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คณะกรรมการ 
คณะกรรมการอ านวยการ 

ผศ.ดร.ยุทธพงศ ์ เพยีรโรจน ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์

ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

ผศ.ดร.อัครพนัธ ์ วงศ์กงัแห มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ ์ คณบดีคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ประธาน KDS 

ผศ.ดร.ปติิพงษ ์ ยอดมงคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประธานฝ่ายการเงิน 

ดร.ภคนิ ี อริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ ์

ดร.ภัทรหทัย ณ ล าพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.มณิษวาส จินตพทิกัษ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประธานฝ่ายพิจารณาบทความ 

ดร.อติชาต หาญชาญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เลขานุการ 

ดร.ภราดร สุรีย์พงษ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.ธรีาพร แซ่แห่ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะกรรมการพิจารณาบทความ 

ดร.ไพรพนัธ ์ ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ผศ.ดร.นพพร พัชระประกิตต ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ดร.ณรงค ์ เมตรไตรพันธ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 



ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

อ.พฤศพงศ ์ เพชรบูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ผศ.อภิรดา ธาดาเดช มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

ผศ.ดร.จริาภรณ ์ เมืองประทับ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

ดร.สุภาภรณ ์ ชัยอารยะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

ดร.สุพตัรา พุฒิเนาวรัตน ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

ผศ.ดร.อัครพนัธ ์ วงศ์กงัแห มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.สุชาต ิ แยม้เม่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อ.รัฐภูมิ วรานุสาสน ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร.มูฮ าหมดัสุใฮมี ยานยา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ดร.มูอัสซัล บิลแสละ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ดร.ศริยา บิลแสละ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ดร.กฤษด ี พว่งรอด มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ผศ.ดร.อามาน หมัดเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ดร.ซัมร ี เจ๊ะอารน มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

อ.ฐิติมา เทพญา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ดร.สัมพันธ ์ คงมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ดร.ก าธร เกิดทิพย ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

อ.ชนกิตติ ์ ธนะสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ดร.วลกัษณก์มล จ่างกมล มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ดร.กสุุมา กูใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ดร.ฮัมเดีย มูดอ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี

ดร.สรุชัย  ทองแก้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผศ.ภานุวัฒน์ สิทธโิชค มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ดร.บุญชู  บุญลิขิตศริิ มหาวิทยาลัยบูรพา 



ผศ.ดร.ธรีาพร แซ่แห่ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.ธรีวัฒน ์ ก าเนิดศิร ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.เฉลิมพล คงจิตต ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.อัจฉรา ค าอักษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.อรุษ คุณเขต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.ดิษยา จูฑะศร ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.จริาวทิย ์ ญาณจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.อรวชิย ์ ถิ่นนกุูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.ภาสกร พรรณจิตต ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.ปัทมา ลงกาน ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.รฐัพล วุฒิการณ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.มณิษวาส จินตพทิกัษ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.เกยีรตกิร ส าอางคก์ูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.ปรดีิ์  เที่ยงบูรณธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.ภัทรหทัย ณ ล าพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.นพพล ชูศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.อติชาต หาญชาญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



สารจากเจ้าภาพ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 4 

“สังคมความรู้ และดิจิทัล” (Knowledge & Digital Society 2018) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “สังคมความรู้ และ

ดิจิทัล” วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกัน

อย่างเข้มแข็งในการด าเนินงานของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะวิทยาการสื่อสารและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

การประชุมวชิาการฯ ในครั้งนี ้เป็นการน าเสนอผลงานวจิัยและผลงานวชิาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซ่ึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาและการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการ

จัดการความรู้ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล 

คอนเทนต์ และนวัตกรรมการสื่อสารและการหลอมรวมสื่อ ของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และ

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปท าวิจัย พัฒนาการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ไปท า

คุณประโยชน์แก่สังคมและพัฒนาประเทศต่อไป 

ขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ที่ได้เห็นความส าคัญและการบูรณาการร่วมกันขององค์ความรู้ในศาสตร์

ต่าง ๆ และขอบคุณคณะท างาน ที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย ในการด าเนินการจัดประชุม โดยหวังเป็นอยา่ง

ยิ่งวา่การประชุมวชิาการในครั้งนี ้จะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้เข้าร่วม

การประชุม สามารถพัฒนาต่อยอดน าไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการที่สร้างประโยชน์แก่สังคมทั้งปัจจุบัน

และในอนาคตต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปติิพงษ ์ยอดมงคล 

คณบดีวทิยาลยัศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



Kwek Hong Sin 

Singaporean/Aseana

As CEO, Chairman and Founder of PHOENIXICT 

Group of companies (Singapore/Thailand), 

HongSin has spent her entire career serving clients, 

working on business development, introducing 

cutting edge technology to resolve issues from 

various business angle and recently to solve issues 

from holistic perspective of social and digital 

demand.   

Phoenixict was established with intent in 

recognizing the great skill and expertise of the 

crowd to bridge businesses effectively and efficiently through genuine relationship and 

connections. Creating the vision “nurture talent, innovate culture and bridge people/business to 

world class hub”. Leveraging on crowd wisdom, we support the market idea through 

crowdfunding and crowdsourcing. 

Being passionate on driving global crowdfunding, she took lead to create the 1st Crowdfunding 

Asia Summit to raise bar of awareness. Branded in Singapore, she enrolled the support of the 

international practitioners to join force to promote Crowdfunding as industry to sync with 

international development. She enrolled for support on Asia potential and innovation leveraging 

on crowdfunding as strong alternatives funding for start-up, innovators and entrepreneurs; 

creatively even existing business expansion worthiness. Her believe that “Funding should not be 

a show-stopper!” led to her to support emerging countries and her goal is global collaboration 

and connections. 

2017 marked a crucial start! Believing talent in Asia, funding constantly challenges up; she 

developed a crowdfunding platform with her team in Thailand www.sinwattana.com first full-

fledged SAAS Crowdfunding platform to open opportunities addressing gaps where genuine 

businesses or individual miss their chance due to funding where traditional approach doesn’t 

serves.  

No time is the best time, Sinwattana Crowdfunding platform is positioned to brand THAI business 

into the global space and to serve our global associates to enter Asia via our platform in 

Thailand.  

With opening of Crowdfunding platform, she clings to the believe of “Sufficient Economy” serving 

social development, environmental sustainability and innovate creatively to support the new 

digital economy for the betterment of world. Strengthening the presence, she secured numerous 

MOU with strategic alliances globally recognizing the crowd game requires a stream of great 

partnership.  

http://www.sinwattana.com/


Being appointed by National Science Technology Development Agency as Senior Consultant on 

May 2016 to serve the development of Thailand 4.0 and a mega project to drive “Sufficient 

Economy”; her task to enrol global players to part-take and create new initiatives opens 

engagement towards SMARTAsean 2020. Her professionalism and network help to facilitate 

MOUs and other agreements for the project. Providing advice on PR activities for projects and 

ensure all coordination activities required by NSTDA executives and project leaders.  

HongSin has worked with ASEAN governments and enterprises to address major ICT, cyber-

security and forensic. She wears the hat and runs the role to drive initiatives with top CIOs as 

International Liaison Officer for CIO16 Association of Thailand as well as structured a non-profit 

entity in Thailand – ASEAN CIO Association bridging digital divide with various 

initiatives.  Being hands-on in her portfolio, she has been actively working with countries and 

industries – both governmental and private industries to develop SMARTASEAN 2020 strategy for 

ASEAN CIO Association. She leads in numerous roundtables across ASEAN to address issues 

and concern on digital divide.  2018 marks her new role in ASEAN CIO Association as the Global 

Relationship Officer to formulate all strategies and relationship internationally. The association 

counts on her wreath of connections and have secured one of EU project for Cybersecurity to 

serve ASEAN member states. She heads up all global relationship and design the entire strategy 

and programme for countries’ needs from community level to serve the vision held by leaders and 

constantly adopting digital transformation to serve towards SMARTASEAN 2020 

Her skill set were all acquired through her experience working in various industries’ successes. 

Her commitment to develop strong network was all showcase over the years through conferences, 

events and activities. She looks at problems as opportunities and she apply design thinking at her 

work and with organization that she serves. Bridging relationship, entrepreneurial leadership and 

continuous business engagement are strength of hers. In pursuit to serve Asean, she continues 

her education joining THNK.org “Creative Thought Leadership Programme” to expand her 

connections globally.  

A proven track record since 2001 in driving a regional distribution house for cyber-security and 

forensic. She has developed a distribution channel of 700 resellers and more than 10,000 

enterprises across ASEAN. Today, she is looked upon as pioneer in the industry for cutting 

edge technology development and drawing the world best resources to where the needs required.    

With her determination and energy, she is highly sort after for business collaborations and 

idea manifestations. She has been instrumental to set standards through working with 

technology providers in many vertical fields. She is a firm believer of good business practices 

by means of building TRUST, INTEGRITY & ETHICs. 

Continuous learning is her motto: - 



2009 – Asiaworks Leadership Programme 

2016 – THNK Creative Thought Leadership Programme  

Her practice of a growth mindset leads to her learning pipeline 2018 – 

Design Thinking Facilitator 

2020 – Harvard University for Advance Management Program 

New Innovative Projects to propel Thailand:- 

a. International Climate-Asset Trading Hub

b. ChiangRai Forestry 4000 rai

c. Digital Culture Thailand

d. Digital Creatium, a digital manufacturing platform



ก ำหนดกำร กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งท่ี 4  

“สังคมควำมรู้และดิจิตอล” KDS (Knowledge and Digital Society: 2018) 

วันจันทร์ท่ี 24 ธันวำคม 2561  

ณ โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ ถ.ห้วยแกว้ จ.เชียงใหม่ 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงหน้าห้อง T-Quarter 

09.00 – 09.15 

พธิีเปดิการประชุมวชิาการระดับชาต ิณ ห้องประชุม T-Meeting Room 1 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปติิพงษ ์ยอดมงคล คณบดวีทิยาลัยศิลปะ 

สื่อ และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

09.15 - 10.00 

บรรยายพิเศษโดย Hong Sin Kwek หัวขอ้ Digital Society opens 

opportunities and Democratizes capital for Researchers 

Keynote Speaker by Hong Sin Kwek. Topic : Digital Society opens 

opportunities and Democratizes capital for Researchers. 

10.00 – 10.45 

พักรับประทานอาหารว่าง 

และการน าเสนอผลงานรปูแบบโปสเตอร์ ณ บริเวณโถงหน้าห้อง T-

Quarter 

10.45 – 12.00 น าเสนอผลงาน (1) 

12.00 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 -  14.45 น าเสนอผลงาน (2) 

14.45 – 15.00  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00 – 17.15 น าเสนอผลงาน (3) 

17.30 – 20.00 งานเลีย้งและประกาศรางวลั ณ บริเวณโถงหน้าห้อง T-Quarter 



ขอบเขตหัวข้อบทควำม 

หัวข้อท่ี 1 กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 

1. กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process)

2. การใช้ความรู้  (Knowledge Utilization)

3. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการความรู้ (Knowledge Management in ICT)

4. การจดัการความรูแ้ละการบริหารความเสี่ยง (Knowledge Management and Risk

Management)

5. ทฤษฎีองคก์รและความรู้ (Knowledge and Organization Theory)

6. การจดัการเรียนรู้ในสถานที่ท างาน (Workplace Learning)

7. ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

8. องคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization)

9. การเรียนจากการรู้คิด (Cognitive Learning)

10. การจดัการนวัตกรรม (Innovation Management)

หัวข้อท่ี 2 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Software Engineering and 

Computer Engineering) 

1. ซอฟต์แวร์เอเจนต์และการประยุกต์ (Soft Computing)

2. กระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบ การทดสอบ ความปลอดภัย

(Software Engineering Process)

3. ความปลอดภัยและความเช่ือถือได้ของซอฟต์แวร์ (Software Security and Reliability)

4. วศิวกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Software Engineering)

5. การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)

6. การประมวลผลในกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)



หัวข้อท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) 

1. ฐานขอ้มูลและการประยุกต์ระบบสารสนเทศ (Database and Information System Integration)

2. ระบบสนับสนนุการตัดสินใจและเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Decision Support System

and Optimization Techniques)

3. การวเิคราะห์ และก าหนดความต้องการของระบบสารสนเทศ (E-Learning, E-Government

and E-Tourism E-Commerce)

4. ระบบการท างานร่วมกนั (Collaborative Systems)

5. ซีเรียสเกมส าหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี(Serious Game for Technology Innovation)

6. การจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)

หัวข้อท่ี 4 ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) 

1. ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ (2D Animation)

2. ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Animation)

3. คอมพวิเตอร์แอนนิเมชัน (Computer Animation)

4. ศิลปะดิจทิัลหรือดจิิทัลอารต์ (Digital Arts)

5. สื่อดิจิทลัหรือดิจิทลัมีเดีย (Digital Media)

6. เกมออนไลน์ (Game Online)

7. สื่อปฏิสัมพันธ ์และการสร้างเทคนิคพเิศษต่างๆ (Interactive and Visual Effect)

หัวข้อท่ี 5 นวัตกรรมกำรส่ือสำรและกำรหลอมรวมสื่อ (Innovation Communication and 

Media Convergence) 

1. การสื่อสารในยุคดิจิทลั (Communication in Digital Age)

2. การสื่อสารการตลาดและการสื่อสารการตลาดเพื่อสงัคม (Marketing Communication and

Social Marketing Communication)

3. การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication)

4. สื่อใหม่และเครือขา่ยสังคมออนไลน ์(New Media and Social Network)

5. การสื่อสารด้วยภาพ (Visual Communication)



สารบัญ 

หัวข้อ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

รหัส ช่ือบทความ ผู้เขียน หน้า 

KDS 011 การออกแบบแพคเกจทัวร์ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จีนโดยใช้

กระบวนการคิดเชิงออกแบบกรณีศึกษา บริษัท PHOEONIX Trail 

Travel 

Li Xin Jue 

ธีราพร แซ่แห่ว 

1 

KDS 015 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลังและ

พัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  

จงลักษณ์ สมร่าง 

ศุภธิดา สุริยจันทร์  

ปิติพงษ์ ยอดมงคล 

13 

KDS 026 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดวงจรสูญเสียกระบวนการผลิต

ส าหรับธุรกิจขนส่ง กรณีศึกษา 

ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 

ชินานาฎ วิทยาประกากร 

ภาสวรรธน์ วัชรด ารงศักดิ ์

26 

KDS 051 กาลครั้งหนึ่งเม่ือความรู้จมน้ า : การจัดการ และเผยแพร่ความรู้ 

ด้านโบราณคดีใต้น้ า ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวและสื่อสังคมออนไลน์ 

กิตติธัช ศรีฟ้า 32 

KDS 061 การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน ด้านการเงิน 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อนุวัทย์ เรืองจันทร์ 45 

KDS 073 พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

ของผู้ดูแลผู้สูงอายุในพืน้ที่ต าบลเชิงดอยอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชยีงใหม่ 

จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ 

วราภรณ์ บุญเชยีง 

อักษรา ทองประชุม  

วรางคณา นาคแสน 

ผุสดี มงคล 

55 

หัวข้อ : วิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Software Engineering & Computer Engineering) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

รหัส ช่ือบทความ ผู้เขียน หน้า 

KDS 003 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการแบบจ าลองการสั่งซือ้

ข้าวอัตโนมัติ 

ศิริภิญญา อาสา 

ปิยภัทร โกษาพันธุ์ 

71 

KDS 005 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมิน

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

อนิรุทธิ์ ศรีวิเชียร 

ปัฐมาภรณ์ แก้วมณี  

ปิยะพัฒน์ ธนังธีรพงษ์ 

82 



รหัส ช่ือบทความ ผู้เขียน หน้า 

KDS 010 ระบบระบุโรคในใบยางด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล ณรงคศ์ักดิ์ เล็กบางพง 

ภิเสกชัย ไชยวรรณ 

พัชรพงษ์ เพชรบาง  

ปิยนาฏ โชติกวณชิย์ 

90 

KDS 012 ระบบแนะน าการใช้ยาปฏิชวีนะอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ออนโทโลยี  ณัฏฐา เพชรจ านง 

สมจิตร อาจอินทร์ 

97 

KDS 013 ระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน เบญจวรรณ หนูสุวรรณ 

ณภัทร ชนะภัย 

วิรวรรณ อนงค์ 

มัลลิกา หนูพงษ์ 

อภิรัฐ วานิชสมบัติ  

ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน ์

107 

KDS 016 ระบบแผนที่การกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 

ธัญพิสิษฐ์ ทวีกุล 

ชินวัฒน์ ช่องลมกรด 

ศศิวัลย์ หล้าสีทา 

สุรีรัตน์ ปลูกพืช 

ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน ์

123 

KDS 020 ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม: การควบคุมการให้ปุย๋อัตโนมัติและ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

ชนนิกานต์ สังข์เมฆ 

ณัฐพล บุญน า 

136 

KDS 023 การพยากรณ์ความเสี่ยงการแพร่ของโรคติดต่อรุนแรงโดยใช้เทคนิค

เหมืองข้อมูล 

ชินวัฒน์ ช่องลมกรด 

ธัญพิสิษฐ์ ทวีกุล 

พัฒนพล พละสกุล 

จิราภรณ์ เมืองประทับ 

ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน ์

150 

KDS 027 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์น่านรอยัล 

รีสอร์ทด้วยเทคนิคการน าเสนอสื่อวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก 

วรรณธิชา นะต๋า 

ศุจนิธรา นิเต 

จารุภา เพชรแสนงาม 

เกวรินทร์ จันทร์ด า 

159 

KDS 030 แอพพลิเคชันการจองคิวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่: กรณีศึกษา 

แผนกเจาะเลือดโรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

อภิมุข สุขป้อม 

จิราณุพนต์ ฉลาด 

พรรษา ศรีค า 

กฤติกา กันทวงค์ 

171 



รหัส ช่ือบทความ ผู้เขียน หน้า 

KDS 034 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านฝ้ายชาวเขาดอทคอม 

ด้วยเทคนิคการใช้สื่อวิดิโอและสื่ออินโฟกราฟฟิก 

กมลเทพ แก้วไทย 

ณัฐพงศ์ อินสวน 

นพชัย อุ่นเมืองแก้ว  

ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ 

เกวรินทร์ จันทร์ด า 

181 

KDS 035 ระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะ  ฟาติมา บุญประสพ 

ปฏิพล เนียมแก้ว 

จิรายุทธ ช่างเรือ 

ณัฐพล บุญน า 

192 

KDS 045 แอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัข พรนิภา จันทวงค ์

ศกยภพ ประเวทจิตร์ 

ปานจติร์ หลงประดิษฐ์ 

206 

KDS 048 ระบบฐานข้อมูลรูปลักษณ์พระสงฆ์ (เกจิอาจารย์) ด้วยเทคโนโลยี

ภาพเสมือนจริง  

สุขชาตรี ประสมสุข 

นิติพล พงษ์ค า  

ศุภนิดา จอมทอง 

218 

KDS 049 นาแมโตะ: แอปพลิเคชันเรียกรถรับจางในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

ฟีฏรีย์ ราโซ 

สัมพันธ์ คงมาก 

ซัมรี เจ๊ะอารน 

226 

KDS 052 การตัดแบ่งภาพพืน้หลังและตัวอักษรโบราณล้านนาจากเอกสาร 

ใบลาน  

Vannak Seng 

ศกยภพ ประเวทจิตร์ 

ปานจติร์ หลงประดิษฐ์ 

242 

KDS 053 การพัฒนาโปรแกรมประยุกเพื่อจ าลองการควบคุมเครื่องปรับอากาศ ศุภวัฒน์ นาคพงษ์ 

ปฏิภาณ ยศดี 

ศกยภพ ประเวทจิตร์ 

ปานจติร์ หลงประดิษฐ์ 

254 

KDS 056 ระบบติดตามสถานะโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหม่

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อรธิดา ข าศิริวงศ์ 263 

KDS 057 การปรับปรุงตัวด าเนินทางพันธุกรรมจีนเนติกอัลกอริทมึ ส าหรับการ

แก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่ง 

Saopheng Soun 

ศกยภพ ประเวทจิตร์ 

ปานจติร์ หลงประดิษฐ์ 

274 



รหัส ช่ือบทความ ผู้เขียน หน้า 

KDS 059 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือส าหรับการปลูกและการ

วินิจฉัยโรคในผักสวนครัว 

ภาณุวัฒน์ ไชยวงค์ทอน 

กุ้งนาง แก้วแสง 

สุกัญญา คงกลั่นดี 

กฤติกา กันทวงค์ 

286 

KDS 060 การพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

อาซีย๊ะห์ เงาะตาลี 

ฐติิมา เทพญา  

มูฮ าหมัดสูใฮมี ยานยา 

296 

KDS 063 แอพพลิเคชันจัดการข้อมูลนักเรียน นูรไลลา เจ๊ะอาแซ 

มูอัสซัล บิลแสละ 

ศริยา บิลแสละ 

313 

KDS 066 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับระบบแอโรโพนิกส์แบบอัตโนมัติ วัชราพรรณ สว่างศรี 

