๆ 
 3. มีการตรวจสอบสถานะการให้บริการในการแก้ไขเหตุการณ์ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาในการ
ให้บริการ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 
และรวดเร็ว เป็นการลดเวลาในการแก้ใขปัญหา และเป็นการลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นซ้ า ๆ  
 4. มีการสร้างเงื่อนไขข้อตกลงในการให้บริการท่ีเป็นมาตราฐานและลดปัญหาข้อผิดพลาด
ในการสรุปข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
 5. จากแบบประเมิณผลการให้บริการ จะน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 
 

อภปิรายผล  
 บทความวิจัยนี้ได้ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการน าไอทิล4 มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ท าให้การท างานในการให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบการสร้างเงื่อนไขข้อตกลงของการใช้บริการ ระบบตรวจสอบสถานะการ
แก้ไขปัญหาเหตุการณ์และการตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการ เพื่อน าไปใช้วางแผนแก้ไขปัญหาการ
จัดล าดับความส าคัญของงาน ท าให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจมากขึ้น  
 การน าแนวทางของไอทิล4 มาปรับใช้ในองค์กร คือ การท าความเข้าใจกับพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง
และผู้ขอใช้บริการ เพื่อท าให้แนวทางการด าเนินการของไอทิลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นภายในองค์กรได้ 
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ผลผลติยางพาราระหวา่งสวนยางพาราวนเกษตรและสวนยางพาราเชงิเดีย่ว 
ในจังหวดัสงขลา 

LATEX YIELD BETWEEN RUBBER-BASED AGROFORESTRY SYSTEM AND 
MONOCULTURE RUBBER PLANTATION IN SONGKHLA PROVINCE 

 
นรนัต ์ณัฏฐารมณ*์ 

Narun Nattharom 
 

บทคดัยอ่ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณและความแตกต่างของผลผลิตยางพาราในรูป
ของยางแห้ง (Dry Rubber Content: DRC) ระหว่างสวนยางพาราวนเกษตรและสวนยางพารา
เชิงเด่ียวในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา โดยมีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิตยางพาราได้แก่ 
ปัจจัยด้านต าแหน่งท่ีต้ัง ปัจจัยด้านต้นยางพารา ปัจจัยด้านเกษตรกร โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปริมาณยางแห้งจากสวนยางพาราท้ัง 2 รูปแบบท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษาระยะเวลา  30 วัน เพื่อน ามา
วิเคราะห์ทางสถิติพรรณนาและ t-test โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปริมาณผลผลิตยางแห้งของ
สวนยางพาราวนเกษตรและสวนยางพาราเชิงเด่ียวไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p ≥ 0.05) ขณะเดียวกันสวนยางพาราวนเกษตรมีแนวโน้มท่ีจะให้ผลผลิตท่ีมากกว่าสวนยางพารา
เชิงเด่ียวเล็กน้อย 
ค าส าคัญ: สวนยางพาราวนเกษตร, สวนยางพาราเชิงเด่ียว, ยางแห้ง 
 

 ABSTRACT  
  This research aimed to study the quantity and difference of rubber yields in 

Dry Rubber Content (DRC) between rubber-based agroforestry systems and 
monoculture rubber plantations in Songkhla Province. Factors affecting the quantity 
of DRC, including location factor and factors related to rubber trees, and farmer 
factor were controlled. We collected DRC data from both types of rubber plantations 
which were studied for 30 days for descriptive statistical analysis and t-test. The 
result showed that the DRC of rubber-based agroforestry systems  and  monoculture  
__________________________ 
* อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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rubber plantations were not statistically significant (p ≥ 0.05), and rubber-based 
agroforestry systems tended to produce a slightly higher DRC than monoculture 
rubber plantations.  

Keywords: Rubber-Based Agroforestry, Monoculture Rubber Plantation, Dry Rubber  
                Content  

 

บทน า  
 ยางพารา (Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Muell. Arg.) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ี

ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย (ส านักงานสถิติการเกษตร, 2564) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นปลูก
ยางพาราจะอยู่ในระบบเกษตรเชิงเด่ียว หรือสวนยางพาราเชิงเด่ียว (Monoculture Rubber 
Plantation: MRP) (เยาวนิจ กิตติธรกุลและคณะ, 2557) 
 สวนยางพาราเชิงเด่ียว มีความโดดเด่นในการเอื้อให้การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต
เป็นได้อย่างสะดวก แต่มีจุดด้อยในประเด็นทางส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ยุพิน รามณีย์, 2542; พงษ์ศักด์ิ วิทวัสชุติกุล และพิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์, 
2551) ซึ่งส่งผลต่อปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ การเกิดน้ าไหล่บ่า (run off) (พงษ์ศักด์ิ วิทวัสชุติกุล และพิณ
ทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์, 2551)  การพังทลายของหน้าดิน (soil erosion)  (ยุพิน รามณีย์, 2542; ศิริจิต 
ทุ่งหว้า และพิษณุ ด ารัตนา, 2554) 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ มีความพยายามท่ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราในระบบ
วนเกษตร หรือสวนยางพาราวนเกษตร (Rubber Based Agroforestry System: RAS) มากขึ้น โดย
ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราร่วมกับไม้ป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นการเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีน าไปสู่การบรรเทาปัญหาทางส่ิงแวดล้อม และเพิ่มช่องทางรายได้ของ
สวนยางพาราให้หลากหลายข้ึนจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่าง ๆ จากพืชร่วม (เยาวนิจ กิตติธรกุล และ
คณะ, 2557; นรันต์ ณัฏฐารมณ์, 2563) 
 อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีสวนยางพาราวนเกษตรยังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับสวนยางพารา
เชิงเด่ียว (เยาวนิจ กิตติธรกุลและคณะ , 2557) ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมากจากความกังวลของ
เกษตรกร ท่ีมีความเช่ือว่าการปล่อยหรือปลูกพรรณไม้ต่าง ๆ เป็นพืชร่วมกับยางพารานั้น อาจ
ก่อให้เกิดการแย่งชิงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การลดลงของผลผลิตยางพารา อันเป็นผลผลิตหลักท่ี
เกษตรกรต้องการเก็บเกี่ยวเพื่อน าไปจ าหน่าย 
 เพื่อไขข้อกังวลดังกล่าวของเกษตรกร งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ
ผลผลิตของสวนยางพาราท้ัง 2 รูปแบบ โดยพิจารณาศึกษาผลผลิตยางพาราท่ีอยู่ในรูปของยางแห้ง 
(Dry Rubber Content: DRC) อันเป็นรูปแบบของผลผลิตยางพาราท่ีเกษตรกรนิยมซื้อขายกันใน
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ปัจจุบันระหว่างสวนยางพาราวนเกษตรและสวนยางพาราเชิงเด่ียว โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
เจาะจงท่ีเป็นสวนยางพาราวนเกษตรท่ีเป็นลักษณะปลูกยางพาราร่วมกับไม้ป่าเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
รูปแบบท่ีเกษตรกรนิยม (เยาวนิจ กิตติธรกุลและคณะ , 2557; Nattharom et al., 2021) และสวน
ยางพาราเชิงเด่ียวในจังหวัดสงขลา โดยควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตน้ ายางสด
ให้มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้นั้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณผลผลิตน้ ายางสด
ของสวนยางพาราท้ังสองรูปแบบแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการเป็นข้อมูลส าคัญในการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนรูปแบบการสวนยางพาราแก่เกษตรกร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาปริมาณและความแตกต่างของผลผลิตยางพาราในรูปของยางแห้งระหว่างสวน
ยางพาราวนเกษตรและสวนยางพาราเชิงเด่ียวในจังหวัดสงขลา  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 พื้นที่ศึกษา 
 พื้นท่ีศึกษาท้ังหมดของงานวิจัยนี้ประกอบด้วยสวนยางพาราวนเกษตรและและสวน
ยางพาราเชิงเด่ียว 3 คู่ (6 สวน) กระจายอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยปกติจะได้รับอิทธิพลของมรสุมท่ีพัด
ประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีพัดเอา
มวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม ส่งผลมีฝนตกชุกท่ัวพื้นท่ีจังหวัดสงขลา และมรสุมอีกชนิดคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
เป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีพัดเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังพัดพามวลอากาศช้ืนจากอ่าวไทยเข้ามา จึงท าให้ช่วงเวลานี้มีปริมาณฝนมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) 
 สวนยางพาราวนเกษตรและสวนยางพาราเชิงเ ด่ียวแต่ละคู่ คัด เลือกโดยวิธิการ
เฉพาะเจาะจง เพื่อท่ีจะสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตยางพารา ท้ังใน
ปัจจัยด้านของต าแหน่งท่ีต้ังของสวนท่ีแต่ละคู่อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน เพื่อให้ได้รับอิทธิพลของสภาพ
ภูมิอากาศและสภาพดินใกล้เคียงกัน (สถาบันวิจัยยาง, 2561) ปัจจัยด้านต้นยางพาราท่ีมีอายุและสาย
พันธุ์ที่เหมือนกัน (สถาบันวิจัยยาง, 2561) ปัจจัยด้านเกษตรกรท่ีมีอายุอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว (20-39 
ปี) และมีภาระงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตใกล้เคียงกัน (สุคนธ์ทิพย์ เวียนมานะ และคณะ 2557 ; 
Poungchompu & Chantanop, 2015) พร้อมท้ังเลือกใช้ระบบกรีดยางพาราท่ีเหมือนกัน (Nhean 
et al., 2016) โดยมีรายละเอียดท่ีแสดงดังในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของสวนยางพาราวนเกษตรและเชิงเด่ียวที่เป็นพื้นท่ีศึกษา 
 
ต าแหนง่ ปรมิาณ

น้ าฝน
เฉลีย่ 

รปูแบบ
สวน 

code อายสุวน
ยางพารา 

สายพันธุ ์ ระบบกรดี วัยของ
เกษตรกร 

ภาระงาน 
(คน/ไร)่ 

ต.ฉลุง  
อ.หาดใหญ ่

104 
วนเกษตร RAS1 9 RRIM600 S/2 3d/4 หนุ่มสาว 5 
เชิงเด่ียว MRP1 9 RRIM600 S/2 3d/4 หนุ่มสาว 5 

ต.ปริก  
อ.สะเดา 

75.9 
วนเกษตร RAS2 15 RRIM600 S/3 3d/4 หนุ่มสาว 5 
เชิงเด่ียว MRP2 15 RRIM600 S/3 3d/4 หนุ่มสาว 5 

ต.คูหาใต้  
อ.รัตภูมิ 

53.55 
วนเกษตร RAS3 17 RRIM600 S/3 3d/4 หนุ่มสาว 5 
เชิงเด่ียว MRP3 17 RRIM600 S/3 3d/4 หนุ่มสาว 6.5 

 
 ลักษณะของสวนยางพาราวนเกษตรท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ RAS1 RAS2 

และ RAS3 เป็นการปลูกยางพาราด้วยระยะห่าง 3x7 เมตร (ในแต่ละแถวปลูกยางพาราท่ีระยะห่าง 3 
เมตร และระหว่างแถวเว้นระยะห่าง 7 เมตร) ซึ่งบริเวณพื้นท่ีว่างระหว่างแถวยางพารานั้นจะปลูกไม้
ป่าเศรษฐกิจผสมกันหลายชนิดตามความต้องการของเกษตรกร ดังรูปท่ี 1 ขณะท่ีสวนยางพารา
เชิงเด่ียว เป็นเพียงสวนท่ีปลูกยางพาราเพียงชนิดเดียวด้วยระยะห่าง 3x7 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 1  ลักษณะของสวนยางพาราวนเกษตรท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี ้

 
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลผลผลิตยางพาราเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณยางแห้งท่ีเกษตรกร

สามารถเก็บเกี่ยวได้จากสวนของตนเองและขายได้ในแต่ละวัน เป็นระยะเวลา 30 วันระหว่างเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาท่ีสภาพอากาศเหมาะสม 
เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างเต็มท่ี ไม่ถูกรบกวนจากสภาพอากาศหรือการผลัดใบของ
ต้นยางพารา โดยข้อมูลท่ีได้จากแต่ละสวนนั้นจะน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive 

RAS1 RAS2 RAS3 
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Statistics) เพื่อศึกษาปริมาณยางแห้งเฉล่ียของสวนยางพาราแต่ละสวน และการทดสอบ t-test เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของผลผลิตระหว่างสวนยางพาราเชิงเด่ียวและสวนยางพาราวนเกษตร  

 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาข้อมูลปริมาณผลผลิตในรูปของยางแห้งของแต่ละสวนตลอดระยะเวลา 30 วัน 

พบว่า สวนยางพาราแต่ละคู่ท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษานั้นส่วนใหญ่แล้ว สวนยางพาราท่ีอยู่ในรูปแบบวนเกษตร
มีค่าเฉล่ียของปริมาณยางแห้งท่ีสูงกว่าสวนยางพาราเชิงเด่ียวเล็กน้อย ยกเว้นคู่ของ RAS3 และ MRP3 
ท่ีสวนยางพาราวนเกษตรมีปริมาณยางแห้งท่ีต่ ากว่าสวนยางพาราเชิงเด่ียวดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ปริมาณสูงสุด ต่ าสุด และค่าเฉล่ียปริมาณยางแห้งของสวนยางพาราวนเกษตรและเชิงเด่ียว 
              ท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษา 
 

สวนยางพารา 
ปรมิาณยางแหง้ (กโิลกรมัตอ่ไรต่อ่วนั) 
สงูสดุ ต่ าสุด ค่าเฉลีย่ 

RAS1 1.01 0.55 0.76±0.14 
MRP1 0.85 0.38 0.70±0.11 
RAS2 3.44 1.82 2.44±0.51 
MRP2 2.64 1.4 2.09±0.26 
RAS3 2.2 1.3 1.61±0.17 
MRP3 2.2 1.4 1.87±0.17 

 
 เมื่อน าข้อมูลปริมาณยางแห้งของท้ัง 6 สวน มารวมและแยกเป็นสวนยางพาราวนเกษตร
และสวนยางพาราเชิงเด่ียวเพื่อทดสอบ t-test ส าหรับศึกษาความแตกต่างปริมาณผลผลิตของสวน
ยางท้ัง 2 รูปแบบนั้น พบว่า ปริมาณยางแห้งของสวนยางพาราท้ัง 2 รูปแบบนั้น ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) ดังตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบ t-test ของปริมาณยางแห้งระหว่างสวนยางพาราวนเกษตรและสวน   
              ยางพาราเชิงเด่ียว 
 
ปรมิาณยางแหง้ Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig.  
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

.233 .630 .489 178 .626 .05133 .10503 -.15593 .25860 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.489 173.163 .626 .05133 .10503 -.15597 .25864 

 

อภปิรายผล 
ผลการศึกษาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้สวนยางพาราวนเกษตรมีการปลูกพรรณไม้ต่าง ๆ 

เป็นพืชร่วมนั้น แต่ปริมาณผลผลิตยางพาราระหว่างสวนยางพาราวนเกษตรและสวนยางพาราเชิงเด่ียว
ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ขณะเดียวกันสวนยางพาราวนเกษตรท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษาในครั้ง
นี้มีแนวโน้มของค่าเฉล่ียของปริมาณยางแห้งท่ีสูงกว่าสวนยางพาราเชิงเด่ียวเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เยาวนิจ กิตติธรกุล และคณะ (2557) และนรันต์ ณัฏฐารมณ์ (2563) ท่ีเป็นการศึกษา
เปรียบเทียบรายได้จากผลผลิตของยางพาราระหว่างสวนยางพาราวนเกษตรและสวนยางพารา
เชิงเด่ียวในพื้นท่ีภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ได้ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลต่อปริมาณ
ผลผลิตยางพาราท่ีรัดกุมเหมือนงานวิจัยครั้งนี้  

สาเหตุท่ีท าให้สวนยางพาราวนเกษตรไม่ได้มีปริมาณยางแห้งท่ีแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติหรือมีปริมาณท่ีน้อยกว่าสวนยางพาราเชิงเด่ียวนั้น น่าจะเป็นผลมาจากการมีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการให้ผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุณหภูมิท่ีมีอิทธิพลต่อการไหลของน้ ายางพารา (Li 
et al., 2014) โดยจากการศึกษาของ Bumrungsri et al (2011) และนรันต์ ณัฏฐารมณ์ (2563) 
พบว่า สวนยางพาราวนเกษตรมีอุณหภูมิระหว่างวันท่ีต่ ากว่าสวนยางพาราเชิงเด่ียว โดยการท่ีสวน
ยางพาราวนเกษตรมีอุณหภูมิท่ีต่ ากว่าสวนยางพาราเชิงเด่ียวนั้น น่าจะเป็นผลมาจากความหนาแน่น
ของพรรณไม้ ท่ีมีส่วนช่วยในการลดปริมาณแสงแดด และช่วยกักเก็บความช้ืนในอากาศไว้ (Brooks & 
Kyker-Snowman, 2008) 
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลจากสวนยางพาราของเกษตรกร จึง
ท าให้มีข้อจ ากัดต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถควบคุมปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตได้เป็น
ระยะเวลายาวนานได้ ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้นั้นยังไม่ได้ครอบคลุมตลอดปี โดยท่ัวไปแล้วปริมาณผลผลิต
ยางพารานั้นก็จะมีการแปรผันไปตามฤดูกาล (สถาบันวิจัยยาง, 2561) เช่น ระบบการกรีดยางพารา ท่ี
ในความเป็นจริงแล้ว เกษตรกรอาจไม่ได้กรีดยางพาราได้ตามระบบท่ีตนเองต้ังใจ เนื่องจากอาจต้องมี
การหยุดกรีดในบางวันเพื่อท าธุระส่วนตัว หรือ การควบคุมปริมาณและชนิดพรรณไม้พืชร่ วมให้
เหมือนกันทุกสวน ดังนั้น เพื่อความแม่นย าของผลการศึกษาท่ีมากขึ้น งานวิจัยในอนาคตควรมีการ
ค้นหาหนทางท่ีจะขยายระยะเวลาการศึกษาให้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลต่อผลผลิตยางพาราเพิ่มเติม เช่น ชนิดพรรณไม้พืชร่วมท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกยางพารา ความหนาแน่นหรือระยะการปลูกพืชร่วมท่ีเหมาะสมกับการปลูกร่วมกันของ
ยางพารา เป็นต้น  
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บทคดัยอ่ 
 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันเติบโตไปพร้อมกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีมีความ
รุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบตรวจจับการบุกรุกเป็นแนวทางการป้องกันท่ี
หลายองค์กรนิยมใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ร้ายไซเบอร์พัฒนาและเปล่ียนวิธีการโจมตีเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจ
พบของระบบตรวจจับการบุกรุกอยู่เสมอ รวมถึงวิธีการตรวจจับการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น 
Signature-based และ Anomaly-based intrusion detection ต่างก็ยังมีข้อด้อยท่ีไม่สามารถ
ตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ได้ท้ังหมด  งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาและท าความเข้าใจในด้านการน า
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจจับการบุกรุก โดยผู้วิจัย
ใช้เทคนิค Muti-layer perceptron (MLP) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) 
เพือ่ตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในชุดข้อมูล NSL-KDD ท่ีประกอบด้วยข้อมูลปกติ (Normal) และ 
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ข้อมูลการบุกรุกเครือข่าย ได้แก่ DoS Probe Remote to Local (R2L) และ User to Root (U2R) 
โดยผู้วิจัยเลือกทดสอบการตรวจจับเฉพาะข้อมูลการบุกรุกแบบ DoS ซึ่งผลการทดสอบมีค่า 
Accuracy Precision Recall และ F1-measure มากกว่า 99% 
ค าส าคัญ: ระบบตรวจจับการบุกรุก, โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก, ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 

ABSTRACT  
 Today's advancements in technology continue to grow with increasingly 

more severe and widespread cyber threats. Intrusion detection systems are the 
preferred method of defense by many organizations. However, cybercriminals are 
constantly developing and changing their attack methods to avoid detection of 
intrusion detection systems. Including computer network intrusion detection 
methods such as Signature-based and Anomaly-based intrusion detection also has 
the disadvantage of not being able to detect all cyber threats. This research aimed to 
study and understand the application of deep neural network techniques to enhance 
the efficiency of intrusion detection systems. The researchers used muti-layer 
perceptron (MLP), a deep learning technique, to detect cyber threats in NSL-KDD 
dataset that consist of normal and network intrusion data including DoS Probe 
Remote to Local (R2L) and User to Root (U2R). The researchers chose to test only on 
DoS data, which the test results were more than 99% Accuracy Precision Recall and 
F1-measure.   
Keywords: Intrusion Detection Systems, Deep Neural Network, Cyber Threat.  

 

บทน า  
 ในปัจจุบันมีการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย ท้ังในการท างาน การศึกษา 

และการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด -19 ผู้คนไม่
สามารถออกจากบ้านได้ จึงท าให้การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ท้ังในด้าน
การท างาน การประชุม การเรียนการสอน การซื้อสินค้าและบริการ รวมไปถึงการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้คนต่างใช้การส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตท้ังส้ิน การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความ
ทันสมัยและสะดวกสบายมาพร้อมกับความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีพัฒนาการโจมตีไปอย่าง
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ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์จากการโจมตีอาจก่อให้เกิดความเสียหายท้ังทรัพย์สินและถึงขั้น
เสียชีวิตได้ 
 ระบบตรวจจับการบุกรุกเป็นวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีนิยมใช้โดยท่ัวไป ซึ่ง
วิธีการตรวจจับการบุกรุกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) การตรวจจับการใช้งานท่ีผิด 
(Misuse Detection/Signature-based intrusion detection) และ 2) การตรวจจับเหตุการณ์
ผิดปกติ (Anomaly-based intrusion detection) อย่างไรก็ตาม การตรวจจับแบบ Signature-
based IDS มีข้อเสียคือไม่สามารถตรวจจับภัยคุกคามท่ีไม่รู้จักได้ และการตรวจจับแบบ Anomaly-
based Intrusion detection มีปัญหาเรื่องความแม่นย า (Liao et al., 2013) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาการใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกท่ีน ามาใช้งานร่วมกับระบบตรวจจับการบุกรุก โดยทดสอบ
กับชุดข้อมูล NSL-KDD เพื่อท าความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหาความแม่นย าในการตรวจจับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์อันจะน าไปสู่ภัยพิบัติทางไซเบอร์  
 2. เพื่อท าการตรวจจับการบุกรุกเครือข่ายด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย  

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1. ระบบตรวจจับการบุกรุก 
2. โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก 
3. ภัยคุกคามทางไซเบอร ์
4. ชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ 
5. การประเมินประสิทธิภาพการ

ตรวจจับ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. ระบบตรวจจับการบุกรุก 
 การตรวจจับการบุกรุก คือ กระบวนการตรวจสอบเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระบบเครือข่าย 
และท าการวิเคราะห์เหตุการณ์เพื่อหาสัญญาณของการเกิดเหตุการณ์การโจมตีและภัยคุกคามต่าง ๆ 
โดยท่ัวไปแล้วระบบตรวจจับการบุกรุกมีอยู่ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) Network-based IDS : NIDS 
ท างานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจรท่ีอยู่ในรูปของแพ็กเก็ต 
เพื่อตรวจสอบว่าแพ็กเก็ตใดมีลักษณะท่ีผิดปกติ และ 2) Host-based IDS : HIDS ท างานในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ด้วยการติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร ท่ีอยู่ในรูปของแพ็กเก็ตข้อมูล (Packet Data) 
และตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์จากไฟล์บันทึกข้อมูลการใช้ (Log 
File) เพื่อตรวจสอบว่า Packet ใดมีลักษณะท่ีผิดปกติ (Thanin Muangpool, ม.ป.ป.) 
 2. โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก 
 โครงข่ายประสาทเทียม ประกอบด้วยเซลล์จ านวนหลายตัวเช่ือมต่อกันเป็นกระบวนการ 
โดยแต่ละตัวจะช่วยกันท าหน้าท่ีเป็นล าดับเพื่อสร้างให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมีคุณค่า โครงข่ายประสาทเทียม
เชิงลึกมีความแตกต่างกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบต้ืน เนื่องจากโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกมี
จ านวน Hidden layers หลายช้ันกว่าจึงสามารถเรียนรู้คุณลักษณะจาก Input ได้มากขึ้น จากนั้นจึง
ส่งข้อมูลไปยัง Output ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นย า โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก
แสดงในรูปท่ี 1 ประกอบด้วย Input layer, Hidden layer และ Output layer  
 
 

 
 

ภาพท่ี 2  โครงสร้างขั้นพืน้ฐานของโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (ท่ีมา: Feng  et al., 2019)  
 

 3. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หมายความว่า การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ โดยมิชอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้าย
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ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายท่ีใกล้จะถึงท่ี
จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562)  
 4. ชุดข้อมูล NSL-KDD 
 เนื่องจากชุดข้อมูล KDD-99 พบว่ามีปัญหาด้านมีจ านวน record ท่ีซ้ ากันมากและยากต่อ
การวิเคราะห์ Tavallaee et al., (2009) จึงปรับปรุงชุดข้อมูล NSL-KDD ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังนี้ น า 
record มีมากเกินจ าเป็นออกจากชุดข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ น า record ท่ีซ้ ากันในชุดข้อมูลส าหรับ
ทดสอบออก แบ่งจ านวน Record ท่ียากต่อการวิเคราะห์ออกเป็นเปอร์เซ็นต์ และจ านวน record 
ของชุดข้อมูลการเรียนรู้และทดสอบมีความสมเหตุสมผล โดยชุดข้อมูล NSL-KDD ประกอบด้วยข้อมูล 5 
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลปกติ (Normal) และข้อมูลการบุกรุกเครือข่าย ประเภท Denial of Service (DoS) 
Probe Remote to Local (R2L) และ User to Root (U2R) 
 5. การประเมินประสิทธิภาพการตรวจจับ 
 ผู้วิจัยใช้ค่า Accuracy, Recall, Precision และ F1-Measure ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการตรวจจับ โดยมีพื้นฐานมาจาก Confusion matrix ซึ่งตารางท่ีใช้แสดงประสิทธิภาพ
ของอัลกอริทึมการแยกประเภท บ่งบอกถึงผลการตรวจจับข้อมูลปกติและข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์
แบบไบนารี่ ประกอบด้วยค่า True positive (TP) ค่าท่ีท านายว่าเป็นภัยคุกคามและมีผลเป็นภัย
คุกคาม True negative (TN) ค่าท่ีท านายว่าเป็นข้อมูลปกติและมีผลเป็นข้อมูลปกติ False positive 
(FP) คือค่าท่ีท านายว่าเป็นภัยคุกคามแต่มีผลเป็นข้อมูลปกติ และ False negative (FN) ค่าท่ีท านาย
ว่าเป็นข้อมูลปกติแต่มีผลเป็นภัยคุกคาม ดังแสดงในตารางท่ี 2 และสมการของค่า Accuracy Recall  
Precision และ F1 Measure แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 1  Confusion matrix 
 

                                            Actual 
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  Positive Negative 
Positive TP FP 
Negative FN TN 
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 ตารางท่ี 2  สมการของค่า Accuracy Recall Precision และ F1 Measure 
 

รายการ สมการ ความหมาย 
Accuracy 

 

ค่าร้อยละของการท านายท่ีถูกต้องในข้อมูลท้ังหมด 

Recall 
 

ค่าร้อยละของการท านายว่าเป็นภัยคุกคามท่ีถูกต้องและ
เป็นจริงต่อจ านวนภัยคุกคามท้ังหมด หรือค่า True 
Positive Rate (TPR) 

Precision 
 

ค่าร้อยละของการท านายท่ีถูกต้องว่าเป็นภัยคุกคามจาก
การท านายว่าเป็นภัยคุกคามท้ังหมด 

F1 
Measure  

ค่าเฉล่ียของ Precision และ Recall 

 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เกียรติศักด์ิ  ลุยทอง เอกฉัตร บ่ายคล้อย และประสงค์ ปราณีตพลกรัง (2561) วิจัยเพื่อ
ประเมินความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกและ
ตัวแบบประเมินความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก 
พบว่าความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกมีค่าอยู่
ในระดับพร้อมมาก และตัวแบบประเมินความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากร
ในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาขั้นตอนวิธีในระบบตรวจจับการบุก
รุกทางเครือข่ายด้วยเอดาบูทเอ็มวัน พบว่าการลดมิติของข้อมูลท าให้ได้เฉพาะคุณสมบัติท่ีส าคัญเมื่อ
ท าการจ าแนกข้อมูลด้วยเอดาบูทเอ็มวันโดยมีการใช้ทฤษฎีต้นไม้ตัดสินใจ (decision tree) เป็น 
Weak Learner พบว่ามีประสิทธิภาพในการจ าแนกสูงท่ีสุดมีค่าความถูกต้องร้อยละ 99.79 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมชุดข้อมูล การสร้างโมเดล การเรียนรู้
และทดสอบโมเดล โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้อัลกอริทึมจาก Mamcose (2018) เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ 
 1. การเตรียมชุดข้อมูล ผู้วิจัยใช้ One-Hot Encoder เพื่อแปลงค่าท่ีเป็นตัวอักษรให้
กลายเป็นตัวเลข เนื่องจากโมเดลสามารถอ่านได้เฉพาะค่าท่ีเป็นตัวเลขเท่านั้น โดย One-Hot 
Encoder จะแปลงค่าตัวอักษรใน protocol_type เช่น TCP, UDP และ ICMP เป็นตัวเลข [1,0,0], 
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[0,1,0] และ [0,0,1] ตามล าดับ ท้ังนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการตรวจจับเฉพาะการบุกรุกแบบ 
DoS เท่านั้น จึงติดป้ายก ากับข้อมูลดังนี้ 1 คือประเภทข้อมูลปกติ 2 คือประเภท DoS 3 คือประเภท 
Probe 4 คือ Remote to local (R2L) และ 5 คือ User to root (U2R)   
 2. การสร้างโมเดล ผู้วิจัยใช้เทคนิค Multi-Layer Perceptron (MLP) ในการตรวจจับการ
บุกรุกเครือข่ายของชุดข้อมูล NSL-KDD โดย MLP เป็นรูปแบบของ feedforward artificial neural 
network ซึ่งประกอบด้วย 3 เลเยอร์ คือ Input layer Hidden layer และ Output layer และใช้
การเรียนรู้แบบ Backpropagation ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของ Supervised learning ในการเรียนรู้ โดย
ในแต่ละโหนดจะใช้ฟังก์ชันแบบ Non-linear perceptron ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ในการแยกประเภทท่ี
ดีกว่าฟังก์ชันแบบ Linear perceptron (Wikipedia, 2020) 
 3. การเรียนรู้และทดสอบโมเดล ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้ Cross validation จ านวน 10 รอบ 
และวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยค่า Accuracy, Recall, Precision และ F1 Measure โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Window11 CPU Intel Core i7-11700 2.50GHz Ram 16 GB 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิค Multi-Layer Perceptron (MLP) ทดสอบ
กับชุดข้อมูล NSL-KDD และใช้ Cross validation จ านวน 10 รอบ โดยท าการแบ่งข้อมูลออกเป็น
ส่วน ๆ โดยข้อมูลแต่ละส่วนจะเท่ากันและน าข้อมูลท่ีแบ่งออกมาทดสอบโมเดล เพื่อหาค่าพารามิเตอร์
ท่ีดีสุดในการทดสอบ โดยได้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบการตรวจจับการบุกรุก 
 

Cross 
validation 

Accuracy Precision Recall F1-measure 

1 0.99825378 1 0.99731903 0.99865772 
2 0.99650553 0.99464525 0.99597855 0.99664655 
3 0.99708794 0.99731544 0.99731903 0.99665104 
4 0.99825277 0.99731903 0.99731903 0.99798793 
5 0.99708794 0.99731544 0.99597855 0.99664655 
6 0.99883518 0.9973262 1 0.99799331 
7 0.99592312 0.99597855 0.99597855 0.99464525 
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8 0.99767036 0.99465955 0.99865952 0.99665104 
9 0.99708794 0.99731183 0.99597855 0.99597315 
10 0.99359348 0.9919571 0.99329759 0.99328859 

 
 จากตารางท่ี 4  ผลการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ประเภท DoS โดยใช้ Cross 
validation จ านวน 10 รอบ พบว่ามีค่า Accuracy สูงสุดเท่ากับ 0.99883518 ในการตรวจจับรอบท่ี 
6 มีค่า Precision สูงสุดเท่ากับ 1 ในการตรวจจับในรอบท่ี 1 มีค่า Recall สูงสุดเท่ากับ 1 ในการ
ตรวจจับในรอบท่ี 6 และมีค่า F1-measure สูงสุดเท่ากับ 0.99865772 ในการตรวจจับในรอบท่ี 1  
 

อภิปรายผล 
 จากการทดสอบการตรวจจับการบุกรุกด้วยเทคนิค Multi-Layer Perceptron (MLP) 
แสดงให้เห็นว่าเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจจับการ
บุกรุกได้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่านักวิจัยได้น าเสนอเทคนิคต่างๆ เพื่อให้โมเดลท่ีน าเสนอ
สามารถตรวจจับการบุกรุกได้อย่างแม่นย า ลดการแจ้งเตือนท่ีผิดพลาด แจ้งเตือนภัยคุกคามได้
ทันเวลา และท างานโดยอัตโนมัติ ในงานวิจัยฉบับนี้ใช้เทคนิค Multi-Layer Perceptron (MLP) เพื่อ
ตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์แบบ DoS ในชุดข้อมูล NSL-KDD ซึ่งผลการตรวจจับมีค่า Accuracy 
Precision Recall และ F1-measure ต้ังแต่ 99% ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม การใช้เทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมเชิงลึกกับระบบตรวจจับการบุกรุก และการทดสอบกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ยังคงมี
ข้อด้อย อาทิ ชุดข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบไม่สมดุลท าให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับลดลง (Zhang, 
Ran and Mi, 2019) ชุดข้อมูลท่ีทดสอบไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง และการแจ้งเตือนท่ีผิดพลาด 
(False alarm rate) (Kim, Park and Lee, 2020) การตรวจจับด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกหรือการ
เรียนรู้ของเครื่องเพียงชนิดเดียวอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ควรใช้เทคนิคแบบ Hybrid เพื่อน าเอา
ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ของแต่ละเทคนิคเข้ามาใช้ร่วมกัน (Wisanwanichthan and 
Thammawichai, 2021) ชุดข้อมูลสาธารณะมีข้อมูลท่ีไม่จ าเป็นมากเกินไปส่งผลให้การเรียนรู้ของ
โมเดลด้อยประสิทธิภาพลง (Sarıkaya and Kılıç, 2020) และใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นานด้วย (Tao, 
Sun and Sun, 2018) การวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกและระบบตรวจจับการ
บุกรุกจึงควรมุ่งเน้นในด้านการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์แบบอัตโนมัติและเรียลไทม์ท่ีสามารถน าไปใช้
งานจริงได้ 
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บทคดัยอ่  
น้ าตกตายายโฮมสเตย์เป็นบริการด้านการท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย์ท่ีการบริหารและการ

ตัดสินใจท าโดยเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว  ในขั้นตอนการโทรมาจองห้องพักนั้นเกิดการสับสนและความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลลูกค้า ส่งผลให้เกิดปัญหาในการจองห้องพักท่ีไม่ตรงตามคุณภาพท่ีลูกค้าต้องการและ
การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าก็ยังไม่เป็นหมวดหมู่ ยากต่อการสืบค้น และท าให้มีปัญหาในการช าระเงิน
ของลูกค้า ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันส าหรับ
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา
ระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์กรณีศึกษาน้ าตกตายายโฮมสเตย์ท่ีเป็นเว็บแอป
พลิเคชันโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับภาษา PHP เพื่อจัดการข้อมูลการจองห้องพัก 
การเช็คอิน-เช็คเอาท์ ด้วย QR-code ข้อมูลการช าระเงิน การสอบถามข้อมูลท่ีพักผ่านเทคโนโลยี 
Messaging API Chat Bot รวมถึงแสดงรายงานข้อมูลการจองห้องพักของธุรกิจโฮมสเตย์เว็บแอปพลิเค
ชัน ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์  การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญในการพัฒนาระบบจ านวน 5 คน พบว่า ประสิทธิภาพ
ของระบบในด้านประสิทธิภาพของระบบ  ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ด้านสามารถท างาน  
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ได้ตามหน้าท่ี (Function) ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirements) และด้านความ
ง่ายต่อการใช้งาน (Usability) อยู่ในระดับดีทุกด้าน     
ค าส าคัญ: ระบบจัดการการจองห้องพักและบริการ, การพัฒนาระบบ, การประเมินประสิทธิภาพระบบ  
 

ABSTRACT 
 Namtok Tar Yay Homestay is a homestay-style tourism service where 

management and decisions are made by the sole proprietor. In the process of calling 
to reserve a room there is confusion and duplication of customer information resulting 
in problems in booking a room that does not meet the quality required by the 
customer, and storing customer data is uncategorized, difficult to retrieve, and creates 
problems with customer payments. The researcher believes that information 
technology should be applied to create web applications for management in order to 
be more efficient. The purpose of this research is to design and develop a booking 
management system and homestay business services, a case study of Namtok Ta Yai 
Homestay as a web application, using MySQL database management system together 
with PHP language to manage reservation information, ie. Check-in-Check-out with QR-
code, payment information, accommodation inquiries via Messaging API Chat Bot 
technology including showing a report on the booking information of the homestay 
business via web application. System performance evaluation by 5 system development 
experts found that system performance in terms of system performance. Information 
Security The aspect of being able to work according to the function (Function), the 
function that meets the requirements (Function Requirements), and the ease of use 
(Usability) are all at a good level. 
Keywords: Booking and services management system, System development, System  
                performance evaluation 
 

บทน า 
 การใช้เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญส าหรับยุคสมัยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อส่ือสารและรวมถึงการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท างานและจัดการกับ
ธุรกิจของผู้ประกอบการรวมถึงธุรกิจด้านท่ีพักโรงแรม  ซึ่งมีความส าคัญแก่นักท่องเท่ียวในการค้นหา
ข้อมูลในการเข้าพักบางครั้งบางเวลาการท างานและการจองสถานท่ีพักอาจเกิดปัญหาในเวลาท่ีมี



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

351 

 

นักท่องเท่ียวเข้ามาพักในวันและเวลาเดียวกันจ านวนมากเพราะการท างานในด้านการจองท่ีพักยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  ปัจจุบันในการบริหารและการตัดสินใจของท่ีพักน้ าตกตายายโฮมสเตย์ท าโดยเจ้าของแต่
เพียงผู้เดียว  ในขั้นตอนการโทรมาจองห้องพักนั้นท าให้เกิดการสับสนและซ้ าซ้อนของข้อมูลลูกค้าจึง
ท าให้เกิดปัญหาในการจองห้องพักท่ีไม่ตรงตามคุณภาพท่ีลูกค้าต้องการอีกท้ังระบบจัดเก็บข้อมูล
ความส าคัญของลูกค้ายังไม่เป็นหมวดหมู่และไม่ถูกต้องจึงท าให้มีปัญหาในการช าระเงินของลูกค้า ท า
ให้ค านึงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเครื่องมือส าคัญ ส าหรับการให้บริการ น้ าตกตา
ยายโฮมสเตย์ เพื่อท าการปรับปรุงรูปแบบการท างานภายในและต้องการขยายฐานตลาดของลูกค้าให้
มากขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการและรูปแบบการจองห้องพักให้มีมาตรฐานมากขึ้น จึงต้องการ
ให้บริการจองท่ีพักแบบ Online โดยผ่านเว็บไซต์ของ น้ าตกตายายโฮมสเตย์ 

  ดังนั้นในส่วนของ การจองห้องพักแบบ Online จึงมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้การบริการของ 
น้ าตกตายายโฮมสเตย์ นั้นมีมาตรฐานมากขึ้น รวมไปถึงการช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เพิ่มการ
เช่ือมโยงข้อมูล และการท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีความน่าเช่ือถือและท่ีส าคัญเพิ่มตลาดของลูกค้า
ท่ีมากขึ้นด้วยเป็นการจัดท าโดยพัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ซึ่ง
วิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และ html ในการรันเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช้ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล MySQL โดยใช้การทดสอบผลการประเมินประสิทธิภาพ ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามและทดลองใช้งาน โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ใช้ท่ัวไป 

 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อสร้างระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษาน้ าตกตา
ยายโฮมสเตย์ 
 2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการห้องพักและการให้บริการของธุรกิจโฮมสเตย์โดยใช้ระบบ
ตอบข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) 
 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบจัดการการจอง
ห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษาน้ าตกตายายโฮมสเตย์ 

 

กรอบแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ระบบจัดการการจองห้องพักออนไลน์ เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการจองห้องพัก ยกเลิก แก้ไขข้อมูลการจองห้องพัก รวมไปถึงการอนุมัติและ
ยกเลิกการจองห้องพักได้ (สนทยา พลพาลสังข์ และ รัชชนันท์หลาบมาลา, 2560, ศิรภัสสร ไทย
ด ารงค์ ,2562, ณกัญญา ดวงสาม และ ธีรวรรณ เมืองจันทร์, 2562) เว็บแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาด้วย
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โปรแกรม PhP และระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นแอปพลิเคชันท่ีสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 
เทคโนโลยี QR Code หรือบาร์โค้ด 2 มิติ  เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ท่ีมีการตอบสนองท่ี
รวดเร็ว และเมื่อน ามาใช้กับสินค้า หรือส่ือโฆษณาต่างๆ ก็จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว และ
เมื่อน ามาใช้เป็น URL เว็บไซต์ ก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลา
พิมพ์ แชทบอท (Chatbot) เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ท่ีผู้ใช้ระบบสามารถท าการส่ือสารกับระบบด้วย
การสนทนาโดยใช้ข้อความ กราฟิก หรือเสียงพูด  ระบบเว็บแอปพลิเคชันท่ีประยุกต์ใช้ QR code 
และ แชทบอทร่วมด้วยจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ีช่วยเพิ่มระดับการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้
ระบบ ท้ังด้านการส่ือสารกับระบบได้อย่างเป็นธรรมชาติ ถูกต้องและรวดเร็ว 

 

วธิีด าเนนิการวจิยั 
 จากกรอบการวิจัย (ภาพท่ี 1) การศึกษาและวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการการจอง

ห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษา น้ าตกตายายโฮมสเตย์ ได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 
4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ระบบงานเดิมและรวบรวมความต้อการของระบบงานใหม่  
2) วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการจองห้องพักและบริการ  3) ทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ  4) ทดสอบและประเมินความพึงพอใจการงานระบบ   

  
ข้อมูลน เข้า (Input)         กระบวนการ (Process)  ผลที่ได้ 
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(Output) 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 1. ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ระบบงานเดิม และรวบรวมความต้องการของระบบงานใหม่ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาภาพรวมของระบบงาน และขั้นตอนการท างาน สอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาระบบเดิมและเก็บความต้องการของระบบใหม่  โดยเข้าพบและสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ 
หลังจาก ท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการ  เพื่อใช้ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 
 2. วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการจองห้องพักและบริการ  

 ขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากศึกษาระบบงานเดิมและความต้องการของระบบงาน
ใหม่มาท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการการจองห้องพักและบริการน้ าตกตายายโฮมสเตย์ 
โดยใช้รูปแบบของการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยการใช้แผนภาพ Use Case Diagram 
ควบคู่กับการศึกษาทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามแนวคิดของการพัฒนาระบบ โดยน าเอาความ
ต้องการของระบบนั้นมาเป็นแบบแผนเพื่อสร้างหรือพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการมากท่ีสุด  

 การพัฒนาระบบใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC ตามแนวคิด Jonh W. Satzinger, Robert B. Jackson and Stephen D. Burd ในการ
พัฒนา โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Professional Plus 2019เป็นโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับพิมพ์
งานและจัดการเอกสาร, Microsoft Visio Pro 2016 เป็นโปรแกรมส าหรับไว้เขียนแผนภาพ 
โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ Visual Studio Code Version 1.47.2 ใช้ในการแก้ไขและ
ปรับแต่งโค้ด, PHP Version 7.2.15 เป็นภาษาท่ีใช้เขียนค าส่ังการท างานฝ่ังเครื่องแม่ข่าย (Server), 
MySQL Version 5.0.12 เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin Version 4.8.5 เป็น
โปรแกรมส าหรับสร้างฐานข้อมูล และเพิ่ม ลบ แก้ไข ตาราง ในฐานข้อมูล MySQL, HTML Version 
5 เป็นภาษาหลักท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ,AngularJS เป็น JavaScript Framework ท่ีพัฒนาโดย 
Google เพื่อลดการใช้งานของข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย (Server) ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ 
single-page application , แพลตฟอร์มสร้าง Messaging API Chatbot โดย ManyChat และ 
THAIDATA HOSTING บริการแพลตฟอร์มคลาวค์ (PaaS) ส าหรับติดตังเว็บเป็น Software-as-a-
Service (SaaS) โดยระบบมีการแบ่งผู้ใช้ระบบ ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ใช้ท่ัวไป 
 3. ทดลองและประเมนิประสิทธภิาพของระบบจัดการข้อมลู  

 ขั้นตอนนี้เป็นการน าระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ใช้ระบบท าการทดลองใช้เพื่อให้แน่ใจว่า
ระบบถูกออกแบบให้มีฟังก์ชันการท างานครบถ้วนตามความต้องการและสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบ
จองโรงแรม จ านวน 5 คนท าการทดสอบระบบใช้วิธี Black Box Testing ประเมินประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบหลังการพัฒนาระบบ  

 โดยแบ่งการทดสอบเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านตรงตามความต้องการ ( Function 
Requirement) 2) ด้านสามารถท างานได้ตามหน้าท่ี (Function) 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
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(Usability) 4) ด้านประสิทธิภาพ (Performance)  5) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
(Security)  ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ท าการแบ่ง
คะแนนเป็น 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 4. ประเมนิความพงึพอใจโดยผู้ใชร้ะบบ 

 ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีการประเมินระดับ
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ (5 = พอใจมากท่ีสุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจ 2 = พอใจน้อย 1 = 
พอใจน้อยท่ีสุด) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนา ใช้ผู้ประเมิน 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้เช่ียวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบจองโรงแรม เลือกโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  จ านวน 5 คน และ 2) 
ผู้ใช้ท่ัวไปหรือนักท่องเท่ียวเลือกโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  จ านวน 10 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และสรุปผลจากการท าแบบสอบถามออนไลน์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
เพื่อหาค่าเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  รวมท้ังหมด 15 คน ซึ่งผลท่ีได้จะช่วยให้สามารถ
พิจารณาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นว่าอยู่ในระดับใด โดยในส่วนของการ
พิจารณาคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการประเมินความถึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ท า
การแบ่งคะแนนเฉล่ียออกเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977)  

 
ผลการวิจยั 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษา 
น้ าตกตายายโฮมสเตย์ มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 
 1. เพื่อสร้างระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษาน้ าตกตา
ยายโฮมสเตย์ 
 2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการห้องพักและการให้บริการของธุรกิจโฮมสเตย์โดยใช้ระบบ
ตอบข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) 
 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบจัดการการจองห้องพัก
และบริการธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษาน้ าตกตายายโฮมสเตย์ 
ผลการวจิัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อสร้างระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ 
กรณีศึกษาน้ าตกตายายโฮมสเตย์  
 งานวิจัยนี้ได้มีการแบ่งส่วนการพัฒนาระบบจัดการการจองห้องพักและบริการน้ าตกตายาย
โฮมสเตย์ ดังนี้ 
 1. เมื่อพัฒนาและติดต้ังระบบเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ระบบจัดการการจองห้องพักและบริการ
ธุรกิจโฮมสเตย์แสดงหน้าหลักของระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ โดยแสดง
เมนูการใช้งานระบบดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2  แสดงหน้าหลักของระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธรุกิจโฮมสเตย์ 
 

 2. เมื่อท าการเข้าสู่ระบบแล้วหน้าจอหลักของผู้ใช้งานจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภท
ผู้ใช้งาน โดยจะท าการน าเสนอโดยแยกประเภทผู้ใช้งาน เรียงล าดับดังนี้ 1. ผู้ดูแลระบบ 2. ลูกค้า 
หรือ ผู้ใช้งานระบบดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3  แสดงหน้า เข้าสู่ระบบของระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ 
 

 3. ผู้ดูแลระบบ (Admin) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบจะเข้าหน้าจัดการรายการจอง 
ห้องพักทันที โดยในหน้านี้จะแสดงรายการจองห้องพักท่ีมีการจองเข้ามา โดยสามารถเลือกดูข้อมูล
การจองตามช่วยวันท่ีของการท ารายการได้ หรือจะค้นหาจากเลขท่ีจองก็ได้เช่นกัน ดังแสดงในภาพท่ี  
4 และจะเห็นได้ว่าในเมนูต้ังค่าข้อมูล มีเมนูย่อยคือ ข้อมูลท่ัวไป,ประเภทห้องพัก, ช่องทางการช าระ
เงิน, ห้องพัก, ลูกค้า/สมาชิก ผู้ใช้งานระบบ/พนักงาน และเมนูรายงานมีเมนูย่อยคือ รายงานการจอง, 
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สรุปยอดรายวันและสรุปยอดจองรายเดือน ในภาพท่ี 5 ส าหรับผู้ดูแลระบบในการบริหารจัดการและ
ตรวจสอบข้อมูล และ ภาพท่ี 6  Dashboard แสดงรายงานสรุป รายวัน รายเดือน 
 

 
 

ภาพท่ี 4  แสดงหน้าจัดการรายการจองห้องพัก 
 

 
 

ภาพท่ี 5  แสดงเมนูด้านซ้าย และเมนูย่อยของเมนู ต้ังค่าข้อมูลและเมนูย่อยของเมนูรายงาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

357 

 

 
ภาพท่ี 6  แสดงหน้า Dashboard เป็นหน้ารายงานสรุป รายวัน รายเดือน 

 
 4. ลูกค้าผู้ใช้งานระบบ ลิงค์หน้าสมัครสมาชิกในหน้านี้จะมีแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล
เพื่อท าการสมัครสมาชิกดังภาพท่ี 7  

 

 
 

ภาพท่ี 7  แสดงหน้าสมัครสมาชิก 
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 5. หน้าจองท่ีพัก หลังจากการสมัครสมาชิกเพื่อให้สมาชิกใช้จองท่ีพัก โดยท าการ Login ใน
ระดับ ลูกค้า หรือผู้ใช้งานระบบและเมื่อลูกค้าท าการจองห้องพักและท าการอัพโหลดสลิปโอนเงินแล้ว 
ระบบจะสร้าง QR-Code เพื่อใช้ส าหรับ Check In ให้ลูกค้า ดาวน์โหลด หรือ บันทึกหน้าจอไว้ ดัง
ภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพท่ี 8  แสดงหน้าจองท่ีพักของระบบ 
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ผลการวจิัยตามวตัถปุระสงค์ขอ้ 2 เพื่อพฒันากระบวนการจดัการหอ้งพักและการให้บริการของธุรกิจ
โฮมสเตย์โดยใช้ระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Chatbot)  

 การสร้าง Chatbot  ด้วย Many Chat น าไปใช้งานโดยการกดปุ่ม Publish และน าโค้ด 
Javascript ไปใส่ท่ีหน้าหลักของระบบเมื่อเข้าไปท่ีหน้าหลักของระบบจัดการการจองห้องพักและ
บริการธุรกิจโฮมสเตย์ จะมีข้อความอัตโนมัติปรากฎขึ้นมาบริเวณด้านขวาของหน้าจอดังภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพท่ี 9  แสดงข้อความอัตโนมัติของระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธรุกิจโฮมสเตย์ 
 

ผลการวจิัยตามวตัถปุระสงค์ขอ้ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
จัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษาน้ าตกตายายโฮมสเตย์  
 จากการน าระบบสารสนเทศมาใช้อ านวยความสะดวก การพัฒนาระบบจัดการการจอง
ห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษา น้ าตกตายายโฮมสเตย์ จึงได้จัดท าแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแล
ระบบ โดยผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท แอซเซอร์คอมพิวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัดและผู้เช่ียวชาญด้านระบบจองโรงแรมบริษัทซอร์สโค้ดจ ากัดรวมจ านวน 5 ท่าน เลือกโดย
วิธีการเฉพาะเจาะจง 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ัวไป จ านวน 10 ท่านคือนักท่องเท่ียว
น้ าตกตายายโฮมสเตย์และพนักงานน้ าตกตายายโฮมสเตย์ เลือกโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งการ
ประเมินความพึงพอใจใน 5 ระดับ ตามประเด็นการวัดประสิทธิภาพในแต่ละด้าน มีผลการตอบรับ 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการใช้งานระบบจัดการการจองห้องพักและบริการ 
              ธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษา น้ าตกตายายโฮมสเตย์ 
 

ขอ้ความ x   S.D. ระดบัประสทิธภิาพ 
ด้านตรงตามความต้องการ (Function 
Requirement) 

3.66 0.71 ดี 

ด้านสามารถท างานได้ตามหน้าท่ี (Function) 3.69 0.67 ดี 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) 3.65 0.58 ดี 
ด้านประสิทธิภาพ (Performance) 3.80 0.38 ดี 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
(Security) 

3.70 
0.30 ดี 

รวม 3.70 0.53 ด ี
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบงานจากผู้ใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการ
และบริการธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษา น้ าตกตายายโฮมสเตย์ในภาพรวมมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน

ระดับดีมีค่าเฉล่ีย ( x ) เท่ากับ 3.70 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.30 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อันดับ 1คือ ด้านท่ีมีประสิทธิภาพ(Performance)มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมี

ค่าเฉล่ีย ( x ) เท่ากับ 3.80 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 รองลงมา คือด้านการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมีค่าเฉล่ีย ( x ) เท่ากับ 3.70 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.30 อันดับ 3 คือด้านสามารถท างานได้ตามหน้าท่ี 

(Function) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมีค่าเฉล่ีย ( x ) เท่ากับ 3.69 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.67 อันดับ 4 คือด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement) มี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมีค่าเฉล่ีย ( x ) เท่ากับ 3.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.71 และอันดับ 5 คือด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมีค่าเฉล่ีย 

( x ) เท่ากับ 3.65 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 ตามล าดับ 
 

อภปิรายผล 
 ระบบท่ีพัฒนานี้ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาตามหลักการฃอง SDLC และมีฟังก์ชันการ
ท างานในการบันทึก แก้ไขปรับปรุงฃ้อมูลแบบออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชันเหมือนกับงานวิจัยของ     
สนทยา พลพาลสังข์ และ รัชชนันท์ หลาบมาลา (2560), ศิรภัสสร ไทยด ารงค์ (2562) และ ณกัญญา   
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ดวงสาม และ ธีรวรรณ เมืองจันทร์ (2562) แต่ระบบท่ีพัฒนาในงานวิจัยนี้ได้มีการใช้ chatbot ร่วม
ด้วยเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบด้านการส่ือสารโต้ตอบกับผู้ใช้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. พัฒนาเพิ่มเติมส่วนของระบบอ่านสลิปเงินโอนอัตโนมัติ ท่ีลูกค้าอัพขึ้นเพื่อยืนยันการ 
ช าระเงินอย่างถูกต้องเนื่องจากปัจจุบันระบบมีข้อจ ากัดในการอ่านสลิปเงินโอนอัตโนมัติอยู่ 
 2. พัฒนาเพิ่มเติมส่วนการดึงรายงานโดยExportข้อมูลเป็นไฟล์EXCELเพื่อน าข้อมูลไป 
พัฒนาการให้บริการในอนาคต 
 3. พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของรายงานภาพข้อมูล(Dashboard) ให้สามารถ Custom ข้อมูล 
เองได้เพื่อช่วยให้ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการน ามาปรับใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจในอนาคตได้ 
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บทคดัยอ่ 
 ประเทศไทยเป็นสมาชิกอนุสัญญาไซเตสต้ังแต่ปี 2526 โดยเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศของสัตว์ป่า และพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ หรือเรียกว่า อนุสัญญาไซเตส โดยกรมวิชาการเกษตร
ควบคุมก ากับดูแลการออกหนังสืออนุญาตให้กับพืช ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีจ านวนมาก และไม่มีการแยกกลุ่ม
ข้อมูล ซึ่งยากต่อการสืบค้นข้อมูล และยากต่อการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้ท า
การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาระบบ  
2) เพื่อพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบดาต้าวิชวล
ไลเซช่ันเพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ กรณีศึกษาหน่วยงานส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  
กรมวิชาการเกษตร โดยใช้ระบบข่าวกรองธุรกิจ มาสร้างแดชบอร์ด และจากการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบผู้ใช้งานจ านวน 7 คน ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 สรุปว่า
ระบบข่าวกรองธุรกิจท่ีพัฒนาขึ้นมาช่วยในการสนับสนุนการดูข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ: ข่าวกรองธุรกิจ, แดชบอร์ด, ดาต้าวิชวลไลเซช่ัน 

 
 
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2564  
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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ABSTRACT 
 Thailand became a party to the Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1983. However, the data on 
licenses for plants issued by the Department of Agriculture is excessive and scattered. 
This causes difficulties in data searching as well as data analysis. Therefore, the 
researcher develops a data visualization system to display the issuance of the export 
license of plant conservation. The case study is the Plant Varieties Protection Office, 
the Department of Agriculture. A large amount of ungrouped data is managed via a 
data integration process called ETL, and then a business intelligence software is 
applied for the development of a dashboard to be able to display data in holistic or 
specific views as well as a hierarchical view for detailed information. Regarding the 
evaluation of seven users’ satisfaction with the system, the mean score is 4.72, and 
the standard deviation is 0.40. It can be concluded that the developed business 
intelligence system well supports data searching and analysis. 
keywords: business intelligence, dashboard, data visualization. 
 

บทน า 
 ประเทศไทยเป็นสมาชิกอนุสัญญาไซเตส ต้ังแต่ปี 2526 โดยเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ หรือเรียกว่า อนุสัญญาไซเตส (CITES) 
โดยหน่วยงานท่ีด าเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญาไซเตสของประเทศไทยมี 3 หน่วยงานประกอบด้วย 
1) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดูแลการออกหนังสืออนุญาตให้กับสัตว์บก 2) กรมประมง
ดูแลการออกหนังสืออนุญาตให้กับสัตว์น้ า 3) กรมวิชาการเกษตร ดูแลการออกหนังสืออนุญาตให้กับพืช 
โดยพืชอนุรักษ์ท่ีกรมวิชาการเกษตรดูแลประกอบด้วยหลายวงศ์ (family) และแต่ละวงศ์ประกอบด้วย
หลายชนิด (species) ซึ่งมีผู้ขอหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์เป็นจ านวนมาก โดยข้อมูลเหล่านี้ได้
รวบรวมไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีจ านวนมาก และไม่มีการแยกกลุ่มข้อมูล ซึ่งยากต่อการสืบค้นข้อมูล และยากต่อการน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยสาเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อ
แสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ กรณีศึกษาหน่วยงานส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรม
วิชาการเกษตร โดยการน าข้อมูลจ านวนมาก และไม่มีการแยกกลุ่มข้อมูลมาแปลงรูปแบบข้อมูล แล้วได้
ใช้ระบบข่าวกรองธุรกิจมาสร้างแดชบอร์ด โดยสามารถแสดงข้อมูลเป็นภาพรวม หรือสามารถแสดง
ข้อมูลเฉพาะบางส่วน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน เพื่อแสดงการออกหนังสือ
อนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ กรณีศึกษาหน่วยงานส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน เพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืช
อนุรักษ์ กรณีศึกษาหน่วยงานส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน เพื่อแสดงการออก
หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ กรณีศึกษาหน่วยงานส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร  
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ดาต้าวิชวลไลเซชั่น (data visualization) เป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์และแสดงผล
ในรูปแบบของ Chart, Table, Map และรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งการท าดาต้าวิชวลไลเซช่ันจะท าให้เห็น
ภาพในมุมมองของธุรกิจท่ีหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น (Jirayu C., ออนไลน์, 2564) ดังภาพท่ี 1  
 โดยงานวิจัยได้น าข้อมูลจ านวนมาก และไม่มีการแยกกลุ่มข้อมูลมาแปลงรูปแบบข้อมูล  
แล้วสร้างแดชบอร์ดในรูปแบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน โดยสามารถแสดงข้อมูลเป็นภาพรวม หรือสามารถ
แสดงข้อมูลเฉพาะบางส่วน และสามารถแสดงข้อมูลเป็นล าดับช้ันเพื่อดูข้อมูลเป็นส่วนย่อย ๆ ลงไปได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ดาต้าวิชวลไลเซช่ัน  
 
 โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI Desktop) โปรแกรมท่ีใช้ช่วยวิเคราะห์ 
สรุปผลข้อมูลจ านวนไม่จ ากัดจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมสามารถแสดงผลได้ท้ัง
รูปแบบตารางสรุปผลด้วยวิชวลไลเซช่ัน รวมถึงกราฟในรูปแบบต่าง ๆ และยังติดต้ังเพิ่มเติมได้จาก 
Marketplace และไฮไลท์ คือ แสดงผลแบบเป็นแผนท่ีได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ 
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และอุปกรณ์ Mobile และ Tablet ท าให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมในการก าหนดกลยุทธ์ 
และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และแม่นย า ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2  โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ 
 
 แดชบอร์ด (dashboard) ส่ิงท่ีแสดงข้อมูลในลักษณะกราฟ ตัวเลข สี เพื่อสรุปข้อมูลต่าง ๆ 
ให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลในภาพรวมได้ในทันทีบนแดชบอร์ด ซึ่งจะเหมาะส าหรับผู้บริหารเพื่อใช้ดู
ภาพรวมขององค์กร (พิชิต สิทธิกัน, ออนไลน์, 2560) ดังภาพท่ี 3 
 โดยงานวิจัยได้น าข้อมูลจ านวนมากท่ียากต่อการสืบค้นข้อมูล และยากต่อการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ น ามาสรุปให้อยู่ในรูปแดชบอร์ด 
 

 
 

ภาพท่ี 3  แดชบอร์ด 
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งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ฐานวัฒน์ ศุภเลิศสุวัฒน์  (2561) กล่าวว่า กรมก าลังพลทหารอากาศได้จัดท าระบบ
สารสนเทศส าหรับการบริหารงานด้านก าลังพล ระบบดังกล่าวไม่มีรายงานท่ีสนับสนุนการวิเคราะห์ 
และตัดสินใจ ทางผู้วิจัยได้สร้างคลังข้อมูลจากระบบสารสนเทศสร้างรายงานอัจฉริยะ  
 วนิดา ธรรมคุณ (2562) กล่าวว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเล้ียวทรานสปอร์ต ประกอบกิจการ
ประเภทการขนส่ง ซึ่งการส่งสินค้าจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล (Excel) ซึ่งไม่สามารถ
แสดงรายงานออกมาได้ ทางผู้วิจัยได้ระบบธุรกิจอัจฉริยะมาสร้างรายงานอัจฉริยะ (dashboard) 
สามารถแสดงข้อมูลรวม หรือข้อมูลเฉพาะส่วน และสามารถแสดงข้อมูลเป็นล าดับช้ันเพื่อดูเชิงลึกลง
ไป  
 จากการศึกษางานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการน าข้อมูลท่ีมีในหน่วยงานมาวิเคราะห์
เพื่อแสดงผลในรูปแบบรายงานอัจฉริยะ รวมถึงได้รูปแบบการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
 

วธิีด าเนนิการวจิัย 
 ในการด าเนินการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออก
พืชอนุรักษ์ กรณีศึกษาหน่วยงานส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้น าวงจรการพัฒนา
ระบบงาน (SDLC) มาเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย ดังนี้ 
 1. การระบุปัญหา (problem identification) การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดง
การออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ รวมถึงผู้บริหาร และนักวิชาการ 
 2. การวิเคราะห์ (system analysis) รวบรวมข้อมูลการออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ 
และสอบถามความต้องการรายงานสรุปต่าง ๆ 
 3. การออกแบบ (design) ด าเนินการเขียนภาพขั้นตอนการพัฒนาระบบดาต้าวิชวล
ไลเซช่ันเพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ ดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4  ขั้นตอนการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออก 
  พืชอนุรักษ์ กรณีศึกษาหน่วยงานส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

 
 4. การพัฒนา (development) ซึ่งการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงการออก
หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ โดยจะเน้นในเรื่องการน าข้อมูลจ านวนมาก และไม่มีการแยกกลุ่ม
ข้อมูลมารวบรวมแล้วแปลงรูปแบบ (ETL) และด าเนินการสร้างคลังข้อมูล (data warehouse) แล้ว
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI Desktop) แล้วแสดงผล
การวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบแดชบอร์ด (dashboard) ซึ่งสามารถดูข้อมูลเป็นล าดับช้ันได้ โดยมี
รูปแบบ ดังนี้ 
  4.1 กระบวนการแปลงรูปแบบข้อมูล โดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ ดังภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5  กระบวนการแปลงรูปแบบข้อมูล 
 

  4.2 การใช้ภาษา DAX (Data Analysis Expressions) ในโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ 
   1) การหาพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออกที่ติดอันดับ Top 3, Top 5, Top 10, Top 15 
Selected TopN = if(HASONEVALUE(TopN[Value]),MIN(TopN[Value]),3) 
Species in SelectedN = if(etl[RankTotal]<=[SelectedTopN],1,0) 
TopN Species =  CALCULATE(etl[QuantityTotal],TopN(SELECTEDVALUE(TopN[Value]), 
           VALUES(etl[Species]),etl[QuantityTotal],DESC)) 
   2) การเทียบข้อมูลเพื่อหาผลลัพธ์ตามเงื่อนไข 
Full_Country = LOOKUPVALUE(country[Country],country[Code],etl[Country_of]) 
   3) การหาเปอร์เซ็นต์ 
Percent = (etl[Quantity] * 100)/SUM(etl[Quantity]) 
  4.3 รูปแบบแดชบอร์ดในแบบต่าง ๆ ดังภาพท่ี 6 – 8 
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ภาพท่ี 6  รูปแบบแดชบอร์ดในแบบต่าง ๆ แผ่นท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 7  รูปแบบแดชบอร์ดในแบบต่าง ๆ แผ่นท่ี 2 
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ภาพท่ี 8  รูปแบบแดชบอร์ดในแบบต่าง ๆ แผ่นท่ี 3 
 
 5. การทดสอบ (testing) ทดสอบดูแดชบอร์ดในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังแบบ 1 ล าดับช้ัน และหลาย
ล าดับช้ัน ดังนี้ 
  5.1 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออกติดอันดับ Top 3, Top 5, Top 10, 
Top 15 ดังภาพท่ี 9 
 

 
 

ภาพท่ี 9  รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออกติดอันดับ 
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  5.2 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจ านวนวงศ์ (family) และจ านวนชนิด (species) ดังภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพท่ี 10  รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจ านวนวงศ์ (family) และจ านวนชนิด (species) 
 

  5.3 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงปริมาณพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออก ระดับท่ี 1 ดังภาพท่ี 11 
 

 
 

ภาพท่ี 11  แดชบอร์ดแสดงปริมาณพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออก ระดับท่ี 1 
 
  5.4 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงปริมาณพืชอนุรักษ์ ท่ีส่งออก โดยแสดงจ านวนของแต่ละ
ประเภทการส่งออก (description) ระดับท่ี 2 ดังภาพท่ี 12 
 

 
 

ภาพท่ี 12  แดชบอร์ดแสดงปริมาณพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออก ระดับท่ี 2 
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  5.5 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงปริมาณพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออก โดยแสดงจ านวนของแต่ละ 
ประเภทการส่งออก (description) และแสดงจ านวนของแต่ละหน่วยการส่งออก (unit) ของแต่ละ
ประเภทการส่งออก ระดับท่ี 3 ดังภาพท่ี 13 
 

 
 

ภาพท่ี 13  แดชบอร์ดแสดงปริมาณพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออก ระดับท่ี 3 
 
  5.6 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงปริมาณพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออก โดยแสดงจ านวนของแต่ละ 
ประเภทการส่งออก (description) แสดงจ านวนของแต่ละหน่วยการส่งออก (unit) และแสดงจ านวน
ของแต่ละวงศ์ (family) ของแต่ละประเภทการส่งออก ระดับท่ี 4 ดังภาพท่ี 14 
 

 
 

ภาพท่ี 14  แดชบอร์ดแสดงปริมาณพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออก ระดับท่ี 4 
 
  5.7 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงปริมาณพืชอนุรักษ์ ท่ีส่งออก โดยแสดงจ านวนของแต่ละ 
ประเภทการส่งออก (description) แสดงจ านวนของแต่ละหน่วยการส่งออก (unit) แสดงจ านวนของแต่ละ
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วงศ์ (family) และแสดงจ านวนของแต่ละชนิด (species) ของแต่ละประเภทการส่งออก ระดับท่ี 5  
ดังภาพท่ี 15 
 

 
 

ภาพท่ี 15  แดชบอร์ดแสดงปริมาณพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออก ระดับท่ี 5 
 

ผลการวจิยั 
 จากงานวิจัยการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออก
พืชอนุรักษ์ กรณีศึกษาหน่วยงานส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ โดย
ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน ได้ออกแบบแผนภาพบริบท 
(context diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน ได้วิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาต
ส่งออกพืชอนุรักษ์ โดยน าข้อมูลจ านวนมากมาท าการแปลงรูปแบบ (ETL) แล้วด าเนินการสร้างคลังข้อมูล 
(data warehouse) และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ และแสดงผลการวิเคราะห์
ออกมาในรูปแบบแดชบอร์ด (dashboard) 
 3. เพื่อประเมินความพึงใจการใช้งานระบบ ได้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
ซึ่งได้ท าการทดสอบการใช้งานระบบ โดยให้ผู้ใช้งานจ านวน 7 คน เข้าทดสอบใช้งานระบบ และประเมิน
ความพึงพอใจจากแบบสอบถาม แล้วใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ได้ผล ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจระบบข่าวกรองธุรกิจ 
 

ขอ้ค าถาม   SD 
แปล

ความหมาย 
1. รูปแบบการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ดต่าง ๆ 4.57 0.53 ดี 
2. ความชัดเจน และความถูกต้องของแดชบอร์ดของแต่ละรายงาน 4.86 0.38 ดี 
3. ความง่ายต่อการดูข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงความง่ายต่อ 
การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบแดชบอร์ด 

4.57 0.53 ดี 

4. สามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานระบบ  
ผู้บริหาร นักวิชาการ 

5.00 0.00 ดีมาก 

5. ความสะดวกในการกรองข้อมูลท่ีมีหลายเงื่อนไขเพื่อแสดง 
ข้อมูลเฉพาะส่วนท่ีเลือก 

4.60 0.55 ดี 

ระดบัความคดิเหน็เฉลีย่ 4.72 0.40 ด ี

 
 จากตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบจ านวน 7 คน สรุปการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบได้ผลค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ซึ่งแสดงว่าผู้ใช้งานระบบรวมถึงผู้บริหาร และนักวิชาการ
มีการยอมรับ และมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบทุกด้านอยู่ในระดับดี 
 

อภปิรายผล 
 กรมวิชาการเกษตรควบคุมก ากับดูแลการออกหนังสืออนุญาตให้กับพืช ตามพระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช ฉบับท่ี 2 โดยพืชอนุรักษ์ท่ีกรมวิชาการเกษตรดูแลประกอบด้วยหลายวงศ์ (family) และแต่ละ
วงศ์ประกอบด้วยหลายชนิด (species) ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีจ านวนมาก และไม่มีการแยกกลุ่มข้อมูล ผู้วิจัย
ได้พัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ โดยการน า
ข้อมูลจ านวนมาก และไม่มีการแยกกลุ่มข้อมูลมาแปลงรูปแบบข้อมูล โดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ 
แล้วใช้ระบบข่าวกรองธุรกิจมาสร้างแดชบอร์ด โดยสามารถแสดงข้อมูลเป็นภาพรวม หรือสามารถแสดง
ข้อมูลเฉพาะบางส่วน และสามารถแสดงข้อมูลเป็นล าดับช้ันเพื่อดูข้อมูลเป็นส่วนย่อย ๆ ลงไปได้ โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานวัฒน์ ศุภเลิศสุวัฒน์ (2561) ซึ่งได้สร้างคลังข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบหลายมิติ และสร้างรายงานอัจฉริยะ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วนิดา ธรรมคุณ (2562) ซึ่งน าไฟล์เอ็กเซลมาสร้างรายงานอัจฉริยะ สามารถแสดงข้อมูลโดยรวม หรือ
ข้อมูลเฉพาะส่วน  
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สรปุ 
 จากการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืช
อนุรักษ์ โดยสามารถน าข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส านักคุ้มครองพันธุ์
พืช กรมวิชาการเกษตร ท่ีมีจ านวนมาก และไม่มีการแยกกลุ่มข้อมูลมาแปลงรูปแบบข้อมูล แล้วได้ใช้
ระบบข่าวกรองธุรกิจมาสร้างแดชบอร์ด โดยสามารถแสดงข้อมูลเป็นภาพรวม หรือสามารถแสดง
ข้อมูลเฉพาะบางส่วน และสามารถแสดงข้อมูลเป็นล าดับช้ันเพื่อดูข้อมูลเป็นส่วนย่อย ๆ ลงไปได้ 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืช
อนุรักษ์ กรณีศึกษาหน่วยงานส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนา
ให้แชร์รายงาน (Publish to Web Public) โดยเป็นการแสดงหน้าแดชบอร์ดนั้นแบบสาธารณะ และ
สามารถเปิดดูแดชบอร์ดได้บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
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บทคดัยอ่ 

 งานวิจัยช้ินนี้น าเสนอการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่เนื้อหาของเว็บไซต์ในดาร์ก
เน็ต โดยใช้อัลกอลิทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Latent Dirichlet Allocation (LDA), Latent 
Semantic Analysis (LSA) และ K-means Clustering ในการจ าแนกหมวดหมู่ในดาร์กเน็ต ระบบจัด
หมวดหมู่ในดาร์กเน็ตท่ีเราได้พัฒนาขึ้น มีส่วนท างานให้บริการ 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนการค้นหา
เว็บไซต์ในดาร์กเน็ต ส่วนการสกัดข้อมูลบนเว็บไซต์ ส่วนการเตรียมข้อมูล ส่วนการประมวลผลข้อมูล 
และส่วนการจัดหมวดหมู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดหมวดหมู่ ข้อมูลในดาร์กเน็ตได้ถูกท า
ป้ายก ากับก่อน แล้วน าไปจ าแนกหมวดหมู่ โดยใช้อัลกอลิทึม Latent Dirichlet-allocation (LDA), 
Latent Semantic Analysis (LSA), และ K-means Clustering ผลการวิจัยพบว่า วิธีการจัดหมวดหมู่
ด้วย K-means นั้นมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดส าหรับการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในดาร์กเน็ต จากการทดลอง 
วิธีการจัดหมวดหมู่ด้วย K-means ได้ค่าความแม่นย าเฉล่ียสูงท่ีสุดของท้ัง 3 อัลกอลิทึม อยู่ท่ี 85.81 
ค าส าคญั: Darknet, Clustering, NLP, LDA, LSA, K-Mean

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ปีการศึกษา 2564 
** อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ABSTRACT 
 This research demonstrated the performance analysis of darknet content 
clustering. Latent Dirichlet Allocation (LDA), Latent Semantic Analysis (LSA), and K-means 
clustering were used as a set of natural language processing methods for darknet 
categorization. Five services have been developed for our darknet classification system: 
A darknet spider service, a crawler service, a data preprocessing service, a data processor 
service, and a classifier service. To improve classification accuracy, darknet data were 
collected using a labeled dataset and then classified using Latent Dirichlet-allocation 
(LDA), Latent-semantic analysis (LSA), and K-mean clustering. Finally, the findings indicated 
that K-means clustering was the most effective method for classifying darknet content. 
According to our experiments, K-means clustering had the highest accuracy of the 
three methods at 85.81 
Keywords: Darknet, Clustering, NLP, LDA, LSA, K-Mean. 
 