รจนา จรูญเพ็ชร  

ณัฐพล บุญน า 

331 

KDS 067 เทคโนโลยีลีปโมชันส าหรับระบบแนะน าเส้นทาง ณัฐธิดา จรรยา 

ณัฐวุฒิ จติตระกูลวรภู  

ณัฐพล บุญน า 

348 

KDS 068 5G: เทคโนโลยีการสื่อสารแห่งอนาคต เทอดพงษ์ แดงสี 

มงคล มีลุน 

พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ 

362 

KDS 069 เว็บแอพพลิเคชันช่วยการศึกษาวิชาโครงสร้างข้อมูล: กรณีศึกษา 

การเรียงล าดับข้อมูล 

ฮานาฟี สาและ 

อาหมาน หมัดเจริญ 

จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม 

373 

หัวข้อ : ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) 

รหัส ช่ือบทความ ผู้เขียน หน้า 

KDS 001 แอปพลิเคชันคู่มือดูนกไทยประเภทนกจับคอนและนกไม่เกาะคอน 

โดยใช้ความเป็นจริงเสริม 

ศิรณัฐ กล่อมแก้ว 

อนาวัฒน์ แก้วมุกดารัตน์ 

ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ ์

382 

KDS 028 แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเล่าเกาะหนูเกาะแมว ยุพดี อินทสร 

คมกฤช เจริญ 

นลินี อินทมะโน 

อาลิฟ สูแว 

394 



รหัส ช่ือบทความ ผู้เขียน หน้า 

KDS 029 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมดิจิทัลแนวการ์ตูนญี่ปุน่ด้วย 

แท็บเล็ทดิจิทัล  

วรากร ใช้เทียมวงศ์ 406 

KDS 032 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่งานออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ เกรียงไกร กงกะนันทน ์ 416 

KDS 070 ลักษณะกลีบดอกไม้ของลวดลายพฤกษาพรรณบนแม่พิมพ์ผ้าบาติก

แบบโลหะในเขตจังหวัดนราธิวาส 

ก าธร เกิดทิพย์ 429 

หัวข้อ : นวตักรรมการสื่อสารและการหลอมรวมสื่อ (Innovation Communication & Media Convergence) 

รหัส ช่ือบทความ ผู้เขียน หน้า 

KDS 031 ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟิก “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดาร

เมืองล้านช้าง" 

อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต 437 

KDS 033 กระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบ ดิจิตอลอาร์ตส์ด้วยโปรแกรม 

Zbrush  

ฐากร ปฐมพงศานนท์ 454 

KDS 038 การใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate 

Storyline ออนไลน์ 

ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน ์

กชนันท์ สุยฉ่อง 

กมลวรรณ จันทบูรณ์ 

ประทีป พึ่งวัฒนาพงศ์ 

465 

KDS 039 การเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

ไทย 4.0 2 กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และศูนย์การ

เรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลาง 

สมรักษ์ เจียมธีรสกุล 478 

KDS 044 พฤติกรรมการรับสื่อ ความต้องการรายการวิทยุ รายการวิทยุส าหรับ

เยาวชนที่ควรจะเป็นและกลไกที่ท าให้รายการวิทยุส าหรับเยาวชน

ย่ังยืนในสถานการณ์ความไม่สงบสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

อาทิตยา สมโลก 493 

KDS 047 การสื่อสารการตลาดจากแนวคิดสู่ชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน 

ในพืน้ที่เทศบาลต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  

ฮัมเดีย มูดอ  

จารียา อรรถอนุชิต 

507 

KDS 055 ศึกษาและพัฒนาชุดสีจากวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อ

ใช้ในการออกแบบกราฟิก 

ชนกิตติ์ ธนะสุข 524 

KDS 058 ความสุขของผู้สูงอายุจากการสื่อสารโดยใชสื่อสังคมออนไลน์ ศุภราภรณ์ ทวนน้อย 537 



รหัส ช่ือบทความ ผู้เขียน หน้า 

KDS 062 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันส่วนประสมการสื่อสารการตลาด

ในการตัดสินใจใช้บริการโรงแรม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ของ

นักท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

กฤษดี พ่วงรอด  

สุวนาถ ทองสองยอด 

545 

KDS 065 การศึกษาการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 

ศันวาณี หลีวัง 

สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน 

561 



การออกแบบแพคเกจทัวร์ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จีนโดยใช้กระบวนการคิดเชงิออกแบบ 
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บทคัดย่อ : ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับ มีสถานท่ีจัดงานท่ีครบครัน ซึ่งอ านวย

ความสะดวกให้ลูกค้าไมซ์นานาชาติ ด้วยเหตุนี้  กลุ่มนักท่องเท่ียวไมซ์ชาวจีนจ านวนมากตัดสินใจเดินทางมาจัดการ 

ประชุมในประเทศไทย และเพื่อสร้างรายได้ สร้างงาน กระจายสู่ทุกภาคส่วน เพื่อขยายตลาดกลุ่มลูกค้าไมซ์ชาวจีน 

ธุรกิจน าเท่ียวจึงเติบโตขึ้น กรณีศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ คือ บริษัท PHOEONIX Trail Travel บริษัทน าเท่ียวไมซ์ จีน- ไทย 

ด าเนินการ จัดแผนการท่องเท่ียวตามความต้องการของกลุ่มลูกค้ามาตลอดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ แต่ 

ขาดการเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทริปท่ีผ่านมาส่งผลให้การจัดทริปแต่ละรอบใช้เวลานานกว่าเวลาท่ีนักท่องเท่ียว

ก าหนดไว้ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความไม่พอใจ ยกเลิกแผนการเดินทาง และการขาดทุนของบริษัทฯเกิดขึ้น แนว

ทางแก้ไขปัญหางานวิจัย ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี 1. อุตสาหกรรมไมซ์ และวงจรชีวิตการท่องเท่ียว เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวระหว่างการเดินทางและประเภทความตอ้งการท่ีมีอยูใ่นแต่ละขัน้ตอน 2. กระบวนการคิดเชงิออกแบบเพื่อ

รับทราบความต้องการเชิงลึกต่อการใช้แพคเกจทัวร์และออกแบบแพคเกจทัวร์ท่ีตรงตามต้องการนักท่องเท่ียวไมซ์จีน 

3.ชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต้นแบบการออกแบบแพคเกจทัวร์ส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์จีนให้กับ

บริษัททัวร์ 4. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน น ามาทบทวนปัญหาการด าเนินงานวิจัย ผลการศึกษาพบว่า 80%

กลุ่มเป้าหมายพอใจกับแพคเกจการท่องเท่ียวท่ีออกแบบใหม่

ค าส าคัญ :อุตสาหกรรมไมซ์, วงจรชวีติการท่องเท่ียว, กระบวนการคิดเชงิออกแบบ 

Abstract: Thailand have the abundant tourist resource and combine with place hold activity of MICE is fully , good 

facilities hold activity of MICE can be improve the convenient of foreign MICE tourism . The reason let lots of Chinese 

MICE tourism decide hold Meeting in Thailand and for establish the work and income .  Even spread to all sectors 

for expand Chinese MICE tourism market and tourism business can be grows up also.  The case study application 

in this research is PHOENIX Trail MICE tour company (China- Thailand)  have the main responsibility for design 

tourism route plan for guest group 2 years from company opened. But for company lack basic information design 

tourism route plan for guests from company opened until now lead to process design tourism route plan with each 

round use time longer than regular time from guests regular let guests feel displeased with service of process 

design tourism route plan give it up the service of company and income loss it happened.  For solve the research 

problem , the researcher application the theory from 1.MICE Industry and Tourism lifecycle for study the feature of 
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tourism behavior during travelling and get the wide open data the type of requirement had it with each step 

2.Design Thinking for get the detail of requirement from Chinese MICE tourism using tourism route plan and design

tourism route plan for Chinese MICE tourism can be follow the requirement of them 3. communicate of practice for

transfer the knowledge about prototype of design Tourism route plan for Chinese MICE tourism to the tour company

4.After action review for review the research issues .  From the research result can be found it 80% of user feel

good with new package tour.

Keywords: MICE Tourism, Tourism life cycle, Design Thinking 

1. บทน า

บริษัท PHOEONIX Trail Travel เป็นบริษัทน าเท่ียวระหว่างจีน-ไทย บริษัทนี้ก่อตัง้ในปีพ.ศ.2558 เดอืนเมษายน 

จังหวัดเชยีงใหม ่ภาคเหนอื ประเทศไทย บริษัทนี้รองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาวจีนขา้เขา้เป็นหลัก ผ่านการสัมภาษณ์

เจ้าของบริษัทสถานการณ์ทุกอย่างท่ีมอียู่ตัง้แตบ่ริษัทเปิดจงถึงปัจจุบันนี้ ส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาวจีนคนพบว่า 

จ านวนตารางการเดินทางท่ีได้รับจากนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ตามความต้องการมีจ านวนมากแต่มีสถานการณ์การ

ยกเลิกเกิดขึ้นท าให้จ านวนตารางการเดินทางท่ีจัดจริงและใช้จริงมีจ านวนไม่มาก สถานการณ์การยกเลิกตารางการ

เดินทางเกิดจากกระบวนการการบริหารจัดการตารางการเดินทางให้แก่นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์  ระหว่างกระบวนการ

การบริหารจัดการตารางการเดินทางให้แก่นักท่องเท่ียวพบว่า 1. ในขั้นตอนท่ีบริษัทต าเนินการสร้างแผนการเดินทาง

ตามความต้องการลูกค้าหาข้อมูล สถานท่ีต่างๆอ้างอิงความต้องการลูกค้า (ขั้นตอนแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับท่ีพัก

โรงแรม/สถานท่ีการจัดงานไมซ์/ร้านอาหาร/บริการการใช้รถ อ้างอิงตามความต้องการลูกค้าต้องท าใหม่ทุกครั้ง ท าให้

เสียเวลามาก เหตุการณ์ท าให้เสียเวลามากเกิดจากบริษัทขาดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีผ่านมาเกี่ยวกับตารางการ

เดินทางเก่า)  2. ในขั้นตอนท่ีบริษัทส่งแผนการเดินทางให้ลูกค้าตรวจสอบพร้อมท้ังปรับแก้ (ขั้นตอนท่ีบริษัทตามความ

ประเมินจากลูกค้าและพร้อมปรับแก้เสียเวลามาก เหตุการณ์เกิดจากบริษัทขาดการวเิคราะห์ลักษณะพฤตกิรรมความ

ต้องการจากนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาวจีนส าหรับการใชแ้ผนตารางการเดินทาง) เหตุผลดังนี้ ท าให้นักท่องเท่ียวยกเลิก

บริการจากบริษัทนี้ อีกเหตุผลหนึ่งท าให้นักท่องเท่ียวยกเลิกคือบริษัทขาดความรู้ในด้านการดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้าถึง

บริษัท ดังนั้น ปัญหาหลักเกิดขึ้นในบริษัทนี้คือนักท่องเท่ียวการยกเลิกบริการจากบริษัทนี้ในกระบวนการการบริหาร

จัดการตารางการเดินทางท าให้ก าไรขาดทุนและจ านวนนักท่องเท่ียวเลอืกใช้บริการจากบริษัทมจี านวนไมม่าก 

นักท่องเท่ียวอันดับ 3 การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจและวิชาชีพ จัดอยู่ภายใต้กลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ และนัก

เดินทางไมซ์ ถึงแม้เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ แต่ปี 2558 กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา รายงานวา่ นักท่องเท่ียวระหวา่งประเทศท่ีเดินทางมาร่วมกิจกรรมไมซ์ และเดินทางมาเพ่ือธุรกิจใน

ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงกว่านักท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ัวไปประมาณสองถึงสามเท่า นอกจากนี้ นัก

เดินทางเชิงธุรกิจและนักเดินทางไมซ์ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยทางตรง คือ รายได้

นักท่องเท่ียวมาใช้จ่ายในประเทศไทย และทางอ้อม คือ การเข้ามานักเดินทางเชิงธุรกิจ นักเดินทางไมซ์ส่งเสริมรายได้ 

การเจรจาการค้า การลงทุน การจัดแสดงสินค้า ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ และไมซ์ก่อให้เกิดรายได้ตอ่

ประเทศหมุนเวยีนจ านวนมาก รวมถึง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ประเทศไทย และท่ีส าคัญท่ีสุด เป็นการยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อม่ันให้กับประเทศอุตสาหกรรมไมซ์เป็น 

ส่วนส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในไทย ประเทศไทยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ ผ่านการพัฒนาได้

กลายเป็นสถานท่ีสามารถจัดงานหรืองานสากลได้ 
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เพื่อรักษาฐานนักท่องเท่ียวไมซ์ชาวจีน และเพิ่มอัตราการเติบโตตลาดนักท่องเท่ียวจีน ผู้วิจัยสนใจศึกษา

ปัญหา และผลกระทบด้านการท่องเท่ียว ท่ีมีต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวไมซ์ชาวจีน โดยใช้กรณีศึกษา คือ บริษัท PHOEONIX 

Trail Travel เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด เน้น ธุรกิจน า

เท่ียว จีน->ไทย เป็นอันดับแรก โดยกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ คือ นักท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ และนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ 

ชาวจีนท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเพื่อร่วมประชุมบริษัท การเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ หรือการเข้า

ร่วมงาน  แสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาตเินื่องจาก บริษัทฯ ดังกล่าวด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียว

ไมซ์ชาวจีนต้ังแต่ปี 2558 

วัตถุประสงค์การวจิัย ประกอบด้วย 1. เพื่อศึกษา วเิคราะห์ ปัญหาการจัดการท่องเท่ียวแก่นักท่องเทาียวไมซ์

ชาวจีน 2. เพื่อพัฒนาแพคเก็จการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับนักท่องเท่ียวไมซ์ชาวจีน และ 3. เพื่อถ่ายทอดต้นแบบการ

ออกแบบแพคเก็จการท่องเท่ียวแก่บริษัทฯ และประเมินผลแพคเก็จทัวร์ 

1.1  หลักการ และทฤษฎี 

1.1.1  แนวคิดอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย การท่องเท่ียวขนาดใหญ่ 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. การประชุม

องค์กร งานประชุมท่ีจ าเป็นและเป็นทางการของพนักงานในองค์กรนั้นๆ ตัวอย่างเช่นประชุมอบรมพนักงาน 

ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมระดมสมอง ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 2. การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล เป็น 

เคร่ืองมือในบริหารจัดการสามารถที่ใช้ประสบการณ์ท่ีไม่สามารถได้จากการท่องเท่ียวท่ีอื่นๆมาเป็นแรงจูงใจหรือการ

ให้การรับรู้ถึงบุคคลนั้นๆ เพื่อหวังท่ีจะเพิ่มประสิทภาพและสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 3 การจัดประชุมวิชาชีพ

มักจะถูกใช้แทนท่ีค าศัพท์อื่นๆ เช่น Conference หรือ Congress หรือจะหมายถึงการประชุมท่ีมีขนาดใหญ่เท่านั้น 4. 

การจัดงานแสดงสินค้า หมายถึงการน าเสนอสินค้าและบริการท่ีมีการเชิญผู้เข้าร่วมท่ีมีการเชิญผู้เข้าร่วมงานโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้เกิดการขายแก่ผู้ท่ีเข้าร่วมงาน โดยอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

เป็นหน่ึงในเครื่องมือทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการชว่ยให้บรษัิทหรือองคก์รสามารถน าเสนอหรือโฆษณาสินค้า

ท่ีลูกค้าหรือผู้เข้าชมงานสามารถเห็นสัมผัสหรือประเมินสินค้านัน้ๆได้ (Schlentrich, 2008) 

แนวคิดของอุตสาหกรรมไมซ์ในงานวจิัยนี้เป็นความรู้เบือ้งต้นท่ีช่วยท าความเขา้ใจขอบเขตงานวิจัยและ

ก าหนดทิศทางการเขียนงานวิจัยให้ชัดเจน นอกจากนี้สามารถช่วยให้ผู้วจิัยได้ระบุลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์และท า

ความเข้าใจลักษณะของผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมไมซ์ได้สะดวกและรวดเร็วด้วย แนวคิดใชใ้นการออกแบบสอบถามให้แก่

นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์เพื่อเก็บความต้องการส าหรับออกแบบแพคเกจท่องเท่ียวi 

1.1.2  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ การน าศาสตร์ของนักออกแบบมาปรับและประยุกต์ใช้เข้ากับ

ลักษณะธุรกิจขององค์กรนั้นๆ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางหรือวัตกรรมท่ีตอบโจทย์กับองค์กรและผู้ใช้  (Razzouk and 

Shute 2012) การใช้ กระบวนการคิดเชิง ออกแบบประกอบด้วย 5 ขั้นตอนใหญ่ๆ ขั้นตอนแรก เรียกว่า Empathy เป็น

การท าความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมากเมื่อจะ

สร้างสรรค์หรือแก้ไขสิ่งใดก็ตามจะต้องเข้าใจถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้  ขั้นตอนท่ี 2 เรียกว่า Define คือการ

สังเคราะห์ข้อมูล การตั้งค าถามปลายเปิดท่ีผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่จ ากัดกรอบของการแก่ปัญหา ซึ่ง

ภายหลังจากท่ีเราเรียนรู้และท าเข้าใจตอ่กลุม่บุคคลเป้าหมายแลว้ก็ต้องวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดให้ชัดเจนว่าจริงๆ แลว้

ปัญหาเกิดขึ้นคืออะไร เลือกและสรุปแนวทางความเป็นไปได้ ขั้นตอนท่ี 3 เรียกว่า Ideate หมายถึงการระดมความคิด

ใหม่ๆอย่างไม่มขีีดจ ากัดหรือการสร้างความคิดต่างๆ ให้เกิดขึน้ โดยเน้นการหาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ให้มากท่ีสุด หลากหลายท่ีสุด ขั้นตอนท่ี 4 เรียกว่า Prototype หมายถึงการสร้างแบบจ าลองหรือการสร้างต้นแบบ

ขึ้นมาเพื่อให้ผู้สามารถทอดสอบและตอบค าถามหรือกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ขั้นตอนท่ี 5 เรียกว่า Test หรือ
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การทดสอบโดยน าแบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อสังเกตประสิทภาพการใช้งาน งาน

ออกแบบคือกระบวนการท างานท่ีสามารถปรับปรุงสิ่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันให้กลายเป็นสิ่งใหม่ ท่ีผู้บริโภคพึงพอใจ

มากกวา่ (Curedale 2018) 

 ในงานวิจัยชี้นนี้ใช้กระบวนการคิดเชิงออบแบบผ่านการสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึงความต้องการของ

นักท่องเท่ียวเชงิกลุ่มไมซ์ชาวจีนในตารางการท่องเท่ียวเชงิลึกและใช้ขัน้ตอนท่ีมีอยูเ่พื่อออกแบบตารางการท่องเท่ียวได้ 

1.1.3  วงจรชีวิตการท่องเท่ียว แนวคิดวงจรชีวิตการท่องเท่ียวมาจากทฤษฎีของนิเวศวิทยาประชากร

และกระบวนการแพร่ ในปัจจุบันนี้ผู้ท่ีท าธุรกิจท่องเท่ียวและการโรงแรมให้ความสนใจในแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก ใน

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการน าแนวคิดนี้ไปจัดการวงจรของสถานท่ีท่องเท่ียวและวงจรชีวิตของนักท่องเท่ียว 

ท้ังยังน าไปจัดการด้านการใช้ท่ีพักโรงแรมในอุตสาหกรรมโรงแรมด้วย (Zimmerman 1982) การจัดการวงจรชีวิตของ

นักท่องเท่ียวมีท้ังหมด 5 ขั้นตอน กล่าวคือ 1 การท่องเท่ียวอยู่ในความฝัน (Dreaming) ก่อนจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีก 

สถานท่ีหนึ่ง ผ่านการแสวงหารูปภาพ /ผ่านดูวีดีโอ/ดูโปสการ์ดเป็นต้น 2 แสวงหาแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวระหว่างการ

ท่องเท่ียวตอนการวางแผนสายสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถผ่านการแสวงหาข้อมูลต่างๆ (โรงแรม/โรงอาหาร/สถานท่ี

ท่องเท่ียว/สายการบินท่ีจะหนั่ง) ตามตารางการท่องเท่ียวทัวร์ท่ีมีอยู่แล้วหรือว่าตามประเภทโรงแรมท่ีตัวเองชอบ/ 

ประเภทโรงอาหารท่ีตัวเองชอบ/ประเภทสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตัวเองชอบ/สายการบินท่ีจะหนั่งลองวาดสายการท่องเท่ียว

ด้วยตัวเองชอบก็ได้  3 การสั่งซื้อการ บริการ ต่างๆล่วงหน้า (Buying) ก่อนท่ีจะเดินทางต้องการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สั่งซื้อการบริการของสายการบิน/โรงแรม/โรงอาหาร/ค่าเข้าตัวของแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นล่วงหนา้ 4 การวางแผน

ไปยังสถานที่จรงิ (Experience) จากสถานท่ีเก่าไปยังอีกสถานท่ีใหม่มีเครื่องมือตา่งๆ เชน่ แผนท่ี หนังสอืน าเท่ียว บล๊อค 

เป็นตัวช่วยท าให้การเดินทางสดวกสบายย่ิงขึน้  5 กลับไปถึงท่ีเดิม (Back &Sharing) หมายถงึหลังกลับไปท่ีเดิมแบ่งปัน

ประสบการณ์การเดินทางให้กับผู้อ่ืนผ่านทางWe-Chat /Facebook /Blog Line  

 วงจรชวีติการท่องเท่ียวใชใ้นขัน้ตอนแรกของการแก้ปัญหางานวจิัย เพื่อรับทราบลักษณะพฤตกิรรมของ

นักท่องเท่ียวในการเดินทาง หลังจากนั้นเอาลักษณะท่ีมีอยู่เพื่อออกแบบสอบภามความต้องการของแพคเกจทัวร์

ส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชงิเปิดกวา้ง 

1.1.4  ชุมชนนักปฏบัิต ิคือ กลุ่มของคนซึ่งมาแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาหรอืความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อ

หนึ่งและเรียนรู้วิธีการเพื่อให้สามารถปฏิบัติหรือท าให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างทักษะ สร้างความรู้

และความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในกลุ่ม บอ่ยครัง้ท่ีเนน้ในการแลกเปลี่ยนวธีิปฏบัิตท่ีิดท่ีีสุด ชุมชนนักปฏบัิตไิด้กลายเป็นสิ่ง

ส าคัญเนื่องจากทุกวันนี้ องค์กร กลุ่มท างาน ทีมงาน และแม้แต่ตัวบุคคลเอง ต้องท างานร่วมกันในแนวทางใหม ่ความ

ร่วมมือข้ามองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญ ชุมชนนักปฏิบัติจึงเป็นรูปแบบใหม่ส าหรับการเชื่อมโยงคนท่ีมีจิตใจในการเรียนรู้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือ ไปว่าจะเป็นรายบุคคลเป็นกลุ่มและถือว่าเป็นการพัฒนาองค์กร ชุมชนนัก

ปฏบัิตหิมายถงึกลุ่มคนท่ีมสีิ่งท่ีสนใจในทิศทางเดียวกัน สมาชิกในกลุ่มนี้มีเป้าหมายเหมือนกัน มาร่วมกันวเิคราะห์ผ่าน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ (Wenger, 2011) ผู้วิจัยน าหลักการชุมชนนักปฏิบัต ิใชเ้ผยแพร่

แพ็คเกจทัวร์สู่ตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือระหว่างบริษัททัวร์  ทดลองการขาย

แผนแพ็คเกจทัวร์  ทดลองการขายแผนแพ็คเกจทัวร์ร่วมกัน 

1.1.5  การทบทวนหลังปฏบัิต ิหมายถงึ เทคนิคท่ีใชใ้นการทบทวนวิธีการท างาน ท้ังดา้นความส าเร็จและ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น ท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยคงไว้ซึ่งวิธีการท่ีดีอยู่แล้ว

และแก้ปัญหาท่ีเคยเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า รวมท้ังมีการบันทึก ถอดบทเรียนท่ีได้รับเพื่อใช้เป็นข้อมูล 

และความรู้ในการท างานครัง้ตอ่ไป แนวทางการท า AAR คือ ทีมงานร่วมกันตอบค าถามภายหลังการท างานใน 5ข ้อดัง
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นี้ 1. ท่านคาดหวังอะไรจากการท างานคร้ังนี้  2. ท่านได้ตามท่ีคาดหวังหรือไม่เพราะอะไร  3. มีอะไรท่ีไม่เป็นไปตาม

คาดหวังหรือพบปัญหาอะไร เพราพอะไร  4. มีสิ่งท่ีเกินความคาดหวังหรือไม่เพราะอะไร 5. ท่านจะท าอะไรต่อไป

เพื่อให้บรรลุสิ่งท่ีคาดหวังหรือท่านได้รับเรียนอะไรท่ีจะช่วยปรับปรุงการท างานคร้ังต่อไป (Morrison, 1999) ผู้วิจัยใช้

หลักการดังกล่าวหลังจากการน าตารางการเดินทาง ทดลองขายให้กับนักทอ่งเท่ียว เพื่อคน้หาอุปสรรคต่างๆและระดม

กับทางบริษัท คิดวธีิการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และใช้ได้จริงเพื่อลดความผิดพลาดป้องกันปัญหาไมเ่กิดขึ้นอกี 

2  การด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยต าเนินการวิจัยโดยบูรณาการหลักการจัดการความรู้ร่วมกับทฤษฏีการท่องเท่ียวมีรายละเอียด

ดังตอ่ไปน้ี  

ตารางที่ 1 การบูรณาการหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการจัดการความรู้ 

หลักการทฤษฎี    

      หลักการ   

   จัดการความรู ้

การตรวจสอบ 

ความรู ้

การเก็บ

รวบรวม 

และวิเคราะห์

องค์ความรู ้

การจัดเก็บ 

ความรู ้

การ

ถ่ายทอด 

ความรู ้

การ 

ประเมนิผล 

การเรียนรู ้

อุตสาหกรรมไมซ ์ X 

กระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบ 

X X 

วงจรชวีติการท่องเท่ียว X X 

ชุมชนนักปฏบัิต ิ X 

การทบทวนหลักปฏิบัตงิาน X 

ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบความรู้ แนวคิดจากอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อรับทราบบริบทของอุตสาหกรรมไมซ์

ประเภทของการจัดงานไมซ์  ลักษณะของผู้เข้าร่วมงานไมซ์แต่ละประเภท ประยุกต์ใช้แนวคิดจากอุตสาหกรรมไมซ์ใน

งานวิจัยนี้เพื่อก าหนดขอบเขตงานวิจัยและทิศทางการเขียนงานวิจัย หลังจากนัน้ บูรณาการแนวคิดจากวงจรชีวิตการ

ท่องเท่ียวเพื่อตรวจสอบลักษณะพฤตกิรรมของนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ ตามกรอบทฤษฏี ดังนี้คือ ขั้นตอนการท่องเท่ียว

อยู่ในฝัน ขั้นตอนการวางแผนการท่องเท่ียว ขั้นตอนการสั่งซื้อบริการต่างๆล่วงหน้า ขั้นตอนวางแผนการเดินทางไปยัง

สถานท่ีจริง ขั้นตอนกลับไปท่ีเดิม และขั้นตอนแบ่งปันประสบการณ์การท่องเท่ียวให้กับผู้อื่นรับทราบ ผู้วิจัยสร้าง

แบบสอบถามอ้างองิหลักการวงจรชีวิตการท่องเท่ียว และแนวคิดอุตสาหกรรมไมซ์และแจกให้กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์

ท่ีได้เป็นขอ้มูลเชงิบริมาณสะทอ้นวงจรชวีตินักทอ่งเท่ียวไมซ์จีน 

 ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อทวนสอบความชัดเจนของข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูล

เชงิคุณภาพดว้ยการสร้างกรอบค าถามสัมภาษณก์ลุ่มเป้าหมาย และผู้เชี่ยวชาญ อา้งอิงหลักการวงจรชวีตินักทอ่งเท่ียว 

และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์สูงในด้านการออกแบบตารางการท่องเท่ียว

ทัวร์ให้กับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ของแต่ละประเภท ผู้วิจัยได้ข้อมูลในมิติการออกแบบ ตารางการเดินทางทัวร์ให้กับ

นักทอ่งเท่ียว ไมซ์  นอกจากนี้ สัมภาษณน์ักท่องเท่ียวไมซ์จีน ผู้วิจัยได้เข้าใจมุมมอง ความตอ้งการด้านการท่องเท่ียว 

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดเก็บความรู้ ผู้วิจัยใชแ้นวคิดจากกระบวนการคดิเชงิออกแบบ สร้างกรอบค าถามสัมภาษณ์
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นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาวจีนท่ีมปีระสบการณ์ร่วมงานไมซ์แต่ละประเภท และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น วิเคราะห์

เนื้อหาการ สัมภาษณ์เพื่อระบุความต้องการเชิงลึกต่อท่ีพักโรงแรม  ร้านอาหาร สถานท่ีการจัดงานไมซ์  สถานท่ี

ท่องเท่ียว บริการการใชร้ถ หลังจากนัน้ ร่างตน้แบบตารางการเดินทาง 

 ขั้นตอนท่ี 4 การถ่ายทอดความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติใช้ส าหรับถ่ายทอดต้นแบบการออกแบบตารางการเดินทาง

ให้แก ่PHOEONIX Trail Travel รวมถึงฝึกฝนการออกแบบ ตารางการเดินทางแต่ละประเภท 

 ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้ หลังจากทดสอบขายตารางการเดินทาง ผู้วิจัยใช้ การทบทวนหลัง

ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแผนการเดินทาง โดยสอบถามกลุ่มนักท่องเท่ียวไมซ์จีน และบริษัททัวร์ รวมถึง

เก็บรวบรวมประเด็นการวิพากษ์วิจารณ ์เพื่อปรับแก้ตารางการเดินทางให้สมบูรณ์ต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาวจีนขา้เขา้ 

ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ท่ีมีประสบการณ์อย่างมากในด้านการออกแบบแผนการท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวกลุ่ม

ไมซ์ชาวจีนของแตล่ะประเภท 

เคร่ืองมือเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามสร้างขึ้นอ้างอิงจากแนวคิดจากวงจรชีวิตการท่องเท่ียวและ

อุตสาหกรรมไมซ์  และแบบสัมภาษณ์ สร้างขึ้นอ้างอิงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อเก็บข้อมูลนักท่องเท่ียวไมซ์

ท้ังหมด 100 คน กลุ่มละ 25 คน 

3. ผลการศกึษา

ผู้วิจัยรายงานผลการศกึษาอา้งอิงตามวัตถุประสงค์งานวจิัย ดังนี ้  

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษา วเิคราะห์ ปัญหาการจัดการท่องเท่ียวแก่นักทอ่งเท่ียวไมซ์ชาวจีน 

การวเิคราะห์ปัญหางานวิจัย ผู้วิจัยสัมภาษณเ์จ้าของบริษัท ในประเด็นต่อไปนี้ 1 .สถานการณบ์ริษัทตัง้แตเ่ปิด

จงถึงปัจจุบัน  2.ปัญหาท่ีเกิดขึ้นซ้ าๆ  3.กระบวนการการบริหารจัดการ การจัดแพคเกจทัวร์แก่นักท่องเท่ียวช่วง

ระยะเวลาท่ีผ่านมา ปี 2558-2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ปี 2558-2559 โดยช่วงเมษายน ถึงธันวาคม 2558 มี

จ านวนการจัดทริป 18 ทริป หรือประมาณ 2 ทริปต่อเดือน และมกราคม ถึง ธันวาคม 2559 จ านวนการจัดทริป 48 

ทริป หรือประมาณ 4 ทริปตอ่เดอืน 

จ าแนกจ านวนทริปท้ังหมดของบริษัทตัง้แต่ปี 2558-2559 ตามวัตถุประสงค์การเดินทางสามารถแบ่งเป็น 4

ประเภท คือ 1.การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 33.4% 2.การประชุมบริษัท 33.4%  3.การให้รางวัลพนักงาน 15.1% และ 4. 

การท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ 18.1% หากสรุปประเภทการท่องเท่ียวเป็นกลุ่มหลักๆ สามารถแบ่งได้เป็น 3  กลุ่ม 

คือ การท่องเท่ียวเชงิธุรกิจ การท่องเท่ียวอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเท่ียวแบบพักผ่อน บริษัททัวร์น้ีให้บริการต่างๆ 

กับนักทอ่งเท่ียวเชงิธุรกิจและนักท่องเท่ียวเชงิอุตสาหกรรมไมซ์เป็นหลัก 

เปรียบเทียบจ านวนทริปท่ีนักท่องเท่ียวติดต่อกับบริษัทฯ จ านวนทริปท่ีนักท่องเท่ียวยกเลิก และจ านวนทริปท่ี

จัดจริง จากการวิเคราะห์ทริปท่ีผ่านมา พบว่าในปี 2558 ทางบริษัทได้รับจ านวนทริปตามความต้องการจาก

นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ ท้ังหมด 27 ทริป จ านวนทริปท่ีถูกยกเลิก 9 ทริป ที่เหลอื 18 ทริปเป็นทริปท่ีได้จัดจรงิ ในปี 2559

ทางบริษัทได้รับจ านวนทริปตามความต้องการจากนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ ท้ังหมด 70 ทริป จ านวนทริปท่ีถูกยกเลิกมี 

22 ทริป ท่ีเหลอื 48 ทริปเป็นทริปท่ีได้จัดจรงิ 
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รูปท่ี 1 เปรียบเทียบจ านวนทริปทั้งหมดของนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ จ านวนทริปถูกยกเลกิ และจ านวนทริปท่ีใชไ้ด้จริง 

รูปท่ี 1 เปรียบเทียบจ านวนทริปท้ังหมดของนักทอ่งเท่ียวกลุ่มไมซ์ จ านวนทริปถูกยกเลิกจากนักท่องเท่ียวกลุ่ม

ไมซ์ และจ านวนทริปท่ีจัดขึ้นจริงของนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์พบว่า 1.จ านวนทริปท่ีรับได้จากนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์มี

จ านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 และปี 2559  2.จ านวนทริปท่ีถูกยกเลิกจากนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์มีประมาณ 9% ในปี 

2558 และมากกว่า 10% ในปี 2559 ซึ่งมากกว่าความคาดหวังท่ีทางบริษัทฯ ก าหนด คือ การยกเลิกทริปไม่ควรเกิน

10% ต่อปี 3.จ านวนทริปท่ีจัดขึน้จริงประมาณ 70-80% ตอ่ปี 

 หากเปรียบเทียบก าไร ขาดทุน และความคาดหวังของ บริษัท 2558-2559 พบว่า 1.ในปี 2558 บริษัทฯ

คาดหวังรายได้ 300,000 บาทต่อเดือน ส่วนในปี 2559 คาดหวังรายได้ 500,000 บาทต่อเดือน 2.ตั้งแต่ปี 2558-

2559 เนื่องจากนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ไม่พอใจการเสนอบริการ การบริหารจัดการแพ็คเกจทัวร์ จึงท าให้ยกเลิกการ

บริการจากบริษัทและเกิดการขาดทุน กล่าวคือในปี 2558 ขาดทุน 200,000 บาทต่อเดือน ส่วนปี 2559 ขาดทุน 

300,000บาทต่อเดือน 3.ตั้งแต่บริษัทได้เสนอการบริการต่างๆ และการบริหารจัดการแพคเกจทัวร์ให้กับนักท่องเท่ียว

กลุ่มไมซ์ก าไร ในปี 2558 แค่ 100,000 บาทต่อเดอืน ส่วนปี 2559 ได้ก าไร 200,000 บาทต่อเดอืน 

นอกจากข้อมูลทุติยภูมิจากบริษัทฯ ผู้วิจัยสัมภาษณ์เจ้าของบริษัทฯ เร่ือง กระบวนการธุรกิจ (Business 

Process) หรือกระบวนการจัดตารางการเดินทางของบริษัทฯ เพื่อสบืหาสาเหตุขัน้ตอนใดในกระบวนการจัดทริปท่ีสง่ผล

ต่อ ความไม่พึงพอใจของนักท่องเท่ียว และท าให้จ านวนการยกเลิกตารางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นในแต่

ละป ี

 รูปท่ี 2 วเิคราะห์กระบวนการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
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รูปท่ี 2 วเิคราะห์ระยะเวลาการท างานในแต่ละขัน้ตอน ในขัน้ตอนท่ี 1 บริษัทสอบถามข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

ใชเ้วลาประมาณครึ่งวัน ขั้นตอนท่ี 2 บริษัทต าเนนิการสร้างทริปตามความตอ้งการลูกค้า หาข้อมูลสถานท่ีต่างๆ อา้งอิง

ความต้องการลูกค้า ต้องการใช้เวลาประมาณ 2 วัน เพราะบริษัทหาข้อมูลสถานท่ีต่างๆ อ้างอิงความต้องการลูกค้า

ต้องการ 1 วัน และออกแบบทริปให้กับนักท่องเท่ียวต้องท าใหม่ทุกตารางการเดินทางจึงท าให้เสียเวลา ขั้นตอนท่ี3

บริษัทส่งแผนการเดินทางให้ลูกค้าตรวจสอบ พร้อมท้ังปรับแก้ใช้เวลา ประมาณ 4.5 วัน เหตุผลท าให้ขัน้ตอนนี้เสียเวลา

มากเกิดจากบริษัทปราศจากการส ารวจข้อมูลตลาดการท่องเท่ียวในมิติ เช่น ลักษณะพฤติกรรมความต้องการจาก

นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ จึงท าให้ตอนปรับแก้แผนการท่องเท่ียวไม่รู้ว่าต้องปรับแก้อย่างไรจึงจะให้ให้ลูกค้าพอใจได้ ใน

ขั้นตอนสุดท้ายลูกค้าพอใจกับแผนการเดินทางและเซ็นสัญญากับบริษัทก็ต้องใช้เวลาประมาณ 4.5 วัน เหตุผลท่ีท าให้

เสียดวลาเพราะทางบริษัทขาดความรู้ในด้านวิธีการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียว และการท าให้นักทอ่งเท่ียวคงอยู่กับบริษัท

ทางบริษัทไมท่ราบว่าตอ้งการเสนอบริการแบบไหนจึงจะให้นักทอ่งเท่ียวพอใจได้และตัดสนิใจเซ็นสัญญากับบริษัททันที 

ระยะเวลาการรอคอยทริป นักท่องเท่ียวยอมรับได้คือไมเ่กิน 5 วัน แตใ่นความจริงทางบริษัท ตอ้งการใชเ้วลา

ประมาณ 5-8 วัน  ซึ่งเกินก าหนดเวลาท่ีนักทอ่งเท่ียวตัง้ไว ้จึงท าให้นักทอ่งเท่ียวบริษัทฯไมพ่อใจกระบวนการการจัดน า

เท่ียว และเส้นทางทอ่งเท่ียว จึงสง่ผลตอ่จ านวนลูกค้าใชบ้ริการน้อย ท าให้รายได้ต่ ากว่ายอดท่ีวางเป้าไว้ 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อพัฒนาแพคเก็จการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับนักทอ่งเท่ียวไมซ์ชาวจีน 

ตารางที ่4 ตัวอยา่งแพคเก็จทัวร์ประเภทการประชุมองค์กร ที่ได้จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ตารางที ่4 เป็นตัวอยา่งแผนการท่องเท่ียวท่ีได้รับจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในด้านการ

ออกแบบแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาวจีนแต่ละประเภท เนื้อหาแผนการท่องเท่ียวได้แก่ หัวข้อ

แผนการท่องเท่ียว+ระยะเวลาการเดินทาง ตัวเลือกของตารางการท่องดท่ียว A /B/C (รวมงบประมาณการเดินทางท่ี

ต้องช าระ) ตัวเลือกส าหรับท่ีพักโรงแรม/สถานท่ีการจัดงานไมซ์ของแต่ละประเภท/ตัวเลือกส าหรับงานเลี้ยงต้อนรับ/
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ตัวเลือกส าหรับร้านอาหารข้างๆแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว/ตัวเลือกส าหรับแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว/ตัวเลือกส าหรับไกซ์ 

และบริการการใชร้ถด้วย 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อถ่ายทอดต้นแบบการออกแบบแผนการเดินทางแก่บริษัทฯ และประเมินผลตาราง

การท่องเท่ียว 

ผู้ใช้ตารางการท่องเท่ียวท้ังหมดมี 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวไมซ์ กลุ่มละ 25 คน ผลการประเมิน

ตารางการท่องเท่ียวแต่ละประเภท รายงานดังต่อไปนี้ 

3.1 ผู้เข้าร่วมการจัดประชุมองคก์ร 

 ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนะตารางการท่องเท่ียวประเภทการประชุมองค์กร 

ข้อเสนอแนะ เชิงบวก(%) เชิงลบ(%) 

โรงแรม 

1. ราคาของท่ีพักโรงแรมเหมาะกับงบประเมินการเดินทาง 25 (100%) 

2. อุปกรณข์องการจัดประชุมเหมาะกับความตอ้งการของห้องประชุม 25 (100%) 

3.อาหารโรงแรมอร่อย แตค่วรมคีวามหลากหลาย และเหมาะสม กับทุกชว่งอายุ   5 (20%) 

ร้านอาหาร 

4. สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งอาหารสวย และอาหารอร่อย 25 (100%) 