บทน า 
 ในโลกของอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้นั้น มีเว็บไซต์มากมายเกิดขึ้นทุกวัน โดยเว็บไซต์ท่ีเราเข้าถึง
ได้นั้นคิดเป็นเพียงร้อยละ 4 ของเว็บไซต์ท้ังหมด อีกร้อยละ 96 นั้นถูกเรียกว่า ดีพเว็บ (Deepweb) ซึ่ง
ไม่ได้ถูกจัดอันดับโดยเครื่องมือค้นหา ตามปกติ แต่สามารถเข้าถึงได้ ถ้าทราบท่ีอยู่ของเว็บไซต์ หรือ 
URL โดยค าว่า ดาร์กเว็บ (Darkweb) หรือดาร์กเน็ต (Darknet) นั้น เป็นส่วนหนึ่งท่ีประกอบข้ึนเป็น 
ดีพเว็บ (Deepweb) ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการปกติ จ าเป็นจะต้องเข้าถึงผ่านวิธีการเฉพาะ และ
มีการปกปิดตัวตนท้ังผู้เข้า และผู้ให้บริการหน้าเว็บ จึงท าให้เป็นเหตุผลท่ีมีผู้กระท าผิดมากมาย ใช้ดาร์ก
เน็ตเป็นแหล่งในการกระท าการผิดกฎหมาย รวมไปถึงการซื้อขาย สินค้าท่ีผิดกฎหมายผ่านสกุลเงิน
ดิจิทัล ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การสอดส่องดูแลของเจ้าหน้าท่ี ในการตรวจสอบ และจ าแนกผู้กระท าผิดใน
ดาร์กเน็ตนั้นท าได้ยาก และไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร งานวิจัยช้ินนี้จะเป็นตัวช่วยในการจ าแนก 
และจัดหมวดหมู่เนื้อหาของเว็บไซต์ในดาร์กเน็ตท่ีมีอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต โดยการเลือกใช้วิธีการ
ประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ (NLP - Natural Language Processing) เช่น อัลกอลิทึม Latent 
Dirichlet Allocation (LDA), Latent Semantic Analysis (LSA), และ K-means Clustering โดยท่ี
งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงประสิทธิภาพในการจัดหมวดหมู่เนื้อหาของเว็บไซต์ในดาร์กเน็ต ด้วยอัลกอลิทึม
ดังกล่าว 
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วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบจัดหมวดหมู่ท่ีเหมาะสมส าหรับเว็บไซต์ในดาร์กเน็ต 
 2. เพื่อพัฒนาระบบท่ีใช้รวบรวมเนื้อหาของเว็บไซต์ในดาร์กเน็ต 
 3. เพื่อพัฒนาระบบท่ีสามารถสกัดข้อมูลเว็บไซต์ในดาร์กเน็ตออกมาในรูปแบบข้อความธรรมดา 
 4. เพื่อพัฒนาระบบท่ีสามารถประมวลผลข้อมูลเว็บไซต์ในดาร์กเน็ตให้สามารถน าไปจัดหมวดหมู่
ของดาร์กเน็ตได้ 
 5. เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย าในการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในดาร์กเน็ต ด้วยการใช้อัลกอลิทึม 
Latent Dirichlet Allocation (LDA), Latent Semantic Analysis (LSA) และ K-means Clustering 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. TOR Network  (Benmeziane, Badache & Bensimessaoud, 2011, page 200) คือ 
เครือข่ายเฉพาะท่ีจะท าให้สามารถเข้าถึงดาร์กเน็ตต่าง ๆ ได้ โดยท่ีผู้ใช้งานและผู้ให้บริการจะถูกเช่ือมต่อ
ผ่านท่อส่ือสารพิเศษท่ีจะท าการปกปิดตัวตน และเข้ารหัสข้อมูล พร้อมท้ังมีการส่งต่อชุดข้อมูลออกไป
หลายๆทอด จึงท าให้ไม่สามารถรู้ได้ถึงตัวตนของท้ังผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการได้ 
 2. Latent Dirichlet Allocation (LDA) หรือ การจัดสรรของดีรีเคลแฝง (Blei, Ng & Jordan, 
2003, page 993) คือ อัลกอลิทึมในการประมวลผลภาษาทางธรรมชาติชนิดหนึ่งท่ีมีพื้นฐานมาจาก
หลักความน่าจะเป็น โดยในการท างาน จะใช้อัลกอลิทึมสร้าง คลังส าหรับเก็บค าขึ้นมา โดยบรรจุค าใน
แต่ละเอกสารและน ามารวมกัน จากนั้นจะสร้างชุดข้อมูลเพื่อค้นหาหัวข้อหลักพร้อมท้ังประมวลผล
เพื่อหาว่าแต่ละเอกสารนั้นมีความเป็นไปได้ท่ีจะอยู่ในแต่ละหัวข้อหลักเท่าใด 
 3. Latent Semantic Analysis (LSA) หรือ การวิเคราะห์ความหมายแฝง (Landauer, Foltz & 
Laham, 1998, page 259) เป็นอัลกอลิทึมในการประมวลผลภาษาทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้
อย่างแพร่หลาย โดยประยุกต์ใช้หลักการ Singular Value Decomposition (SVD) โดยจะแปลงเอกสาร
ให้เป็น เมทริกซ์ (Matrix) ผ่านการนับความถี่ของค าในเอกสาร (Document Term-Frequency) แล้วจึง
น าไปประมวลผล แต่ข้อเสียของวิธีการนี้ในบางกรณีจะให้ผลลัพธ์ติดลบท าให้เกิดความล าบากในการแปล
ผลลัพธ์ 
 4. K-means Clustering หรือ การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (MacQueen, 1967, page 281) 
เป็นอัลกอลิทึมในการท าเหมืองข้อมูลชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติได้ โดยจ าเป็นจะต้องก าหนดกลุ่มข้อมูลขึ้นมาก่อน เช่น K=4 
และใช้อัลกอลิทึมท าการก าหนดจุดสุ่มบน แกน x และแกน y ขึ้นมา จากนั้นจะค านวณหาจ านวนสมาชิก
ในกลุ่มจากระยะทางระหว่างจุดท่ีได้สุ่มขึ้นมา จากนั้นจะด าเนินการสุ่มจุดบนแกน x และ แกน y ขึ้นมา
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อีกครั้ง และค านวณหาจ านวนสมาชิกในกลุ่มจากระยะทางระหว่างจุดอีกครั้ง ซึ่งจะด าเนินการเช่นนี้ซ้ า
ไปเรื่อย ๆ จนกว่าสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะไม่เปล่ียนแปลง ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการประมวลผล 
 

วธิีด าเนนิการวจิยั 
 ในการวิจัยครั้งนี้เราได้พัฒนาระบบด้วยภาษา Python ในเก็บข้อมูลและจัดหมวดหมู่เนื้อหา
ในดาร์กเน็ตจากข้อมูลต้ังต้น DUTA-10K (Al-Nabki, Fidalgo, Alegre & Fernández-Robles, 2019, 
page 212) ท่ีมีการท าป้ายเรื่องก ากับหมวดหมู่ของดาร์กเน็ตนั่น ๆ แล้ว เพื่อท่ีจะท าให้สามารถวัดความ
แม่นย าของการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในดาร์กเน็ตได้ โดยในการพัฒนาระบบประกอบไปด้วยส่วนการ
ท างาน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1  แผนผังของระบบท่ีใช้ในการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในดาร์กเน็ต 

 

 1. ส่วนการค้นหาเว็บไซต์ในดาร์กเน็ต (darknet spider service) มีหน้าท่ีในการค้นหาท่ีอยู่
ของเว็บไซต์ (URL) ในตลาดดาร์กเน็ตต่าง ๆ ผ่าน TOR Network เพื่อท่ีขยายและปรับปรุงขอบเขต
การในค้นหาบนดาร์กเน็ต 
 2. ส่วนการสกัดข้อมูลบนเว็บไซต์ (crawler service) มีหน้าท่ีในการเข้าถึงดาร์กเน็ตผ่าน TOR 
Network และสกัดข้อมูลท่ีแสดงอยู่บนเว็บไซต์ในดาร์กเน็ต ในรูปแบบ HTML เพื่อท่ีจะน าไปประมวลผล 
และจัดหมวดหมู่ตามส่วนการท างานต่าง ๆ ต่อไป 
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 3. ส่วนการเตรียมข้อมูล (data Preprocess Service) มีหน้าท่ีในการเตรียมชุดข้อมูลจาก
ดาร์กเน็ต โดยการแปลงข้อมูลในรูปแบบ HTML ให้เป็นข้อความธรรมดา (plain text) เพื่อท่ีจะน าไป
ประมวลผลในส่วนการท างานล าดับถัดไป 
 4. ส่วนการประมวลผลข้อมูล (data processor service) มีหน้าท่ีในการประมวลผลข้อมูล
ท่ีผ่านการปรับเปล่ียนรูปแบบของข้อมูลเป็นข้อความธรรมดาแล้ว โดยมีการท างานหลัก 5 ขั้นตอนดังนี ้ 
  1) Tokenization (Kannan & Gurusamy, 2014)  คือ ตัดแบ่งค าเป็นส่วนๆ เพื่อให้
งายต่อการประมวลผล 
  2) Nonsense word removal คือ ก าจัดค าท่ีไม่อยู่ในพจนานุกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดหมวดหมู่ของดาร์เน็ตในการประมวลผลค าท่ีไม่มึความหมาย 
  3) Stop word removal (Kannan & Gurusamy, 2014) คือ ก าจัดค าหยุดและ
ค าเช่ือม เพื่อลดเวลาในการประมวลผลในค าท่ีไม่มีนัยส าคัญในการจัดหมวดหมู่ของดาร์กเน็ต 
  4) Lemmatization (Kanerva, Ginter & Salakoski, 2020, page 545–574)  คือ 
แปลงค าสรรพนามและรูปแบบประโยค เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการประมวลผลจากค าท่ีมีความหมาย
ใกล้เคียงกัน 
  5) Stemming  (Lourdusamy & Abraham, 2018, page 148) คือ ปรับเปล่ียนรูปค า
ให้ไปสู่รากศัพท์ เพื่อให้ระบบสามารถเข้าในนัยยะของค าในแต่ละรูปแบบได้ 
 5. ส่วนการจัดหมวดหมู่ของดาร์กเน็ต (classifier service) มีหน้าท่ีในการจัดหมวดหมู่
ข้อมูลจากดาร์กเน็ตท่ีผ่านการประมวลผลมาแล้ว โดยใช้อัลกอลิทึม ดังนี้ 
  1) Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
  2) Latent Semantic Analysis (LSA) 
  3) K-means Clustering 
 เมื่อได้ผลลัพธ์จากการท างานของระบบ ในส่วนท่ี 5 แล้วจึงน ามาค านวณเพื่อหาค่าเฉล่ีย
ของความแม่นย าท้ังหมด 4 ค่าดังนี้ 
  1) Precision  ในการหาค่า Precision สามารถอธิบายได้จากสมการด้านล่างนี้ 
 

 
 
  โดย  คือ จ านวนของหมวดหมู่ท่ีเป็นผลลัพธ์ของส่วนการจัดหมวดหมู่ของดาร์กเน็ต  คือ 
จ านวนหมวดหมู่ของดาร์กเน็ตท่ีได้มีการท าป้ายระบุหมวดหมู่ในแต่ละดาร์กเน็ตไว้แล้ว และ  คือ 
จ านวนรวมของหมวกหมู่ดาร์กเน็ตท้ังหมดท่ีประกอบไปด้วย จ านวนของหมวดหมู่ท่ีเป็นผลลัพธ์ของส่วน
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การจัดหมวดหมู่ของดาร์กเน็ตและหมวดหมู่ของดาร์กเน็ตท่ีได้มีการท าป้ายระบุหมวดหมู่ในแต่ละดาร์ก
เน็ตไว้แล้ว 
  2) Recall  ในการหาค่า Recall สามารถอธิบายได้จากสมการด้านล่างนี้ 
 

 
 
  โดยท่ี คือ จ านวนของดาร์กเน็ตท่ีไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่ 
  3) F1-score  ในการหาค่า F1-score สามารถอธิบายได้จากสมการด้านล่างนี้ 
 

 
 
  4) Adjusted Rand Index (ARI) ในการหาค่า ARI สามารถอธิบายได้จากสมการ
ด้านล่างนี้ 
 

 
 

  โดยท่ี   และในขณะท่ี  

คือจ านวนของหมวดหมู่ของดาร์กเน็ต และ ค านวณโดย  
 

ผลการวิจยั 
 ในการวัดประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่เนื้อหาของเว็บไซต์ในดาร์กเน็ต ชุดข้อมูลจากดาร์ก
เน็ตท่ีได้ จะมีการระบุป้ายก ากับด้วยชุดข้อมูลท่ีช่ือว่า DUTA-10K ซึ่งเป็นชุดข้อมูลต้ังต้นในการเก็บรวม
รวมข้อมูลในดาร์กเน็ต และถูกน าเข้าสู่ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาตามล าดับท้ัง 5 ส่วนการท างานท่ีกล่าวไปใน
ข้างต้น ในการทดลองได้ทดสอบประมวลผลจากท้ัง 3 อัลกอลิทึม 
 1) Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
 2) Latent Semantic Analysis (LSA) 
 3) K-means Clustering  
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 จ านวน 5 รอบ โดยน าผลท่ีได้มาเทียบเคียงกับป้ายก ากับชุดข้อมูลและน ามาค านวณเพื่อหา
ค่าเฉล่ียของความแม่นย าท้ังหมด 4 ค่า  
 1) Precision 
 2) Recall 
 3) F1-score 
 4) Adjusted Rand Index (ARI) 
 ดังท่ีแสดงในตาราง และภาพด้านล่างนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียความแม่นย าของแต่ละอัลกอลิทึม 
 

Algorithm Precision Recall F1-Score ARI 
Latent Dirichlet Allocation (LDA) 41.69 46.69 44.04 9.76 
Latent Semantic Analysis (LSA) 50.14 55.39 52.99 13.48 
K-mean Clustering 85.81 85.81 85.81 64.37 

 

 
 

ภาพท่ี 2  ค่าเฉล่ียความแม่นย าของแต่ละอัลกอลิทึม 
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อภปิรายผล 
 จากจุดประสงค์ของการวิจัยในการพัฒนาระบบจัดหมวดหมู่ท่ีเหมาะสมส าหรับเว็บไซต์ใน
ดาร์กเน็ตนั้น ทางผู้วิจัยสามารถพัฒนาระบบโดยท่ีสามารถรวบรวมเนื้อหาและสกัดข้อมูลเว็บไซต์ใน
ดาร์กเน็ตออกมาในรูปแบบข้อความธรรมดาได้ อีกท้ังยังสามารถน าข้อมูลท่ีได้รวมรวมและประมวลผล
มาจัดหมวดหมู่ของดาร์กเน็ตได้โดยท่ีใช้อัลกอลิทึมทางภาษาทางธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ Latent 
Dirichlet Allocation (LDA), Latent Semantic Analysis (LSA) และ K-means Clustering โดย
ผลการวิจัยเพื่อหาเปรียบเทียบความแม่นย าในการจัดหมวดหมู่เนื้อหาของเว็บไซต์ในดาร์กเน็ตท่ีได้จาก
การประมวลผลของระบบท่ีได้พัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้อัลกอลิทึมการประมวลผลทาง
ภาษาธรรมชาติ ท้ัง 3 ชนิด K-means Clustering เป็นอัลกอลิทึมท่ีสามารถจัดหมวดหมู่เนื้อหาใน
ดาร์กเน็ตได้ดีท่ีสุด โดยมีค่าความแม่นย าอยู่ท่ี 85.81 รองลงมาคือ Latent Semantic Analysis (LSA) 
และ Latent Dirichlet Allocation (LDA) ซึ่งท้ัง 2 อัลกอลิทึมนี้แสดงให้เห็นว่ายังไม่เหมาะกับการ
น ามาใช้ในการจัดหมวดหมู่ของดาร์กเน็ต ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของ (Ain, Sajid & Jamil, 2018) ท่ี
ระบุว่าอัลกอริทึม K-means Clustering นั้นมีความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของชุดข้อมูลท่ีมีขนาด
ใหญ่ และไม่มีข้อมูลรบกวนได้ดี (Ain, Sajid, & Jamil, 2018) ดังนั้นจากหลักการในงานวิจัยของ 
(Kannan & Gurusamy, 2014) การท างานท่ีเป็นส่วนส าคัญท่ีมีส่วนช่วยให้การจัดหมวดหมู่เนื้อหาใน
ดาร์กเน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นเกิดมาจากในขั้นตอนของการเตรียมการประมวลผลข้อมูลก่อนท่ีจะ
น าเข้ามาสู่ส่วนการท างานการจัดหมวดหมู่ (Kannan & Gurusamy, 2014) หรือการประมวลผลทาง
ภาษาต่าง ๆ 

 
ขอ้เสนอแนะ 
 ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในดาร์กเน็ตนั้น มีแนวทางในการ
พัฒนาต่อยอดเพื่อท่ีจะท าให้ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้อัลกอลิทึมการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
 1. การแทนท่ีค าท่ีใช้อักขระพิเศษ หรือตัวเลข ด้วยตัวอักษรท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะท าให้การ
จัดหมวดหมู่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการใช้ค าว่า W3@p0n แทนด้วย Weapon หรือ H@ck1ng 
แทนด้วย Hacking 
 2. เพื่อท่ีจะให้ส่วนการสกัดข้อมูลบนเว็บไซต์ (crawler service) มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถปรับแต่งการท างาน โดยมุ่งเน้นเฉพาะแท็ก body ใน HTML ซึ่งจะท าให้ประหยัดเวลาในการ
ประมวลผลมากขึ้นและประหยัดเนื้อที่ในการเก็บข้อมูล 
 3. การเลือกใช้ค าส าคัญกับการสร้างชุดค า (dictionary) มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดหมวดหมู่เนื้อหาในดาร์กเน็ตได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับบริหารการ
ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรภายใต้การก ากับดูแลของโรงเรียน
ชุมพลทหารเรือ ท้ังนี้เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลสรุป และส่งข้อมูลแก่ต้น
สังกัดได้ทันเวลาตามกรอบเวลาท่ีก าหนด  ผลการวิจัยท่ีได้คือ ระบบการบริหารงานทดสอบของ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ประกอบ ด้วย 5 องค์ประกอบ 1) ปัจจัยน าเข้า 2) 
กระบวนการใช้ในการบริหารงาน 3) ผลลัพธ์ 4) ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) บริบท ผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการบริหารการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ัน

สัญญาบัตรโดยใช้ดิจิทัลแฟลตฟอร์ม พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.21)  
ค าส าคัญ: ระบบการบริหาร, การประเมิน, ดิจิทัลแฟลตฟอร์ม 
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ABSTRACT  
 This research aimed to study and develop a digital platform for 
administering training courses for civilian defense civil servants under the commission 
under the supervision of the Naval Academy in order to obtain accurate information, 
analyze data, and show summary results so that it may be submitted to the agency 
in a timely manner according to timeframe set by the Navy. Research results showed 
that the test management system of the Naval Academy using a digital platform 
consisted of 5 components: 1) input, 2) process used in management, 3) output, 4) 
feedback, and 5) contexts. User satisfaction level of the civil defense training course 
administration system was lower than the licensed level using digital platforms, 

which was at high level of satisfaction (  = 4.21). 
Keywords: Management System, Assessment, Digital Platform  
 

บทน า 
 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้กองทัพเรือ มีภารกิจในการฝึกอบรม
หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรท่ีสังกัดหน่วยต่าง ๆ ท่ียังไม่เคยรับการฝึก
ทหารจ าเป็นต้องเข้ารับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สิทธิและหน้าท่ีของทหาร ก่อนท่ีจะได้รับ
การแต่งต้ังยศเป็นนายทหารประทวน หนึ่งในงานฝึกข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร
นั้น คือ งานคุณภาพการศึกษา ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในและภายนอกโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษานั้น สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน ในปัจจุบันยังคงใช้
วิธีการทดสอบแบบด้ังเดิมด้วยการใช้ระบบกระดาษ ท าให้ต้องใช้เวลานานมากส าหรับการกรอกข้อมูล 
การประเมนิและสรุปผล และบางครั้งไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้ทันตามเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้
การรายงานผลเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันตามกรอบเวลาบ้าง และในบางครั้งการค านวณผลการ
ประเมินอาจจะเกิดความผิดพลาด ท าให้ต้องมีการตรวจสอบเอกสารหรือแก้ไขตามมา นอกจากนี้ยัง
ส้ินเปลืองงบประมาณ ทรัพยากร และงานธุรการด้านอื่น ๆ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้  สามารถใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์มมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับบริหารการฝึกอบรมหลักสูตร
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร  
 2. เพื่อท าการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการบริหารการฝึกอบรมหลักสูตร
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เขมรัตน์ บุญหล่อสุวรรณ์ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสบการณ์การใช้งาน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการสอนของครู” กรณีศึกษา กลุ่มครูผู้สอน “โดยใช้แพลตฟอร์มเป็น
ครั้งแรกในเวลา 20 นาที เท่าๆกัน จากเครื่องคอมพิวเตอร์” จากการวิจัยดังกล่าวพบว่าครูท้ังหมด
เปิดรับนวัตกรรม ท้ังนี้เนื่องจากมีความเห็นตรงกันว่านวัตกรรมนั้นสามารถเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ 
ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกท้ังยังมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถลด
ภาระงาน และตอบสนองกับรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ดีกว่าเดิม 
 ปัณฑชณิช เพ่งผล และ พงษ์ศักด์ิ ผกามาศ (2564) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกในระดับอุดมศึกษา” โดยใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ส่วนเชิงคุณภาพใช้การ
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วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลดิจิทัลระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกในระดับอุดมศึกษาโดยใช้กระบวนการดีบีแอลซีสามารถสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกได้ตามวัตถุประสงค์ การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลใน
ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 ชัยนาม บุญนิตย์ (2563) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ” ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 408 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู โดยใช้วิธีสุ่มแบ่งช้ัน การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย 
พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
    

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งวิธีด าเนินการวิจัย ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและก าหนดองค์ประกอบของระบบ  
 1. กลุ่มตัวอย่าง  ใช้ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ได้กลุ่ม ตัวอย่างโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรข้าราชการกลาโหมต่ ากว่าช้ัน
สัญญาบัตร  จ านวน 94 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ Google form 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การศึกษาและค้นคว้าจากแผนประกันคุณภาพการศึกษา
ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ผลตามมาตรฐานตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบ 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้น าข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1 มาศึกษาและก าหนดองค์ประกอบแล้วจะ
ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม
ของโครงสร้างระบบ เพื่อน าไปพัฒนาระบบในขั้นตอนต่อไป รายละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมี
คุณสมบัติ คือ เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรข้าราชการกลาโหมต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร  จ านวน 
94 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) Google form 2) Google sheet และ 3) Google 
Drive 
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 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การศึกษาและค้นคว้าจากแผนประกันคุณภาพการศึกษา
ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ผลตามมาตรฐานตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 5. การแสดงผลด้วยแดชบอร์ด 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2  การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3  Use Case Diagram ของระบบการพฒันาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบ 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้น าข้อมูลในขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบถึงความถูกต้อง ความเหมาะสม ของ
โครงสร้างระบบ ในขั้นตอนนี้จะท าการพัฒนาระบบ และน าระบบท่ีพัฒนาขึ้นให้กลุ่มตัวอย่าง ทดลอง
ใช้งาน เพื่อตรวจสอบความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานรายละเอียด
ดังนี้ 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมี
คุณสมบัติ คือ เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรข้าราชการกลาโหมต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร  จ านวน 
94 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) Google form 2) Google sheet 3) Google Drive 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การศึกษาและค้นคว้าจากแผนประกันคุณภาพการศึกษา
ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ผลตามมาตรฐานตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 5. การแสดงผลด้วยแดชบอร์ด 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  ตัวอย่าง QR Code เข้าท าแบบประเมินออนไลน์ ระบบงานบริหารการฝึกอบรมหลักสูตร 
            ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 5  ตัวอย่างการแสดงผลหน้าจอการตอบค าถามการประเมินแต่ละรายวิชา 
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 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินระบบ 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้น าระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน ในขั้นตอนท่ี 3 
แล้ว จะท าการตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไข จนได้ ระบบท่ีตรงตาม
ความต้องการ  
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับบริหารการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ภายใต้การกับดูแลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ผลการวิจัย
พบว่า  
 ขั้นตอนที่  1 การศึกษาและก าหนดองค์ประกอบของระบบพบว่า ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ องค์ประกอบท่ีน าไปสู่การด าเนินการของการพัฒนา
ดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับบริหารการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญา
บัตร โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ประกอบด้วย 1.1) คน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 1.2) เครื่องมือ ได้แก่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 1.3) ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1) Google form 2) Google sheet 3) Google Drive 1.4) วิชาท่ีประเมิน 
ได้แก่ 26 รายวิชา 2) กระบวนการ (Process) ใช้ในการบริหารงาน 3) ผลลัพธ์ (Output) คือ ความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการบริหารการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ตามเกณฑ์และตัวช้ีวัด ได้แก่ 2.1) ด้านเวลา 2.2) ด้านความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
2.3) ด้านความประหยัดงบประมาณ 2.4) ด้านความ ง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ 2.5) ด้านความ
ปลอดภัย 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) การตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 5) บริบท (Context) การด าเนินการตามบริบทโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
นโยบายและกฎระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม พบว่า  
 ดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีใช้ในการพัฒนา ประกอบ 2 แพลตฟอร์ม คือ 1) Google form 2) 
Google sheet 3) Google Drive โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ในระดับ
มากท่ีสุด  
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ระบบ พบว่า 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองใช้การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยการจัดกลุ่ม
สนทนาในระดับอาจารย์ และเจาหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นด้วยกับรายละเอียดของการพัฒนาท้ัง 3 
ด้าน คิดเป็น ร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 1) ด้านการออกแบบ ควร
ปรับปรุงรูปแบบและการใช้สีแต่ละเมนูของตัว Google form 2) ด้านกระบวนการท างาน ควรจัดท า
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คู่มืออย่างละเอียดในการใช้งานระบบ 3) ด้านการรายผล ควรแสดงข้อมูลท่ีมีความละเอียดและ
เพียงพอ เพื่อสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผนและการบริหารงานได้ 
 ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินระบบ พบว่า  
 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารการฝึกอบรม
หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ภายใต้การก ากับดูแลของโรงเรียนชุมพล
ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ของระบบของแอปพลิเคชัน Google form ซึ่งมีจ านวนข้อมูล

เจ้าหน้าท่ี 5 คน เมื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารการฝึกอบรม 
              หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 
 

รายการประเมนิ ( )  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. ระบบมีความพร้อมในการประเมิน 4.33 0.71 มากท่ีสุด 
2. ระบบการใช้งานเข้าใจได้ง่าย 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.33 0.71 มากท่ีสุด 
4. ระบบมีความเสถียร 4.56 0.73 มากท่ีสุด 
5. ระบบมีความถูกต้อง 4.00 0.87 มาก 
6. ระบบมีความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล 3.56 0.73 มาก 
7. ความสามารถระบบในการน าเสนอข้อมูล 4.11 0.78 มาก 

สรุปผลการใชง้าน 4.21 0.72 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 ได้ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ดังนี้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.21  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารการฝึกอบรม
หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายผลตามล าดับข้ันตอนดังนี้  
 1) ผลการวิเคราะห์และพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับบริหารการฝึกอบรมหลักสูตร
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร พบว่า สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของ
เจ้าหน้าท่ีในหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการกลาโหม  
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 2) ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร
ภายใต้การก ากับดูแลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดมาตรฐานของต้นสังกัดอีกท้ังหลักสูตรมีลักษณะท่ีสนองความต้องการ และความสนใจ ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เหมาะสมกับความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
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บทคดั  ยอ่
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของท่ีมี
ความส าคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs)  โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินให้สินเช่ือกับ
ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่  เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (CAR)  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี (MLR)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (LAR)  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)  อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัย
จะสูญต่อสินเช่ือรวม (RLLLR)  และอัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (LDR)  ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data)  แบบอนุกรมภาคตัดขวางและอนุกรมเวลา (Panel  Data)  รายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาสท่ี  1  พ.ศ.
2556  ถึงไตรมาสท่ี  4  พ.ศ.  2564  จ านวน  36  ไตรมาส (จ านวนข้อมูลท้ังหมด  180  ข้อมูล) แล้วน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการถดถอยของข้อมูลแบบผสม (Panel  Data  Regression  Model)  ผล
การศึกษาพบว่า  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของท่ีมีความส าคัญต่อระบบในประเทศ
(D-SIBs)  ในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
และอัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก  ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ อย่างมีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  99  ส่วนปัจจัยท่ีไม่กระทบต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือคือ  เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เส่ียง  อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม
ค าส าคญั  :  ธนาคารพาณิชย์,  ปริมาณสินเช่ือรวม,  เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง,  อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม
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ABSTRACT 
 The objective of the study was to examine factors Influencing the quantity 
of Credit of Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) by investigating the 
relationship between loan and other factors, such as Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Minimum Loan Rate (MLR), Liquidity Asset Ratio (LAR), Return on Asset (ROA), 
Reserves for Loan Losses to Loans Ratio (RLLLR), and Loan to Deposit Ratio (LDR). 
The data were analyzed using the secondary data, i.e., longitudinal or cross-sectional 
time-series data, referred to panel data, from the first quarter of 2013 to the fourth 
quarter of 2021 (36 quarters). The study had a total data set of 180. Accordingly, the 
data sets were used for analysis by Panel Data regression Model. The results 
indicated that the Return on Asset (ROA) and Loan to Deposit Ratio (LDR) had a 
significantly positive effect on the quantity of credit of Domestic Systemically 
Important Banks (D-SIBs). On the other hand, the Minimum Loan Rate (MLR) had a 
significantly negative effect on the quantity of credit of Domestic Systemically 
Important Banks (D-SIBs), by which Return on Asset (ROA) Reserves for Loan Losses to 
Loans Ratio (RLLLR) and Minimum Loan Rate (MLRS) had a 99 percent confidence 
interval in accordance with the assumptions. Nevertheless, the factors had no 
significant effect on the quantity of credit of Domestic Systemically Important Banks 
(D-SIBs), which consisted of Capital Adequacy Ratio (CAR) Liquidity Asset Ratio (LAR) 
and Reserves for Loan Losses to Loans Ratio (RLLLR).   
Keywords: Commercial Bank, Bank’s Loan, Capital Adequacy Ratio, Reserves for Loan  
               Losses to Loans Ratio.  

 

บทน า 
 ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และถือเป็นกลไกส าคัญท่ีมีส่วนช่วยใน
การขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจในภาคต่างๆ ให้เจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง
ในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างผู้ท่ีมีเงินออมไปยังผู้ท่ีต้องการเงินทุนด้วยการปล่อยสินเช่ือ ซึ่งธนาคาร
พาณิชย์นั้นถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินท่ีเป็นแหล่งระดมเงินออมท่ีส าคัญเป็นอย่างมากในระบบ
การเงิน และเป็นแหล่งการปล่อยสินเช่ือท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยมีการปล่อยสินเช่ือและปริมาณเงินออม
เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการท่ีธนาคารพาณิชย์จะปล่อยสินเช่ือได้นั้นจะต้องมีหลายปัจจัยเป็นตัวก าหนด อาทิ
เช่น นโยบายควบคุมปริมาณการเงินให้สินเช่ือไม่ให้เกินมูลค่าของเงินฝาก ซึ่งเป็นการบริหารสภาพ
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คล่องทางการเงินท่ีมีอยู่ของธนาคารถ้ามีสัดส่วนปริมาณสินเช่ือต่อยอดเงินฝากท่ีสูงเกินไปอาจท าให้
เกิดภาวะสภาพคล่องตึงตัว จนไม่สามารถรองรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ สัดส่วนหนี้สูญ หรือค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม ซึ่งหากธนาคารพาณิชย์มีปริมาณ
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ท าให้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการต้ังส ารองเพื่อรอบรับหนี้ สูญ
เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะ
ส่งผลให้ปริมาณเงินท่ีธนาคารพาณิชย์จะสามารถปล่อยสินเช่ือได้ลดลง รวมถึงอัตราดอกเบี้ย ท่ีจะ
ส่งผลกระทบทางตรงต่อผู้กู้และผู้ให้กู้เงิน ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียนโยบายของภาครัฐ โดยธนาคาร
พาณิชย์แต่ละแห่งจะมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยท่ีไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดของเงินและการ
แข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีถือเป็นรายได้หลักในการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย์คือดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) จากตัวอย่างปัจจัยต่างๆ ผู้วิจัยพบว่าอาจมีอีก
หลายปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ จึงได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ โดยเลือกพิจารณาศึกษา 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นธนาคารท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้เป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีมีความส าคัญต่อระบบในประเทศ หรือ Domestic 
Systemically Important Banks (D-SIBs) ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ จึงถูกก ากับดูแลเพิ่มเติมเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง สามารถรองรับความ
เสียหายจากการด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากประสบปัญหาต้องหยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบในวงกว้างท าให้มีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของระบบสถาบันการเงิน
โดยรวม ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงขอน า 5 ธนาคารดังกล่าวมาเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ไทยมีอยู่
ท้ังหมด 13 ธนาคาร  
 

วัตถปุระสงคข์องการศกึษา 
 งานวิจัยค้นคว้าอิสระฉบับนี้เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีมีความส าคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) ช่วงหลักเกณฑ์ Basel III  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ธนาคารพาณิชย์ คือ สถาบันท่ีท าหน้าท่ีให้บริการทางการเงิน เช่น การรับฝาก-ถอนเงิน การ
ให้สินเช่ือ เป็นต้น โดยธุรกรรมหลักการน าเงินฝากท่ีมีอยู่ไปให้กู้ยืม หรือท่ีเรียกว่าการปล่อยสินเช่ือ โดย
ถือเป็นรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจากทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ (Loan Funds Theory) เกิดจาก
การพัฒนาแนวความคิดจากทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ของ ส านักคลาสสิคของ Fisher (พิกุล โค้วสุวรรณ, 
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2533) คือ การน าตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับความจริงในระบบเศรษฐกิจ มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ 
พบว่า อัตราดอกเบี้ยโดยท่ีแท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการออมแต่เกิดจากการปล่อยเงินกู้  ดังนั้น อัตรา
ดอกเบ้ียจึงถูกก าหนดโดย อุปสงค์ต่อเงินกู้ (Demand for loanable funds) และอุปทานของเงินให้กู้ 
(Supply for loanable funds) อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติปริมาณเงินให้กู้ยังขึ้นอยู่ปัจจัยอื่นๆ อีก
หลายประการ ท้ังนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Hoang Dieu Hien NGUYEN (2020) ท่ีศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเติบโตของสินเช่ือของธนาคารในเวียดนาม จากแนวทาง CAMELS” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเติบโตของสินเช่ือของระบบธนาคารในเวียดนาม โดยใช้

กรอบ Camels  โดยใช้ข้อมูลธนาคารพาณิชย์ในเวียดนามจ านวน 31 ธนาคาร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี 
พ.ศ. 2562 พบว่าคุณภาพของสินทรัพย์ การต้ังส ารองการสูญเสียสินเช่ือและเงินให้สินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามต่อการเติบโตของสินเช่ือ ในขณะท่ีอัตราส่วน
เงินกองทุน ก าไรของธนาคาร สภาพคล่อง และความอ่อนไหวต่อความเส่ียงด้านตลาดท่ีวัดได้จากความ
เส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ส่งผลผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่อการเติบโตของสินเช่ือ  โดยก าไรของ
ธนาคารท่ีวัดได้จากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์นั้น ส่งผลผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่อการเติบโต
ของสินเช่ือ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ayman Mansour Khalaf Alkhazaleh (2017) ท่ีศึกษา
เรื่อง “Factors may drive the commercial banks lending: evidence from Jordan.”  โดยใช้
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินของธนาคารท้ัง 13 แห่ง ในช่วงปี 2553-2559 พบว่าความเส่ียงด้าน
เครดิตและสภาพคล่อง มีนัยส าคัญทางสถิติเชิงลบกับการให้กู้ยืมของธนาคาร ในขณะท่ีผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ ขนาดของธนาคาร, เงินเฟ้อ, ปริมาณเงินความหมายกว้าง และ GDP มีนัยส าคัญทางสถิติ
เชิงบวกกับการให้กู้ยืมของธนาคาร รวมทั้งพิมพ์ลภัชญ์ พัฒนชัย (2559) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย” โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ต้ังแต่เดือน
มกราคม 2544 ถึง เดือนธันวาคม 2558 พบว่าปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคาร
พาณิชย์ คือ อัตราส่วนปริมาณสินเช่ือต่อปริมาณเงินฝาก ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Nguyen, Hoang Dieu Hien. & Dang, Van Dan (2020) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยพบว่ายังคงมีช่องว่างงานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอีกหลายปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อ
ปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 

 
วธิกีารด าเนนิการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นธนาคารท่ีมีความส าคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) โดยข้อมูลท่ีน ามาใช้มี
ระยะเวลาในการศึกษาย้อนหลังจ านวน 36 ไตรมาส ศึกษาข้อมูลเป็นรายไตรมาส เริ่มต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1 
พ.ศ. 2556 ถึงไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2564 (ช่วงหลักเกณฑ์ Basel III) ซึ่งใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูลทางการเงิน



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

401 

 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ออนไลน์ผลิตโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ SETSMART และ Refinitiv รวมถึงวารสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยข้อมูลท่ีได้ถูก
น ามาค านวณดังนี้ ตัวแปรตาม คือ ปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ท่ีมีความส าคัญต่อระบบ
ในประเทศ (D-SIBs) ในส่วนของตัวแปรอิสระ ได้แก่ เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (CAR) อัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี (MLR) อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (LAR) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
(ROA) อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม (RLLLR) และอัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก 
(LDR) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลแบบผสม (Panel Data Regression) ด้วยวิธี Fixed Effects 

 
ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์
ท่ีมีความส าคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) ช่วงหลักเกณฑ์ Basel III โดยการน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยการสร้างรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) ซึ่ง
มีตัวแปรอิสระ ดังต่อไปนี้ เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (CAR) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี 
(MLR) อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (LAR) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนค่า
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม (RLLLR) และอัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (LDR) เพื่อประเมินค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรใน แบบจ าลองพร้อมท าการวิเคราะห์และอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การน าเสนอค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 การน าเสนอข้อมูลทางสถิติเบ้ืองต้น ข้อมูลท่ีน ามาใช้มีจ านวนท้ังส้ิน 180 ข้อมูล ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ของตัวแปรอิสระ 6 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนามีรายละเอียดเป็นค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิตของข้อมูล (Mean) 
ค่าสูงสุดของข้อมูล (Maximum), ค่าต่ าสุดของข้อมูล (Minimum), และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูล (Standard Deviation) ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรต่างๆ ท่ีน ามาศึกษา 
 

สถติ ิ
CAR MLRS LAR ROA RLLLR LDR LOAN 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (ล้านบาท) 

จ านวนข้อมูล (n) 180 180 180 180 180 180 180 
ค่าเฉล่ีย (Mean)  17.2968  6.2810  22.2171  1.3007   5.0722  1.0356  1,863,323  
ค่าสูงสุด (Max)  20.7100  7.3750  41.4353  2.1500   8.4675  2.0400  2,628,963  
ค่าต่ าสุด (Min)  13.3200  5.2500   8.8929  0.4600   3.1076  0.8900   879,191  
ส่วนเบี่ยงเบนฯ (S.D.)  1.5035  0.5544   8.7871  0.3764   1.4370  0.0996   340,608  
 
 2. การทดสอบข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
 จากผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เชิงเส้นอย่างสมบูรณ์ (Multicollinearity) 
ของตัวแปรอิสระ พบว่าตัวแปรอิสระท่ีน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัว
แปรอิสระท่ีท าการศึกษาทุกตัวมีค่าน้อยกว่า 0.80 แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวเป็นอิสระซึ่งกันและกัน 
หรื อไม่มี ความ สัมพันธ์ ซึ่ ง กันและกันในรูปแบบเ ชิง เ ส้น ดังนั้น  สรุปไ ด้ว่ า ไม่ เกิดปัญหา 
Multicollinearity ซึ่งสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ได้ทุกตัวแปร ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท่ีท าการศึกษา 
 

Correlation CAR MLRS LAR ROA RLLLR LDR 
CAR 1.0000      
MLR -0.6956 1.0000     
LAR 0.3269 -0.1403 1.0000    
ROA -0.2923 0.5775 0.3801 1.0000   

RLLLR 0.6414 -0.6271 0.2101 -0.6513 1.0000  
LDR -0.2764 0.2415 -0.4225 -0.0534 -0.3452 1.0000 

 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถท านายการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม คือ 
ปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า
รายใหญ่ช้ันดี (MLR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (LDR) ท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
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เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า R-squared เท่ากับ 0.8316 หมายความว่า ตัวแปรอิสระ
ท้ังหมดท่ีอยู่ในแบบจ าลองสามารถอธิบายความเคล่ือนไหวของปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีมีความส าคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) ได้มากถึงร้อยละ 83.16 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 
16.84 เป็นผลมาจากตัวแปรอื่น ๆ ท่ีไม่ได้น ามาพิจารณาในแบบจ าลองนี้  ในส่วนของเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง (CAR) อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (LAR) อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือ
รวม (RLLLR) พบว่า ท้ังสองสามตัวแปรไม่มีมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ าลองของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Constant 15.8752 0.2335 67.9785 0.0000* 
CAR -0.0027 0.0076 -0.3588 0.7202* 
MLR -0.3586 0.0257 -13.9342 0.0000* 
LAR 0.0033 0.0018 1.8139 0.0715* 
ROA 0.1496 0.0450 3.3236 0.0011* 
RLLLR -0.0153 0.0126 -1.2219 0.2235* 
LDR 0.6304 0.0923 6.8304 0.0000* 
R2 0.8316    
Adjusted R2 0.8216    
หมายเหตุ : * ค่า Probability Value มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 99 

     สมการท่ีทดสอบออกมาสามารถเขียนได้ดังนี้ 
 

 

 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อของที่มีความส าคัญ
ต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) ในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ คือ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (LDR) ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี (MLR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99  ส่วน
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ปัจจัยท่ีไม่กระทบต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือ คือ เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (CAR) อัตราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่อง (LAR) อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม (RLLLR)  

 
สรปุผลการศกึษา 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ที่มี
ความส าคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) คือปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ท่ีมีความส าคัญต่อ
ระบบในประเทศ (D-SIBs) เนื ่องจากธนาคารพาณิชย์มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
(MLR) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินให้สินเชื่อ ของ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีความส าคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยแสดงถึงต้นทุนจาก
การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ความต้องกู้เงินลดลง เนื่องจากผู้กู้เห็นว่าการน าเงินไปลงทุน โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ า
แต่ได้รับผลตอบแทนที่สูง มีความคุ้มค่า ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง จะส่งผลให้ความต้องการเงินกู้
ลดลง ซึ ่งเป็นไปตามทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้  ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ท่ี
มีความส าคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
99 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องผลการศึกษาของ  Nguyen, Hoang & Dieu 
Hien (2020) และ Ayman Mansour Khalaf Alkhazaleh (2017) โดยธนาคารอาจให้สินเช่ือมาก
ขึ้น เนื่องจากการให้สินเชื่อเป็นรายได้หลักของธนาคาร หากมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะส่งให้ธนาคารท า
ก าไรได้มากขึ้น รวมท้ังอัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (LDR) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ท่ีมีความส าคัญต่อระบบในประเทศ (D-
SIBs) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
และสอดคล้องผลการศึกษาของ พิมพ์ลภัชญ์ พัฒนชัย (2559) เนื่องจากเมื่อปริมาณสินเชื่อ ท่ี
ธนาคารปล่อยกู้ให้แก่ประชาชนสูงกว่าปริมาณเงินฝากอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์  
จึงต้องกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนอื่นในการบริหารเงินทุนไว้ให้เพียงพอในการขยายสินเชื่อ นอกจากนี้
จากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิตกับปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีมีความส าคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) ได้แก่ อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (CAR)  
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (LAR) และอัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม (RLLLR) 
จากการศึกษาและการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ พบว่ายังมีอีกหลายปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อปริมาณการให้สินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชย์ ในการศึกษาครั้งถัดไปอาจปรับปรุงโดยการเพิ่มปัจจัยภายนอก เช่น GDP ดัชนี
ราคาผู้บริโภค อัตราการว่างงาน เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณการให้
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สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงขยายขอบเขตการศึกษาสามารถขยายขอบเขตไปถึงธนาคารพาณิชย์
ท้ังหมดในประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศได้ หรืออาจเปรียบเทียบการศึกษาปริมาณการ
ให้สินเช่ือของธนาคารในช่วงหลักเกณฑ์ Basel II เทียบกับในช่วงหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อดูผลกระทบ
ในแต่ละช่วงเวลา ว่ามีผลกระทบต่อปริมาณการให้ สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ท่ีแตกต่างกันหรือไม่ 
ท้ังนี้อาจศึกษาเพิ่มเติมถึงปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ว่าส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ธนาคารหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจากรายงานทางการเงินท่ีใช้เป็น
ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งอาจมีความคลาดเคล่ือนได้และส่งผลให้ผลการศึกษาคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง  
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บทคดัยอ่  
 เนื่องจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร มีเพียงเว็บไซด์ของหน่วยงาน    
ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและด้านการกีฬา
ประกอบกับข้อมูลการรายงานการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับทางราชการของบุคลากรในหน่วยงาน อีกท้ัง
ในเรื่องของภาระงานและหน้าท่ีของบุคลากรในหน่วยงานท่ีมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวในเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีมีความซับซ้อนและเส้นทางท่องเท่ียวแบบวัน
เดย์ทริปท่ียังอยู่ในรูปแบบเอกสาร และความล่าช้าในการตอบค าถามด้านท่องเท่ียวผ่านทางเฟซบุ๊ก
หน่วยงาน ทางผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไลน์แชทบอท โดยใช้ Dialogflow และแอปพลิเคชันไลน์
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบตอบกลับอัตโนมัติเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวในรูปแบบวันเดย์ทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร จากการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งานของระบบโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสมุทรสาคร 50 คน ได้ผลสรุปการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ร้อยละ 83.56 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
เห็นได้ว่าผู้ใช้งานระบบแชทบอทมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: แชทบอท, แอปพลิเคชันไลน์, Dialogflow, Line Official Account, Google Sheets 
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ABSTRACT  
 Tourism and Sports Office, Samut Sakhon Province has only an official 
website as a tool for announcing information including travel and sport information 
and the official report of staff members’ work progress. In addition, the office 
employees’ workload and responsibilities have been increasing. This caused the 
internet users to be confused with searching for travel information on the 
complicated official website and the delay in answering questions on the official 
Facebook created a problem. Therefore, the researcher applied Line Chatbot 
technology by using Dialogflow and Line application as tools for developing 
automatic responding system to advertise and recommend tourist attractions and 
one day trip routes in Samut Sakhon. According to the satisfaction survey on system 
usage completed by 50 participants in Samut Sakhon. The average of satisfaction was 
4.18 (SD= 0.52, 83.56%) and the result showed that the users’ satisfaction towards 
using Line Chatbot system was at a high level. 
Keywords: Chatbot, Application Line, Dialogflow, Line Official Account, Google Sheets. 
  

บทน า  
 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร ได้ต้ังเป้าหมายด้านการท่องเท่ียว
ด าเนินการประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวภายในจังหวัดให้เท่าทันกระแสทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยเฉพาะด้านการน าเสนอข้อมูลด้านการท่องเท่ียว และตรงกับความต้องการปรับปรุงช่องทางการ
น าเสนอข้อมูลให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการให้บริการต่อผู้ใช้งานท่ีเป็นนักท่องเท่ียว ท้ังในจังหวัดและ
นอกจังหวัดสมุทรสาคร ให้เข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดให้ง่ายกว่าเดิม เดิมส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร มีเพียงเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การรายงานการท างานของบุคลากร ข้อมูลด้านการกีฬา การจัดซื้อจัด
จ้างต่าง ๆ และข้อมูลด้านการท่องเท่ียว ซึ่งมีความหลากหายของข้อมูลท่ีจะค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านการ
ท่องเท่ียว และข้อมูลเส้นทางท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริป ท่ียังไม่มีการประชาสัมพันธ์นั้น ประกอบกับ
ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในด้านข้อมูล และติดต่อส่ือสารผ่านการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตท า
ให้การท่องเท่ียวภายในจังหวัดสมุทรสาครต้องด าเนินการปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ท่องเท่ียวให้เหมาะสมและทันสมัย 
 ดังนั้นจากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไลน์แชทบอท 
(Chatbot) มาใช้เป็นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสาครโดยการพัฒนา
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ระบบตอบกลับอัตโนมัติเพื่อเป็นการช่วยแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวในรูปแบบวัน
เดย์ทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสาครรวมท้ังประชาสัมพันธ์
ให้นักท่องเท่ียวท้ังในจังหวัดและนอกจังหวัดสมุทรสาครได้รับรู้และกลับเข้ามาเท่ียวในจังหวัดสมุทรสาคร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทในการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวใน
รูปแบบวันเดย์ทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร 

 2. เพื่อทดสอบความประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานไลน์แชทบอทส าหรับการแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางท่องเท่ียวในรูปแบบวันเดย์ทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 งานวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์แชทบอทส าหรับการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและ
เส้นทางท่องเท่ียวในรูปแบบวันเดย์ทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี ้

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การน าเทคโนโลยีไลน์แชทบอท มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว 
ของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 

ข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวใบ
รูปแบบวันเดย์ทริป แต่ละอ าเภอ ของจังหวัดสมุทรสาคร  

 - อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 - อ าเภอบ้านแพ้ว 
 - อ าเภอกระทุ่มแบน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีไลน์แชทบอท (Chatbot)       
ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวของ
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  
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แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความหมายของการท่องเที่ยว: การท่องเท่ียวไม่ได้หมายความเฉพาะเพียง
การเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิง ดังท่ีเข้าใจกัน การเดินทางเพื่อการ
ประชมสัมมนาเพื่อการศึกษาหาความรู้เพื่อการศึกษา เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติ
พี่น้องก็ถือเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน ความหมายการท่องเท่ียวสามารถก าหนดไว้ได้อย่างหลากหลายซึ่ง
จะแบ่งได้ตามหลักสากลประกอบด้วย 3 ประการ 
 1. เดินทางจากท่ีพักอาศัยของตนไปยังสถานท่ีอื่นช่ัวคราว  
 2. เดินทางตามความสมัครใจ  
 3. เดินทางด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่การประกอบอาชีพ หรือหารายได้    
 แต่นอกจากท้ังสามข้อท่ีกล่าวมาแล้วนั้น การท่องเท่ียวไม่ได้จ ากัดเฉพาะการเดินทางเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ หรือการเดินทางเพื่อหาความส าราญเพียงแต่อย่างเดียว หมายถึงการท่องเท่ียว
เช่นเดียวกัน ท้ังนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์คนนั้น ๆ เป็นปัจเจกบุคคลคนไปเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจตามสนองของแต่ละบุคคล (สมชาติ อู่อ้น, 2552) 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแชทบอท (Chatbot): Chatbot เป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งท่ีถูกสร้างมาเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการช่วยตอบแชท ช่วยตอบข้อความ ตอบค าถาม ให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือให้
ความบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับการต้ังค่าของผู้พัฒนาว่าต้องการให้ท าส่ิงใดได้บ้าง  
 ประเภทของแชทบอท ในปัจจุบันแชทบอทท่ีใช้งานกันในปัจจุบันนั้น มีหลายรูปแบบ หลาย
ประเภทจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนมากจะแบ่งด้วยการท างานและ
ความสามารถในการประมวลผลของแชทบอท โดยไล่ต้ังแต่ระดับท่ีง่ายท่ีสุด ท่ีมีการก าหนดค าถาม-ค าตอบ
ท่ีชัดเจนจนถึงใช้เทคนิคของ AI หรือ Machine Learning เข้ามาช่วยให้บอทสามารถประมวลและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ รายละเอียดประเภทของแชทบอท Phillips (2018) ได้แบ่งประเภท
ของแชทบอทตามคุณภาพของประสบการณ์ผู้ใช้และความซับซ้อนของเทคโนโลยี ออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 
 1. Menu/Button-Based Chatbot แชทบอทประเภทนี้เหมือนกับเวลาท่ีเราโทรหา call 
center ของ credit card นั่นคือระบบจะให้ตัวเลือกกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกหาค าตอบ ได้ตาม 
Pattern ท่ีวางไว้ ซึ่งการตอบจะเป็นชุดค าตอบท่ีต้ังไว้ หรือส่ง link นี้เหมาะกับการจัดการค าถามประเภท 
FAQs  
 2. Keyword Recognition Chatbot ประเภทนี้ ไม่มี menu ให้ผู้ใช้งานเลือกแต่ผู้ใช้งาน
สามารถพิมพ์ค าถามเข้ามาได้ทันทีเหมือนเวลาคุยกับแอดมินตามปกติ แล้ว Chatbot จะตรวจสอบจาก 
keyword และส่งค าตอบให้ตามท่ีต้ังไว้ Chatbot นี้เหมาะกับค าถาม FAQs ต่าง ๆ ส าหรับระบบ 
hybrid คือผสมผสานระหว่าง menu-based และ keyword-based โดยเมื่อผู้ใช้งานถามค าถาม
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นอกเหนือจาก menu ท่ีต้ังไว้ Chatbot ก็จะให้ค าตอบตาม keyword ท่ีถามมาแทนท้ังนี้แม้เป็น 
keyword recognition  
 3. Contextual Chatbot (ML/AI) เป็นประเภทของแชทบอทท่ีมีความสามารถสูงท่ีสุดโดยการ
ใช้ Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) ต่างจาก keyword-based ท่ีต้อง
ตอบตาม keyword ท่ีต้ังไว้เท่านั้น แต่ Contextual Chatbot สามารถจดจ าและเรียนรู้จากค าถามท่ี
เคยถูกถามมาและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานในอนาคตครั้งต่อ ๆ ไป  
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ Dialogflow: Dialogflow เป็นแพลตฟอร์ม (platform) ท่ีให้บริการ
โดย Google เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการสร้างส่วนต่อประสาน (interface) การสนทนาส าหรับเว็บไซต์ 
(website) แอปพลิเคชันบนมือถือ (mobile application) โดยใช้การท างานของ Machine Learning 
ด้าน Natural Language Processing (NLP) มาช่วยในการท าความเข้าถึงความต้องการ (intent) ส่ิงท่ี
ต้องการ (entity) ในประโยคสนทนาของผู้ใช้งานและตอบค าถามตามความต้องการของผู้ใช้ (Petch 
Kruapanich, 2018) 
 แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบั LINE Official Account (Line OA): บัญชีทางการของ LINE ส าหรับ
ธุรกิจที ช่วยให้ร้านค้าสามารถสร้างฐานผู้ติดตาม ส่ือสาร และส่งข้อมูลกิจกรรมทางการขายและ
การตลาด ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยฟีเจอร์ทีหลากหลายท่ีจะช่วยสร้าง รวมท้ังยังสามารถใช้เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างข้อความทักทาย ข้อความ ตอบกลับอัตโนมัติ คูปองและบัตรสะสมแต้ม
การแชทแบบ 1-1 การบรอดแคสต์ หาผู้ติดตามท้ังหมด หรือการบรอดแคสต์แบบระบุกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นต้น (สุธาธินันท์ ช่างท า, 2558) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: ศึกษาการประยุกต์ใช้แชทบอทในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ไลน์แชทบอท ส าหรับการให้ค าแนะน าแก่ผู้ท่ีมีความสงสัยต่อการเส่ียงท่ีจะมีอาการเส่ือมสมรรถภาพทาง
เพศเพื่อปรึกษาและรักษาอาการให้ดีขึ้นจึงเกิดงานวิจัยเรื่องระบบตอบข้อความอัตโนมัติโดยใช้การเรียนรู้
ของเครื่องขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้น (ชาติศิริ ศิลาแรง, 2563) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและปรึกษากับหัวหน้ากลุ่มงานด้านการท่องเท่ียว ว่าจะใช้ท่ีมีอยู่
และข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมเพิ่มของส านักงานการท่องเท่ียว และกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร  ด้านการ
ท่องเท่ียว มาใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว โดยออกแบบระบบแชทบอท (Chatbot) ใช้
เครื่องมือ LINE Official Account เพื่อสร้างบัญชีทางการของระบบ และใช้แพลตฟอร์ม Dialogflow 
เป็นตัวสร้าง Intents และ Responds เพื่อสร้างเป็นระบบสนทนาส าหรับการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเท่ียวกับผู้ใช้งาน ท้ังนี้ เพื่อลดการเข้าถึงข้อมูล และเป็นการแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าท่ีใน
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หน่วยงานได้ ผู้วิจัยวางแผนการด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle: SDLC) ดังนี้ 
 1. ศึกษาปัญหาของการท างาน  ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร มีเพียง
เว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลด้านการ
ท่องเท่ียวและด้านการกีฬารวมถึงข้อมูลการรายงานการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับทางราชการของบุคลากร
ในหน่วยงาน อีกท้ังในเรื่องของภาระงานและหน้าท่ีของบุคลากรในหน่วยงานท่ีมากขึ้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้
บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคในการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวในเว็บไซด์ของหน่วยงาน ท่ีมีความ
ซับซ้อน และข้อมูลเส้นทางท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปท่ียังไม่มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ รวมไปถึง
ความล่าช้าในการตอบค าถามต่าง ๆ ผ่านเฟชบุ๊กของหน่วยงาน ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงานการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการท่องเท่ียวต้องการช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมและลดภาระของเจ้าหน้าท่ีได้ใน
ระดับหนึ่ง 
 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ  จากการศึกษาปัญหาและปรึกษากับหัวหน้ากลุ่มงานด้าน
การท่องเท่ียวของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้คิด
วิเคราะห์และออกแบบระบบจากเดิม โดยการใช้ไลน์เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง 
เนื่องจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร ยังไม่มีในส่วนแพลตฟอร์มนี้ และเนื่อง
ด้วยแอปพลิเคชันไลน์เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน ผู้วิจัยวิเคราะห์และออกแบบระบบไลน์แชทบอท ได้ดังนี้ 
  2.1 โครงสร้างการออกระบบแอปพลิเคชันแชทบอท เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยใช้
เครื่องมือ Line Developers กับ LINE Official Account เพื่อสร้างเป็นบัญชีทางการ จากนั้นใช้ 
Dialogflow เป็นตัวสร้าง Intents และ Responds โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักงานและข้อมูล
เว็บร่วมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยนี้ และสุดท้ายใช้ระบบแชทบอทผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ดังภาพท่ี 3  
 

 
 

ภาพท่ี 3  โครงสร้างการออกระบบแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อประชาสัมพันธ์ 
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  2.2 โครงสร้างการออกระบบการสนทนากับผู้ใช้ เป็นการแสดงให้เห็นโครงการการสนทนา
ระหว่างระบบบอทท่ีผู้วิจัยออกแบบกับผู้ใช้สร้างว่าท่ีขึ้นเมื่อพิมพ์ค าถาม (intents) ไปและจะแสดงเงื่อนไข
หรือการตอบกลับแบบใด (responds) ซึ่งแยกข้อมูลเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย  

   (1) แหล่งท่องเท่ียว ท้ัง 3 อ าเภอ  

   (2) ข้อมูลร้านอาหาร ท้ัง 3 อ าเภอ  

   (3) ข้อมูลด้านท่ีพัก ท้ัง 3 อ าเภอ  

   (4) ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียววัด ท้ัง 3 อ าเภอ และ  

   (5) ข้อมูลเส้นทางท่องเท่ียวในรูปแบบวันเดย์ทริป ท้ัง 3 อ าเภอ  

  แสดงดังภาพท่ี 4 

  

 
 

ภาพท่ี 4  โครงสร้างการออกระบบการสนทนากับผู้ใช้ 
 
 
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

413 

 

  2.3 Use Case Diagram ของระบบไลน์แชทบอท 
 

 
          

ภาพท่ี 5  Use Case Diagram 
 

 3. การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ LINE Official Account เป็นบัญชีทางการ และท า
การ Integrations กับ Dialogflow โดยใช้ Channel ID, Channel Secret, Channel Access 
Token เป็นตัวช่วยให้ท้ังสองสามารถเช่ือมต่อกันได้ในการท าแชทบอทให้ไลน์สามารถตอบกับผู้ใช้ได้
โดยใช้ LINE Message API และสร้างกระบวนการ Intents และ Responds โดยสร้างประโยคถาม
ตอบแบบ 1-on-1 ซึ่งสามารถสร้าง Intents ในส่วนของ Training phrases เพื่อก าหนดค าถาม 
(keyword) เพื่อใช้ ในการตอบค าถาม (responds) และ Custom payload ให้เราได้ปรับแต่งข้อความ
ตอบกลับในรูปแบบของ JSON เพื่อปรับเปล่ียนข้อความตอบกลับให้ตรงตาม API ของแต่ละ platform 
โดยใช้ข้อมูลจากด้านการท่องเท่ียวว่าจะใช้ท่ีมีอยู่และข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมเพิ่มของส านักงานการ
ท่องเท่ียว  
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ภาพท่ี 6  การพัฒนาระบบใช้ข้อมูลสร้าง Intents และ Responds 

 
 4. การทดสอบการท างานของระบบ จากการทดสอบระบบกับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่าย
สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียว จังหวัดสมุทรสาคร จากการใช้งาน พบว่า เป็นประโยชน์และเป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจมากในการใช้แชทบอทในแอปพลิเคชันไลน์และยังบอกให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลระบบว่าให้ดูในเรื่อง
ของคอนเทนต์หรือถ้าเป็นไปได้ให้ส่งข้อมูลการท่องเท่ียวแจ้งเตือนผู้ใช้งานเพื่อเป็นการกระตุ้นการ
ท่องเท่ียว” โดยหน้าตาระบบเป็นดังนี้หน้าจอโทรศัพท์แสดงแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อเข้าใช้แชทบอท 
SKTravel ดังภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพท่ี 7  แอปพลิเคชันไลน์แชทบอท (SKTravel) 
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  ทดสอบระบบแชทบอทโดยการพิมพ์ข้อความสนทนากับบอท โดยข้อความ “แนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียว” ระบบไปเช็ค Intents ใน Dialogflow และแสดงข้อความตอบกลับมา (responses) ดังภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพท่ี 8  แสดงการทักทายบอทและสอบถามข้อมูล 
 

 จากภาพท่ี 9 บอทตอบและแสดง เมนู (buttons template) ให้เลือกเมนูต่อไปเมื่อท าการกด
ท่ีช่ือเมนูโดยระบบจะตอบและแสดง เมนู (buttons template) ให้เลือกเมนูย่ออีกช้ันหนึ่งของแต่ละ
อ าเภอต่อไป เมื่อท าการกดท่ีช่ือเมนูบอทจะแสดงข้อความตอบกลับมา (responses) ในรูปแบบ image 
carousel template ให้เลือกร้านท่ีต้องการเมื่อเลือกจะแสดงท่ีต้ังร้านค้าบน ดังภาพท่ี 9 
 

 
 

ภาพท่ี 9  การสนทนาถาม – ตอบ ในรูปแบบเลือกเมนู 
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  ผู้ใช้สนทนาการบอทโดยพิมพ์ข้อความแล้วนั้น ยังมีคุณสมบัติท่ีช่วยให้ผู้ใช้งาน เข้าใจและใช้
งานได้ง่ายขึ้น คือ Rich menu เป็นแถบทางลัดในห้องแชทท่ีแสดงขึ้นมาด้านล่างซึ่งใช้ในการสนทนากับ
ระบบบอทได้เช่นกัน ดังภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพท่ี 10  Rich menu เป็นคุณสมบัติทางเลือกในการสนทนา 
 

ผลการวิจยั 
 ผู้วิจัยได้จัดท าแบบการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของระบบการประชาสัมพันธ์การ
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวในรูปแบบวันเดย์ทริป ภายในจังหวัดสมุทรสาครของ
แอปพลิเคชันแชทบอท โดยใช้บุคลากรในส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 10 คน 
และบุคลากรสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาคร 40 คน ท้ังหมด 50 คน โดยใช้แบบฟอร์ม

ของ Google Form เป็นเครื่องมือในการท าแบบประเมิน เมื่อน ามาวิเคราะห์ หาค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแชทบอทของกลุ่มผู้ใช้งาน 
 

 
 จากตารางท่ี 1 ได้ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว   
และเส้นทางการท่องเท่ียวในรูปแบบวันเดย์ทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร ของแอปพลิเคชันแชทบอท 
ดังนี้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 ร้อยละ 83.56 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ใช้งาน
ระบบแชทบอท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

อภปิรายผล   
 บทความนี้ได้น าเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์แชทบอท ส าหรับการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว   
และเส้นทางท่องเท่ียวในรูปแบบวันเดย์ทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนา และ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบการประชาสัมพันธ์ของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร จากเดิมท่ีมีอยู่  โดยเปล่ียนมาใช้ Line Official Account กับตัว Dialogflow เข้ามาช่วยในการ
ท าความเข้าใจค าถามหรือประโยคของผู้ใช้และสามารถสนทนากับบอทได้อย่างง่ายขึ้น และสามารถบรอด
แคสต์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รู้ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที และผมการทดลองใช้งานการป้อนข้อมูลและการใช้งาน
ด้านการแสดงผลมีความเหมาะสมท าให้ผู้ใช้งานระบบการประชาสัมพันธ์การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว               
และเส้นทางการท่องเท่ียวในรูปแบบวันเดย์ทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร ของแอปพลิเคชันแชทบอท มีความ

รายการประเมนิ x  SD 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

การใชง้านการปอ้นขอ้มูล    
การออกแบบการป้อนข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการใช้งาน 4.30 0.50 มาก 
การออกแบบป้อนข้อมูลเข้าใช้งานง่าย 4.18 0.52 มาก 
ตัวอักษรการพิมพ์เห็นชัดเจน 4.20 0.53 มาก 
เมนูเลือกใช้งานเข้าใจง่าย 4.22 0.51 มาก 

การใชง้านดา้นการแสดงผล    

รูปแบบของการน าเสนอแสดงผลจอภาพมีความเหมาะสม 4.16 0.58 มาก 
รูปแบบมีความน่าสนใจและเหมาะสม 4.20 0.60 มาก 
การวางรูปแบบความรู้ได้เหมาะสม 4.16 0.46 มาก 
มีคู่มือช่วยเหลือในการใช้งานได้เข้าใจ 4.12 0.52 มาก 
การออกแบบหน้าจอโดยรวม 4.06 0.54 มาก 

สรุปผลการใชง้าน 4.18 0.52 มาก 
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พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิจัยของ (ชาติศิริ ศิลาแรง, 2563) ท่ีพบว่า การพัฒนาแอป
พลิเคชันไลน์แชทบอท ส าหรับการให้ค าแนะน าแก่ผู้ท่ีมีความสงสัยต่อการเส่ียงท่ีจะมีอาการเส่ือมสมรรถภาพ
ทางเพศท่ีพัฒนาขึ้น โดยมีความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านการใช้งาน ร้อยละ 80.75 ซึ่งผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
การใช้งานอยู่ในระดับมาก  
 

ข้อเสนอแนะ  
 จากการพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์แชทบอท ส าหรับการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทาง
ท่องเท่ียวในรูปแบบวันเดย์ทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระบบตอบกลับอัตโนมัติ ดังนั้นในการ
พัฒนาระบบข้างต้น ผู้พัฒนาจ าเป็นจะต้องก าหนดคีย์เวิร์ดค าถามให้ครอบคลุมกับค าตอบท่ีจะตอบกลับ
ก าหนด จากวิจัยข้างต้นผู้วิจัยใช้ Platform ช่ือ Dialogflow ในการพัฒนาระบบในบางเงื่อนไข หรือลูปท่ี
ผู้ใช้งานถามค าถามลงไปและกดไปตามเงื่อนไข เมื่อจะย้อนกลับเงื่อนไขก่อนหน้าจ าเป็นต้องคีย์ค าถาม 
(intents) เข้าไปใหม่จึงจะแสดงค าตอบ (responds) ท่ีต้องการอีกครั้ง ด้ังนั้นผู้ท่ีจะพัฒนาระบบเกี่ยวกับ
ระบบตอบกลับอัตโนมัติอาจจะเลือกใช้ Platform อื่นท่ีมีคุณสมบัติท่ีผู้พัฒนาต้องการหรือใช้ในการพัฒนา
ได้อย่างเหมาะและครบถ้วน 
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บทคดัยอ่  
 เนื่องจาก ธนาคารออมสินมีการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศนั้น ท าให้เห็นได้ว่าพนักงาน
สาขานั้นจะต้องมีการพบปะลูกค้าในแต่ละวันค่อนข้างมาก และมีความหลากหลายในการขอรับบริการใน
ธนาคารท่ีแตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อสนับสนุนการ
ท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัญหาของพนักงานสาขาท่ีได้
พบเจอในการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท เพื่อสนับสนุน
การท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ และเพื่อประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อ
สนับสนุนการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่าง
ประเทศขึ้นมา โดยใช้โปรแกรม dialogflow ในการสร้างแอปพลิเคชันแชทบอท เพื่อเป็นช่องทางใน
การแสดงข้อมูล คู่มือการใช้งาน แบบฟอร์ม รายละเอียดการโอนเงินด่วนฯ การกรอกข้อมูลในระบบ 
หน้าจอระบบฟ้องเตือน และเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าท่ี นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันในการโต้ตอบโดยการส่ง
ข้อความระหว่างบอทกับผู้ใช้งานอีกด้วย ข้อมูลผลการวิจัย พบว่า ผู้ใชงานระบบแชทบอทมีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด สามารถช่วยสนับสนุนการใชงานของพนักงาน 
และลูกจ้างภายในธนาคารออมสินได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการท างานอยางยิ่ง 
ค าส าคญั: แชทบอท, Dialogflow, Line Official Account Manager, แอปพลิเคชันไลน์ 
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ABSTRACT 
 The Government Savings Bank offers international money transfer services. 
On a daily basis, the bank employees have to serve a large number of customers 
who have a variety of requests for different banking services. For this reason, 
transaction problems are often encountered such as problems with the details of 
filling in the documents in the transaction, problems in the details of the limitations 
of each type of service and problems with accessing the system to conduct 
transactions for customers. This research aimed to develop the chatbot application 
to support international money transfer service of Government Savings Bank. 
Therefore, the chatbot application was created by Dialogflow program to be a 
channel for displaying information, user manuals, forms, details on quick transfers, 
filling in the system information, warning system screens and staff contact numbers. 
There was also a function to interact by sending messages between bots and users. 
The results showed that the users of the chatbot system had the highest level of 
satisfaction acceptance. This application could effectively support the work of 
employees within the Government Savings Bank and greatly shorten the working 
time. 
keywords: chatbot, Dialogflow, Line official account manager, Line application. 