5. ราคาของงานเลีย้งต้อนรับควรควบคุมภายใน500-600บาท/คน/มื้อ 5 (20%) 

6.ราคาของร้านอาหารขา้งๆ แหลง่สถานท่ีท่องเท่ียว มรีาคาแพง ควรควบคุม 300-

400บาท/คน/มื้อ

5 (20%) 

สถานท่ีท่องเท่ียว 

7. ควรเพิ่มสถานท่ีท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับหัวข้อการจัดประชุม 25 (100%) 

8. สถานที่ทางบริษัทฯ จัด สวยและสนุกดี 20 (80%) 

9. ค่าเขา้แหล่งสถานที่ท่องเท่ียวเหมาะกับงบประมาณการเดินทาง 25 (100%) 

3.2 ผู้เข้าร่วมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 

ตารางที่ 6 ข้อเสนอแนะแพคเก็จทัวร์ประเภทการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 

ข้อเสนอแนะ เชิงบวก(%) เชิงลบ(%) 

โรงแรม 

1.ราคาของท่ีพักโรงแรมไม่แพง เหมาะกับงบประมาณการเดินทาง 25 (100% ) 

2.อุปกรณก์ารจัดงานเลีย้งมอบรางวัลของโรงแรมสุดท้ายไม่เหมาะสม 20 (80% ) 

3.อาหารเชา้ของท่ีพักโรงแรมน าเสนอให้อร่อยดี 25 (100% ) 

ร้านอาหาร 
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4.งานเลีย้งตอ้นรับมลีักษณะพเิศษและอร่อยดี 25 (100% ) 

5.โรงอาหารข้างๆกิจกรรมองค์กรทุกคนร่วมกันหากได้จัดเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์จะ

สะดวกกว่า

20 (80% ) 

สถานท่ีท่องเท่ียว 

6.แหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวจัดสนุกดี 25 (100% ) 

7.ราคาของคา่เช้าแหลง่สถานท่ีท่องเท่ียวไม่แพง 25 (100% ) 

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชพี 

ตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะตาราง การท่องเท่ียวประเภทผู้เข้าร่วม ประชุมวิชาชพี

ข้อเสนอแนะ เชิงบวก(%) เชิงลบ(%) 

โรงแรม 

1.ราคาของท่ีพักโรงแรมไม่แพงยอมรับได้ 25 (100%) 

2.การบริการระหว่างการจัดประชุมเหมาะสมอยู่ 25 (100%) 

3.อาหารเชา้ที่เสนอให้อร่อยดี 25 (100%) 

4.ชาตอนบ่ายเสนอระหว่างการจัดประชุมมีลักษณะเฉพาะ 20 (80%) 

ร้านอาหาร 

5.ชนดิของร้านอาหารหากได้เพิ่มร้านอาหารจีนจะเยื่ยมมาก 10 (40%) 

6.ร้านอาหารท่ีพาไปอร่อยดแีละราคาไมแ่พง 15 (60%) 

สถานท่ีท่องเท่ียว 

7.ชนดิของแหลง่สถานท่ีท่องเท่ียวควรเพิ่มสถานท่ีเกี่ยวกับหัวข้อการจัดประชุม 25 (100%) 

3.4 ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

ตารางที่ 8 ข้อเสนอแนะตาราง การท่องเท่ียวการจัดงานแสดงสินค้า 

ข้อเสนอแนะ เชิงบวก(%) เชิงลบ(%) 

โรงแรม 

1.ชนดิของท่ีพักโรงแรมเหมาะกับงบประมาณการเดินทาง 25 (100%) 

2.การบริการของท่ีพักโรงแรมเหมาะสมอยู่ 25 (100%) 

3.ระยะห่างจากท่ีพักโรงแรมไปศูนยจ์ัดงานแสดงสินค้าไกล ไมเ่สียเวลามาก 20 (80%) 

ร้านอาหาร 

4.อาหารตอนเสนอระหว่างการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าได้จัดเป็นอาหาร

ตามสั่งจะสะดวกและประหยัดงบประมาณด้านอาหารการกินด้วย

25 (100%) 

5.งานเลีย้งต้อนรับมลีักษณะเฉพาะอรอ่ยดี 20 (80%) 

6.กินอาหารพื้นเมอืงไม่เป็นหากเปลี่ยนเป็นอาหารจีนจะเหมาะสมอยู่ 5 (20%) 

สถานท่ีท่องเท่ียว 

K D S  2 0 1 8   หน้า  10



7.แหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวได้จัดดี 25 (100%) 

4. อภปิรายผล

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้รับทราบถึงแนวคิดแบบใหม่ของการออกแบบตารางการท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียว

กลุ่มไมซ์ชาวจีนซึ่งประกอบด้วย 

 4.1 นักท่องเท่ียวไมซ์ชาวจีนพึงพอใจต่อตารางการท่องเท่ียวท่ีสร้างขึ้น สาเหตุเนื่องจากผู้วิจัยเลือกใช้

กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อท าความเข้าใจในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบตารางการท่องเท่ียวอย่างลึกซึ้ง 

โดยเอานักท่องเท่ียวไมซ์ชาวจีนเป็นศูนย์กลาง และน าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถ

สร้างไอเดียแนวทางการแก้ไข และน าเอาแนวทางนั้นมาทดสอบด้วยการทดลองขายตารางการท่องเท่ียวแบบใหม ่และ

พัฒนาตามข้อเสนอแนะนักท่องเท่ียวไมซ์ชาวจีน เพื่อให้ได้แนวทางหรอืนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย 

4.2 บริษัทฯ สามารถออกแบบตารางการท่องเท่ียวตรงตามความต้องการนักท่องเท่ียวไมซ์จีนได้เร็วขึ้น 

หลักการชุมชนนักปฏิบัติเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ปัญหา ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งและเรียนรู้วิธีการเพื่ อให้สามารถ

ปฏิบัติหรือท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงสร้างทักษะ สร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในกลุ่ม อ้างอิงหลักการ

ชุมชนนักปฏิบัติผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดตารางการท่องเท่ียวปัจจุบันของบริษัทฯ และท าความเข้าใจนักท่องเท่ียว

ไมซ์จีน เพื่อสร้างกรอบข้อค าถามส าหรับส าหรับเก็บความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้น เปลี่ยนรูปองค์ความรู้

ผู้เชี่ยวชาญให้อยู่ในรูปแบบต้นแบบการออกแบบตารางการท่องเท่ียว และแลกเปลี่ยนกับบริษัทฯ ผู้วิจัยร่วมฝึกปฏิบัติ

กับบริษัทฯ อ้างอิงตามกรอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับขั้นความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการออกแบบตาราง

การท่องเท่ียวให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อบริษัทฯ มีความมั่นใจในการออกแบบตารางการท่องเท่ียว และมีต้นแบบ 

จึงท าให้บริษัทฯ ออกแบบตารางการท่องเท่ียวตรงตามความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อน

การวจิัย 

4.3 งานวิจัยเป็นงานวิจัยท่ีประยุกต์ใช้แนวคิดจากเคร่ืองมือการจัดการความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว (ตัวอย่างเช่น นักท่องเท่ียวไมซ์ วงจรชีวิตการท่องเท่ียว) เพื่อให้รับทราบลักษณะพฤติกรรมระหว่างการ

เดินทางส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ และเพื่อให้ได้ความตอ้งการข้อมูลเชงิเปิดกวา้งส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาว

จีน นอกจากนี้ประยุกต์ใชเ้คร่ืองมอืการจัดการความรู้ในด้านการออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยให้บริษัทฯ

ทัวร์ปรับแก้แผนการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทธ์ความตอ้งการนักท่องเท่ียวให้กลายเป็นแผนการท่องเ ท่ียว

ใหม่ท่ีสามารถตอบโจทธ์ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวได้ (ตัวอย่างเช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ) และเคร่ืองมือ

การจัดการความรู้ในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ต้นแบบแผนการเดินทางส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาวจีนให้แก่

บริษัททัวร์ (ชุมชนนักปฏิบัติ) และเคร่ืองมือการจัดการความรู้ในด้านตรวจสอบประสธิภาพการท างานเกี่ยวกับผู้ใช้

ตารางการเดินทางส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาวจีน (ตัวอยา่งเช่นการทบทวนหลังปฏิบัติงาน) ประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือ

การจัดการความรู้ดังน้ีเพื่อการพัฒนาประสิธิภาพการท างานในด้านการออกแบบแผนการท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว

และดึงดูดจ านวนนักทอ่งเท่ียวเลอืกใช้บริการของบริษัททัวร์มากขึ้น 

5. สรปุผลการวิจัย

งานวิจัยนี้เลือกใช้แนวคิดอุตสาหกรรมไมซ์ในการวิเคราะห์ปัญหาในบริษัทฯ และสร้างแนวทางแก้ไขปัญหา

โดยบูรณาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ วงจรชีวิตการท่องเท่ียว ชุมชนนักปฏิบัติ นอกจากนี้ เพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพของโมเดลแก้ไขปัญหาการทบทวนหลังปฏบัิตงิาน น ามาใชเ้พื่อให้นักท่องเท่ียวไมซ์จีน และบริษัทฯทบทวน

การเรียนรู้ของตนเอง ผลการวิจัยพบว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมายพอใจกับตารางการท่องเท่ียวท่ีออกแบบใหม่ และ
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20% มขี้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตารางการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับนักทอ่งเท่ียวแต่ละช่วงอายุ งานวจิัยตอ่ไปสามารถ

ศึกษาเนื้อหานอกเหนือจากลักษณะพฤติกรรมความต้องการส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ชาวจีนโดยเฉพาะประเทศ

ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกอื่นๆ ผ่านการรับสราบลักษณะพฤติกรรมความต้องการส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ในประเทศ

ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกอื่นๆ เพื่อให้ได้แผนตารางการท่องเท่ียวเหมาะกับนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ส าหรับประเทศภูมิภาค

เอเซียแปซิฟิกอื่นๆ เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์และเยื่ยมชมแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวในรอบๆ จังหวัด

เชยีงใหม่ด้วย 
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บทคัดย่อ: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการพัฒนาระบบ One Stop Service โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งศูนย์รวมการทํางานของบุคลากรของวิทยาลัยฯ ปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ 4 ส่วน คือ ระบบขอ

อนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรม ระบบขออนุมัติเดินทาง ระบบตั้งคําของบประมาณ และระบบเงินกันเหลื่อมปี และจากการ

วิเคราะห์งานประจําของงานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า 

วิทยาลัยฯ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน อันเน่ืองมาจากการจัดทําเอกสารเบิกจ่าย และการคืนเงินยืมทดรอง

จ่ายที่ล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกเงินจากกองคลังมาชดเชยวงเงนิยืมทดรองหมุนเวียนจํานวน 1,500,000 บาท ได้ทันทีที่

มีการจ่ายเงิน และด้วยกฏระเบียบด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีขั้นตอนที่ซับซ้อน และมีเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายจํานวนมาก ทําให้ผู้เบิกเกิดความสับสน ไม่เข้าใจขั้นตอน และไม่ทราบถึงกฏระเบียบที่มีการ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ีอันได้แก่ ระบบการจัดทําเอกสารเบิกจ่าย (ระบบ E-form) ประกอบด้วย ระบบขออนุมัติ 

ระบบยืมเงินทดรองจ่าย ระบบคืนเงินยืมทดรองจ่าย และระบบเบิกจ่ายท่ัวไป นอกจากนี้ระบบสามารถแสดงรายงานทาง

การเงินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้ อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) และภาษา PHP ใช้ในการ

ออกแบบระบบ E-Form เพื่อให้สะดวกและง่ายในการจัดทําเอกสารการเบิกจ่าย ติดตั้งระบบ E-Form ไว้กับระบบ One 

Stop Service ของวิทยาลัยฯ เมื่อนําระบบที่พัฒนาขึ้น มาทดสอบในการจัดทําเอกสารด้านการเบิกจ่ายของวิทยาลัยฯ ทําให้

ขั้นตอนของเอกสารการเบิกจ่ายมีความถูกต้องตามกฏระเบียบข้อบังคับมากขึ้น และลดขั้นตอนการทํางานลง และการ

จัดทําเอกสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การเบิกจ่ายเพื่อชดเชยวงเงินหมุนเวียนได้เร็วมากยิ่งขึ้น และช่วยลด

ระยะเวลาการทํางานของบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, การบริหารการเงิน, การจัดการความรู้, ระบบบัญชี 3 มิต,ิ และงบประมาณ 
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Abstract: College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University has been developing One Stop Service System 

on the CAMT website, the purpose of the system is to serve staff as a center for administration works. Currently, there 

are 4 modules on the system for 4 main processes including approval of projects / activities, traveling request, budget 

request and overlaps budget. Based on the routine work analysis for Finance and Procurement Department, College of 

Arts, Media and Technology, it has been found that there are financial liquidity problems due to the complexity of the 

process of documents in Financial and Procurement department under many the rules and regulations.  It makes the 

confusion and misunderstanding in the Financial and Procurement procedures to CAMT staff. Therefore, this study aims 

to develop an information management system for this process. The functionalities include documentation in the process 

of finance and procurement, called E-form, which is for approving, borrowing, returning and the general disbursement 

systems.  Moreover, the system is able to do financial reporting efficiently and effectively.  To do this, Adobe 

Dreamweaver and PHP were employed to design the E- form module.  It was then installed to the One Stop Service 

system.  The implementation of the proposed module to the College staff has been conducted later.  The result shows 

that the procedures of the disbursement documents were created accurately according to the rules and regulation. The 

work process has been reduced and documentation has been performed in the same direction. As a result, the returning 

of cash flow has become faster. It also helps to reduce the working time of college staff. 

Keywords: Information system, Financial Management, Knowledge Management, Oracle 3D, Budgeting 

1. บทนํา

การดําเนินงานด้านการเงินและพัสดุ ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ในปัจจุบัน อยู่

ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 และถูกควบคุมงบประมาณด้วยระบบ

งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ โดยสามารถจัดทํารายงานทางการ

เงิน (Financial Report) ตามหลักการบัญชีเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Basis) ในลักษณะภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

สามารถรับรู้ฐานะทางการเงิน เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานได้ แต่ละคณะจะมีระบบการ

ทํางานหรือกระบวนการทํางานด้านเอกสารแตกต่างกัน และจะมีระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน

ด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกอย่างที่ออกจากคณะ เพื่อดําเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินกับ

มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และระเบียบ กฏหมายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น กระบวนการทํางานของงานการเงิน การคลังและพัสดุ ต้องมีกระบวนการให้ได้มาซึ่งเอกสารที่ถูกต้องตาม

ระเบียบฯ ซึ่งปัญหาสําคัญ ก็คือ บุคลากรของวิทยาลัยฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบข้อบังคับ และขาดความใส่

ใจในการจัดเอกสารให้ตรงตามกําหนดเวลา ยกตัวอย่างเช่น การขออนุมัติ การเขียนโครงการ การยืมเงินทดรองจ่าย 

บุคลากรมักจะกระทําโดยกระชั้นชิด ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ได้วางไว้ รวมท้ัง การคืนเงินยืมทดรอง

จ่าย ยังล่าช้า ผิดระเบียบ ตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เร่ือง เงินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2552” 
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ส่งผลให้วิทยาลัยฯ ไม่สามารถบริหารเงินหมุนเวียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของวิทยาลัยฯ 

อีกทั้งการเบิกจ่ายของบุคลากร ยังไม่ทราบระเบียบ อัตราการเบิกจ่ายในแต่กรณี หรือแม้กระท่ังแยกหมวดงบประมาณ

รายจ่ายไม่ถูกต้อง  

เดิมวิทยาลัยฯ มีแบบฟอร์มทางการเงินโดยใช้ลักษณะของ Excel ผู้เบิกดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ มากรอกข้อมูล ซึ่ง

ปัญหาที่พบคือ แบบฟอร์มมีความผิดเพี้ยนไปจากรูปแบบเดิม และการกรอกข้อมูลมีความไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญ หรือ

เบิกจ่ายผิดไปจากอัตราที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบรายจ่าย การกรอกข้อมูลในข้อมูลเดียวกันในหลายๆ แบบฟอร์ม อีกทั้งการ

เปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบข้อบังคับ จึงทําให้ต้องทําการปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อให้ถูกต้องตามกฏระเบียบ รวมท้ังยังพบ

ปัญหาผู้เบิกเงินไม่ทราบสถานะของเอกสารที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับเงินแล้วหรือไม่ เนื่องจากขาดการสื่อสารและ

ประสานงานที่ดี และไม่มีระบบที่เป็นศูนย์รวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทําข้อมูลการเบิกจ่ายมีการจัดเก็บ

กระจัดกระจาย ไม่สามารถนําข้อมูลมาจัดทํารายงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงท ีจากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้

เป็นปัญหาหลัก 2 ข้อ ดังนี้ 1) ปัญหาความไม่เข้าใจในขั้นตอนกระบวนการของการเบิกจ่าย 2) ปัญหาการขออนุมัติ การ

เบิกจ่าย การยืมเงินทดรองจ่ายและคืนเงินทดรองจ่าย  

ผู้วิจัย จึงเห็นว่า หากวิทยาลัยฯ นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการเบิกจ่าย จะสามารถลดขั้นตอนและความ

ผิดพลาดของการทํางานให้กับหน่วยงานผู้เบิก รวมท้ังระบบสามารถนําเสนอรายงานเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบจะเร่ิมตั้งแต่การขออนุมัติ การขอจ่ายเงิน การยืมและคืนเงินยืมทดรองจ่าย 

จนกระท่ังได้ฐานข้อมูลที่สามารถนําเสนอรายงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ ระบบจะอยู่บนเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ ภายใต้

หัวข้อ One stop service บุคลากรเข้าใช้ระบบได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับผิดชอบ 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลย ีและการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

ได้รับระบบขออนุมัติ ระบบการขอจ่ายเงิน และระบบการยืมและคืนเงินยืมทดรองจ่าย สําหรับงานการเงิน การ

คลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีฐานข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง และสามารถสืบค้น

ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังบุคลากรและผู้บริหารสามารถนําข้อมูลจากระบบ ไปใช้

เพื่อการตัดสินใจ และการบริหารจัดการหน่วยงาน ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี สามารถบริหารจัด

การเงินยืมทดรองจ่าย และบริหารเงินงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3 แนวคิด ทฤษฎ ีรวมถึงงานวิจัย 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จําแนก และทําสรุปข้อมูลในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้าย

ของการบัญช ีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของหน่วยงาน การ

บัญชีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) การบัญชีการเงิน หมายถึง การจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงิน 2) การบัญชี

บริหาร หมายถึง การจัดทําข้อมูลทางการบัญชี และรายงานทางการเงิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และ

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สารานุกรมออนไลน ์วิกิพีเดีย, 2554) 
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การจัดการฐานข้อมูล คือ การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูล (Database) ที่บรรจุอยู่ในระบบ

จัดการฐานข้อมูล คือ การใช้ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลร่วมกันระหว่างระบบงานย่อยต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงาน (ปรา

ลี มณีรัตน์ ,2552) คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี คือ 1) ถูกต้อง (Accurate) ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องและปราศจากความ

คลาดเคลื่อน 2) ทันเวลา (Timeliness) ข้อมูลจะต้องทันต่อเหตุการณ์และไม่ล้าสมัย 3) สอดคล้องกับงาน (Relevance) 

สารสนเทศที่เป็นประโยชนต์่อผู้บริหารต้องได้มาจากการประมวลของข้อมูลที่มีสาระตรงกัน หรือสัมพนัธ์กับปัญหาของงาน 

4) สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ข้อมูลบางประเภทมาจากแหล่งข้อมูลที่ซับซ้อนและหลากหลายทั้งจากภายในและ

ภายนอก ซึ่งผู้ใช้ต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือได้ของสารสนเทศก่อนการนํามาใช้งาน (ณัฎฐพันธ์

เขจรนันทน ์และไพบูลย์ เกียรติโกมล ,2545)

การจัดการความรู้ มีความเช่ือมโยงกับการจัดการฐานขอ้มูล คือ การเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูล เป็นข้อมูลข่าวสาร 

ตามกระบวนการของการจัดการความรู้ พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547) กล่าวว่า การจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) เป็นกระบวนการเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิดการกระทํา ตลอดจน

ประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรม ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2555) อธิบายว่า การวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้วิธีการวิศวกรรมความรู้ CommonKADS คือ การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้ทํางานโดยมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์ 

ตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือความรู้ของมนุษย์ในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ และเรียนรู้ จากความรู้ที่สะสมในตัว

บุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจ้งที่สามารถค้นหาได้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) นํามาสร้างให้เกิดการ

เปลี่ยนถ่ายระหว่างความรู้ทั้งสองด้านเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นระบบเป็นส่วนหนึ่งของวนิัย 5 

ประการ ตามแนวคิดในการพัฒนาองค์กรของการเรียนรู้ของ Dr.Peter Senge (ผู้เขียนเร่ือง The Fifth Discipline : The Art 

and Practice of the Learning Organization) การคิดอย่างเป็นระบบ วรภัทร ภู่เจริญ (2537) กล่าวว่า ความสามารถในการ

เข้าใจที่มาของผลลัพธ์ สามารถวิเคราะห์เชิงซ้อน ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ล่วงหน้าและ

แม่นยํา นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างราบร่ืน รวมถึงวางแผนป้องกันเอาไว้ได้ ผู้ที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

จะใช้ความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ในการมองเหตุการณ์ทุกเร่ือง ร่วมกับอาศัยข้อมูลที่มีอยู่นําเข้ามาวิเคราะห์หา

ผลลัพธ์ในอนาคตได้ไม่ยาก การคิดอย่างเป็นระบบไมใ่ช่แค่เป็นการสร้างให้บุคคลหรือทีมงานมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นการมองภาพรวมเท่านั้น ยังจะช่วยขจัดปัญหาความ ซับซ้อนของการทํางานได้อีกด้วย และ 

ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2552) กล่าวว่า System Thinking เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการเรียนรู้ หรือแผนตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลง ช่วยให้องค์กรสามารถเรียนรู้และมีความพร้อมในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง และแต่ละระบบจะเรียนรู้

หาวิธีการ (How to) ในการรักษาสมดุลของตัวแปรต่างๆ จากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่ได้เรียนรู้สามารถสร้าง

มูลค่าและพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ระบบจะเรียนรู้เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มความสามารถ ทํางานได้ปริมาณ

มากขึ้นหรือรวดเร็วขึ้น ควบคุมและลดความเสี่ยงในการทํางาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ได้นําแนวคิดการคิดอย่างเป็นระบบเข้า

มาช่วยในการแก้ไขปัญหาของกระบวนการทํางานของงานการเงิน การคลัง และพัสดุ    

อีกท้ังผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยดังนี้ วิสูตร ลิ่วเกียรติ (2557) ทําการศึกษาหัวข้อ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ

ติดตามการใช้งบประมาณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการตัดสินใจ

และติดตามการใช้งบประมาณเพื่อวางแผนการเบิกจ่าย เงินงบประมาณในปีถัดไป บุญรักษ ์กฤษวงษ์ (2553) ทําการศึกษา

หัวข้อ “การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เชียงใหม่”มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยระบบได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายและลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซ้อน เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการใช้งานด้านการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และในการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและ

ผู้บริหาร เศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ (2557)  ทําการศึกษาหัวข้อ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสําหรับ

การดําเนินการในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณของมูลนิธิ นิมิตเอเชีย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทํา

การจัดการความรู้ด้านการดําเนินการในงานการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณ โดยใช้กระบวนการ 

CommonKADS มาใช้ในการสกัดความรู้ และสังเคราะห์ ออกมาเป็นองค์ความรู้ และเรียบเรียงออกมาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน 

สําหรับใช้ในการถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ดําเนินงานได้อย่างเป็นระบบ  

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยนี้ แบ่งขอบเขตของการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 1) เอกสารการจัดสรร

งบประมาณประจําป ี2560-2561 ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 2) ระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง และ พรบ.จัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอบเขตประชากร ได้แก่ 1) กลุม่

ผู้ใช้บริการ 2) กลุ่มผู้ให้บริการ 3) กลุ่มผู้อนุมัติการเบิกจ่าย โดยประชากรท้ัง 3 กลุ่ม เป็นบุคลากรในสังกัดของวิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ีที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบงานการเงิน การคลัง และพัสดุ 

2. การดําเนินการวิจัย

สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีการวิจัย (Methodology) งานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้

กําหนดวิธีการวิจัยโดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันประกอบไปด้วย การกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร และกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 

รูปที่ 1 แผนผังวิธีการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 จัดทําสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ รวมท้ังสอบถาม เพื่อหาปัญหาของ

กระบวนการทํางานของงานการเงิน การคลัง และพัสดุ โดยนําแนวคิด System Thinking การคิดอย่างเป็นระบบมาวิเคราะห์

ปัญหา และจัดเป็นกระบวนการแก้ปัญหาโดยรวม รวมท้ังออกแบบระบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะประกอบไปด้วย การ

แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลจากเอกสาร และพนักงาน อีกทั้งต้องมีการสอบทานความรู้จาก

แหล่งความรู้ ว่ามีความถูกต้องหรือไม ่

ขั้นตอนที่ 2 นําแนวคิดการจัดการฐานข้อมูล (Data Management) มาช่วยในการจัดการข้อมูลทางการเงิน ซึ่งต้องใช้

ความรู้ทางด้านบัญชีมาประกอบ และใช้ CommonKADs Knowledge Model มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดยมี

กระบวนการ มาตรฐานของ CommonKADS ซึ่งประกอบด้วย วิธีการจับความรู้ (Knowledge Capture) การวิเคราะห์ความรู้ 

(Knowledge Analysis) การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) และการนําความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) ซึ่ง

เป็นวิธีที่เน้นการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ มีการแบ่งโครงสร้างความรู้ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับงาน (Task Level) 

ระดับคิด (Inference Level) และระดับปัญหา (Domain Level) โดยแสดงเป็น Knowledge Map แบบจําลองความรู้ของ

กระบวนการทํางาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ  

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลกระบวนการแก้ปัญหาในรูปของระบบสารสนเทศ โดยใช้ Adobe Dreamweaver ในการออกแบบระบบ 

ซึ่งระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ระบบการขออนุมัต ิระบบการขอจ่ายเงิน และระบบการยืมและคืนเงินยืมทดรองจ่าย  

ซึ่งเป็นระบบการจัดทําเอกสาร และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งระบบไว้บนเว็ปไซด์ของวิทยาลัยฯ ภายใต้หัวข้อ One Stop Service ทําการทดลองใช้ระบบ โดยการ

ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ได้ทราบถึงวิธีการใช้ระบบและเมนูต่างๆ แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และนําไปปรับปรุงระบบต่อไป  

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงระบบของงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ทําการทดลองใช้อีกครัง้  

ขั้นตอนที่ 6 แบบสอบถาม เพื่อสํารวจความพึงพอใจในระบบ และนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ 1) ข้อมูลที่รวบรวมจากการสนทนากลุม่ (Focus Group) การ

สังเกตการณ์ การสอบถาม และการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 2) ข้อมูลที่รวบรวมจากการสํารวจโดยใช้

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบ 2.ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ข้อมูล

จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ อันได้แก่ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ ์ บทความ เอกสารทาง

วิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ ์เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) และภาษา PHP ใช้ในการออกแบบระบบ E-Form แบบฟอร์มทาง

การเงินและพัสดุ  

3. ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยใช้ อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) และภาษา PHP ใช้ในการออกแบบระบบ E-
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Form แบบฟอร์มทางการเงินและพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบการจัดทําเอกสาร ซึ่งได้แก่ ระบบขออนุมัติ ระบบการขอจ่ายเงิน และ

ระบบการคืนเงินยืมทดรองจ่าย เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารนําข้อมูลจากระบบ ไปใช้เพื่อการตัดสินใจ และการบริหาร

จัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการทํางานของระบบ E-form โดยรวม 

จากการเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน และการออกแบบระบบ ตลอดจนการแสดงแผนผังระบบงาน (Work Flow) 

ดังกล่าว ระบบการทํางานของงานการเงิน การคลังและพัสดุ งานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือ ระบบควบคุมงบประมาณ ที่

เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ซึ่งผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ระบบและแสดงในรูปแบบของ Knowledge Map  

ระบบการเบิกจ่ายและควบคุมงบประมาณ ที่แสดงองค์ประกอบภายใต้แนวคิด Knowledge Map โดยมีปัจจัย

นําเข้า (Inference Input : II) กระบวนการ (Inference Process : IP) และผลลัพธ ์(Inference Output : IO) ในแต่ละประเด็นจะ

มีการระบุว่าเป็นความรู้ในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge) 
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T1

ระบบการเบกิจา่ยและ
ควบคุมงบประมาณ

Tacit Knowledge

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

II1

Explicit Knowledge

II2

หลักฐานประกอบ

Explicit Knowledge

II3

งบประมาณท่ีไดร้ับจัดสรร

Explicit Knowledge

II4

ระบบท่ีใช้บันทึกบัญชี

Tacit Knowledge

II5

วางแผนการเบกิจ่าย

Tacit Knowledge

คุณภาพของการเบิกจา่ย

IO1

Explicit Knowledge

IO2

ความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร

Explicit Knowledge
รายงานการเบกิจ่ายตาม

แผนงบประมาณ
IO3

Explicit Knowledge

IO4

งบการเงนิประจําเดอืน

Explicit Knowledge

IO5

รายงานการเบกิจา่ยโดยมี
สภาพคลอ่งทางการเงนิ

Tacit Knowledge

IP1

วธีิการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้ง

Tacit Knowledge

IP5

วธีิการควบคุมการเบิกจา่ย

Tacit Knowledge

IP4

ข้ันตอนการลงบัญชีระบบ 3 มิติ

Tacit Knowledge

IP3

วธีิการตรวจสอบ
ประเภทรายจา่ย

Tacit Knowledge

IP2

วธีิการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจา่ย

รูปที่ 3 Knowledge Map ภารกิจการควบคุมงบประมาณ 

3.1 แผนผังระบบงาน (Work Flow) 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ผลวิจัยที่ได้คือ ระบบ E-form คือ

ระบบการจัดทําเอกสารทางการเงินและพัสดุ อันได้แก่ การขออนุมัติ การเบิกจ่าย การยืมเงินทดรองจ่าย การคืนเงินยืม 

ทดรองจ่าย รวมถึงการควบคุมงบประมาณ ซึ่งระบบจะช่วยลดระยะเวลาการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้แก่

บุคลากร ระบบมีความเช่ือมโยงกันของแบบฟอร์มต่างๆ และสามารถแสดงรายงานการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารสามารถนําไปตัดสินใจในการวางแผนการใช้งบประมาณ รวมท้ังยังเป็นฐานข้อมูล

การเบิกจ่ายในแต่ละปี สามารถสืบค้นได้ง่าย และยังมีความถูกต้องครบถ้วนของสาระสําคัญในแต่ละแบบฟอร์ม ระบบ E-

form เผยแพร่ ในเวปไซต์ของวิทยาลัยฯ ภายใต้หัว ข้อ One Stop Service ดังนี้ http://www.camt.cmu.ac.th/onestop 

เมื่อเข้าระบบ One Stop Service จะปรากฏแถบเมนูด้านซ้ายมือ ดังภาพ 

โดยใช ้User name และ Password 

สําหรับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของ

วิทยาลัยฯ 
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รูปที่ 4 เมนูระบบ E-form ใน One stop service 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และง่ายต่อผู้ใช้งานระบบต่างๆ จึงแสดงด้วยผังงาน (Flowchart) ระบบงานหลักๆ ของการ

บันทึกข้อมูลในระบบ E-Form ดังรูปต่อไปนี้ 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการขออนุมัติและยืมเงินทดรองจ่าย ในระบบ E-form  

เลือก 
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การขอจ่ายเงิน การคืนเงินยืมทดรองจ่าย

รูปที่ 6 ขั้นตอนการขอจ่ายเงินและการคืนเงินยืมทดรองจ่าย ในระบบ E-form  

ตาราง 1 ภาพรวมของระบบ E-form 

เมนู คุณสมบัติ 

 ทะเบียนคุมงบประมาณ แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ โดยแสดงงบประมาณใช้ไป 

งบประมาณคงเหลือ 

 บันทึกขออนุมัติท่ัวไป

(กิจกรรมนอกแผน)

ขออนุมัติในหลักการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย (นอกเหนือจากการขออนุมัติ

โครงการและขออนุมัติเดินทาง) 
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เมนู คุณสมบัติ 

 ใบขอจ่ายเงิน การขอจ่ายเงิน กรณีที่ได้รับอนุมัติโครงการ อนุมัติเดินทาง หรือขออนุมัติในหลักการไป

แล้ว แต่ไม่สามารถยืมเงินได้ทัน จึงต้องสํารองเงินไปก่อน และต้องมาขอจ่ายเงินใน

ภายหลัง โดยรวบรวมใบเสร็จค่าใช้จ่ายทั้งหมดมากรอกในเมนู ใบขอจ่ายเงิน 

 สัญญายืมเงิน ขอยืมเงินทดรองจ่ายกรณีเร่งด่วน  

กรณีไม่สามารถพิมพ์สัญญายืมเงินจากระบบได้ตามเง่ือนไข คือ น้อยกว่า 14 วันก่อนจัด
กิจกรรม จะกรอกสัญญายืมเงินได ้ต้องกรอกขออนุมัติในหลักการก่อนเท่านัน้  

 คืนเงินยืมทดรองจ่าย คืนเงินยืมทดรองจ่ายที่ได้ยืมเงินไปเพื่อจัดโครงการ การเดินทางไปราชการ หรือกิจกรรม

อื่นๆ ตามจํานวนเงินในสัญญายืมเงินที่ได้กรอกในระบบใบสัญญายืมเงิน 

 จัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าจ้าง หรือค่าใช้สอยอ่ืนๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม 

พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 

 เบิกเงินสดย่อย ขออนุมัติเบิกเงินสด กรณีจ่ายแต่ละคร้ังไม่เกิน 3,000 บาท  

 เบิกค่าสาธารณูปโภค การขออนุมัติเบิกค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ทั้งจ่ายให้แก่ซัพพลายเออร์ และจ่าย

ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้สํารองเงินออกไปก่อน 

4. อภิปรายผล

ผลการวิจัย เร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี (ระบบ E-form) เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย เร่ืองระบบสนับสนุนการตัดสินใจและติดตามการใช้งบประมาณ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานวิจัย เร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเบิกจ่าย

งบประมาณของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แล้ว พบว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซ้อน เหมือนกัน จะ

ต่างกันตรงรูปแบบของเอกสารที่ได้จากระบบ และผู้ป้อนข้อมูลของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คือ ผู้เบิก 

(ผู้รับผิดชอบควบคุมงบประมาณของส่วนงาน) ไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ซึ่งผลดีคือ เป็นการ

กระจายงาน และสามารถตรวจสอบกันได้  นอกจากนี้ข้อดีของระบบ E-form คือการกําหนดอัตราค่าใช้จ่าย ช่วงเวลา ที่

ถูกต้องสําหรับการเบิกแต่ละกรณี เป็นเงื่อนไขของการทํางานของระบบ และมีขั้นตอนการทํางานที่ถูกต้อง 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี (ระบบ E-form)  ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีแนวคิดที่ว่าควรจะมีการพัฒนาระบบอื่นๆ ได้อีก เช่น ทุกระบบที่ได้สร้างขึ้น

จากการวิจัยครั้งนี้ นําไปเชื่อมต่อกับ 

1. ระบบตัดงบประมาณของหน่วยนโยบายและแผน (ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการเช่ือมต่อ) ผู้เบิกไม่ต้องตัดงบที่หน่วย

นโยบายและแผน ระบบจะถูกตัดงบประมาณตามเอกสารที่ได้กรอกในระบบ E-form และดึงข้อมูล กองทุน แผนงาน รหัส

งบประมาณ จากการตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทําให้ผู้เบิก สามารถรู้ถึงงบประมาณที่ใชไ้ป และงบประมาณ
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คงเหลือ สามารถนําข้อมูลให้หัวหน้าผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้นําไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการใช้งบประมาณปี

ปัจจุบัน และงบประมาณปีถัดไป 

2. ระบบติดตามงาน ผู้เบิกรู้สถานะของเส้นทางการเดินเอกสาร เช่น เมื่อเอกสารผ่านการลงนามจากผู้บังคับบัญชา

ขั้นต้นแล้ว เอกสารจะถูกส่งมายังเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อทําการเบิกจ่าย เมื่อเอกสารถูกตรวจสอบและดําเนินการเบิกไปยัง

กองคลัง หรือเบิกเงินจากวิทยาลัยฯ ผู้เบิกจะทราบเส้นทาง ระยะเวลา คนที่รับผิดชอบเอกสารนั้นๆ ทําให้ลดความผิดพลาด

ของการสูญหายของเอกสาร  

3. ระบบควบคุมการจ่ายเช็ค การจัดทําเช็ค การแจ้งให้ผู้เบิกมารับเช็ค/หรือการแจ้งการโอนเงินผ่าน E-mail เช่น

เอกสารการเบิกจ่ายที่มาถึงหน่วยงานเงิน จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.เงินยืมทดรองจ่าย (สัญญายืมเงิน) 2. การขอ

จ่ายเงิน (กรณีได้สํารองจ่ายไปก่อน) 3. การขอจ่ายเงินให้แก่ซัพพลายเออร์ ซึ่งระบบนี้ จะทํารายงานการทําเช็คจ่าย โดย

จําแนก เป็นประเภทของเงินยืม และค่าใช้จ่าย เมื่อรายการถูกดึงมาทําเช็คแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้เบิกเพื่อแจ้งว่า ได้ทํา

การจ่ายเช็คและโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

4. ระบบควบคุมและตดิตามเงนิยืมทดรองจ่าย สืบเนื่องจากการทําจ่ายเช็ค จะได้รายงานเงินยืมทดรองจ่าย โดยระบุ

ช่ือผู้ยืม จํานวนเงิน รายการที่ยืม เลขที่สัญญายืมเงิน และวันครบกําหนดส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย จะสร้างระบบติดตามและ

แจ้งเตือนเม่ือใกล้ถึงกําหนด เมื่อถึงกําหนดส่งใช้เงินยืมแล้ว ยังไม่ส่งใช้เงินยืม ระบบจะสามารถจัดทําหนังสือตดิตามเงนิยืม

ไปยังผู้ยืม เพื่อให้ดําเนินการคืนเงินยืม และเมื่อมาคืนเงินยืมแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินทําการบันทึกข้อมูล พร้อม SCAN 

เอกสารเข้าระบบ เงินยืมรายการดังกล่าวก็จะถูกหักล้างเงินยืม หรือลดยอดเงินยืมตามเอกสารส่งใช้คืนเงินยืม (ซึ่งจะเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2552) 

5. ระบบการควบคุมการรับเงินของวิทยาลัยฯ เมื่อมีระบบการจ่ายเงินงบประมาณแล้ว ก็มีระบบการรับเงิน การออก

ใบเสร็จของวิทยาลัยฯ จะสามารถจัดทํารายงานสภาพคล่องทางการเงิน ทราบถึงสถานะเงินคงเหลือ การเข้าออกของเงิน

ในบัญช ีเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการควบคุมภายในที่ดีด้วย  

5. สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร งานการเงิน การคลัง และพัสดุ อันได้แก่ การสร้างระบบแบบฟอร์ม

ทางการเงิน (E-form) รวมท้ังการกําหนดกระบวนการขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน ช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของ

บุคลากรได้เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การคืนเงินยืมทดรองจ่ายในกรณีเดินทางไปราชการ ผู้คืนเงินยืมสามารถกรอก

แบบฟอร์มคืนเงินยืม แล้วข้อมูลในแบบฟอร์มคืนเงินยืมจะถูกเช่ือมโยงไปยังรายงานและสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

รวมท้ังกรณีซื้อวัสดุ หรือการจ้างบุคคล เพื่อใช้ในโครงการ ข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังบันทึกขอ้ความขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้าง 

ทําให้ระยะเวลาในการกรอกแบบฟอร์มลดลง จากเดิมต้องกรอก 3 แบบฟอร์ม ได้แก่  1) ใบคืนเงินยืมทดรองจ่าย 2) 

รายงานและสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3) บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซือ้จัดจา้ง ซึ่งเป็นการกรอกข้อมูลเดิมๆ ซ้ําๆ ทั้ง 3 

แบบฟอร์ม เมื่อสร้างแบบฟอร์ม แล้ว การกรอกข้อมูลก็ลดลงเหลือ 1 แบบฟอร์ม และยังทั้งเรียกข้อมูลขึ้นมาแก้ไข และ

บันทึกเพิ่มใหม ่ในการทํางานครั้งต่อๆ ไป ที่มีลักษณะหรือกรณีเดียวกันนี้ ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด ช่วยประหยัดเวลา

การทํางาน และเม่ือส่งเอกสารมาให้หน่วยการเงินตรวจสอบข้อมูลก็จะครบถ้วน ไม่ต้องกลับไปแก้ไขใหม่หลายๆ คร้ัง ลด

เวลาจากเดิม ที่เคยส่งคืนเงินยืมเกิน 15 วัน หลังโครงการเสร็จสิ้น เหลือเพียง 7 วัน ตามกําหนดเวลา 
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การนําแนวคิด System Thinking มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบโดยรวมของงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ทําให้