 
บทน า 
 ธนาคารออมสินมีการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศโดยมีการให้บริการท้ังแบบบริการ
โอนเงินต่างประเทศขาเข้า บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก และบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ 
ซึ่งในการท าธุรกรรมทุกรูปแบบนั้นต้องมีการผ่านทางสาขาท้ังส้ิน ท าให้พนักงานสาขานั้นต้องมีความรู้
ความเข้าใจในรายละเอียดแต่ประเภทบริการ และการใช้ระบบในการท าธุรกรรมให้ลูกค้า เพราะในแต่ละ
รูปแบบการให้บริการมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน จากการท่ีธนาคารมีการให้บริการโอนเงินระหว่าง
ประเทศนั้น ท าให้เห็นได้ว่าพนักงานสาขานั้นจะต้องมีการพบปะลูกค้าในแต่ละวันค่อนข้างมาก และมี
ความหลากหลายในการขอรับบริการในการธนาคารท่ีแตกต่างกันออกไป ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงปัญหา ด้าน
รายละเอียดการกรอกเอกสารในการท าธุรกรรม ปัญหาในรายละเอียดข้อจ ากัดของแต่ละประเภท
บริการ หรือแม้กระท่ังปัญหาทางการเข้าใช้ระบบเพื่อท าธุรกรรมให้ลูกค้า ทางหน่วยงานของผู้วิจัยจึงได้
ใช้ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยสร้างกลุ่มข้ึนมาเพื่อช่วยพนักงานสาขาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีได้พบเจอ 
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เพราะในบางครั้งโทรศัพท์ภายในไม่เพียงพอท่ีจะรับทราบปัญหาได้พร้อมกันจึงเกิดกลุ่มแจ้งปัญหาการ
โอนเงินระหว่างประเทศเกิดขึ้น 
 จากการสร้างกลุ่มแจ้งปัญหาการโอนเงินระหว่างประเทศขึ้นมานั้น ท าให้เห็นปัญหา คือ 
บางครั้งปัญหาท่ีสาขาสอบถามเข้ามานั้น เป็นปัญหาท่ีซ้ าเดิมบ่อยครั้ง ถึงแม้เพิ่งจะตอบค าถามไป แต่
พนักงานสาขาก็ไม่ได้เล่ือนไปอ่านข้อความด้านบน หรือบางครั้งก็ไม่เข้าไปอ่านคู่มือรายละเอียดต่าง ๆ
เบื้องต้นท่ีเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท
เพื่อการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้พนักงานสาขา และพนักงานส านักงาน
ใหญ่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาของพนักงานสาขาท่ีได้พบเจอในการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่าง
ประเทศ 
 2. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ 
 3. เพื่อประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมโอนเงิน
ระหว่างประเทศ 
 

ขอบเขตของการวิจัย   
 1. ข้อมูลค าถาม-ค าตอบจากพนักงานสาขา และพนักงานส านักงานใหญ่ 
 2. หลักการแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 แชทบอท คือ ระบบหรือโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาเพื่อสามารถโต้ตอบแทนมนุษย์ได้ท้ังในรูปแบบ
ข้อความหรือเสียง สามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาได้อย่างรวดเร็วแบบ Real-Time แชทบอทเป็น
เครื่องมือท่ีช่วยลดภาระในการติดต่อส่ือสาร ช่วยลดความซ้ าซ้อนของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่ม
การตอบสนองของการติดต่อส่ือสาร ท้ังภายในองค์กรและกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น (The International 
Conference, 2020) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยเนื่องจากในงานวิจัยนี้น าแชทบอทมาเป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยลดภาระในการท างานของพนักงาน-ลูกจ้างปฏิบัติการ ส านักงานใหญ่ และลดภาระการติดต่อส่ือสาร
ของพนักงานสาขา 
 Dialogflow คือ เครื่องมือส าหรับสร้างตัวแชทบอท ให้พร้อมใช้งานได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นเครื่องมือท่ีมีความโดดเด่นในเรื่อง Natural Language 
Processing (NLP) ซึ่งกล่าวคือ แชทบอทสามารถท าความเข้าใจความหมายของประโยคท่ีผู้ใช้พิมพ์ส่ง
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เข้ามาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และตรงประเด็น ช่วยลดความยุ่งยากในการสร้าง Engine NLP (Niw 
Popkorn, 2019) โดยสอดคล้องกับงานวิจัย เนื่องจากน า Dialogflow มาเป็นเครื่องมือส าหรับสร้างแช
ทบอทเพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ 
 แอปพลิเคชันไลน์ คือ โปรแกรมบนมือถือซึ่งไลน์เป็นแอปพลิเคชันให้บริการ Messaging 
รวมกับ Voice Over IP ท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มแชท ส่งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ หรือจะพูดคุย
โทรศัพท์แบบเสียงก็ได้ โดยข้อมูลท่ีถูกส่งขึ้นไปนั้นฟรีท้ังหมด (Sanook gura, 2556) โดยสอดคล้อง
กับงานวิจัยในด้านการน าแอปพลิเคชันไลน์มาเป็นแพลตฟอร์มในการใช้งานแชทบอท 
 Line Official Account Manager คือ ตัวจัดการ Line Official Account (Line OA) ท่ี
สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าไปใช้งาน และต้ังค่าฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Line OA ได้แบบง่าย ๆ 
สะดวกกว่าบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีวิธีการใช้งานเหมือนกับบัญชี Line ส่วนตัว แต่เพิ่มฟังก์ชันส าหรับ
การใช้งานในเชิงพาณิชย์ เช่น การบรอดแคสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ถึงผู้รับได้หลายคนพร้อมกันใน
ครั้งเดียว (Tiger, 2563) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยในทางการใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มในการใช้งาน
แชทบอท 
 งานวิจัยท่ีผ่านมาได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบปัญญาประดิษฐ์ตอบแชทอัตโนมัติเพื่อ
การเรียนรู้เพื่อช่วยในการเรียนรู้เรื่องตารางธาตุ โดยใช้ Dialogflow และแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อหา
ค าตอบได้รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ (ปรีชา ต้ังเกรียงกิจ, 2020) การพัฒนาระบบ
ไลน์แชทบอท ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการโต้ตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง  ๆ ของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีผู้ใช้พอใจในการได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วต่อเนื่อง (วสุ 
บัวแก้ว และปณิธิ เนตินันทน์, 2563) การยอมรับเทคโนโลยี Chatbot ในธุรกิจธนาคารในประเทศ
ไทย ซึ่งสรุปได้ว่าผู้บริหารธนาคารพาณิชย์มีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีด้วยเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (สุนิสา ศรแก้ว, 2561) และนวัตกรรมใหม่กับธนาคาร AI เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อ
การเสริมศักยภาพทางธุรกิจ สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบ 24 ช่ัวโมง เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวก เครื่องมือส าคัญเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 
2561) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานและขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท
เพื่อการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ ผู้วิจัยวางแผนการด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle : SDLC) ดังนี้ 
 1. ศึกษาปญหาของการท างานโดยการศึกษาจากกลุ่มแจ้งปัญหาการท าธุรกรรมโอนเงินใน
แอพพลิเคช่ันไลน์ ค าส่ังธนาคาร และ ศึกษาจากพนักงาน-ลูกจ้างปฏิบัติการ ธนาคารออมสินเก็บ
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รวบรวมข้อมูลปัญหา โดยการสัมภาษณ์ พนักงาน -ลูกจ้างปฏิบัติการ ธนาคารออมสิน ก่อนน าไป
วิเคราะห์และพัฒนาระบบ ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  วิเคราะหและพัฒนาระบบ 

 
 2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ ออกแบบระบบการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา และ
การใช้งานของพนักงาน-ลูกจ้างปฏิบัติการ โดยใช้การสร้างแบบจ าลองระบบ Use Case ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2  Use Case Diagram 

 
 3. การทดสอบการท างานของของระบบ โดยการทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันแช
ทบอทเพื่อการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศท่ีต้องการทราบเพื่อแสดงเมนูการใช้งาน และการ
โต้ตอบโดยการส่งข้อความระหว่างบอท กับผู้ใช้งานระบบ ดังภาพท่ี 3 
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           ภาพท่ี 3  หน้าจอแสดงการใช้ฟังก์ชันเมนู แอปพลิเคชันไลน์ เพื่อใชงานแชทบอท 
 
 จากภาพท่ี 3 เมื่อผู้ใช้งานกดท่ีปุ่มฟังก์ชันเมนูในแอปพลิเคชันไลน์ ระบบจะแสดงข้อมูล
ขึ้นมา โดยผู้ใช้สามารถบันทึก หรือส่งต่อข้อมูลได้ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     ภาพท่ี 4  หน้าจอแสดงการโต้ตอบแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อใชงานแชทบอท 
 
 จากภาพท่ี 4 เป็นการแสดงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและบอท โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ            
การท าธุรกรรมส่งเงิน และรับเงินโดยข้อมูลท่ีแสดงมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดในการโอนเงินฯ 
และการกรอกข้อมูลในระบบ RSS 
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ภาพท่ี 5  หน้าจอแสดงการโต้ตอบ แอปพลิเคชันไลน์ เพื่อใชงานแชทบอท 
 
 จากภาพท่ี 5 เป็นการแสดงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน และบอท โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบ
การ์ด แมสเสิร์จ เมื่อผู้ใช้งานคลิกท่ีการ์ด แมสเสิร์จ ระบบจะแสดงข้อมูลท่ีได้ต้ังค่าไว้โดยในภาพท่ี 5 ได้
ต้ังค่าไว้ให้แสดงในรูปแบบลิงก์ ส่วนในรูปแบบอื่น เช่น แบบรูปภาพธรรมดา (ด้านซ้าย) และแบนเนอร์ 
(ด้านขวา) จะแสดงในภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 6  หน้าจอแสดงการโต้ตอบ แอพพลิเคช่ันไลน์ เพื่อใชงานแชทบอท 
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ผลการวิจัย 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศนั้น ได้ผลจาก
การศึกษาปัญหาจากข้อมูลค าถาม-ค าตอบจากพนักงานสาขา และพนักงาน -ลูกจ้างปฏิบัติการ
ส านักงานใหญ่ในแอปพลิเคชันไลน์ รวมถึงการเข้าสัมภาษณ์พนักงาน-ลูกจ้างปฏิบัติการส านักงานใหญ่ 
ธนาคารออมสิน ท าให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่าง
ประเทศโดยใช้ Dialogflow ร่วมกับแอปพลิเคชันไลน์ในการสร้างแอปพลิเคชันแชทบอท ท่ีสามารถ
ช่วยสนับสนุนการใชงานของพนักงานและลูกจ้างภายในธนาคารออมสิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดระยะเวลาในการท างานอยางยิ่ง โดยได้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ จ านวน 20 คน 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการใช้งานแอพพลิเคช่ันแชทบอทเพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมโอนเงิน 
             ระหว่างประเทศของกลุ่มผู้ใช้งาน 
 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรม
โอนเงินระหว่างประเทศจากกลุ่มผู้ใช้งานในภาพรวม ทดสอบด้วยแบบสอบถาม จ านวน 20 คน โดยมา
จากกลุ่มพนักงาน-ลูกจ้างปฏิบัติการส านักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน ท่ีดูแลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมโอน
เงินระหว่างประเทศ จ านวน 10 คน และจากกลุ่มพนักงานสาขาธนาคารออมสินท่ีปฏิบัติงานท า
ธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ จ านวน 10 คน สรุปการประเมินการใชงานระบบได้ผลคาเฉล่ียเทากับ 
4.75 และค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.51 ซึ่งแสดงวาผู้ใชงานระบบแชทบอท มีการ
ยอมรับการใชงานระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดังนี้ ความถูกต้องใน
การแสดงข้อมูล ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ ความเหมาะสมในการใช้ข้อความสัญลักษณ์ในการ

รายการประเมิน  SD ระดบัความ 
พงึพอใจ 

ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล 4.8 0.52 มากท่ีสุด 
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.7 0.47 มากท่ีสุด 
ความถูกต้องของผลลัพธ์จากการประมวลผลในระบบ 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.8 0.52 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย 4.8 0.52 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.55 0.60 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและรูปภาพ 4.8 0.52 มากท่ีสุด 
ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.8 0.52 มากท่ีสุด 

สรปุผลการใชง้าน 4.75 0.51 มากทีส่ดุ 
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ส่ือความหมาย ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและรูปภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน ความ
ถูกต้องของผลลัพธ์จากการประมวลผลในระบบ ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล และความเหมาะสมใน
การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ ตามล าดับ 
 
อภปิรายผล 
 จากการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ มีการน า
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในธุรกิจธนาคาร งานบริการด้านการตอบค าถามอัตโนมัติ รวมถึงการแจ้ง
ข่าวสาร แพร่หลายอย่างมากขึ้น งานวิจัยนี้จึงได้มีการน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาพัฒนาปรับใช้ให้การ
ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการใช้งานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุนิสา ศรแก้ว (2561) ท่ีมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี Chatbot ในธุรกิจ
ธนาคารในประเทศไทย โดยมีการให้ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์มีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีด้วยเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และใช้ Chatbot เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ต่าง ๆ  

 
ขอ้เสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการท าธุรกรรมโอนเงิน
ระหว่างประเทศ โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์นั้น ยังมีข้อจ ากัด และส่ิงท่ีต้องพัฒนาต่อไปให้
สามารถใช้งานกับพนักงาน-ลูกจ้างในส่วนงานอื่น ๆ รวมถึงลูกค้าได้ นอกจากนี้อาจจะยังมีข้อจ ากัด
เรื่องการตอบโต้ด้วยข้อมูลมีปริมาณจ านวนมาก การคัดเลือกข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดอาจมีความเส่ียงในด้านความน่าเช่ือถือได้ 
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บทคดัยอ่ 
 ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยอยู่ในภาวะท่ีมีการแข่งขันสูง ซึ่งผู้บริหารองค์กรต้องใช้
ข้อมูลยอดขายสินค้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซ
ชันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูลยอดขายสินค้า มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการขาย
สินค้าของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากัด 2) เพื่อพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในข้อมูลยอดขายสินค้า และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูลยอดขายสินค้าขอบผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จึงมีแนวคิดในการน าระบบข่าวกรอง
ธุรกิจ (business intelligence) ระบบดาต้าวิชวลไลเซชัน (data visualization) เพื่อสนับสนุนในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในข้อมูลยอดขายสินค้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจท้ัง
สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้กับองค์กรได้ ผู้วิจัยได้น าชุดข้อมูลยอดขายสินค้าเพื่อเป็น
กรณีศึกษาจาก บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากัด เป็นองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายชุดกีฬา 
เพื่อเป็นข้อมูลตัวอย่าง เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Power BI และใช้ระบบข่าวกรองธุรกิจ ผ่าน
กระบวนการ ETL และสร้างระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อแสดงผลข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารฝ่าย
ขายสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ท าให้สนับสนุนการตัดสินใจได้แม่นย ามากขึ้น ท าให้การบริหาร
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการท่ีน าข้อมูลท่ีมีจ านวนมากและซับซ้อน ออกมาน าเสนอในรูปแบบท่ี 
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เข้าใจง่าย ท าให้เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารสามารถน าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
ค าส าคัญ: ระบบข่าวกรองธุรกิจ, ดาต้าวิชวลไลเซชัน, โปรแกรม Microsoft Power BI 
 

ABSTRACT   
 Business intelligence technology has been widely applied as an assistive 
mechanism in decision-making under a highly competitive environment in the 
organization for managing existing data on product sales and maximum benefit as 
well as competitive advantage for the organization. In this study, product sales data 
set was investigated as a case study from Warrix Sport Company Limited, a Thai-
owned sportswear company that produces and distributes sports garments and sole 
official licensee for production of Thai national football jersey and football clubs in 
the Thai League. The researcher collected Warrix Sport Company Limited’s data as 
the sample data, which were entered into Microsoft Power BI. Business intelligence 
was used through the ETL process to create data visualization to display the data. 
The results indicated that data obtained could be applied by Sales Department’s 
executives to make further analysis to support their decision making, leading to more 
efficient organizational management and maximum success. 
keywords: business intelligence, data visualization, Microsoft Power BI. 
 

บทน า 
 ปัจจุบันพัฒนาการและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทางแก่ผู้บริหารในการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ ปัจจุบันองค์กรธุรกิจได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์ กร 
อย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจในภาวะท่ีมีการแข่งขันสูงท าให้การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จอย่างสูงสุด  โดยท่ี วรกานต์ เช้ือสิงห์ และปราลี มณีรัตน์ (2564) ท า
การวิจัยการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดขององค์กร
ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกซ์นั้น ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายสินค้าขององค์กร ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดน าข้อมูลยอดขายสินค้ากรณีศึกษาบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากัด เป็นองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจ ผู้ผลิต
และจัดจ าหน่ายชุดกีฬา เจ้าของลิขสิทธิ์เส้ือฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์ อีคอมเมิร์ซและช่องทางออฟไลน์กว่า 16 ร้านค้าท่ัว
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ประเทศไทย จึงมีแนวคิดท่ีจะน าระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence system) โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Power BI มาช่วยการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งระบบธุรกิจอัจฉริยะสามารถแสดง
ข้อมูลยอดขายสินค้า จ าแนกตามสินค้า ช่วงเวลา และน าข้อมูลท่ีได้มาน าเสนอในรูปแบบของตารางข้อมูล
กราฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการเติบโตทางด้านธุรกิจกีฬาเทียบเท่าแบรนด์อื่น ๆ ระดับ
โลก 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการขายของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากัด 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูลยอดขายสินค้า 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูล
ยอดขายสินค้าของผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

กรอบแนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 ระบบข่าวกรองธุรกิจ (business intelligence systems) คือ กระบวนการท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลในปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผ่านกระบวนการสกัด แปลง และโหลดข้อมูล (ETL) จัดเก็บใน
คลังข้อมูล (data warehouse) และผ่านชุดค าส่ังเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือการ 
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ การท ารายงาน และการท าเหมืองข้อมูล  
 ดาต้าวิชวลไลเซชัน (data visualization) คือ กระบวนการในการแปลงสารสนเทศให้เป็น  
ส่ิงท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยรูปภาพ เช่น แผนท่ีหรือแผนภูมิ  เพื่อท าให้สมองของมนุษย์สามารถ
เข้าใจและดึงข้อมูลเชิงลึกท่ีมาใช้ได้ ท าให้ง่ายต่อการระบุรูปแบบ แนวโน้ม และความผิดปกติภายใน
ชุดข้อมูลอันมหาศาล 
 โปรแกรม Microsoft Power BI เป็นเครื่องมือหนึ่งของระบบข่าวกรองธุรกิจและดาต้าวิชวล
ไลเซชัน ท่ีสามารถแปลงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีมากมายและมีความหลากหลายเป็นรูปแบบของแดช
บอร์ด และรายงานส าหรับการวิเคราะห์จุดเด่นคือ สามารถแสดงดาต้าวิชวลไลเซชันด้วยรูปลักษณ์ท่ี
เข้าใจง่ายและผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดของตนเองได้ 
 ศึกษาเทคนิคการตลาดของธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 3 หลักการ คือ 1) 
กลยุทธ์ ด้านการเพิ่มยอดขาย 2 ) กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยแบ่งตามเกณฑ์
ประชากรศาสตร์เกณฑ์ภูมิศาสตร์ และเกณฑ์พฤติกรรม เป็นต้น  และ 3) การแบ่งประเภทของตลาด
บนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งได้เป็น การท าการค้าระหว่างธุรกิจท ากับธุรกิจ (B2B) ธุรกิจท่ีมีการ
ส่งมอบสินค้าจากผู้ประกอบการถึงมือผู้บริโภคโดยตรง (B2C) และแบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C)  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

432 

 

วธิีด าเนนิการวจิยั  
 ในการด าเนินการพัฒนาวิชวลไลเซช่ันส าหรับการวิเคราะห์ยอดขายสินค้าด้วยข้อมูล
ยอดขายสินค้าได้น าขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน (SDLC) มาเป็นเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้  
 1. การระบุปัญหา (problem identification) การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูลยอดขายสินค้า สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
ผู้บริหาร และนักวิชาการ ดังภาพท่ี 1  
 

 
ภาพท่ี 1  ระบบการสร้างรายงานระบบเดิม 

 
 จากภาพท่ี 1 แสดงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากระบบงานเดิม เมื่อผู้บริหารต้องการทราบข้อมูลยอดขาย
สินค้า สามารถดูได้จากตาราง Excel ท่ีมีตัวเลขจ านวนมาก จึงไม่สะดวกต่อการพิจารณาภาพรวมเพื่อ
วางแผนงานและไม่สามารถประเมินผลงานล่วงหน้าได้จนกว่าจะส้ินสุดงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถ
วางแผนและวางกลยุทธ์ขององค์กรได้ทันท่วงทีและอาจเกิดข้อผิดพลาดในการเตรียมข้อมูลได้ 
 2. การวิเคราะห์ (system analysis) รวบรวมข้อมูลการออกรายงานข้อมูลยอดขายสินค้า
การศึกษาความต้องการระบบจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานโดย
แบ่งกลุ่มความต้องการระบบเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บริหาร ต้องการเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนมุมมองในการวิเคราะห์ได้ผู้บริหารต้องการรายงานท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจ สามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 2) กลุ่ม
ผู้ใช้งาน ต้องการเครื่องมือท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลและง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้ สามารถก าหนดเงื่อนไข
ต่าง ๆ ในการแสดงข้อมูลได้ตามความต้องการ ลดระยะเวลาในการจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
โดยรวบรวมข้อมูลระบบข้อมูลแบบปฐมภูมิ (primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานจากข้อมูลเดิม
ท่ีมีอยู่ในแฟ้มข้อมูล 
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 3. การออกแบบ (design) ด าเนินการออกแบบขั้นตอนการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูลยอดขายสินค้า ดังภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพท่ี 2  ขั้นตอนการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในขอ้มูลยอดขายสินค้า 
 
 4. การพัฒนา (deverlopment) การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในข้อมูลยอดขายสินค้ามารวบรวมแล้วแปลงรูปแบบ (ETL) และด าเนินการสร้างคลังข้อมูล 
(data warehouse) แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI 
Desktop) แล้วแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบแดชบอร์ด (dashboard) ซึ่งสามารถดูข้อมูล
เป็นล าดับช้ันได้ โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
  4.1 กระบวนการแปลงรูปแบบ ETL บนโปรแกรม Microsoft Excel ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3  กระบวนการแปลงรูปแบบ ETL บนโปรแกรม Microsoft Excel 

 

 จากภาพท่ี 3 เป็นกระบวนการน าข้อมูลยอดขายสินค้า ซึ่งอยู่ในรูปแบบตารางซึ่งมี 3 ชุดข้อมูล ท่ี
จัดเก็บข้อมูลในประเภทท่ีต่างกัน อีกท้ังมีข้อมูลบางส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ ขาดหาย หรืออยู่ใน format ไม่ตรง
ตามจุดประสงค์ท่ีจะน ามาออกเป็นรายงาน เช่น ข้อมูลวัน เดือน ปี ซึ่งอยู่รวมกัน จึงต้องแยกข้อมูลวัน เดือน 
ปี ให้ออกจากกัน โดยใช้เครื่องมือ Text to Column จึงจะเหมาะสม เป็นตัวอย่างการท าความสะอาดข้อมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 4  การน าเข้าข้อมูลบนโปรแกรม Microsoft Power BI 
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 จากภาพท่ี 4 หลังจากท าความสะอาดข้อมูล น าข้อมูลท่ีได้ผ่านการท าความสะอาดข้อมูล
มาแล้ว Import เข้าสู่ Microsoft Power BI 
 

 
 

ภาพท่ี 5  สร้างความเช่ือมโยงข้อมูล เพื่อเตรียมการสร้างดาต้าวิชวลไลเซชัน 
 
 จากภาพท่ี 5 มีการน าข้อมูลในมิติต่างๆ ท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบหลายตาราง เช่น ข้อมูล
ยอดขายสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลเป้ายอดขายสินค้า เป็นต้น เพื่อน ามาสร้างความเช่ือมโยงของข้อมูล
เข้าด้วยกัน เพื่อเตรียมการสร้างดาต้าวิชวลไลเซชันด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI ในขั้นตอนของ
การแสดงผลเพื่อการวิเคราะห์  
 

 
 

ภาพท่ี 6  สร้างสูตรหรือนิพจน์เพื่อค านวณ (Dax) 
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 จากภาพท่ี 6 หลักงานสร้างความเช่ือมโยงของข้อมูล จัดการข้อมูลเพื่อให้อยู่ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการสร้างรายงาน โดยใช้เครื่องมือสูตรหรือนิพจน์เพื่อค านวณ (Dax) มี
รายละเอียดดังนี้ 
  - ค าส่ัง Related ใช้ในการค้นหาข้อมูลต้นทุนสินค้าจากการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
ตาราง 
  - ค าส่ัง Calculate ใช้ในการค านวณข้อมูลต้นทุน ก าไรสินค้า รวมถึงเป้าหมายยอดขาย
สินค้า 
  - ค าส่ัง SUM ใช้ในการหาผลรวมต้นทุน ก าไร ยอดขายสินค้าท้ังหมด 
  - ค าส่ัง RANKX ใช้ในการจัดอันดับจังหวัด สินค้า ท่ีส่ังซื้อสินค้ามากท่ีสุดตามล าดับ 
 

 
ภาพท่ี 7  การจัดท ารายงานในหน้าแดชบอร์ดบน Microsoft Power BI 

 
 จากภาพท่ี 7 สร้างรายงานบนหน้าแดชบอร์ด หรือท่ีเรียกว่า ดาต้าวิชวลไลเซชัน โดย
รายงานสามารถได้แสดงถึงภาพรวมยอดขายสินค้า ต้นทุนสินค้า ก าไรสินค้า ยอดขายสินค้าจ าแนก
ตามช่องทางการจัดจ าหน่าย ยอดขายสินค้าเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งการสร้างรายงาน
ลักษณะนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลท่ีมีไปวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเห็น
ยอดขายอย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
 จากการสร้างรายงานบนโปรแกรม Microsoft Power BI โดยใช้ข้อมูลจากบริษัท วอริกซ์ 
สปอร์ต จ ากัด ซึ่งเป็นองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจ ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายชุดกีฬา เจ้าของลิขสิทธิ์เส้ือฟุตบอล
ทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ ท าให้ได้ผลออกมา ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 9  แสดงถึงหน้าแดชบอร์ดภาพรวมยอดขายสินค้าจ าแนกตามช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

 
ภาพท่ี 10  แสดงถึงหน้าแดชบอร์ดภาพรวมยอดขายสินค้าจ าแนกตามพื้นท่ีขายสินค้า 
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ภาพท่ี 11  แสดงถึงหน้าแดชบอร์ดภาพรวมยอดขายสินค้าจ าแนกรหัสสินค้า 
 
 จากภาพท่ี 10 และภาพท่ี 11 แสดงข้อมูลจ านวนมากท่ีได้รับมาในรูปแบบของตาราง ถูก
น าเสนอออกมาในรูปแบบท่ีเห็นและสามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน อีกท้ังสามารถใช้ตัวกรองเพื่อเลือกเฉพาะ
ช่วงเวลาหรือประเภทสินค้า ท่ีต้องการทราบข้อมูลได้  
 

ผลการวิจยั 
 ผลการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูล
ยอดขายสินค้า สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารท่ีอยู่ใน 
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากัด จ านวน 10 คน 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการใช้งานระบบดาต้าวิชวลไลเซชันของผู้ใช้งาน 
 

รายการประเมิน x  SD 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 
ความครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นของรายงาน 3.10 0.88 ปานกลาง 
การแสดงผลทั้งตัวเลข และแผนภูมิมีความถูกต้อง 3.60 0.52 มาก 
ดาต้าวิชวลไลเซชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้จริง 3.10 0.74 ปานกลาง 
ความสะดวกสบายในการใช้งาน 3.60 0.97 มาก 
ความสวยงามของหน้าแดชบอร์ด 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

สรปุผลการใชง้าน 3.60 0.72 มาก 
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อภปิรายผล 
 บทความวิจัยนี้ ได้น าเสนอกระบวนการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในข้อมูลยอดขายสินค้า ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างมาก ในการท่ีน าข้อมูลท่ีมีจ านวนมากและ
ซับซ้อน ออกมาน าเสนอในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ท าให้เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารสามารถน าข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เวลาในการจัดท ารายงานน้อยลง 
 จากกรณีศึกษา ระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อนสนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูลยอดขาย
สินค้า โดยใช้ข้อมูลยอดขายจากบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากัด ซึ่งเป็นองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจ ผู้ผลิตและ
จัดจ าหน่ายชุดกีฬา เจ้าของลิขสิทธิ์เส้ือฟุตบอลทีมชาติไทย หน้าแดชบอร์ดสามารถแสดงข้อมูลท่ีมีอยู่
ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารของ
องค์กรดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนการตลาดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 ผลการประเมินความพึงพอใจพัฒนาระบบการพัฒนาระบบดาต้าวิ ชวลไลเซชันเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูลยอดขายสินค้า สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งเป็น
เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารท่ีอยู่ในบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากัด จ านวน 10 คน และแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 5 ด้าน คือด้านความครอบคลุมของข้อมูลท่ีจ าเป็นของรายงาน การแสดงผลท้ังตัวเลขและ
แผนภูมิมีความถูกต้อง ดาต้าวิชวลไลเซชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้จริง ความ
สะดวกสบายในการใช้งาน ความสวยงามของหน้าแดชบอร์ด กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าจากการ
ประเมินความพึงพอใจของระบบซึ่งได้ผลค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.72 ซึ่งแสดงว่าผู้ใช้งานได้มีการยอมรับและมีความพึงพอใจในการใช้งานในทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 เนื่องการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อนสนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูลยอดขาย
สินค้า ได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรข้อมูล หากในอนาคตสามารถเช่ือมต่อกับ
ฐานข้อมูลขององค์กรได้ ระบบจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมายในกรมสรรพสามิตโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ท้ังนี้ เนื่องจากกรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีท่ีส าคัญของประเทศ ปัจจุบันพบว่า มีสถิติการติดต่อสอบถามข้อมูลทางกฎหมายเป็นจ านวนมาก 
โดยพบปัญหาในการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย ได้แก่ รูปแบบของค าถามท่ีมีความซ้ ากัน บุคลากรใน
การให้ค าปรึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สอบถาม ช่องทางในการติดต่อสอบถามมีอยู่อย่าง
จ ากัด การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนาหรือแช็ตบอตผ่านทางโปรแกรม Dialogflow และ
แอปพลิเคชันไลน์ จะเป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งานสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้จากกรมสรรพสามิตและประชาชนท่ัวไป พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
ค าส าคญั: แชทบอท, แอปพลิเคชันไลน์, แพลตฟอร์ม 
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ABSTRACT  
 This research aimed to develop a smart digital platform using artificial 
intelligence for legal consulting in the Excise Department. As the Excise Department 
plays an important role in tax collection agency of the country, there are presently 
many legal inquiries which need to be consulted, e.g., whether legal question format 
is duplicated or not. Legal consulting is insufficient to meet the inquirers’ needs. 
There is a limited channel to interact office. Thus, using interactive robot technology 
or Chabot via Dialogflow program and Line application will be an effective channel 
for legal advice. The satisfaction of this smart digital platform from the Excise 
Department and inquirers was found at a high level. 
Keywords: Chatbot, Application Line, Platform. 
 

บทน า 
 กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีท่ีส าคัญของประเทศ ปัจจุบันพบว่ามีสถิติการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลทางกฎหมายเป็นจ านวนมาก โดยปัญหา ได้แก่ รูปแบบของค าถามท่ีมีความซ้ ากัน 
บุคลากรในให้ค าปรึกษาไม่เพียงพอต่อ ขาดความสะดวกรวดเร็ว และช่องทางในการติดต่อมีอยู่อย่าง
จ ากัด ผู้วิจัยเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีหน่วยงานราชการ
สามารถน ามาช่วยในงานด้านกฎหมายได้ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์เหมาะท่ีจะน ามาใช้กับข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
เพราะสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผล มีความแม่นย า
ถูกต้อง ช่วยลดจ านวนบุคลากรและลดเวลาในการท างานได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน จึงได้พัฒนา
สมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับให้ค าปรึกษาทางกฎหมายในกรมสรรพสามิตโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขึ้น 
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence) ด้วยระบบตอบแชตอัตโนมัติหรือเป็นเทคโนโลยี
หุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนาหรือแช็ตบอต (Chatbot) ด้วยโปรแกรม Dialogflow และแอปพลิเคชันไลน์ 
เพื่อเป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อพัฒนาสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับให้ค าปรึกษาทางกฎหมายในกรมสรรพสามิต
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์  
 2. เพื่อท าการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับให้
ค าปรึกษาทางกฎหมายในกรมสรรพสามิตโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI): ลักษณะของงาน
ปัญญาประดิษฐ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
 1. Cognitive Science เป็นงานท่ีพัฒนาบนพื้นฐานของชีววิทยา จิตวิทยา และสาขาท่ี
เกี่ยวข้องกับงานนี้ประกอบด้วย ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert Systems) หรือระบบงานความรู้ ระบบ
เครือข่ายนิวรอน (Neural Network) ฟัสชีโลจิก (Fuzzy Logic) เจนเนติก อัลกอริทึม (Genetic 
Algorithm) เอเยนต์ชาญฉลาด (Intelligent Agents) และระบบการเรียนรู้ (Learning Systems)  
 2. Robotics เป็นงานท่ีพัฒนาบนพื้นฐานของวิศวกรรมและสรีรศาสตร์ และเป็นการพยายาม
สร้างหุ่นยนต์ให้มีความฉลาดและถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แต่สามารถเคล่ือนไหวได้เหมือนกับมนุษย์ 
และมีทักษะให้ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะในการมองเห็น ทักษะในการสัมผัส เป็นต้น 
 3. Natural Interface การพัฒนาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจในส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์สามารถส่ือสารกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก ประกอบด้วยงาน ดังนี้ ระบบท่ี
มีความสามารถในการเข้าใจ ภาษามนุษย์ (Natural Language) และระบบภาพเสมือนจริง (Virtual 
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Reality) เป็นการสร้างภาพเสมือนจริงหรือภาพจ าลองของเหตุการณ์โดยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีการ
ติดต้ังตัวเซ็นเซอร์ ต่าง ๆ ไว้กับอุปกรณ์ท่ีใช้เป็น Input/output ของระบบด้วย 
 แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนาหรือแชทบอท: แชทบอท (Chatbot) 
คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจ าลองบทสนทนาของมนุษย์ ท่ีสามารถส่ือสารผ่านข้อความหรือเสียงได้
แบบทันท่วงที (Real Time) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ในการ
โต้ตอบกับคู่สนทนา ซึ่งตัวโปรแกรมนี้จะถูกฝังตัวอยู่บน Server หรือ Application หรือโปรแกรม 
Chat ต่าง ๆ โดยในปัจจุบัน Chatbot นั้นมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 
 1. Rule-Based Bot หรือ Script Bot เป็น Bot ท่ีท างานและให้ผลลัพธ์ตามท่ีถูกก าหนด ใน
กฎและคีย์เวิร์ดท่ีวางไว้ หากผู้ใช้งานพิมพ์ผิด แม้แต่ตัวอักษรเดียว หรือถามไม่ตรงกับสคริปหรือคีย์เวิร์ด  
ท่ีก าหนดไว้ จะไม่สามารถตอบค าถามหรืออาจให้ค าตอบท่ีผิดพลาดได้ 
 2. AI-Base Bot หรือ Intelligent Bot เป็น Bot ท่ีถูกพัฒนาด้วย Natural Language 
Processing (NLP) ซึ่งจะมีการเรียนรู้ในค าพูดและส่ิงท่ีเขียน โดยใช้ Machine Learning อย่าง AI ท า
ให้การแสดงผลลัพธ์มีความยืดหยุ่นมากกว่า Rule-Based Bot ส่งผลให้ AI Bot ได้รับความสนใจและ
ความนิยมจากผู้ใช้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างของ Chatbot ประเภทนี้ได้แก่ Google Assistant Siri หรือ 
Alexa เป็นต้น  
 แนวคิด DialogFlow: Dialogflow เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนา Chatbot ท่ีมีจุดเด่นใน
การรองรับการท าการประมวลความเข้าใจในภาษาธรรมชาติ (Natural Language Understanding) 
ได้โดยท่ีผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแปลงข้อมูลน าเข้า 
(Input) ของผู้ใช้ ให้เป็น เจตนา (Intent) โดยผ่านกระบวนการนี้ ท าให้ Chatbot สามารถหา Intent 
และสามารถบ่งช้ีเพื่อจดจ าสาระส าคัญ (Entity) บนข้อความนั้นๆ ได้ DialogFlow สามารถรองรับ
ภาษาได้ถึง 20 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย รวมท้ังสามารถติดต่อกับโปรแกรมส่งข้อความต่าง ๆ เช่น 
LINE, Facebook Messenger, Twitter ท าให้การใช้งาน DialogFlow เป็นไปอย่างแพร่หลาย 
 แนวคิดดิจิทัลแพลตฟอร์ม: แพลตฟอร์ม หมายถึง สภาวะแวดล้อมท่ีประกอบด้วยฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ของระบบ ซึ่งวางขอบเขตไว้กว้าง ๆ และเปิดให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาพัฒนาต่อยอดงาน
ของตนเองได้ ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเข้ามาด าเดินงานของตนเองได้ 
สามารถสร้างโมเดลงานของตนเองได้ 
 แพลตฟอร์มแบ่งตามลักษณะของผู้ใช้งานได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  
 1. แพลตฟอร์มภายในองค์กร (Internal platform) เป็นแพลตฟอร์มแบบปิดท่ีใช้ภายใน
องค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น โดยแพลตฟอร์มประเภทนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหรือคณะท างาน
ภายในองค์กรสามารถแชร์ข้อมูล ข่าวสาร และท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ ได้แก่ Saleforce 
หรือ Microsoft365 เป็นต้น  
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 2. แพลตฟอร์มส าหรับคู่ค้า (Supply chain platform) เป็นแพลตฟอร์มแบบปิดท่ีเช่ือม
ระหว่างองค์กรท่ีเป็นคู่ค้าซึ่งกันและกัน เพื่อให้องค์กรท่ีเป็นคู่ค้ากันสามารถส่งข้อมูล ข่าวสาร และท า
กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างองค์กรได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ได้แก่ SAP Supply Chain 
Management, Oracle Supply Chain Management เป็นต้น  
 3. แพลตฟอร์มบริการ (Service platform) เป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้ไม่
จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ใช้บริการได้ท าการแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร และท ากิจกรรมระหว่าง
กันได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ซื้อขายบริการระหว่างกัน แลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างกัน เป็นต้น โดยตัวอย่างผู้เล่นในแพลตฟอร์มชนิดนี้ ได้แก่ Facebook และ Airbnb เป็นต้น 
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 เกียรติพันธ์ศักดิ์ บิลอับดุลล่าห์ (2564) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ Chatbot สนับสนุน
งานสอบสวนกรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเบตง เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อสนับสนุน
การให้ข้อมูลบริการประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย โดยประเมินประสิทธิภาพกระบวนการโดยใ ช้
แนวทางจัดการแบบลีน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อการใช้ Chatbot 
 WeiBensteiner (2018) ศึกษาวิจัยเรื่อง แชทบอทเพื่อแนวทางการจัดการกระบวนการตอบ
ค าถามงานบริการอยางมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อประเมินการใชงานแชทบอทใน
อุตสาหกรรมการบริการนอกจากนี้ ยังมีการประเมินเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นขอมูลเกี่ยวกับประโยชน
ของแชทบอทและการใหค าแนะน าส าหรับการปรับแตงแชทบอทดวย 
 

วธิีด าเนนิการวจิยั 
 ผู้วิ จัยได้ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบแชทบอทบนแอปพลิเคชันไลน์เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ใน พัฒนาการสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับให้ค าปรึกษาทางกฎหมายในกรมสรรพสามิต
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ก าหนดหัวข้อและขอบเขตของการศึกษาโดยศึกษารวบรวมข้อมูลและคัดกรอง ข้อ
กฎหมาย   ท่ีเกี่ยวกับหัวข้อในกรอบการวิจัย 
 2. น าข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลโดยประมวลรูปแบบ “ค าถามท่ีอาจเกิดขึ้น” ในประเด็นข้อ
กฎหมายตามขอบเขตท่ีก าหนดพร้อมท้ัง “ค าตอบ” ส าหรับค าถามเหล่านั้น 
 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยจัดท าโครงสร้างกรอบสนทนา (dialogue) ตามรูปแบบ 
(pattern) ท่ีปัญญาประดิษฐ์เข้าใจและทดสอบกรอบสนทนา โดยใช้เครื่องมือด้านปัญญาประดิษฐ์ เช่น 
Google DiaglogFlow และน ากรอบสนทนาท่ีผ่านการทดสอบแล้วไปจัดท าและพัฒนาเป็นฐานข้อมูล  
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 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โครงสร้างการออกระบบแอปพลิเคชันแชทบอท โดยใช้
เครื่องมือ Line Developers กับ LINE Official Account เพื่อสร้างเป็นบัญชีทางการ จากนั้นใช้ 
Dialogflow เป็นตัวสร้าง Intents และ Responds ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
 Use Case diagram ระบบแชทบอท 
 

 
 

ภาพท่ี 3  Use Case Diagram ของระบบแชทบอท 
 

ผลการวิจยั 
 1. การท างานของระบบพัฒนาสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับให้ค าปรึกษาทางกฎหมายใน
กรมสรรพสามิตโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
 ทดสอบการท างานระบบโดยการเปิดแอปพลิเคชันแชทบอต และป้อนข้อความต่าง ๆ ท่ีต้องการ
ทราบเกี่ยวกับข้อค าถามทางกฎหมาย ตัวอย่างการป้อนข้อความ “ขอใบอนุญาต” ระบบด าเนินการไปเช็ค 
Intents ใน Dialogflow และแสดงข้อความตอบกลับมา (responses) ดังภาพท่ี 4 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

447 

 

 

        
 

ภาพท่ี 4  ตัวอย่างการแสดงผลหน้าจอการตอบค าถามทางกฎหมาย 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมายในกรมสรรพสามิตของระบบของแอปพลิเคชันแชทบอทซึ่งมีจ านวนข้อมูล 20 คน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 คน บุคลากรกรมสรรพสามิต จ านวน 5 คน และ

ประชาชนทั่วไป จ านวน 10 คน เมื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
แสดงดังในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแชทบอตของกลุ่มผู้ใช้งาน 
 

รายการประเมนิ ( )  SD ระดบัความพงึพอใจ 

1. ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล 4.65 0.65 มากท่ีสุด 
2. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.50 0.67 มาก 
3. ความถูกต้องของผลลัพธ์จากการประมวลผลในระบบ 4.35 0.73 มาก 
4. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความสัญลักษณ์ในการส่ือ
ความหมาย 

4.25 0.83 มาก 

6. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.25 0.70 มาก 
7. ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.55 0.67 มากท่ีสุด 

สรุปผลการใชง้าน 4.46 0.69 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 ได้ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ดังนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ใช้งานระบบแชทบอท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับให้ค าปรึกษาทางกฎหมายใน
กรมสรรพสามิตโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้น มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความ
น่าสนใจในการใช้งาน ได้แพลตฟอร์มท่ีสามารถช่วยลดกระบวนงานในการตอบค าถามทางกฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ มีความแม่นย าถูกต้อง เช่ือถือ
ได้ ท าให้สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์นี้ไปวิเคราะห์และสรุปผล ได้
อย่างรวดเร็ว ช่วยลดจ านวนบุคลากรในหน่วยงานราชการท่ีท างานด้านกฎหมายและลดเวลาในการ
ท างานได้ โดยผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มของบุคลากรจากกรม
สรรพสามิตและประชาชนท่ัวไป พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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ปจัจยัดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร และปจัจยัดา้นคณุคา่ตราสนิคา้ 
ทีส่่งผลตอ่ความไวว้างใจในตราสนิคา้ กรณศีกึษา บรษิทั ไปรษณยีไ์ทย จ ากดั  

THE FACTORS OF SERVICE QUALITY  
AND BRAND EQUITY THAT AFFECT BRAND TRUST:  

A CASE STUDY OF THAILAND POST COMPANY LIMITED 
 

พชัรี สวุรรณานนทกลุ* 
Patcharee suwannanonthakun 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศริริตัน ์โกศการกิา** 
Asst. Prof. Sirirat Kosakarika 

 

บทคดัยอ่  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 2) เพื่อศึกษาระดับคุณค่าตราสินค้า ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 3) เพื่อศึกษา
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสินค้า
ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และกลุ่มผู้ค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Commerce) ท่ีใช้บริการขนส่งโดยไปรษณีย์
ไทย จ านวน 400 ราย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นในการเก็บข้อมูล และ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อยู่ในระดับมาก และ
ระดับคุณค่าตราสินค้า ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อยู่ในระดับมาก  ปัจจัยด้านคุณภาพ การ
ให้บริการด้านตอบสนองลูกค้า ด้านให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสินค้าของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้าส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
ค าส าคญั: คุณค่าตราสินค้า, คุณภาพการให้บริการ, ความไว้วางใจในตราสินค้า, ไปรษณีย์ไทย 
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ABSTRACT  
 The objectives of research were to 1) study the level of service quality of 
Thailand Post Company Limited. 2) study the level of brand equity of Thailand Post 
Company Limited. 3) study the factors of service quality and brand equity that effect on 
brand trust of Thailand Post Company Limited. The research was quantitative research 
which focused on 400 samples who customers of Thailand Post Company Limited. In 
addition, this research collected data by using questionnaire and analyzed data by 
descriptive statistics, inductive statistics and multiple regression analysis were also 
applied to analyze the data. The results of research found the factors of service quality 
and brand equity related to brand trust of Thailand Post Company Limited. According to 
the study also found that customer respondence and customer satisfaction related to 
brand trust of Thailand Post Company Limited. Moreover, the  perceived quality  and 
brand royalty also related to brand trust of Thailand Post Company Limited. The 
hypothesis was proved at significant level of 0.05. 
Keywords: brand equity, service quality, brand trust, Thailand Post  
 

บทน า   
 ธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นธุรกิจบริการท่ีมีบทบาทส าคัญในการกระจายสินค้าสู่ตลาด ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์มีแนวโน้มเติบโตอย่างเนื่อง เนื่องจากการเติบโตของ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนในปัจจุบัน 
รวมท้ังแรงขับเคล่ือนจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงวิกฤตโควิด-19 ท่ีผ่านมาได้สร้าง
ปัจจัยเชิงบวกให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ “ธุรกิจโลจิสติกส์” 
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญท้ังในเรื่องรายได้และปริมาณการขนส่ง สอดคล้องกับข้อมูลศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจทีทีบี ท่ีได้ประเมินแนวโน้มภาคการขนส่งของประเทศไทยว่า ปี 2565 จะเติบโตกว่า 10.5%  
นอกจากนี้การกลับสู่ระดับสภาวะปกติของภาคการผลิต เนื่องจากความต้องการสินค้าของผู้บริโภคและ
ผู้ผลิตท่ีฟื้นกลับมา ส่งผลให้อุปสงค์ต่อธุรกิจโลจิสติกส์ปรับเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์
มีรายได้สูงกว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่ิง
ส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดแนวโน้มทาง
การตลาดท่ีสร้างโอกาสในรูปแบบวิถีใหม่ (New normal) ส่วนปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจโลจิสติกส์
ประสบความส าเร็จและสร้างโอกาสในการแข่งขันได้ดีนั่นก็คือ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและการ
สร้างคุณค่าตราสินค้า โดยความพึงพอใจในการให้บริการท่ีดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มา
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รับบริการอย่างน่าประทับใจ ได้มาตรฐาน ดีเกินความคาดหวังของผู้มารับบริการ (สิริภาพรรณ ล้ีภัย
เจริญ 2560) สามารถดึงดูดและสร้างความประทับใจผู้รับบริการท่ีเข้ามาใช้บริการด้วยความเช่ือมั่นและ
พึงพอใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ ท้ังนี้ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าสามารถ
เช่ือมโยง ผู้บริโภคให้รับรู้ได้ถึงคุณภาพสินค้า ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า และการจดจ าสินค้าได้ 
(Pinar, Trapp, Girard & Boyt, 2014) ตราสินค้าได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงผู้รับบริการ
ให้เกิดความเช่ือมั่นในการบริการ เพิ่มคุณค่า สร้างความมั่นใจ และไว้วางใจในคุณภาพของการ
ให้บริการ 
 จากแนวคิดดังกล่าว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้น ามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริการขนส่งของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เนื่องจากคุณภาพการให้บริการท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ีของ
ประเทศ การบริหารจัดการ การจัดเก็บสินค้าและการขนส่งท่ีปลอดภัยเช่ือถือได้ ประกอบกับการ
ให้บริการด้วยความจริงใจ และมาตรฐานการบริการท่ีดี ประกอบกับความเช่ือมั่นต่อตราสินค้า และ
สามารถดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามารับบริการ และสามารถรักษาลูกค้ารายเดิมให้คงอยู่ ส่งผลให้สร้าง
ผลก าไรได้ในระยะยาวและมีการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างคุณค่าของตราสินค้า เพื่อให้ 
ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจการบริการ ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการผู้บริโภค หรือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และตอบโจทย์การด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน 
 

วัตถปุระสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 2. เพื่อศึกษาระดับคุณค่าตราสินค้า ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อ
ความไว้วางใจในตราสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการอย่างน้อย 1 ปัจจัย ส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสินค้า
ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 2. ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าอย่างน้อย 1 ปัจจัย ส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสินค้าของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

453 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตวัแปรอสิระ (independent variable)         ตวัแปรตาม (dependent variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

วธิกีารด าเนนิการวจิยั 
 การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ 
การใช้การพรรณนา และการด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงส ารวจ โดยใช้สถิติพรรณนาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
ของข้อมูล และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การใช้สถิติอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบ
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และกลุ่มผู้ค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Commerce) ท่ีใช้บริการขนส่งโดยไปรษณีย์
ไทย ซึ่งเป็นจ านวนประชากรท่ีไม่แน่นอน ดังนั้น จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran 
(1953) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยคุณภาพการให้บริการและคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความ
ไว้วางใจในตราสินค้า ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงส ารวจจากแบบสอบถามออนไลน์ 

คุณคา่ตราสนิค้า  
1. การตระหนักรู้ตราสินค้า  
2. การเช่ือมโยงตราสินค้า  
3. รับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์  
4. ความภักดีต่อตราสินค้า 
ท่ีมา : (Aaker,1991) 
 
  

คุณภาพการใหบ้รกิาร 
1. นามธรรมของการบริการ 
2. ความน่าเช่ือถือ 
3. การตอบสนองลูกค้า 
4. การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 
5. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า 
ท่ีมา : Panasuraman, Zeithaml 
and Berry (1994) 
 
 

ความไวว้างใจในตราสนิค้า 
1. ความน่าเช่ือถือของตราสินค้า  
2. ความมีช่ือเสียงของตราสินค้า 
 ท่ีมา : Lossoued & Hobbs 
(2015) 
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์  
 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยกับปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท้ัง 5 ด้าน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ การให้
ความมั่นใจแก่ลูกค้า การตอบสนองลูกค้า การเข้าใจและรู้จักลูกค้า และด้านนามธรรมของการบริการ 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพการให้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

ปัจจยัคณุภาพการให้บรกิาร N = 400 ระดบัความคดิเหน็ ล าดับที ่

 SD   
1. ด้านนามธรรมของการบริการ 3.95 0.69 มาก 5 
2. ด้านความน่าเช่ือถือ 4.18 0.64 มาก 1 
3. ด้านการตอบสนองลูกค้า 4.05 0.71 มาก 3 
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 4.17 0.63 มาก 2 
5. ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า 3.97 0.75 มาก 4 

รวม 4.06 0.59 มาก  
 

 วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษาระดับคุณค่าตราสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยกับปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าท้ัง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  การตระหนักรู้ตราสินค้า การ
รับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความภักดีต่อตราสินค้า และการเช่ือมโยงตราสินค้า ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

ปัจจยัคณุคา่ตราสนิคา้  N = 400 ระดบัความคดิเหน็ ล าดับที ่ 

 SD   
1. ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า 4.18 0.71 มาก 4 
2. ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า 3.91 0.70 มาก 1 
3. ด้านการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ 4.00 0.70 มาก 2 
4. ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 3.99 0.86 มาก 3 

รวม 4.02 0.66 มาก  
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 วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า
อย่างน้อย 1 ปัจจัย ส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สมมติฐานท่ี 1 
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไว้วางใจในตราสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการตอบสนองลูกค้า มีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ 0.23 และด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.25 ซึ่งหมายความว่าท้ัง
สองปัจจัยข้างต้นนี้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดความไว้วางใจในตราสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
โดยตัวแปรอิสระท้ังหมด ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการสามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรตาม คือ 
ความไว้วางใจในตราสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในภาพรวมได้ร้อยละ 42.00 (R2 มีค่าเท่ากับ 
0.42) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 58 เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมี
ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในตราสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในทิศทางเดียวกัน ระดับสูง 
(R มีค่าเท่ากับ 0.65) สามารถเขียนสมการ Multiple Linear Regression ดังนี้  Y = 0.63 + 0.23X3 
+ 0.25 X4 ตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความ 
              ไว้วางใจในตราสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

ตวัแปร (Variable)   B S.E.   t Sig. 
1. ด้านนามธรรมของการบริการ 0.48 0.59 0.82 0.41 
2. ด้านความน่าเช่ือถือ 0.15 0.85 1.85 0.06 
3. ด้านการตอบสนองลูกค้า 0.23 0.80 2.89 0.00* 

4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 0.25 0.92 2.80 0.00* 

5. ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า 0.13 0.68 1.91 0.05 

R= 0.65, R2 = 0.42, Adjust R2 = 0.41, F = 58.22, Significant = 0.00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไว้วางใจตรา
สินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านรับรู้คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ มีค่าค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.39 ด้านภักดีต่อตราสินค้า มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.38 ซึ่ง
หมายความว่าท้ังสองปัจจัยข้างต้นนี้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดความไว้วางใจในตราสินค้าของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยตัวแปรอิสระท้ังหมด ได้แก่ ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า สามารถร่วมกันอธิบายตัว
แปรตาม คือ ความไว้วางใจในตราสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในภาพรวมได้ร้อยละ 69 (R2 มี
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ค่าเท่ากับ 0.69) ท่ีเหลืออีกร้อยละ 31 เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ และปัจจัยคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์
กับความไว้วางใจในตราสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดในทิศทางเดียวกัน ระดับสูงมาก (R มีค่า
เท่ากับ 0.83) สามารถเขียนสมการ Multiple Linear Regression ดังนี้  Y = 0.42 + 0.39X3 + 0.38 
X4 ตามตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ส่งผลต่อความ 
              ไว้วางใจในตราสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

ตวัแปร (Variable) B S.E. t Sig. 
1. ด้านตระหนักรู้ตราสินค้า 0.04 0.04 1.12 0.26 
2. ด้านเช่ือมโยงตราสินค้า 0.06 0.05 1.15 0.24 
3. ด้านรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ 0.39 0.05 7.31 0.00* 

4. ด้านภักดีต่อตราสินค้า 0.38 0.04 9.07 0.00* 

  R= 0.83, R2 = 0.69, Adjust R2 = 0.68, F = 221.75, Significant = 0.00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผล
ต่อความไว้วางใจในตราสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยสามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ จากการศึกษาท้ัง 5 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
เห็นด้วยกับปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า การตอบสนองลูกค้า การเข้าใจและ
รู้จักลูกค้า และด้านนามธรรมของการบริการ ตามล าดับ ซึ่งปัจจัยท้ัง 5 ด้านนั้น มีผลต่อการเลือกใช้
บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (ญาธิณี เหลืองทรัพย์ทวี ,2560) 
อธิบายว่า คุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทขนส่ง เพื่อรับรู้แนวทาง
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความประทับใจและ
กลับมาใช้บริการอีกครั้ง 
 2. ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็น
ด้วยกับปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ท้ัง 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (กนกพร พิทักษ์รุ่งเรือง ,2559) 
ว่าคุณค่าตราสินค้าเสมือนสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งเช่ือมโยงตราสินค้าและสามารถเพิ่มหรือลดคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณค่าตราสินค้ายังมีผลต่อการเลือกใช้บริการอีกด้วย 
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 3. ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจ
ในตราสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พบว่า 
  3.1 ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้ามีนัยส าคัญต่อปัจจัย
ด้านคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรชนก เต็งวงษ์วัฒนะ, 2558) ท่ีได้ศึกษาคุณภาพการบริการในการเลือกใช้
บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน พบว่า การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตามมาตรฐานการ และพนักงานมี
ความพร้อมให้ค าปรึกษาในการบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า นอกจากนี้ 
การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า โดยพนักงานสามารถตอบค าถามและอธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ พร้อม
ท้ังสร้างความเช่ือมั่นว่าข้อมูลส่วนตัวจะได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ญาธิณี เหลืองทรัพย์ทวี (2560) อธิบายว่า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทขนส่งเอกชน  
  3.2 ด้านการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์และด้านภักดีต่อตราสินค้ามีนัยส าคัญต่อปัจจัยด้าน
คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Ebru SURUCU, Nergis OZISPA (2017) ได้ศึกษาความเช่ือมโยงปัจจัยตราสินค้า ความ
ภักดี และความไว้วางใจต่อตราสินค้า พบว่า การรับรู้ตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีและสร้างความ
ไว้วางใจในการใช้บริการของลูกค้า นอกจากนี้ด้านภักดีต่อตราสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ามีทัศนคติท่ีดีต่อ
ตราสินค้า เกิดความประทับใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการบริการและไว้วางใจในตราสินค้า 
ส าหรับด้านพฤติกรรม  ลูกค้ายึดมั่นต่อตราสินค้านั้น จะสร้างความพึงพอใจท่ีสม่ าเสมอ พยายาม
แสวงหาตราสินค้า และยินดีกลับมาใช้บริการของไปรษณีย์ไทยอย่างต่อเนื่อง 
 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้   
 1. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้พนักงานมีความพร้อมต่องาน
บริการ เช่น เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านการให้บริการ
และมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาจากผู้รับบริการ การให้บริการผ่านช่องทางท่ีหลากหลายมากขึ้น 
เช่น Hotline ศูนย์ประสานงานกรณีเร่งด่วน 
 2. ปรับปรุงสถานท่ีการให้บริการให้มีความทันสมัย ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น จัดช่อง 
Post Lane/Drop off เพิ่มเติม 
 3. ปรับปรุงระบบการบริการและขนส่งให้ครอบคลุมทุกวัน และขยายให้เข้าถึงลูกค้าในระดับ
ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
 4. ด้านตราสินค้า ควรส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ เพื่อตอกย้ าความมั่นใจ ความไว้วางใจต่อตรา
สินค้าไปรษณีย์ไทย เช่น การเน้นจุดเด่นในการเข้าถึงทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศพร้อมท้ังการบริการอย่าง



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

458 

 

จริงใจ โดยเน้นย้ าเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าท่ีตรงจุด เน้นความผูกพันท่ีอยู่เคียงข้างคนไทยมา
อยู่ช้านาน 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ตราสินค้าท่ี
เป็นคู่แข่งในเรื่องคุณภาพในการให้บริการและคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกโดยวิธีการสัมภาษณ์และเชิงเปรียบเทียบจากกลุ่มตัวอย่าง  
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมการจัดค่ายนันทนาการ
วิชาการในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัยจ านวน 6 คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศ ษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยวางประเด็นศึกษาเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพ
การจัดค่ายนันทนาการวิชาการในปัจจุบัน ด้านงบประมาณ ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร ด้านวิธีด าเนินการ ด้านท่ีมาและจุดประสงค์ และด้านอุปสรรค
ในการจัดค่ายนันทนาการวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า การจะเกิดค่ายนันทนาการวิชาการค่ายหนึ่งได้
นั้น จ าเป็นต้องมีความพร้อมในทุกประเด็น  เนื่องจากแต่ละประเด็นมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้อง
กันอย่างแนบแน่น การพิจารณาจัดค่ายนันทนาการวิชาการโดยค านึงจากเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
จึงเป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 
ค าส าคัญ: ความพร้อม, ค่าย, นันทนาการ, วิชาการ, โรงเรียน 
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ABSTRACT 
 The purpose of this qualitative research was to study readiness for 
organizing academic recreational camps in extra-large schools in the Secondary 
Educational Service Area 1. Data collection was done with semi-structural interview 
conducted on 6 participants from 6 different extra-large schools in the Secondary 
Educational Service Area 1. The research studied on 8 relevant points: current state 
of academic recreational camp organizing, budgets, facilities, personnel, 
management, processes, causes and objectives, and obstacles. It was found that all 
relevant points had to be readied in order to organize an academic recreational 
camp because all points were tightly involved with one another. To consider 
organizing an academic recreational camp from only a single point was unfitting 
course of action.  
Keywords: readiness, camp, recreation, academic, school.  
 

บทน า 
 การศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยส่งเสริมส าคัญท่ีมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่และแนวทางการ
เจริญเติบโตของผู้เยาว์ ท้ังยังมีผลช้ีน าแนวทางของสังคมในภาพรวม (Vila, 2005) จึงท าให้การศึกษา
ไม่ใช่เรื่องท่ีสามารถละเลยได้ หากต้องการขับเคล่ือนสังคมไปในทางท่ีเจริญขึ้น ประเทศไทยแบ่งความรู้
พื้นฐานส าหรับผู้เรียนออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และมีการสอบวัดความรู้ระดับประเทศ ได้แก่ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ให้ความส าคัญกับ 5 วิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากผลการทดสอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศทุกวิชาอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ช้ีให้เห็นว่ายังมีพื้นท่ีให้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในประเทศไทยอยู่อีกมาก นอกจากข้อมูลข้างต้น ยังมีเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียนท่ีประสบ
ปัญหาความเครียดจนน าไปสู่การตัดสินใจอันน่าเศร้ามากกว่าท่ีผ่านมา ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจใน
ตัวเลือกทางการศึกษาท่ีสามารถช่วยยกระดับคุณภาพความรู้และสภาพจิตใจท่ีดีของผู้เรียนได้ 
 นันทนาการ เป็นองค์ความรู้ท่ีมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการใช้เวลายาม
ว่าง โดยพัฒนาอารมณ์และทักษะทางกายไปพร้อมกัน จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าเข้ามาประกอบกับ
ความรู้ดั้งเดิมตามหลักสูตรแบบเรียน หนึ่งในผลผลิตจากกระบวนความคิดนี้ ได้แก่ ค่ายนันทนาการ
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วิชาการ ท่ีมีหลักการสนับสนุนท้ังความสนุกสนานและสุขภาพตามฉบับของนันทนาการ ท้ังยังส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจต่อการศึกษาและทัศนคติท่ีดีไปพร้อมกัน  
 อย่างไรก็ตาม การจ าแนกคะแนนเฉล่ียตามขนาดโรงเรียน ท่ีต้ัง และภูมิภาค แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่น ๆ โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในเมืองมีคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าโรงเรียนท่ีต้ังอยู่นอกเมือง และโรงเรียนในภูมิภาคกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ทุกภูมิภาค (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2565) เมื่อพิจารณาควบคู่กับสถิติรายได้เฉล่ียต่อ
ครัวเรือนตามรายจังหวัดนับแต่พ.ศ. 2545-2562 ซึ่งมีข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดท่ีมีรายได้
ต่อครัวเรือนโดยเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียประเทศถึงหนึ่งเท่าตัว (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) ผู้วิจัยจึง
ต้ังข้อสังเกตว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมทุกด้านท่ีส่งเสริม
การศึกษาและมีแนวโน้มสอดรับกับความพร้อมในการจัดค่ายนันทนาการวิชาการมากกว่าโรงเรียนอื่น 
ๆ ในประเทศไทย และหวังว่าความรู้จากการศึกษาจะช่วยน าไปสู่การพัฒนากระบวนการลด
ความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาได้ในอนาคต 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดค่ายนันทนาการวิชาการในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิ เศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งปัจจุบันมีท้ังส้ิน 17 แห่ง จ ากัดจ านวนกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้
เกิดความเข้าใจต่อประเด็นศึกษาเชิงลึก (ชาย โพธิสิตา, 2562; Morse, 2005; Nastasi and 
Schensul, 2005; Dworkin, 2012) ได้จ านวน 6 แห่ง สรรหาผู้เข้าร่วมการวิจัยจากแต่ละโรงเรียน
ด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เกณฑ์อ้างอิงในการคัดเลือก 
 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. ค่ายนันทนาการวิชาการ หมายถึง ค่ายวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยใช้ความรู้ทางนันทนาการ
ประกอบกับความรู้ทางการศึกษาเพื่อสร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความเพลิดเพลินและความสามารถ
เชิงวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี(พิชชานนท์ ศรีพล, 2565) 
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 2. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หมายถึง 
โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ท้องท่ีเขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ 
ตล่ิงชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีนักเรียนมากกว่า 2,500 คน ขึ้นไป 
 

วธิีด าเนนิการวจิยั 
 เครื่องมือการวิจัยท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ครอบคลุมประเด็นศึกษา 8 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสภาพการจัดค่ายนันทนาการวิชาการในปัจจุบัน ด้านงบประมาณ ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิง
อ านวยความสะดวก ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร ด้านวิธีด าเนินการ ด้านท่ีมาและจุดประสงค์ และ
ด้านอุปสรรคในการจัดค่ายนันทนาการวิชาการ 
 ผู้วิจัยติดต่อโรงเรียนท้ัง 6 แห่ง ซึ่งถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้แต่ละโรงเรียนเสนอช่ือ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยพิจารณาตามเกณฑ์อ้างอิง ได้แก่ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการตัดสินใจ 
มีข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการจัดค่ายนันทนาการวิชาการ และเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบการจัดค่ายนันทนาการวิชาการ โดยจะขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ 
จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการติดต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยเพื่อท าการนัดหมายสถานท่ีและเวลาการให้สัมภาษณ์
ตามแต่ความสะดวกของผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคน 
 

ผลการวิจยั 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านสภาพการจัดค่ายนันทนาการวิชาการในปัจจุบัน 
 โรงเรียนท้ังหมดในกลุ่มตัวอย่างแบ่งประเภทนักเรียนเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ นักเรียน
หลักสูตรปกติและนักเรียนหลักสูตรพิเศษ กลุ่มหลัง อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรส าหรับผู้มี
พรสวรรค์ทางการศึกษา ซึ่งเงื่อนไชการจัดค่ายให้นักเรียนหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษจะแตกต่าง
กันมากในบางประเด็น ความแตกต่างทางด้านสภาพการจัดค่ายนันทนาการ คือ ทุกโรงเรียนจัดค่าย
นันทนาการวิชาการให้นักเรียนหลักสูตรพิเศษทุกระดับช้ันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในขณะท่ีมีเพียงบาง
โรงเรียนท่ีสามารถจัดค่ายนันทนาการวิชาการให้นักเรียนหลักสูตรปกติได้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมาก
แล้วจะมีการจัดค่ายนันทนาการวิชาการให้นักเรียนหลักสูตรปกติแค่เป็นครั้งคราวหรือไม่มีเลย ซึ่งอาจ
ใช้การจัดทัศนศึกษาเพื่อทดแทน 
 หลังการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โรงเรียนต่าง ๆ ตัดสินใจลดจ านวนการท า
กิจกรรมค่ายนันทนาการลงอย่างชัดเจนหรือยกเลิกกิจกรรมค่ายท้ังหมดเพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากร และแม้โรงเรียนบางแห่งยังมีการจัดค่ายนันทนาการอยู่ แต่ท้ังผู้เข้าร่วมการวิจัย
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และนักเรียนก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าค่ายนันทนาการยังมีความส าคัญกับสภาพจิตใจและ
ผลการเรียนของนักเรียนอยู่อย่างยากจะหากิจกรรมอื่นทดแทนได้ 
 สว่นที ่2 ดา้นงบประมาณ  
 งบประมาณในการจัดค่ายนันทนาการวิชาการของนักเรียนหลักสูตรปกติมาจากงบประมาณ
ท่ีภาครัฐจัดเตรียมไว้ ซึ่งไม่มากมายนัก ภายใต้งบประมาณอันจ ากัดนี้เอง จึงส่งผลต่อขอบเขต
ศักยภาพการจัดค่ายนันทนาการวิชาการให้แก่นักเรียนหลักสูตรปกติในด้านอื่น ๆ ตามมา 
 งบประมาณในการจัดค่ายนันทนาการวิชาการของนักเรียนหลักสูตรพิเศษถูกคิดรวมอยู่ใน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอยู่แล้ว และอาจมีการขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมจาก
ผู้ปกครองเป็นรายกิจกรรม งบประมาณของนักเรียนหลักสูตรพิเศษมีจ านวนมากกว่านักเรียนปกติ
อย่างชัดเจน เป็นเหตุให้สามารถใช้จ่ายกับกิจกรรมค่ายนันทนาการได้ค่อนข้างเต็มท่ี ส่งผลให้นักเรียน
หลักสูตรพิเศษได้รับคุณประโยชน์จากการจัดค่ายกว้างขวางมากกว่านักเรียนหลักสูตรปกติ 
 ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังการจัดค่ายให้นักเรียนหลักสูตรปกติและหลักสูตร
พิเศษมีเกณฑ์การพิจารณาใกล้เคียงกัน โดยเลือกพิจารณาความคุ้มค่าสูงสุดท่ีได้รับจากการจัดค่าย
นันทนาการวิชาการ ในส่วนของความคุ้มค่าพิจารณาจากสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ความสามารถของ
ผู้จัดกิจกรรม กิจกรรมภายในค่ายนันทนาการวิชาการ ความจ าเป็นหรือความส าคัญในการจัดค่าย 
ความน่าจะเป็นในการบรรลุจุดประสงค์ของค่าย 
 สว่นที ่3 ดา้นสถานที่ อปุกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก  
 ทุกโรงเรียนมีหลักการจัดการความพร้อมด้านสถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก
เหมือนกัน คือ ไม่มีโรงเรียนแห่งใดเลือกจัดค่ายนันทนาการวิชาการภายในพื้นท่ีของโรงเรียนเอง 
เพราะไม่มีความพร้อมต่อการด าเนินกิจกรรมในค่ายและไม่มีขนาดเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 ส่วนสถานท่ี ทุกโรงเรียนจะพิจารณาจากขนาดพื้นท่ีตัวอาคารและพื้นท่ีแวดล้อมอาคารให้
พอเหมาะกับการดูแลนักเรียน ไม่แคบในระดับท่ีเกิดการเบียดเสียด และไม่กว้างในระดับท่ีไม่สามารถ
ดูแลนักเรียนได้อย่างท่ัวถึงได้ ท้ังนี้ ส่ิงท่ีต้องค านึงถึง ได้แก่ พื้นท่ีพักผ่อน พื้นท่ีรับประทานอาหาร 
พื้นท่ีพักแรม และพื้นท่ีจัดกิจกรรม ซึ่งจะเช่ือมโยงกับความพร้อมด้านวิธีด าเนินการ 
 ส่วนอุปกรณ์ จะมีอุปกรณ์กลุ่มหนึ่งท่ีทุกค่ายจ าเป็นต้องมี คือ โสตทัศนูปกรณ์ หรืออุปกรณ์
ในการน าเสนอภาพและเสียง ด้วยจ านวนนักเรียนร่วมกิจกรรมท่ีมาก ท าให้ต้องมีอุปกรณ์ท่ีมี
ความสามารถเหมาะสมในการส่ือสารให้นักเรียนเข้าใจอย่างท่ัวถึงกัน นอกเหนือจากนี้แล้ว เป็น
อุปกรณ์ท่ีแปรเปล่ียนไปตามแต่วิธีการด าเนินการของแต่ละค่าย 
 ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงท่ีจ าเป็นในทุกค่าย ประกอบด้วย ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การพักผ่อน ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท าธุระส่วนตัว ส่ิงอ านวยความสะดวกในการรับประทาน
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อาหารและอาหาร นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังค านึงถึงสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติโดยรอบท่ี
เหมาะสมต่อการท ากิจกรรม โดยเรื่องสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติโดยรอบนั้นจะค านึงโดยอิงว่า
อ านวยความสะดวกต่อการบรรลุจุดประสงค์ของแต่ละค่ายอย่างไร 
 ภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เรื่องสถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกถูกลดความส าคัญลง เนื่องจากโรงเรียนจ านวนหนึ่งยกเลิกการจัดค่ายนันทนาการวิชาการไป
ท้ังหมด ในขณะท่ีโรงเรียนท่ีไม่ยกเลิก เลือกจะลดจ านวนค่ายนันทนาการวิชาการลง และเปล่ียน
รูปแบบกิจกรรมจากค่ายค้างแรมเป็นการร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติแบบออนไลน์ เกณฑ์การคัดเลือก
สถานท่ี จึงมีขนาดลดลงและพิจารณาความเหมาะสมของอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เหมาะสมต่อการถ่ายทอดความรู้และประกอบกิจกรรมผ่านเครื่องมือส่ือสารมากกว่า 
 สว่นที ่4 ดา้นบุคลากร  
 เนื่องด้วยงบประมาณอันจ ากัดส าหรับกลุ่มนักเรียนหลักสูตรปกติ โรงเรียนท่ีจัดค่าย
นันทนาการวิชาการให้นักเรียนหลักสูตรปกติจึงต้องใช้ครูภายในโรงเรียนท าหน้าท่ีเป็นท้ังวิทยากรและ
ผู้ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาการอยู่ค่าย แม้นักเรียนจะได้รับความสบายใจหลังกิจกรรมจบลงและมี
โอกาสได้พบบรรยากาศการเรียนรู้ใหม่ แต่ยังคงอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์การสอนของครูกลุ่มเดิมท่ีนักเรียน
มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันเป็นประจ า  ความรู้ ท่ีเกิดขึ้นในค่ายนันทนาการวิชาการของนักเรียน
หลักสูตรปกติจึงอาจไม่ได้รับมุมมองต่อโลกหรือความรู้ท่ีสดใหม่เทียบเท่าค่ายของนักเรียนหลักสูตร
พิเศษ 
 ค่ายนันทนาการวิชาการของนักเรียนหลักสูตรพิเศษ ประกอบไปด้วยบุคลากรในค่าย 2 
ลักษณะ ได้แก่ ค่ายอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลภายนอกท้ังหมดและค่ายท่ีอยู่ภายใต้ความร่วมมือ
การดูแลระหว่างครูในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก โดยค่ายท้ังลักษณะนี้พิจารณาเลือกจากทักษะ
และจ านวนของบุคลากรภายนอกท่ีเพียงพอต่อการดูแลนักเรียน อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีค่ายท้ังสองลักษณะ
เป็นเหมือนกัน คือ วิทยากรผู้ให้ความรู้จะเป็นบุคลากรมาจากภายนอกเสมอ เนื่องจากโรงเรียน
ต้องการมอบความรู้และมุมมองท่ีแปลกใหม่ซึ่งคุณสมบัติของครูภายในโรงเรียนมักไม่สอดคล้อง
เพียงพอต่อการท าหน้าท่ี เกณฑ์การเลือกบุคลากรมาเป็นวิทยากร ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละค่าย 
แต่โดยมากแล้วจะเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีท าให้นักเรียนได้เติบโตทางด้านวุฒิภาวะ อารมณ์ และ
ความถนัดเฉพาะทางหรือความถนัดทางวิชาการมากข้ึน 
 สว่นที ่5 ดา้นการบรหิาร  
 ทุกโรงเรียนจะมีครูท่ีได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการค่ายนันทนาการ ความรับผิดชอบนี้
จะตกอยู่กับแต่ละต าแหน่งต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน ครูผู้มีหน้าท่ีบริหารค่ายนันทนาการวิชาการมี
ความรับผิดชอบต้ังแต่การรับรู้งบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปีการศึกษา ท าความเข้าใจประเด็นส าคัญท่ี
ควรสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียน จัดต้ังวัตถุประสงค์ของค่ายนันทนาการวิชาการแต่ละค่าย สรรหา
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บุคคลหรือองค์กรท่ีเหมาะสมในการเป็นผู้น ากิจกรรม หารือร่วมกันภายในหรือหารือกับองค์กร
ภายนอกเพื่อออกแบบการด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และบริหารรายจ่ายให้
เหมาะสมกับงบประมาณในแต่ละปี รวมถึงมีการเก็บข้อมูลการด าเนินการค่ายนันทนาการวิชาการทุก
ครั้งเพื่อทบทวนความส าเร็จ ปัญหา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาปรับปรุงให้ กิจกรรมครั้งถัดไป
เป็นไปอย่างราบรื่นและส่งผลดีกว่าเก่า 
 บางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมเสนอความเห็นและความต้องการท่ีมีต่อกิจกรรม 
รวมถึงการให้เข้าร่วมหารือส่ิงท่ีนักเรียนคาดหวังจากโรงเรียน ข้อเสนอแนะเหล่านี้จะถูกน าไปเป็นส่วน
ส าคัญในการพัฒนาโครงการค่ายนันทนาการวิชาการออกมาเพื่อตอบรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสูงสุด 
 สว่นที ่6 ดา้นวธิดี าเนนิการ  
 การด าเนินการภายในค่ายเริ่มต้นด้วยกระบวนการละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างวิทยากร ผู้ร่วมงานของวิทยากร ครู และนักเรียน เป็นการสร้างความเปิดใจรับต่อการเรียนรู้
ส่ิงใหม่และลดความประหม่าในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย เนื่องจากแต่ละค่ายจะมีผู้เข้าร่วมระหว่าง 
100-200 คน ซึ่งอาจเป็นได้ท้ังนักเรียนจากหลายระดับช้ันและเฉพาะภายในระดับช้ัน ความไม่คุ้นเคย
กันสามารถก่อให้เกิดความหวั่นใจการมีส่วนร่วม การแสดงออก หรือการมีปฏิสัมพั นธ์กับผู้อื่น 
กระบวนการทางด้านจิตวิทยาจึงเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการปูพื้นฐานให้นักเรียนรู้สึกดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
มีความอยากเรียนรู้ และสนุกกับตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในค่าย 
 กิจกรรมในแต่ละช่วงของวันอาจประกอบไปด้วยกิจกรรมในร่มและกิจกรรมกลางแจ้ง 
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของค่ายนันทนาการวิชาการ สถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในแต่ละ
ครั้ง อย่างไรก็ตาม ทุกค่ายจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้สร้างเสริมทักษะการใช้สมอง การใช้จิตใจ และ
การใช้ร่างกายอยู่เสมอ เนื่องจากท้ังสามส่ิงนี้เป็นแก่นหลักของเป้าหมายทางนันทนาการและวิชาการ 
ความน่าดึงดูดของค่ายนันทนาการ เกิดมาจากการท าให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์และเป้าหมายของส่ิง
ท่ีเรียนมากกว่าแค่การท าผลการเรียนได้ดี นักเรียนมักได้เรียนรู้การน าความรู้ในห้องเรียนไป
ประยุกต์ใช้จริง การต่อยอดกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การเรียนต่อระดับอุดมศึกษา หรือการน าวิชา
พื้นฐานแปลงไปเป็นวิชาชีพเมื่อเข้าสู่ชีวิตวัยท างาน ท้ังหมดท่ีกล่าวมา ท าให้นักเรียนไม่มองการเรียน
แต่ละวันเป็นเพียงการท่องจ าอย่างไร้ความหมาย แต่ท าให้เห็นคุณค่าท่ีสามารถเกิดกับตัวเองในอนาคต 
หรือมองการศึกษาในระดับปัจจุบันเป็นการวางรากฐานสู่การต่อเติมทักษะไปในทางท่ีตนใฝ่ฝัน การท า
ให้วิชาในห้องเรียนมีความหมายต่ออนาคตท่ีจับต้องได้จึงกลายมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีก าลังใจจะ
ศึกษาโดยไม่ต้องให้ใครคอยเค่ียวเข็ญ 
 สว่นที ่7 ดา้นทีม่าและจดุประสงค์  
 ท่ีมาของการจัดค่ายนันทนาการโดยหลักแล้วมีอยู่ 2 ประเด็น คือ การประสบปัญหา
ความเครียดของนักเรียนและความต้องการพัฒนาระดับความสามารถทางการศึกษาของนักเรียน ซึ่ง
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น าไปสู่จุดประสงค์หลัก ได้แก่ การสร้างเสริมสุขสภาพจิตท่ีดีแก่นักเรียนและการช่วยให้นักเรียนเติบโต
ทางความรู้ แต่ละค่ายจะมีสองส่ิงนี้เป็นหลักการเสมอ แต่จะให้น้ าหนักท่ีจุดประสงค์ใดมากกว่า หรือมี
ศาสตร์แขนงใดเป็นแก่นการเรียนรู้ มักปรับไปตามช่วงวัยและหลักสูตรของนักเรียน ซึ่งค่ายท่ีให้
ความส าคัญแก่การส่งเสริมความรู้ทางการศึกษามากท่ีสุดจะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 สว่นที ่8 ดา้นอปุสรรคในการจดัค่ายนนัทนาการวชิาการ 
 อุปสรรคในการจัดค่ายในช่วงเวลาปกติท่ีพบได้จากกรณีของทุกโรงเรียน คือ ความเบื่อ
หน่ายท่ีนักเรียนมีต่อค่ายและพฤติกรรมของผู้ปกครองท่ีมีต่อค่าย ในด้านของนักเรียนเป็นปัญหาท่ีเกิด
จากการเลือกสถานท่ี กิจกรรม หรือบุคลากรท่ีซ้ ากันบ่อยครั้งเกินไป ท าให้นักเรียนรู้สึกขาดความ
แปลกใหม่และหมดความสนใจ ซึ่งทุกโรงเรียนมีการปรับปรุงในจุดนี้เป็นประจ าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า
เดิม ในด้านของผู้ปกครอง พบว่าบางครั้งผู้ปกครองอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนักเรียนเกินไป ท า
ให้นักเรียนจ านวนมากเกิดความกังวลและไม่สามารถท ากิจกรรมได้อย่างเป็นธรรมชาติหรือสนุกกับ
กิจกรรมเท่าท่ีควร ทางโรงเรียนได้มีการแก้ปัญหาประเด็นนี้ด้วยการปรับความเข้าใจกับผู้ปกครองท้ัง
เดิมและใหม่อย่างสม่ าเสมอเพื่อไม่ให้กระทบต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน 
 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นอุปสรรคท่ีกระทบทุกโรงเรียนอย่างพร้อม
เพรียง ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการจัดค่ายนันทนาการวิชาการได้อย่างปกติ เนื่องด้วยมาตรการต่าง ๆ 
และความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีต้องค านึงถึง โรงเรียนจ านวนมากจึงยกเลิกการจัดค่าย
นันทนาการวิชาการจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ในขณะท่ีบางโรงเรียนลดจ านวนค่ายและปรับ
กระบวนการด าเนินการเป็นออนไลน์ ซึ่งแม้จะชดเชยความต้องการของนักเรียนได้บ้าง แต่ยังคงมี
ความต้องการจากนักเรียนและครูให้กลับมาจัดค่ายนันทนาการวิชาในรูปแบบเดิมคงอยู่ 
 

อภปิรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
1 มีความพร้อมในการจัดค่ายนันทนาการวิชาการสูง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให้นักเรียนหลักสูตร
พิเศษเนื่องจากความพร้อมของผู้ปกครองในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีสูงกว่าปกติ ท าให้ความ
พร้อมด้านงบประมาณสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม งบประมาณไม่ใช่ประเด็นเดียวที่ใช้ตัดสินความพร้อมหรือไม่
พร้อมในการจัดค่ายนันทนาการวิชาการ ดังท่ีเห็นจากตัวอย่างการจัดการด้านบุคลากรท่ีใช้ครูใน
โรงเรียนจัดค่ายนันทนาการวิชาการให้นักเรียนหลักสูตรปกติภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด ก็ยังสามารถ
บรรลุจุดประสงค์ได้ ดังนั้นประเด็นศึกษาท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางความพร้อม จึงอาศัยกระบวนการจัดการ
ท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามทฤษฎี POSDCoRB (Gulick, 1937) ท่ีมุ่งเน้นการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยอาศัย
การจัดการกิจกรรม 7 ประการ ได้แก่ Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, 
Reporting, Budgeting ซึ่งปรากฏให้เห็นในการวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาให้ชุมชนในรัฐอิลลินอยส์
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ด้วย (Jones, 1981) นอกจากนี้แนวทางการท างานของโรงเรียนยังเทียบได้กับแนวคิด PDCA (Imai, 
1986) หรือช่ือใหม่ PDSA (Deming, 1993) ว่าด้วยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษาผลกระทบ และ
น าผลศึกษาไปต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมตลอดเวลา ในขณะท่ีประเด็นศึกษาท่ีไม่ได้ใช้
คนเป็นศูนย์กลางความพร้อม ได้แก่ สถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกก็ส าคัญต่อการท า
กิจกรรมไม่ยิ่งหย่อนกัน สอดคล้องกับสมควร โพธิ์ทอง (2554) และปริญญลักษมิ์ ตระกูลต้ังจิตร 
(2558) 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 การศึกษาท่ีดีควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนได้รับ และการศึกษาท่ีดีไม่ควรสร้างปัญหา
ให้ชีวิตเยาวชน ค่ายนันทนาการวิชาการเป็นข้อพิสูจน์หนึ่งว่าการศึกษาไม่จ าเป็นต้องอยู่ตรงข้ามกับ
ความสนุก หากรัฐบาลยินดีสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งสามารถด าเนินการถ่ายทอดความรู้แก่
นักเรียนโดยไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์หรือธรรมเนียมของห้องเรียนแบบด้ังเดิม ผู้เรียนจะมีโอกาสรู้จัก
ความสุขในการเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นอยากศึกษามากกว่าในปัจจุบัน 
 ในทางวิชาการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่ีผ่าน
การประมวลผลของผู้เข้าร่วมการวิจัยดังนั้น อาจมีอารมณ์ ความรู้สึก หลักการ เหตุผล หรือข้อคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยผสมอยู่ จึงไม่เหมาะแก่การใช้เพื่อวัดผลทางคณิตศาสตร์ หากผู้ใดต้องการสร้าง
เครื่องมือเพื่อใช้ท านาย จึงจ าเป็นต้องน ากระบวนการเชิงปริมาณเข้ามาประกอบด้วย อนึ่ง การวิจัย
ศึกษากลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษบนพื้นท่ีท่ีประชากรมีรายได้สูงกว่าภูมิภาคอื่นของประเทศไทย ท า
ให้ข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลจากกลุ่มผู้มีความพร้อมสูง หากได้ท าการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนขนาดอื่น ใน
ภูมิภาคอื่น อาจพบความหลากหลายทางวิธีการจัดการท่ีต่างกันไป 
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บทคดัยอ่  
 ธุรกิจการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเป็นอาชีพหนึ่งท่ีสามารถสร้างความมั่นคงและรายได้ให้กับ
เกษตรกร แม้ปัจจุบันจะมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้หน่วยงานกรมประมง แต่ข้อมูลส่วน
ใหญ่ท่ีน าไปเสนอผู้บริหารยังไม่มีการน าเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการแสดงภาพส าหรับ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการขายพันธุ์สัตว์น้ า เพื่อสนับสนุนการจัดการด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ 
เพาเวอร์ บีไอ โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลไมโครซอฟต์ แอคเซส เพื่อช่วยในการจัดการ
ฐานข้อมูล และข้อมูลท่ีจากรายงานการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์
น้ า สังกัดกรมประมง ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2561-2564 โดยระบบท่ีพัฒนานี้สามารถแสดงรายงานของ
ข้อมูลรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าและข้อมูลจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าท่ีจ าหน่ายท้ังในภาพรวมหรือ
ของแต่ละศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีอยู่ในสังกัดกรมประมงเป็นรายเดือน รายปี หรือ
ช่วงปีงบประมาณ และข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในรูปแบบวิชวลไลเซชันได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 
นอกจากนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบจากการสุ่มสอบถามเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
จ านวน 10 คน พบว่า ระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคญั: วิชวลไลเซชัน, การบริหารจัดการ, ฐานข้อมูล 
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ABSTRACT 
 The business of selling of aquatic species is one that can create stability and 
income for farmers. Although the information technology system is currently being used 
by the Department of Fisheries but most of the information presented to executives is not 
presented in a form that is easy to understand quickly and efficiently. This research 
aims to analyze, design and develop a visualization system for displaying analysis of 
aquatic species sales data to support management with the Microsoft Power BI program, 
Microsoft Access database management program, and data from the report on the 
sale of aquatic species from the Aquaculture Research and Development Center under 
the Department of Fisheries during the fiscal year 2018-2021. The system can display 
reports of income data from the sale of aquatic species and the number of aquatic 
species sold either as a whole or for each aquaculture research and development 
center, under the Department of Fisheries, on a monthly basis, year or period of the 
fiscal year and other related information in the visualization form with accuracy and 
precision. In addition, the results of the satisfaction assessment of using the system 
from a random questionnaire of 10 operators revealed that the system can improve 
management efficiency at a most satisfaction level. 
Keywords: visualization, management, database. 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันนี้หน่วยงานส่วนใหญ่ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างานภายใน
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน การพัฒนาเว็บไซต์ การน าเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
ของภาพนิ่ง เช่น กราฟแท่ง กราฟพาย เป็นต้น เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และเป็นตัวช่วยในการ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารภายในหน่วยงาน แต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน
นั้น อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมกับความต้องการใช้ในภาคการเกษตร การน าเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
ของภาพนั้นยังมีอยู่น้อยมาก ถ้าเทียบกับภาคธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งในหน่วยงานกรมประมงส่วนใหญ่ข้อมูลท่ี
น าไปเสนอให้กับผู้บริหารจะเป็นในรูปแบบของเล่มรายงานประจ าเดือน และยังไม่มีการด าเนินการใน
ส่วนของการน าเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของภาพนิ่ง เพื่อท่ีจะน ามาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารภายในกรมประมง โดยข้อมูลท่ีจะน ามาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าของศูนย์วิจัยฯ ในสังกัดของกรมประมง ข้อมูลการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าของศูนย์วิจัยฯ 
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 ดังนั้น การพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ จะเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารภายในกรม
ประมง ซึ่งการพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการจะท าให้การบริหารจัดการภายในกรมประมงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
การน าเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ 
แอคเซส (Microsoft Access) ด้านวิชวลไลเซชันด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาเวอร์ บีไอ (Microsoft 
Power BI) มาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถน าเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น กราฟแท่ง กราฟพาย เป็นต้น มาพัฒนาร่วมกันเพื่อให้ได้ระบบท่ีมาช่วยในการสนับสนุนการท างาน
ในด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงานกรมประมง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 2. เพื่อพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 การพัฒนาวิชวลไลเซชัน “Visualization” คือ การส่ือสารเพื่อเล่าเรื่อง โดยใช้การวิชวลออกมา
เป็นภาพท่ีดึงดูด และเข้าใจง่าย แต่พอเติมค าว่า “Data” เข้าไปเป็น “Data Visualization” ก็เริ่มมีความ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น กล่าวคือเป็นกระบวนการวิชวลภาพ โดยใช้ Visualization Tool ท่ีสะท้อนให้เห็นส่ิง
ท่ีข้อมูลเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา (ภีรพล คชาเจริญ, 2564) 
 ฐานข้อมูล คือ การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องใน
ระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยท่ีจะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเล่ียงความ
ขัดแย้งของข้อมูลได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ควบคุมระบบสามารถก าหนดระบบความปลอดภัย
ของข้อมูล (จริยา ค าแจง, 2558) 
 การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) คือ ศาสตร์ของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ จ านวนมาก เรียกว่า 
Big data มาวิเคราะห์ร่วมกันและแสดงผลเพื่อช่วยในด้านธุรกิจหรือตามวัตถุประสงค์ อื่น ๆ ท่ีต้องการ 
ซึ่งเริ่มต้นจากความสามารถของเราในการน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าให้อยู่ในรูปแบบท่ีพร้อมจะประมวลผล
ได้โดยเทคโนโลยีหรือชุดค าส่ังและแบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาใช้ 
หรือแปลความหมายโดยบุคคลท่ีได้รับการฝึกอบรมการใช้ เทคโนโลยี เหล่านั้น ( Krongkaew 
Phompanya, ออนไลน์, 2563) 
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 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าท่ีเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าส่ัง 
SQL ท่ีต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานท่ีรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ท่ี
ท างานฝ่ังเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา PHP, ภาษา aps.net หรือ ภาษาเจเอสพี เป็น
ต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวาหรือซีชาร์ป เป็นต้น 
โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการท่ีหลากหลายและเป็นระบบฐานข้อมูลโอ
เพนท์ซอร์ท (Open Source) (ปองพล ธูปทอง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล, 2561) 
 Microsoft Power BI “Power BI” คือ คอลเลกชันของบริการซอฟต์แวร์ แอป และตัว
เช่ือมต่อท่ีท างานร่วมกันเพื่อเปล่ียนแหล่งข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกท่ีสอดคล้องกัน 
แสดงข้อมูลได้ และโต้ตอบได้ ข้อมูลของคุณอาจเป็นสเปรดชีต Excel หรือคอลเลกชันของระบบ Cloud 
และคลังข้อมูลแบบไฮบริดภายในองค์กร Power BI ช่วยให้คุณเช่ือมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณ แสดง
ภาพและค้นพบเรื่องส าคัญ รวมถึงแชร์ส่ิงเหล่านั้นกับบุคคลหรือทุกคนท่ีคุณต้องการได้อย่างง่ายดาย 
(Microsoft, 2565) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับการวิเคราะห์และการท านายผลความส าเร็จ
ของการท างานด้วยข้อมูลดัชนีประสิทธิภาพหลัก โดยใช้ระบบข่าวกรองธุรกิจ (Business Intelligence) 
ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ (Microsoft Power BI) และการจัดการฐานข้อมูลด้วย 
Microsoft Access เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานจากข้อมูลดัชนีประสิทธิภาพหลัก
ขององค์กร โดยรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร 3 ปี มาวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล และ
พัฒนาวิชวลไลเซชันแสดงรายงานข้อมูลท่ีปรับเปล่ียนมุมมองได้หลายมิติสามารถพยากรณ์แนวโนม้ข้อมูล
ได้ และผลการประเมินความแม่นย าหรือความผิดพลาดจากการพยากรณ์ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 
พบว่า มีความแม่นย าเฉล่ีย 92.41 หรือ มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Mean Absolute 
Deviation, MAD) เท่ากับ 7.59 ซึ่งสรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบมีการยอมรับและมีความพึงพอใจในการใช้
งานระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด (อัญชลี บัวเมืองเก่า และสุรศักด์ิ มังสิงห,์ 2564) 
 งานวิจัยเรื่อง การน า Visualization ไปประยุกต์ใช้กับการแสดงข้อมูลบนระบบ Knowledge 
Management โดยในการศึกษาได้ทดลองใช้กับระบบค้นหาข้อมูลของ Wiki เพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง
การค้นหาข้อมูลท่ีมีปริมาณสูงในระบบซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานและสนับสนุนการรับรู้ข้อมูล
ท่ีมากขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้มีการทดลองพัฒนาโปรแกรมต้นแบบในการค้นหาข้อมูลโดยประยุกต์เข้ากับ
กระบวนการของ Visualization แล้วน าไปทดลองใช้เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยให้ผู้ใช้งาน
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ทดลองใช้ Wiki ท่ีไม่ได้น ากระบวนการ Visualization มาประยุกต์ และทดลองใช้โปรแกรมต้นแบบท่ี
พัฒนา พร้อมท าแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจ (อาทิตย์ สิทธิบรรเจิด, 2552) 
 งานวิจัยเรื่อง ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนจัดงานอีเว้นท์ โดยเริ่มจากการศึกษา
กระบวนการในการจัดงานอีเว้นท์และออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) รวมถึงการ
แสดงผลข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าวิชวลไลเซช่ัน (data visualization) ระบบสารสนเทศมีโครงสร้างใน
รูปแบบเว็บไซต์ โดยน าต้นแบบระบบสารสนเทศท่ีได้ออกแบบและพัฒนามาประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีความรู้และเข้าใจในกระบวนการวางผัง และกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ท างานเกี่ยวข้องกับงานอีเว้นท์ ผลคือต้นแบบท่ีได้ออกแบบและพัฒนานี้ มีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้เป็น
เครื่องมือหรือส่ือกลางท่ีช่วยให้การวางแผนจัดงานอีเว้นท์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถ
ประยุกต์ใช้กับการท างานประเภทอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางผังบริเวณได้อีกด้วย (กันต์ ขาวเป็นใย 
และจุฬวดี สันทัด, 2562) 

 
วธิีด าเนนิการวจิยั 
 การพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการเป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีกระบวนการวิจัย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้
 1. การศึกษารูปแบบรายงานในปัจจุบันท่ีน าเสนอผู้บริหารว่ามีรายงานอะไรบ้าง แต่ละรายงาน
มีการน าเสนอในรูปแบบท่ีสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วหรือไม่ โดยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงาน และรูปแบบข้อมูลท่ีต้องการให้แสดงในรายงานเพื่อน าไปช่วยใน
การบริหารจัดการ 
 2. น าข้อมูลท่ีศึกษาได้จากขั้นตอนท่ี 1 มาท าการวิเคราะห์ เพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบ
ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพกว่าระบบเดิม ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ แอคเซส (Microsoft Access) เพื่อรองรับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาเวอร์ บี ไอ 
(Microsoft Power BI) สร้างแดชบอร์ดเพื่อการแสดงผล 
 3. เป็นการทดสอบการใช้งานระบบท่ีพัฒนาขึ้น และท าการประเมินประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจต่อการใช้ระบบฯ โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลการ
จ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยแบบสอบถาม 
 

ผลการวิจยั 
 การพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ ทางผู้วิจัยได้น าข้อมูลรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า
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ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีอยู่ในสังกัดกรมประมง ซึ่งมีอยู่ 88 ศูนย์ฯ ท่ัวประเทศ
โดยข้อมูลท่ีได้ด าเนินการรวบรวมมาส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Excel และถูกน ามาจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลบนโปรแกรมไมโครซอฟต์ แอคเซส (Microsoft Access) ตามท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ และได้
เลือกโปรแกรม Microsoft Power BI มาช่วยในการพัฒนาวิชวลไลเซชันฯ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบ และ
พัฒนารายงานมา ดังนี้ 
 1. รายงานภาพรวมการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า ปีงบประมาณ 2561-2564 
 2. รายงานรายได้ท้ังหมด และจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าท่ีจ าหน่ายได้ ประจ าปี 
 3. รายงานรายได้ท้ังหมด และจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าท่ีจ าหน่ายได้ ประจ าเดือน 
 4. รายงานสถิติจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าท่ีจ าหน่ายได้มากท่ีสุดในแต่ละปี 
 5. รายงานสถิติจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าท่ีแต่ละศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจ าหน่าย
ได้ 
 6. รายงานประเภทพันธุ์สัตว์น้ าท่ีจ าหน่ายได้มากท่ีสุด 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ตัวอย่างหน้าจอรายงานภาพรวมการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า ปีงบประมาณ 2561-2564 
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ภาพท่ี 2  ตัวอย่างหน้าจอภาพรวมของการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า ปีงบประมาณ 2562 
 

อภปิรายผล 
 การพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ  
 1. เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 2. เพื่อพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 พบว่า ระบบใหม่ได้ออกแบบระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถ
น าข้อมูลท่ีอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์เวิร์ด หรือไฟล์สเปรดชีต มาเก็บในฐานข้อมูลบนโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ แอคเซส (Microsoft Access) นี้ เพื่อรองรับการใช้โปรแกรม เพาเวอร์ บีไอ (Microsoft 
Power BI) ส าหรับแสดงผลในรูปแบบของวิชวลไลเซชันตามความสนใจและความต้องการของผู้บริหาร  
 ผลการวิจยัตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 พบว่า ระบบท่ีพัฒนานี้สามารถแสดงรายงานของข้อมูล
รายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าและข้อมูลจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าท่ีจ าหน่ายท้ังในภาพรวมหรือของแต่
ละศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีอยู่ในสังกัดกรมประมง เป็นรายเดือน รายปี หรือช่วง
ปีงบประมาณ และข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในรูปแบบวิชวลไลเซชัน ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า นอกจากนี้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบจากการสุ่มสอบถามเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้วย
แบบสอบถาม จ านวน 10 คน พบว่า ระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในระดับมากท่ีสุด 
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 ซึ่งจะเห็นว่าผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
จ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีได้นั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีในหลายเรื่อง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ฐานข้อมูล การพัฒนาวิชวลไลเซ
ชัน เป็นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ในเรื่องความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบฯ 
เนื่องจากจะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานระบบฯ เป็นอย่างมาก และระบบฯ ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้มากยิ่งขึ้น 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 จากการพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ในอนาคตควรมีการเพิ่มข้อมูลท่ีผู้บริหารต้องการทราบให้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูล
การเบิกจ่าย เป็นต้น  
 2. ออกแบบรายงานให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนในการท างานส่วนอื่น ๆ  
 3. มีการพยากรณ์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต
ได้ 
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บทคดัยอ่ 
 ในประเทศไทยปัจจุบันมีธุรกิจทางด้านการเงินอย่างหลากหลาย “สหกรณ์” ถือเป็นสถาบัน
การเงินหนึ่งท่ีมีความส าคัญของประเทศ ในปัจจุบันสหกรณ์มีการจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อเกิดเหตุการณ์สหกรณ์ขนาดใหญ่เกิดวิกฤตทางด้านการเงินจะส่งผลกระทบไปยังสหกรณ์ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ท่ีน าเงินไปลงทุน โดยท่ีสหกรณ์ขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาดเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ความเส่ียงสถานะการเงินของสหกรณ์จึงท าให้ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ ส่งผลให้สมาชิกของ
สหกรณ์นั้น ๆ สูญเสียเงินฝากเป็นจ านวนมาก ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้สหกรณ์ปรับตัวไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ อีกท้ังยังมีการแข่งขันทาง
ธุรกิจสูง จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีสหกรณ์ควรมีการบริหารจัดการระบบเตือนภัยทางการเงินท่ี
ชัดเจน ซึ่งบางสหกรณ์มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานะทางการเงินของตนเองมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท า
เครื่องมือ วิเคราะห์สถานะทางการเงินและการด าเนินงานของสถาบันการเงิน “สหกรณ์” โดยใช้ 
CAMELs Rating Model เพื่อให้เป็นประโยชน์ให้กับสหกรณ์ขนาดกลางและขนาดเล็กในรูปแบบดาต้า
วิชวลไลเซชัน จากโปรแกรม Microsoft Power BI โดยเครื่องมือนี้สามารถช่วยให้ทางผู้บริหารสหกรณ์
ได้ทราบถึงความเส่ียงทางด้านการเงินของตนเองได้ 
ค าส าคญั: CAMELs Rating Model, ดาต้าวิชวลไลเซชัน, โปรแกรม Microsoft Power BI 
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ABSTRACT 
 Thailand has a wide variety of financial businesses. “Cooperatives” are 
considered one of the most important financial institutions in the country. At present, 
the registration of cooperatives has steadily increased. When a large cooperative 
occurs, the financial crisis affects both medium and small cooperatives that invest 
money. The small and medium-sized cooperatives still lack tools to analyze their 
financial risks, resulting in a chain effect. As a result, the members of that cooperative 
lost a lot of their deposits. Amidst the rapid changes in various factors at present the 
cooperatives cannot adapt to the changes and have high business competition. 
Therefore, it is imperative that cooperatives have a clear management of financial 
warning systems. Some cooperatives have improved and developed their own financial 
status more. The researcher therefore developed a tool to analyze the financial and 
operating conditions of “cooperatives” financial institutions using the CAMELs Rating 
Model, which is supposed to benefit small and medium-sized cooperatives in a data 
visualization format from Microsoft Power BI. 
Keywords: CAMELs Rating Model, Business Intelligence, Data Visualization, Microsoft  
                Power BI. 
 

บทน า  

 การสหกรณ์ในประเทศไทย มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก เมื่อประเทศไทยได้เริ่มมีการติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่อย ๆ เปล่ียนจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเล้ียงตัวเอง มาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้า ความต้องการเงินทุนในการ
ขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีเพิ่มข้ึน ชาวนาท่ีไม่มีทุนรอนของตนเองก็หันไปกู้ยืมเงินจากบุคคล
อื่นท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และยังถูกเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนทุกวิถีทางอีกด้วย ชาวนาจึง
ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา ท านาได้ข้าวเท่าใด ก็ต้องขายใช้หนี้เกือบหมด นอกจากนี้ การท า
นายังคงมีผลผลิตท่ีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ถ้าปีไหนผลผลิตเสียหายก็จะท าให้หนี้สิน
พอกพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนลูกหนี้บางรายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีนาให้แก่เจ้าหนี้ และกลายเป็นผู้เช่านา 
หรือเร่ร่อนไม่มีท่ีดินท ากินไปในท่ีสุด (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2564) 
 การเปล่ียนแปลงครั้งส าคัญท่ีสุดของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยก็คือ การควบสหกรณ์
หาทุนเข้าด้วยกัน โดยทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เปิดโอกาสให้สหกรณ์หา
ทุนขนาดเล็กท่ีด าเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวควบเข้ากันเป็นขนาดใหญ่ สามารถขยายการด าเนินธุรกิจ
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เป็นแบบอเนกประสงค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก ได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้สหกรณ์หาทุนจึงแปรสภาพ
เป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนปัจจุบัน (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2564)  
 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้สหกรณ์ปรับตัวไม่
ทันกับการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ อีกท้ังยังมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีสหกรณ์
ควรมีการบริหารจัดการระบบเตือนภัยทางการเงินท่ีชัดเจน ซึ่งบางสหกรณ์มีการปรับปรุงและพัฒนา
สถานะทางการเงินของตนเองมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท าเครื่องมือ วิเคราะห์สถานะทางการเงินและการ
ด าเนินงานของสถาบันการเงิน “สหกรณ์” โดยใช้ CAMELs Rating Model เพื่อให้เป็นประโยชน์ให้กับ
สหกรณ์ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 การสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงิน (risk warning system) เพื่อส่งสัญญาณเตือน
ภัยทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จึงเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ภายใต้สภาวะการแข่งขันกับธุรกิจท่ัวไปในปัจจุบัน CAMELS Analysis เป็นเครื่องมือทางการเงิน
ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์น ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมาตรฐานในการวิเคราห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2548) 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั  
 1. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและการด าเนินงานของสถาบันการเงิน 
“สหกรณ์” โดยใช้ CAMELs Rating Model ในรูปแบบของ Business Intelligent  
 2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้านการเงิน โดย CAMELs Rating 
Model ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของระบบพัฒนาเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้าน
การเงินโดย CAMELs Rating Model ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ 
 

กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ข่าวกรองธุรกิจ (business intelligence systems) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence) 
คือ การน าเอาข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยให้เกิดการตัดสินใจท่ีถูกต้อง
และแม่นย า โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ เพราะเป้าหมายคือการน า
ข้อมูลมากมายท่ีมีการเก็บ ข้อมูลไว้ในแหล่งต่าง ๆ ท่ีต่างกันมาท าความเข้าใจและออกแบบข้อมูลก่อให้
ได้ประโยชน์แก่บริษัท มากท่ีสุด กระบวนการในการจัดท าระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business 
intelligence) 
 โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI) คือ ซอฟต์แวร์ด้าน Business Intelligence 
หรือ BI จากค่าย Microsoft ท่ีมีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการสรุปผลข้อมูล การวิเคราะห์
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ข้อมูล (data analytics) แน่นอนว่า Power BI นี้สามารถน าข้อมูลปริมาณมหาศาลมาท าจัดระเบียบ 
ปรับแต่ง และค านวณ ท าให้ได้รายงานท่ีเข้าใจง่าย มีความสวยงาม ท้ังยังใช้งานในแบบ Interactive ได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ภาพตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft, 2565)   

 

 ธุรกิจสหกรณ์ในประเทศ สหกรณ์ในประเทศไทย แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง ซึ่งสหกรณ์ท้ัง 3 ประเภทนี้ จัดอยู่ในสหกรณ์ท่ีท าธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 
ส่วน สหกรณ์อีก 3 ประเภท คือ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดอยู่ใน
สหกรณ์ท่ีท าธุรกิจไม่เกี่ยวกับการเกษตร สหกรณ์ท้ัง 6 ประเภทอาจท าธุรกิจท่ีเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์แต่ละประเภท ธุรกิจของสหกรณ์ท่ีส าคัญพอสรุปได้ ดังนี ้ 
 1) การรับฝากเงินจากสมาชิก  
 2) การให้เงินกู้แก่สมาชิก  
 3) การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
 4) การรวบรวมผลิตผล  
 5) การให้บริการและส่งเสริม 
 ทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูลของ CAMELS ANALYSIS  CAMELS Analysis เป็นเครื่องมือทาง
การเงินท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์น ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมาตรฐานในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการวิเคราะห์
ในมุมมอง 6 มิติ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โดยใช้ Camels Analysis ให้เกิดประโยชน์ในเชิงบริหารจัดการ ผู้สอบบัญชีควรต้องน าโครงสร้างธุรกิจ
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ของสหกรณ์มาร่วมวิเคราะห์ด้วยเพื่อสะท้อนถึงผลการบริหารจัดการของสหกรณ์ในรอบปีท่ีผ่านมาได้
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2548) 
 มิติท่ี 1: C-Capital strength: ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง หรือความเข้มแข็ง
ของเงินทุน เป็นการวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แหล่งเงินทุน
ท่ีสามารถรองรับ หรือป้องกันผลกระทบจากความเส่ียงทางด้านธุรกิจ และการเงินท่ีเกิดขึ้นกับสหกรณ์ 
เงินทุนค าเนินงานของสหกรณ์ ประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารอง ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ 
ก าไรสุทธิ และการจัดหาเงินทุนในรูปของการก่อหนี้ผูกพัน 
 มิติท่ี 2: A-Asset quality: คุณภาพของสินทรัพย์ เป็นการวิเคราะห์ว่าสินทรัพย์ท่ีลงทุนได้
ก่อให้เกิดรายได้แก่สหกรณ์อย่างไร และได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือ ไม่ สินทรัพย์ท่ีจะวัด
ประสิทธิภาพ เช่น ลูกหนี้ สินค้าคงคลังและสินทรัพย์รวม 
 มิติท่ี 3: M-Management capability: ขีดความสามารถในการบริหารงาน เป็นการวิเคราะห์
ถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในการวางกลยุทธ์ และจัดโครงสร้างองค์กรในการน าพาองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีกิจการเผชิญอยู่ 
 มิติท่ี 4: E–Earning sufficiency: การท าก าไร เป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขัน
ของสหกรณ์ในธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินอยู่ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการรักษาอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร
ก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงานให้ต่ า และเพิ่มอัตราก าไรขั้นต้นในแต่ละธุรกิจให้มากท่ีสุด รวมท้ังวิเคราะห์ถึง
คุณภาพและแนวโน้มของก าไรในอนาคตของสหกรณ์  
 มิติท่ี 5: L-Liquidity: สภาพคล่อง หรือความเพียงพอต่อความต้องการใช้เงิน เป็นการพิจารณา
ความเพียงพอของเงินสด หรือสินทรัพย์ ท่ีมีสภาพใกล้เคียง เงินสด รวมถึงสินทรัพย์อื่นท่ีสามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดได้ง่าย สภาพคล่องวัดได้จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งค านวณได้จากสัดส่วน
ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน หากสหกรณ์มีความเส่ียงของเงินทุน สหกรณ์จ าเป็นต้อง
รักษาสภาพคล่องให้สูงเพียงพอเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อภิรัฐ สุกิจบริหาร (2563) ได้กล่าวว่า การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อการสนับสนุน
การให้บริการสุขภาพ กรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ เพื่อน าข้อมูลหน่วยงานบริการ
สุขภาพท้ังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยการน าข้อมูลจ านวนมากมาแปลงรูปแบบ (ETL) แล้ว
จัดเก็บเป็นคลังข้อมูล (data warehouse) และได้ใช้ระบบข่าวกรองธุรกิจ (business intelligence) 
มาสร้างเดชบอร์ด (Dashboard) โดนสามารถแสดงข้อมูลโดยรวม หรือสามารถแสดงข้อมูลเฉพาะ
บางส่วนและสามารถแสดงข้อมูลเป็นล าดับขั้นเพื่อดูเชิงลึกลงไปในส่วนต่าง ๆ 
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 Saji and Asghede (2015) กล่าวว่า การด าเนินงานด้านการจัดการทางการเงินมีความเส่ียงท่ี
หลากหลาย และแบบจ าลอง CAMELS ใช้อัตราส่วนหลักท่ีช่วยระบุพารามิเตอร์ความเส่ียง ส าหรับการ
ด าเนินงานของธนาคาร ไม่เพียงแต่ต้องท าการระบุความเส่ียงเท่านั้น แต่ยังต้องด าเนินการกับการวัดและ
การจัดการด้วย พารามิเตอร์โมเดล CAMELS มีระบบข้อมูลการเตือนล่วงหน้าท่ีง่ายข้ึน ดังนั้น การใช้
แบบจ าลองนี้จึงมีความส าคัญท้ังในการวัดประสิทธิภาพและการตรวจสอบติดตาม 
 วราพร บุญจอม และอดิศักด์ิ ธีรานุพัฒนา (2561) กล่าวว่า กรอบแนวคิด CAMEL เป็นระบบ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของสถาบันการเงิน ท่ีได้รับการยอมรับในการน ามาวัดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของธนาคาร ซึ่ง CAMEL เป็นกรอบแนวคิดหลักท่ีผู้ควบคุมกฎระเบียบใช้ให้คะแนน เพื่อการ
ก ากับดูแลธนาคารในสหรัฐอเมริกามาต้ังแต่ช่วง ค.ศ. 1970 (Wang et al., 2013) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาการวิเคราะห์สานะทางการเงินและการด าเนินงานของสถาบันการเงิน 
“สหกรณ์” โดยใช้ CAMELs Rating Model ในรูปแบบของ Business Intelligent  
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบรายงานงบแสดงสถานะทางการเงินจากรายงานงบแสดง
สถานะการเงินสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  กระบวนการ: 
  1) ศึกษาแนวคิดรวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  2) ศึกษาผังบัญชี และรูปแบบรายงานงบแสดงสถานะการเงินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
  3) ศึกษาการรายงานข้อมูลงบแสดงสถานะการเงินของสถาบันการเงิน “สหกรณ์” 
  โดยการรวบรวมข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยรายงานงบแสดงสถานะทางการเงินโดยการ
ดาวน์โหลดข้อมูล งบแสดงฐานะทางการเงิน จากระบบ MIS ส าหรับการก ากับตรวจสอบสหกรณ์ทาง
การเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ผลท่ีได้รับ: งบแสดงฐานะการเงิน (statement of financial position)  หรืองบดุล  คือ 
งบท่ีจะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งของรอบบัญชี โดยจะแสดงสินทรัพย์ 
หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ของงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ได้จากสมการ 
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วน CAMELs Rating Model กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  กระบวนการ: 
  1) ศึกษาแนวคิดรวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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  2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก CAMELs Rating Model ท่ีออกแบบโดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ผลท่ีได้รับ: กรอบแนวคิดของการพัฒนาเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้าน
การเงินโดย CAMELs Rating Model ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 1  อัตราส่วน CAMELS RATING จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ภาพท่ี 2  ตัวอย่างรายงานงบสถานะทางการเงินท่ีสหกรณ์ต้องรายงานให้ 
                              กรมส่งเสริมสหกรณ์ตามกฎหมาย 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

489 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อพัฒนาเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้านการเงินโดย CAMELs 
Rating Model ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ 
 ออกแบบและพัฒนาวิชวลไลเซชันเพื่อจัดท าเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้าน
การเงินโดย CAMELs Rating Model ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ 
  กระบวนการ:  
  1) ศึกษาแนวคิดรวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) ออกแบบและพัฒนาวิชวลไลเซชันเพื่อจัดท าเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้าน
การเงินโดย CAMELs Rating Model ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ 
  ผลท่ีได้รับ:  
  1) ออกแบบและพัฒนาวิชวลไลเซชันเพื่อจัดท าเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้าน
การเงินโดย CAMELs Rating Model ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ 
  2) ด าเนินการ พัฒนาวิชวลไลเซชัน โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการค านวนดังขั้นตอนท่ี 2 
เข้าสู่ไฟล์ Microsoft Excel และด าเนินการน าเข้าโปรแกรม Microsoft Power BI  
  3) จากข้อมูลท่ีถูกบันทึกผ่าน Microsoft Excel จึงมีข้อมูลบางส่วนยังไม่สามารถใช้งาน
ได้ จึงได้ท าการ ETL ผ่านโปรแกรม Microsoft Power BI ด้วยวิธีการ Transform Data จนได้ข้อมูลท่ี
สมบูรณ์พร้อมส าหรับการสร้าง วิชวลไลเซชัน 
 

 
 

ภาพท่ี 3  ภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาวิชวลไลเซชัน 
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 ขั้นตอนท่ี 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของระบบพัฒนาเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียง
ทางด้านการเงินโดย CAMELs Rating Model ส าหรับธุรกิจสหกรณ์  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการพัฒนาเครื่องมือเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียง
ทางด้านการเงินโดย CAMELS RATING MODEL ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ โดยได้สอบถามจากผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านการวิเคราะห์การเงินประจ าบริษัทคลิกเน็กซ์จ ากัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบ MIS ส าหรับการก ากับ
ตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 

ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู  
 1. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและการด าเนินงานของสถาบันการเงิน “สหกรณ์” 
โดยใช้ CAMELs Rating Model ในรูปแบบของ Business Intelligent  
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ CAMELs Rating Model พบว่ากรอบแนวคิด CAMEL 
เป็นระบบการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของสถาบันการเงิน ท่ีได้รับการยอมรับในการน ามาวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคาร  CAMEL เป็นกรอบแนวคิดหลักท่ีผู้ควบคุมกฎระเบียบใช้ให้
คะแนน เพื่อการก ากับดูแลธนาคารในสหรัฐอเมริกามาต้ังแต่ช่วง ค.ศ. 1970 (วราพร บุญจอม และอดิ
ศักด์ิ ธีรานุพัฒนา, 2561) 
 2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้านการเงินโดย CAMELs Rating Model 
ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ 
 การน าข้อมูลจ านวนมากมาแปลงรูปแบบ (ETL) แล้วเก็บเป็นคลังข้อมูล (data warehouse) 
และได้ใช้ระบบข่าวกรองธุรกิจ (business intelligence) มาสร้างเดชบอร์ด (Dashboard) โดยสามารถ
แสดงข้อมูลโดยรวม หรือสามารถแสดงข้อมูลเฉพาะบางส่วนและสามารถแสดงข้อมูลเป็นล าดับข้ันเพื่อ
ดูเชิงลึกลงไปในส่วนต่าง ๆ (อภิรัฐ สุกิจบริหาร, 2563) 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของระบบพัฒนาเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้าน
การเงินโดย CAMELs Rating Model ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ 
 จากการด าเนินการพัฒนาเครื่องมือเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้านการเงินโดย 
CAMELS RATING MODEL ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ โดยสอบถามจากผู้เช่ียวชาญทางด้านการวิเคราะห์
การเงินประจ าบริษัทคลิกเน็กซ์จ ากัด ซึ่งเป็น ผู้พัฒนาระบบ MIS ส าหรับการก ากับตรวจสอบสหกรณ์
ทางการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 

อภปิรายผล 
 จากการน าโปรแกรม Microsoft Power BI มาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ ส าหรับวิเคราะห์
ความเส่ียงทางด้านการเงินโดย CAMELS RATING MODEL ส าหรับธุรกิจสหกรณ์นั้นถือว่าสามารถ
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น าไปใช้งานได้จริง มีนักวิจัยหลายคนใช้กรอบแนวคิด CAMEL ในการคัดเลือกปัจจัยการผลิตและปัจจัย
ผลผลิต เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของธนาคาร (Wheelock & Wilson, 2001; Otchere & Chan, 
2003; Wheelock & Wilson, 2004; Koetter et al, 2005) เนื่องจากไม่มีความยุ่งยากในการหา
ข้อมูลเพราะใช้ข้อมูลท่ีเปิดเผยจากงบการเงินของธนาคาร (วราพร บุญจอม และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา, 
2561)  
 จากการวิจัยข้อมูลการรายงานทางการเงินจากรายงาน งบแสดงสถานะทางการเงินท่ีน า Data 
จากระบบ MIS ส าหรับการก ากับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทางสหกรณ์ยัง
รายงานข้อมูลทางการเงินไม่สมบูรณ์ท าให้ Data ท่ีมาจากการค านวณยังพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง แต่หาก
ทางสหกรณ์รายงานข้อมูลอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วเครื่องมือนี้จะสามารถใช้งานได้จริง 
 

สรปุ 
 จากการน าโปรแกรม Microsoft Power BI มาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ ส าหรับวิเคราะห์
ความเส่ียงทางด้านการเงินโดย CAMELS RATING MODEL ส าหรับธุรกิจสหกรณ์ นั้นยังพบว่า เครื่องมือ
นี้ใช้แสดงผลในเชิงผลลัพธ์ของการค านวณได้เป็นอย่างดี ในลักษณะการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงตาราง แต่
ยังไม่สามารถท่ีจะพยากรณ์ความเสียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  
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บทคดัยอ่  
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบปัญหาความซ้ าซ้อนในการให้บริการ
สอบถามรายละเอียดค่าตอบแทนของทันตแพทย์นอกสังกัดและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติรายช่ัวโมงของ
โรงพยาบาลทันตกรรมจ านวนมาก ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีไม่ได้สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งผลท าให้
เกิดภาระงานท่ีมากขึ้นโดยไม่จ าเป็น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการด าเนินการ
วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (Systems Development Life Cycle) มาปรับ
ใช้ในการพัฒนา เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการสอบถามรายละเอียดค่าตอบแทนกับทันต
แพทย์นอกสังกัดและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติรายช่ัวโมง และลดภาระงานท่ีซ้ าซ้อนของเจ้าหน้าท่ีการเงิน ด้วย
การตรวจสอบรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ แทนการตอบโต้ทางโทรศัพท์ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ให้ทันตแพทย์นอกสังกัดและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติรายช่ัวโมง  เช่น หนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ, ใบแสดงยอดรวมรายได้ก่อนหัก ณ ท่ีจ่าย เป็นต้น  
 ผลลัพธ์ท่ีได้ คือ ทันตแพทย์นอกสังกัดและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติรายช่ัวโมง สามารถตรวจสอบ
ค่าตอบแทน และพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ หรือใบแสดงยอดรวม
รายได้ก่อนหัก ณ ท่ีจ่ายด้วยตนเองผ่านระบบแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากรนอกสังกัด  

accurate online employee remuneration system ออนไลน์ ท่ีมีความถูกต้อง แม่นย า สามารถ
ลดความซ้ าซ้อนจากกระบวนการท างานเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าตอบแทน 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ระบบ, การพัฒนาระบบ, ค่าตอบแทน  
 
* นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานข้อมูลสารสนเทศ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
** นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ABSTRACT   
  Faculty of Dentistry, Mahidol University has several non-affiliated dentists and 

hourly paid employees who inquire about the same or similar topics concerning 
remuneration. As a result, the concept of developing information systems through 
research has been developed to reduce the waiting time for providing remuneration 
inquiries to those people and to reduce the redundancy workload of financial officers, 
using the SDLC (System Development Life Cycle). The frequently found questions 
included withholding tax certificates under Section 50 bis, pre-withholding income 
certificates, and so on. Therefore, the cost of publishing documents to these non-
affiliated people was reduced.  

 As a result, through the online Personnel Remuneration Detail System, the non-
affiliated dentists and hourly paid operators can manually check their compensation and 
print withholding tax certificates under Section 50 bis or pre-withholding income 
statements. The financial officer can effectively reduce redundancies from the original 
work process.    
Keywords:  System Analysis, System Development, Remuneration.  

 
บทน า  

 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการเปิดรับสมัคร 2 
กลุ่ม ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ คือ 1) ทันตแพทย์ท่ีมิได้สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ หมายถึงบุคลากรท่ี
เข้ามาปฏิบัติงานในคณะทันตแพทย์จะมีสัญญาจ้างและใบสมัครตรงตามท่ีคณะทันตแพทย์ต้องการ 
โดยจะแบ่งทันตแพทย์ออกเป็นหลายสาขาตามใบสมัครคือ สาขาทันตกรรมเด็ก สาขาทันตกรรม
หัตถการ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาเอ็นโดดอนต์ เป็นต้น ท้ังนี้ทันตแพทย์
ต้องท าข้อตกลงให้คณะทันตแพทยศาสตร์หักค่าบริหารจัดการให้ทางโรงพยาบาลทันตกรรมด้วย และ 
2) เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานรายช่ัวโมงหรือลูกจ้างรายวัน หมายถึงผู้ปฏิบัติงานมิได้สังกัดคณะหรือเป็นผู้
เกษียณราชการจากคณะทันตแพทยศาสตร์ไปแล้วมาปฏิบัติงานบริการทางทันตกรรม  

 ซึ่งอัตราการรับสมัครท่ีก าหนดไว้นั้นมีการสมัครเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดภาระงานท่ีมาก
ขึ้นโดยไม่จ าเป็นและเป็นการท างานท่ีซ้ าซ้อนของเจ้าหน้าท่ีการเงิน งานคลังต้องการมีระบบ
สารสนเทศออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการสอบถามรายละเอียดค่าตอบแทนกับ
ทันตแพทย์นอกสังกัดและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติรายช่ัวโมง และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
เอกสารไปพร้อมกัน จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาระบบดังกล่าว 
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วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ ในการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลทางการเงิน 

 2. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของระบบแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทน
บุคลากรนอกสังกัดออนไลน์ ว่ามีความถูกต้อง แม่นย า และมีความปลอดภัยของข้อมูล 

 
วธิีด าเนนิการวจิยั 
 ผู้วิ จัยไ ด้ ใช้แนวคิดในการพัฒนาตามทฤษฎีวงจรชีวิ ตการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีอยู่ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.การก าหนดความต้องการ 
(Requirement Definition) 2.การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 3.การออกแบบระบบ (System 
Design) 4.การพัฒนาระบบ (System Development) 5.การทดสอบระบบ (System Testing) 6.การ
ติดต้ังระบบ (System Implement) 7.บ ารุงรักษา (System Maintenance) (สุนทร คล้ายสุบรรณ์, 
อรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์, เบญจมาศ ฉลาดการณ์, 2561, หน้า 17-20) 
 1. การก าหนดความต้องการ (Requirement Definition)  
 จากการรวบรวมความต้องการและศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบเดิมท่ีมีการติดต่อ
สอบถามข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ของทันตแพทย์นอกสังกัดและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานรายช่ัวโมงจะใช้
วิธีการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีการเงินผ่านทางโทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองท่ีส านักงานเท่านั้น และ
เจ้าหน้าท่ีการเงินต้องจัดท าเอกสารรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ่ายด้วยตนเอง ดังรูปภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพท่ี 1  Cross functional workflow diagram (กระบวนการเดิม) 
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 สามารถสรุปปัญหาและความต้องการ ดังนี้ 
  - บุคลากรนอกสังกัด ไม่สะดวกเมื่อมีการติดต่อสอบถามข้อมูล 

  - เจ้าหน้าท่ีต้องมีการค านวณภาษีเอง อาจท าให้ข้อมูลผิดพลาดได้ 

  - เกิดภาระงานท่ีซ้ าซ้อนของเจ้าหน้าท่ีการเงินโดยไม่จ าเป็น 

- ต้องการให้ระบบสามารถจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ได้  
 2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมความต้องการ และศึกษาปัญหาในขั้นตอนท่ี 1 มา
วิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การออกแบบระบบงานใหม่  โดยเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานร่วมกับการสัมภาษณ์ และจัดประชุมสนทนากลุ่มกับบุคลากรด้านการเงินท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ศึกษาสังเกตขั้นตอนระบบเดิม และสรุปข้ันตอนการใช้บริการของบุคลากรนอกสังกัด   
 3. การออกแบบระบบ (System Design) (ทัชพงษ์ ปิ่นแก้ว, 2563, หน้า 75-81)  
 ผู้วิจัยออกแบบระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนี้ 
  3.1 ผู้วิจัยน าผลวิเคราะห์ท่ีได้มาด าเนินการออกแบบ Cross functional workflow 
diagram (กระบวนการใหม่) เพื่อน ามาพัฒนาโปรแกรม ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2  Cross functional workflow diagram (กระบวนการใหม่) 
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  3.2 การออกแบบโครงสร้างการไหลเวียนกระแสข้อมูลในระบบ แบบ DFD (Data Flow 
Diagram) ดังภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 3  DFD (Data Flow Diagram) Level 0 
 

 
 

ภาพท่ี 4  DFD (Data Flow Diagram) Level 1 
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  3.3 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5  ER Diagram 
 

 4. การพัฒนาระบบ (System Development) 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้
ระบบงานสามารถพัฒนาได้เร็วและมีคุณภาพ ดังนี้ 
  4.1 ใช้โปรแกรม Editplus และภาษา ASP ร่วมกับ Bootstrap และ JavaScrpt 
(บัญชา ปะสีละเตสัง, 2563) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web Application 

  4.2  ใช้โปรแกรม Microsoft Access เพื่อจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล (ดวงพร เกี๋ยง
ค า, 2558) 
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 5. การทดสอบระบบ (System Testing) 
 หลังพัฒนาระบบแล้วจะต้องมีการทดสอบระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบจะมีความผิดพลาด
น้อยท่ีสุดโดยการทดสอบและประเมินผล ซึ่งหลังจากท่ีท าการพัฒนาระบบแล้วจะต้องท าการทดลอง
ใช้ระบบ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับก่อนการใช้งานจริงโดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม คือ การทดสอบ
ระบบโดยผู้พัฒนาระบบและการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (End User)  
 6. การติดต้ังระบบ (System Implement) 
 เมื่อทดสอบระบบจนมั่นใจว่าระบบสามารถท างานได้จริงและตรงกับความต้องการ 
ตลอดจนพร้อมท่ีจะน าไปติดต้ังเพื่อใช้ในสถานการณ์จริง จึงน าระบบไปติดต้ัง การติดต้ังระบบคือการ
เปล่ียนการท างานจากระบบงานเดิมไปเป็นระบบงานใหม่ แต่การเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่อาจส่งผล
กระทบไม่มากก็น้อย จากความไม่คุ้นเคยกับวิธีด าเนินงานแบบใหม่ ทางผู้วิจัยจึงได้มีการจัดท าเอกสาร
คู่มือระบบ รวมถึงฝึกอบรมการใช้งานด้วย 
 7. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
 หลังจากท่ีระบบงานท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ถูกน าไปใช้งานจริงเรียบร้อยแล้ว  เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น อาจไม่สามารถถูกค้นพบได้ในระยะเวลาการทดสอบ ดังนั้นกรณีท่ีพบ
ข้อผิดพลาดท่ีเพิ่งค้นพบใหม่ก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้อง รวมถึงกรณีข้อมูลท่ีจัดเก็บมี
ปริมาณมากขึ้นและความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน อาจจ าเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับ 
 

ผลการวิจยั 
 จากการพัฒนาระบบแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากรนอกสังกัดออนไลน์ โดยการน า

โปรแกรมเข้ามาจัดการและทดแทนวิธีการท างานเดิม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่าทันตแพทย์นอกสังกัดและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานราย
ช่ัวโมง จะไม่สะดวกเมื่อมีการติดต่อสอบถามข้อมูลค่าตอบแทนของตน และเจ้าหน้าท่ีการเงินจะต้อง
ค านวณภาษีด้วย Microsoft Excel เองซึ่งอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ เกิดภาระท่ีซ้ าซ้อนโดยไม่
จ าเป็นในการจัดพิมพ์เอกสารแจ้งข้อมูลรายได้ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรนอกสังกัด ทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
ระบบแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากรนอกสังกัดออนไลน์ มาช่วยในการท างานและแก้ปัญหา
ให้กับบุคลากรนอกสังกัดและเจ้าหน้าท่ีการเงินให้ดียิ่งขึ้น ดังรูปภาพท่ี 6 ถึงภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 6  หน้าจอตรวจสอบสถานะค่าตอบแทน 
 

 
 

ภาพท่ี 7  หน้าจอตรวจสอบยอดเงินค่าตอบแทน 
 

 
 

ภาพท่ี 8  หน้าจอพิมพ์หนังรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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 2. ประสิทธิภาพการประมวลผลของโปรแกรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

  2.1 การน าข้อมูลเข้าโปรแกรม โดยเจ้าหน้าท่ีการเงินหรือผู้ดูแลระบบ จะท าข้อมูล
ค่าตอบแทนบุคลากร นอกสังกัด จ านวน 20 รายการ ใส่ในไฟล์ excel template เพื่อน าเข้า
ฐานข้อมูลระบบผ่านฟังก์ช่ันน าเข้าข้อมูลของโปรแกรม หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีการเงินหรือผู้ดูและ
ระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องจากหน้าโปรแกรม  ผลการตรวจสอบครบถ้วนถูกต้องท้ัง 20 
รายการ ดังภาพท่ี 8 และ ภาพท่ี 9  
 

 
 

ภาพท่ี 8  แสดงจ านวนรายการก่อนน ารายการเข้าระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 9  แสดงจ านวนรายการหลังน ารายการเข้าระบบ 
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  2.2 การประมวลผลคิดค านวณภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย โดยเจ้าหน้าท่ีการเงินหรือผู้ดูแล
ระบบได้ท าการคิดค านวณภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายของทันตแพทยศาสตร์ไว้ล่วงหน้า 10 คน คนละ 3 
เงื่อนไข คือ แบบครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง และท้ังปี รวมเป็นจ านวน 30 ผลลัพธ์ แล้วให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน
หรือผู้ดูแลระบบท าการดึงรายงานจากระบบมาตรวจสอบ พบว่าระบบประมวลผลออกมามีความ
รวดเร็วและครบถ้วนถูกต้องท้ัง 30 ผลลัพธ์ 
 3. ความปลอดภัยของข้อมูล  
  3.1 มีการเข้ารหัสบนเครือข่าย คือโพรโทคอลช้ันซ็อกเก็ตท่ีปลอดภัย (secure socket 
 layer: SSL) ซึ่งปัจจุบันถูกแทนท่ีด้วยโพรโทคอลความมั่นคงช้ันเช่ือมการขนส่ง (transport layer 
security: TLS) รวมถึงโพโทคอลวิธีขนส่งข้อความหลายมิติท่ีมั่นคงหรือเอชทีทีพีเอส (hypertext 
transfer protocol secure : HTTPS) (มฑุปายาส ทองมาก, 2564, หน้า 322-323) ค าว่า Secure 
หรือ S ท่ีต่อท้ายนั้น หมายถึง “ความปลอดภัย” เป็นเครื่องหมายท่ีบอกว่าเว็บไซต์นี้มีความปลอดภัย
ในการส่งผ่านข้อมูล  
  3.2 มีการติดต้ัง  SSL Certificate กล่าวคือ เป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้ผูกไว้กับ 
Private Key ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อยืนยันตัวตนและความถูกต้องในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์ หรือ Application ท่ีใช้งาน มีการเข้ารหัสและถอดรหัสผ่านเทคโนโลยี 
SSL/TLS แม้จะถูกดักจับข้อมูลได้ ข้อมูลก็ยังมีความปลอดภัย เพราะจะอยู่ในรูปแบบท่ีอ่านไม่ออก 
จะต้องมีคีย์ถอดรหัสท่ีเหมาะสมและตรงกันเท่านั้น ถึงจะสามารถถอดรหัสได้ (ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, 2562) 
  

สรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusions) 
 จากการใช้งานโดยกระบวนการเดิมท่ีไม่สะดวกในการรับบริการของบุคคลากรนอกสังกัด 

หรือมีความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้อมูลผิดพลาด รวมกระท่ังไปถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนั้น ผู้วิจัยได้
ท าการออบแบบระบบเพื่อบริหารจัดการค่าตอบแทนของบุคลากรนอกสังกัด ระบบมีการออกแบบ
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล สามารถอ านวยความสะดวก 
ลดภาระหน้าท่ีท่ีไม่จ าเป็น ลดระยะเวลาให้กับเจ้าหน้าท่ีการเงิน สามารถให้บุคลากรนอกสังกัด
ตรวจสอบสถานะค่าตอบแทนรวมถึงข้อมูลยอดเงินค่าตอบแทนของตนเองได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดพิมพ์เอกสาร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าอยากให้ตัวระบบมีแนวทางในการพัฒนาให้สามารถใช้
งานบนอุปกรณ์อื่น ๆ อาทิ Mobile หรือ Tablet เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ปัญหาท่ีพบในการด าเนินการ 
 1. ความต้องการจากผู้ใช้งานท่ีเปล่ียนแปลงและเพิ่มขึ้น ท าให้ใช้เวลาในการปรับโปรแกรม
ให้ตรงตามความต้องการมากข้ึน 
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 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบมีความล าบากเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานมีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน 
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อทิธพิลของกระแสเงนิสดอสิระ และ มลูคา่เพิม่เชิงเศรษฐกจิ 
ทีส่่งผลตอ่ราคาตลาดของหลกัทรพัย ์ 

ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กลุม่ SETHD 
AN INFLUENCE OF FREE CASH FLOW (FCF) AND ECONOMIC VALUE 

ADDED (EVA) ON THE MARKET VALUE OF THE LISTED COMPANIES IN 
THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND IN SETHD  

 
      ลักษณารยี ์ศรีสขุใส* 
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 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.พลวฒัน ์เลศิกุลวฒัน*์* 

Asst. Prof. Dr. Polwat Lerskullawat 
 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดอิสระ มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐศาสตร์ กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในกลุ่มดัชนี SETHD และเปรียบเทียบความสัมพันธ์กลับกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการจ่ายปันผลตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดอัตราการเติบโตของราคาหลักทรัพย์ และช้ีให้เห็นถึง
ความส าคัญของการเลือกใช้ข้อมูลในงบการเงินมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการลุงทุนในระยะยาว 
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างย้อนหลัง 5 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2560-2564 จ านวนท้ังส้ินกลุ่มละ 110 
ตัวอย่าง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
ประเภทอนุกรมเวลาแบบภาคตัดขวาง (Panel data) ผลการวิจัยพบว่าส าหรับกลุ่มดัชนี SETHD 
กระแสเงินสดอิสระ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ แต่กลุ่มท่ีไม่จ่ายปัน
ผลไม่มีความสัมพันธ์กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ 
ค าส าคัญ: กระแสเงินสดอิสระ, มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ, ราคาตลาดของหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were to examine the relationship between free 

cash flow, the economic value added, and the market value of the securities listed 
on the Stock Exchange of Thailand in the SETHD index; compare the relationship 
with Non-Dividend Stock of research period in order to use it as a measurement of 
the growth rate of the securities; and emphasize the importance of using financial 
statement information as a guideline for long-term investment planning. This 
research examined sample data from the past five years during 2017 to 2021. Each 
group had 110 samples. Multiple regression (Panel data) was used to examine the 
data in this research. The results of the research showed that free cash flow was 
positively affected with the market value of the securities but the sample data of 
Non-Dividend Stock had not been effected.   