ทราบถึงปัญหา และการแก้ไข อันได้แก่ การเร่งติดตามการคืนเงินยืมทดรองจ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ตอ้งแกไ้ขอย่างเร่งด่วน ต้องทํา

ให้การส่งใช้เงินยืมของบุคลากร ส่งตรงตามกําหนดเวลา ซึ่งจะทําให้กระแสเงินสดของวิทยาลัย ไม่ขาดสภาพคล่อง หากแต่

เดิม การแก้ปัญหา ไม่ตรงจุด เช่น เมื่อเงินทดรองจ่ายขาดสภาพคล่อง แนวทางการแก้ปัญหาคือ การยืมเงินทดรองจ่ายเพิ่ม

จากมหาวิทยาลัย ทําให้ถูกตําหนิอยู่บ่อยครั้งว่า บริหารเงินหมุนเวียนไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิด 

System Thinking แล้ว จะทําให้ทราบปัญหา และสร้างระบบขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหา จึงได้สร้างระบบเพ่ืออํานวยความสะดวก 

แก่ผู้ใช้บริการ โดยการออกแบบฟอร์ม เพื่อลดระยะเวลาการจัดทําเอกสาร ง่ายแก่การตรวจสอบ ทําให้ผู้ยืมเงิน สามารถ

ใช้แบบฟอร์มจากระบบ และเข้าใจกระบวนการ ทําให้การคืนเงินยืมมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการตรงตามเวลาที่

กําหนด ซึ่งจากเดิม การคืนเงินยืมล่าช้า เนื่องจากไม่เข้าใจในการจัดทําเอกสารการคืนเงินยืม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่การเงินไม่

สามารถส่งเอกสารตั้งเบิกเงินมาชดเชยวงเงินหมุนเวียนได้ จึงทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จากที่กล่าวมา นอกจาก

ระบบ E-form จะทําให้ลดระยะเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้ว ยังเป็นฐานข้อมูล และคลังความรู้ เก็บรวบรวม

ประสบการณ์การทํางานของผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญ สามารถนํามาเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทําให้ความรู้ไม่

สูญหายไปกับบุคลากรที่ลาออกไป ความรู้ยังคงอยูกั่บองค์กรตลอดไป 
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การเพ่ิมผลติภาพแรงงานและลดวงจรสูญเสยีกระบวนการผลติสำหรับธุรกจิขนส่ง กรณีศกึษา 
Increasing Labor of Productivity and Reducing Loss in Production Cycle for Transportation 

Business: A Case Study 
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บทคัดย่อ: 
การวจัิยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการเพิ่มผลติภาพการผลติและการลดวงจรสูญเสยีในธุรกจิ ของบริษัท

กรณีศกึษา ไดแ้ก่ บรษิัท T จำกัด ซึ่งเป็นบรษิัทขนสง่ขนาดใหญใ่นจังหวัดนครสวรรค์ วธิกีารวจัิยไดแ้ก่ 1) การสัมภาษณ์เชิง
ลกึ 2) การระดมความคิดเห็น 3) การใชร้ะบบพี่เลี้ยงในการแกไ้ขปัญหาจากการทำงานจรงิ 4) การเปรยีบเทยีบผลการ
ดำเนนิงานปกี่อนในช่วงเวลาเดยีวกัน ผลการวจัิยพบวา่การประยุกตใ์ชค้วามรูจ้ากการฝกึอบรม และผลลัพธข์องการให้
คำปรกึษา อาทิ การเปรยีบเทียบข้อมูลผลติภาพแรงงานเพิ่มขึ้น การลดการสูญเสยีในวงจรการผลติที่ผูป้ระกอบกจิการ
ไดร้ับ แสดงไดจ้ากตัวชี้วัดการเพิ่มผลติภาพแรงงาน และการลดความสูญเสียในวงจรการผลติและบรกิาร โดยบรษิัท T 
จำกัด ในดา้นเพิ่มผลติภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.39 คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกจิ 7,941,479.18 บาท ในดา้นลดการ
สูญเสยีในวงจรการผลติและการบรกิาร ลดลงรอ้ยละ 75  คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกจิ 29,898 บาท   

คำสำคัญ: แรงงาน, ขนส่ง, ผลติภาพ 

Abstract: 
This research aims to study how to increasing labor of productivity and the reduction of loss cycle in the 

transportation business. A case study of the T. company where is a large company in Nakhonsawan province. Research 
methods include 1) in-depth interviews, 2) brainstorming, 3) the use of mentoring systems to solve problems in action 
learning, 4) comparison of previous year's performance in the same period. The results showed that the application of 
knowledge from the training. The results of the consultation, such as the comparison of labor productivity data. Reduce 
losses in production cycles that entrepreneurs have received. The indicators of labor productivity growth found that the 
increase in labor productivity increased by 30.39%, representing an economic value of 7,941,479.18 baht. Regarding 
reducing the loss in the production and service cycle. 75% of the financial cost is 29,898 baht. 

Keywords: Labor, Transportation, Productivity 

1.บทนำ
การจัดการการขนสง่หรอืโลจิสตกิเป็นเรื่องใหม่ที่นา่สนใจขององค์กรที่ใหบ้รกิารผลติหรอืใหบ้รกิาร ในช่วยแรกได้

มุ่งเนน้เฉพาะปัญหาบางสว่นเช่นการจัดการสนิค้าคงเหลอืหรอืการขนสง่ ตอ่มาเม่ือการแข่งขันเพิ่มขึ้นและองค์กรตา่ง ๆ 
ตอ้งเปลี่ยนทศิทางจากปัญหาของตัวเองไปสูค่วามต้องการของลูกค้า ดังนัน้บทบาทของโลจิสติกก็มีความสำคัญมากขึ้น ซึ่ง
จะตอ้งมุ่งเนน้ไม่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตเ่ป็นการจัดการหว่งโซ่อุปทานทัง้หมดของการขนสง่ (Douglas M. Lambert. 2008 
:2) ทัง้นี้พบวา่ บุคลากรในการทำงานในระบบขนสง่มีสว่นสำคัญเป็นอย่างมาก ซี่งในประเทศไทยพระราชบัญญัตสิง่เสริม
การพัฒนาฝมืีอแรงงาน พ.ศ. 2545 ไดก้ลา่วถงึ การฝกึยกระดับฝมืีอแรงงาน หมายความวา่ การที่ผูป้ระกอบกจิการซึ่งเป็น
นายจ้างจัดใหลู้กจ้างไดฝ้กึอบรมฝมืีอแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชพีที่ลูกจ้างปฏิบัตงิานอยู่ตามปกติ เพื่อใหลู้กจ้างได้มี
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ความรูค้วามสามารถและทักษะในสาขาอาชพีนัน้สูงขึ้น (กระทรวงแรงงาน. 2561) ดังนัน้ กรมพัฒนาฝมืีอแรงงานจัดให้มี 
โครงการเพิ่มผลติภาพแรงงานสู ่SME 4.0 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำ
ไปสูแ่รงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ไดม้าตรฐานฝมืีอแรงงาน เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการกา้ว
ขา้มไปสูป่ระเทศไทย 4.0  เป็นการผลักดันใหส้ถานประกอบกิจการ SMEs สามารถนำแนวทางไปปฏิบัตเิพื่อเพิ่มผลติภาพแรงงาน 
และลดการสญูเสียในวงจรการผลติไดอ้ย่างย่ังยืน อันจะเป็นการเพิ่มผลติแรงงาน และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของสถาน
ประกอบกจิการ และสง่ผลตอ่การเสรมิสรา้งศักยภาพของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
เพื่อสรา้งความย่ังยืนในการเพิ่มผลติภาพแรงงาน สู ่ SMEs 4.0 และยกระดับการขับเคลื่อนผลติภาพแรงงานในภาพรวมของ
ประเทศ  ในการพัฒนาฝมืีอแรงงาน  

ขัน้ตอนกระบวนการศกึษารวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหป์ระเมินสถานะภาพของสถานประกอบกจิการ มีเครื่องมือ
หลากหลายรูปแบบ ในงานวิจัยนี้ไดน้ำวธิกีารวเิคราะหก์า้งปลา (Fish Bone Analysis) เพื่อบง่ชี้ปัญหาที่สำคัญขององค์ ซึ่ง
พบวา่การวเิคราะห์แบบกา้งปลาสามารถใชเ้พื่อบง่ชี้ปัญหาที่เกดิขึ้นในองค์กร (Phillips, L. and Simmonds, L., 2013: 18-
20) นอกจากนี้ยังมีการใช้การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหาร
และพนักงานประเมินสถานการณ์ในองค์กร ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยตา่ง ๆ ที่มีตอ่การทำงานขององค์กร
(Humphrey, A., 1996) จากนัน้เม่ือทราบปัญหาที่ต้องการแกไ้ข พรอ้มขอ้มูลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกแลว้ งานวจัิยนี้ ได้ใชร้ะบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในการทำงานรว่มกัน เนื่องจากระบบพี่เลี้ยงไดร้ับการ
พสิูจนว์า่เป็นระบบที่มีประสทิธภิาพสูงและเป็นที่นยิมใช้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เนื่องจากเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรูท้ี่มีจุดประสงค์พื้นฐานในการสรา้งความสัมพันธร์ะหวา่งพี่เลี้ยง (Mentor) กับผูท้ี่ไดร้ับการถา่ยทอดงาน
ดังนัน้ระบบพี่เลี้ยงจึงถูกนำมาใชเ้ป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการความรูร้ะหวา่งผูท้ี่มีประสบการณ์มากกวา่และผูท้ี่มี
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ โดยพี่เลี้ยงหรอืผูท้ี่มีประสบการณ์สูงจะทำหนา้ที่ใหค้ำปรกึษา แนะนำ สอนงานและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพในการทำงานใหก้ับผูท้ี่ถูกสอนงาน (สำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2561) กลา่วโดยสรุป
คือ เม่ือทำการการวเิคราะหป์ระเมินสถานะภาพของสถานประกอบกจิการ โดยใชเ้ทคนคิก้างปลาเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประเด็น
ปัญหาที่ตอ้งการแกไ้ขและเรง่ดว่นในแตล่ะสถานประกอบกจิการแล้ว จะพบประเด็นที่ผูป้ระกอบกจิการตอ้งการปรับปรุง
แกไ้ข พัฒนา เครื่องมือที่ใชใ้นการวเิคราะห์ อาศัยการอบรมทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน  ผา่น
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยทมีที่ปรกึษา โดยความรว่มมือของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาและสถาบันพัฒนา
ฝมืีอแรงงาน 8 นครสวรรค์ โดยการกำหนดกรอบมาตรการแกไ้ขปัญหา พัฒนา ดา้นเพิ่มผลติภาพแรงงาน ดา้นลดการ
สูญเสยีในวงจรการผลติและการบรกิาร และการฝกึอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน    บรษิัท T จำกัด เป็นบรษิัทขนส่ง
ที่ไดร้ับการคัดเลอืกใหเ้ขา้รว่มโครงการเพื่อศกึษาการเพิ่มผลติภาพแรงงานและการลดการสูญเสยีในวงจรผลติ โดยดำเนิน
มีวธิกีารวจัิยดังในหัวขอ้ต่อไป 
2. การดำเนนิการวิจัย

งานวจัิยนี้ ไดด้ำเนนิการวจัิยแสดงทัง้หมด 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1)  การรวบรวม จัดเก็บ วเิคราะหข์อ้มูลตลอดจนสภาพปัญหาของสถานประกอบกจิการ  ในดา้นการบรหิารจัดการ

ดา้นการผลติหรอืบรกิาร ดา้นทรัพยากรมนุษย์ และด้านการบรหิารจัดการโลจิสตกิ ภายในกระบวนการผลติหรือ
บรกิาร ขอ้มูลผลติภาพแรงงานในรูปแบบเชงิมูลค่าหรอืหนว่ยนับ และนำเสนอแผนปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน กระบวนการผลติและบรกิาร เพื่อใหมี้ผลติภาพแรงงานที่สูงขึ้น และลดการสูญเสยีในวงจรการผลติหรือ
บรกิาร ดว้ยการพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถของพนักงาน โดยวธิกีารสัมภาษณ์เชงิลกึแบบไรโ้ครงรา่ง
จากผูจั้ดการบรษิัท จำนวน 1 คน พนักงานธุรการ จำนวน 3 คน พนักงานขับรถ จำนวน 20 คน ซึ่ง การเลอืก
ประชากรทุกระดับชัน้ของกจิการเขา้รว่มการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกช่วยใหไ้ดผ้ลการ
วเิคราะหท์ี่หลากหลายมุม สะท้อนความเป็นจรงิของกจิการ ณ ปัจจุบันโดยแสดงรูปขัน้ตอนการวจัิย ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ขัน้ตอนการวจัิย 
2) การระดมความคิดเห็นเพื่อการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยวิธีการวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของกิจการ
3) การวิเคราะหล์ักษณะของปัญหาและความสัมพันธข์องปัญหาโดยเทคนิคกา้งปลา
4) การแกไ้ขปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ของบรษิัทไดแ้ก่ หัวหนา้สำนักงานบรษิัท T จำกัด โดยทำงานรว่มกันในลักษณะการ

ทำงานแบบพี่เลี้ยงซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝมืีอแรงงาน
จำนวน 2 คน ทำการอบรมหัวขอ้การทำงานรว่มกัน และรว่มกันหาวธิกีารแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้น

5) การเปรยีบเทยีบผลการดำเนนิงานการเพิ่มผลติภาพแรงงานและการลดการสูญเสยีในวงจรการผลติในช่วง
ระยะเวลาเดยีวกันของปทีี่ผา่นมา

3. ผลการศกึษา
3.1 ผลการศกึษาสภาพทั่วไปของบรษิัท

จากผลการศกึษาพบวา่สภาพทั่วไปของบรษิัท T จำกัด พบวา่ บรษิัท T จำกัด เป็นบรษิัทขนสง่และดำเนนิงาน
ดา้นโลจิสตกิไดร้ับรางวัลบรษิัทผูป้ระกอบการขนสง่ดเีดน่และดำเนนิงานตามมาตราฐาน ISO (The International 
Organization for Standardization) โดยลูกค้ารายสำคัญที่บรษิัทใหบ้รกิาร เป็นบรษิัทขนาดใหญท่ี่มีขื่อเสยีงของประเทศไทย 
ทัง้บรษิัทดา้นการขายปูนซเีมนต์ บรษิัทดา้นการขายสนิค้าอุปโภคและบรโิภคตา่ง ๆ ปัจจุบันผลวา่บรษิัท T จำกัด มีประกอบ
สูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวการมีรถเสยีระหวา่งการเดนิทางขนสง่สนิค้าเนื่องจากสภาพรถไม่พรอ้มในการใชง้าน 
พนักงานมีความบกพรอ่งในการตรวจสภาพความพรอ้มของรถก่อนออกเดนิทาง   ซึ่งสง่ผลใหบ้รษิัทมีค่าใชจ่้ายในการส่ง
ช่างซ่อมรถที่เสียระหวา่งทาง ความลา่ชา้ในการขนสง่สนิค้า และมีผลตอ่ความพงึพอใจของลูกค้าเกดิขึ้น โดยในปี 2560 มี
จำนวนรถเสยีระหวา่งการเดนิทางขนสง่สนิค้าเนื่องจากสภาพรถไม่พรอ้มในการใชง้าน 4 ครัง้ เป็นเงนิทัง้สิ้น 6,644 บาท 
3.2 ผลการศกึษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน 

ตารางที่ 1 การวเิคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness)

1.มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ทำงาน 
2.มีการทำสัญญาในด้านการบริการกับบริษัทชั ้นนำ
ภายในประเทศ 
3.มีระบบการจัดการคุณภาพและไดร้ับรางวัลตา่ง ๆ
4.มีบริษัทในเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงใน
การดำเนนิธุรกจิ 

1 .พน ักงานข ับรถขาดความตระหน ักในการ
ตรวจเช็ครถก่อนออกเดนิทางระหวา่งเดนิทาง
2.พนักงานขับรถขาดทักษะในการบำรุงรักษารถ
เบื้องตน้ 
3.พนักงานขับรถขาดความภูมิใจในอาชพี

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1.หนว่ยงานภาครัฐมุ่งสง่เสรมิและสนับสนุนการใหบ้ริการ
ดา้นการขนสง่
2.มีการปรับปรุงเสน้ทางการเชื่อมโยงในการเดินทาง ทำ
ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการขนสง่
3.มีการพัฒนาพลังงานทางเลอืกใหแ้ก่ผูป้ระกอบ
4.ทำเลที่ตัง้ของลูกค้ามีความเหมาะสมเพิ่มโอกาสในการ
ดำเนนิธุรกจิ

1.อำนาจการตอ่รองของพนักงานขับรถมีสูง
2.มีการผันผวนทางเศรษฐกจิดา้นราคานำ้มัน
3.ภาวะการแข่งขันในธุรกจิสูงขึ้น
4.กฎระเบียบและมาตรการในการดำเนินธุรกิจที่
เขม้งวดมากขึ้น

สัมภาษณ์
เชงิลกึ 

ระดมความ
คิดเห็น 

ใชร้ะบบพี่เลี้ยงในการ
แกไ้ขปัญหาจากการ

ทำงานจริง 

การเปรยีบเทยีบกับ
ผลการดำเนนิงานปี
ก่อนในช่วงเวลา

เดยีวกัน 
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3.3 ผลการศกึษาลักษณะของปัญหาและความสัมพันธ์ของปัญหา 

 

รูปที่ 2 การวเิคราะหป์ัญหาแบบกา้งปลา (Fish Bone) 

จากการวเิคราะหป์ัญหาแบบกา้งปลาพบปัญหาที่บง่ชี้รว่มกันว่า 1) ปัญหาที่พบคือรถจะเสียก่อนออกเดินทาง  2) 
พนักงานขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และละเลยการตรวจสอบรถ 3) พนักงานขาดทักษะการดูแลรถ โดยทักษะเดิมของ
พนักงาน  

3.4. ผลการศกึษาการร่วมงานปฏิบัตกิารระหว่างพนักงานบรษิัทและผู้เช่ียวชาญ 
บรษิัท T จำกัด ไดน้ำพนักงานจำนวน 25 คน จากแผนกตา่ง ๆ ไดแ้ก่ อาศัยการอบรมทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน  ผา่นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยทมีที่ปรกึษา สถาบันพัฒนาฝมืีอแรงงาน 8 นครสวรรค์และ
สำนักงานพัฒนาฝมืีอแรงงานจังหวัดตาก พจิิตร และกำแพงเพชร สำหรับสถานประกอบกจิการในและพื้นที่ที่
รับผดิชอบ การกำหนดกรอบมาตรการแกไ้ขปัญหา พัฒนา ด้านเพิ่มผลติภาพแรงงาน ดา้นลดการสูญเสยีในวงจรการ
ผลติและการบรกิาร และการฝกึอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน    

3.5 ผลการศึกษาการเพิ่มผลภาพการผลิตและการลดวงจรสูญเสีย 
3.5.1 รูปแบบการเพิ่มผลติภาพการผลติ 

จากการอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการพัฒนางานและองค์กร ทำให้พนักงานมีทักษะในการ
ทำงานที่หลากหลายมากขึ ้น โดยมีการร่วมกันพัฒนาระบบการกรอกข้อมูลรถก่อนออกเดินทาง (check list) จาก
กระดาษกรอกข้อมูล เป็นระบบ check list online ผ่านการสแกน QR Code จากการดำเนินการพบว่า พนักงานฝ่าย
ขนสง่และฝา่ยธุรการ รว่มกันสรา้งระบบ check list online ขึ้นและมีการใหพ้นักงานขับรถทดลองใช้ พบวา่พนักงานขับ
รถมีทักษะในการใชโ้ทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เขา้ถงึระบบไดโ้ดยง่าย แลว้ทำการตรวจสภาพความพร้อมของรถ
ในแตล่ะหัวขอ้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว โดยมีเพยีงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว ไม่ตอ้งถอืกระดาษและปากกา ซึ่ง
ทำใหไ้ม่สะดวกในการวัดและตรวจเช็คระบบตา่ง ๆ  

จากเดมิใชเ้วลาในการกรอกแบบตรวจสภาพรถก่อนออกเดนิทางประมาณ 20 นาท ีลดเหลอื 10 นาท ีทำให้
ประหยัดเวลาในการทำงานไปถึงรอ้ยละ 50 และประหยัดกระดาษ ปากกาที่ต้องใชใ้นการทำงานทุกวันไปได้จำนวน
มาก พนักงานฝา่ยขนสง่และฝ่ายธุรการ ลดเวลาที่ตอ้งจัดเตรียมสำเนาเอกสารการตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางที่
ตอ้งใชทุ้กวันๆ ละประมาณ 200 คัน ลดเวลาการนำขอ้มูลมาประมวลผลและสรุปผล เนื่องจากระบบ check list online 
สามารถประมวลผลไดท้ันททีันใด ที่สำคัญสามารถทราบความต้องการและจัดเตรียมลว่งหนา้สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ใน