Keywords: Free cash flow, Economic value added, Market values.  
 

บทน า 
 การเริ่มต้นออมและลงทุนครั้งแรกได้เร็วย่อมมีโอกาสท่ีจะพบกับความมั่งค่ังได้เร็วกว่าคนท่ี
เริ่มช้านอกจากนั้น การสร้างวินัยการออมและลงทุนอย่างสม ่าเสมอ จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินท่ีวางไว้ได้ในท่ีสุด โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีสัญญาณแสดงถึงการเป็นสังคมอายุยืน 
(longevity society) โดยประเด็นส าคัญท่ีสุดคือ “สังคมอายุยืน” จะท าให้เห็นโอกาสและความท้า
ทายใหม่ๆ ท้ังการสร้างความเติบโตเศรษฐกิจ การรักษาสุขภาพ การออมเงิน ซึ่งท้ังหมดนี้ต้องการการ
วางแผนและการเตรียมการท่ีดี โดยการจะมีความมั่งค่ังทางการเงินในวัยเกษียณการวางแผนทาง
การเงินท่ีดีนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคัญ โดยการรู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ 
หนึ่งในนั้นคือการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีการจ่ายปันผลสม่ าเสมอหรือการลงทุนในหุ้นปันผล เนื่องจาก
หากมีการลงทุนในหุ้นปันผลท่ีดีจะช่วยสร้างกระแสเงินสดให้กับผู้ลงทุนในทุกปี และส าคัญต่อการ
สร้างกระแสเงินสดในระยะยาว โดยหุ้นปันผลท่ีดีไม่ใช่หุ้นท่ีจ่ายปันผลเยอะเท่านั้น แต่ต้องเลือกหุ้นท่ีมี
พื้นฐานการเงินท่ีแข่งแกร่ง มีความเส่ียงเหมาะสม และมีการจ่ายปันผลสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามก าไร
ในงบก าไรขาดทุนเป็นเพียงตัววัดผลการด าเนินงานท่ีค านวณขึ้นตามแนวคิดทางบัญชี โดยท่ัวไป
ผู้บริหารจะใช้ทรัพยากรเพื่อด าเนินงานและลงทุนในสินทรัพย์ โดยหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุน
เงินทุน (Cost of capital) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่งค่ังขึ้น ซึ่งกิจการต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี
เรียกว่า การบริหารท่ีมุ่งเน้นมูลค่า (Value Based Management : VBM) ท่ีถูกใช้เพื่อสร้างมูลค่า
ให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างความมั่งค่ังให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการวัดจากก าไรส่วนเหลือ คือ 
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มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added หรือ EVA) จากความส าคัญของการลงทุน
ในหลักทรัพย์ท่ีมีการจ่ายปันผลสม่ าเสมอ ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการจ่ายปันผลตลอดปีท่ีท าการศึกษาเพื่อศึกษาว่ากระแสเงินสดอิสระ และ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีไม่จ่ายปันผลเลยกับ
การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ได้มากกว่าหรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดอิสระและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์กับราคา

ตลาดของหลักทรัพย์ และเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดอิสระและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐศาสตร์ กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีจ่ายปันผลสูงและกลุ่มหลักทรัพย์ท่ี
ไม่จ่ายปันผลตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การค้นคว้าอิสระนี้ท าการศึกษาความส าคัญของการประเมินมูลค่าเพิ่มของบริษัทในระยะ
ยาวโดยใช้เครื่องมือช้ีวัด ได้แก่ กระแสเงินสดอิสระ และ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ โดยผู้ศึกษาได้
ท าการ ค้นคว้าเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดอิสระ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยอื่นของกิจการ และ อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ ขนาดของกิจการ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (D/E) อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ ทฎษฎีท่ีสอดคล้องกับเครื่องมือช้ีวัด
มูลค่าเพิ่มของบริษัท ได้แก่ ทฤษฎีตัวแทน ตลอดจนทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีงานวิจัยท่ีมีทิศทางความสัมพันธ์กับราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ในทางบวกได้แก่ Chiu (2013) ได้ศึกษาอัตราส่วนกระแสเงินสดอิสระกับอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยใช้ตัวแปรอิสระ คือ อัตรากระแสเงินสดอิสระ ผลการวิจัย พบว่า
อัตราส่วนกระแสเงินอิสระ Free Cash Flow (FCF) มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับราคา
หลักทรัพย์ อีกท้ังยังมีงานวิจัยของ อาษาฒ์ สุวรรณพฤษ์, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, นีรนาท แก้วประ
เสริญระฆังทอง (2557) ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองกระแสเงินสดอิสระ มูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดท่ีส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์มีความสอดคล้องกัน แต่
พบว่ามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์มีอิทธิผลทางตรงข้ามกับราคาหลักทรัพย์ และ ปราณญาดา สถาปน
รัตน์กุล และ ประยูร โตสงวน (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดและความสามารถ
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ในการท าก าไรท่ีมีต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ผลการวิจัยพบว่า รายการกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน กระแสเงินสดอิสระ มีความสัมพันธ์กับ
ราคาตลาดของหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ Jiang Feng (2007) ได้ศึกษาการใช้มูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจในการวัดและประเมินมูลค่าตลาดของราคาหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า EVA และ DCF 
สามารถอธิบายตลาดหลักทรัพย์จีนในระดับท่ีสูงมาก ยังมีงานวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาพบว่ามูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ และ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นดัชนี
วัดผลการด าเนินงานท่ีได้กระตุ้นให้บริษัทหาวิธีท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนมากขึ้น (Awan 
et al, 2014) เช่นเดียวกับ ปรียาภรณ์ อ่อนแก้ว (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของกระแสเงินสดอิสระและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่า 
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์สูงมากกว่ากระแสเงินสดอิสระ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และยังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรควบคุมท่ีศึกษาของ สินี ภาคย์อุฬาร (2558) 
ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์์ระหวางอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนทางการเงินท่ี
มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนทางการเงินท่ีไม่
มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ใดๆเลย คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
ท่ีมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามหรือไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ Ali Samakosh Galogahet al. 
(2013) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระกับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญกับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ 
อังคณา บุญคิด (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ พบว่า มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

กรอบแนวคิด 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องได้ก าหนดโดยประกอบด้วยตัวแปรต้น ได้แก่ กระแสเงินสดอิสระ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ 
และมีตัวแปรควบคุมเป็นปัจจัยอื่นของกิจการอันได้แก่ ขนาดของกิจการ, อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นและ อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ซึ่งจากตัวแปรข้างต้นท้ังหมดสามารถน ามา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือราคาตลาดของหลักทรัพย์ 
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วธิกีารวจิยั 
 การศึกษานี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้บริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทท่ีจัดกลุ่มตามดัชนี SETHD ยกเว้นบริษัท กลุ่มธุรกิจ
การเงิน และตัดบริษัทท่ีอยู่ในดัชนี SETHD น้อยกว่า 3 ปี จากท้ังหมด 5 ปี จ านวนบริษัทท้ังหมดเท่ากับ 
22 บริษัท และได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาเปรียบเทียบโดยคัดเลือกบริษัทจ านวน 22 บริษัทท่ีมีอตุ
สาหกรรมเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างท่ีคัดเลือกในกลุ่ม SETHD แต่เป็นบริษัทท่ีไม่ได้มีการจ่ายปันผลเลย 
(NON-DIV) ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา โดยจะท าการศึกษาข้อมูลของบริษัทท้ังหมดต้ังแต่ พ.ศ. 2560-
2564 เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวนท้ังส้ินกลุ่มละ 110 ตัวอย่าง โดยศึกษาจาก
งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) จากฐานข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และตลาดอนุพันธ์บนอินเตอร์เน็ต (SETSMART) โดยข้อมูลตัวแปรตามคือ ราคาตลาดของหลักทรัพย์ ตัว
แปรอิสระคือ กระแสเงินสดอิสระและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ โดยมีตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการ 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณา การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน และใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้ข้อมูลทางการเงินแบบ Panel data Panel Data 
Analysis 
 

ผลการศกึษา 
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษาท้ังตัวแปรอิสระ และ ตัวแปรควบคุม

ระหว่างกันเองโดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่าค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัว
แปรไม่เกิน 0.8 (Field, 2000)และมีค่า VIF ซึ่งน้อยกว่า 10 ท้ังสองกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาท าให้ไม่
มีปัญหาด้าน Multicollinearity แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระซึ่งกันและกันหรือไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันในรูปแบบเชิงเส้น  
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
 

  SETHD     NON-DIV 
  Coefficient t-Statistic 

 

  Coefficient t-Statistic 
FCF 0.0009 3.1539** FCF 0.0001 0.3062 
EVA 0.0002 0.5439 EVA -0.0002 -0.4214 

LN_SIZE 39.5997 3.4521** 
 

LN_SIZE 0.9840 3.0797** 
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DE -4.2090 -0.3322 
 

DE -0.0771 -0.3287 
ROA -0.5887 -0.4640 

 
ROA -0.0040 -0.1291 

R-squared = 0.2677  R-squared = 0.0941 
Adjusted R-squared = 0.2325  Adjusted R-squared = 0.0505 
Prob(F-statistic) = 0.0000   Prob(F-statistic) = 0.0641 

 ** show the P-value is significance level at 0.01 
 

 โดยน าผลการวิเคราะห์มาเขียนเป็นสมการถดถอยแบบพหุคูณได้ดังนี้ 
 
SETHD: MVt = 0.0002EVA + 0.0009**FCF + 39.5997**LN_SIZE – 4.2090DE – 0.5887ROA  
NON-DIV: MVt = -0.0002EVA + 0.0001FCF + 0.9840**LN_SIZE – 0.0771DE – 0.0045ROA  
 

 จากตารางท่ี 1 เป็นตารางวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณก าลังสองน้อยท่ีสุด โดยให้ผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุมต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ มี R-squared 
เท่ากับ 0.2677 ซึ่งหมายความว่าตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมดมีอิทธิพลหรือสามารถร่วมพยากรณ์ตัวแปรตาม
คือ ราคาตลาดของหลักทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 26.77 ซึ่งส่วนต่างอีก ร้อยละ 73.23 อาจเกิดจากปัจจัยอื่น 
นอกเหนือจากตัวแปรท่ีน ามาพิจารณาศึกษาครั้งนี้ โดยมีค่า Adjust R-squared เท่ากับ 0.2325 แต่เมื่อ
ดูกลุ่มตัวอย่าง NON-DIV จะเห็นว่าตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมดมีอิทธิพลหรือสามารถร่วมพยากรณ์ตัวแปร
ตามได้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีอิทธิพลซึ่งมี R-squared เท่ากับ 0.0941 และ Adjust R-squared 
เท่ากับ 0.0505 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามท่ีศึกษาทุกตัวหากใช้กลุ่มตัวอย่างส าหรับ
บริษัทท่ีไม่จ่ายปันผลจะสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์หรือมีอิทธิพลต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ซึ่ง
เป็นตัวแปรตามท่ีศึกษาได้น้อยมาก ซึ่งสามารถประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสเงินสดอิสระ 
และ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ตัวแปรควบคุมคือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมที่ส่งผลต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ 
เมื่อพิจารณานัยส าคัญของสัมประสิทธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุมท้ัง 5 ตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
SETHD จากค่า Probability value (Prob.) และทิศทางความสัมพันธ์จากเครื่องหมายหน้าค่าสัมประ
สิทธ์ (Coefficient) และพิจารณาความเหมาะสมของตัวแปรทุกตัวในแบบจ าลองจากค่า Prob (F-
statistic) ให้ผลการศึกษาเท่ากับ 0.0000 ซึ่งมากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
หมายความว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมรวมกันในแบบจ าลองสามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แต่หากดูกลุ่มตัวอย่าง NON-DIV จะเห็นว่าตัวแปรอิสระและตัวแปร
ควบคุมไม่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเนื่องจากมีค่า Prob (F-statistic) อยู่ท่ี 
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0.0641 ซึ่งมากกว่า 0.05 โดยกระแสเงินสดอิสระ (FCF) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตามอย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติทดสอบสถิติท่ีระดับ 0.01 แต่กระแสเงินสดอิสระของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีการจ่าย
ปันผล (NON-DIV) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ 
นอกจากนี้ตัวแปรควบคุม คือ ลอการึทึมธรรมชาติของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (LN_SIZE) ท่ีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาตลาดของหลักทรัพย์อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกันของผลการศึกษาท้ังสองกลุ่มตัวอย่าง ส่วนตัวแปรท่ีเหลือพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบสมมติฐาน 
 
  SETHD     NON-DIV 

  
สมมติฐาน 

ที่ตัง้ไว ้
ผลการศกึษา 

 

  
สมมติฐาน 

ที่ตัง้ไว ้
ผลการศกึษา 

FCF มีความสัมพันธ์ มีนัยส าคัญ (+) FCF มีความสัมพันธ์ ไม่มีนัยส าคัญ 
EVA มีความสัมพันธ์ ไม่มีนัยส าคัญ EVA มีความสัมพันธ์ ไม่มีนัยส าคัญ 

 

สรปุผลการศกึษา 
 ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระท่ีท าการศึกษามีเพียงกระแสเงินสดอิสระส าหรับกลุ่มดัชนี 

SETHD ท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับตัวแปรตามซึ่งผลท่ีได้สนับสนุนการใช้แนวคิดด้าน
บัญชีและการเงิน นักลงทุนจะดูท่ีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นหัวใจส าคัญ เนื่องจากสะท้อนถึง
สภาพคล่องท่ีดี และ การจัดหาเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งส่งผลในการจ่ายปันผลของบริษัท โดยข้อเสนอแนะ
ส าหรับผู้ใช้ข้อมูลแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็น นักลงทุน ผู้ใช้งบการเงิน เจ้าของกิจการ จะสามารถน าผล
การศึกษาครั้งนี้มาใช้เพื่อตัดสินใจวางแผนตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มหุ้นปันผลท่ี
จะให้ผลตอบแทนในระยะยาว อย่างไรก็ตามกลุ่ม NON-DIV ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตามซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดอิสระและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถอธิบายราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ได้ส าหรับกลุ่มบริษัทท่ีไม่ได้มีการจ่ายปันผลช้ีให้เห็นว่าการดูกระแสเงินสดอิสระและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อาจจะควรมองส าหรับบริษัทท่ีค่อนข้างมีขนาดใหญ่มีมูลค่าตลาดท่ีค่อนข้าง
สูงและหากดูความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อตัวแปรตามของท้ังสองกลุ่มตัวอย่างท่ี
ท าการศึกษาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าตัวแปรอิสระของกลุ่ม SETHD สามารถอธิบายราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ได้มากกว่ากลุ่ม NON-DIV เนื่องจากค่า R-squared ของกลุ่ม NON-DIV มีค่าน้อยมากอยู่ท่ี 
0.0941 หรือสามารถอธิบายราคาตลาดของหลักทรัพย์ได้เพียงร้อยละ 9.41 อย่างไรก็ตามมูลค่าเพิ่มเชิง
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เศรษฐศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาตลาดของหลักทรัพย์แต่เนื่องจากมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
เป็นเครื่องมือท่ีสามารถวัดผลการด าเนินงานท่ีดีท่ีจะช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้ดีมากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งท่ีจะน ามาใช้ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ดังนั้นหากต้องการวัดมูลค่ากิจการจากราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ไม่ควรพิจารณาเพียงมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์เพียงตัวเดียว ควรพิจารณากระแสเงิน
สดอิสระควบคู่ด้วยซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าท่ีแท้จริงของกิจการได้  

 การศึกษาครั้งถัดไปผู้วิจัยสามารถเพิ่มหรือปรับเปล่ียนตัวแปรท่ีอาจส่งผลต่อราคาตลาด
หลักทรัพย์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ ได้แก่ ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปล่ียน ราคาทองค า และราคาน้ ามันดิบ เป็นต้น เพื่อ
ศึกษาเพิ่มเติมว่ามีปัจจัยอื่นท่ีสามารถศึกษาและช่วยให้นักลงทุนใช้ส าหรับตัดสินใจเพิ่ มเติมในการ
คาดการณ์ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือขยายกลุ่มตัวอย่างจาก SETHD ท่ีมีเพียง 30 บริษัท
เป็นกลุ่ม SET50 หรือกลุ่ม SET100 ซึ่งอาจท าให้ผลการศึกษาชัดเจนขึ้น 
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การศกึษาผลตอบแทนของการลงทนุอยา่งยัง่ยนืในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยในกลุม่ SET Thailand Sustainability Investment (SETTHSI)  

A STUDY ON THE RETURN OF SUSTAINABLE INVESTMENT IN THE SET 
THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (SETTHSI)  

 
วณิชยา เครือ่งจนัทร*์ 

Wanitchaya Kruangjan 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.พลวฒัน ์เลศิกุลวฒัน*์* 

Asst. Prof. Dr.Polwat Lerskullawat 
 

บทคดัยอ่ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์เปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนในกลุ่มหุ้นยั่งยืน (SETTHSI) จับคู่หลักทรัพย์ท่ีมีขนาดหรือมูลค่าบริษัทใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้อยู่
ในดัชนี SETTHSI โดยใช้แบบจ าลองส่ีปัจจัย (Four-Factors Model) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาปี 
พ.ศ. 2561-2564 จ านวนกลุ่มละ 33 บริษัท รวมทั้งส้ิน 66 บริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนโดยเฉพาะส าหรับนักลงทุนท่ีให้ความส าคัญต่อด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ผล
การศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ SETTHSI มีประสิทธิภาพสูงกว่าผลตอบแทนปกติ 
ส่วนกลุ่ม Non SETHSI มีอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพต่ ากว่าผลตอบแทนปกติ 
โดยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณของแบบจ าลองส่ีปัจจัยในกลุ่ม SETHSI และกลุ่ม Non SETTHSI 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 35.03 และ 24.17 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของแบบจ าลอง CAPM 
หมายความว่าแบบจ าลองส่ีปัจจัยสามารถอธิบายผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ได้ดีกว่าแบบจ าลอง 
CAPM  
ค าส าคญั: ดัชนีความยั่งยืน หรือ SET THSI Index, อัตราผลตอบแทน, ความเส่ียง, แบบจ าลองราคา 
         ส่ีปัจจัย 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to analyze the relationship between risk 
and rate of return on investment of a group of portfolios, test the performance of a 
portfolio group by comparing the return in sustainable stocks (SETTHSI), and match 
securities of similar size or company value however not in the SETTHSI index by using 
a Four-Factors Model. The samples used in the study in 2018–2021 were 33 
companies per group with a total of 66 companies. The results of the study showed 
that the group of SETTHSI portfolio’s return of a performance portfolio was above 
normal, while a non-SETHSI group had a performance portfolio's return below 
normal. The coefficient of multiple determinations of the Four-Factor Model in the 
SETHSI portfolio groups and the non-SETTHSI portfolio groups were found to be 
35.03 and 24.17 percent, respectively, which were higher than the mean of the 
coefficient of multiple determination of CAPM model. That meant that a Four-Factor 
Model described the return of a group of portfolios better than a CAPM model.    

Keywords: SET THSI Index, Return, Risk, Four-Factor Model.  

 

บทน า 
 ในปัจจุบันนักลงทุนเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการลงทุนตามแนวคิดการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน หรือ ESG ย่อมาจาก Environmental (ส่ิงแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิ
บาล) อันเนื่องมาจากปัจจุบันท่ัวโลกก าลังเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อเศรษฐกิจอย่างมาก จึงท าให้นักลงทุนตระหนักถึงว่าจริงๆแล้ว โลกเราอาจจะมีปัญหาใหม่ๆ 
อย่างท่ีไม่เคยประสบมาในอดีต เช่น ปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเปล่ียนแปลง
ของสภาวะอากาศ ความเหล่ือมล้ าทางสังคม และปัญหาการคอร์รัปชัน เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนท่ีไม่ได้
แสวงหาเพียงแค่ผลก าไรเท่านั้น เห็นปัจจัยเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นไม่ใช่เรื่องไกลตัว การลงทุนอย่างยั่งยืน
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นตัวเร่งท่ีท าให้นักลงทุนให้ความส าคัญกับหลักทรัพย์ท่ีมีการด าเนินงานโดด
เด่นด้าน ESG เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบจากผลตอบแทนการลงทุนท่ีลดลง จะอยู่ใน
อัตราท่ีต่ ากว่าการลดลงของผลตอบแทนของตลาดโดยรวม ดังจะเห็นได้จากการลงทุนท่ีค านึงถึง
ประเด็นด้าน ESG มีตัวเลขการเติบโตท่ีต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย (Compound Annual 
Growth Rate: CAGR) อยู่ท่ีร้อยละ 25 ต่อปี ในช่วง 5 ปี (2556-2563) ท่ีผ่านมา (พิพัฒน์ ยอด
พฤติการ, 2564) เมื่อพิจารณาในแง่ผลตอบแทน จากดัชนีผลตอบแทนรวม SETTRI ซึ่งเป็นดัชนีสะท้อน
ภาพรวมของตลาดทุนไทย ในช่วงท่ีมีสถานการณ์โควิด-19 อัตราผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปี 2563 จนถึง
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ปัจจุบัน (17 พฤษภาคม 2564) อยู่ท่ีร้อยละ 2.97 ขณะท่ีดัชนีผลตอบแทนรวม Thai pat ESG Index 
TR ซึ่งเป็นดัชนีท่ีประกอบขึ้นจากหลักทรัพย์ท่ีมีความโดดเด่นด้าน ESG ให้อัตราผลตอบแทนในช่วง
เดียวกัน อยู่ท่ีร้อยละ 10.50 หรือต่างกันอยู่ร้อยละ 7.53 จะเห็นว่า การลงทุนท่ียั่งยืนสามารถให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาด (วีรญา ปรียาพันธ์, 2564) การลงทุน
อย่างยั่งยืนในประเทศไทยยังคงได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการ
เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ านวนของบริษัทจด
ทะเบียนท่ีผ่านเกณฑ์หุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก 51 บริษัทในปี 2558 เป็น 
146 บริษัทในปีปัจจุบัน (ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน, 2564) ท้ังนี้ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้จัดท าดัชนี SETTHSI ขึ้น เพื่อเป็นดัชนีท่ีสะท้อนการเคล่ือนไหวราคาของกลุ่ม
หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีขนาดและสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลท่ีนอกเหนือจาก
การพิจารณาจากตัวเลขทางการเงินอย่างเดียว โดยให้ความส าคัญกับการลงทุนในบริษัทท่ีมีการด าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีได้ ซึ่งผลตอบแทนท่ีนักลงทุน
คาดหวังต้องค านึงถึงระดับความเส่ียงท่ีตนยอมรับควบคู่ไปด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาท่ี
เกี่ยวกับผลตอบแทนของการลงทุนในกลุ่มหุ้นยั่งยืนท่ีได้รับการคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยใช้การทดสอบจากแบบจ าลองส่ีปัจจัย จะช่วยอธิบายผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นได้เป็น
อย่างมากเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจลงทุนในกลุ่มหุน้ยั่งยืน รวมถึงเป็นแรงจูงใจให้บริษัทหันมาสนใจ
เรื่องดังกล่าว และสามารถปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้ารายช่ือหุ้นยั่งยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน
ของกลุ่มหลักทรัพย์ รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนใน
กลุ่มหุ้นยั่งยืน (SETTHSI) และหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้อยู่ในดัชนี SETTHSI โดยใช้แบบจ าลองส่ีปัจจัย (Four-
Factors Model) 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) เป็นการลงทุนผ่านเครื่องมือการ
ลงทุนประเภทต่างๆ ในตลาดทุน โดยมีแนวคิดการลงทุนท่ีค านึงถึงการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาลของธุรกิจ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์
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ข้อมูลทางการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือลดผลกระทบ
เชิงลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (อนันตชัย ยูรประถม และคณะ, 2557) 
      ทฤษฎีแบบจ าลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) เป็นแบบจ าลองการประเมิน
ราคาสินทรัพย์หรืออัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์ โดยสมการท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับความเส่ียงตลาด (Market risk) เพียงปัจจัยเดียว หรือจะเรียกว่า Single 
factor model จุดเริ่มต้นจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดย Treynor 
(1962), Sharpe (1964), Litner (1965) และ Mossin (1966) เป็นแบบจ าลองท่ีได้พัฒนามาจาก
ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz 
 ทฤษฎีแบบจ าลองส่ีปัจจัย (Four-Factor Model) เป็นแบบจ าลองท่ีได้พัฒนาขึ้นมาจาก
แบบจ าลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (Capital Asset Pricing Model : CAPM) ท่ีได้เพิ่มปัจจัยความ
เส่ียงทางด้านขนาดของบริษัท (Size) ความเส่ียงทางด้านมูลค่า (Value) และความเส่ียงทางด้าน
ผลตอบแทนในอดีต (Momentum) ซึ่ง Carhart (1997) ได้เพิ่มตัวแปรนี้โดยแสดงถึงโอกาสท่ีหลักทรัพย์
ท่ีมีผลตอบแทนย้อนหลังสะสมสูงจะยังคงให้ผลตอบแทนสูงในอนาคตระยะส้ัน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีคาดหวัง
ควบคู่ไปกับระดับความเส่ียงท่ีตนยอมรับ หลายงานวิจัยใช้แบบจ าลองมากกว่า 1 แบบในการ
วิเคราะห์ เช่น ผ่านแบบจ าลอง CAPM, แบบจ าลอง 3 ปัจจัย และแบบจ าลอง 4 ปัจจัย เป็นต้น ซึ่ง
บางครั้งการศึกษาผ่านแบบจ าลองท่ีแตกต่างกันในงานวิจัยเดียวกันให้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน (Wallis 
and Klein, 2015 อ้างใน นุชวรา ปณตตรัยรัตน์, 2562) โดยงานวิจัยของ Bello (2008) ได้ท าการ
ทดสอบในแง่คุณภาพของการพยากรณ์ผลตอบแทน พบว่าแบบจ าลองส่ีปัจจัยสามารถพยากรณ์
ผลตอบแทนได้ดีกว่าแบบจ าลองสามปัจจัย และแบบจ าลองสามปัจจัยก็สามารถพยากรณ์ผลตอบแทน
ได้ดีกว่า CAPM อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับ Carhart (1997) ท่ีพบว่า แบบจ าลองส่ีปัจจัยสามารถ
ลดการผิดพลาดของราคา (Pricing errors) ท่ีเกิดขึ้นในแบบจ าลอง CAPM และแบบจ าลองสามปัจจัย
ได้ โดยค่าคาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย (Mean absolute errors) ท่ีได้จากแบบจ าลอง CAPM, แบบจ าลอง
สามปัจจัย และแบบจ าลองส่ีปัจจัย คือ 0.35% 0.31% และ 0.14% แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน
ได้รับความนิยมและมีผู้สนใจท้ังในตัวบริษัทหรือนักลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ท าให้เกิดข้อสงสัยว่าการลงทุนท่ี
ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) นั้นให้ผลตอบแทนท่ีดีหรือท่ี
เกินกว่าตลาดได้หรือไม่ โดยงานวิจัยท่ีสนับสนุนว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับผลตอบแทนท่ีดีนั้น ได้แก่ 
การศึกษาถึงการลงทุนแบบรับผิดชอบต่อสังคม (Socially responsible) จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของพอร์ตการลงทุนได้หรือไม่ โดยใช้กลยุทธ์การซื้อหุ้นท่ีมีอันดับการให้คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคม
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สูง ทดสอบด้วยแบบจ าลองส่ีปัจจัย (Four-Factor Model) พบว่ากลยุทธ์นี้สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเกิน
กว่าตลาดได้ หรืออัลฟา (Alpha) สูงถึงร้อยละ 8.7 ต่อปี อย่างมีนัยส าคัญ (Kempf and Osthoff, 2007) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพชร สุรัตพิพิธ (2557) ท่ีพบว่าตลาดมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์การ
ประกาศอันดับ ESG100 โดยบริษัทท่ีได้รับการประกาศให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 สามารถก่อให้เกิด
ผลตอบแทนท่ีเกินกว่าตลาดได้ อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยท่ีให้ผลในทิศทางตรงกันข้าม เช่น งานวิจัยของ 
ธนิสร ศิลามณีรัตน์ (2562) ท่ีพบว่าการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นยั้งยืนไม่สามารถสร้างผลตอบแทนท่ี
เกินกว่าตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นการค านวณโดยใช้แบบจ าลอง CAPM หรือ แบบจ าลอง 3 ปัจจัย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง
จากฐานข้อมูล SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) และ Thai BMA (The 
Thai Bond Market Association) เป็นข้อมูลทางสถิติรายวันต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นช่วงต้ังแต่ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการคัดเลือกหลักทรัพย์ให้
อยู่ในดัชนี SETTHSI เพื่อเป็นดัชนีท่ีสะท้อนการเคล่ือนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีการ
ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา แบบอนุกรมภาคตัดขวางและ
อนุกรมเวลา หรือ Panel Data Analysis โดยสูตรการค านวณตามสมการท่ีใช้ในการศึกษามีดังนี้ 
 

 -  = + ( – ) +  (  )+  ( ) +  (  ) +  

 
โดย Ri,t   = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i ณ เวลา t 

Rf,t  = อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ณ เวลา t 
Rm,t  = อัตราผลตอบแทนของตลาด 
SMBt = อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีขนาดเล็กลบด้วยอัตรา

ตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีขนาดใหญ่ 
HMLt = อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีค่า BV/MV สูง ลบด้วย

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลักทรัพยท่ีมีค่า BV/MV ต่ า 
WMLt = อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าในอดีตสูง ลบด้วย

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าในอดีตต่ า 

  = ค่าคงท่ีของกลุ่มหลักทรัพย์ i 
, , ,  = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของหลักทรัพย์ i 
  = ค่าความคลาดเคล่ือนของหลักทรัพย์ i ณ เวลา t 
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน เพื่อตรวจสอบระดับทิศทางของความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต่างๆ ว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเอง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท่ี
ท าการศึกษาทุกคู่มีค่าน้อยกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรอิสระแต่ละคู่เป็นอิสระซึ่งกันและกัน หรือไม่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งหมายถึงปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธ์กันท าให้ผลการทดสอบสมการถดถอยไม่ถูกต้อง 

 
ตารางท่ี 1  การทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์โดยแบบจ าลองส่ีปัจจัย (Four-Factors Model) 
 

  SETTHSI     Non SETTHSI 
  Coefficient t-Statistic 

 

  Coefficient t-Statistic 

 

0.0690 5.8716* 
 

-0.2474 -16.9377* 

 

1.0629 132.3690* 
 

0.7514 73.2013* 

𝑠 0.0634 4.6730* 
 

𝑠 0.1194 8.2763* 

ℎ 0.0883 8.4051* 
 

ℎ 0.0408 3.2286* 

𝑤 -0.0158 -2.3695* 
 

𝑤 0.1067 14.5791* 
R-squared = 0.3503  R-squared = 0.2417 
Adjusted R-squared = 0.3502  Adjusted R-squared = 0.2416 
Prob(F-statistic) = 0.0000   Prob(F-statistic) = 0.0000 

 หมายเหตุ :  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
     ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถเขียนเป็นแบบจ าลองสมการทางคณิตศาสตร์ได้

ดังนี้ 
 
กลุ่ม SETTHSI: 
(Ri – Rf) = 0.0690 + 1.0629 (Rm – Rf ) + 0.0634 (SMBt ) + 0.0883 (HMLt ) - 0.0158 (WMLt) 
กลุ่ม Non SETTHSI: 
(Ri – Rf) = -0.2474 + 0.7514 (Rm – Rf ) + 0.1194 (SMBt ) + 0.0408 (HMLt ) + 0.1067 
(WMLt) 
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ตารางท่ี 2  การทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์โดยแบบจ าลอง Capital Asset Pricing  
   Model 
 

  SETTHSI     Non SETTHSI 

 
Coefficient t-Statistic 

 

 
Coefficient t-Statistic 

 

0.0599 5.1651* 
 

-0.1526 -11.7740* 

 

1.0571 135.9106* 
 

0.8362 103.2204* 
R-squared = 0.3488 

 
R-squared = 0.2361 

Adjusted R-squared = 0.3488 
 

Adjusted R-squared = 0.2361 
Prob(F-statistic) = 0.0000   Prob(F-statistic) = 0.0000 

 หมายเหตุ :  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
     ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากการวิเคราะห์แบบจ าลอง โดยวิธี Panel Data Analysis พบว่า ปัจจัยตลาด (Rm-Rf) 

ปัจจัยขนาดของบริษัท (SMB) ปัจจัยด้านมูลค่า (HML) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ ส่วนปัจจัยผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ในอดีต (WML) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยท่ีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (Adjusted R-squared) ของ
แบบจ าลองส่ีปัจจัยในกลุ่ม SETHSI และกลุ่ม Non SETTHSI พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 35.03 
และ 24.17 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณของแบบจ าลอง CAPM 
ซึ่งหมายความว่าแบบจ าลองส่ีปัจจัยสามารถอธิบายผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ได้ดีกว่า
แบบจ าลอง CAPM เนื่องจากได้เพิ่มปัจจัยด้านขนาด ปัจจัยด้านมูลค่า และปัจจัยผลตอบแทนในอดีต    

เมื่อพิจารณาจากค่าอัลฟา (α) ของกลุ่มหลักทรัพย์ SETTHSI ในแบบจ าลองส่ีปัจจัยและ
แบบจ าลอง CAPM พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.0690 และ 0.0599 ตามล าดับ ซึ่งค่าท่ีได้มีค่าเป็นบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 แสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าผลตอบแทนปกติ หรือผลตอบแทนชนะตลาด ส่วนกลุ่ม Non SETHSI มีค่าอัลฟา 

(α) เป็นลบแสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ประสิทธิภาพต่ ากว่าผลตอบแทนปกติ หรือ
ผลตอบแทนแพ้ตลาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ดังตารางท่ี 1 และ 2 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์ผ่านแบบจ าลองส่ีปัจจัย และ

แบบจ าลอง CAPM นั้นค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (Adjusted R-squared) ของแบบจ าลองส่ี
ปัจจัยจะมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณของแบบจ าลอง CAPM ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า แบบจ าลองส่ีปัจจัยสามารถอธิบายผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ได้ดีกว่าแบบจ าลอง CAPM 
เนื่องจากได้เพิ่มปัจจัยด้านขนาด ปัจจัยด้านมูลค่า และปัจจัยผลตอบแทนในอดีตเข้าไป สอดคล้องกับ
งานวิจัย Carhart (1997), Bello (2008) และ จักรพงษ์ เกื้อวงศ์ (2553) และนอกจากนี้ยังพบว่า อัตรา
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ SETTHSI มีประสิทธิภาพสูงกว่าผลตอบแทนปกติ หรือผลตอบแทนชนะ
ตลาด สอดคล้องกับผลการศึกษา Kempf and Osthoff (2007) ส่วนกลุ่ม Non SETHSI นั้นมีอัตรา
ผลตอบแทนประสิทธิภาพต่ ากว่าผลตอบแทนปกติ หรือผลตอบแทนแพ้ตลาด จากการทดสอบผ่าน
แบบจ าลองส่ีปัจจัยและแบบจ าลอง CAPM อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ใน
การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถใช้ตัวแปรหรือปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยความเส่ียงตามแบบจ าลอง
ส่ีปัจจัย (Four-Factors Model) มาร่วมพิจารณาด้วย เช่น ปัจจัยความสามารถในการท าก าไร ปัจจัยการ
ลงทุนของกิจการ เป็นต้น 
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อะไหล ่และสนิคา้ กรณศีกึษา บรษิทั ว ีเอน็เตอรไ์พรส์ เซอรว์สิ จ ากดั 

DATA VISUALIZATION TO SUPPORT THE MANAGEMENT OF SPARE 
PARTS AND INVENTORY: CASE STUDY V ENTERPRISE CO, LTD. 

 
วศนิ เรอืงนยิม* 

Wasin Ruangniyom 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปราลี มณรีัตน*์* 

Asst. Prof. Dr. Paralee Maneerat 
 

บทคดัยอ่  
 บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นบริษัทท่ีเน้นในด้านการให้บริการบ ารุงรักษา 
(maintenance service agreement) อุปกรณ์เครือข่าย (network) เครื่องแม่ข่าย (server) และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ในห้องศูนย์ข้อมูล (data center) ท าให้ค่าใช้จ่ายโดยมากเป็นเรื่องอะไหล่ เพราะฉะนั้น
การท่ีเราสามารถจัดการอะไหล่ได้จึงมีผลต่อผลก าไรโดยตรง อีกท้ังระบบจัดเก็บข้อมูลปัจจุบันเป็นเพียง
การจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel) เท่านั้น จึงมีความมุ่งหมายใน
การปรับใช้ระบบดาต้าวิชวลไลเซชัน (data visualization) เพื่อบริหารข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ส ารองอะไหล่ และสินค้า กรณีศึกษา บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด เพื่อช่วยให้การบริหาร
จัดการระบบคลังสินค้าสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาชุดข้อมูลท่ีทางบริษัทได้ใช้อยู่ เพื่อเป็นข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ (Microsoft Power BI) ผ่านกระบวนการ อีทีเอล (ETL) และสร้างระบบ
ดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อแสดงผลข้อมูลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ง่ายในเรื่องการ
จัดการคลังสินค้า น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ท าให้ความสะดวกของผู้บริหารมีมากขึ้น 
ค าส าคญั: ดาต้าวิชวลไลเซชัน, การบริการบ ารุงรกัษา, โปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ 
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ABSTRACT 
 V Enterprise Service Co., Ltd. is an IT company that does MA (Maintenance 
Service Agreement) for IT products such as Network, Server and other devices in Data 
center. Most costs come from spare parts, so if spare parts can be properly managed, it 
will greatly affect profit. Nowadays the data are collected in Microsoft Excel format 
only. Then Data Visualization is intended to be used to manage data, instead. To 
manage warehouse efficiently, V Enterprise Service Co., Ltd. imports all using data to 
Microsoft Power BI by ETL process. It will create Data Visualization that shows all 
research results. Supervisors will make a decision easier and have a better management 
for warehouse. 
Keywords: data visualization, MA, Microsoft Power BI.  
 

บทน า  

 เนื่องด้วยบริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นบริษัทท่ีด าเนินงานด้าน IT ในด้านการ
ท า MA อาทิเช่น Network Switch, Firewall, SAN Storage, SAN Switch, Server, Desktop, UPS 
ตลอดจน Application Software ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้ การให้บริการ MA 
ยังรวมไปถึงการให้ค าปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายให้ถูกต้อง
และปลอดภัยจากปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อปัญหาได้ รวมไปถึงการจ าหน่ายสินค้าและอะไหล่ต่าง ๆ 
ของอปุกรณ์ 
 คลังสินค้าจึงเป็นส่ิงส าคัญมากส าหรับการด าเนินธุรกิจดังกล่าวเนื่องจากการด าเนินงานด้าน 
MA หรือ Maintenance Service Agreement โดยส่วนใหญ่จะมี SLA (service level agreement) 
ท าให้ต้องมีอะไหล่พร้อมท่ีจะเข้าด าเนินการได้ทันทีอย่างรวดเร็ว แต่หากไม่มีข้อมูลท่ีมากเพียงพอใน
การจัดการคลังสินค้าจนท าให้เกิดการเก็บส ารองอะไหล่ต่าง ๆ ไว้มากเกินความจ าเป็นอาจท าให้เกิด
สภาวะขาดทุน การวางแผนเกี่ยวกับการเก็บส ารองอะไหล่ต่าง ๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อ
เอาชนะอุปสรรคเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องมีระบบท่ีสามารถช่วยเตรียมข้อมูลท่ีลึกซึ้ง และมีคุณค่าทาง
กิจกรรมด้านธุรกิจให้แก่องค์กรได้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และสามารถน าไปวางแผน 
หรือโต้ตอบปัญหา เชิงธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ หากผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความส าคัญต่อองค์กร 
ดังนั้นจึงได้เลือกเทคโนโลยีดาต้าวิชวลไลเซชัน (data visualization) ท่ีเหมาะสมแก่การน าข้อมูลดิบมา
วิเคราะห์และเตรียมข้อมูลมาน าเสนอ ให้ง่ายและสนับสนุนการตัดสินใจ และสามารถน าไปวางแผนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถปุระสงคข์องการวจิยั  
 1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชัน (data visualization) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ในการส ารองอะไหล่ และสินค้า 
 3. เพื่อประเมินการใช้งานของระบบดาต้าวิชวลไลเซชัน (data visualization) เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการในการส ารองอะไหล่ และสินค้า 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี 
 ดาต้าวิชวลไลเซชัน (data visualization) คือ การน าข้อมูลดิบ มาแปลงเป็นรูปภาพเพื่อท า
ให้คนอ่านเข้าใจง่าย เห็นภาพรวมของข้อมูลดิบนั้นได้รวดเร็วภายในระยะเวลาท่ีจ ากัด ซึ่งจะช่วยในการ
แสดงผลข้อมูลเบ้ืองต้น ช่วยเพิ่มความเร็วในการส ารวจข้อมูลว่ามีอะไรท่ีน่าสนใจบ้าง เพื่อเป็นแนวทาง
ก่อนการวิเคราะห์ เจาะลึกข้อมูลท่ีซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 สถาปัตยกรรม ETL (extract, transform, load) คือ กระบวนการหนึ่งในระบบ Data 
Warehouse โดยท่ี การแยก (extract) เปล่ียนแปลง (transform) และบรรจุ (load) ในท่ีจัดเก็บเครื่องมือ
ชุดนี้เป็นท่ีรู้จักกันในช่ือท่ีเรียกว่าอีทีแอล (ETL) เครื่องมือชุดนี้เป็นเอ็นจ้ินพิเศษ ท าหน้าท่ีคัดแยกข้อมูล
เฉพาะท่ีผู้ใช้ต้องการจากทุกแหล่งข้อมูลมารวมกัน โดยจะท าการท าความสะอาดข้อมูล (data cleansing) 
เพื่อให้ข้อมูลมีความสม่ าเสมอ สอดคล้องกันท้ังหมดก่อนจะน าบรรจุลงท่ีเก็บท่ีเรียกว่าคลังข้อมูล (data 
warehouse) โดยกระบวนการแปลงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่าง ๆ มักเกี่ยวข้องกับการกรอง 
การเรียงล าดับ การเรียงข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 Microsoft Power BI เป็นซอฟต์แวร์ท่ีสามารถน าข้อมูลจ านวนมากท่ีมีหลากหลายในองค์กร
มาท าการวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลเชิงธุรกิจช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มความสามารถในการ
ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและชาญฉลาด คุณสมบัติหนึ่งท่ีโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด คือ ผู้ใช้มีเครื่องมือท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมิติ รองรับข้อมูลในหลากหลายนามสกุลหลาย และสร้างรายงานได้อย่าง
น่าสนใจ Power BI Dashboard ช่วยให้มุมมอง 360 องศา ให้กับผู้ใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจแบบ
รวมศูนย์ สามารถอัพเดตได้อย่างทันที อีกท้ังยังสามารถดูได้จากทุกอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถท า คลิกเพื่อดู
ข้อมูลในมุมท่ีต้องการ เพื่อท่ีจะหาค าตอบ เพื่อตัดสินใจ การสร้าง Dashboard ก็ยังสามารถเช่ือมต่อ
แหล่งข้อมูล (data source) ท่ีเป็นท่ีนิยมมากมาย และยังมี Dashboard ท่ีสร้างมากึ่งส าเร็จรูปท่ีจะให้
ทุกท่านสร้าง Dashboard ได้อย่างรวดเร็ว และคุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานของคุณได้จาก 
Power BI App ท้ังใน iOS, Android อีกด้วย 
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ภาพท่ี 1  โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI Desktop) 
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 กัญญารัตน์ เย็นใจ (2562) ได้ออกแบบระบบข่าวกรองธุรกิจส าหรับระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในข้อมูลคลังสินค้าโดยใช้โปรแกรม Eazybi โดยได้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจในหลายรูปแบบ 
ท้ังรูปแบบสถิติ รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ โดยข้อมูลท่ีได้มา เช่น รายช่ือบริษัทท่ีสร้างรายได้ให้สูงสุด 
สินค้าท่ีขายดีท่ีสุดในร้าน 20% แรก ประกอบด้วยสินค้าอะไรบ้าง รายได้และสินค้าท่ีขายได้จ าแนกตาม
ประเทศ ออกมาในรูปแบบ SQL Reporting 
 อัญชลี บัวเมืองเก่า (2563) ได้ด าเนินการพัฒนาวิชวลไลเซชันส าหรับการวิเคราะห์และการ
ท านายผลความส าเร็จของการท างานด้วยข้อมูลดัชนีประสิทธิภาพหลักโดยใช้โปรแกรม Power BI โดย
ได้ข้อมูลทางสถิติอย่างหลากหลาย อีกท้ังยังได้ด าเนินการท า KPI และการพยากรณ์ข้อมูลมูลต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและคณาจารย์จากฐานข้อมูลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และสุรศักด์ิ มังสิงห์ (2561) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ท่ีผ่านการ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและแสดงผลด้วย
กราฟดาต้าวิชวลไลเซชันโดยใช้เทคนิคของการท า Data Mining มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสกัดหรือ
สืบค้นความรู้โดยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารรายงานเป็นหลัก ซึ่งจะใช้ชุดข้อมูลของผู้ท่ีผ่านการ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ระหว่างปีการศึกษา 2554-2558 ได้ผลลัพธ์
ในส่วนของค่าการพยากรณ์ข้อมูลแนวโน้มจ านวนผู้ได้เข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วน
ของกองทัพบก 
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วธิีด าเนนิการวจิยั  
 การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในการส ารองอะไหล่ 
และสินค้าของ บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด ได้น าวงจรการพัฒนาระบบงานมาเป็นเครื่องมือ 
ดังนี้ 
 1. ศึกษางานคลังสินค้าของ บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด 
 2. รวบรวมความต้องการในการใช้ข้อมูล 
 3. ศึกษาการท างาน Power BI 
 4. พัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชัน 
 5. น าเสนอและประมินความพึงพอใจ 
 

 
 

ภาพท่ี 2  Use-Case diagram ของระบบดาต้าวิชวลไลเซชัน 
 
 จากภาพท่ี 2 แสดง User-Case diagram ของระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการในการส ารองอะไหล่และสินค้าของ บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด โดย Administrator 
สามารถน าเข้า แก้ไข ลบ และสามารถดูข้อมูลบนแดชบอร์ดได้ แต่ส าหรับผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลบน
แดชบอร์ดได้เท่านั้น ซึ่งสามารถใช้ตัวกรองเพื่อปรับเปล่ียนการแสดงผลของแดชบอร์ดได้เช่นกัน  
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ภาพท่ี 3  การน าเข้าและท าความสะอาดข้อมูล(data cleansing) บนโปรแกรม Microsoft Power BI 
 
 จากภาพท่ี 3 ได้แสดงกระบวนการ ETL เป็นกระบวนการน าเข้าข้อมูลมาจัดเก็บไว้ซึ่งตามภาพ
จะมีชุดข้อมูลอยู่ 3 ชุด ด้วยกัน ข้อมูลท่ีมีนั้นอาจไม่มีความสมบูรณ์ ขาดหาย ซ้ าซ้อน หรืออยู่ในรูปแบบ 
(format) ท่ีไม่สามารถใช้งานได้เพราะด้วยข้อมูลท่ีได้มาเกิดจากการพิมด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ เช่น สถานะ
ต่าง ๆ ท่ีถูกเก็บไว้มีการใช้พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และเว้นช่องว่างท่ีไม่เหมือนกัน จึงต้องด าเนินท าความ
สะอาดข้อมูล (data cleansing) ให้อยู่ในรูปแบบท่ีแหมาะสม 
 

 
 

ภาพท่ี 4 สร้างความเช่ือมโยงของข้อมูล เพื่อเตรียมการในการสร้างดาต้าวิชวลไลเซชัน 
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 จากภาพท่ี 4 จะเห็นได้แสดงกระบวนการ ETL ว่ามีการน าเข้าข้อมูลในมิติต่าง ๆ ท่ีถูกจัดเก็บ
ในรูปแบบของตารางเช่น ตารางข้อมูลสินค้า ตารางการเข้าออกของสินค้า ตารางข้อมูลลูกค้า เป็นต้น 
เพื่อน ามาสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ส าหรับเตรียมการในการสร้างดาต้าวิชวลไลเซชันด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power BI ในขั้นตอนต่อไป  
 

 
 

ภาพท่ี 5  การจัดท ารายงานในหน้าแดชบอร์ดบน Microsoft Power BI 
 
 ภาพท่ี 5 ได้แสดงตัวอย่างการสร้างรายงานบนหน้าแดชบอร์ด หรือท่ีเรียกว่า ดาต้าวิชวล
ไลเซชัน โดยรายงานจะสามารถออกมาได้ในหลายรูปแบบท้ังในแบบ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิ
วงกลมหรือแบบตาราง ซึ่งการสร้างรายงานในลักษณะนี้จะท าให้ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลท่ีมีไป
วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ่นเพราะสามารถท่ีจะเห็นข้อมูลในมุมมองท่ีไม่เคย
เห็นและเข้าใจได้ง่ายอีกด้วย 
 

ผลการวิจยั 
 จากการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในการส ารองอะไหล่ 
และสินค้าของ บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด โดยอาศัยข้อมูลคลังสินค้าในปี 2561-2565 มา
วิเคราะห์ผ่านระบบข่าวกรองธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI ซึ่งจะจ าแนกมิติต่าง ๆ และ
น ามาจัดท ารายงานและแสดงรายงานในลักษณะแบบแดชบอร์ด ดังภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6  รายงานภาพรวมสินค้าคงคลังประจ าปี 2561-2565 
 
 จากภาพท่ี 6 แสดงผลรายงานภาพรวมสินค้าคงคลังประจ าปี 2561-2565 ของ บริษัท วี 
เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด โดยรายงานด้วยการอ้างอิงจากประเภทของสินค้าคงคลัง โดยสามารถ
ปรับหรือแก้ไขช่วงเวลาของรายงานได้ หรือสามารถระบุถึงประเภทท่ีอยากได้ข้อมูลผ่านช่องค้นหา 
 

 
 

ภาพท่ี 7  รายงานสินค้าออกจากคลังสินค้า 
 
 จากภาพท่ี 7 รายงานภาพรวมสินค้าออกจากคลังสินค้าด้วยข้อมูลประจ าปี 2561-2565 
ผลสรุปได้ว่าต้ังแต่ปี 2561-2565 โดยสินค้าท้ังหมดท่ีออกจากคลังมีจ านวน 8896 ช้ิน ใช้ใน Service 
MA 4162 ช้ิน ใช้ในงาน Sale 3905 ช้ิน ใช้ในงาน Per Call 735 ช้ิน และมีการ Claim 92 ช้ิน จาก
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รายงานข้างต้นเราสามารถเลือกวันท่ีเราต้องการได้อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบว่าสินค้าช้ินใดใช้ไปใน
ส่วนใดด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากตารางด้านล่างและจากช่องค้นหาอีกด้วย 
 

 
 

ภาพท่ี 8  รายงานสินค้าในคลังสินค้า 
 
 จากภาพท่ี 8 รายงานสินค้าในคลังสินค้าด้วยข้อมูลประจ าปี 2561-2565 ผลสรุปได้ว่าต้ังแต่ปี 
2561-2565 โดยสินค้าในคลังสินค้ามีจ านวน 3296 ช้ิน ส าหรับ Service MA จ านวน 3211 ช้ิน ส าหรับ 
งาน Sale จ านวน 26 ช้ิน ส าหรับงาน Per Call จ านวน 51 ช้ิน และส าหรับ Claim จ านวน 7 ช้ิน จาก
รายงานข้างต้นเราสามารถเลือกวันท่ีเราต้องการได้ อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบว่าสินค้าใดยังคงค้างอยู่ใน
คลังสินค้า และมีไว้ใช้ส าหรับงานใด 
 

 
 

ภาพท่ี 9  รายงานการหมุนเวียนสินค้า 
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 จากภาพท่ี 9 รายงานการหมุนเวียนสินค้าด้วยข้อมูลประจ าปี 2561-2565 ผลสรุปได้ว่าจาก
สินค้าท้ังหมดในคลังจ านวน 3296 ช้ิน มีสินค้าหลายตัวที่คงค้างอยู่มากกว่า 1000 วัน โดยสามารถคัด
กรองวันได้ตามต้องการ หรือจ ากัดราคาในแต่ละรูปแบบการใช้งาน และด้านล่างมีกราฟท่ีแจ้งถึง
แนวโน้มของจ านวนสินค้าคงคลังในแต่ละรูปแบบการใช้งาน  
 

ประเมนิผล 
 ผลการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในการส ารองอะไหล่ 
และสินค้า กรณีศึกษา บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด สามารถประเมินการใช้งานระบบดาต้า
วิชวลไลเซช่ันของผู้ใช้งาน ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการใช้งาน ระบบดาต้าวิชวลไลเซชันของกลุ่มผู้ใช้งาน 
 

รายการประเมนิ x  SD ระดบัความพงึพอใจ 
ความครอบคลุมข้อมูลท่ีจ าเป็นของรายงาน 4.2 0.45 มากท่ีสุด 
การแสดงผลท้ังตัวเลข และแผนภูมิมีความถูกต้อง 4.8 0.45 มากท่ีสุด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3.8 0.45 มาก 
ความสะดวกสบายในการใช้งาน 4.4 0.4 มากท่ีสุด 
ความสวยงามของหน้าแดชบอร์ด 4 0.71 มาก 

สรุปผลการใชง้าน 4.24 0.52 มากท่ีสุด 
 

อภปิรายผล 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในการ
ส ารองอะไหล่ และสินค้า กรณีศึกษา บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเกิดประโยชน์อย่าง
มากในการน าข้อมูลท่ีมีอย่างมหาศาลออกมาน าเสนอในรูปแบบท่ีง่าย ท าให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในเวลาท่ีน้อยลง สามารถน าไปประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนในอนาคตได้ 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 เนื่องจากการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในการส ารอง
อะไหล่ และสินค้า กรณีศึกษา บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด นี้มีข้อมูลอย่างจ ากัด ใน
อนาคตหากเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพมากขึ้น หรืออาจเช่ือมต่อกับระบบ
คลาวด์เพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น 
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บทคดัยอ่ 
 การเปรียบเทียบค ารื่นหูในภาษาไทยและภาษาจีนด้านนัยแฝงทางวัฒนธรรมมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ เปรียบเทียบกลวิธีการสร้างค ารื่นหูด้านนัยแฝงทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ว่ามีความเหมือน
หรือ ความต่างกันอย่างไร ในด้านใดบ้าง เช่น กรอบความเช่ือทางด้านศาสนา เพศ  สถาพภูมิศาสตร์  
สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นต้นโดยรวบรวมจากส่ือส่ิงพิมพ์ บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน ภาษาไทย
และภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง โดยภาษาไทยสืบค้นจาก Facebook, 
Twitter, Instagram รวมท้ังจากเว็บไซต์ Pantip.com ภาษาจีนสืบค้นจาก Wechat, Weibo, 
Douyin, Kuaishou, Taobao และจากเว็บไซต์ Tieba.baidu.com พบว่าการสร้างค ารื่นหูด้านนัย
แฝงทางวัฒนธรรมของท้ังสองภาษามีท้ังความเหมือนและความต่างกัน ดังนี้ โดยท้ังภาษาไทยและ
ภาษาจีนมีการสร้างค ารื่นหูจากผลกระทบทางด้านศาสนาโดยมากจะเป็นค ารื่นหูท่ีใช้แทนความตาย 
และความเจ็บป่วยต่างๆตลอดจนการขับถ่ายของเสียเป็นต้น ด้านความต่างภาษาไทยจะมีการสร้างค า
รื่นหูจากเพศท่ีสามหากแต่ภาษาจีนไม่มีเนื่องจากเพศท่ีสามยังไม่เป็นท่ียอมรับในสังคมจีน ส่วนการ
สร้างค ารื่นหูท่ีเกิดจากด้านภูมิศาสตร์และสภาพอาการมีท้ังความเหมือนและความต่างกัน 
ค าส าคัญ: ค ารื่นหู, นัยแฝงทางวัฒนธรรม, โครงสร้างด้านภาษา, ภาษาไทย, ภาษาจีน 
 
 
* อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ABSTRACT 
This research study aimed to compare strategies in coining various forms of 

Chinese euphemism with cultural connotation in terms of religion, gender, 
geographical condition, climatic condition, etc. The words were compiled from 
printed materials, articles, and related research studies both in Thai and Chinese. 
Besides, the researchers collected authentic language by searching in Thai from 
Facebook, Twitter, Instagram, and Pantip.com website, and in Chinese from Wechat, 
Weibo, Douyin, Kuaishou, Taobao, and Tieba.baidu.com website. It was found that 
the euphemism with cultural connotation of both languages was similar and different 
as follows: Both Thai and Chinese contained euphemism as a result of religion. Most 
words represented death and illnesses as well as defecation. The Thai language 
created some euphemism by third-gender persons while Chinese did not because 
they were still not accepted in Chinese society. Creating euphemism from 
geographical and climatic conditions had both similarities and differences. 
Keywords: Euphemism, Cultural connotation, language structure, Thai language, Chinese  
   language. 
 

บทน า 
 ภาษาเป็นส่ือกลางท่ีส าคัญของการส่ือสารท้ังนี้ภาษายังสะท้อนถึงวัฒนธรรม ความรู้สึกนึก
คิด ค่านิยมของกลุ่มชนตลอดจนสภาพแวดล้อม ศาสนารวมถึงผู้คนสังเกตได้และรับรู้ว่าวัฒนธรรม
ประจ าชาติของแต่ประเทศมักสะท้อนให้เห็นความแตกต่างในการแสดงออกทางภาษา การเคารพและ
เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมจักท าให้เราสามารถยอมรับความแตกต่างทางภาษาได้และ
ติดต่อส่ือสารกันอย่างราบรื่น ไม่เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน   อีกท้ังจีนและไทยเป็นประเทศท่ีให้
ความส าคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างยิ่ง  การศึกษาความเหมือนและความต่างการสร้างค ารื่นหู
ท่ีเกิดจากนัยแฝงทางวัฒนธรรมของภาษาจีนและภาษาไทยจะช่วยให้เราเข้าใจ บริบท การใช้ถ้อยค า
เฉพาะเจาะจง การใช้ค าท่ีสละสลวยของท้ังสองภาษาได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้จะช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุ
ของความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศได้มากขึ้นอีกด้วย 
 การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนนับวันยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้น 
แต่ไหนแต่ไรมาเรามักจะพูดว่าไทยและจีนเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องท่ียิ่งนับวันยิ่งมีความสัมพันธ์ที่
ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าที่มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา ภาษาเป็นหัวใจ
ส าคัญของความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างท้ังสองประเทศ เพื่อการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การ
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เลือกใช้ค าท่ีเหมาะสมจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้น ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบการสร้างค ารื่นหู
ด้านนัยแฝงทางวัฒนธรรมก็มีความจ าเป็นอย่างมากเช่นกัน 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 เพื่อศึกษาการค ารื่นหูจากด้านนัยแฝงทางวัฒนธรรมในภาษาไทยและภาษาจีนให้ทราบถึง
ความเหมือนและความต่างของการใช้ค ารื่นหูด้านนัยแฝงทางวัฒนธรรมไทยจีนท้ังนี้เมื่อทราบแล้วจัก
ได้ส่ือสารกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นผลดีต่อการเจรจาไม่ว่าจะเป็นทางการค้าหรือการพูดคุยท่ัวไป 
 

แนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 เยาวลักษณ์ กระแสสินธุ์ (2529 : 86-99) ได้กล่าวถึงการใช้ค ารื่นหูหรือการเล่ียงค าว่า เป็น
วิธีการใช้ภาษาสุภาพอีกลักษณะหนึ่งโดยท่ีผู้พูดน าค าท่ีมีความหมายประจ าค าไปใช้ในลักษณะ
ความหมายแฝงเพื่อแสดงความสุภาพ  เนื่องจากค าบางค าหากน ามาใช้ตรงตัวอาจท าให้เกิดความรู้สึก
ระคายหูหรือให้ความหมายไปในทางท่ีไม่ดี เป็นอัปมงคล หรือไม่เหมาะสมไม่เป็นท่ีนิยมในสังคมไทย  
เช่น ช่ือสัตว์ประเภท การไปถ่ายของเสียหรือการพูดถึงความตายโดยตรง   
 แก้วใจ จันทร์เจริญ (2532) ได้ศึกษาถ้อยค ารื่นหูในภาษาไทยพบว่า ค ารื่นหูในภาษาไทย มี
ลักษณะส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ ค ารื่นหูประเภทดัดแปลงจากค าต้องห้าม ค ารื่นหูประเภทค าศัพท์ 
ต่างประเทศ ค ารื่นหูประเภทลดความหมายค าและค ารื่นหูประเภทอุปลักษณ์ ในการวิเคราะห์ 
ความหมายโดยตรงและความหมายแฝงของค ารื่นหู พบว่าหมายถึงส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่ง
อยู่แวดล้อมตัวมนุษย์ ส่วนความหมายเหล่านี้จะสะท้อนถึงค่านิยมท่ีส าคัญต่าง ๆ ในสังคมไทย เช่น 
 จี แอล บรู๊ค (Brook 1981: 92-95)  กล่าวถึงค ารื่นหูว่า เหตุท่ีเราเล่ียงท่ีจะเอ่ยถึงส่ิงใดส่ิง
หนึ่งโดยตรงนั้นเนื่องมาจากเหตุ 2 ประการคือ ส่ิงนั้นไม่เป็นท่ีน่าพอใจ และส่ิงนั้นศักด์ิสิทธิ์หรือมีพลัง
อ านาจเกินกว่าจะน ามากล่าวในการสนทนาท่ัวไป เหตุผล 2 ประกาศนี้คือท่ีมาของค าต้องห้ามนั่นเอง  
ค าต้องห้ามท่ีได้รับการยกเว้นไม่ให้กล่าวถึงได้แก่ค าท่ีเกี่ยวกับความตาย  โรคภัยไข้เจ็บ เรื่องเพศ  และ
อวัยวะในร่างกาย ดังนั้นเมื่อจ าเป็นต้องกล่าวถึงจึงใช้ค ารื่นหูแทน 
 คีธ อัลลัน  และ เคท เบอริดจ์  (Allan and Burridge 1988: 1-8 ) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของค ารื่นหูว่า คือ ค าท่ีถูกเลือกให้น ามาใช้แทนถ้อยค าท่ีไม่เป็นท่ีน่าพอใจอันได้แก่ ค าต้องห้าม เพื่อ
เล่ียงการเสียหน้าหรือขายหน้าท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ท้ังแก่ตัวผู้พูด ผู้ฟังหรือผู้ร่วมวงสนทนา สาเหตุของ
การใช้ค ารื่นหูอาจเกิดเนื่องมาจากการท่ีผู้พูดเกรงว่าจะท าให้ผู้ฟังไม่พอใจ ท้ังนี้เพื่อต้องการให้ผู้อื่น
ทราบว่าตนมีสถานภาพทางสังคมอย่างไร หรือผู้พูดต้องการให้เกิดความสนุกขบขัน 
 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2529). ได้สรุปใจความสมมุติฐานของ ซาเพียร์ - วอร์ฟ (The 
Sapir-Whorf Hypothesis) ไว้ว่า “ภาษามีอิทธิพลต่อการนึกคิด การมองโลก และเข้าใจส่ิงแวดล้อม
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ต่างกันมากด้วยหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ภาพของปรากฎการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในโลกจะปรากฎต่อ
คนท้ังหลายต่างกันมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับการท่ีเขาเหล่านั้นพูดภาษาท่ีต่างหรือคล้ายกัน” ท้ังนี้
ยังกล่าวว่า ภาษามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับวัฒนธรรม และมีอิทธิพลอย่างมากต่อขบวนการเรียนรู้
และขบวนการรับรู้ของมนุษย์ ภาษามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม เราสามารถเข้าใจวัฒนธรรมและความคิด
ของคนในสังคมหนึ่งได้ด้วยการศึกษาท่ีมาของค าศัพท์และระบบไวยกรณ์ในภาษานั้น ๆ 
 อู๋ หล่ีเฉวียน ( Wu Liquan : 2008 )  ได้กล่าวไว้ใน วาทศิลป์ศึกษาด้านค ารื่นหูว่า “ค ารื่น
หูได้เกิดขึ้นจากกลไกทางจิตทยาส่วนนึงอาจได้รับอิทพลจากลัทธิขงจ่ือ ท่ีให้ความส าคัญกับพิธีการ  
(หล่ี) มารยาท ไตร่ตรองถึงผู้อื่นถึงด้านสุนทรียภาพด้านจิตวิญญาณรวมถึงการใช้ค าท่ีสละสลวยไม่
ระคายหูผู้ฟังไม่กระทบถึงคนท่ีถูกเอ่ยถึง”  
 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารโดยเฉพาะถ้อยค ารื่นหูมีความยืดหยุ่น 
และเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยและกาลเวลา ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองและสภาพแวดล้อม ค ารื่นหู 
หลายค าหายไปตามกาลเวลา ค ารื่นหูบาง ค าได้เกิดขึ้นใหม่ เช่น ค าว่า “เช่ีย” แทน ค าว่า “เหี้ย” เป็น 
ค ารื่นหูท่ีเกิดจากการเปล่ียนเสียงพยัญชนะต้นเพื่อลดความรุนแรงของภาษาและเพิ่มความรื่นหู ในการ
เจรจา เป็นต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาค้นคว้าการใช้รื่นหูเพื่อเป็นประโยชน์ท้ังกับ ชาว ค าไทย
และชาวจีนท่ีใช้ภาษาจีนและภาษาไทยในการด าเนินชีวิต การท างาน การติดต่อเจรจาธุรกิจ การค้า 
ตลอดจนการเรียนการสอนของคนไทยท่ีเรียนและสอนภาษาจีน และคนจีนท่ีเป็นท้ังผู้เรียน และผู้สอน
ภาษาไทย เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่อไม่ให้ผู้ฟังรู้สึกไม่ดี หรือเพื่อไม่ให้ผู้พูดเกิดความ รู้สึกผิดท่ี
เกิดจากการใช้ค าต้องห้ามหรือใช้ ค าท่ีไม่เหมาะสมในการสนทนา 
 

สมมตฐิานในการวจิยั 
1. ท้ังประเทศไทยและประเทศจีนล้วนเป็นประเทศในทวีปเอเชียมีวัฒนธรรมบางอย่างท่ี

คล้ายคลึงกันดังนั้นการสร้างค ารื่นหูท่ีมีปัจจัยมาจากวัฒนธรรมบางส่วนจะมีความเหมือน เช่น ค ารื่นหู
ท่ีใช้เมื่อหลีกเล่ียงค าว่าตาย โดยมากจะมีผลมาจากศาสนาและความเช่ือ 

2. ประเทศไทยและจีนมีสภาพภูมิศาสตร์และอากาศท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นค าต้องห้ามท่ี
เกี่ยวกับสัตว์จะแตกต่างกัน ดังนั้นค ารื่นหูท่ีเกิดขึ้นก็แตกต่างเช่นเดียวกัน  
ในภาษาไทย มีค ารื่นหู ไว้เรียก ตัวเหี้ย ว่า ตัวเงินตัวทอง ในจีนไม่มีเนื่องจากไม่ใช่เมืองร้อน 

3. สังคมไทยเปิดกว้างและยอมรับเรื่องเพศท่ีสาม  จึงมีค ารื่นหูท่ีเกิดจากเพศท่ีสาม แต่สังคม
จีนยังไม่ยอมรับเรื่องดังกล่าวจึงแทบไม่มีค ารื่นเกี่ยวกับเพศท่ีสามเลย 
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วธิกีารด าเนนิการวจิยั 
 ศึกษาวรรณกรรม เอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับค ารื่นหูท้ังในภาษาไทยและ
ภาษาจีนจากนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของท้ัง 2 ภาษา 
 

ผลการวิจยั 
1. ความเช่ือทางศาสนาท่ีคล้ายคลึงกันท าให้เกิดค ารื่นหูท่ีเหมือนกัน   
2. สภาพภูมิศาสตร์และอากาศท่ีแตกต่างกันท าให้ประชากรเกิดความกลัวท่ีแตกต่างกัน

ออกไป เช่น ในภาษาจีนจะหลีกเล่ียงไม่เอ่ยถึงค าว่าแผ่นดินไหว เนื่องจากเป็นค าท่ีไม่มงคล  ส่วนใน
ภาษาไทยเอ่ยค านี้เป็นปกติ เนื่องจากค่อนข้างไกลตัว  และไม่เกรงกลัวเมื่อกล่างถึง 

3. ในภาษาไทยมีการใช้ค ารื่นหูท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามอย่างแพร่หลาย  ในภาษาจีนไม่มี 
 

อภปิรายผล 
 ในแง่ของความเช่ือทางศาสนา ท้ังจีนและไทยเป็นประเทศท่ีมีหลายศาสนา แต่พุทธศาสนา
มีอิทธิพลมากท่ีสุด พุทธศาสนาในประเทศจีนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนามหายานท่ีแพร่กระจายจาก
อินเดีย  แบ่งออกเป็นพุทธศาสนาแบบทิเบตและพุทธศาสนาแบบจีน  อีกท้ังยังได้ซึมซับอิทธิพลต่อ
ลัทธิเต๋าซึ่งเป็นศาสนาในศาสนาท้องถิ่นและมีการพัฒนาในระยะยาว  ในปัจจุบันยังมีชาวจีนบางส่วน
นับถือศาสนาพุทธอยู่ หากแต่ลัทธิขงจ๊ือและเต๋าได้มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อประเทศจีน ประชาชนใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติของ
ประเทศไทยก็ว่าได้ เนื่องจากความเช่ือทางศาสนาของท้ังสองประเทศมีท้ังความแตกต่างและ
คล้ายคลึงกันดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นถึงท่ีมาของค ารื่นหูท่ีท้ังเหมือนและแตกต่างกัน ค ารื่นหูท่ีได้รับ
อิทธิพลจากศาสนาพุทธท่ีใช้แทนความตายมีท้ังในภาษาจีนและภาษาไทย เช่น หมดเวรหมดกรรม  
หมดทุกข์ ส้ินบุญ เป็นต้น  ค าเหล่านี้ล้วนเกิดจากความเชช่ือทางศาสนาท้ังนั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นใน
ภาษาจึงมีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันมากมาย  อย่างไรก็ตามเนื่องจากลัทธิเต๋าซึ่งเป็นศาสนา
ประจ าท้องถิ่นของจีนก็มีอิทธิพลต่อค ารื่นหูท่ีใช้แทนความตายเป็นอย่างมาก เช่น ค าว่า “驾鹤西去” 
(ขี่นกกระไปทางฝ่ังตะวันตกเพื่อพบความสุขสงบ) 得道升天” (กลายเป็นเซียนแล้วโบยบินไปยัง
ฟากฟ้า) ซึ่งไม่พบ 2 ค านี้ในค ารื่นหูภาษาไทย จึงเกิดความแตกต่างขึ้นเล็กน้อย  
 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศท่ีแตกต่างกันของจีนและไทยท าให้เกิดความ
แตกต่างในการใช้ชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือความคุ้นเคย  ความเคยชินในด้านต่างๆ  
ดังนั้นส่ิงท่ีคนจีนและคนไทยกลัวก็แตกต่างกันตามสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่าง
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ค ารื่นหูท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น เมืองไทยเป็นเมืองร้อน จึงมีตัวเห้ีย
ค่อนข้างเยอะ หากแต่ช่ือนี้เป็นค าท่ีคนไทยหลายคนมองว่า หยาบโลน ไม่สุภาพ หรือบางครั้งอาจรวมถึง



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

539 

 

ความโชคไม่ดีเมื่อกล่าวถึงสัตว์ชนิดนี้  ดังนั้นจึงเกิดค ารื่นหูของศัพท์ค านี้ขึ้น  เรียกว่า  ตัวเงินตัวทองแทน 
จีนเป็นประเทศท่ีกว้างใหญ่ไพศาลมีสภาพภูมิศาสตร์และอากาศแตกต่างกันออกไป  โดยมากจะเป็นอากาศ
หนาวเย็นมากกว่าร้อน ดังนั้นจึงไม่มีตัวเหี้ยมากนัก และไม่มีค ารื่นหูเกี่ยวกับตัวเหี้ย เป็นต้น   
 กรอบแนวคิดและการเปิดรับเรื่องเพศท่ีสามเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาและการ
ใช้ภาษารวมถึงความคิดท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อหลักการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันตามด้วยการแสดงออก
ทางภาษา ในสังคมไทยเปิดรับเพศท่ีสามและสร้างค ารื่นหูข้ึนมามากมายเพื่อใช้เรียกแทนค าเหล่านั้นท่ี
อาจไม่สุภาพ เช่น ใช้ค าว่าเพศทางเลือก แทนค าว่า กะเทย เป็นต้น ตลอดจนมีค ารื่นหูมากมายท่ี
เกิดขึ้นโดยเพศท่ีสาม เช่น ไม่สวย เป็น สวยอยู่ หรือ คนขี้ยุ เป็น ยุวดี เจอทีไรพาซวยพาเสียเงิน เป็น
ยุวพา เป็นต้น ค าเหล่ามีใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นในส่ือออนไลน์หรือการใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวันอื่นๆ  ซึ่งค าเหล่านี้โดยมากจะเริ่มใช้ในเพศท่ีสามก่อน  ส าหรับประเทศจีนนั้น
ค่อนข้างต่อต้านและยังไม่เปิดใจยอมรับเพศทางเลือก  ดังนั้นจึงแทบเห็นจะมีค าศัพท์ไหนท่ีใช้เรียก
แทนเพศท่ีสามได้อย่างรื่นหู  และท่ีเป็นไม่ไม่ได้เลยคือ  กลุ่มค าศัพท์ท่ีเพศท่ีสามใช้จะไม่มีใครทราบ
และไม่สามารถใช้แพร่หลายในสังคมได้ 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 ค ารื่นหูมีความยืดหยุ่น เปล่ียนแปลงตามยุคสมัยและกาลเวลา ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมือง
และสภาพแวดล้อม ค ารื่นหู หลายค าหายไปตามกาลเวลา ค ารื่นหูบางค าได้เกิดขึ้นใหม่  ดังนั้น
การศึกษาและอัพเดทค ารื่นหูอย่างต่อเนื่องจักเป็นผลดีต่อผู้ใช้ภาษาของท้ังสองประเทศ อีกท้ังยังมี
ด้านสังคมและการเมืองท่ียังไม่ได้ศึกษาเหมาะแก่การศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสถัดไป 
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บทคดัยอ่ 
 ในปัจจุบันเป็นยุคของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของทุก
เพศทุกวัย และทุกเจนเนอเรช่ัน โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนิยมจะใช้ลักษณะติดต่อส่ือสารกันผ่าน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก, ไลน์, ยูทูป, อินสตาแกรม และอื่น ๆ ซึ่งในช่วงสถานการณ์
ของการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยข้อมูลมีเป็นจ านวนมาก และซับซ้อน ซึ่งยากต่อการสืบค้นข้อมูล และยากต่อ
การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน 2) เพื่อพัฒนาระบบดาต้าวิชวล
ไลเซช่ัน และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย และจากการประเมินความพึงพอใจของระบบผู้ใช้งานจ านวน 6 
คน ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 สรุปว่าระบบข่าวกรองธุรกิจท่ี
พัฒนาขึ้นมาช่วยในการสนับสนุนการดูข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคญั: ข่าวกรองธุรกิจ, แดชบอร์ด, ดาต้าวิชวลไลเซช่ัน 
 
 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2564 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ABSTRACT 
 This current era is called the age of the social network, which plays a vital role 
in the daily lives of people of all ages, genders, and generations. The social network is an 
online platform where people communicate through applications such as Facebook, 
Line, YouTube, Instagram, etc. Due to the impacts of the COVID-19 pandemic, people are 
required to work from home and students are required to study remotely (e-Learning). 
Hence, there has been a dramatic rise in social network use which involves a large 
amount of complex data. This causes difficulties in data searching as well as data 
analysis. Therefore, the researcher developed a data visualization system to display the 
behaviour of each age group on social network use. A large amount of ungrouped data is 
managed via a data integration process called ETL, and then a business intelligence 
software is applied for the development of a dashboard to be able to display data in 
holistic or specific views as well as a hierarchical view for detailed information. Regarding 
the evaluation of six users’ satisfaction with the system, the mean score is 4.64, and the 
standard deviation is 0.51. It can be concluded that the developed business intelligence 
system well supports data searching and analysis.  
keywords: Business Intelligence, dashboard, data visualization. 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันเป็นยุคของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ท่ีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของทุกเพศทุกวัย และทุกเจนเนอเรชั่น (generation) โดยในตอนนี้สามารถแบ่งได้เป็น  
4 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ 1) Baby Boomer หรือ Gen B 2) Generation X หรือ Gen X 3) Generation 
Y หรือ Gen Y 4) Generation Z หรือ Gen Z ซึ่งในแต่ละเจนเนอเรช่ันนั้นมีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยนิยมใช้ติดต่อส่ือสารกันผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก, ไลน์, ยูทูป, 
อินสตาแกรม และอื่น ๆ ซึ่งในช่วงนี้ได้เกิดสถานการณ์ของการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ส่งผลให้กลุ่มคนท างานต้องท างานอยู่ท่ีบ้าน (Work from Home) กลุ่มนักเรียนต้องเรียน
อยู่ท่ีบ้าน (e - Learning)  
 ด้วยสาเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย โดยการน าข้อมูลจ านวนมาก และซับซ้อนมาแปลงรูปแบบข้อมูล 
(ETL) แล้วได้ใช้ระบบข่าวกรองธุรกิจ (Business Intelligence) มาสร้างแดชบอร์ด (dashboard) โดย
สามารถแสดงข้อมูลโดยรวม หรือสามารถแสดงข้อมูลเฉพาะบางส่วน ท าให้สามารถดูข้อมูลท่ีวิเคราะห์
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ด้วยระบบข่าวกรองธุรกิจได้ง่าย ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยงานของระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูข้อมูลจากในระบบเดิม ให้สามารถดูข้อมูลได้ครบในจอเดียว ซึ่งตอบโจทย์
ผู้ท่ีสนใจข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย และเป็นการช่วยผู้ท่ีท าธุรกิจ
ออนไลน์ท้ังรายเล็ก และรายใหญ่ เพื่อสามารถดูข้อมูลใช้ในการลงโฆษณาสินค้าในช่องทางต่าง ๆ ท าให้
สินค้าเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มข้ึนได้ รวมถึงระบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
หรือข่าวกรองธุรกิจสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น  
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
    1. เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคน
แต่ละช่วงวัย 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรม
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย 
 

กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) คือ การจัดการข้อมูลจ านวนมหาศาลให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เริ่มต้ังแต่การเก็บรวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูล โดยอาจมีการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพเพื่อให้
ง่ายต่อการท าความเข้าใจจากนั้นจึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์ และน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
(Bluebik, ออนไลน์, 2564) โดยงานวิจัยได้น าข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้มีเป็นจ านวนมาก และซับซ้อน มาแปลง
รูปแบบข้อมูล แล้วสร้างแดชบอร์ดในรูปแบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน โดยสามารถแสดงข้อมูลโดยรวม หรือ
สามารถแสดงข้อมูลเฉพาะบางส่วน 
 ข่าวกรองธุรกิจ (Business Intelligence) คือ ซอฟต์แวร์ท่ีน าข้อมูลท่ีมีอยู่เพื่อจัดท ารายงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และท านายผลลัพธ์ของ
แนวโน้มท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธด้าน
ต่าง ๆ 
 แดชบอร์ด (dashboard) คือ รายงานอัจฉริยะ หรือหน้ากระดาน โดยการน าข้อมูล 
ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเป็นข้อมูลในรายงาน (Report) อยู่แล้วหรือข้อมูลใหม่ ๆ มาสรุปให้สามารถเห็นภาพ
ได้ในหน้าเดียว และเป็นข้อมูลท่ีอัพเดทสม่ าเสมอ ซึ่งเมื่อดูข้อมูลแล้วเข้าใจได้ทันที เพื่อให้ทางธุรกิจ
สามารถตัดสินใจได้ทันเวลา 
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 โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI Desktop) เป็นโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูล และหาค าตอบในเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น รวมถึง
ผู้ใช้งาน สามารถน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ น าข้อมูลท่ีมีอยู่ มาสร้าง
เป็น Visualization และสามารถสร้างเป็น Dashboard ได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้เราสามารถสรุปผล
ข้อมูลจ านวนไม่จ ากัด จากข้อมูลจ านวนมาก ๆ หลาย ๆ แหล่งข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว โดยงานวิจัยได้น า
ข้อมูลท่ีแปลงรูปแบบข้อมูลแล้วสร้างแดชบอร์ดในรูปแบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน โดยใช้เครื่องมือโปรแกรม
พาวเวอร์บีไอ 
 การแปลงข้อมูล ETL (Extract Transform Load) คือ ระบบท่ีออกแบบเอาไว้ส าหรับดึงข้อมูล
ออกมาจากหลาย ๆ ท่ีน ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลมาประยุกต์ใช้มีการเช่ือมโยง และ
ปรับข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ ข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ และ
ท้ายท่ีสุดท าการส่งมอบ (delivery) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความหมาย ดังนี้ 
 1. Extract คือ กระบวน การดึงข้อมูลจากแหล่งของข้อมูลภายนอก 
 2. Transforming คือ การแปลงข้อมูลเพื่อให้ได้ตรงตามกับความต้องการ 
 3. Loading คือ การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบปลายทางท่ีต้องการ 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ปัทมา เท่ียงสมบุญ (2561) ได้กล่าวว่า ระบบข่าวกรองธุรกิจ (Business Intelligence) ผ่าน
โปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ (Microsoft Power BI) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการ
รักษาพยาบาลของผู้บริหาร และอภิรัฐ  สุกิจบริหาร (2563) ได้กล่าวว่า ข้อมูลจ านวนมากมาแปลง
รูปแบบ แล้วสร้างคลังข้อมูลกับตลาดข้อมูล และใช้ระบบข่าวกรองธุรกิจ มาสร้างแดชบอร์ด ซึ่งสามารถ
แสดงข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพในแต่ละพื้นท่ี และมีสามารถดูข้อมูลในเชิงลึกลงไปในส่วนต่าง ๆ 
จากการศึกษางานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการน าข้อมูลท่ีมีในหน่วยงานมาวิเคราะห์เพื่อ
แสดงผลในรูปแบบรายงานอัจฉริยะ และรูปแบบการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
 

วธิีด าเนนิการวจิยั  
  ในการด าเนินการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
ของคนแต่ละช่วงวัย ได้น าวงจรการพัฒนาระบบงาน (SDLC) มาเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย ดังนี้ 
 1. การระบุปัญหา (problem identification) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของ
คนแต่ละช่วงวัยท่ีมีจ านวนมาก และซับซ้อนซึ่งไม่มีรายงานสรุปผลข้อมูล รวมถึงไม่มีตัวช่วยในการ
ค้นหาข้อมูล เมื่อน ามาแปลงรูปแบบข้อมูล แล้วสร้างแดชบอร์ด ซึ่งมีลักษณะแบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน 
(data visualization)  
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 2. การวิเคราะห์ (system analysis) รวบรวมข้อมูลการใช้ส่ือสังคมออนไลน์จากศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ และสอบถามความต้องการรายงานสรุปต่าง ๆ 
 3. การออกแบบ (design) ด าเนินการเขียนภาพขั้นตอนการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน
เพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย ได้น าวงจรการพัฒนาระบบงานมาเป็น
เครื่องมือ ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ภาพขั้นตอนการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรม 
        การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย 
 
 4. การพัฒนา (development) ซึ่งการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรม
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย ได้เน้นในเรื่องการน าข้อมูลจ านวนมากและซับซ้อนมา
แปลงรูปแบบข้อมูลด้วยโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI) แล้วด าเนินการสร้างคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power 
BI) แล้วแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ซึ่งสามารถดูข้อมูลเป็นล าดับ
ช้ันได้ โดยรูปแบบแดชบอร์ดในแบบต่าง ๆ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2  รูปแบบแดชบอร์ดในแบบต่าง ๆ 
 
 5. การทดสอบ (testing) ทดสอบดูแดชบอร์ดในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังในแบบ 1 ล าดับช้ัน และ
หลายล าดับช้ัน ดังนี้ 
  5.1 แดชบอร์ดแสดงข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ดังภาพท่ี 3 
 

   
 

ภาพท่ี 3  แดชบอร์ดแสดงข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
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  5.2 แดชบอร์ดแสดงการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ แยกตาม Gennaration ดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4  แดชบอร์ดแสดงการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ แยกตาม Gennaration 
 
  5.3 แดชบอร์ดแสดงข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ แยกตามอายุ ดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5  แดชบอร์ดแสดงข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ แยกตามอายุ 
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  5.4 แดชบอร์ดแสดงข้อมูลเพศต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ดังภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพท่ี 6  แดชบอร์ดแสดงข้อมูลเพศต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
 จากงานวิจัยการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
ของคนแต่ละช่วงวัย มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ โดยผลการวิจัยมีดังนี ้
 1. เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน ได้ออกแบบแผนภาพบริบท 
(Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่
ละช่วงวัย โดยการน าข้อมูลจ านวนมาก และซับซ้อนมาแปลงรูปแบบข้อมูล (ETL) แล้วได้ใช้ระบบข่าว
กรองธุรกิจ (Business Intelligence) มาสร้างแดชบอร์ด (dashboard) โดยสามารถแสดงข้อมูลโดยรวม 
หรือสามารถแสดงข้อมูลเฉพาะบางส่วน 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ได้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ ซึ่งได้ท าการทดสอบการใช้งานระบบ โดยให้ผู้ใช้งานจ านวน 6 คน เข้าทดสอบใช้งานระบบ และ
ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม แล้วใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้ผล ได้ผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
   ออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย 
 

ขอ้ค าถาม x
 

SD ความหมาย 
1.  รูปแบบการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ดต่าง ๆ 4.80 0.45 ดี 
2.  ความชัดเจน และความถูกต้องของแดชบอร์ดของแต่ละรายงาน 4.80 0.45 ดี 
3.  ความง่ายต่อการดูข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงความง่ายต่อการค้นหา
ข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบแดชบอร์ด 

4.60 0.55 ดี 

4.  ความละเอียดในการแสดงข้อมูลแบบล าดับช้ันท่ีมีหลายล าดับช้ัน 4.60 0.55 ดี 
5.  ความสะดวกในการกรองข้อมูลท้ังแบบเงื่อนไขเดียว และหลาย
เงื่อนไขเพื่อแสดงข้อมูลในส่วนท่ีเลือก 

4.40 0.55 ดี 

ระดบัความคดิเหน็เฉลีย่ 4.64 0.51 ด ี
 
 จากตารางท่ี 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ ได้ท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบจ านวน 6 คน สรุปการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบได้ผล
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ซึ่งแสดงว่าผู้ใช้งานระบบมีการ
ยอมรับและมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบทุกด้านอยู่ในระดับดี  
 

ผลการวิจยั 
 1. เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย ได้ศึกษาแนวคิดรวมถึงงานวิจัยทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูล
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย และศึกษากระบวนการแปลงรูปแบบข้อมูล เพื่อ
ได้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคน
แต่ละช่วงวัย และเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือ รวมถึงรวบรวมข้อมูลส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีใน
ปัจจุบัน เพื่อได้ชุดข้อมูล แล้วท าการรวบรวมข้อมูลในการด าเนินการสร้างคลังข้อมูลมาวิเคราะห์ใน
รูปแบบรายงานอัจฉริยะ ซึ่งมีลักษณะแบบดาต้าวิชวลไลเซช่ัน จากนั้นได้ด าเนินการออกแบบแผนภาพ
บริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) 
 2. เพื่อพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่
ละช่วงวัย โดยการน าข้อมูลจ านวนมากและซับซ้อน มาแปลงรูปแบบข้อมูล (ETL) โปรแกรมพาวเวอร์บี
ไอ (Microsoft Power BI Desktop) แล้วสร้างคลังข้อมูล และได้ใช้ระบบข่าวกรองธุรกิจ (Business 
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Intelligence) มาสร้างแดชบอร์ด (dashboard) โดยสามารถแสดงข้อมูลโดยรวม หรือสามารถแสดง
ข้อมูลเฉพาะบางส่วน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI Desktop)  
 3. เพื่อประเมินความความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรม
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย ได้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ท าการ
ทดสอบการใช้งานระบบจ านวน 6 คน โดยเป็นผู้เช่ียวชาญหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในส่วนของการพัฒนางาน
ระบบ เข้าทดสอบใช้งานระบบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม ซึ่งมี
หัวข้อ ดังนี้ 1) รูปแบบการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ดต่าง ๆ 2) ความชัดเจน และความถูกต้อง
ของแดชบอร์ดของแต่ละรายงาน 3) ความง่ายต่อการดูข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงความง่ายต่อการค้นหา
ข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบแดชบอร์ด 4) ความละเอียดในการแสดงข้อมูลแบบล าดับช้ันท่ีมีหลายล าดับช้ัน 
5) ความสะดวกในการกรองข้อมูลท้ังแบบเงื่อนไขเดียว และหลายเงื่อนไขเพื่อแสดงข้อมูลในส่วนท่ีเลือก 
จากนั้นใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สรุปการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบได้ผลค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 ซึ่งแสดงว่าผู้ใช้งานระบบมีการยอมรับและมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบทุก
ด้านอยู่ในระดับดี 
 จากการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคน
แต่ละช่วงวัย สามารถน าข้อมูลจ านวนมาก และซับซ้อนมารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ และแสดงผลการ
วิเคราะห์ออกมาในรูปแบบแดชบอร์ด ซึ่งสามารถดูข้อมูลเป็นล าดับช้ันได้ และเป็นการช่วยให้ดูข้อมูลใน
ส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย ท าให้ประหยัดเวลา และได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
 

อภปิรายผล  

 การน าโปรแกรมนามเข้ามาช่วยในการแปลงรูปแบบข้อมูล สามารถจัดการข้อมูลจ านวนมาก 
และซับซ้อนให้ได้รูปแบบตามท่ีต้องการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการน าระบบข่าวกรองธุรกิจเข้า
มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ สามารถน ามูลมาวิเคราะห์ได้ 
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบแดชบอร์ดได้หลายรูปแบบ รวมถึงแดชบอร์ดท่ีเป็นลักษณะ
ล าดับช้ัน ท าให้สามารถดูรายงานสรุปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย รวมถึงการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ง่าย และสามารถ
ดูรายงานเฉพาะส่วนท่ีสนใจได้ โดยงานวิจัยนี้สอดคล้องกับผู้ใช้งานท่ีต้องการดูข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา เท่ียงสมบุญ (2561) ท่ี
กล่าวถึง ระบบข่าวกรองธุรกิจ (Business Intelligence) ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ 
(Microsoft Power BI) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้บริหาร และอภิรัฐ สุกิจ
บริหาร (2563) กล่าวว่า ข้อมูลจ านวนมากมาแปลงรูปแบบ แล้วสร้างคลังข้อมูลกับตลาดข้อมูล และใช้
ระบบข่าวกรองธุรกิจ มาสร้างแดชบอร์ด ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพในแต่ละพื้นท่ี 
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และมีสามารถดูข้อมูลในเชิงลึกลงไปในส่วนต่าง ๆ จากการศึกษางานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
น าข้อมูลท่ีมีในหน่วยงานมาวิเคราะห์เพื่อแสดงผลในรูปแบบรายงานอัจฉริยะ และรูปแบบการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบ 
 

ขอ้เสนอแนะ  
 จากการพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซช่ันเพื่อแสดงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคน
แต่ละช่วงวัย ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาให้เปิดดูแดชบอร์ด ได้บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
และระบบปฏิบัติการไอโอเอส รวมถึงเปิดดูบนเว็บไซต์ 
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บทคดัยอ่  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการประกอบกิจกรรมการพักแรมด้วยเต็นท์
และช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ รวมถึงการประเมินขีดความสามารถรองรับด้านนันทนาการของ
ลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นท่ีให้เกิดระดับการใช้
ประโยชน์ท่ีเหมาะสมและยั่งยืน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินพื้นท่ีและแบบสอบถาม จ านวน 392 
ชุด ผลการศึกษาพบว่า ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ พื้นท่ีลานกางเต็นท์จัดอยู่ในประเภทพื้นท่ี
ธรรมชาติท่ีมีการพัฒนาบ้าง ขีดความสามารถด้านกายภาพพบว่า สามารถรองรับได้ 403 เต็นท์/คืน 
ส าหรับเต็นท์แบบ 3 คน คิดเป็นจ านวนนักท่องเท่ียว 1,209 คน/คืน  ขีดความสามารถสูงสุดด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกคือ ห้องน้ า - ห้องสุขา โดยสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ 474 คน/ช่ัวโมง ซึ่ง
ปกติในช่วงเช้าต้ังแต่ 7.00 - 8.00 น. และช่วงเย็นระหว่าง 17.00 - 18.00 น. มีผู้ใช้หนาแน่นกว่า
ช่วงเวลาอื่น ๆ ขีดความสามารถด้านจิตวิทยาพบว่า ระดับความรู้สึกแออัดเฉล่ียของนักท่องเท่ียว
เท่ากับ 0.5, 1.8 และ 3.0 ตามล าดับ จ านวนเฉล่ียท่ียอมรับได้ของนักท่องเท่ียวเท่ากับ 66 คน/
ช่วงเวลา เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้ประโยชน์กับขีดความสามารถรองรับด้านนันทนาการพบว่า ยัง
ไม่เกินขีดความสามารถรองรับได้  และนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการจ ากัดจ านวน
นักท่องเท่ียว  โดยรวมรู้สึกพึงพอใจต่อการพักแรมในระดับมาก และต้องการกลับมาพักแรมที่ลานกาง 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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เต็นท์แห่งนี้อีกครั้ง การศึกษานี้จึงเสนอแนะให้มีลานกางเต็นท์รองรับนักท่องเท่ียวได้ไม่เกิน 403 
เต็นท์/คืน หรือ 1,209 คน/คืน โอกาสพบเห็นนักท่องเท่ียวอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันสูงสุด ไม่เกิน 70 
คน จึงจะได้รับความสงบและความเป็นส่วนตัว 

ค าส าคัญ: ขีดความสามารถการรองรับด้านนันทนาการ 1, พื้นท่ีลานกางเต็นท์ 2, อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 3 
 

ABSTRACT 
  The objective of this study were to study the characteristics of tent camping 

activities,  recreation opportunities and including assessing the recreation capacity of the 
Erawan National Park camping area. To suggest guidelines for area management to achieve 
appropriate and sustainable levels of utilization. Data collection were using an area 
assessment form and a questionnaire of 392 pieces. The results of the study in the 
recreational opportunity class It was found that the camping area was classified as a 
Slightly Developed Natural Area (Semi-Developed, SD). The physical capacity study was 
found that it can accommodate 403 tents/night for a 3-person tent, accounting for 1,209 
tourists/night. The maximum capacity of the facilities is toilets was found to be able to 
accommodate 474 tourists/hour. Usually in the morning from 7.00 am to 8.00 am and in 
the evening between 5:00 pm and 6:00 pm, it is more than other times. The results of 
competence in psychology was found the average level of congestion among tourists 
were 0.5, 1.8 and 3.0, respectively. The average acceptable number of tourists was 66 
people/time, when compared between the numbers of users and their recreation capacity 
was found it has not exceeded the capacity to support. The most tourists were agree to 
use measures to limit the number of tourists. Overall, tourists very satisfied with my stay 
here and want to come back and stay at this camping ground again. This study applied to 
recommends that the camping area can accommodate less than 403 tents/night or 
1,209 people/night, giving the opportunity to meet up to 70 other tourists during the same 
period in order to gain peace and privacy. 
Keywords: Recreational Carrying Capacity 1, camping area 2, Erawan National Park 3. 
 

บทน า 
 ปัจจุบันกิจกรรมนันทนาการในอุทยานแห่งชาติเป็นส่ิงท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว

เป็นจ านวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีและสังคมออนไลน์ท่ีมีการเผยแพร่สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 
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อย่างแพร่หลาย หรืออาจด้วยสภาวะปัจจุบัน สังคมเมืองเกิดความวุ่นวาย เร่งรีบ แข่งขัน ผู้คนจึงมอง
หาความเงียบสงบเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ท าให้มีนักท่องเท่ียวสนใจและไปเยือนอุทยานแห่งชาติมากขึ้น 
โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วงวันหยุดในเทศกาลต่าง ๆ ด้วยจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปใช้
ประโยชน์พื้นท่ีท่ีมีจ านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมิอาจหลีกเล่ียงได้ 
หากขาดมาตรการควบคุมดูแล หรือการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง 

 อุทยานแห่งชาติเอราวัณเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีความสวยงามโดดเด่น เช่น น้ าตก และถ้ า ประกอบกับการคมนาคมท่ี
สะดวกท าให้มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อด าเนินกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมนันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจมากประเภทหนึ่งคือ 
กิจกรรมกางเต็นท์พักแรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีนักท่องเท่ียวเข้าใช้บริการจ านวน 18,474 คน  
(อุทยานแห่งชาติเอราวัณ, 2562) เพราะนอกจากจะได้พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังได้สัมผัสธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามการปล่อยให้มีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวจนเกินขีดความสามารถในการ
รองรับได้ของพื้นท่ี อาจก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
ของนักท่องเท่ียวเอง เช่น ปัญหาความแออัด ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ รวมท้ังอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งจะน าไปสู่ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 การวิจัยครั้งนี้จึงได้ใช้ขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก และด้านจิตวิทยา เพื่อก าหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการให้กับพื้นท่ีลาน
กางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี และก าหนดช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ
ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตามท่ีนักท่องเท่ียวปรารถนาและเหมาะสม 
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสภาพพื้นท่ี ลักษณะของทรัพยากร และรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ 
 

อปุกรณแ์ละวธิกีาร 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลพื้นฐานพื้นท่ีศึกษา แผนท่ี/

แผนผังบริเวณท่ีศึกษา สถิติการใช้บริการท่ีพักแรมในพื้นท่ี ฯลฯ เครื่องนับจ านวนนักท่องเท่ียว กล้อง
ถ่ายภาพ แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูลท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ตลอดจนคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ แนวคิดและทฤษฎีท่ี เกี่ยวข้องกับขีด
ความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการในพื้นท่ีลานกางเต็นท์จากเอกสาร หนังสือ บทความทาง
วิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ี เช่น สถิตินักท่องเท่ียวท่ีเข้าใช้พื้นท่ีลาน
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กางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ลักษณะการประกอบกิจกรรมการพักแรมด้วยเต็นท์ ตลอดจน
แนวทางการจัดการ การด าเนินงาน นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 

 1. ศึกษาลักษณะการประกอบกิจกรรมการพักแรมด้วยเต็นท์ของพื้นท่ีลานกางเต็นท์ อุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ตรวจเอกสาร ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ทดสอบเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ ทดสอบล่วงหน้ากับนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีจริง
จ านวน 50 ชุด เพื่อน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 
ก าหนดพื้นท่ีศึกษา คือ บริเวณลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ประชากรเป้าหมายเป็น
นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ท่ีเข้ามาประกอบกิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์ ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลสถิตินักท่องเท่ียวกางเต็นท์พักแรมของอุทยานแห่งชาติเอราวัณในปีงบประมาณ 
2561 (อุทยานแห่งชาติเอราวัณ, 2562)  มีจ านวนนักท่องเท่ียว 18,474 คน น ามาค านวณโดยใช้สูตร
การสุ่มตัวอย่างของ (Yamane, 1973) ท่ีก าหนดค่าระดับความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 391.52 คนหรือตัวอย่าง ดังนั้น จึงเก็บข้อมูลนักท่องเท่ียว 392 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยแบ่งเก็บเป็นช่วงวันธรรมดา ช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ และช่วงวันหยุดเทศกาล ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive 
analysis) โดยใช้สถิติพื้นฐานคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึก
แออัดของนักท่องเท่ียวท่ีประกอบกิจกรรมในพื้นท่ีลานกางเต็นท์ และความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว
เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมกางเต็นท์พักแรม 

 2. การวิเคราะห์หาช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) แบ่งตามช่วงเวลา คือ ช่วงวันธรรมดา 
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงวันหยุดเทศกาล โดยประยุกต์วิธีการจากศศิกานต์ (2555) ก าหนดปัจจัย
และใช้แบบประเมิน  ท่ีพัฒนาโดยดรรชนี (2543) เพื่อจ าแนกประเภทแหล่งนันทนาการแต่ละช่วงช้ัน 
และวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย 

 3. ขีดความสามารถด้านกายภาพ โดยใช้ข้อมูลขนาดเนื้อท่ีส าหรับรองรับและระยะเวลาท่ีใช้ใน
การประกอบกิจกรรม โดยวัดขนาดพื้นท่ีท่ีอุทยานแห่งชาติก าหนดไว้ให้เป็นพื้นท่ีส าหรับกางเต็นท์ 2 
โซน โดยใช้เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดจ านวนการใช้พื้นท่ี
ลานกางเต็นท์ หรือจ านวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีพื้นท่ีสามารถรองรับได้ต่อคืน ซึ่งสามารถค านวณได้จาก
สมการ ดังนี้ 

 
 PCC      =      ( A/a ) × (100-cf)/100  x Rf             (1) 
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 โดยท่ี PCC คือ ขีดความสามารถของลานกางเต็นท์ในการรองรับด้านกายภาพ หน่วยคือ 
จ านวนคนต่อคืน A คือ จ านวนเนื้อท่ีลานกางเต็นท์ซึ่งสามารถรองรับการใช้ประโยชน์ได้ มีหน่วยเป็น
ตารางเมตร a คือ จ านวนเนื้อท่ี  ท่ีนักท่องเท่ียวจ าเป็นต้องใช้เพื่อประกอบกิจกรรม มีหน่วย เป็นพื้นท่ี 
ต่อ เต็นท์ส าหรับ 3 คน ในท่ีนี้ เท่ากับ 10 ตร. ม. (2.5 ม. x 4 ม.) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานเนื้อท่ี (Space 
standard) พื้นท่ีกางเต็นท์ส าหรับนักท่องเท่ียว ท้ังนี้ ยังได้มีการน าค่า corrective factor (cf) หรือ ตัว
คูณลด มาใช้ในการก าหนด Open space เพื่อรักษาบรรยากาศของการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ 
การเว้นระยะห่างส าหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และค่า Rf คือรอบหมุนเวียน
ของกิจกรรมซึง่การกางเต็นท์ใช้ระยะเวลาของรอบหมุนเวียนคือ 1 รอบ 

 4. ขีดความสามารถด้านส่ิงอ านวยความสะดวกของพื้นท่ีลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ โดยส ารวจจ านวนห้องอาบน้ า-ห้องสุขา บริเวณพื้นท่ีลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ซึ่งมีห้องอาบน้ า – ห้องสุขา รวม 2 จุด โดยท้ัง 2 จุดแบ่งเป็นห้องน้ าหญิง และห้องน้ าชาย แยกส่วน
กันอย่างชัดเจน และเปิดให้ใช้บริการได้ 24 ช่ัวโมง ท้ังนี้ พิจารณาตัวชี้วัดจากจ านวนห้องและรอบการ
ใช้ต่อช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น 

 5. ขีดความสามารถด้านจิตวิทยาของพื้นท่ีลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยใช้
แบบสอบถาม ในข้อ 1 ก าหนดข้อค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ความแออัด โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ 
ต้ังแต่ 0 คือไม่แออัด จนถึงระดับ 5 หมายถึง แออัดมากท่ีสุด จากนั้นจัดกลุ่มค่าคะแนนออกเป้น 5 ช้ัน 
โดยหาความกว้างของอันตรภาคช้ัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียระดับการรับรู้ความแออัดของ
นักท่องเท่ียว พร้อมกับวิเคราะห์จ านวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีนักท่องเท่ียวยอมรับได้ในช่วงเวลา
เดียวกัน 
 

การวเิคราะหแ์ละแปรผลขอ้มลู 
1) ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายข้อมูลการวิเคราะห์ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ 
(Recreation Opportunity Spectrum, ROS) และประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้าน
นันทนาการ 

2) เปรียบเทียบจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีได้จากการส ารวจแจงนับกับเกณฑ์ระดับการใช้
ประโยชน์และขีดความสามารถในการรองรับทางด้านกายภาพ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้าน
จิตวิทยา 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2565 
2022 SPUC  National  and  International  Conference 

556 

 

ผลและวจิารณ ์
 1. การประกอบกิจกรรมการพักแรมด้วยเต็นท์ของพื้นที่ลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ  
 ผลการวิจัยจากแบบสอบถามพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามากางเต็นท์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 56.9 และ 43.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 31.9 
รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 22.7 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 44.4 รองลงมา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ร้อยละ 17.3 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด ร้อยละ 34.4 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 21.9 ส่วนใหญ่
เดินทางมากับกลุ่มเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา คือ กลุ่มครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 43.5 
พาหนะท่ีใช้เดินทางมาส่วนใหญ่คือ รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 21.0 จ านวนครั้งท่ีเข้ามากางเต็นท์ส่วนใหญ่ คือ 2 -5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.8 
รองลงมาคือ พึ่งมาเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 45.8 จ านวนคืนท่ีพักค้างในครั้งนี้ส่วนใหญ่ คือ 1 คืน 
คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมา คือ 2 คืน คิดเป็นร้อยละ 47.0 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาใน
จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 47.4 รองลงมาคือ จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 21.4 ลักษณะ
การประกอบกิจกรรมของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่คือ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็นร้อยละ 41.0 
รองลงมา คือ ปิกนิก/ท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 27.8 เต็นท์ท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นเ ต็นท์ของอุทยาน
แห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ เต็นท์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 47.5 และเหตุผลท่ีเลือกมา
ใช้ลานกางเต็นท์แห่งนี้ส่วนใหญ่คือ รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ ความ
สะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 22.3 
 2. ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ของพื้นที่บริเวณลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ 
 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ของพื้นท่ีบริเวณลานกางเต็นท์ 
โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาคือ ช่วงวันธรรมดา ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงวันหยุดเทศกาลพบว่า ท้ัง 
3 ช่วงเวลา จัดอยู่ในประเภทพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีพัฒนาบ้าง (SD) ซึ่งพื้นท่ีลานกางเต็นท์ของอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ มีการเข้าถึงพื้นท่ีท่ีง่ายและสะดวกด้วยยานพาหนะ พื้นท่ีส่วนใหญ่หรือท่ีเป็นจุดเด่น
ยังคงความเป็นธรรมชาติเดิม มีการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไม่มาก และกลมกลืนกับธรรมชาติ
ท่ีเน้นความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบต่อพื้นท่ีมากกว่าความสะดวกสบาย มีการจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ ในช่วงเทศกาลจะมีการเพิ่มรอบการเก็บขยะ โอกาสพบปะนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นสูง และมี
เจ้าหน้าท่ีตรวจตราให้เห็นเป็นประจ า โดยมีค่าคะแนนของช่วงวันธรรมดา ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และ
ช่วงวันหยุดเทศกาลท่ีใกล้เคียงกัน คือ 2.6, 2.5 และ 2.3 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  
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ตารางท่ี 1  สรุปผลค่าคะแนนการจ าแนก ROS ของพื้นท่ีบริเวณลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

 
 3. ขดีความสามารถดา้นกายภาพของพืน้ทีล่านกางเตน็ท์ อทุยานแหง่ชาตเิอราวัณ 

 ผู้วิจัยแบ่งพื้นท่ีลานกางเต็นท์ออกเป็น 2 จุด โดยจุดท่ี 1 คือ บริเวณด้านริมแม่น้ าแญ่ มีเนื้อ
ท่ี 5,120.25 ตารางเมตร และจุดท่ี 2 คือ บริเวณสนามกลางพื้นท่ี มีเนื้อที่ 4,947.01 ตารางเมตร จาก
การหาค่าขีดความสามารถด้านกายภาพท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้สูงสุด ซึ่งพิจารณากับเกณฑ์
มาตรฐานพื้นท่ีกางเต็นท์ส าหรับนักท่องเท่ียว 10 ตารางเมตร/เต็นท์ 3 คน และค่าคูณลดท่ี 60% และ
รอบหมุนเวียนเท่ากับ 1 รอบ หรือ 1 คืน พบว่า จุดท่ี 1 สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ 205 เต็นท์ 
หรือ 615 คนต่อคืน และ จุดท่ี 2 สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ 198 เต็นท์ หรือ 594 คนต่อคืน เมื่อ
รวมทั้งสองพื้นท่ีแล้วหากพิจารณาเฉพาะขีดความสามารถรองรับด้านกายภาพของพื้นท่ีกางเต็นท์พัก

ประเภท ปัจจยั 
ROS  

วนัธรรมดา วนัหยดุ 
สุดสัปดาห ์

วนัหยดุ
เทศกาล 

ด้านกายภาพ ความยากง่ายในการเข้าถึง 1 1 1 
ประเภทพาหนะ 3 3 3 
ความเป็นธรรมชาติ 3 3 3 

ด้านการจัดการ ขนาดพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

3 3 3 

ระดับความเข้มข้นในการพัฒนาส่ิง
อ านวยความสะดวกในพื้นท่ีกางเต็นท์ 

3 3 3 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาส่ิงอ านวย
ความสะดวกในพื้นท่ีกางเต็นท์ 

3 3 3 

การจัดการขยะในพื้นท่ีกางเต็นท์ 3 3 1 
ระบบส่ือความหมายในพื้นท่ีกางเต็นท์ 3 3 3 

ด้านสังคม ระดับความรู้สึกแออัดของนักท่องเท่ียว 3 2 2 
ระดับการควบคุมนักท่องเท่ียว การใช้
กฎระเบียบ และการตรวจตราของ
เจ้าหน้าท่ี 

1 1 1 

ค่าคะแนน 2.6 2.5 2.3 
ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) SD SD SD 
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แรมแล้ว อุทยานแห่งชาติเอราวัณจะสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ 1,209 คน/คืน หรือรองรับเต็นท์
ได้ 403 หลัง/คืน ส าหรับเต็นท์ขนาด 3 คน (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2  ขีดความสามารถด้านกายภาพของพื้นท่ีลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
 

พืน้ที ่
ขนาดพืน้ที ่

(ตร.ม.) 

พืน้ทีท่ี่ใช้
ประกอบกิจกรรม 

(ตร.ม.) 

รอบ
หมนุเวยีน 

Rf 

ขีดความสามารถด้านกายภาพ 
(คน/คนื) 

ค่าคูณ
ลด 

cf (%) 

จ านวน
นกัทอ่งเทีย่ว
ทีร่องรบัได ้
(คน/คนื)  

จ านวน
เตน็ทท์ี่

รองรบัได ้
(หลงั/คนื) 

จุดท่ี 1 5,120.25 2.5x4  1 60 615 205 

จุดท่ี 2 4,947.01 2.5x4 1 60 594 198 

ผลรวม     1,209 403 

 
 4. ขดีความสามารถดา้นสิง่อ านวยความสะดวกของพืน้ทีล่านกางเตน็ท ์อุทยานแหง่ชาติ
เอราวณั  

เนื่องจากห้องน้ าห้องสุขาเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกส าคัญต่อกิจกรรมการกางเต็นท์พักแรม 
ผู้วิจัยจึงส ารวจจ านวนห้องน้ า – ห้องสุขา และรอบการใช้ต่อช่วงเวลา บริเวณลานกางเต็นท์ อุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ ซึ่งมีท้ังหมด   2 จุด และจากการส ารวจปริมาณการใช้ห้องน้ า พบว่า โดยเฉล่ียมี
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของนักท่องเท่ียว 10 นาที/รอบ ส าหรับห้องน้ าท่ีมีฝักบัวอาบน้ า และ 5 
นาที/รอบ ส าหรับห้องสุขา แม้ว่าห้องน้ าบริเวณลานกางเต็นท์เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง แต่ช่วงเวลาท่ีมี
การใช้หนาแน่น คือ ช่วงเช้ากับช่วงเย็น ซึ่งในช่วงเช้าต้ังแต่ 7.00 น.- 8.00 น. และช่วงเย็นระหว่าง 
17.00 – 18.00 น. ดังนั้น จึงก าหนดรอบการใช้ประโยชน์เป็นรายช่ัวโมง (ตารางท่ี 3) 

ท้ังนี้ ห้องน้ าชายจุดท่ี 1 มีห้องสุขา 1 ห้อง ห้องสุขาพร้อมฝักบัวอาบน้ า 10 ห้อง และโถ
ปัสสาวะ 10 โถ ห้องอาบน้ าฝักบัวกลางแจ้ง 2 ห้อง สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ 150 คน/ชม. ห้องน้ า
หญิงจุดท่ี 1 มีห้องสุขาพร้อมฝักบัวอาบน้ า 10 ห้อง ห้องอาบน้ าฝักบัวกลางแจ้ง 2 ห้อง สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวได้ 72 คน/วัน รวมห้องน้ าบริเวณลานกางเต็นท์จุดท่ี 1 รองรับนักท่องเท่ียวได้ 222 คน/ชม. 
ส่วนจุดท่ี 2 มีห้องน้ าชายท่ีเป็นห้องสุขา 7 ห้องและห้องอาบน้ า 7 ห้อง สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ 
126 คน/ชม. ซึ่ง เท่ากับจ านวนห้องน้ าหญิงท่ีมีห้องสุขา 7 ห้องและห้องอาบน้ า 7 ห้อง สามารถรองรับ
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นักท่องเท่ียวได้ 126 คน/วัน รวมแล้วห้องน้ าบริเวณลานกางเต็นท์ จุดท่ี 2 สามารถรองรับนักท่องเท่ียว
ได้ 252 คน/ชม. ซึ่งหากจะรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวตามขีดความสามารถด้านกายภาพแล้ว ด้วย
จ านวนห้องน้ าท่ีมีอยู่นี้ในช่วงเวลาเช้าและเย็น นักท่องเท่ียวจะต้องต่อคิวใช้ห้องน้ าห้องสุขากันบ้าง ซึ่ง
โดยปกติแล้วนักท่องเท่ียว  จะทยอยเข้าห้องน้ าห้องสุขากันต้ังแต่ 5:00-8.00 น. และในช่วงเย็นประมาณ 
17.00 -20:00 น. สรุปได้ว่า จ านวนห้องน้ าห้องสุขาท่ีมีอยู่ปัจจุบันสามารถรองรับจ านวนนักท่องเท่ียว
ท่ีมากางเต็นท์ตามขีดความสามารถรองรับด้านกายภาพได้ แต่อาจต้องมีการรอเข้าคิวใช้ห้องน้ าห้องสุขา
บ้างในช่วงเวลาเร่งด่วน 

 
ตารางท่ี 3  ความสามารถในการรองรับพื้นท่ีกางเต็นท์โซน 1 และโซน 2 ท่ีอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
 

ประเภท 
สิง่อ านวย 

ความสะดวก 

จ านวน ระยะเวลาทีใ่ช ้
(นาท)ี 

Rf ต่อ
ชัว่โมง 

ค่าการรองรบัได ้(คน/ชัว่โมง) 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ     รวม 
จุดท่ี 1 
ห้องสุขา 1 0 5 - 12 12 0 12 
สุขาและ
อาบน้ า 

1 10 10 10 6 6 60 66 

โถปัสสาวะ 10 0 5 - 12 120 0 120 
ห้องอาบน้ า
ฝักบัวกลางแจ้ง 

2 2 10 10 6 12 12 24 

รวม 14 12 - - - 150 72 222 
จุดท่ี 2 
ห้องสุขา 7 7 5 5 12 84 84 168 
ห้องอาบน้ า 7 7 10 10 6 42 42 84 
รวม 14 14 - - - 126 126 252 

 
 5. ขีดความสามารถรองรับด้านจิตวิทยาของพื้นที่ลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

 พบว่า ขีดความสามารถรองรับด้านจิตวิทยาใช้ตัวแปรคือการรับรู้ถึงความรู้สึกแออัดของ
นักท่องเท่ียวบริเวณลานกางเต็นท์ ซึ่งให้ค่าคะแนนระดับความรู้สึกแออัดต้ังแต่ 0 ถึง 5 แล้วน ามาจัด
ระดับความรู้สึกแออัดออกเป็น 5 ช่วงช้ัน โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดระดับความรู้สึกแออัดสูงสุดท่ี
นักท่องเท่ียวยอมรับได้อยู่ท่ี ระดับ 3.00 เพื่อให้ความแออัดท่ียอมรับให้เกิดขึ้นได้นั้นไม่เกินระดับ
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ความรู้สึกแออัดปานกลาง ผลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเท่ียวพบว่า ระดับ
ความรู้สึกแออัดเฉล่ียของนักท่องเท่ียวในช่วงวันธรรมดาเท่ากับ 0.5 ซึ่งอยู่ในช่วงของระดับความรู้สึกท่ี
ไม่แออัด ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่ากับ 1.8 และ 3.0 ซึ่งหมายถึงอยู่ในช่วง
ของระดับความรูสึ้กแออัดน้อย และแออัดปานกลางตามล าดับ โดยนักท่องเท่ียวเกินกึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 
58.3 รู้สึกแออัดน้อยไปจนถึงไม่รู้สึกแออัดเลย นั่นอาจเป็นเพราะว่ามีจ านวนนักท่องเท่ียวไปใช้บริการ
ลานกางเต็นท์น้อยกว่าปกติในระหว่างการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และจากการสอบถามพบว่าจ านวน
ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีพบเห็นเฉล่ียบริเวณพื้นท่ีกางเต็นท์ท่ียอมรับได้ของนักท่องเท่ียวคือ 66 คน/ช่วงเวลา 
 6. ผลการเปรยีบเทยีบจ านวนผูใ้ชป้ระโยชนก์บัขดีความสามารถรองรบัด้านนันทนาการของลาน
กางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
 พบว่า ขีดความสามารถรองรับด้านกายภาพสูงสุด คือ 1,209 คนต่อคืน ซึ่งค่าเฉล่ียการใช้
ประโยชน์จริง เท่ากับ 136.3 คนต่อคืน ขีดความสามารถรองรับด้านส่ิงอ านวยความสะดวกสูงสุดของ
ห้องน้ า คือ 474 คนต่อช่ัวโมง ซึ่งค่าเฉล่ียการใช้ประโยชน์จริง เท่ากับ 41.5 คนต่อช่ัวโมง และขีด
ความสามารถรองรับด้านจิตวิทยาสูงสุด หรือ การรับรู้ความแออัดท่ียอมรับได้ คือ 3 ซึ่งค่าเฉล่ียการใช้
ประโยชน์จริง เท่ากับ 1.7 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า จ านวนผู้ใช้ประโยชน์กับขีดความสามารถรองรับด้าน
นันทนาการของลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเอราวัณอยู่ในระดับท่ีไม่เกินขีดความสามารถท่ีรองรับ
ได้ ตามตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้ประโยชน์กับขีดความสามารถรองรับด้านนันทนาการของลาน 
   กางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
 

 
ประเภทขดีความสามารถรองรบัดา้นนนัทนาการ 

การรองรบัได้
สงูสดุ 

(คน/คนื) 

ค่าเฉลีย่ทกุ
ชว่งเวลา 

ขีดความสามารถรองรับด้านกายภาพ (PCC) (คน/คืน) 1,200  136.3 
ขีดความสามารถรองรับด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  (FCC) 
(คน/ช่ัวโมง)  

474 41.5 

ขีดความสามารถรองรับด้านจิตวิทยา (PsCC) 3.0 1.7 
 
จากแบบสอบถามพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เห็นด้วยเป็นอย่างมากกับการใช้มาตรการ

จ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.0 
และนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้สึกโดนรบกวนจากผู้อื่น อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.5 
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รองลงมา คือ น้อย คิดเป็นร้อยละ 29.8 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจต่อการพักแรมท่ีลานกาง
เต็นท์แห่งนี้มาก คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.8 และ
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้องการกลับมาพักแรมที่ลานกางเต็นท์แห่งนี้อีกครั้ง อย่างแน่นอน คิดเป็นร้อย
ละ 89.3 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 10.8 
 

ขอ้เสนอแนะ 
1. การน าค่าขีดจ ากัดการรองรับได้ไปใช้ประโยชน์นั้น ส่วนใหญ่มุ่งให้ความส าคัญกับตัวเลข 

หรือระดับการใช้ประโยชน์มากกว่าพิจารณาถึงมาตรการในการควบคุมปริมาณการใช้ประโยชน์ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ ดังนั้น การน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมาตรการหรือ
กลไกในการขับเคล่ือนการน าค่าขีดความสามารถรองรับด้านนันทนาการไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
เช่น การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า การใช้ระบบการจองลานกางเต็นท์ มาตรการจัดการเกี่ยวกับ
นักท่องเท่ียว ในเรื่องขยะ และการส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น เป็นต้น  รวมถึงมีการติดตามผลการน าขีด
ความสามารถรองรับได้ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงต่อไป  

2. การออกแบบพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวโดยใช้ ROS ช่วยให้เกิดประสบการณ์นันทนาการท่ี
เหมาะสมกับขีดความสามารถการรองรับของพื้นท่ี โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการประเมิน ROS ท่ี
ผสมผสานกับเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังนั้น จึงควรศึกษา
วิธีการใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้ต่อไป 

3. พื้นท่ีลานกางเต็นท์ควรมีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์เพื่อจ ากัดการใช้ประโยชน์พื้นท่ี ให้มี
ความเหมาะสมกับพื้นท่ี และ การใช้ประโยชน์ และประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวพึงได้รับ 

4. งานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงขีดความสามารถรองรับด้านนิเวศวิทยาและการจัดการขยะ
และของเสีย เช่น ระบบบ าบัดของเสียในห้องน้ าและห้องสุขา รวมถึงบริเวณท่ีจัดให้มีการประกอบอาหาร 
เป็นต้น 
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บทคดัยอ่ 
 ธนาคารออมสินมีการรับแจ้งปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับพนักงาน ลูกจ้าง 
ภายในองค์กร ซึ่งการแจ้งปัญหามีช่องทางโทรศัพท์ภายในเพื่อติดต่อเจ้าหน้าท่ีส่วนบริการช่วยเหลือ โดย
จะด าเนินการส่งเรื่องต่อไปยังแต่ละหน่วยงาน เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา ท าให้ในแต่ละขั้นตอนต้องใช้
เวลา ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นอาจจะแก้ไขหรือตรวจสอบปัญหาได้ด้วยตนเองก่อนในเบ้ืองต้น เพื่อให้พนักงาน
และลูกจ้างธนาคารออมสิน สามารถด าเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา
แอปพลิเคชันแชทบอท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาท่ีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารออม
สิน เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์  ให้
ผู้ใช้งานได้รับความช่วยเหลือได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อระบบ
สนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้น า Dialogflow และ Line Official Account Manager ใน
การสร้างแอปพลิเคชันแชทบอท เพื่อเป็นช่องทางปรึกษาปัญหาเบ้ืองต้น และแนะน าให้การแจ้งปัญหา
ตรงจุดมากขึ้น ให้กับพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ข้อมูลผลการวิจัย พบว่า พนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสินได้ทดลองใช้งานระบบแชทบอท มีการยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อ
ระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากท่ีสุด สามารถช่วยสนับสนุนการท างานของ
พนักงาน และลูกจ้างภายในธนาคารออมสิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคญั: Line application, dialogflow, Line Official Account Manager, chatbot technology 
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ABSTRACT 
  The Government Savings Bank has been notified of various problems in 
information technology for users within the organization. Reporting an issue has an 
internal telephone channel to contact the support team who will forward the matter 
to the IT Department. Therefore, each step takes time. The problems arising with users 
may be solved or checked first in order for them to continue to run the transaction. 
Therefore, the objective of this research was to develop a chatbot application for the 
development of a computer service support system. The chatbot application was 
created by using Dialogflow and Line Official Account Manager. This serves as a 
channel for asking questions and consulting on basic information technology problems, 
suggesting to report problems more precisely and suggesting a contact number for the 
support staff. The results showed that chatbot users were satisfied with the application 
at the highest level. It can help support the use of employees within the Government 
Savings Bank effectively and shorten the working time. 
keywords: Line application, Dialogflow, Line Official Account Manager, chatbot technology. 
 

บทน า 
 ธนาคารออมสินได้มีการท าช่องทางแจ้งปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินแจ้งปัญหาได้ โดยการแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นผ่านโทรศัพท์
ภายในองค์กรกับเจ้าหน้าท่ีส่วนบริการช่วยเหลือ ด าเนินการส่งเรื่องต่อให้กับพนักงานไอทีของธนาคาร 
เพื่อเข้าตรวจสอบปัญหา แต่เนื่องจากปัญหาบางอย่างท่ีพบนั้นเร่งด่วน การท่ีจะต้องรอเจ้าหน้าท่ีส่วน
บริการช่วยเหลือ รับเรื่องเพื่อช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือส่งเรื่องไปยังพนักงานไอทีเข้าตรวจสอบปัญหา
นั้น อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาให้ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินสามารถด าเนิน
ธุรกิจของธนาคารได้อย่างราบรื่น ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน (2561) ได้กล่าวถึง การน านวัตกรรมใหม่ 
หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี AI ท่ีสามารถ
ออกแบบกลยุทธ์ตัดสินใจ ไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ธนาคารออมสินเห็นถึง
ความส าคัญของการน ามาใช้เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายและปลอดภัย 
 ท้ังนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้งานระบบของธนาคารออมสินส่วนใหญ่มีแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่ง
เป็นแอปพลิเคชันพื้นฐาน และแอปพลิเคชันแชทบอทถือเป็นแพลตฟอร์มท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีบทบาท
ในการตอบกลับ การสนทนาด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ เสมือนการโต้ตอบของคนจริง ๆ ซึ่งเปรียบได้
ว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีส าหรับพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์ เพื่อ
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ลดปัญหาความล่าช้าในการรอแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาจึงมีความสนใจท่ีจะน าปัญหาต่าง ๆ ท่ี
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินได้พบเจอมาพัฒนาการแก้ไขปัญหาด้วยระบบแอปพลิเคชันแชทบอท
ส าหรับระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์  
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั  
 1. เพื่อศึกษาปัญหาท่ีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารออมสิน 
 2. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์
ใหผู้้ใช้งานได้รับความช่วยเหลือได้ดียิ่งขึ้น 
 3. เพื่อประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทเพือ่ระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ 
 

ขอบเขตของการวจิยั  
 1. ข้อมูลการแจ้งปัญหา-ตอบปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. หลักการระบบแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ 
 

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 แอปพลิเคชันไลน์ เป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการติดต่อพูดคุยส่ือสารกับอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งใช้
อินเทอร์เน็ตในการพูดคุยติดต่อส่ือสาร ซึ่งไลน์สามารถใช้แชทหรือใช้โทรหาผู้อื่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ และสามารถติดต่อได้ตลอดไม่จ ากัดระยะเวลา ดังนั้นแอปพลิชันไลน์จึงเป็นท่ีนิยมกันมากใน
สังคม (Mindphp, 2559) 
 Dialog Flow มีการใช้ Machine learning ด้าน Natural Language Processing (NLP) 
มาช่วยท าความเข้าใจความหมายของประโยคท่ีผู้ใช้ป้อนเข้ามา และโต้ตอบได้ตรงตามความต้องการ 
ปัจจุบันนิยมน าไปใช้งานร่วมกับ Facebook และ Line เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารกับลูกค้า ท่ี Bot 
สามารถโต้ตอบได้รวดเร็ว มีความเป็นธรรมชาติ (Mindphp, 2561) 
 Line Official Account เป็นแพลตฟอร์มใหม่ของ Line ท่ีเกิดขึ้นมาแทน Line@ เดิมมี
ฟีจเจอร์และลูกเล่นมากกว่าเดิม สามารถสร้างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ถึงผู้ติดตามได้ในเวลาเดียวกัน 
หรือท่ีเรียกกันว่า การ Broadcast ข้อความ ท่ีตอบกลับผ่านแชทหรือไปยังเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังใช้ AI 
เข้ามาช่วยถามตอบค าถามอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็ว (Nontapon, 2564) 
 Chatbot Technology โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจ าลองบทสนทนาของมนุษย์ ท่ีสามารถส่ือสาร
ผ่านข้อความหรือเสียงได้แบบ Real Time โดยใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligent AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ 
ในการโต้ตอบกับคู่สนทนา (Shoplus, 2563) 
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 งานวิจัยท่ีผ่านมาได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่านไลน์บอท 
บทความวิจัยนี้เสนอการออกแบบและพัฒนาระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่านไลน์บอท
โดยมีช่ือว่า NN Bot (ณภัทร ไชยพราหมณ์, ณัฐวุฒิ ทุมนัต และชูพันธ์์ รัตนโภคา, 2563) วิจัยระบบ
ตอบค าถามและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบตอบค าถามและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมสนทนาอั ตโนมัติ กรณีศึกษา 
บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวต้ี จ ากัด (ฉัตรมุก ชมสาร, สาธิษฐ์ นากกระแสร์ และนิพิฐ สง่ามั่งค่ัง, 2562) 
วิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อแสดงผลข้อมูลการเดินทางด้วยระบบ
รถไฟฟ้างานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อแสดงผลข้อมูลการเดินทาง
ด้วยระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (กรกานต์ วรธรกุล, สมภพ ทองปลิว และ ศจีมาจ ณ วิเชียร, 
2563) การท าวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี Chatbot ในธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ปัจจุบันมี
การเปล่ียนแปลงการให้บริการให้อยู่บนดิจิทัลมากขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า และ 
Chatbot เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถท่ีช่วยให้ธนาคารบริการด้านข้อมูลให้กับลูกค้า (สุนิสา ศรแก้ว, 
2561) ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน นวัตกรรมใหม่กับธนาคาร (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2561)  
 

วธิีด าเนนิการวจิยั  
 วิธีการด าเนินงานและขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท
พัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์  ผู้วิจัยวางแผนการด าเนินการตามวงจรการพัฒนา
ระบบ(System Development Life Cycle: SDLC) ดังนี้ 
 1. ศึกษาปญหาของการท างาน เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาโดยการสัมภาษณ์ โดยการศึกษา
จากเจ้าหน้าท่ีส่วนบริการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ี  ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ดังภาพท่ี 1 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1  วิเคราะหและพัฒนาระบบแชทบอท 

ผู้วิจัย 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ ชุด

ข้อมูล 

ระบบท่ีใช้สร้าง 

ระบบที่ใช้งาน Bo

t 
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 2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ ออกแบบระบบการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา และ
การใช้งานของพนักงาน-ลูกจ้างปฏิบัติการ โดยใช้การสร้างแบบจ าลองระบบ Use Case ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  Use Case Diagram 
 
3. การทดสอบการท างานของของระบบ โดยทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อ

การพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการทราบเพื่อแสดงเมนูการใช้งาน และการ
โต้ตอบโดยการส่งข้อความระหว่างบอทกับผู้ใช้งานระบบ ดังภาพท่ี 3 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาพท่ี 3  หน้าจอแสดงผู้ใช้กดฟังก์ชันเมนู Computer 
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 จากภาพท่ี 3 ผู้ใช้กดเมนู Computer และพิมพ์ค าถามเพิ่มเติมสอบถามสาเหตุของอาการค้าง
ของคอมพิวเตอร์ บอทได้ให้ค าแนะน าในการแก้สาเหตุของคอมพิวเตอร์ในเบือ้งต้นให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  หน้าจอแสดงผู้ใช้กดฟังก์ชันเมนู Telephone 
 

 จากภาพท่ี 4 ผู้ใช้กดเมนู Telephone สอบถามปัญหาท่ีเกิดขึ้น เช่น เครื่องล็อค รับสายเอง 
บอทจึงได้มีการอธิบายสาเหตุท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจมากขึ้นและแก้ไขได้ด้วยตนเองในเบ้ืองต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5  หน้าจอแสดงผู้ใช้กดฟังก์ชันเมนู Network 
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 จากภาพท่ี 5 ผู้ใช้กดเมนู Network และพิมพ์ค าถามเพื่อสอบถามสาเหตุของอินเตอร์เน็ตท่ี
ใช้งานไม่ได้ บอทได้มีค าตอบท่ีช่วยแนะน าให้ผู้ใช้เข้าใจในสาเหตุมากขึ้น เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขสาเหตุเบ้ืองต้น และแจ้งปัญหาได้ถูกต้องมากขึ้น 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพท่ี 6  หน้าจอแสดงผู้ใช้กดฟังก์ชันเมนู HelpDesk 
 

 จากภาพท่ี 6 ผู้ใช้งานได้กดเมนู HelpDesk ขอเบอร์ติดต่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าท่ีส่วนบริการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

 
ผลการวิจยั   
 การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์โดย
วิเคราะหข์้อมูลปัญหาจากเจ้าหน้าท่ีส่วนบริการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์
ของธนาคารออมสิน เพื่อน าไปออกแบบระบบแชทบอทด้วยการใช้เครื่องมือ Dialogflow และ Line 
Official Account Manager ในการสร้างแอปพลิเคชันแชทบอท เพื่อเป็นช่องทางปรึกษาปัญหา
เบ้ืองต้น สามารถช่วยสนับสนุนการใชงานของพนักงานและลูกจ้างภายในธนาคารออมสิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ จ านวน 21 คน 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ 
 

  
 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อระบบสนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอร์ การทดสอบความพึงพอใจแบบสอบถามจ านวน 21 คน โดยมาจากกลุ่มตัวอย่างเจาะจงของ
พนักงาน ลูกจ้างภายในธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 10 คน และพนักงาน ลูกจ้างสาขา 11 คน สรุปการ
ประเมินความพึงใจในการใชงานระบบได้คาเฉล่ียเทากับ 4.44 และค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 
0.69 แสดงวาผู้ใชงานระบบแชทบอทมีการยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อระบบสนับสนุน
งานบริการคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

อภปิรายผล  
 จากการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ 
มีการน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในธุรกิจธนาคาร งานบริการการตอบค าถามด้านสารสนเทศแบบ
อัตโนมัติ รวมถึงการแจ้งข่าวสาร แพร่หลายอย่างมากขึ้น งานวิจัยนี้จึงได้มีการน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
มาพัฒนาปรับใช้ให้การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา ศรแก้ว (2561) มีการท าวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
แชทบอทในธุรกิจธนาคารในประเทศไทย โดยมีการว่าผู้บริหารธนาคารพาณิชย์มีการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีด้วยเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 
 
 

รายการประเมิน 
คา่เฉลีย่ 

) 
คา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดบั 

ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล 4.28 0.64 มากท่ีสุด 
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.42 0.74 มากท่ีสุด 
ความถูกต้องของผลลัพธ์จากการประมวลผลในระบบ 4.33 0.65 มากท่ีสุด 
ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.71 0.56 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย 4.38 0.66 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.42 0.67 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและรูปภาพ 4.52 0.60 มากท่ีสุด 
ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.42 0.97 มากท่ีสุด 

สรปุผลการใชง้าน 4.44 0.69 มากทีส่ดุ 
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ขอ้เสนอแนะ  
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการพัฒนาระบบสนับสนุน
งานบริการคอมพิวเตอร์นั้นยังมีข้อมูลการตอบค าถามปัญหาอีกมากท่ียังต้องพัฒนาต่อไป เพราะยังมี
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะช่วยท าให้ผู้ใช้ระบบของธนาคารออมสินในอนาคต มีความ
สะดวกและรวดเร็วในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นด้วย 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ปัจจัย (7Ps) รวมถึงศึกษาความพึงพอใจในด้าน
การช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประชากรท่ี
ท าการศึกษา คือผู้ท่ีเคยใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยท าการส ารวจผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ 463 ชุด แล้วจึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) และการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์สถิติท่ีใช้
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกัน (Independent Sample T-
Test)  ทดสอบกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะ 2 กลุ่ม  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way  

 
 

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
** รองศาสตราจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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Anova) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มข้ึนไป และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 ผลท่ีได้จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติท่ีแตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการเข้าถึงการใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านความ
เช่ียวชาญหรือความรู้เฉพาะทาง รวมถึงปัจจัยการจัดการด้านการช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 
ค าส าคัญ: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, ส่วนประสมทางการตลาด 7 ปัจจัย (7Ps),  
  COVID-19 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to examine satisfaction level of Thammasat 
University Hospital’s service recipients in terms of demographic factors and the 7Ps 
Marketing Mix, and to investigate the satisfaction level in helping service in the 
COVID-19 situation. The population were Thammasat University Hospital service 
recipients whose data were surveyed via 463 sets of online questionnaires.  