ขาดทักษะการซ่อมบำรุง
เบ้ืองต้น 

การดำเนนิงาน รถบรรทุก 

รถเสีย 

ไมต่รวจเช็ค
สภาพ

ก่อนเดินทาง

ต้นทุนการขนส่ง 
เพ่ิมขึ้น

พนักงาน 

ค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนนิงาน 

กฎหมาย,ขอ้บังคับ 

ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี 

ขาดแรงจูงใจ 

ไมต่ระหนักถึงความสำคัญ 

ค่าจ้าง 

คู่แข่งเยอะ 

การต่อรองของ
พนักงานขับรถท่ีมี

ทักษะสูง 
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การดูแลสภาพรถเบื้องตน้ไดอ้ย่างเป็นปัจจุบัน เช่น นำ้มันเครื่อง สายยาง นำ้กลั่น อีกทัง้เป็นการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 
สามารถช่วยลดจำนวนการเสยีของรถ ลงได ้ซึ่งในช่วงเวลาเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนพฤษภาคม ซึ่ง 

 ในปี พ.ศ. 2560 มีรถเสยีจำนวน 385 ครัง้ (192.5 » 193 ครัง้ตอ่เดอืน) 
  ปี พ.ศ. 2561 มีรถเสยีลดลงเหลอื 268 ครัง้ (134 ครัง้ตอ่เดอืน)  

หรอืคิดเป็นรอ้ยละของจำนวนรถเสยี (ทั่วไป) ที่ลดลง = (385 – 268) / 385 x100 = 30.39 
จากขอ้มูล ป ี2561 หลังการฝกึอบรมมี จำนวนรถเสยี (ทั่วไป) ลดลงรอ้ยละ 30.39 และในช่วงเดอืนมกราคม 

ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2561 มีต้นทุนค่าอะไหล่ 15,243,598 บาท (7 เดือน ประมาณ 2,177,656.9 บาทต่อเดือน) 
เนื่องจากตน้ทุนในการซ่อมบำรุงรถแต่ละครัง้มีมูลค่าไม่เทา่กัน จึงคิดประมาณการจากรอ้ยละที่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบ
กับขอ้มูลในปี 2561 กับมูลค่าตน้ทุนอะไหลใ่นปี ปัจจุบัน คือ   

ตน้ทุนที่ลดลงจากการเพิ่มผลติภาพในกระบวนการ 
 = ต้นทุนค่าอะไหล่ที่น่าจะเป็นปัจจุบันก่อนฝึกอบรม - ต้นทุนค่าอะไหล่ที ่ลดลงจากร้อยละของ

จำนวนรถเสยีที่ลดลงหลังฝกึอบรม  
= (2,177,656.9 บาทตอ่เดอืน x 1.3039%) -  2,177,656.90 บาทต่อเดือน 
= 661,789.93 บาทตอ่เดอืน = 7,941,479.18 บาทต่อป ี

3.5.2 รูปแบบการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต 

ตารางที่ 2 แสดงเปรยีบเทยีบข้อมูล ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ปพี.ศ. 2560 และ 2561 

หัวข้อ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 ลดลง %ที่ลดลง มูลค่าที่ลดลง 

เม.ย พ.ค. รวม เม.ย พ.ค. รวม 

รถเสยีทั่วไป (ครัง้) 201 184 385 143 125 268 117 30.39% 7,941,479.18 
บาทต่อปี 

รถเสียระหว่างการเดินทาง 
จาก Check list (ครัง้) 

2 2 4 1 0 1 3 75% 29,898     
บาทต่อปี 

หมายเหต ุรถเสยีทั่วไปและรถเสยีระหว่างการเดนิทางเฉพาะที่มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ  check list การตรวจสอบ 
สภาพรถก่อนออกเดนิทางเท่านั้น ได้แก่ ระบบเกียร์และระบบครัช  ช่วงลา่ง และอ่ืน ๆ เช่น ระบบไฟ ลมรั่ว เชื่อม เป็น 
ต้น 

จากการเก็บข้อมูลของ บรษิัท T จำกัด ป ี2560 ช่วงเดอืน เมษายน ถงึเดอืน พฤษภาคม          มีจำนวนรถ 
เสยีระหวา่งการเดนิทางขนส่งสินค้า จากสภาพรถไม่พร้อมในการใชง้านจำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นเงนิทัง้สิ้น 6,644 บาท 
( 2  เดือน)   หรือคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ย ครั้งละ 1,661 บาทต่อครั้ง  ซึ่งหลังจากการดำเนินโครงงาน อบรมให้ความรู้ 
สามารถลดจำนวนรถเสียระหวา่งเดินทางลดลง 3 ครั้ง หรือคิดเป็นต้นทุนที่ลดลง ในช่วง 2 เดอืน =  6,644 – 1,661 = 
4,983 บาท (2 เดอืน) หรอืใน 1 ป ีสามารถลดตน้ทุนจากจำนวนรถเสียระหว่างการเดนิทางลงประมาณ = 4,983 x 6 
= 29,898 บาทต่อป ี

4. อภปิรายผล

จากผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มผลิตภาพวงจรผลติและการลดวงจรสูญเสียของระบบการขนส่งโดยการอบรม 
ใหพ้นักงานมีทักษะในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น มีการเน้นการสร้างทักษะแก่แรงงานในสถานประกอบการ จึง 
แตกตา่งจากด้านวธิกีารศกึษาของ วทัญญู ชูภักตร์ (2560 :47-52) ที่ใชว้ธิกีารเพิ่มประสทิธิภาพการขนส่งด้วยการ 
การบรหิารขนส่งรถเที่ยวเปล่า (Backhaul) โดยการเดินรถโดยกาหนดเส้นทางการวิ่งอย่างชัดเจน ทำให้ระบบการขนส่ง 
ลูกค้ามีประสทิธภิาพมากขึ้น เกิดความต่อเน่ืองในการเดนิรถทำให้ลูกค้าไม่ตอ้ง รอรถเป็นเวลานาน และมีการใช้บริการ 
เพิ่มขึ้น ถงึเทา่ตัว  สำหรับการลดการสูญเสยีของระบบงานพบว่ามีความแตก่ต่างในด้านเครื่องมือการวจัิยเพราะ วส 
วัตต์ิ บุญปรีชา และ สุทัศน ์รัตนเก้ือกังวาน (2554 :73-78) ศึกษาการประยุกต์ใชเ้ทคนิคซิกซ์ซกิมาร์ ในการลดปรมิาณ 
ของเสียในกระบวนการผลติ ของโรงงานเปา่ ทําใหส้ามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นใน กระบวนการผลิตลงได ้ โดย
ปรมิาณของเสยีที่ลดลงส่งผลใหต้น้ทุนการผลติของโรงงานลดลงเช่นกัน ดังนัน้ควรนําวธิีการเหลา่นี้ไปปรับใชใ้นปัญหา
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หรอืผลติภัณฑ์อ่ืนของ โรงงาน ซึ่งสามารถช่วยใหท้างโรงงานมีตน้ทุนการผลติที่ต่ำลงได ้ การวจัิยครัง้ตอ่ไป ควร
ดำเนนิการวจัิยในดา้นการเพิ่มผลติภาพการผลติและลดวงจรสูญเสยีในดา้นอ่ืน ๆ  เช่น การวางแผนเสน้ทางการเดนิทาง 
การวางแผนการเดนิรถที่สูญเปลา่ โดยการหาช่องทางประชาสัมพันธแ์ก่ลูกค้าวา่มีที่วา่งของรถที่สามารถบรรทุกของ
กลับไปยังจังหวัดปลายทาง เพื่อลดความสูญเปล่าของการเดนิทางกลับบรษิัท ในการวจัิยครัง้ตอ่ไป ควรศกึษาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงการเพิ่มผลติภาพการผลติ (Productivity Improvement) 

5. สรุปผลการวิจัย
การวจัิยนี้ เป็นการวจัิยเชงิคุณภาพ โดยใชเ้ครื่องมือทางการบริหารไดแ้ก่ การวเิคราะหอ์งค์กรโดการใช้ การ

วเิคราะหจุ์ดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค สำหรับการวเิคราะหป์ัญหาไดใ้ชว้ธิกีารกา้งปลา เพื่อหาปัญหาโดยการ
ระดมความคิดเห็นจากพนักงานขององค์กร เม่ือไดป้ัญหาจึงมีการแกไ้ขปัญหารว่มกันระหวา่งพนักงานและคณาจารย์ที่
เป็นพี่เลี้ยงรว่มกับเจ้าหนา้ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสรรค์ เพื่อเพิ่มผลติภาพการผลติและลดวงจรสูญเสีย 
โดยบรษิัท T จำกัด ในดา้นเพิ่มผลติภาพแรงงานเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 30.39 คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกจิ 7,941,479.18 บาท 
ในดา้นลดการสูญเสยีในวงจรการผลติและการบรกิาร ลดลงรอ้ยละ 75  คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 29,898 บาท   

7. กติตกิรรมประกาศ
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บทคัดย่อ : ประเทศไทยมคีวามเกี่ยวข้องกับท้องทะเลมาอยา่งยาวนาน ทางภาคตะวันออก เชื่อมตอ่กับฝั่งทะเลแปซิฟิค ทาง

ภาคใต้มีพื้นท่ีลักษณะยาวแหลมพุ่งลงไปในทะเลขนาบด้วยสองคาบสมุทร เป็นเส้นทางการค้า และเส้นทางวัฒนธรรมท่ี

ส าคัญ แตค่วามรู้อันมคี่ามากมายยังจมอยูใ่ต้ทะเล ผู้เขียนจึงเรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ “ความรู้ท่ีจมน้ า” บทความวชิาการเร่ือง

นี้มุ่งน าเสนอแนวคิดสามส่วน คือ ส่วนแรก น าเสนอสถานการณ์ความรู้จมน้ าท่ีรอการสืบค้น ถัดมาส่วนท่ีสองเป็นเร่ือง

แนวคิดการบูรณาการความรู้ของ นักโบราณคดีใต้น้ า นักด าน้ าท่องเท่ียว และนักการสื่อสาร ซึ่งจะก่อให้เกิดพื้นท่ีบริหาร

จัดการการท่องเท่ียวแบบใหม ่และความรู้ดา้นโบราณคดีใตน้้ า ส่งผลให้เกิดส่วนท่ีสาม คือ แนวทางในการสร้างความร่วมมือ

แบบสหวิทยาการ โดยการสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครนักโบราณคดีใต้น้ าในอนาคต ผ่านรูปแบบการ

สื่อสารของสังคมสมัยปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดกระแสอนุรักษ์มรดกทางด้านโบราณคดีทางทะเล

มากขึ้น หากเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด คาดว่าความรู้ทางด้านโบราณคดีใต้น้ าของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ และจากนี้ไป 

ไมว่า่จะมคีวามรู้จมน้ ามากเท่าไหร่ เราจะกู้มันขึ้นมา และเก็บรักษา ด้วยรูปแบบตามท่ีเทคโนโลยใีนแตล่ะยุคจะอ านวย 

Abstract : Thailand has long been associated with the sea. Eastern connected to the Pacific Ocean. The southern part of 

the area is characterized by long, piercing seas flanked by two peninsulas. In the past until now still are trade routes and 

important cultural routes.  But many precious things submerged under the sea.  The author calls this phenomenon. 

"Drowning knowledge" This article has three parts; The first to presented drowning concept awaiting search. The second 

part is an idea of integrating knowledge, Underwater archaeologist, Travel Divers and communicators.  These things 

coworker can create a platform of tourism management. And knowledge of underwater archeology. As a result, bring to 

the third part is the approach to creating interdisciplinary collaboration. By creating activities to foster volunteer underwater 

archeology.  Through the communication style get along with modern society by Social media This may result in more 

conservative archaeological heritage knowledge in the sea.  If it meets the guidelines.  It is expected that the knowledge 

of underwater archeology of Thailand will increase in order and from now on, no matter how drowning knowledge.  We 

will recover it and preserve it in a way that technology in each era will be. 

ค้าส้าคัญ : โบราณคดีใตน้้ า, ด าน้ า, การท่องเท่ียว, เรือจม, การท่องเท่ียวเชงิโบราณคดีใตน้้ า, สื่อสังคมออนไลน์ 
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บทน้า 

ประเทศไทยท่ีท าการค้ากับชาวต่างชาติมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือก่อนหน้าจะมีการบันทึกเป็น

เอกสาร นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีจังหวัดท่ีอยู่ติดชายทะเลมากถึง 17 จังหวัด1 มีเรือจ านวนมากอับปางลงด้วยสาเหตุ

ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการชนโขดหิน พายุ หรือแมแ้ตก่ารถูกจมด้วยโจรสลัดก็ตาม ซึ่งประเทศไทยในอดีตมปัีญหาเร่ืองโจรสลัด

มาตลอดทุกยุคสมัย และเพิ่งมีการแก้ปัญหาได้เด็ดขาดเมื่อสมัยรัชกาลท่ี 5 นี่เอง2 ดังนั้นใต้ท้องทะเลไทยจึงมีความรู้

มากมายท่ีจมน้ าอยู่ รอใครสักคนมาน ามันขึ้นบก เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ การเชื่อมโยง ทางด้านสังคม 

การเมือง การปกครอง เศษฐกิจ การค้า ซึ่งอาจพบหลักฐานใหม่ๆ  ท่ี เราไม่เคยพบมาก่อนก็เป็นไปได้ และแล้วเมื่อราว 43 

ปีท่ีแล้ว เกิดเหตุมีการขโมยสมบัติใต้ทะเลคร้ังใหญ่ท่ีเกาะคราม ซึ่งจากเหตุการณ์วิกฤตดังกล่าว จึงท าให้เกิดโอกาส 

ประเทศไทยมีการก่อตั้งกองโบราณคดีใต้น้ าขึ้น เพื่อท าการศึกษาเร่ืองราวใต้น้ า โดยกองดังกล่าวหลังจากท่ีมีการก่อตั้งก็

ท างานด้วยความมุ่มมั่นมาตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ซึ่งถึงแม้จะนักโบราณคดีใต้น้ าเพียงแค่ 3  คนเท่านั้น3 แต่กอง

โบราณคดีใต้น้ าก็ยังคงศึกษาวิจัย ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง จนมีความรู้มากมาย และได้พยายามเผยแพร่ความรู้ตลอดมา 

หากแต่ว่าความรู้เหล่านั้นเข้าถึงผู้คนได้ไม่มากนัก โดยจากการสืบค้นเบื้องต้นคาดว่าเป็นเพราะนักวิชาการไม่ได้เชี่ยวชาญ

ด้านการสื่อสาร จึงท าได้เพียงเขียนรายงานการขุดค้น เขียนวิจัย และเผยแพร่ในวงวิชาการเท่านั้น แต่ยังห่างไกลกับผู้คน

ท่ัวไป 

 ดังนั้น วิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งไปท่ีการกระจายความรู้ทางด้านโบราณคดีใต้น้ า ไปสู่บุคคลท่ัวไปให้ได้มากท่ีสุด โดยจาก

การศึกษาเบื้อนต้นพบว่า การเผยแพร่นั้นสามารถท าได้ด้วยการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งวิธีการนี้

ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก4 และอาจท าได้แค่เหมือนไฟไหม้ฟาง คือพอมีลมมาก ฟางมากก็โหมกระพือไฟรุนแรง แต่

แรงแค่วูบเดียวเพราะฟางนั้นไหม้หมดเร็ว จากนั้นก็เงียบไม่มีแม้แต่ถ่านให้เหลืออยู่ เช่นเดียวกับการจ่ายเงินค่าโฆษณา พอ

จ่ายเงินเยอะทุกอย่างกด็ูด ีพอไม่จ่ายก็หายและเงยีบไป  

หากแต่ยังมีอกีวธีิหนึ่งท่ีน่าสนใจ และดูเหมือนว่าจะยังยนืกว่า นั้นคือการสร้างกระแสให้พูดต่อ โดยมีการวางแผน

อย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎีทางด้านการสื่อสาร บวกกับทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดการ ผนวกเข้ากับความรู้ทางด้าน

โบราณคดี และศิลปะวัฒนธรรม โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือ ซึ่งถ้ากล่าวถึงเร่ืองราวใตท้ะเล ใครจะสนใจเร่ืองเหลา่นี้ 

เท่านักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบการด าน้ าในทะเล โดยแนวทางของการจัดการความรู้คร้ังนี้ ในเบื้องต้นนั้นจะใช้วิธีการการแฝง

ความรู้เข้าไปกับการท่องเท่ียว โดยอาศัยจังหวะท่ีประเทศไทยมีแผนจะพัฒนาการท่องเท่ียวให้สร้างรายได้มากขึ้นตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. ฉบับท่ี 12 พ.ศ. (2560-2564), ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579), 

แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแหง่ชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.(2560-2564) 

1 _อาณาเข ตท าง ทะเ ลข อง ประเทศไทย ปัญ ห ากฎห มา ยในทาง ปฏ ิบัติในส่วนท ี่เกี่ยวก ั บป ระเท ศเพื่อนบา้นแ ละประชาค มระห ว่าง ประเทศ. พิมพ์

คร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สานักพมิพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. 
2 พรรณี บัวเล็ก. โจรสลัดจีนในท้องทะเลไทยในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18-19. วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ปีที่ 27 ฉบับที่  3 2550 
3 สิร พลอยมุกดา. นกั โบราณค ดีใต้น ้า. สัมภาษณ์, 3 เมษายน2561. 
4 พลพิชญ์ คมสัน / ชุตินันท์ โมรา. นัก ด้าน  ้าระดับ  Dive Master นัก ธุรกิจก ารท่อง เท ี่ยวด้าน ก ารด้าน  า้เพื่อสันทน าก าร (Dive Supply 

Bangkok) แ ละช ่างภาพ ใตน้ ้า ปัจจุบ ันท้ารายก ารโทรทัศน์ท าง ด้าน ก ารท่อง เท ี่ยวด้า น ้าในป ระเท ศไทย เพื่อเผยแ พร่ไปยัง ต่าง ประเทศ. สัมภาษณ์, 

8 เมษายน2561. 
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โดยแนวความคิดนี้มุ่งมั่นท่ีจะสร้างกระแสการท่องเท่ียวเชิงโบราณคดีใต้น้ าขึ้น ผ่านรูปแบบการท่องเท่ียวด าน้ า

แบบสันทนาการ โดยจากข้อมูลวิจัยของทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความเหมาะสม

ส าหรับการท่องเท่ียวด าน้ าเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน เช่น อุณหภูมิน้ า หรือความงามของแนว

ปะการัง ขาดเพยีงแคค่วามหลากหลายของรูปแบบการด าน้ า”5 

จากการลงภาคสนามสัมภาษณน์ักธุรกิจด าน้ าเบือ้งตน้พบวา่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตนักด าน้ าเป็นอันดับ 1 

ของโลก โดยมีศูนย์กลางท่ีเกาะเตา่6 (อา้งอิงมาจากยอดนักเรียนด าน้ า ของโรงเรียนสอนด าน้ าระดับโลกที่ตัง้โรงเรียนด าน้ า

ในประเทศไทย) ถ้ามีการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ก็จะตรงตามความต้องการ ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเคยท า

การส ารวจไว้7 โดยการสร้างการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ขึ้น เป็น “การท่องเท่ียวเชิงโบราณคดีใต้น้ า” ซึ่งเป็นรูปแบบการ

ท่องเท่ียวโดยการให้ความรู้ทางด้านโบราณคดีใตน้้ า จากนั้นพาลงไปด าน้ าดูซากโบราณสถาน ดังเชน่ เรือจม ตา่งๆ หรือจุด

ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ส าคัญๆ ในอดีต โดยมีการให้ความรู้ก่อนท่ีจะลงด าน้ า และเมื่อหลังด าน้ าก็จะปลุกกระแสการบอกตอ่ 

ผ่านโลกสังคมออนไลน์  

5 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. โค รง ก ารศึกษ าสถ านก ารณ์แล ะแ นวโน้มด ้านก ารตลา ด ส้าห รับการท่อง เท ีย่วก ลุ่มด ้าน ้า. กรุงเทพมหานคร : 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554. 
6 นิวัช รุ่งเรืองกนกกุล. สัมภาษ ณ์นักด้าน  ้าระดับ  Dive Master นัก ธุรกิจก ารท่อง เท ี่ยว ด้านก ารด้าน  ้าเพื่อสันทนาก าร (DiveDD). สัมภาษณ์, 4 

เมษายน2561. 
7 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. โค รง ก ารศึกษ าสถ านก ารณ์แล ะแ นวโน้มด ้านก ารตลา ด ส้าห รับการท่อง เท ีย่วก ลุ่มด ้าน ้า. กรุงเทพมหานคร : 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554. 
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รูปภาพท่ี  1 แผนที่แสดงแหล่งด าน้ าบริเวณเกาะเตา่

โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีนิยมด าน้ าลึก และเมื่อความรู้ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป จาก