 Data were collected and analyzed using computer program. Descriptive 
Statistics and Inferential Statistics were used for data analysis. Independent T-Test 
was used in in the test of the samples with 2 groups of characteristics, One Way 
Anova for the difference between the mean of 2 or more groups, and Multiple Linear 
Regression to test relationship between independent variables and dependent 
variables.   

 Based on the findings, it was concluded that the difference of demographic 
factors affected the level of satisfaction of service recipients with different services of 
Thammasat University Hospital. The 7Ps Marketing Mix factors affected the level of 
satisfaction of those who received services at the hospital. These included service, 
access to the use of services, marketing promotion, expertise, or specialized 
knowledge including the management factors of assistance in the situation of COVID-
19.  
Keywords: Thammasat University Hospital, 7Ps Marketing Mix, COVID-19 
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 บทน า 
 ปัจจุบันระบบสุขภาพและการได้เข้ารับบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนต้องพบกับ

ปัญหาและการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ท่ีจะ
พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน เมื่อปี พ.ศ. 2559 คือ 1) Prevention& Promotion Excellence 
(ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ) 2) Service Excellence (บริการ เป็นเลิศ) 3) 
People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) และ 4) Governance Excellence (บริหารจัดการเป็น
เลิศ) เพื่อมุ่งเน้นท่ีจะตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีเข้ามารับบริการทางด้านสาธารณสุข
และได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร เป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตจะต้องเตรียมความพร้อม
และรับมือปรับกลยุทธ์และเป็นฟันเฟืองส าคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤติการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ประกอบไปด้วยธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ีครบ
วงจร  

 ปัจจุบันผู้คนมีความต้องการในการรักษาพยาบาลท่ีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ COVID-19 ท าให้โรงพยาบาลเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ท่ีผู้ป่วยต้องการ โดยโรงพยาบาลเอกชนยังมีจุดแข็งเรื่องความ
สะดวกสบายในการรับบริการ ความรวดเร็ว และการบริการอย่างดี ส่งผลให้โรงพยาบาลรัฐบาลหลาย
แห่งต้องปรับตัวมากขึ้น อาทิเช่น เพิ่มหน่วยตรวจคัดกรอง COVID-19 และการจัดต้ังศูนย์ฉีดวัคซีน 
รวมไปถึงการจัดต้ังโรงพยาบาลสนามข้ึน เป็นต้น 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา ระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เข้าใจ
ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และเพื่อเป็นแนวทางไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ
โรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น 

 
วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาอาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริการต่อการให้บริการของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ปัจจัย (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ปัจจัย
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ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการ 
(Process) 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ท่ีเคยใช้บริการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านการช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 ของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 

กรอบแนวคดิงานวจิยั  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเรื่องปัจจัย

ท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)      ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงกรอบแนวคิด 

 
 
 
 

ปจัจยัทางประชากรศาสตร ์

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์
2. ปัจจัยด้านราคา 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
5. ปัจจัยบุคลากรในโรงพยาบาล 
6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

 พฤติกรรมผู้ท่ีเคยใช้บริการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ปัจจัยในด้านการช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้มาใช้บริการของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีมาใช้บริการของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงได้ใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ซึ่งมีสูตรดังนี้

    
  2

2

1p p Z
n

e




  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 384 ตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้สุ่มตัวอย่างโดยประมาณ 463 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ โดยอาศัยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 ค าถามคัดกรอง ผู้ท่ีเคยใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 ส่วนท่ี 2 ค าถามส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ เฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 
จ านวนครั้งท่ีเคยมาใช้บริการ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ และค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการใช้บริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
 ส่วนท่ี 4 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจในด้านการช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 ส่วนท่ี 6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากการศึกษาเอกสาร 
บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สร้างแบบสอบถาม ปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนของภาษา และน าพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะคัดเลือกข้อความท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้น
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ไปและค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทดลองกับผู้รับบริการต่อการใช้บริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของ 
เครื่องมือท้ังฉบับ (Cronbach’s alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.934 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเลือกใช้การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใช้

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 463 ตัวอย่าง เริ่มเก็บข้อมูลในช่วงระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ Independent Sample T-

Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

  

ผลการวิจยั 
 จากผลการศึกษาท่ีเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะประชากรศาสตร์ของ

ชุดข้อมูลตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัดส่วนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แบ่งออกเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 58.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.7 ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีอายุอยู่ในช่วง  20 – 40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 66.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 76.9  โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.6 ประกอบออาชีพ นักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 59 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.7 

 การจ าแนกลักษณะประชากรศาสตร์ด้วยเพศและอายุมีลักษณะเป็นเพศหญิงมากท่ีสุดอยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 20 – 40 ปี จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 รองลงมาคือเพศชายท่ีอยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 20 – 40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 23.11 โดยเพศชายท่ีอยู่ในช่วงอายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 10.15 และรองลงมาคือ เพศหญิงท่ีอยู่ในช่วงอายุ ต่ ากว่า 
20 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 ตามล าดับ 

 การจ าแนกลักษณะประชากรศาสตร์ด้วยเพศและสถานภาพมีลักษณะเป็นเพศหญิงท่ีมี
สถานภาพโสด จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 44.92 รองลงมาคือเพศชายท่ีมีสถานภาพโสด จ านวน 
148 คน คิดเป็นร้อยละ 31.96  โดยมีเพศหญิงท่ีมีสถานภาพสมรส จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.53 และรองลงมาคือ เพศชายท่ีมีสถานภาพสมรส จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.21 ตามล าดับ 
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 การจ าแนกลักษณะประชากรศาสตร์ด้วยเพศและระดับการศึกษามีลักษณะเป็นเพศหญิงท่ี
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 47.51 รองลงมาคือ เพศชายท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 28.08  โดยเพศชายท่ีมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 6.26 และรองลงมาคือ เพศหญิง
ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 
ตามล าดับ 

 การจ าแนกลักษณะประชากรศาสตร์ด้วยเพศและอาชีพมีลักษณะเป็นเพศหญิงท่ี เป็น
นักเรียนหรือนักศึกษา จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 รองลงมาคือเพศชายเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษา จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27 ตามล าดับ โดยมีเพศหญิงท่ีประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.13 และรองลงมาคือ เพศหญิงท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.91 ตามล าดับ 

 การจ าแนกลักษณะประชากรศาสตร์ด้วยเพศและรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีลักษณะเป็นเพศ
หญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 30.02 
รองลงมาคือ เพศชายท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.68  โดยเพศหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.66 และรองลงมาคือ เพศชายท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10 ,001 - 20,000 บาท 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามล าดับ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติของชุด
ข้อมูลตัวอย่าง 

 จากผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติของ
ชุดข้อมูลตัวอย่างจ านวนครั้งผู้ท่ีเคยมาใช้บริการ มีความถี่ในการมาใช้บริการมากท่ีสุดคือ 1 – 3 ครั้ง
ต่อปี จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมาคือ 4 – 6 ครั้งต่อปี จ านวน 125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27 โดยเหตุผลท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาก
ท่ีสุดคือ มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ เดินทางสะดวก 271 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียท่ีกลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการต่อครั้งมากท่ีสุดคือ น้อย
กว่า 1,000 บาท จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมาคือ 1,000 – 2,000 บาท จ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 ตามล าดับ 

 

อภปิรายผล 
 จากการศึกษา พบว่าปัจจัยมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในส่วนของการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านลักษณะทาง
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ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผลการศึกษา 
พบว่า เพศ และสถานภาพส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 เนื่องจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลท่ีมุ่งเน้นในการรักษาสุขภาพให้กับผู้ป่วยทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยก ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแตกต่างกันท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05 และจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านการ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีท้ังหมด 6 ปัจจัย สามารถอธิบายผลได้ดังนี้ 

 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบริการส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย การบริการท่ีมี
คุณภาพท่ีได้จากบุคลากรทางการแพทย์ ความสามารถเชิงวิชาชีพรักษาแล้วทุเลาหรือหาย การให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับโรคหรือการรักษา การติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการทาง
การแพทย์ท่ีมีมาตรฐานล้วนมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างมาก 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการเข้าถึงการใช้บริการส่งผลต่อระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  การเดินทางท่ี
หลากหลาย ความสะดวกสบายในการเดินทาง และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ด้านสถานท่ีจอด
รถเพียงพอต่อการรับส่งขนย้ายผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยทันต่อเหตุการณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการบริการ 

 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย มีการโฆษณา
หรือการประชาสัมพันธ์ มีโปรแกรม แพ็กเกจ และโปรโมช่ันต่างๆ สามารถผ่อนค่ารักษาพยาบาลได้ใน
แต่ละครั้งท่ีเข้ามาใช้บริการ อีกท้ังยังสามารถเปรียบเทียบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ 

 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเช่ียวชาญหรือความรู้เฉพาะทางส่งผลต่อ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ประกอบด้วย แพทย์ตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีความสุภาพและเอาใจใส่ บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น บริการได้อย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการให้บริการเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจใน
การมารับบริการครั้งต่อไป 

 5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการให้บริการหรือประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 
การบริการมีความรวดเร็ว มีคุณภาพ และมีการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและช่องทางต่างๆ 
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มีระบบคิวหรือการแจ้งคิวให้ผู้รับบริการรับรู้ เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้เข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อนัดหมาย เล่ือนนัด เพื่อไม่ให้เสียเวลา การให้รักษาเป็นไปตามระบบ
คิวจึงมีความส าคัญมาก 

 6. ปัจจัยการจัดการด้านการช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ประกอบด้วย โรงพยาบาลมีการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม
เพื่อรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมท้ังจัดระเบียบ รวดเร็ว ใน
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเข้ารับบริการ 5 มาตรการต่างๆท่ีจัดขึ้น จัดต้ังศูนย์ฉีดวัคซีน
อย่างท่ัวถึงง่ายต่อการเข้ารับวัคซีนโดยมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 และมีมาตรการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อ ท าให้ผู้มารับ
บริการรู้สึกถึงความสะอาดและความปลอดภัย รวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีมีภายใน
โรงพยาบาล จึงส่งผลความพึงพอใจในการเลือกเข้ามารับบริการเป็นอย่างมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพิ่มเครื่องมือวิจัย จากการใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก
หรือการสนทนากลุ่มกับผู้ท่ีเคยมาใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการแก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและครอบคลุมในทุกๆเรื่อง 
 2. ควรเพิ่มการจ าแนกผู้ท่ีเคยมาใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ประกอบด้วย ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 3. สามารถใช้ Correlation ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ใช้แทนการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ได้เช่นเดียวกัน 
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การวเิคราะหภ์าพส าหรบัระบบระบายความรอ้นของเครือ่งปรบัอากาศ 
โดยใชภ้าพถา่ยความรอ้น 

IMAGE ANALYTICS: HEAT TRANSFER SYSTEM OF AIR CNDITIONERS 
USING THERMAL IMAGES   
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บทคดัยอ่  
 การระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ ในเรื่องของระยะเวลาท่ีใช้ในการท าความเย็น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ โดยปกติแล้ว การหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการบ ารุงรักษา
ระบบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศจะใช้การประมาณจากระยะเวลา แต่เงื่อนไขข้างต้นนั้น 
เป็นการประมาณการเท่านั้น สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นได้จาก 1. พื้นท่ีในการติดต้ังอยู่ใกล้ถนน 
เขตก่อสร้าง หรือแหล่งก าเนิดฝุ่น 2. ประเภทของฝุ่นละออง 3. ลักษณะพื้นท่ีของแต่ละภูมิประเทศ ใน
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์การท างานของระบบระบายความร้อนในเครื่องปรับอากาศ
โดยใช้ภาพถ่ายความร้อน จากนั้น ประมวลผลภาพดังกล่าวโดยใช้ค่าความสัมพันธ์ของค่าเฉล่ีย และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความสว่างของจุดภาพ ในขั้นตอนสุดท้าย หาค่าความยอมรับส าหรับการระบบ
ความร้อนโดยใช้สมการถดถอย เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ 
จากผลการทดลอง พบว่า 1. การวิเคราะห์การระบายความร้อนโดยใช้ภาพถ่ายความร้อนมีค่า
สอดคล้องกับมาตรฐานการระบายความร้อน และ 2. ค่าความยอมรับได้ของประสิทธิภาพการระบาย 
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ความร้อนต้องลดลงไม่เกิน  30% จากปกติ  การวิเคราะห์การระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
โดยใช้ภาพถ่ายความร้อนนั้น สามารถน าไปประยุกต์ส าหรับการตรวจหารอบของการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะกับประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและเป็นการป้องกันการ
เส่ือมสภาพของอุปกรณ์ในเครื่องปรับอากาศ 
ค าส าคญั: ภาพถ่ายความร้อน, การระบายความร้อน, เครื่องปรับอากาศ 

  

 ABSTRACT  
 The heat transfer of air-conditioners plays an important role in the 

performance in terms of the cooling period, which is related to the energy 
consumption. In general, the estimation of a maintenance period is defined by 
regulations. Problems arise from 1) the installation areas such as traffic, construction 
sites, or other sources of dust, 2) types of dust, and 3) characteristics of each terrain. 
This paper aimed to analyze the operation of air conditioners’ heat transfer system 
using thermal images. The captured images are processed by using the image 
intensity-based statistics numbers. The determination of the heat transfer tolerance is 
calculated by using regression equations. The experimental results showed that 1) 
our analysis was consistent with the cooling standard, and 2) the acceptable heat 
transfer rate was not over 30 percent for air conditioners operating in normal 
conditions; otherwise, cooling systems need to be cleaned up. Moreover, the 
proposed thermal imagery-related analytical method can be applied to the 
determination of a maintenance schedule suitable for physical conditions and the 
degeneration of the air-conditioners.  
Keywords: thermal images, heat transfer, air-conditioners.  
 

บทน า  

         ประเทศไทยต้ังอยู่ในแถบภูมิประเทศเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
เครื่องปรับอากาศจึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญท้ังในอุตสาหกรรมท่ีอยู่พักอาศัยและรวมถึงในอาคารมี
รูปแบบท่ีหลากหลายข้ึนอยู่กับความต้องการท่ีน าไปติดต้ังใช้งาน(จักรพงษ์ เพ็งแจ่มแจ้ง,2557:1)สภาพ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นได้จาก 1. พื้นท่ีในการติดต้ังอยู่ใกล้ถนน เขตก่อสร้าง หรือแหล่งก าเนิดฝุ่น 2. 
ประเภทของฝุ่นละออง 3. ลักษณะพื้นท่ีของแต่ละภูมิ 
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 โดยปกติแล้ว การหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อนของ
เครื่องปรับอากาศจะใช้การประมาณจากระยะเวลาหรือสร้างตารางในการบ ารุงรักษาจึงอาจเกิดความ
คลาดเคล่ือนเนื่องจากการอุดตันของชุดระบายความร้อนท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นท่ีการใช้งานท่ี
แตกต่างกันในด้านการแพทย์และงานวิศวกรรมกล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถท าการสแกนพื้นผิว
ของวัตถุโดยท่ีไม่มีการท าลายและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งท าให้ตรวจหาปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็วหรือความเสียหาย ซึ่งจะท าให้สามารถลดเวลาในการแก้ไขปัญหาและการบ ารุงรักษา  

 ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอการวิเคราะห์ภาพส าหรับระบบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
โดยใช้กล้องถ่ายภาพร้อนมาวิเคราะห์อัตราระบายความร้อนของชุดระบบระบายความร้อนของ
เครื่องปรับอากาศเพื่อหาค่าความร้อนท่ีเหมาะสมในการท าการบ ารุงรักษา 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความร้อนของชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ด้วยภาพถ่ายความร้อนจากกล้องถ่ายภาพความร้อน 
 2. เพื่อหาจุดเหมาะสมในการบ ารุงรักษาโดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายความร้อน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. จ าลองการอุดตันของระบบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  1.1 สร้างชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
  1.2 วัดขนาดพื้นท่ีส่วนท่ีใช้ในการระบายความร้อน 
  1.3 แบ่งส่วนของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปิดพื้นท่ีส่วนท่ีใช้ระบายความร้อนขนาดเท่ากัน 10 ช้ิน 
 2. การวิเคราะห์การระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ภาพถ่ายความร้อน 
  2.1 เปิดเครื่องปรับอากาศให้ระบบระบายความร้อนท างาน 5 นาที 
  2.2 ถ่ายภาพถ่ายความร้อน โดยใช้เห็นชุดแผงระบายความร้อนท้ังภาพ 
     2.2.1 ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยใช้เห็นชุดแผงระบายความร้อนโดย
ไม่มีอุปกรณ์ปิดพื้นท่ีระบายความร้อน 
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ภาพท่ี 1  ถ่ายความร้อนชุดระบายความร้อนไม่มอีุปกรณ์ปิดพื้นท่ีระบายความร้อน 
 
     2.2.2 ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยใช้เห็นชุดแผงระบายความร้อนโดย
มีอุปกรณ์ปิดพื้นท่ีระบายความร้อน 10%-30% ของพื้นท่ีระบายความร้อน 
 

        
                ภาพ ก                                 ภาพ ข                               ภาพ ค 
 

ภาพท่ี 2  ภาพถ่ายความร้อนชุดระบายความร้อนมีโดยมีอุปกรณ์ปิดพื้นท่ีระบายความร้อน  
     ภาพ ก10% ภาพ ข 20% ภาพ ค 30% ของพืน้ท่ีระบายความร้อน 
 
   2.2.3 ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยใช้เห็นชุดแผงระบายความร้อนโดย
มีอุปกรณ์ปิดพื้นท่ีระบายความร้อน 40-60 %ของพื้นท่ีระบายความร้อน 
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                ภาพ ก                               ภาพ ข                               ภาพ ค 
 

รูปท่ี 3  ภาพถ่ายความร้อนชุดระบายความร้อนมีโดยมีอุปกรณ์ปิดพื้นท่ีระบายความร้อน 
    ภาพ ก 40% ภาพ ข 50% ภาพ ค 60% ของพืน้ท่ีระบายความร้อน 
 
   2.2.4 ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยใช้เห็นชุดแผงระบายความร้อนโดย
มีอุปกรณ์ปิดพื้นท่ีระบายความร้อน 70-90 % ของพื้นท่ีระบายความร้อน 
 

       
                ภาพ ก                               ภาพ ข                               ภาพ ค 
 

ภาพท่ี 4  ภาพถ่ายความร้อนชุดระบายความร้อนมีโดยมีอุปกรณ์ปิดพื้นท่ีระบายความร้อน 
     ภาพ ก 70%ภาพ ข 80% ภาพ ค 90% ของพืน้ท่ีระบายความร้อน 

 
   2.2.5 ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยใช้เห็นชุดแผงระบายความร้อนโดย
มีอุปกรณ์ปิดพื้นท่ีระบายความร้อน 100% ของพื้นท่ีระบายความร้อน 
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ภาพท่ี 5  ภาพถ่ายความร้อนชุดระบายความร้อนมีโดยมีอุปกรณ์ปิดพื้นท่ีระบายความร้อน 100%  
   ของพื้นท่ีระบายความร้อน 

 
  2.3 น าภาพไปวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียความสว่างของภาพ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ค่าความสว่างของภาพบนองค์ประกอบสีแดง (Red Component) 
  2.4 วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลท้ังหมดจากทุกภาพ ทุกเงื่อนไขไปหาฟังก์ชันสมการ
ถดถอย (Regression Functions) เพื่อใช้ในการท านายข้อมูลในอนาคต 
 

ผลการวิจัย 
 

             
ภาพ ก ภาพต้นฉบับ                                     

                                                                                  ภาพ ข 
 

ภาพท่ี 6  ระบบระบายความร้อนท างานปกติ ก) ภาพต้นฉบับ และ  
        ข) ฮีสโตแกรมของภาพต้นฉบับในช่องสัญญาณสีแดง 
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              ภาพ ค ภาพต้นฉบับ                                             
                                                                                   ภาพ   ง 
 

ภาพท่ี 7  ระบบระบายความร้อนมีการอุดตัน 50% ค) ภาพต้นฉบับ และ  
ง) ฮีสโตแกรมของภาพต้นฉบับในช่องสัญญาณสีแดง 

 

 
            ภาพ จ ภาพต้นฉบับ                                           
                                                                                 ภาพ ฉ 
 

ภาพท่ี 8  ระบบระบายความร้อนมีการอุดตัน 80% จ) ภาพต้นฉบับ และ  
ฉ) ฮีสโตแกรมของภาพต้นฉบับในช่องสัญญาณสีแดง 
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ภาพท่ี 9  การวิเคราะห์ผลโดยใช้ความสว่างของจุดภาพในองค์ประกอบสีแดงของภาพถ่ายความร้อน 
 
 จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง พบว่า เมื่อไม่มีการปิดกั้นระบบระบายความร้อน ค่าเฉล่ีย

ความสว่างของภาพอยู่ในช่วง 20010 ดังแสดงในรูปท่ี 6 เมื่อท าการปิดกั้นระบบระบายความร้อนท่ี 
10-30% ค่าเฉล่ียความสว่างของภาพเริ่มท่ีจะมีการเบ่ียงเบนเล็กน้อยออกจากค่าเฉล่ียปกติ ซึ่งระบบ
ระบายความร้อนสามารถท างานได้ปกติ และไม่มีอาการความร้อนสูงเกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด 
(Over-Heat) เมื่อท าการปิดกั้นระบบระบายความร้อนต้ังแต่ 30% เป็นต้นไป พบว่าระบบระบายความ
ร้อนนั้น เริ่มมีการท างานผิดปกติ โดยจะมีพื้นท่ีบางส่วนมีความร้อนสะสมมากเกินไป โดยสังเกตได้จาก
ภาพท่ี 7และภาพท่ี 8 แสดงพื้นท่ีแดงสลับขาว  
 

สรุปผลการวิจัย  
           ผลจากการวิเคราะห์โดยการประมวลผลจากค่าเฉล่ียความสว่างของภาพ ท าให้ภาพมี
ค่าเฉล่ียความสว่างท่ีสูงขึ้นในบริเวณท่ีมีพื้นท่ีท่ีมีความร้อนสะสม และค่าเฉล่ียความสว่างท่ีลดลงใน
บริเวณท่ีมีพื้นท่ีท่ีถูกระบายอากาศท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการไหลของลมท่ีเพิ่มขึ้นจากบริเวณท่ีไม่
สามารถระบายความร้อนได้ ด้วยปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ จากการวิเคราะห์โดยการประมวลผลภาพ 
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสว่างของจุดภาพเกิดความแปรปรวนทางสถิติ เมื่อน าค่าเฉล่ียความ
สว่างของภาพ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าความสว่างของจุดภาพมาวิเคราะห์ ดังแสดงในรูปท่ี 9 
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การระบายความร้อน และความสม่ าเสมอของพื้นท่ีระบายความร้อน 

โดยการระบายความร้อนท่ีสม่ าเสมอนั้น จะให้ค่าเฉล่ียความสว่างของจุดภาพอยู่ท่ี 20010 และ 
ความสม่ าเสมอของพื้นท่ีระบายความร้อนมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสว่างของจุดภาพอยู่ในช่วง
ไม่เกิน 30% ของการปิดพื้นท่ีในการระบายความร้อนดังนั้นการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศควรท า
เมื่อผลของภาพความร้อนท่ีชุดระบายความร้อนเกินค่าเฉล่ียความสว่างจะท าให้ผู้ดูแลระบบปรับ
อากาศมีวิธีการบ ารุงรักษาตรงตามรอบเพื่อท าให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพในการท างานสูง
และเป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการบันทึกภาพถ่ายความร้อนต้องมีขนาดของวัตถุท่ีท าการถ่ายภาพโดยประมาณ 60%  
ของพื้นท่ีภาพท่ีต้องการบันทึกค่าความร้อน 
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THE DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORM FOR SMART CONTRACT  
IN ROOM RENTAL BUSINESS SYSTEMS 
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Prasong Praneetpolgrang 
 

บทคดัยอ่ 
 ปัจจุบันธุรกรรมออนไลน์ก าลังเป็นท่ีนิยมท่ัวโลก ผู้ประกอบการและลูกค้าสามารถด าเนิน
ธุรกรรมผ่านทางสมาร์ตโฟนได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา  เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจห้องเช่าก็
สามารถท าการบันทึกข้อมูลพื้นท่ีส าหรับเช่าเข้ าสู่ระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เช่าได้เข้าดู
รายละเอียดและเป็นตัวเลือกของการตัดสินใจในการหาท่ีอยู่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลห้องเช่าท่ีว่างอยู่ใน
แต่ละผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นไม่ได้มีข้อมูลห้องว่างท่ีสอดคล้องกัน เพื่อแก้ปัญหาสถานะ
ห้องว่างดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อให้ทุกแพลตฟอร์ม
สามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์หรือเพื่อท าการ
ตัดสินใจส าหรับใช้บริการต่อไป ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับ

การท าสมาร์ตคอนแทร็กต์ในระบบธุรกิจห้องเช่า พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 
4.85)  
ค าส าคัญ:  บล็อกเชน, สมาร์ตคอนแทร็กต์, ข้อมูลแบบกระจาย, ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 
 
 

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
** อาจารย์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
*** ศาสตราจารย์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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 ABSTRACT  

 Online transactions are becoming popular all over the world today. Operators 
and customers can perform transactions via smartphones quickly at all times. Business 
owners of such business as room rental can place an advertisement rental space 
online to provide tenants with more details and options when looking for a room 
rental. Each online platform provider does not have the corresponding availability 
information. To solve the problem of such room availability, the researcher therefore 
came up with the idea of applying block chain technology so that all platforms could 
access the same information. Then, it can use the information to develop further for 
benefits or to make decisions for using the service in the future.  
Keywords: Blockchain, Smart Contract, Distributed Data, Digital Platform  
  

บทน า 
 ปัจจุบันธุรกรรมออนไลน์ก าลังเป็นท่ีนิยมท่ัวโลก ผู้ประกอบการ กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจสามารถ
ด าเนินธุรกรรม หรือติดต่อซื้อขาย รวมท้ังขั้นตอนรูปแบบการช าระเงิน หรือการติดตามสถานะของ
สินค้าหรือบริการผ่านทางอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ซึ่งสามารถกระท าได้รวดเร็วและได้ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หอพัก หรือห้องเช่ารายเดือนในประเทศไทย ก็สามารถลง
ข้อมูลพื้นท่ีส าหรับเช่าเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อโปรโมทให้ผู้เช่าได้เข้าดูรายละเอียดและเป็น
ตัวเลือกในการตัดสินใจในหาท่ีอยู่กันอย่างแพร่หลาย แต่ข้อมูลห้องเช่าท่ีว่างอยู่ในแต่ละผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มออนไลน์นั้นไม่ได้มีข้อมูลห้องว่างท่ีสอดคล้องกัน  
 ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาสถานะห้องว่างต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยีบล็อกเชน 
มาพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับการท าสมาร์ตคอนแทร็กต์ในระบบธุรกิจห้องเช่า โดยจะท าการ
ออกแบบให้ระบบเป็นแบบ Decentralized applications ซึ่งก็คือแอปพลิเคชันท่ีไม่มีตัวกลาง เป็น
เครือขา่ยแบบ Peer-to-Peer ท าให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ถูกควบคุมหรือถูกยกเลิกได้โดยฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง โดยดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้จะประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มส าหรับผู้ประกอบการเพื่อความคล่องตัว
ในการน าข้อมูลห้องเช่ามาลงเพื่อหาผู้เช่า และดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับผู้เช่าท่ีเข้ามาหาข้อมูลท่ีพัก
อาศัยหรือห้องเช่าเพื่อเป็นตัวช่วยส าหรับเปรียบเทียบในการตัดสินใจต่อไป 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อท าการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับการท าสมาร์ตคอนแทร็กต์ในระบบธุรกิจ
ห้องเช่าด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน 
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 2. เพื่อท าการประเมินความพึงพอใจในการทดสอบใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับการท า
สมาร์ตคอนแทร็กต์ในระบบธุรกิจห้องเช่า 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบแอป

พลิเคชันเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แนวคิด ทฤษฏีของบล็อกเชน (Blockchain) 

 บล็อกเชน (Blockchain) หมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปล่ียนแปลงตามหลักการทาง
บัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามล าดับเวลาท่ีข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูล
ดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายท่ีก าหนดได้ทราบท่ัวกัน ท้ังนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไข
เพิ่มเติมรายการเปล่ียนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา 
 แนวคิด ทฤษฏีของสมาร์ตคอนแทร็กต์ (Smart Contract) 

 สมาร์ตคอนแทร็กต์ (Smart Contract) หมายถึง กระบวนการทางดิจิทัล ท่ีก าหนดขั้นตอน
การท าธุรกรรมโดยอัตโนมัติไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง อย่างเช่น ธนาคาร ซึ่งการสร้าง 
Smart Contract ท่ีเป็นระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ โดยคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะมีการตกลงกัน
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ก่อนหน้านี้ ถึงขั้นตอน กลไก ในการท ารายการธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งการพัฒนานี้ส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบธุรกิจแบบด้ังเดิมของธนาคาร 
 แนวคิด ทฤษฏี Decentralized applications (DApps) 

 Decentralized applications (DApps) หมายถึง แอปพลิเคชันท่ีไม่มีตัวกลาง สร้างอยู่บน
เครือข่ายบล็อกเชน เป็นเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer ท าให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ถูกควบคุมหรือถูก
ยกเลิกได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 กรกช ชิระปัญญา (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทาง
กฎหมายในการน า “Blockchain” มาใช้ป้องกัน การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินโดยมิชอบ พบว่ามี
ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคในการตรวจสอบถ่วงดุลการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินของกรมท่ีดิน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังช่วยลดระยะเวลาการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินจากเดิมท่ี
ใช้ระยะเวลา 153 วัน ลดลงเหลือเพียง 3 วัน รวมทั้งความเป็นไปได้ทางด้านกฎหมายยังสามารถแก้ไข
กฎกระทรวงหรือออกระเบียบท่ีสามารถแก้ไขเพิ่มเติมในการน า Blockchain มาใช้ในการป้องกันการ
ออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินโดยมิชอบแทนวิธีการเดิมในปัจจุบันได้ 
 ดุษฎี จินต์วิริยะ (2562) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการวิจัยนี้พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนในกระบวน การจัดซื้อจัดจ้าง คือต้องอาศัยปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญเป็นตัวช่วยผลักดันท าให้
เทคโนโลยีบล็อก เช่นนั้นมีความน่าสนใจและท าให้เกิด Business Use Case ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การศึกษาและการ เรียนรู้ท่ีจะน ามาต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง รวมไปถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อก
เชนนั้น ส่งผลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับระบบใหม่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วธิีด าเนนิงานวจิยั 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ก าหนดหัวข้อและขอบเขตของการศึกษาโดยศึกษารวบรวมข้อมูลและคัดกรองข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับหัวข้อในกรอบการวิจัย 
 2. ติดต้ัง IPFS ส าหรับจัดเก็บรูปภาพจากรายการอัพโหลด โดยการจัดเก็บจะเป็นรูปแบบ
กระจายไร้ตัวกลาง 
 3. พัฒนาชุดค าส่ัง Smart Contracts ด้วยภาษา Solidity (Solidity Language) โดยใช้ 
Truffle เป็น Framework และใช้เครื่องมือ Visual studio code เป็น Text Editor 
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 4. การติดต้ังใช้งาน Smart Contracts (Deploying Smart Contracts) ไปท่ี Ganache 
ซึ่งเป็น Software ท่ีเอาไว้สร้าง Ethereum Node ไว้ใช้งานบนเครื่อง Local Network 
 5. พัฒนาแอปพลิเคชัน (User Interface) โดยใช้ React เช่ือมต่อกับ MetaMask ซึ่งเป็น 
Software cryptocurrency wallet ท่ีใช้ช าระค่าธรรมเนียม (Gas) ส าหรับการท าธุรกรรมร่วมกับ 
Smart Contracts ของ Ethereum blockchain 
 6. ทดสอบแอปพลิเคช่ันด้วยการเปิด Web browser ท่ีติดต้ัง Extension ช่ือ MetaMask 
และรัน Localhost ตามท่ีระบบได้ท าการตั้งค่าไว้ 
 Workflow ของโปรแกรมในระบบ 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิธีการท างานร่วมกันของแต่ละเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องในระบบ โดยมี
ลักษณะการท างานโดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 2 
 1. Compile & Migrate & Deploy Smart Contracts 
 2. Connect Metamask with Blockchain via Web3 
 3. Run DApp Connect Blockchain and Upload Media file to IPFS 
 4. Publish Media File 
 5. Return Media hash file  
 6. Add Media hash file  
 7. Approve Transaction 
 8. Create New Block 

 

 
 

ภาพท่ี 2  Workflow ของโปรแกรมในระบบ 
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 Use Case diagram ของระบบ 
 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ Use case diagram โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3  Use Case Diagram ของระบบ 
  
 การทดสอบการท างานของระบบ 

 ทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันโดยการเปิด Web browser ท่ีติดต้ัง Extension ช่ือ 
MetaMask ซึ่งเป็น Software cryptocurrency wallet ท่ีใช้ช าระค่าธรรมเนียม (Gas) ส าหรับการ
ท าธุรกรรมร่วมกับ Smart Contracts ของ Ethereum blockchain และรัน Localhost ตามท่ี
ระบบได้ท าการต้ังค่าไว้ หลังจากนั้นท าการ Sign in เข้าสู่ระบบโดยใช้ MetaMask ท่ีมีการสร้าง  
Accounts หรือ import Address จาก Ganache ซึ่งเป็น Software ท่ีเอาไว้สร้าง Ethereum 
Node บนเครื่อง Local Network โดยวิธีการ import Address นั้นท าได้โดยการคัดลอก Private 
key จาก Ganace สู่ Metamask จากนั้นท าการทดสอบเพิ่มข้อมูล พบว่าระบบมีเก็บค่าธรรมเนียม 
(Gas) ส าหรับการท าธุรกรรมได้อย่างมีความเหมาะสม ข้อมูลท่ีท าการเพิ่มเข้าไปนั้นมีการแสดงผล
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จากการทดสอบการแสดงผลหน้าจอขนาดเดสก์ท็อป  และหน้าจอขนาด 
Mobile โดยหน้าจอมีการปรับการแสดงผล Responsive design ตามความเหมาะสมได้เป็นอย่างดี 
โดยมีภาพตัวอย่างการแสดงผลหน้าจอดังภาพท่ี 4-7 
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ภาพท่ี 4  Smart Blockchain Networks 
 

 

   
 

ภาพท่ี 5  ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบโดยใช้ MetaMask 
 

 
 

ภาพท่ี 6  ตัวอย่างหน้าจอเพิ่มข้อมูลสถานท่ีเช่า 
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ภาพท่ี 7  ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผล Desktop และ Mobile responsive 
 

ผลการวิจยั 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการทดสอบใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับการท าสมาร์ต

คอนแทร็กต์ในระบบธุรกิจห้องเช่าจากนักศึกษาไม่จ ากัดวุฒิการศึกษาซึ่งมีจ านวนข้อมูลท้ังหมด 30 

คน เมื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของกลุ่มผู้ใช้งาน 

 
รายการประเมนิ ( ) S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล 4.85 0.48 มากท่ีสุด 
2. ความเร็วในการท าธุรกรรม 4.85 0.36 มาก 
3. ความปลอดภัยในการใช้งานของระบบ 4.90 0.30 มาก 
4. ความง่ายในการใช้งานของระบบ 4.85 0.40 มากท่ีสุด 
5. ปรับรูปแบบการแสดงผลตามขนาดหน้าจออย่างมี
ความเหมาะสม (Responsive Design) 

4.80 0.51 มากท่ีสุด 

6. ค่าธรรมเนียม (Gas) ส าหรับการท าธุรกรรมมีความ
เหมาะสม 

4.85 0.35 มาก 

สรุปผลการใชง้าน 4.85 0.40 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 1 ได้ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ดังนี้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 

สรปุผลการวิจยั 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับการท าสมาร์ตคอนแทร็กต์ในระบบธุรกิจ
ห้องเช่า มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางการใช้สมาร์ตคอนแทร็กต์ในระบบ
ธุรกิจห้องเช่า ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล พบว่ามีความมั่นคง
และปลอดภัยในการเก็บข้อมูลอยู่ในระดับท่ีดีมาก แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น
เหมาะกับองค์กรท่ีมีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันจ านวนมาก โครงสร้างของ Decentralized ledger 
ท าให้เป็นการยากท่ีจะมีผู้เข้าไปแก้ไขข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การเพิ่มความโปร่งใส สามารถติดตาม
ได้ จะท าให้เศรษฐกิจนั้นมั่นคงมากยิ่งขึ้น 
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ส าหรบับคุลากรในบรษิทัวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั 
STRENGTHENING CYBERSECURITY AWARENESS FOR 

PERSONNEL IN AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND CO., LTD. 
 

สุทธพินัธุ ์ชวลติเลขา* 
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ประสงค์ ปราณตีพลกรงั** 

Prasong Praneetpolgrang 
สรุชยั ทองแกว้*** 

Surachai Thongkaew 
 

บทคดัยอ่  
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานบนโลกไซเบอร์
ของบุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความตระหนักรู้
แก่บุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรในบริษัทวิทยุการบินฯ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามปลายปิด 
 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรในบริษัทวิทยุการบินฯ มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีการระบุภัย
คุกคามทางไซเบอร์ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยตรง ภาพรวมความตระหนักรู้ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์อยู่ในระดับมาก ในส่วนการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พบว่า บุคลากรในบริษัทวิทยุการบินฯ ต้องการสร้างความตระหนักรู้ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์และวิธีการเรียนโดยใช้วีดิทัศน์ผสมผสาน
กัน โดยมีเนื้อหาท่ีผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ ดังนี้ 1) ด้านการจัดการข้อมูลส่วนตัว 2) ด้านการจัดการ
รหัสผ่าน3) ด้านการใช้งานอินเทอรเ์น็ต 4) ด้านการใช้งานโซเซียลมีเดีย 5) ด้านการใช้อีเมล 6) ด้านการ 
  
 
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
** ศาสตราจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
*** อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ป้องกันซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 7) ด้านการป้องกันซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ 8) ด้านการป้องกันการ
หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือฟิชชิง และ 9) ด้านคริปโทเคอร์เรนซี ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ความตระหนักรู้, ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ความเส่ียงด้านไซเบอร์ 
 

ABSTRACT  
 The objectives of this research were as follows: 1) To study the problem 
conditions and usage behavior in the world Cyber of personnel in Aeronautical Radio 
of Thailand Co., Ltd. who are at risk of cybersecurity, and 2) To develop a guideline 
to raise awareness among personnel in Aeronautical Radio of Thailand Co., Ltd. The 
samples in the study were personnel in Aeronautical Radio of Thailand Co., Ltd. who 
worked in the Hua Hin Air Traffic Control Centre. Research tools included structured 
interview forms and questionnaires. 
 The results showed that the personnel in Aeronautical Radio of Thailand 
Co., Ltd. found that cyber threats had been formulated. Supervisors focus on 
cybersecurity policies. Cyber threats that directly affect operations are identified as 
well as having an awareness of cybersecurity behavior. Overall, it's at the high level. 
Personnel are trained from an awareness-raising approach by creating a digital 
platform to raise awareness of cybersecurity, and an application to assess the level 
of cybersecurity awareness for personnel in Aeronautical Radio of Thailand Limited 
was created. Overall, it's at a high level. The personnel in the Aeronautical Radio of 
Thailand Co., Ltd. were found to want to raise awareness of cybersecurity through a 
combination of online learning and video learning methods. The contents to which 
supervisors pay attention were as follows: 1) Personal data management, 2) Password 
management, 3) Internet usage, 4) Social media usage, 5) e-Mail usage, 6) Protection 
against malicious software, 7) Ransomware protection, 8) Phishing protection, and 9) 
Cryptocurrencies, respectively.  
Keywords: awareness, cybersecurity, cyber risk. 
 

บทน า  
 บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยน ามาถ่ายโยงสู่การ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นกรอบการน าเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนธุรกิจ ท าให้การเผชิญกับความเส่ียงภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber 
threats) มากขึ้น บริษัทจึงควรมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเข้มงวด 
รัดกุม และเพียงพอตามระดับความเส่ียง เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ท้ัง
การวางกรอบ การก ากับดูแล การบริหารจัดการความเส่ียงท้ังด้านบุคลากร กระบวนการ  และ
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร การบริหารบุคลากร การส่ือสาร
ภายในองค์กร ซึ่งภัยคุกคามด้านไซเบอร์จะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงต้ังแต่ระดับความมั่นคง
แห่งชาติไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ โลกไซเบอร์ในอนาคตจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น
ทวีคูณเพราะได้กลายเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตมนุษย์ทุกคนและการท างานประจ าวันใน
องค์กรต่างๆ ทุกประเภท ท้ังนี้โลกไซเบอร์นี้ย่อมมีท้ังด้านท่ีเป็นคุณและด้านท่ีเป็นโทษ ซึ่งได้รับความ
นิยมสูงขึ้นอย่างยิ่งในประเทศไทย และตระหนักดีว่าความมั่นคงปลอดภัยของโลกไซเบอร์ เป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้บริการ 
 นอกจากจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วยังมีการใช้เทคโนโลยีท่ีมีวิวัฒนาการสูงขึ้น มีการกระท า
ทุจริตด้วยวิธีการท่ีซับซ้อนและเป็นขบวนการข้ามชาติ และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
ยังได้ก าหนดวิสัยทัศน์ดิจิทัล ให้เป็นองค์กรดิจิทัลท่ีให้บริการการเดินอากาศด้วยคุณภาพสูงสุดอย่าง
ยั่งยืน (คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด, 2564) จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด และน าผลวิจัยไป
น าเสนอแนวทางการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด ถึงความเส่ียงและภัยคุกคามจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
  1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานบนโลกไซเบอร์ของบุคลากรในบริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ท่ีมีความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ถึงความเส่ียงและภัยคุกคามจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   
 ความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity awareness) หมายถึง ความรู้
แจ้งชัดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เช่น ความเส่ียง ภัยคุกคาม การระราน การแอบอ้าง การ
กีดกัน การโจมตี การก่อการร้าย ฯลฯ ในระบบ (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2562) 
 ศุภวิชญ์ สาตราวาหะ, กีรติสรรพ์ ผลละออ และวิชากร ต่ายทอง (2560) ศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันภัยคุกคามทางโทรศัพท์มือถือของคนไทยด้วยโปรแกรม RapidMiner 
ได้ท าการ Data Mining โดยใช้ RapidMiner ผลส ารวจท่ีได้ท าการแจกจ่ายผ่านทาง Google Drive 
ให้กับประชาชนแบบสุ่มจ านวน 400 ชุด เพื่อท าการหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้งานต่อ
ความเส่ียงในการคุกคามทางด้านไซเบอร์ จากนั้นน าความสัมพันธ์ท่ีได้มาท า Web Application ให้
ประชาชนมาท าแบบทดสอบความเส่ียง และท าให้ทราบความเส่ียงของตนเอง 
 ALArifi, Tootell & Hyland (2012) ได้ท าวิจัยเรื่อง “A Study of Information Security 
Awareness and Practices in Saudi Arabia” ศึกษาเรื่องรูปแบบการสร้างความตระหนักรู้ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชนในประเทศ Saudi Arabia โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน จ านวน 462 คน ถึงรูปแบบวิธีการสร้างความตระหนักรู้ท่ีคิดว่ามีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดระหว่าง Web portals, Newspaper, Advertisements, Documentaries, Billboard/Posters, 
e-Books/Magazines และ Seminars ผลวิจัยพบว่า รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดคือ Web portals 
และต่ าท่ีสุดคือ Seminars 
 

สภาพปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ

บุคลากรบริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากร

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

วิธีอบรมรับความรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

พฤติกรรมการใช้งานบนโลกไซเบอร์ของบุคลากรบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ

ไทย จ ากัด ที่มคีวามเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรบริษัทวิทยุการ

บินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
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วธิีด าเนนิการวจิยั  
 การศึกษาวิ จัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาวิ จัยแบบผสม ส าหรับการวิ จัยเชิงคุณภาพได้
ท าการศึกษาเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นอกจากนี้ ยังท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง จากผู้บังคับบัญชาภายในบริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด เพื่อศึกษา แผนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สภาพปัญหา แนวทางการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และปัจจัยความส าเร็จ จ านวน 6 คน และในการวิจัย
เชิงปริมาณ ได้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมใช้งานบนโลกไซเบอร์ และความ
ตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จ านวน 54 คน จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อมา
ประเมินระดับความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพัฒนายกระดับการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด โดยมีข้ันตอนดังภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2  วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
 ผลการวิจัยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างจาก
ผู้บริหารระดับสูง ในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 1 

 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารทางวิชาการที่

เก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ 

 ศึกษาวิธีการเสริมสร้างความ

ตระหนักรู้ 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้บังคบับัญชา 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถามปลายปิดจาก

กลุ่มตัวอย่าง 

  

แนวทางการเสริมสร้างความ

ตระหนักรู้ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 

INPUT PROCESS  OUTPUT  
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
 

ขอ้ค าถามสมัภาษณ ์ ขอ้มูลสมัภาษณ ์
ความเส่ียงด้านไซเบอร์ในบริษัทวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

1. เป็นความเส่ียงท่ีต้องพึงระวงัเป็นอย่างสูง 
2. มีความเส่ียงด้านภัยคุกคามจากคนในองค์กรท่ีได้รับ
อนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับ 
3. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนของ
องค์กรในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้
องค์กรต้องเผชิญกับความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ท่ีมากขึ้น 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีมีในบริษัทวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

1. ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นระบบ
ปิด แต่ก็อาจมีการทะลุทะลวงเข้าไปยังเครือข่ายหลักของ
วิทยุการบินได้ 
2. พนักงานยงัขาดความเข้าใจในภัยคุกคามทางไซเบอร์
และการระวังปอ้งกัน 
3. กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและไม่ทันสมัยเพียงพอ 
4. ควรจัดท านโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร ์
5. ประเด็นท่ีน่าเป็นห่วง คือ Hacking at home จาก
การใช้อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อท างานของ
แต่ละคน  
6. ในองค์กรถือว่ามีความพร้อมในเชิงป้องกัน แต่ต้อง
ระมัดระวงั Insider threat คือภัยท่ีเกิดจากภายใน
บุคลากร    

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากน้อย
แค่ไหน อย่างไร 

1. ปัจจุบันบุคลากรวิทยุการบินฯ มีความตระหนักรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้น 
เพราะมีการเข้ารับการอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับ Digital 
Literacy 
2. ผู้ใช้บริการยังขาดความเข้าใจ 
3. บริษัทฯ ยังไม่ได้ประเมินความรู้ความตระหนักรู้ของ
พนักงานในภาพรวม 
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บุคลากรรู้เท่าทัน สามารถปกป้อง
ตนเองและหน่วยงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ภัยทางไซเบอร์ ได้หรือไม่  

1. บุคลากรส่วนใหญ่ประมาณ 70% มีความรู้ในระดับสูง  
พอประมาณ และมีการ Warning จากผู้เกี่ยวข้องด้านไซ
เบอร์อย่างสม่ าเสมอ สามารถรู้เท่าทันและป้องกันตนเอง
และหน่วยงานได้ 

แนวทางการเสริมสร้างความตระหนักรู้
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ควร
เป็นอย่างไร 

1. ควรใช้วิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์และวิธีการเรยีนโดย
ใช้วีดิทัศน์ผสมผสานกัน  
 

เนื้อหาของการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ส าหรับบุคลากรของบริษัทวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ควร
เป็นอย่างไร 
 

ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่เรียงล าดับเรื่องท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการข้อมูลส่วนตัว  
2. ด้านการจัดการรหัสผ่าน 
3. ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต  
4. ด้านการใช้งานโซเซียลมีเดีย 
5. ด้านการใช้อีเมล   
6. ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย  
7. ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่  
8. การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือฟิชชิง และ  
9. เงินตราเข้ารหัสลับหรือคริปโทเคอร์เรนซี 

ปัจจัยความส าเร็จต่อการการเสริม 
สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรใน
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด  ควรมีอะไรบ้าง 

1. วัฒนธรรมด้านการเรียนรู้ทางดิจิทัล 
2. การตระหนักถึงความเส่ียงท่ีจะมาทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
3. ฝ่ายบริหารและฝ่าย IT ต้องคอยควบคุมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ควรพิจารณาตามกรอบดัชนีตัวชี้วัดตาม ITU  
5. การบริหารจัดการให้เป็นระบบ มีการจ าลอง 
สถานการณ์ใหม่ ๆ 
6. การมีระบบส่ือสารในสังคมกลุ่มย่อยในระดับหน่วยงาน 
7. การส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับรู้ต้องรวดเร็ว 
8. การประเมินตดิตามผลอย่างสม่ าเสมอ 
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ผลการวิจยั 
 1. สภาพปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานบนโลกไซเบอร์ของบุคลากรในบริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด ท่ีมีความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  1.1 สภาพปัญหาการใช้งานบนโลกไซเบอร์ของบุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด ท่ีมีความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พบว่า มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีการระบุภัย
คุกคามทางไซเบอร์ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยตรง  มีการประเมินความเส่ียงด้านภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ โดยมีการระบุการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบออนไลน์และวิธีการเรียนโดยใช้วีดิทัศน์ผสมผสานกัน โดยมีเนื้อหาท่ีผู้บังคับบัญชาให้
ความส าคัญ ดังนี้ 1) ด้านการจัดการข้อมูลส่วนตัว 2) ด้านการจัดการรหัสผ่าน 3) ด้านการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 4) ด้านการใช้งานโซเซียลมีเดีย 5) ด้านการใช้อีเมล 6) ด้านการป้องกันซอฟต์แวร์ประสงค์
ร้าย 7) ด้านการป้องกันซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ 8) ด้านการป้องกันการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต หรือ
ฟิชชิง และ 9) ด้านคริปโทเคอร์เรนซี ตามล าดับ 
  1.2 พฤติกรรมการใช้งานบนโลกไซเบอร์ของบุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด แสดงไว้ในดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้งานบนโลกไซเบอร์ของบุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่ง 
   ประเทศไทย จ ากัด ท่ีมีความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

รายการประเมิน  SD 
ระดบัพฤติกรรมการใช้

งานบนโลกไซเบอร ์
1. ด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 4.20 0.57 มาก 
2. ด้านพฤติกรรมการใช้งานสื่อสงัคม 4.49 0.39 มากท่ีสุด 
3. ด้านพฤติกรรมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ 3.93 0.29 มาก 
4. ด้านพฤติกรรมการใช้งานผ่านโปรแกรม 4.03 0.45 มาก 
5. ด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามอินเทอร์เน็ต 4.25 0.37 มากท่ีสุด 

สรปุ 4.18 0.41 มาก 

  
 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้งานบนโลกไซเบอร์ของบุคลากรในบริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ท่ีมีความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดังนี้  ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.18 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 ซึ่งจะเห็นได้ว่า บุคลากรมีพฤติกรรมการใช้งานบนโลก
ไซเบอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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  1.3 ระดับความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบุคลากรในบริษัทวิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จ ากัด แสดงไว้ในดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินระดับความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบุคลากร 
 

รายการประเมิน  SD ระดบัความตระหนกัรู ้
1. ความตระหนักรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์  4.41 0.57 มากท่ีสุด 
2. ความตระหนักรู้ด้านการใช้พาสเวิร์ด  4.07 0.39 มาก 
3. ความตระหนักรู้ด้านการใช้อีเมล  4.20 0.29 มาก 
4. ความตระหนักรู้ด้านการเข้าเว็บไซต์  4.03 0.45 มาก 
5. ความตระหนักรู้ด้านการใช้  4.31 0.37 มากท่ีสุด 
6. ความตระหนักรู้เก่ียวข่าวปลอมในโลกไซเบอร์  4.09 0.48 มาก 
7. ความตระหนักรู้ด้านการเก็บข้อมูลบนเครื่อง Server  4.17 0.51 มาก 
8. ความตระหนักรู้ด้านเข้าประชุมทางออนไลน์  4.25 0.52 มากท่ีสุด 
9. ความตระหนักรู้ในการใช้มือถือ  4.25 0.49 มากท่ีสุด 

สรปุ 4.20 0.45 มาก 

 
 จากตารางท่ี 3 ผลการการประเมินระดับความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์
ส าหรับบุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ดังนี้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ซึ่งจะเห็นได้ว่า บุคลากรมีตระหนักรู้ด้านความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์โดย
รวมอยู่ในระดับมาก 
 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ถึงความเส่ียงและภัยคุกคามจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ พบว่า ผู้บังคับบัญชา
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากร มีความรู้สามารถป้องกันตนเองและ
หน่วยงานไม่ให้เป็นเหยื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์และวิธีการเรียนโดย
ใช้วีดิทัศน์ผสมผสานกันโดยสม่ าเสมอ 
 

สรปุผลการวิจยั 
 การวิจัยนี้ ได้ค้นพบสภาพปัญหาการใช้งานบนโลกไซเบอร์ของบุคลากรในบริษัทวิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จ ากัด ท่ีมีความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  จึงมีการก าหนดกลยุทธ์
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์      
โดยได้ระบุวิธีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมีการเสริมสร้าง
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ความตระหนักรู้แก่บุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ถึงความเส่ียงและภัยคุกคาม
จากการใช้งานบนโลกไซเบอร์  โดยประเมินระดับความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ส าหรับบุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พบว่า บุคลากรมีระดับความตระหนักรู้ 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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การพฒันาระบบรายงานผลลพัธแ์ละตดิตามตวัชีว้ดัออนไลน ์ 
(KPI Online) คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

DEVELOPING RESULT REPORT SYSTEM AND TRACKING ONLINE 
METRICS (KPI ONLINE) OF THE FACULTY OF DENTISTRY,  

MAHIDOL UNIVERSITY 

 
โสพศิา  สง่สมบรูณ*์ 

Sopisa Songsombool 
                                                                        

บทคดัยอ่  
 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวชี้วัดออนไลน์ 
(KPI Online) และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการท างานเดิมและกระบวนการท างานใหม่ของ
การรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวชี้วัด  
 จากการศึกษากระบวนการท างานเดิมพบว่า การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
(KPI) ของหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ผู้เก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ มีหลายหน่วยงาน ท าให้มีการขอข้อมูลซ้ าซ้อนไปยังหน่วยงานในคณะฯ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ โดย
รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน มีความผิดพลาดของข้อมูล ผู้วิจัยและผู้พัฒนาระบบจึงได้มีการพัฒนาระบบ
รายงานผลลัพธ์และติดตามตัวช้ีวัดออนไลน์ (KPI Online) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคช่ัน ด าเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุด้วยเทคนิค 5W1H และใช้กระบวนการพัฒนาระบบด้วย Systems Development 
Life Cycle (SDLC) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 1. ระบบการสร้างตัวชี้วัดหลักระดับต่าง ๆ   
 2. ระบบการก าหนดตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน  
 3. ระบบการรายงานผลลัพธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
 ผลลัพธ์ท่ีได้คือ ระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวช้ีวัดออนไลน์ (KPI Online) เป็น
กระบวนการท างานใหม่ท่ีมีความสมบูรณ์และลดเวลาในการท างานจากเดิมของผู้ใช้งาน ลดการขอ
ข้อมูลซ้ าซ้อน ผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว  ผู้บริหารสามารถใช้เข้าดูรายงานผลลัพธ์ของ 
 
 

* หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ งานข้อมูลสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อการตัดสินใจ การคาดการณ์ และการพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นได้เสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของ
คณะฯตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
ค าส าคัญ: 5W1H 1, KPI 2, SDLC 3 
 

 ABSTRACT  
  This study aimed to create an online KPI results and tracking system and 

examine and compare existing and new reporting and tracking workflows. According 
to the original work process study, the Faculty of Dentistry at Mahidol University 
collects KPIs based on various levels of indicators and has several agencies make 
redundancy requests to the faculty, resulting in problems reporting the performance 
according to various levels of indicators. Reports with inadequate data are inefficient; 
data error have occurred. As a result, the researchers and engineers created a KPI 
Online reporting and tracking system (KPI Online) in the form of a web application, 
employing the 5W1H technique to provide cause analysis and the System 
Development Life Cycle (SDLC), which is separated into three key areas: 1. the 
mechanism for generating various levels of key indicators, 2. agency-based indicator 
assignment system, and 3. reporting system for multiple agencies' results.  

 As a result, the KPI Online Reporting and Tracking System is a new workflow 
that completes tasks and saves time for users. It reduces redundancy demands; 
donors and data users enjoy convenience and speed. To make decisions, executives 
can easily and rapidly examine the outcomes reports of numerous indicators. This 
also reduces the usage of paper resources, which complies with the energy and 
environmental conservation policies.   
Keywords: Online Metrics Report and Tracking System , KPI , SDLC   

  

บทน า  
 ปัจจุบันองค์กรภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จ าเป็นต้องมีการปรับตัว

เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน การน าซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ การ
แสวงหาเครื่องมือด้านการจัดการใหม่ ๆ ท่ีจะเข้ามาช่วยบริหารและพัฒนาองค์กรจึงเป็นหน้าท่ีส าคัญ
อีกหน้าท่ีหนึ่งท่ีผู้บริหารของทุกองค์กรจะต้องใส่ใจ และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยอาศัยการวัด
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หรือการก าหนดตัวช้ีวัดผลงานหลักขององค์กรมาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานใน
องค์รวม ตัวช้ีวัดผลงานหลักเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ตามมาตรฐาน หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงให้เห็นแนวโน้มของข้อมูลท่ีจะสามารถน ามาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน
ต่อไป (อริยา ธัญพืช และประสิทธิ์ วัฒนาภา, 2549, หน้า 1-2) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็น
วิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงน าเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคณะฯ ด าเนินการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx  และ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award) หรือ TQA ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ดังกล่าวนี้มาต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตาม จากการท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) พบว่าการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัววัดผลระดับต่าง ๆ ของคณะฯ ยังไม่ค่อยเป็นระบบ ทางผู้วิจัยร่วมกับผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในจัดท าระบบ จึงวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W1H พบว่า ผู้เก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ มีหลายหน่วยงาน เช่น งานแผนและงบประมาณ งานบริหารคุณภาพ 
หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เป็นต้น ท าให้มีการขอข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับ
ต่าง ๆ เป็นการขอข้อมูลท่ีซ้ าซ้อนกัน ท าให้เกิดปัญหาการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับ
ต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ โดยรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน มีความผิดพลาดของข้อมูล   

 ดังนั้น ผู้วิจัยและผู้พัฒนาจึงได้มีการพัฒนา “ระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวช้ีวัด
ออนไลน์ (KPI Online System)”  มาช่วยในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยและทางทีมงานผู้พัฒนาระบบได้ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นพื้นฐานของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินีท่ีเป็นองค์กรได้รับรางวัล TQC ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการติดตามตัวช้ีวัดของ
องค์กร โดยน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและเริ่มด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบ
ต่อไป 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวชี้วัดออนไลน์ (KPI Online) 
 2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการท างานเดิมและกระบวนการท างานใหม่ของการ
รายงานผลลัพธ์และติดตามตัวชี้วัด 
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วธิีด าเนนิการวจิยั 
 การพัฒนาระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวช้ีวัดออนไลน์ (KPI Online) ส าหรับคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน มีวิธีด าเนินการวิจัยตามแนวคิดใน
การพัฒนาตามทฤษฎีวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
(สุนทร คล้ายสุบรรณ์, และคณะ, 2561, หน้า 17-20) ดังนี้ 

1. การก าหนดความต้องการ (Requirement Definition)    
จากการศึกษาความต้องการจากระบบงานเดิม ด้วยเทคนิค 5W1H ท าโดยใคร (Who), 

ระบบท าอะไร (What), ท าท่ีไหน (Where), ท าเมื่อไร (When), ท าท าไม (Why), ท าอย่างไร (How) 
โดยอธิบายตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลระดับต่าง ๆ ของคณะฯ ด้วย 
     เทคนิค 5W1H 

 
ค าถาม 5W 1H ค าตอบ 

ปัญหาหรือความต้องการ
เกิดขึ้นกับใคร (Who) 

งานแผนและงบประมาณ งานบริหารคุณภาพ และหน่วยพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ต้องการเก็บรวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับต่าง 
ๆ ของหน่วยงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ จะเห็นได้ว่ามีหลายหน่วยงาน
ท่ีต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าหนังสือขอผลการด าเนินงานฯ โดย
ไม่ได้ประสานงานกันหรือแลกเปล่ียนข้อมูลกัน  

ปัญหาหรือความต้องการ
คืออะไร (What) 

เมื่อขอข้อมูลผลด าเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ จากหน่วยงานในคณะ
ทันตแพทยศาสตร์หลายรอบและมีความถีห่ลากหลาย เช่น รายเดือน ราย
ไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี ท าให้เจ้าของกระบวนการท่ี Process Owner 
ซึ่งมีภาระงานจ านวนมากเห็นว่า เป็นการขอข้อมูลท่ีซ้ าซ้อนกัน เมื่อส่ง
ข้อมูลให้หน่วยงานหนึ่งแล้วอาจไม่มีเวลาส่งข้อมูลให้อีกหน่วยงานหนึง่ จึง
ท าให้รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน มีความผิดพลาดของข้อมูล เกิดปัญหาการ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ 

ปัญหาหรือความต้องการ
เกิดขึ้นที่ไหน (Where) 

หน่วยงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ ผู้บริหาร/ภาควิชา/
ส านักงาน/โรงพยาบาล/โรงเรียน/ศูนย์ (Process Owner) 

ปัญหาหรือความต้องการ
เกิดขึ้นเมื่อใด (When) 

เมื่อต้องการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ท าให้ผู้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจ าเป็นต้องติดตาม สอบถามไปยัง Process Owner ซ้ าอีก 
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ท าไมจึงเกิดปัญหาหรือ
ความต้องการ (Why) 

เพราะใช้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานหลาย
วัตถุประสงค์ ตามนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

การแก้ปัญหาหรือความ
ต้องการนี้จะท าอย่างไร 
(How) 

พัฒนาระบบการรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวชี้วัดออนไลน์ (KPI 
Online) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 2. การวเิคราะหร์ะบบ (Analysis) 
 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวช้ีวัด
ออนไลน์ (KPI Online) ดังรูปท่ี 1 เป็นระบบงานใหม่ท่ีมาทดแทนระบบเดิม เทคนิคการเก็บรวบรวม
ความต้องการได้แก่ ศึกษาเอกสารท่ีมีอยู่ การสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน และจัดประชุมสนทนากลุ่มกับ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง และน ามาวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การออกแบบระบบงานใหม่ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลผลลัพธ์จากตัวช้ีวัดทุกระดับ ต้ังแต่ ผู้บริหาร (Executive) หน่วยงานหลักผู้ใช้
ข้อมูลผลลัพธ์จากตัวช้ีวัดทุกระดับ (KPI Administrator) และ ผู้รายงานผลลัพธ์ (Department 
Administrator) มีระบบหลัก ดังรูป  ประกอบด้วย  
 KPI Stock (Database)   ระบบส าหรับเก็บตัวชี้วัดท้ังหมดท่ีแต่ละหน่วยงานสร้างขึ้น 
 KPI Service    ระบบส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ รายงานและติดตามผลตัวชี้วัด 
 KPI Management        ระบบส าหรับหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีจัดการตัวช้ีวัด 
       - สร้าง/แก้ไข/ปรับปรุงตัวชี้วัด 
       - จัดกลุ่ม/เลือก/ระบุประเภทตัวชี้วัด 
       - ตรวจสอบและติดตามผลการรายงานตัวชี้วัด 
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รูปท่ี 1  การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวชี้วัดออนไลน์  
        (KPI Online) กระบวนการใหม ่

 
 3. การออกแบบระบบ (System Design) 

ผู้วิจัยจะออกแบบระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยระบุถึงคุณลักษณะ
ของอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ โปรแกรมภาษาท่ีจะน ามาพัฒนา และแผนภาพต่าง เช่น 
ออกแบบ Data Flow Diagram เพื่อแสดงการเช่ือมโยงของกระบวนการใน Process ต่าง ๆ และ 
ออกแบบฐานข้อมูลด้วย ER-Diagram และน าไปสร้างระบบฐานข้อมูล ในการออกแบบโปรแกรมต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัย (Security) ของระบบด้วย เพื่อป้องกันการผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น และต้อง
ออกแบบฟอร์มส าหรับข้อมูลขาเข้า (Input Format) ออกแบบรายงาน (Report Format) และการ
แสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการการออกแบบฟอร์มข้อมูลขาเข้าคือ ง่ายต่อการใช้
งาน และป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 4. การพฒันาระบบ (System Development) 
 ผู้วิจัยได้น าเอาข้อมูลท่ีทางทีมพัฒนารวบรวมไว้ท้ังหมดมาสร้างระบบใหม่ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน และการทดสอบโปรแกรม โดยใช้เครื่องมือท่ีเข้ามาช่วยในการพัฒนา
โปรแกรม เพื่อช่วยให้ระบบงานสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพ ซึ่งพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชันด้วยภาษา HTML, ASP, และโปรแกรม Editplus ท้ังส่วนของผู้ใช้งานระบบ (Front-
end) และผู้ดูแลระบบ (Back-end) รวมทั้งยังใช้โปรแกรม MySQL เพื่อเป็นฐานข้อมูล 
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 5. การทดสอบระบบ (System Testing) 
 เมื่อได้พัฒนาโปรแกรมแล้ว ยังไม่สามารถพัฒนาระบบไปใช้งานได้ทันที จ าเป็นต้อง
ด าเนินการทดสอบระบบก่อนท่ีจะน าระบบไปใช้งานจริง หากพบข้อผิดพลาดจึงท าการปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง  การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทางผู้วิจัย หรือผู้พัฒนาระบบ และโดยผู้ใช้งาน 
(End User) ท าการทดสอบการเช่ือมต่อส่ือสารกันระหว่างซอฟต์แวร์ หรือระบบ เพื่อดูว่าระบบส่ง
ข้อมูลถูกต้องตามต้องการหรือไม่ เมื่อผู้ใช้งานใช้งานระบบ 
 6. การบ ารงุรกัษาระบบ (System Maintenance) 
 การบ ารุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุท่ีต้องแก้ไข
โปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุท่ีต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ 
 - มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) เมื่อเกิดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นอาจไม่สามารถถูกค้นพบได้ใน
ระยะการทดสอบ ดังนั้นกรณีท่ีพบข้อผิดพลาดท่ีเพิ่งค้นพบใหม่ก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้
ถูกต้อง  
 - ความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน เช่น ต้องการรายงานเพิ่มขึ้น ข้อมูลท่ีจัดเก็บมีปริมาณ
มากขึ้น ระบบท่ีดีควรจะแก้ไขเพิ่มเติมส่ิงท่ีต้องการได้ 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยศึกษาและพัฒนาระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวช้ีวัดออนไลน์  (KPI 
Online) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นการ
สัมภาษณ์และประชุมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์ สรุป มีขั้นตอนเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ
ดังนี้ 
 1. การศึกษาและวิเคราะห์การท างานระบบเดิม ดังรูปท่ี 2  ดังนี้  
  1.1 หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก็บรวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ซึ่งมี
หลายหน่วยงาน เช่น งานแผนและงบประมาณ งานบริหารคุณภาพ หน่วยพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ได้ท าหนังสือขอข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรูปแบบของแบบฟอร์มตาม
ประเภทของตัวช้ีวัดไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
  1.2 หน่วยงานต่าง ๆ รับหนังสือผลการด าเนินงานพร้อม template เพื่อใช้ในการ
กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
  1.3 หน่วยงานต่าง ด าเนินการกรอกข้อมูลผลการด าเน ินงานตามตัวชี้ว ัดตาม
แบบฟอร์ม  
  1.4 หน่วยงานต่าง ๆ ส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกข้อมูลให้กลับหน่วยงานท่ีขอข้อมูล  
  1.5 หน่วยงานท่ีขอข้อมูล รวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของหน่วยงานต่าง ๆ  
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  1.6 หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ รายงาน
งานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ  
 จากการศึกษาพบว่า การขอข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ท าให้ข้อมูลมีความซ้ าซ้อนและท า
ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน มีความผิดพลาดของข้อมูล เกิดปัญหาการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ระดับต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ  
 

 
 

รูปท่ี 2  Workflow diagram การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลระดับต่าง ๆ  
                    (กระบวนการเดิม) 
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 2. การศึกษาและวิเคราะห์การท างานระบบใหม่ ดังรูปท่ี 3 ดังนี้ 
  2.1 เจ้าหน้าท่ีของงานแผนและงบประมาณ งานบริหารคุณภาพ หน่วยพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล เป็น admin หลักในระบบท าหน้าที่สร้างตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ให้กับระบบ 
เพื่อเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศเพียงแห่งเดียวของคณะทันตแพทยศาสตร์  
  2.2 ทาง admin เป็นผู้เลือกตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ที่มีในระบบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อส่งผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
  2.3 หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ  ท า
หนังสือขอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
  2.4 หน่วยงานต่าง ๆ รับหนังสือขอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
  2.5 หน่วยงานต่าง ๆ กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผ่านระบบรายงาน
ผลลัพธ์และติดตามตัวชี้วัดออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.6 หน่วยงานท่ีขอข้อมูลรวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
  2.7 หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ รายงาน
งานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ 
 จากการศึกษาระบบใหม่พบว่า ผู้พัฒนาระบบออกแบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานท าให้ลดปัญหาเรื่องการขอข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน นอกจากนี้
ระบบยังสามารถแนบไฟล์ที่เป็น excel word และ PDF เพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้ว ัดหลักท าให้ข้อมูลไม่สูญหาย และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของคณะฯ ท าให้ระบบ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ   
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รปูท่ี 3  Workflow diagram ของระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวชี้วัดออนไลน์ (KPI Online) 
  (กระบวนการใหม่) 

 
 3. การพัฒนาระบบงานให้ตรงตามท่ีออกแบบไว้ จากการศึกษาระบบรายงานผลลัพธ์และ 
ติดตามตัวชี้วัดออนไลน์ (KPI Online System) การพัฒนาระบบฯเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
นโยบายของคณะฯในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกพันธกิจ ในช่วง
แรกรายงานผลการด าเนินตามตัวช้ีวัดหลัก ในระบบควบคู่กับการส่งรายงานฯด้วยกระดาษและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบได้ 
หลังจากนั้น ประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลระบบ พบว่า ภาควิชา/ส านักงาน/โรงเรียน/หน่วยงาน/
โรงพยาบาลสามารถเข้าถึงระบบได้ถึงร้อยละ 100 และสามารถรายงานผลลัพธ์และแนบไฟล์เอกสาร
ได้ ท าให้การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของคณะฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4  ระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวชี้วัดออนไลน์ (KPI Online) 
 
 ระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวช้ีวัดออนไลน์ (KPI Online System) มีระบบก าหนด
ตัวช้ีวัดให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ระดับต่าง ๆ สามารถเลือกตัวชี้วัดท่ีสร้างขึ้นมาจากหลายหน่วยงานน าไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะ
ทันตแพทยศาสตร์กรอกข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน ดังรูปท่ี 5  

 

 
 

รูปท่ี 5  ระบบก าหนดตัวช้ีวัดให้หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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 รวมท้ังมีระบบติดตามและรายงานผลลัพธ์ตัวช้ีวัดแยกตามหน่วยงาน เพื่อช่วยเรื ่องการ
ติดตามหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ท า ให้เพิ ่มความสะดวก รวดเร็ว 
ให้กับหน่วยงานที่เป็น admin ในการติดตามหน่วยงานต่าง ๆ และลดความล่าช้าในการรวบรวม
ข้อมูล ดังรูปท่ี 6 

 

 
 

รูปท่ี 6  ระบบระบบติดตามและรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดแยกตามหน่วยงาน 
 

สรปุและอภปิรายผล 
 ในการพัฒนาระบบรายงานผลลัพธ์และติดตามตัวช้ีวัดออนไลน์ (KPI Online) จากการ
ท างานโดยกระบวนการเดิมท่ีไม่สะดวก มีความซ้ าซ้อนในการขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และการ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดไม่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้วิจัยและผู้พัฒนาระบบได้น าความรู้ และ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง มาท าการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศตามแนวคิดวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development life Cycle : SDLC) และได้ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังได้
น าเอาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การพัฒนาเว็บเซอร์วิส มาใช้ในการพัฒนาท้ัง 3 
ส่วน ได้แก่ระบบการสร้างตัวช้ีวัดหลักระดับต่าง ๆ  ระบบการก าหนดตัวช้ีวัดให้กับหน่วยงาน และ
ระบบการรายงานผลลัพธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ  ระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้ท าหน้าท่ีในการช่วยให้ระบบมี
ความสมบูรณ์และลดเวลาในการท างานจากเดิมของผู้ใช้งาน ลดการขอข้อมูลซ้ าซ้อน ผู้ให้และผู้ใช้
ข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว ผู้บริหารสามารถใช้เข้าดูรายงานผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ ได้
สะดวก รวดเร็ว เพื่อการตัดสินใจ การคาดการณ์ และการพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นได้
เสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของคณะฯตามนโยบายการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม เครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลลัพธ์และติดตาม
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ตัวชี้วัดออนไลน์ คือ แบบสอบถามของผู้ใช้งาน โดยในแบบสอบถามประกอบด้วย 2ส่วน ได้แก่ส่วนท่ี 
1 เป็น ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) ส่วน
ท่ี 2 เป็นข้อ ค าถามส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ (สิตา ทัพมงมล,2557, หน้า 290-
291) เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค าตอบแบ่งออกเป็นระดับมาตราส่วน 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดังนี้  
 4.50 – 5.00 = ระดับของประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 3.50 – 4.49 = ระดับของประสิทธิภาพมาก 
  2.50 – 3.49 = ระดับของประสิทธิภาพปานกลาง 
  1.50 – 2.49 = ระดับของประสิทธิภาพน้อย 
 1.00 – 1.49 = ระดับของประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

หวัขอ้การประเมนิ ผลการประเมนิ 

 S.D. ผล 
1. ความคิดเห็นท่ีมีต่อความสามารถของระบบต่อความคาดหวัง

ของผู้ใช้งาน 
3.68 1.18 ดี 

2. ความคิดเห็นต่อผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูล 3.60 1.22 ดี 
3. ความคิดเห็นต่อประโยชน์การใช้งาน 3.53 1.05 ดี 
4. ความพึงพอใจต่อระบบความปลอดภัยข้อมูล 3.66 0.87 ดี 

สรุปผลการประเมนิ 3.61 1.10 ด ี
 

 จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของกลุ่มผู้ใช้งาน พบว่า 
ด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อความสามารถของระบบต่อความความหวังของผู้ใช้งาน ค่าเฉล่ียท่ีได้เท่ากับ 
3.68 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.18  ซึ่งระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ด้านความคิดเห็น
ต่อผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูล ค่าเฉล่ียท่ีได้เท่ากับ 3.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
1.22 ซึ่งระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ด้านความคิดเห็นต่อประโยชน์การใช้งาน ค่าเฉล่ียท่ีได้
เท่ากับ3.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.05 ซึ่งระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ด้านความ
พึงพอใจต่อระบบความปลอดภัยข้อมูล ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.66 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.87 ซึ่งระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สรุปผลได้ว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นมี ประสิทธิภาพในการใช้งาน
อยู่ในระดับดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองต่อความสะดวกและความรวดเร็วในการสรุปผลการ

ด าเนินงานตามระบบตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ในเชิงสถิติได้ ในการ
ท างานปัจจุบันตัวช้ีวัดท่ีเป็นเชิงปริมาณผู้ใช้งานต้องค านวณตัวช้ีวัดเชิงปริมาณนอกระบบและน ามา
กรอกข้อมูลเข้าระบบ ดังนั้น ระบบจึงควรมีฟังก์ชันการค านวณค่าผลลัพธ์ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เพื่อ
ความความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องของข้อมูล ก็จะส่งเสริมให้ระบบมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น  
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บทคดัยอ่  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการสังเคราะห์หาตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความต้ังใจในการใช้ประกันภัยไซเบอร์ระดับบุคคลในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มระดับบุคคลทั่วไปในประเทศไทย 
ตั ้งแต่กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 458 ชุด ผู ้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อปัจจัยที ่ส่งผลต่อความตั ้งใจที่จะใช้ประกันภัยไซเบอร์ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ ปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ และปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังพบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ
ตัวแบบความต้ังใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ ประกอบไปด้วย ความไว้วางใจในประกันภัยไซเบอร์ การรับรู้
ถึงประโยชน์ของประกันภัยไซเบอร์ การรับรู้ว่าการซื้อประกันภัยไซเบอร์เป็นเรื่องง่าย และทัศนคติต่อ
ประกันภัยไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อปัจจัยท่ีส่งผล 
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ต่อความตั้งใจที่จะใช้ประกันภัยไซเบอร์ ได้แก่ ความคาดหวังด้านความพยายาม ปัจจัยด้านความ
สมัครใจในการใช้งาน และปัจจัยด้านงบประมาณ 
ค าส าคญั: ประกนัภัยไซเบอร์, ความต้ังใจใช้, ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ
 ต้ังใจใช้ 
 

ABSTRACT  

 This research aimed to synthesize factors influencing personal cyber insurance 
intention in Thailand. Both qualitative and quantitative method were used. General 
Thai population in Bangkok and vicinity was chosen as the population. The samples of 
consisted of 458 sets. Structural Equation Modeling was used to analyze the data. It 
was found that the factors that were statistically significantly related to factors 
affecting the intention to use cyber insurance were experience, social influence, 
performance expectancy, and technology use behavior. In addition, the following 
variables were discovered to be statistically significant in relation to cyber insurance 
intention: trust perceived usefulness, perceived ease of use, and attitude. However, 
the factors that did not have a statistically significant relationship to factors affecting 
the intention to use cyber insurance included effort expectancy, voluntariness of use 
and individual budget. 
Keywords: cyber insurance, intention to use, structural equation modeling, factors  
  influencing to use. 
 

บทน า   

 ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทความส าคัญต่อการพลิกฟื้น ปรับปรุงและพัฒนา
ยกระดับประสิทธิภาพการท าธุรกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ดี การน าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
ให้ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ได้นั้น ควรเน้นให้ความส าคัญกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ 
เนื่องจากอาชญากรรมด้านไซเบอร์มีความหลากหลายมากเมื่อองค์กรทั้งภาครัฐละเอกชนท างานแบบ
ออนไลน์เป็นหลัก ในขณะเดียวกันความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง อาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลในทุกระดับ ในทั่วโลกความ
เสียหายท่ีเกิดจากอาชญากรรมด้านไซเบอร์นั้นมีมูลค่าเกือบ 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ แต่เบี้ยประกันภัย
ไซเบอร์ท่ัวโลกต่อปีอยู่ท่ี 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเพียง 1% ของการค้าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด คาด
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ว่า 60% ของบริษัทที ่ถูกจัดอันดับโดย Fortune Global 500 แม้ว่าในปัจจุบันได้มีกลุ่มบริษัท
ประกันภัยต่าง ๆ รวมถึงธนาคารได้เสนอให้บริการประกันภัยไซเบอร์ ที่ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความต้ังใจในการใช้ประกันภัยไซเบอร์ระดับบุคคลในประเทศไทย 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการสังเคราะห์หาตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความต้ังใจในการใช้ประกันภัยไซเบอร์ระดับบุคคลในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั  

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง  

 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็น
แบบจ าลองท่ีประยุกต์มาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) โดย 
Davis (1986) ดังภาพที่ 2 ได้ดัดแปลงทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (TRA) มาเป็นแบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี ที ่มีเป้าหมายคือการจัดหาค าอธิบายของปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถอธิบายความหลากหลายในพฤติกรรมของผู ้ใช้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์หลักของ TAM คือ การจัดท าพื้นฐานส าหรับการติดตามผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มี
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ผลต่อความไว้วางใจ และความต้ังใจใช้ ซึ่งจะอธิบายพฤติกรรมที่เป็นพื้นฐานทางทฤษฎีส าหรับการระบุ
ความเช่ือมโยงเชิงสาเหตุระหว่างความเช่ือหลักสองประการคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (perceived 
usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use)  
 

 
 

ภาพท่ี 2  Technology Acceptance Model (TAM) 
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ศราวุธ ค าจ๋า (2563) ได้ศึกษาตัวแบบความตั้งใจใช้เอ็มคอมเมิร์ซแบบธุรกิจกับธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในประเทศไทย เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ
และอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ B2B M-Commerce ผลวิจัยพบว่า การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งานและการรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยส าคัญ  
 Lynch and Wilkinson (2017) ได้ศึกษาเรื่อง Small business and cyber insurance 
เป็นการศึกษาในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที ่มีต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการบริหาร
ความเสี ่ยงและการทดแทนค่าสินไหม ซึ่งได้ข้อสรุปว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลายเป็น
เป้าหมายของการละเมิดข้อมูลและการโจมตีมากขึ้น และมีหลักฐานว่าได้รับผลกระทบที่ไม่สมส่วนเมื่อ
เทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กจึงเริ่มมีความตระหนักถึงความเสี่ยงในระดับมาก อันเป็นผล
ให้มีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นว่าการประกันภัยไซเบอร์นั้นมีบทบาทส าคัญ  
 

วธิีด าเนนิการวจิยั 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยทั้ง
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ในและต่างประเทศ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการประกันภัยไซเบอร์ นอกจากนั้นยังเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การประกันภัยไซเบอร์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกลุ่มผู้ใช้บริการ
ประกันภัยไซเบอร์ รวมท้ังหมดจ านวน 9 คน  ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้ใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ซึ่งขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 458 คน ท่ีเป็นบุคคลท่ัวไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู  

 ผลการวิจัยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างจากกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการประกันภัยไซเบอร์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
กลุ่มผู้ใช้บริการประกันภัยไซเบอร์ ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 1   
 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกของแต่ละกลุ่ม  
 

กลุม่ผู้ใหส้มัภาษณ ์ ขอ้มูลสมัภาษณ ์
กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้าน 
การประกันภัยไซเบอร์  

1. การประกันภัยไซเบอร์ระดับบุคคลในประเทศไทยมีการมุ่งเน้น
แผนการคุ้มครองไปที่การซื้อและการขายของออนไลน์ที่ให้ความ
คุ้มครองการทุจริตจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือขายผลิตภัณฑ์ผ่าน
ทางออนไลน์  
2. บริษัทประกันเองต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อหลีกเลี่ยง
สถานการณ์อย่างกรณีบริษัทประกัน เจอ จ่าย จบ ของโควิด-19 
ท่ีล้มละลายไปเป็นจ านวนมาก 

กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้าน 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

1. การให้ความคุ้มครองการถูกโจรกรรมเงินในบัญชี พร้อมทั้งให้
ความคุ้มครองการกู้ข้อมูล และ/หรือการล้างข้อมูลบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล  
2. การขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
3. กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและไม่ทันสมัยเพียงพอ 

กลุ่มผู้ใช้บริการประกันภัย 
ไซเบอร ์

1. ขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
2. ผู้ใช้บริการยังขาดความเข้าใจ 
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผู้วิจัยได้
ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบความตรงและตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลแต่ละองค์ประกอบในโมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ โดยท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝง จ านวน 2 ตัวแปร กับตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 12 ตัวแปร ซึ่งสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันได้ ดังภาพท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 3  ผลวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ 
 
 จากภาพแสดงผลวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
ประกันภัยไซเบอร์ระดับบุคคลในประเทศ มีค่า Chi-square เท่ากับ 13.470 ค่าองศาแห่งความอิสระ 
(Degree of Freedom: df) เท่ากับ 11 ค่า Relative Chi-square เท่ากับ 1.225 ค่า ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value) เท่ากับ .264 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of Fit Index: 
GFI) เท่ากับ .995 ค่า NFI เท่ากับ .994 ค่า TLI เท่ากับ .993 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ .999 ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ .022 ค่า NFI 
เท่ากับ .011 รายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต 
 

 
 
หมายเหตุ: EXP: ประสบการณ์, SOC: อิทธิพลของสังคม, PET: ความคาดหวังในประสิทธิภาพ, EFF: ความคาดหวัง
ด้านความพยายาม, VOU: ความสมัครใจในการใช้งาน, TUB: พฤติกรรมการใช้การใช้เทคโนโลยี, BUD: งบประมาณ, 
TRU: ความไว้วางใจ, PUF: การรับรู้ถึงประโยชน์, PEU: การรับรู้ในความง่าย, ATU: ทัศนคติต่อประกันภัยไซเบอร์ 
และ APP: แอปพลิเคชันส าหรับประเมินความต้ังใจใช้ประกันภัยไซเบอร์   

 
 การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)  เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
เพื่อตอบสมมติฐานของการวิจัย โดยมีการทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรแฝงทั้ง 2 ตัวแปร ได้แก่ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจจะใช้ประกันภัยไซเบอร์ และตัวแบบความตั้งใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ ดัง
ภาพท่ี 4 
 

 
 

Chi-square=13.470, Df=11; Relative Chi-Square = 1.225; P-value=.264, GFI=.995, 
NFI=.994; IFI=.994; CFI=.999, RMSEA=.022, RMR=.011 

 
ภาพท่ี 4  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ 
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 จากภาพท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ ดังนี้ 
 1. ตัวแปรแฝงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ประกันภัยไซเบอร์ (Factors affecting the 
intention to use cyber insurance) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปร ดังนี ้
  - ตัวแปรสังเกตได้ที ่ 1 ปัจจัยด้านประสบการณ์ (Experience: EXP) มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ประกันภัยไซเบอร์ เนื่องจาก
มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .87 ซึ่งมากกว่า .4 แสดงให้เห็นว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
  - ตัวแปรสังเกตได้ที ่ 2 ปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence: SOC) มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ประกันภัยไซ
เบอร์ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .63 ซึ่งมากกว่า .4 แสดงให้เห็นว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
  - ตัวแปรสังเกตได้ที ่ 3 ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธ ิภาพ (Performance 
Expectancy: PET) มีนัยส าคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ประกันภัยไซ
เบอร์ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .52 ซึ่งมากกว่า .4 แสดงให้เห็นว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
  - ตัวแปรสังเกตได้ที่ 4 ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านความพยายาม (Effort Expectancy: 
EFF) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงปัจจัยที ่ส่งผลต่อความตั้งใจจะใช้
ประกันภัยไซเบอร์ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .29 ซึ่งน้อยกว่า .4 แสดงให้เห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  
  - ตัวแปรสังเกตได้ที่ 5 ปัจจัยด้านความสมัครใจในการใช้งาน (Voluntariness Of Use: 
VOU) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจจะใช้
ประกันภัยไซเบอร์ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .30 ซึ่งน้อยกว่า .4 แสดงให้เห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  
  - ตัวแปรสังเกตได้ที่ 6 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี (The Technology Using 
Behavior: TUB) มีนัยส าคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ประกันภัยไซ
เบอร์ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .76 ซึ่งมากกว่า .4 แสดงให้เห็นว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
  - ตัวแปรสังเกตได้ที่ 7 ปัจจัยด้านงบประมาณ (The Individual Budget: BUD) มีนัยส าคัญ
ทางสถิติต่อตัวแปรแฝงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจจะใช้ประกันภัยไซเบอร์ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ .08 ซึ่งน้อยกว่า .4 แสดงให้เห็นว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 2. ตัวแปรแฝงตัวแบบความต้ังใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ (model of intention) ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ดังนี้ 
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  - ตัวแปรสังเกตได้ท่ี 1 ความไว้วางใจในประกันภัยไซเบอร์ Trust (TRU) มีนัยส าคัญทางสถิติ
ต่อตัวแปรแฝงตัวแบบความต้ังใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .97 ซึ่งมากกว่า .4 
แสดงให้เห็นว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
  - ตัวแปรสังเกตได้ท่ี 2 การรับรู้ถึงประโยชน์ของประกันภัยไซเบอร์ Perceived Usefulness 
(PUF) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงตัวแบบความตั้งใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ 
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .60 ซึ่งมากกว่า .4 แสดงให้เห็นว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
  - ตัวแปรสังเกตได้ที่ 3 การรับรู้ว่าการซื้อประกันภัยไซเบอร์เป็นเรื่องง่าย Perceived Ease 
Of Use (PEU) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงตัวแบบความตั้งใจใช้ประกันภัยไซ
เบอร์ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .67 ซึ่งมากกว่า .4 แสดงให้เห็นว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
  - ตัวแปรสังเกตได้ที่ 4 ทัศนคติต่อประกันภัยไซเบอร์ Attitude Toward Using (ATU) มี
นัยส าคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงตัวแบบความต้ังใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
.52 ซึ่งมากกว่า .4 แสดงให้เห็นว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ผลการวเิคราะหเ์พือ่ตอบสมมติฐานการวจิยั  
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ระดับ
บุคคลอยู่ในระดับมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ พบว่า เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย เพราะว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจ Trust (TRU) มีค่าสัมประสิทธิ์ (estimate) เท่ากับ .97 และค่า R2 เท่ากับ .95 จึงสรุปได้
ว่าปัจจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ระดับบุคคลอยู่ในระดับมาก 
 

สรปุผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

 การวิจัยนี้ ได้ค้นพบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจที่จะใช้ประกันภัยไซเบอร์ ได้แก่ ปัจจัยด้านประสบการณ์ ปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม ปัจจัยด้าน
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ และปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้การใช้เทคโนโลยี  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ไม่
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ประกันภัยไซเบอร์ ได้แก่ 
ความคาดหวังด้านความพยายาม ปัจจัยด้านความสมัครใจในการใช้งาน และปัจจัยด้านงบประมาณ  
 ส าหรับข้อเสนอแนะการวิจัย ได้แก่ 
 1. ประกันภัยไซเบอร์ควรสร้างความตระหนักรู้เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่ระดับบุคคล
ท่ัวไปเพื่อให้ได้เห็นถึงความเส่ียงทางไซเบอร์  
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ 
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บทคัดย่อ  
 ในช่วงการระบาดโรคไวรัสโคโรนา ครูและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิ
ยะวรรณาลัย มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซต์ ท าให้เกิดปัญหาในการส่ือสารระหว่างครู
กับนักเรียน นักเรียนบางคนไม่ได้รับข้อมูลการเรียนท่ีครูส่งให้ หรือข้อมูลท่ีครูส่งให้ในไลน์กลุ่ มมี
ระยะเวลาจ ากัดในการเข้าถึง ท าให้นักเรียนบางคนไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
แชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีจะช่วยแก้ปัญหาในการส่ือสารระหว่างครูกับ
นักเรียนได้ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดโรคไวรัสโคโรนา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาแอป
พลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอท 

แอปพลิเคชันแชทบอทไลน์ท่ีพัฒนานี้ช่ือว่า Aim Eng Bot มีระบบการใช้งาน 3 ส่วน ดังนี้ 1) ส่วนรับ
ข้อมูล คือ Line Official Account 2) ส่วนกรองและแยกข้อมูลคือ Dialogflow และ 3) ส่วน
ประมวลผล คือ Google App Script โดยมีฐานข้อมูลจาก Google Sheet ผลการวิจัยพบว่าครูมีแชทบอท
เป็นผู้ช่วยในการแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียนและนักเรียนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง  
 
------------------------------------------------------------- 

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2564 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ตรงประเด็นและตลอดเวลา จากการประเมินประสิทธิภาพและการใช้งานต่อระบบโดยกลุ่มตัวอย่าง 
41 คน และครูผู้สอน 3 คน มีผลการประเมินโดยรวมจาก 44 คนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ: การแจ้งและตอบกลับ, ข้อมูลการเรียน, แอปพลิเคชันแชทบอท 

 

ABSTRACT 
 During the coronavirus pandemic, teachers and the 12th grade students at 
Rittiyawannalai School had online and onsite instruction. This caused problems in 
teacher-student communication. Some students did not receive the learning 
information sent by the teachers, or the teachers’ information sent in the group line 
had a limited time to access, so some students did not receive it. The application of 
chatbot technology to notify and respond was an idea that would solve the problem 
of communication between teachers and students, especially during the coronavirus 
pandemic. This research aimed to develop chatbot applications to notify and respond 
to basic English course information for 12th-grade students at Rittiyawannalai School. It 
was trialed with the 12th grade students in basic English courses to evaluate the 
efficiency and usage of chatbot applications. The chatbot line application “Aim Eng 
Bot” was developed. Its system had three parts: 1) The receiving part is Line Official 
Account, 2) The filtering and extracting part is Dialogflow, and 3) The processor is 
Google App Script, with a database from Google Sheet. It was found that the teachers 
had an assistant to notify and respond to the learning information, and the students 
could access and receive information accurately, to the point, and all the time. The 
efficiency and usage of the chatbot applications were assessed by a sample of 41 
students and 3 teachers. The overall result by a total of 44 persons was at the 
highest level.  
Keywords:  notification and response, information learning, chatbot application.  
 

บทน า  
 จากปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแบบสหศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้มีการ
เรียนการสอน 2 รูปแบบตามสถานการณ์ คือ 1) การเรียนการสอนแบบออนไซท์ (การเรียนท่ีโรงเรียน) 
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1 วันต่อสัปดาห์และเรียนออนไลน์ในวันท่ีเหลือ  2) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100 % เมื่อมีการ
ติดเช้ือจากครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาในการส่ือสาร
ระหว่างครูและนักเรียนในการแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียน โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2 คน พบว่า ครูผู้สอนและนักเรียนมีการส่ือสาร
น้อยลง และนักเรียนไม่ได้เข้าถึงข้อมูลการเรียนท่ีครูแจ้ง ซึ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานท่ีมี
ความส าคัญต่อการจบการศึกษาและการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน จากการ
สัมภาษณ์ถึงปัญหาในการส่ือสารระหว่างครูกับนักเรียน พอสรุปปัญหาได้ ดังนี้ 1) ปัญหาครู ซึ่งมีภาระ
งานมากขึ้น ต้องมีการเตรียมส่ือการสอนท้ังแบบออนไลน์และออนไซต์ ในทุกรายวิชาท่ีสอน  2) ปัญหา
นักเรียน คือ นักเรียนมีการส่ือสารกับครูน้อยลง ไม่ติดตาม และเข้าไม่ถึงข้อมูลการเรียน, ไฟล์งานและ
คลิปวิดีโอท่ีครูแจ้ง ซึ่งในช่วงเรียนออนไลน์นักเรียนบางคนต้องท างานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว ท า
ให้นักเรียนขาดเรียน ไม่ส่งงาน ซึ่งจะมีผลกับการจบการศึกษาและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  
3) ปัญหาการใช้ Line กลุ่ม ซึ่งครูผู้สอนใช้ส่ือสารและแจ้งข้อมูลการเรียน แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูลใน
แอปพลิเคชันไลน์มีระยะเวลาจ ากัดเมื่อหมดเวลาท าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแอป
พลิเคชันแชทบอทไลน์เพื่อเป็นแนวคิด และพบว่า การใช้แอปพลิเคชันแชทบอทไลน์ มีความเหมาะสม
ในการพัฒนางานวิจัยนี้เพื่อช่วยครูผู้สอนในการแจ้งข้อมูลและตอบกลับข้อมูลการเรียนและเพื่อให้
นักเรียนได้เข้าถึงและได้รับข้อมูลการเรียนท่ีครูแจ้งโดยเปิดช่องทางให้นักเรียนสอบถามและได้ค าตอบ
ตลอดเวลา 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั   
 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและการใช้แอปพลิเคชันแชทบอทส าหรับนักเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   
 แชทบอท (chatbot) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งในปัญญาประดิษฐ์ท่ีใช้ส าหรับการจ าลองการให้
ข้อมูลหรือค าตอบ ส าหรับค าถามท่ีผู้ใช้บริการป้อนค าส่ังเข้ามา โดยขับเคล่ือนด้วย Machine 
Learning คัดเลือกค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใช้ Natural Language Processing แปลออกมาเป็น
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
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 Dialogflow เป็นแพลตฟอร์มส าหรับสร้างบทสนทนาของ Google ท่ีมีการน าเทคโนโลยี
การเรียนรู้ของ Machine learning และ NPL มาช่วยท าความเข้าใจความต้องการ และสกัดออกมา
จากประโยคสนทนาของผู้ใช้งานและตอบค าถามตามความต้องการของผู้ใช้งาน Dialogflow จะช่วย
เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับประโยคท่ี Chatbot รับมา และตอบกลับไปยังผู้ถาม 
 Line Chatbot เป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติของแอปพลิเคชันไลน์ ท่ีเปิดให้บุคคลท่ัวไป
สามารถพัฒนาระบบในแบบต่าง ๆ ผ่าน Line Developer ซึ่งเป็นชุดค าส่ังส าหรับพัฒนาระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติ ผ่านระบบ Line Messeging API น าข้อมูลส่งเป็นข้อความท่ีผู้รับโดยผ่านค าส าคัญ (key 
word)  
 จากการศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับแชทบอทไลน์ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีใกล้เคียง
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัย ดังนี้ 
 1. ศิวายุ เลิสเสรี และปราลี มณีรัตน์ (2564) ศึกษาวิจัยเรื่อง แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการ
ให้บริการข้อมูลติดต้ังสายใยแก้วน าแสง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน ใน
การช่วยพนักงานค้นหาไฟล์งานเส้นทางสายใยน าแก้วน าแสง ไฟล์ข้อมูลและการค านวณต้นทุนราคา 
ผลงานวิจัยคือ พนักงานมีการยอมรับและมีการประเมินความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้ในเรื่องระบบแชทบอทไลน์ท่ีมีเมนูหลัก เมนูย่อยในการใช้หาข้อมูล 
และการประเมินความพึงพอใจซึ่งเป็นด้านหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพของงานวิจัยนี้ 
 2. ณภัทร ไชยพราหมณ์, ณัฐวุฒิ ทุมนัต และชูพันธ์์ รัตนโภคา (2020) ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบ
ตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่านไลน์บอท มีช่ือว่า NN Bot เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษามากขึ้น ผลการประเมินในภาพรวม 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบในเรื่องการลงทะเบียน การแจ้งการลา การค านวณคะแนนและเกรดการเรียน รวมถึงใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบการประเมินประสิทธิภาพของงานวิจัย 
 

วธิีด าเนนิการวจิยั  

 การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียน กรณีศึกษานักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีข้ันตอนวิธีการด าเนินการวิจัยท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การวเิคราะห์ (analyze) ได้แก่ 
  1.1 การศึกษาปัญหาจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จ านวน 2 คน 
จนได้ปัญหาคือ ปัญหาครู ปัญหานักเรียนและปัญหาในการใช้ไลน์กลุ่ม  
  1.2 ศึกษางานวิจัยโดยทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูลการเรียน 
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  1.3 ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทไลน์ โดยศึกษาการสร้างและพัฒนา
แชทบอทไลน์โดยใช้ข้อมูลการเรียนเป็นข้อมูล 
 2. การออกแบบ (design) ได้แก ่
  2.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาท้ังความ
เป็นไปได้รวมถึงความต้องการของครูผู้สอน จากการสัมภาษณ์ โดยน าข้อมูลต่างๆ มาศึกษาและออกแบบ 
  2.2 การออกแบบระบบแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียน เป็นการพัฒนา
ให้เป็นแชทบอทไลน์ในช่ือ Aim Eng Bot โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการเรียนจากครูผู้สอนแล้วน ามา
ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบให้เหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาในการส่ือสารระหว่างครูและนักเรียน 
 3. การพฒันา (development) เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท
ไลน์เพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียนฯ โดยแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1 การสร้างแชทบอทไลน์ Aim Eng Bot โดยผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลระบบและได้
สมัครใช้ Line developers ท าการเช่ือมกับ Dialogflow  และใช้ webhook เพื่อเปิดการเช่ือมต่อ 
Dialogflow กับ Line Official Account และต้ังช่ือแชทบอทไลน์ว่า Aim Eng Bot 
  3.2 การออกแบบและพัฒนาแชทบอทไลน์กับข้อมูลการเรียน โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
   3.2.1 ส่วนรับค่าจากผู้ใช้ (LINE official account) เป็นการใช้ rich menu   
   3.2.2 ส่วนกรองแล้วแจ้งข้อมูล (Dialogflow) โดยจะวิเคราะห์ช่วยหา Intent เมื่อ
แยกได้ว่าข้อความเข้ากับ Intent ใด ก็จะส่งข้อมูลต่อไปยังส่วนประมวลผล นอกจากนี้มี 2 Default 
Intents คือ 1) Default Welcome Intent เมื่อผู้ใช้ทักทาย LINE official account 2) Default 
Fallback Intent เมื่อกรณีท่ีข้อความของผู้ใช้ ไม่เข้ากับ Intent ใด ๆ เลย หากข้อความของผู้ใช้เข้า
กับ Default Intent จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังส่วนท่ี 3 แต่จะมีการตอบกลับผู้ใช้ ตามค่าการตอบกลับ
ท่ีต้ังไว้ 
   3.2.3 ส่วนประมวลผล (Google App Script) เป็นส่วนประมวลผลข้อมูลและตอบ
กลับผู้ใช้จาก Google Sheet ซึ่งเป็นฐานข้อมูล เมื่อมีข้อมูลจาก Dialogflow ถูกส่งเข้ามา  Google 
App Script จะแยกว่าข้อมูลเป็น Intent อะไร และส่งไปท างานตามฟังก์ชันนั้น ๆ  
 4. การน าไปใช้ (implement) ก่อนน าไปใช้จริงได้น าระบบไปทดสอบ ดังนี้  
  4.1 การทดสอบระบบโดยผู้เช่ียวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ท่าน โดยได้น า
ผลการทดสอบมาปรับปรุงระบบ ดังนี้ 1) ปรับสีพื้นเพื่อให้ตัวหนังสือมีความชัดเจนมากขึ้น 2) เพิ่มช่อง
ทางการส่ือสารโดยตรงกับนักเรียนโดยใช้ Line My shop ในกรณีไม่ใช้เมนูและ Keyword 
  4.2 การทดสอบโดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 41 คน ผลการเข้าเมนูทุกเมนูรวม 462 ครั้ง 
มีการโต้ตอบตรงประเด็น ค าตอบถูกต้อง มีค าตอบเป็นท่ีน่าพอใจ 454 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.26  
 5. การประเมิน (evaluation) โดยผู้วิจัยศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมี 2 แบบ ดังนี้ 
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  5.1 การประเมินการออกแบบระบบแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูล
การเรียน กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
  5.2 การประเมินประสิทธิภาพและการใช้แอปพิเคชันแชทบอทในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 41 
คน และครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานจ านวน 3 คน รวม 44 คน 
 

ผลการวิจยั 
 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียน กรณีศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผู้วิจัยได้ท าหน้าท่ีเป็น admin ของระบบ และ
ส่ง QR Code ให้กลุ่มตัวอย่างท าการเพิ่มเพื่อนใน App Line โดยมีระบบดังภาพท่ี 1 
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  Flowchart ระบบการท างานของ Aim Eng Bot 
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 จากภาพท่ี 1 แสดง Flowchart ของแอปพลิเคชันแชทบอท Aim Eng Bot มีระบบการท างาน
ด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ โดยข้อมูลการเรียน ได้แก่ (A) ข้อมูลนักเรียนในเมนู ลา ขาด มาสาย (B) 
ข้อมูลรายวิชา คือ ค าอธิบายรายวิชา ประมวลผลรายวิชาและภาระงาน  (C) ข้อมูลการสอน คือ วิดีโอ/
เอกสารการสอน โดยมี Flex message ให้เลือกหัวข้อเนื้อหา (D) ข้อมูลผลการเรียน มีระบบค านวณ
คะแนนและเกรดแบบ Real time และ (E) ข้อมูลตารางเรียน มีตารางเรียนแบบ online และ onsite 
ตามภาพท่ี 2-7 

                     
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2  การลงทะเบียนเข้าใช้ของนักเรียน 
                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3  การเข้าเมนูข้อมูลนักเรียน เพื่อเช็คการเข้าเรียน ลา สาย ขาดเรียน 
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 จากภาพท่ี 2 แสดงการลงทะเบียนด้วยรหัสนักเรียนและระบบแจ้งผลการลงทะเบียน และ
ภาพท่ี 3 แสดงการเข้าเมนูข้อมูลเวลาเรียน ซึ่งเป็นการเช็ค ลา ขาดเรียน มาสาย โดยก าหนดไว้ใน
ระบบว่า ใน 1 ภาคเรียนของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนลาได้ไม่ เกิน 8 ครั้ง หากเกินจะหมด
สิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ระบบจะแจ้งการมีสิทธิ์และหมดสิทธิ์เข้าสอบตามจ านวนวันลา ขาดเรียน
ของนักเรียน 
 

   
 

ภาพท่ี 4  แสดงข้อมูลรายวิชา ประกอบด้วยค าอธิบายรายวิชา ประมวลผลและภาระงาน 
 
 จากภาพท่ี 4 แสดงผลการเข้าเมนูข้อมูลรายวิชา เพื่อค้นหาจุดประสงค์การเรียน 
ประมวลผลรายวิชาท่ีแจ้งรายละเอียดคะแนนของภาระงาน รวมถึงก าหนดการส่งภาระงานท่ีครูแจ้ง  
 

   
 

ภาพท่ี 5  ข้อมูลเมนูวิดีโอ/เอกสารการสอน 
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 จากภาพท่ี 5 แสดงผลการเข้าเมนูข้อมูลวีดีโอ/เอกสารการสอน ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ และสามารถดูเพื่อทบทวนการสอนของครู โดยจะมีหัวข้อย่อยในแต่ละเรื่องท่ีนักเรียนต้องการย้อนดู
ได้ 
 
   
   
                                                        
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6  ข้อมูลผลการเรียน 2 ระยะ คือช่วง 40 คะแนนและ 100 คะแนน 
 
 จากภาพท่ี 6 แสดงผลการเรียนของนักเรียนซึ่งแสดงให้เห็นหัวข้อและคะแนนในแต่ละส่วน 
โดยผลการเรียนท่ีแจ้งนักเรียนมี 2 ระยะ คือ คะแนน 40 คะแนน และ 100 คะแนน ระบบมีการค านวณ
คะแนนและตัดเกรดให้แบบ Real time  
 

   
 

ภาพท่ี 7  ข้อมูลตารางการเรียน 
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 จากภาพท่ี 7 แสดงผลการใช้เมนูตารางเรียน เพื่อดูตารางเรียนแบบ online และ onsite 
รวมถึงตารางห้อง onsite ซึ่งตารางเรียนจะมีการปรับตามสถานการณ์ นักเรียนสามารถเข้าดูและ
ดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา 
 นอกจากนี้การประเมินแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียน 
กรณีศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แบ่งเป็น 2 แบบ มีผลการประเมินดังนี้ 
 1. ผลการประเมินการออกแบบระบบแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลการ
เรียน โดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน ผลการประเมินโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 4.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 แปล
ผลอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและการใช้แแอปพลิเคชันแชทบอทในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 41 
คนและครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานจ านวน 3 คน รวม 44 คน รวมท้ัง 3 ด้าน มีผล
โดยรวมคือค่าเฉล่ีย 4.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 แปลผลในระดับมากท่ีสุด ดังภาพท่ี 8 
                                                       

 
ภาพท่ี 8  ผลโดยรวมการประเมินประสิทธิภาพและการใช้แอปพลิเคชันแชทบอท Aim Eng Bot 

 

อภปิรายผล 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียน 
กรณีศึกษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 
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 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและการใช้แอปพลิเคชันแชทบอทส าหรับนักเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันแชทบอท 
Aim Eng Bot  สามารถเป็นผู้ช่วยครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ และลดภาระการท างานท่ีมี
มากอยู่แล้ว โดยครูมีระบบในการแจ้งจ านวนลา ขาดเรียน มาสาย ระบบการแจ้งภาระงาน ระบบการ
แจ้งผลการเรียนโดยค านวณคะแนนและเกรด ระบบเก็บข้อมูลเอกสารและวิดีโอการสอนเพื่อนักเรียนท่ี
ไม่ได้เข้าเรียนและท่ีต้องการทบทวน ระบบแจ้งตารางเรียนท่ีปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ รวมถึงมีระบบ
การแจ้งและตอบกลับกับนักเรียนจาก line my shop เมื่อนักเรียนไม่ใช้เมนูหรือ keyword นอกจากนี้ 
นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบมากท่ีสุด โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียนท่ีต้องการทราบ, 
ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงประเด็นได้ตลอดเวลา ในเรื่องจ านวนวันลา ขาดเรียน มาสาย ซึ่งมึผล
กับการมีสิทธิ์และหมดสิทธิ์เข้าสอบ ภาระงานและคะแนน ผลการเรียนพร้อมเกรดแบบ real time การ
ทบทวนเพิ่มเติมความรู้จากเอกสารการสอนและวิดีโอและตารางการเรียนเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
 ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 สรุปได้ว่า การประเมินแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อ
แจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียน กรณีศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แบ่งเป็น 2 แบบ มีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและการใช้แอปพลิเคชันแชทบอทส าหรับนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยครู 3 คน และกลุ่มตัวอย่าง 41 คน รวม 44 คน 
มีผลค่าเฉล่ีย 4.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 แปลผล คือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 งานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวายุ เลิสเสรี และปราลี มณีรัตน์ (2564) ซึ่ง
ศึกษาวิจัยเรื่อง แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการให้บริการข้อมูลติดต้ังสายใยแก้วน าแสง  กรณีศึกษา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน มีผลรวมด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 
ณภัทร ไชยพราหมณ์, ณัฐวุฒิ ทุมนัต และชูพันธ์์ รัตนโภคา (2020) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบตอบกลับ
และแจ้งข้อมูลทางการศีกษาผ่านไลน์บอท ซึ่งเป็นระบบท่ีให้บริการนักศึกษาในด้านข้อมูลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีผลรวมความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
 

ขอ้เสนอแนะ   
 จากการน าแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียน กรณีศึกษา นักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มาใช้ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กับกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
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 1. ในปีการศึกษาต่อไป สามารถต่อยอดใช้เป็นต้นแบบแชทบอทในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนท้ังระดับ และสามารถน าระบบนี้ไปใช้กับแต่ละรายวิชาอื่น ๆ ท่ีครูต้องสอน
มากกว่า 1 วิชาได้  
 2. สามารถน าไปพัฒนาระบบแชทบอทไลน์ส าหรับครูท่ีปรึกษา  
 3. น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแชทบอทในงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2565 
เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

Research and Innovation to forward the digital economy era. 
วันศุกรท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

ณ อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดดําเนินการจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป เริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2554 เปนตนมา กระทั่งในป พ.ศ. 2565 นี้ นับเปนครั้งที่ 11 จาก
ภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ท่ีเห็นความสําคัญในการเปนชองทางหนึ่งในการนําเสนองานวิจัย และ
นวัตกรรมท่ีชวยขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีโครงการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ SPUC National and International Conference เรื่อง งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ
ดานวิชาการ และเผยแพรผลงานวิจัยอันจะเปนประโยชนตอประเทศตอไป 
 

2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ จาก
อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรมท่ีสงเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล       
 2.2 เพ่ือเปนการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร บริหารธุรกิจ นิติศาสตร นิเทศศาสตร ศึกษาศาสตร ท้ังแบบบรรยายและ
แบบโปสเตอร เพ่ือนําไปสูการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสงเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 
 2.3 เพ่ือเปนการดําเนินการตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

3. สาขาท่ีเปดใหนําเสนอผลงาน        
 3.1 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร      
 3.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
 3.3 โลจิสติกสและโซอุปทาน        
 3.4 นิเทศศาสตร        
 3.5 รัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร      
 3.6 คอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
 3.7 ชีววิทยา เกษตร และอาหาร       
 3.8 วิทยาศาสตรกายภาพ       



 3.9 คณิตศาสตรและสถิติ       
 3.10 วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร    
 3.11 คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 3.12 การวิจัยเชิงสุขภาพ สรางดุลยภาพชีวิตในยุค new normal    
 3.13 อาเซียนศึกษา รัฐศาสตรและการระหวางประเทศ    
 3.14 ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม      
 3.15 การทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ     
 3.16 บริหารการศึกษา        
 3.17 หลักสตูรและการสอน       
 3.18 วิจัยการศึกษาและงานประจําสูงานวิจัยสถาบัน (R to R)   
 3.19 การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน       
 3.20 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน   
 3.21 สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และ อนามัยสิ่งแวดลอม   
 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานวิจยัและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

5. วิธีการดําเนินงาน/รูปแบบการจัดกิจกรรม :  VDO conference ผานระบบ Zoom   
 - จัดประชุมในรูปแบบ online       
 - วันจัดประชมุลงทะเบียนออนไลนผานโปรแกรม Google Form   
   ชวงเชาถายทอดสดผานเฟสบุคไลฟและยูทูป      
 - พิธีเปด โดย นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  
   รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ ราชบัณฑิต  
 - บรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม  
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
เรื่อง แนวโนมการทํางานวิจัยในยุค new normal   
   ชวงบาย           
 - การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย (แยกหอง) (online ผานโปรแกรม Zoom)  
 

6. วัน เวลา และสถานท่ี  
 วันศุกรท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ในลักษณะ VDO conference 
ผานระบบ Zoom  
 

7. ผูเขารวมประชุม 
 นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ และผูสนใจ
ท่ัวไป จํานวน 200 คน 
 
 



8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูลและประสบการณซ่ึงกันและ
กัน อันจะนําไปสูการพัฒนาองคความรูตอไป 
 8.2 นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ ไดเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม 
การคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ สูสาธารณชน 
 8.3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 8.4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ไดใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
 8.5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ไดเผยแพรผลงานวิจัย  
 

9. คาลงทะเบียน  
 9.1 ระดับนานาชาติ         
  ชําระเงินกอน 30 เมษายน 2565 (Early Bird)    
  - บุคคลท่ัวไป และนักศึกษาทุกสถาบัน บทความละ 3,000 บาท   
  - บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นําเสนอผลงาน บทความละ 2,000 บาท 
  ชําระเงินตั้งแต 1 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2565    
  - บุคคลท่ัวไป และนักศึกษาทุกสถาบัน บทความละ 3,500 บาท   
  - บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นําเสนอผลงาน บทความละ 2,500 บาท 
 

 9.2 ระดับชาติ         
  ชําระเงินกอน 30 เมษายน 2565 (Early Bird)    
  - บุคคลท่ัวไป                 บทความละ          2,500 บาท   
 - นักศึกษาทุกสถาบัน         บทความละ          2,000 บาท  
  - บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี บทความละ    2,000 บาท  
  ชําระเงินตั้งแต 1 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2565    
  - บุคคลท่ัวไป                 บทความละ          3,000 บาท   
 - นักศึกษาทุกสถาบัน         บทความละ          2,500 บาท  
  - บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุร ีบทความละ    2,500 บาท 
 ผูลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการ โดยไมนําเสนอผลงาน คนละ 500 บาท 
 โดยลงทะเบียนลวงหนา ภายในวันท่ี 10 มกราคม 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธี
ลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการ print ใบชําระเงิน ท่ีอยูในระบบการลงทะเบียน และชําระเงินผาน
เคาเตอรธนาคารกสิกรไทย 
     
 
 
 
         



สงใบแจงชําระเงิน/สําเนาหลักฐานการโอนเงินมาท่ี email : research@chonburi.spu.ac.th 
 หมายเหตุ : 
    1. ผูนําเสนอผลงานลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียน จึงจะสามารถสงบทความได 
      (การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณเม่ือทานชําระเงินแลวเทานั้น) 
    2. กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู  อยางชัดเจน  ท่ีประสงคใหลงในใบเสร็จรับเงิน 
      ***สอบถามรายละเอียดไดท่ี สํานักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 038-146-123 ตอ 2506, 2507*** 
      หรือ ติดตอ รศ.ประภัสสร คําสวัสดิ์ 085-905-7117 
 

10. กําหนดการ 
 

กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2565 

เรื่อง งานและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

วันศุกรท่ี 1 กรกฎาคม 2564  โดยรูปแบบการประชุมออนไลน ระบบ Zoom 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

************************ 

08.30-09.00 น. วันจัดประชมุลงทะเบียนออนไลนผานโปรแกรม Google From  

- เขาประชุมโดยผานระบบออนไลน สแกน QR code 

09.00-09.30 น. พิธีเปดถายทอดสดผานเฟสบุคไลฟและยูทูป 

09.30-12.00 น. การบรรยายพิเศษ  โดยผูทรงคุณวุฒิ 

13.00-16.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย (แยกหอง) (online ผานโปรแกรม Zoom) 

- ระดับนานาชาติ  

 - ระดับชาติ  

16.00 น. ปดการประชุม  

--------------------------------- 

 

 

 

 



11. กําหนดการสงผลงาน  

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจําป 2565 

เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

วันศุกรท่ี 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. 

โดยรูปแบบการประชุมออนไลน ระบบ Zoom 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 

กําหนดการรับบทความ 

10 ม.ค. 65      เปดรับลงทะเบียนผูสนใจสงผลงานวิจัยและผูเขารวมประชุม 

10 ม.ค. 65-30 เม.ย. 65  สงบทความฉบับสมบูรณ (8-10 หนา) เพ่ือรับพิจารณา 

      รอบท่ี 1  

30 เม.ย. 65      วันสุดทายของการลงทะเบียนนําเสนอผลงาน  

1 พ.ค. 65       นําเสนอบทความวิจัยใหผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย 

10 พ.ค. 65      วันสุดทายท่ีผูทรงคุณวุฒิสงบทความกลับเพ่ือใหเจาของบทความแกไข 

31 พ.ค. 65      วันสุดทายท่ีเจาของบทความปรับแกบทความตามความเห็นของ

      ผูทรงคุณวุฒิและสงบทความวิจัยคืน 

1 มิ.ย. 65       ประกาศผลงานวิจัยท่ีไดรับการคัดเลือกในการนําเสนอ  

      รอบท่ี 2 

1 พ.ค. 65-15 พ.ค. 65  ลงทะเบียนผูสนใจสงผลงานวิจัยและผูเขารวมประชุม  

1 พ.ค. 65-15 พ.ค. 65  สงบทความฉบับสมบูรณ (8-10 หนา) เพ่ือรับพิจารณา 

15 พ.ค. 65     วันสุดทายของการลงทะเบียนนําเสนอผลงาน 

16 พ.ค. 65     นําเสนอบทความวิจัยใหผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย 

25 พ.ค. 65     วันสุดทายท่ีผูทรงคุณวุฒิสงบทความกลับเพ่ือใหเจาของบทความแกไข 

10 มิ.ย. 65     วันสุดทายท่ีเจาของบทความปรับแกบทความตามความเห็นของ

      ผูทรงคุณวุฒิและสงบทความวิจัยคืน 

20 มิ.ย. 65     ประกาศผลงานวิจัยท่ีไดรับการคัดเลือกในการนําเสนอ 

25 มิ.ย. 65      ผูนําเสนอยืนยันการเขารวมประชุมฯผานระบบ line group 

1 ก.ค. 65       นําเสนอผลงานผานระบบ VDO conference (Zoom meeting)  

 

 



12. รายละเอียดการเขียนบทความ (ดูตัวอยางการพิมพบทความวิจัย template ประกอบ) 
 12.1  บทความมีความยาวไมเกิน 8 หนากระดาษ A4 (รวมบทคัดยอภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และเอกสารอางอิง) 
 12.2  การตั้งคาหนากระดาษ ใหกําหนดขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) โดยรอบ 
 12.3  ตัวอักษรใหใช 44TH Sarabun PSK ดังนี้ 
          12.3.1  ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
ใชตัวพิมพใหญขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ 
          12.3.2  ชื่อผูเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ขนาด 
16 ตัวหนาชิดขอบขวา 
          12.3.3   เชิงอรรถ ขนาด 14 ตัวธรรมดา ชิดขอบซาย ประกอบดวย 
          -  (กรณีเปนนักศึกษา) ประเภทของผลงาน ชื่อสถาบันการศึกษา ปการศึกษา สถานะ
ของบุคคล (ท้ังตัวนักศึกษาและอาจารยผูควบคุม) เชน 
 
* วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี    
   ปการศึกษา 2563 
** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
     วิทยาเขตชลบุรี   
 

-------------------------------------------- 
 

  -  (กรณีเปนนักวิจัย) คําอธิบายพิเศษของผลงาน (ถามี) สถานะของบุคคล ชื่อสถาบัน เชน  

* ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2563 
** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุรี 
 

--------------------------------------------- 
   
  12.3.4  หัวเรื่อง ขนาด 18 ตัวหนา ชิดขอบซาย 
          12.3.5  รายละเอียด/เนื้อเรื่อง ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
 12.4  ตาราง ใหวางตารางใกลตําแหนงท่ีอางถึงในบทความ พิมพชื่อและลําดับของตาราง
เหนือตารางและพิมพคําอธิบายเพ่ิมเติมใตตาราง 
 12.5  สวนประกอบหลักในหัวขอประเด็นตาง ๆ ประกอบดวย 
          -  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
          -  ชื่อผูเขียน  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
         -  บทคัดยอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พรอมคําสําคัญอยางนอย 2 คํา 
          -  บทนํา 



          -  กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
          -  วัตถุประสงคของการวิจัย  
          -  วิธีการดําเนินการวิจัย 
          -  ผลการวิจัย 
          -  อภิปรายผล 
          -  ขอเสนอแนะ 
          -  บรรณานุกรม   
 12.6  การอางอิงในเนื้อเรื่องใหใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องแบบนาม-ป (Author-date 
in-text citation) ตามตัวอยาง 
 

  (จรัส  สุวรรณเวลา,  2553, หนา  20) 
 

 12.7  การอางอิงสวนทายเลม (reference citation) รวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียน
ไดใชอางอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ภายใตหัวขอ บรรณานุกรม
สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือ REFERENCE สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบ
การเขียนเอกสารอางอิงแบบ APA (American Psychological Association) ดังตัวอยางการเขียน
บรรณานุกรม 
 
บรรณานุกรม 
จรัส สุวรรณเวลา.  (2553).  จุดบอดบนทางสูธรรมาภิบาล บทบาทของบอรดองคการมหาชน  
 (พิมพครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
บุญเสริม บุญเจริญผล.  (2553).  จีดีพี อะไรกันหนักหนา (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก:
 http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=630 [2553, 9 ตุลาคม]. 
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13. วิธีสงตนฉบับ  
 1. ผูสงบทความวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบผลทางกฎหมายอันอาจเกิดข้ึน โดยท่ีมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ชลบุรี จะไมมีสวนเก่ียวของ และลิขสิทธิ์ของงานวิจัยท่ีตีพิมพจะเปนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ชลบุรี 
 2. ในกรณีท่ีผลงานวิจัยมีผูรับผิดชอบมากกวา 1 คน ผูท่ีจะนําผลงานวิจัยนั้นมานําเสนอจะ 
ตองมีเอกสารรับรองจากผูรวมงานวา ผูนําเสนอผลงานวิจัยมีสวนรับผิดชอบในผลงานนี้ไมนอยกวา 50% 
 3. ในกรณีท่ีผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ใหระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก และระบุ
ชื่ออาจารย ท่ีปรึกษาเปนชื่อท่ีสอง และ/หรือสาม โดยใหระบุตําแนงทางวิชาการพรอมสังกัดท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไวดวย 
 4. สงตนฉบับในเว็บไซตหลังจากชําระเงินคาลงทะเบียนตามอัตราท่ีกําหนดแลว หรือติดตอ
ไดท่ี email : research@chonburi.spu.ac.th ดวย MS Word 2007 เทานั้น (ไมรับ PDF File) 
 
การสงตนฉบับออนไลน ทําไดดังตอไปนี้ 
 
 1. ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนสําเร็จ ทานจึงสามารถเขาสูระบบได 
 

                          

 

 

 

 

 



2. เขาสูระบบ 
http://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021/index.php?page=login 

 

               

  

 

     3. การสงบทความใหคลิกท่ี เมนู การสงบทความ หลังจากเขาสูระบบแลว 

 

                   
  

 4. อานรายละเอียด ข้ันตอนการ Upload Paper และกรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน 
 5. เม่ือผลงานวิจัยไดแกไขตามความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และสงคืนกลับมาแลว 
มหาวิทยาลัยจะสงหนังสือตอบรับใหทานนําเสนอผลงานได พรอมกันนี้เจาของผลงานวิจัยตองยืนยัน
โดยตอบรับการนําเสนอในระบบ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะจํากัดจํานวนผลงานท่ีจะนําเสนอเพียง 80 
ผลงานเทานั้น 
 
 
 
 



สอบถามรายละเอียดไดท่ี 
 รองศาสตราจารย ประภัสสร คําสวัสดิ์  
 โทรศัพท 0 3814 6123 ตอ  2506 หรือ 08 5905 7117 
 e-mail : research@east.spu.ac.th 
 สํานักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
 79 หมู 1 ถนนบางนา – ตราด  ตําบลคลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 โทรศัพท 0 3814 6123 ตอ 2506 
 โทรสาร 0 3814 6011 
 ปดทําการวันอาทิตย และวันจันทร 
 https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021 
 

13. วิธีการนําเสนอผลงาน 

 13.1 แบบบรรยาย แบบออนไลน ดวยระบบ zoom meeting     
  - การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใหผูนําเสนอทํา PowerPoint 
ใชประกอบการนําเสนอ         
  - สงไฟลนําเสนอไมเกินวันอาทิตยท่ี 20 มิถุนายน 2564 ใน line group ท่ีตั้งไว สําหรับ
ผูนําเสนอผลงาน (2021 SPUC conference)       
  - การทํา PowerPoint ใชตัวอักษรขนาด 32 สําหรับหัวขอ และขนาด 28 สําหรับขอยอย
PowerPoint ควรทําเปนหัวขอเพ่ือบรรยาย ไมควรทําเปนเนื้อหาละเอียด และไมควรเกิน 15 สไลด  
สไลดแรกควรเปนชื่อเรื่องและชื่อผูนําเสนอ และกําหนดใหใช template ท่ี มหาวิทยาลัย สรางข้ึน
เพ่ือใหนําไปใชใหเทานั้น          
  - กําหนดใหใช background หรือภาพพ้ืนหลัง ในระบบ zoom meeting ในการนําเสนอ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหเทานั้น        
  - เวลาในการนําเสนอ ใชเวลาเรื่องละไมเกิน 15 นาที ใหเวลาซักถามและตอบคําถาม 5 นาที
  - เจาของผลงานจะตองเตรียมเอกสารสรุปเพ่ือแจกผูเขารวมประชุมท่ีสนใจเรื่องละ 20 ชุด
  - การวิจารณ จะมีผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน ประจําแตละหองเพ่ือวิจารณผลงาน
  - เม่ือนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลว เกียรติบัตรยืนยันการนําเสนอผลงานของทาน 
จะถูกสงใหทางไปรษณีย (ไมเกิน 1 สัปดาห หลังการประชุมเสร็จสิ้น)    
  - มหาวิทยาลัยฯ จะรีบดําเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณท่ีผานการนําเสนอแลวตีพิมพ
เปนรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ upload ไวบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (ไมเกิน 2 เดือน
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น)         
  - มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จะสงซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ (Proceedings) พรอม
หนังสือยืนยันรายชื่อผูท่ีนําเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยตนสังกัดโดยเร็ว 
   

        สามารถดูตัวอยางการพิมพบทความวิจัย (Template) ไดท่ี  
          https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2022 



          
 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี  047/2565 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 11 
----------------------------------------- 

 เพ่ือใหการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 11 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี ท่ีจะจัดข้ึนในวันศุกรท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง การมอบ

อํานาจให รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี 368/2560 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบหมายการลงนามในเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งท่ี 11 ดังตอไปนี้ 

1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 1.1 รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี ประธานกรรมการ 

 1.2 ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

 1.3 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

 1.4 รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน กรรมการ         

 1.5 ผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 

 1.6 ผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ     

มีหนาท่ี กําหนดนโยบายแนวทางในการจัดงานและติดตามผลการดําเนินงาน 

2.  คณะกรรมการฝายอํานวยการจัดการประชุม 

 2.1 รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน ประธานกรรมการ 

  2.2 ผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รองประธานกรรมการ 

 2.3 ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยนรินทร พนาวาส) กรรมการ 

 2.4 รองคณบดี  กรรมการ 

 2.5 รองผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 

 2.6 ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 

 2.7 ผูอํานวยการสํานักงานการคลัง กรรมการ 

  2.8 ผูอํานวยการสํานักงานกิจการนักศึกษา กรรมการ 

 2.9 ผูอํานวยการสํานักงานบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 

  2.10 ผูอํานวยการสํานักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา กรรมการ 

2.11 ผูอํานวยการ... 



 2.11 ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธและการตลาด กรรมการ 

 2.12 ผูอํานวยการสํานักงานวิชาการ กรรมการ 

 2.13 ผูอํานวยการสํานักงานสื่อโสตทัศนและสิ่งพิมพ กรรมการ 

 2.14 ผูอํานวยการสํานักงานหองสมุด กรรมการ 

 2.15 ผูอํานวยการสํานักงานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

 2.16 หัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

 2.17 รองศาสตราจารยประภัสสร  คําสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 2.18  นางกุสุมา ถาวรปญญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.19  นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1.   ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหการจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย                                                  

                     และมีประสิทธิภาพ  

 2.   จัดประชุมใหเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 3.   ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนินงาน 

                      ทางวิชาการ  

3.  คณะกรรมการฝายพิจารณาผลงาน 

 3.1 รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 

 3.2 รองคณบดี  กรรมการ   

 3.3 รองศาสตราจารยประภัสสร คําสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1.   จําแนกสาขาบทความวิจัยและพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเบื้องตน เพ่ือเสนอให 

                      ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

 2.  พิจารณาผลงาน เพ่ือรวมนําเสนอในการประชุมวิชาการแบบบรรยาย 

 3.   ติดตามผลการพิจารณาผลงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

 4.   แจงผลการพิจารณาบทความวิจัยแกเจาของบทความวิจัยแบบบรรยาย 

 5.   ดําเนินการประชุมกลุมยอยในวันงาน 

4.  คณะกรรมการฝายพิธีการ 

 4.1 ผูอํานวยการสํานักงานรองอธิการบดี ประธานกรรมการ 

 4.2 บุคลากรสํานักงานรองอธิการบดี กรรมการ 

 4.3 นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   จัดทํากําหนดการ คํากลาว หนังสือเชิญประธาน วิทยากร และแขกผูรวมงานในพิธีเปด 

 

5.  คณะกรรมการ... 



5.  คณะกรรมการตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

 5.1 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร ประธานกรรมการ 

 5.2  Dr.Sukarna Chakma  กรรมการ 

 5.3  หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ตรวจสอบความถูกตองของบทคัดยอภาษาอังกฤษ สงใหกองบรรณาธิการฝายจัดทํารายงาน 

                   สืบเนื่อง 

6.  คณะกรรมการกองบรรณาธิการฝายจัดทํารายงานสืบเนื่อง 

 6.1 รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน ประธานกรรมการ 

 6.2 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร กรรมการ 

 6.3 รองศาสตราจารยประภัสสร  คําสวัสดิ์ กรรมการ 

 6.4   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวดล  บัวบางพลู กรรมการ  

 6.5  ดร.กิตติศักดิ์   แปนงาม กรรมการ 

 6.6 ผูอํานวยการสํานักงานหองสมุด กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   1.   ประสานงานกับฝายเอกสารการจัดพิมพ 

 2.   จัดตนฉบับเพ่ือจัดพิมพ  

  3.   ตรวจรูปแบบและพิสูจนอักษรใหถูกตองกอนจัดพิมพ  

7.  คณะกรรมการฝายเอกสารการจัดพิมพ 

 7.1 ผูอํานวยการสํานักงานหองสมุด ประธานกรรมการ 

 7.2 บุคลากรสํานักงานหองสมุด กรรมการ 

 7.3 นางสาวจันทรจิรา   นกงาม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   1.   รวบรวมบทความวิจัยและจัดรูปแบบตนฉบับเลมสมบูรณ 

 2.   จัดทําตนฉบับบทคัดยอและรายงานฉบับสมบูรณสงฝายโสตทัศนูปกรณเพ่ือบันทึกลง CD  

  3.   จัดทํารายงานฉบับสมบูรณเปนรูปเลม 

8.  คณะกรรมการฝายสารสนเทศ 

 8.1 ผูอํานวยการสํานักงานบริการคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

 8.2 บุคลากรสํานักงานบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 8.3 นายสิทธิพงษ   พุทธวงษ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 มีหนาท่ี... 

 



มีหนาท่ี 1.   จัดทํา Website ของงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  

                      วิทยาเขตชลบุรี 

 2.  จัดทํา Web Page โปรแกรมลงทะเบียนผาน Website 

 3. อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมวิชาการฯ รูปแบบ Online 

9.  คณะกรรมการฝายหาผูสนับสนุนการจัดงานและจัดทําของท่ีระลึก 

 9.1 ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยนรินทร พนาวาส) ประธานกรรมการ 

 9.2 รองคณบดี  กรรมการ 

 9.3 ผูอํานวยการสํานักงานบริการคอมพิวเตอร กรรมการ  

 9.4 นางสาวนวรัตน   คําเสียง กรรมการ 

 9.5 นายสุพพัต   เทียมเมธี กรรมการ 

 9.6 นางสมพร   แกวสงค กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดหาผูสนับสนุนการจัดงานพรอมจัดทําโลใหผูสนับสนุนการจัดงาน 
 

10.  คณะกรรมการฝายการเงิน  

 10.1 ผูอํานวยการสํานักงานการคลัง ประธานกรรมการ 

 10.2 ผูอํานวยการสํานักงานบัญชีและตรวจสอบ กรรมการ 

 10.3 บุคลากรสํานักงานการคลัง  กรรมการ 

 10.4 บุคลากรสํานักงานบัญชีและตรวจสอบ กรรมการ 

 10.5 นางสาวอภิญญา   อานันทประภา กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1.  วางแผนและจัดเก็บคาลงทะเบียน 

 2.  ดูแลการเบิกจายเงินและการชําระบัญชีใหเปนไปตามระเบียบ 

11.  คณะกรรมการฝายประเมินผล 

 11.1 ผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประธานกรรมการ 

 11.2 บุคลากรสํานักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กรรมการ 

 11.3 นางกุสุมา  ถาวรปญญ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   1.   จัดทําแบบประเมินผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 

 2.   สรุปแบบประเมินผล 

 ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                        สั่ง   ณ   วันท่ี  17  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

 

                                                                             

                                                (รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง) 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุร ี



 
 

 

  

คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี  044/2565 

เรื่อง   แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 11   
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี ที ่จะจัดขึ้นในวันศุกรที ่ 1 กรกฎาคม 2565 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2543

เรื่อง การมอบอํานาจให รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 368/2560 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบหมายการลงนามในเอกสารคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการ จึงแตงตั้งผู ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 11 ดังตอไปนี้ 

 1.  รศ.ดร.วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 2.  รศ.ดร.ปยฉัตร ลอมชวการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 3.  รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 4.  รศ.ดร.สุระทิน ชัยทองคํา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 5.  รศ.ดร.เยาวนารถ พันธุเพ็ง   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 6.  รศ.ดร.อนันต เพียรวัฒนะกุลชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 7.  รศ.ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 8.  รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 9. รศ.ประภัสสร คําสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 10.  ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 11. ผศ.ดร.จิรพงษ จันทรงาม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 12.  ผศ.ดร.วีรวชิญ เลิศไทยตระกูล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 13.  ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 14. ผศ.ดร.ปนปนัทธ จาดา   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 15. ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 

 16.  ผศ.บุญธรรม... 



 

 16. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 17.  ดร.กิตติศักดิ์ แปนงาม   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 18. ดร.ทิพวัลย ขันธมะ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 19.  ดร.บวรวิทย เปรื่องวงศ   ศาลอุทธรณภาค 6 

 20. ดร.สุนีย ภิรมยประเมศ  สถาบันอาศรมศิลป 

 21. ดร.พรนับพัน  วงศตระกูล  ศูนยการเรียนรูบานสามขา 

 22.  ดร.อารีย ขันติธรรมกุล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 23. ดร.พิชญา ทองอยูเย็น  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 24.  Prof.Dr.Todd Lubart   Paris de’karte University 

 25. Dr.David  Wortley  The Serious Games Institute 

 26.  Dr.Elizabeth Tipton   College Columbia University  

 27.  Dr.KRIZ Willy  Christian   Kozminski University  Jagiellońska  

 28. Dr.Russell Gerald Wrosenkranz  Independent Scholar 

 29. Dr.Ryoju  Hamada  Sirindhorn international institutie of technology 

 30. Dr.Vinod  Dumblekar  GITAM University    

 31. Dr.William M. Martin   Sinai Medical Center Miami 

 32. Dr.Yusuke  Toyod   College of Policy Science Ritsumeikan University 

 33. Dr.Sukarna chakma  Sripatum University Chonburi   

มีหนาท่ี พิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค เพ่ือใหเจาของผลงานนําเสนอใน 

             การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 11  
 

 ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

             สั่ง   ณ   วันท่ี   12  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

  

 

                                                                                           

(รองศาสตราจารยกาญจนา  มณีแสง) 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุร ี



คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี 172/2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนําเสนอกลุมยอยแบบบรรยาย 

 ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 11 
--------------------------------------------------------------  

 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง การมอบ

อํานาจให รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 

368/2560 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบหมายการลงนามในเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ จึง

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนําเสนอกลุมยอยแบบบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งท่ี 11 ดังนี้ 

 1.  กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หองประชุม VDO conference 1) 

 1.1 รองศาสตราจารย ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ ประธานกรรมการ 

 1.2 นางสาวเจกิตาน   ศรีสรวล กรรมการ 

 1.3 นางสาวนันทวดี    ชัยจินดา กรรมการและเลขานุการ 

 2.  กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หองประชุม VDO conference 2) 

 2.1 Dr.Sukana  Chakma ประธานกรรมการ 

 2.2 นางสาวนิรชร  บุญชูกุศล กรรมการ  

 2.3 นางสาวศิริลักษณ  เขตรสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 

 3.  กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หองประชุม VDO conference 3) 

 3.1 ผูชวยศาสตราจารยอภิชัย ตระหงานศรี ประธานกรรมการ 

 3.2 นางสาวปณฑชณิช  เพงผล กรรมการ  

 3.3 นางนงเยาว  สอนจะโปะ กรรมการและเลขานุการ 

 4.  กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หองประชุม VDO conference 4) 

 4.1 ผูชวยศาสตราจารยลัดดาวรรณ มีอนันต ประธานกรรมการ 

 4.2   นางจิราภรณ  ชมยิ้ม กรรมการ 

 4.3  นางณพัชรวดี      แสงบุญนํา  หงษทอง กรรมการและเลขานุการ 

5.  กลุมผลงาน… 



 5.  กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หองประชุม VDO conference 5) 

 5.1 ผูชวยศาสตราจารยนรินทร  พนาวาส ประธานกรรมการ 

 5.2 นางสมพร  แกวสงค กรรมการ 

 5.3 นายปฐม  พุมพวง กรรมการและเลขานุการ 

 6.  กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หองประชุม VDO conference 6) 

 6.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนปนัทธ จาดา ประธานกรรมการ 

 6.2 ดร.ธันยนันท  สมบูรณรัตนโชค  กรรมการ 

 6.3 นายชัยณรงค  ชัยจินดา  กรรมการและเลขานุการ 

 7.  กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หองประชุม VDO conference 7) 

 7.1   รองศาสตราจารย ดร.เยาวนารถ พันธุเพ็ง ประธานกรรมการ 

 7.2   ผูชวยศาสตราจารยวราพร ดําจับ กรรมการ 

 7.3   นางสาวปภาดา  ประมาณพล กรรมการและเลขานุการ 

 8.  กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หองประชุม VDO conference 8) 

 8.1.  รองศาสตราจารยประภัสสร  คําสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 

 8.2 นายธีรุตย  กนกธร  กรรมการ 

 8.3 ดร.พิชญา  ทองอยูเย็น กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี   1. แนะนําผูนําเสนอผลงานวิชาการในการดําเนินการนําเสนอผลงานแบบบรรยายผานระบบ  

  VDO conference (Zoom meeting) 

 2. กํากับเวลาในการนําเสนอ โดยใชเวลานําเสนอ 15 นาที และตอบขอซักถาม 5 นาที รวม 

                     เวลาท้ังหมด 20 นาที เม่ือเริ่มนําเสนอครบ 10 นาที แจงเตือน “เหลือเวลา 5 นาที” และ 

                     แจงเตือนอีกครั้งเม่ือครบกําหนดเวลาตอบขอซักถาม 5 นาที แจง “หมดเวลา” 

 3. คอยกํากับความเรียบรอยของบรรยากาศในการนําเสนอกลุมยอย 

 4. จัดสงเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จสิ้นการนําเสนอ  

 ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง   ณ   วันท่ี  17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

(รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง) 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุร ี
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