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันพบว่า  นักท่องเท่ียวมีความนิยมท่ีจะบอกเร่ืองราวท่ีตนเองพบเจอ โดยการส่งต่อ

ประสบการณ์ผ่านงานเขียน ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการเบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผย โดย

วิธีการนี้จะสามารถท าให้ผู้ท่ีไม่ได้ด าน้ า ก็จะได้รับรู้เร่ืองราวประสบการณ์ผ่านการบอกเล่าของนักด าน้ าต่อไป และอาจ

ส่งผลให้คนเหล่านั้นหันไปสนใจด้านการท่องเท่ียวด าน้ าเชิงโบราณคดีมากขึ้น และส่งต่อเร่ืองราวแบบไม่จบสิ้น จนใน

อนาคตอาจสร้างให้เกิดกระแสอนุรักษ์มรดกทางโบราณคดีใต้น้ าของไทยมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลท้ังหมดนี้คงจะกล่าวได้ว่า 

เป็นการจัดการความรู้เร่ืองโบราณคดีใตน้้ าผ่านการท่องเท่ียว และเทคโนโลยกีารสื่อสารก็คงจะไมผ่ิดนัก ซึ่งผู้เขียนคาดหวัง

ว่าในอนาคตจะเกิดการท่องเท่ียวรูปแบบนี้ขึ้นจริงเพื่อให้ ผู้คนเห็นคุณค่ามรดกใต้ทะเลมากขึ้นกว่าเดิม และเมื่อมีการ
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กล่าวถึงความรู้ท่ีจมน้ า โดยการสร้างกระแสดังกล่าวประสพความส าเร็จด้วยด ีจะตอ้งได้รับความชว่ยเหลือจากหลายส่วน 

เช่น นักโบราณคดีใต้น้ า นักธุรกิจด าน้ า หน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่น ชุมชน หรือหากเป็นไปได้คือหน่วยงานรัฐใน

ระดับประเทศ เชน่ การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย หรือกรมศลิปากร เป็นต้น  

ดังนัน้ หากการใช้การท่องเท่ียว เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีใตน้้ าได้รับการยอมรับเป็น

อย่างดแีลว้ มคีวามเป็นได้สูงท่ีจะเกิดกระแสรักษ์ทะเล หวงแหนสมบัตชิาติ อยากเรียนรู้รากเหง้าตนเองผ่านงานโบราณคดี

ใตน้้ า รวมไปถึงท าให้การศกึษาทางด้านโบราณคดีใตน้้ าได้รับความสนใจมากขึ้นในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้พืน้ฐานทางโบราณคดีใตน้้ าของประเทศไทย

2. เพื่อคน้หาความเป็นไปได้ในการสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวทางน้ าแบบใหมใ่นประเทศไทย

3. เพื่อค้นหาแนวทางการน าความรู้จากนักวิชาการด้านโบราณคดีใต้น้ า ไปเผยแพร่ออกสู่สาธารณะในรูปแบบ

การท่องเท่ียวใต้น้ า และสื่อสังคมออนไลน์

ขอบเขตของเรื่อง 

เป็นการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับค้นหาแนวทางการเผยแพร่งานวิชาการด้านโบราณคดีใต้น้ าในประเทศไทยให้เป็นท่ี

รู้จัก โดยผ่านรูปแบบการท่องเท่ียวและสื่อสังคมออนไลน์ 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศกึษาวิจัย 

1. เกิดการท่องเท่ียวแบบใหมข่ึน้ในประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเท่ียว และเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว

2. มกีารกระจายความรู้จากวงวิชาการสู่บุคคลทั่วไปได้มากขึ้น
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กรอบแนวคิด 

รูปภาพท่ี 2 แผนผังแสดงกรอบแนวคิด 

บทความ 

กาลคร้ังหนึ่งประเทศไทยแห่งนี้เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้านศูนย์กลางการค้าทางทะเล ผู้คนจากท่ัวสารทิศหลั่งไหลกัน

เข้ามายังประเทศแห่งน้ี ประเทศท่ีมีแหลมขนาดใหญ่พุง่ยาวลงทะเล ประเทศท่ีมีชายหาดความยาวสุดลูกหูลูกตา ประเทศท่ี

มีอ่าวขนาดใหญ่ท่ีเราเรียกกันว่าอ่าวไทย เมื่อเป็นเช่นนั้นดินแดนแห่งนี้จึงเป็นท่ีสนใจของเหล่าโจรร้าย ท่ีคอยดักปล้นเรือ

สินค้าต่างๆ และหลังจากการปล้นก็มักจะจมเรือดังกล่าวเพื่อกลบหลักฐาน8 นอกจากนั้น เมื่อมีเรือจ านวนมากท่ีเข้ามาใน

เขตท้องทะเลไทย และเกิดโชคร้าย โดนลมพายุ ไม่เชี่ยวชาญร่องน้ า ชนเข้ากับโขดหิน และหลายล าต้องอับปางลงอยู่ท่ีก้น

8 Murray, Dian H. (1987). Pirates of the South China Coast, 1790-1810. Stanford University Press. ISBN 0-8047-1376-6. 
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ทะเล และเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ซากเรือท่ีอับปางลงเท่านั้น หากแต่เป็นความรู้ท่ีจมอยู่ในก้นทะเล 

เป็นโบราณสถานท่ีขาดผู้เหลยีวแล เป็นสิ่งสุดท้ายท่ีผู้คนจะนึกถึง 

โบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นท่ีใดก็ตาม ทุกแห่งมีความส าคัญอย่างมาก เพราะสิ่งเหล่านี้ มักเป็นสิ่งท่ีสะท้อน

รากเหง้าของผู้คน คอยบอกเล่าเร่ืองราวแต่หนหลัง สะท้อนถึง สังคม การค้า เศษฐกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม 

ของแต่ละช่วงเวลา โดยค าว่า ‘โบราณสถาน’ หากกล่าวตามราชบัณฑิตยสถาน หมายถงึ สิ่งท่ีเคลื่อนท่ีไม่ได้ มอีายุเก่ากว่า 

100 ปีขึน้ไป เป็นประโยชนใ์นทางศลิปะ ประวัตศิาสตร์ หรือโบราณคดี9 ซึ่งหากยึดตามท่ีกลา่วมานั้น เรือท่ีจมอยู่ท่ีก้นทะเล

มากมาย คงมีจ านวนไม่น้อยท่ีเป็นโบราณสถาน เช่นเดียวกับโบราณสถานท่ีอยู่บนบก หากแต่การดูแล คุ้มครอง ศึกษา

ข้อมูล และการจัดการความรู้ต่างๆ นั้นกลับแตกต่างกันอย่างมากมาย ท้ังๆ ท่ีโบราณสถานเหล่านี้ผุพังลงรวดเร็วมาก 

เนื่องจากแช่อยู่ในน้ า และไม่สามารถเก็บกู้ขึ้นมาได้เพราะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง หนทางท่ีดีท่ีสุดคือ ด าน้ าลงไปส ารวจ จัดท า

รายการสิ่งของท่ีพบ และถ่ายภาพเก็บเอาไว้ ชิ้นไหนท่ีมีขนาดไมใ่หญ่มากนัก ก็ควรเก็บกูข้ึน้มาจากน้ า แตถ่้าใหญ่มากๆ เชน่ 

ตัวเรือ ไม่สามารถเก็บกู้ได้ ควรจะรีบเก็บภาพถ่ายเอาไว้ ก่อนท่ีจะผุสลายหายไปตามกาลเวลา เช่น เรือจมท่ีเกาะทะลุ 

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง10 ท่ีมีการค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ.2530  ซึ่งในช่วงแรกยังพบซากเรือ หากแต่ปัจจุบัน เมื่อมีการ

สอบถามไปยังนักโบราณคดีใตน้้ าพบวา่ เรือล าดังกล่าวได้หายไป โดยไมส่ามารถระบุสาเหตุได้ แตจ่ากข้อสันนิษฐานของนัก

โบราณคดีใตน้้ าคาดว่า เรือล าดังกล่าวอาจจะผุพังลงหลังจากท่ีแชน่้ ามาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีความเป็นไปได้ท่ีอาจ

มีพายุพัดผ่านมีผลท าให้มีทรายมากลบ หรือถมทับซากเรือให้จมหายไปในพื้นทราย อีกข้อสันนิษฐานคือมีเรือประมงออ

กลากอวนบริเวณดังกลา่วแลว้ลากตดิซากเรือไปด้วย เนื่องจากพืน้ท่ีดังกลา่วไมม่ใีครทราบ ไมเ่ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยม ไม่

มีผู้คนเห็นความส าคัญ ดังนั้นเรือประมงจึงมักเข้ามาท าการประมงบริเวณดังกล่าวบ่อยคร้ัง ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะท าลายพื้นท่ี

ทางโบราณคดีโดยไม่เจตนา 

การท่ีผู้คนให้ความสนใจกับงานโบราณคดีใต้น้ าต่ า มีผลท าให้ไม่มีการเรียนการสอนด้านนี้โดยตรง ส่งผลให้มี

นักวิชาการน้อย ซึ่งถึงแมใ้นประเทศไทยจะมีกองโบราณคดีใตน้้ า อยู่ภายใต้สังกัดของกรมศิลปากร มีหน้าท่ีขุดค้นสิ่งต่างๆ 

ท่ีอยู่ใต้น้ า คอยส ารวจพื้นท่ีต่างๆ ในท้องทะเล และรวบรวมสิ่งต่างๆ ออกมาเป็นเอกสารเพื่อเป็นความรู้ต่อไป โดยกอง

โบราณคดีใต้น้ านั้น มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2518 โดยสาเหตุท่ีกรมศิลปากรเร่ิมท างานวิชาการด้านนี้อย่างกะทันหัน ท้ังท่ี

กรมศิลปากรยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานในทะเล และไม่มีอุปกรณ์ปฏิบัติงานใต้น้ า เนื่องจากมี

ชาวประมงพบซากเร่ือจมโบราณมีโบราณวัตถุประเภทเคร่ืองสังคโลกจ านวนมากในร่องน้ าลึกใกล้เกาะคราม และมีนักล่า

สมบัติ ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปงมเคร่ืองถ้วยสังคโลกขึน้มาขาย โดยไม่หวั่นกลัวต่อกฎหมาย ท าให้หลักฐานทาง

วชิาการ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติถูกท าลายไป 

หากแต่ว่านับตั้งแต่ปี 2518 จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาราว 43 ปี เข้าไปแล้ว เราก็พบว่า ประเทศไทยมีนัก

โบราณคดีใตน้้ าเพียงแค่ 3 คนเท่านัน้ และถึงแมท้างกองโบราณคดีใตน้้ าเองจะมคีวามพยายามท่ีจะสร้างบุคลากรเพิ่ม ด้วย

วิธีการออกค่ายโบราณคดีใต้น้ า โดยการน านักศึกษาในระดับอุดมศึกษามาเข้าค่ายทุกปี แต่โดยส่วนใหญ่นักศึกษาเหล่านี้

มักมีความต้องการมาเรียนด าน้ าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหลัก มิได้สนใจเกี่ยวกับเร่ืองราวโบราณคดีใต้น้ ามากนัก เมื่อเป็น

เช่นนี้ ไม่ว่าจะอีกกี่ปีเราคงไม่สามารถค้นพบหลังฐานใหม่ๆ เพื่อจะเชื่อมโยงเร่ืองราวต่างๆ ได้อย่างแน่นอน เพราะนัก

9 ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมี บคุส์พับลิเคชั่นส์ 
10 กองโบราณคดี, กรมศิลปากร. โบราณคดีสีคราม (Underwater Archaeology in Thailand) เอกสาร กองโบราณคดีหมายเลข 7/2535 

(กรุงเทพมหานคร: อมรนิทร์พร้ินติ้งกรุ๊ป), 2536. 
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โบราณคดีใต้น้ า ต้องท าหน้าท่ีท้ังนักวิชาการ นักวิจัย และนักส ารวจ รวมไปถึงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีศึกษามาแล้ว ไม่มีการน า

ความรู้เหล่านั้นไปใช้ หรือเผยแพร่ ท าให้งานวิจัยดังกล่าวกลายเป็นงานวจิัยท่ีไม่มีประโยชน์ หรือท่ีเราเรียกกันว่า งานวิจัย

ขึ้นหิ้ง ซึ่งหนทางในการแก้ปัญหาคือการเผยแพร่ข้อมูลท่ีนักวชิาการโบราณคดีใต้น้ าได้ศึกษามาให้เป็นท่ีประจักษ์ ซึ่งท า ได้

โดยการใช้งบประมาณท่ีสูงมากๆ เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือ การสร้างกระแสในสังคมออนไลน์ โดยเร่ิมจากจุด

เล็กๆ และให้ข้อมูลขยายเร่ืองราวของตัวเองต่อไป โดยเร่ิมจากการสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ขึ้น “การ

ท่องเท่ียวเชิงโบราณคดีใต้น้ า” ซึ่งเป็นการสอดแทรกความรู้ทางโบราณคดีใต้น้ า ผ่านรูปแบบการพูดต่อจากการท่องเท่ียว

ด าน้ า 

ดังท่ีกลา่วไปแลว้เมื่อข้างตน้ แสดงให้เห็นว่าโบราณสถานใต้ทะเลมอีายุท่ีจ ากัดมากๆ ดังนัน้หากค้นพบควรจะต้อง

ท าการส ารวจอย่างรวดเร็ว จัดท ารายการข้อมูล บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยในอดีตท่ีผ่านมา เทคโนโลยีด้าน

การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใต้น้ านั้น อุปกรณ์มีราคาสูงมาก หากแต่ปัจจุบันอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเหล่านี้มีราคา

ลดลงจ านวนมาก ถึงขั้นท่ีว่านักด าน้ าทุกคนสามารถหาซื้อมาเป็นของตนเองได้ ดังนั้นการท่ีนักด าน้ าธรรมดา จะมาเป็น

อาสาสมัครโบราณคดีใต้น้ าคงไม่ใช่เร่ืองยากมากนัก และท าหน้าท่ีน าเสนอเร่ืองราวท่ีนักโบราณคดีศึกษามาแล้ว ร่วม

ส ารวจ ชว่ยกันเฝ้าและดูแลพืน้ท่ีทางโบราณคดีใตน้้ า  

นักสังคมวิทยาเห็นว่า ธรรมชาติของมนุษย์ท่ัวไปชอบเรียนรู้ มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากดู11 ดังนั้น จากการ

ท่องเท่ียวด าน้ าธรรมดาๆ ซึ่งก็เป็นการผจญภัยในพืน้ท่ีท่ีไมป่กตอิยูแ่ล้ว และเมื่อใส่ความพเิศษเข้าไปด้วยการเป็นนักส ารวจ 

เพิ่มความอยากรู้ อยากเห็น อยากดูเข้าไป คาดว่าคงเพิ่มความตื่นเต้นให้กับนักด าน้ าได้มากขึ้นไม่มากก็น้อย ซึ่งคาดว่าจะ

ส่งผลให้เกิดการเตบิโตในด้านการท่องเท่ียวทางน้ ารูปแบบใหมค่ือ “การท่องเท่ียวเชงิโบราณคดีใตน้้ า” โดยสถานการณ์การ

ท่องเท่ียวของไทยท่ีมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมา

ท่องเท่ียวท่ี 37.8 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวอยูท่ี่ ประมาณ 2.02 ล้านล้านบาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และมีคนไทยเท่ียวไทย ประมาณ 157.8 ล้านคน-ครัง้ รายได้ประมาณ 1 ล้านล้านบาท “ประเทศไทยมี

รายได้จากการท่องเท่ียวไม่ต่ ากวา่ 3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเท่ียว (The Travel 

& Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไมต่่ ากว่าอันดับท่ี 30”12 และจากข้อมูลโครงการศึกษาสถานการณแ์ละแนวโน้ม

ด้านการตลาด ส าหรับการท่องเท่ียวกลุ่มด าน้ า ของ การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย ปี2554 ระบุว่าประเทศไทยควรก าหนด

ต าแหน่งทางการตลาดของไทยด้านการด าน้ าลึก (Scuba Diving) ให้ เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายของจุดด าน้ า มี

อุณหภูมิของน้ าท่ีเอื้ออ านวยต่อการด าน้ า มีความ หลากหลายของแพคเกจ/โปรแกรมในการด าน้ า และมีค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเท่ียวท่ีคุม้ค่าเงิน13 

ในเมื่อสถานการณ์ และแนวโน้มด้านการตลาดการท่องเท่ียวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายถึงเป็นการ

เปิดช่องทางให้กระจายความรู้ทางด้านโบราณคดีใตน้้ าออกไปได้กว้างมากขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดกระแส อนุรักษม์รดกใต้

11กลัญญู  เพชราภรณ์, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, เอกสารประกอบการสอนวิชาธรรมชาติผู้เรียนและจิตวทิยา

ส้าหรับครู (EDU1702)  
12 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. เป้าหมายด้านการท่องเที่ยวในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
13 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. โค รง ก ารศึกษ าสถ านก ารณ์แล ะแ นวโน้มด ้านก ารตลา ด ส้าห รับการท่อง เท ีย่วก ลุ่มด ้าน ้า. 

กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554. 
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ทะเล เรียนรู้เร่ืองราวด้านโบราณคดีใต้น้ ามากขึ้น มคีวามสนใจในโบราณสถานใต้ทะเล ซึ่งการท่องเท่ียวในปัจจุบันตา่งจาก

อดีตมาก ปัจจุบันการท่องเท่ียวไม่ใช่แค่ไปดูเท่านั้น แต่ทุกคนการบันทึก และส่งต่อเร่ืองราวประสบการณ์ท่ีได้ไปสัมผัสให้

ผู้อื่นรับรู้เสมอ ซึ่งปัจจุบันเรียกกันว่า การแชร์ข้อมูลข่าวสาร หรือการแบ่งบันเร่ืองราวบนโลกออนไลน์ หรือสังคมออนไลน์

นั้นเอง ซึ่งลักษณะการสื่อสารรูปแบบนี้มีผลดีต่อการกระจายความรู้ในวงกว้าง และสามารถรวบรวมผู้คนท่ีมีความชอบ 

หรือความสนใจในรูปแบบเดียวกันเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ไม่ยากนัก  แนวความคิดนี้ เบื้องต้นจะสร้างผู้รับรู้กลุ่มแรกคือ 

นักท่องเท่ียวด าน้ าลึกท่ัวไป ให้เห็นคุณค่าของความรู้ท่ีจมน้ า และเป็นผู้ถ่ายทอดเร่ืองราวความรู้ใต้น้ านี้ออกไป ผ่านมุมมอง

แบบนักท่องเท่ียว ซึ่งจะไม่เป็นวิชาการนัก และเข้าถึงได้ง่าย โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อมาจะส่งผลกับกลุ่มเป้าหมายท่ี

สองคือบุคคลท่ัวไปท่ีไม่ต้องด าน้ า แต่รับรู้เร่ืองราวความรู้ใต้น้ าจากการบอกเล่าของนักด าน้ ากลุ่มแรก ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้มีการกระจายความรู้ออกไปในวงกว้างมากขึน้ และจะมกีารสง่ตอ่ความรู้แบบไม่มท่ีีสิน้สุด 

ซึ่งท้ายท่ีสุด คือการน าความรู้มาจัดการ ด้วยทักษะการบริหารจัดการ และเพื่อให้ความรู้นั้นดูนา่สนใจ และเข้าใจ

ได้ไม่ยาก จ าเป็นต้องพึ่งศิลปะการเขียน การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อไหว จากนั้นเผยแพร่ออกไปโดยผ่านสื่อท่ีทรงอิทธิพล

ท่ีสุดในยุคนี ้นั้นคือ “สื่อสังคมออนไลน์” สื่อท่ีเปลี่ยนโลก สื่อท่ีเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้ 

ภาพท่ี 1  ภาพดา้นขา้งเรือเพชรบุรีเบรเมน  

ท่ีมาภาพ : Dive Potato. (6 ธันวาคม 2015) เรือจมเพชรบุรีเบรเมน Retrieved from 

https://web.facebook.com/divepotato/photos/a.947024268715140/947024518715115/?type=3&theater 
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ภาพท่ี 2 ภายในเรือเพชรบุรีเบรเมน  

ท่ีมาภาพ: Dive Potato. (6 ธันวาคม 2015) เรือจมเพชรบุรีเบรเมน Retrieved from 

https://web.facebook.com/divepotato/photos/a.947024268715140/947024612048439/?type=3&theater 

ภาพท่ี  3 ภาพโบราณวัตถุท่ีอยูภ่ายในเรือเพชรบุรีเบรเมน 
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ท่ีมาภาพ : Dive Potato. (6 ธันวาคม 2015) เรือจมเพชรบุรีเบรเมน Retrieved from 

https://web.facebook.com/divepotato/photos/a.947024268715140/947024765381757/?type=3&theater 

ภาพท่ี 4 ภาพดา้นนอกเรือจมสทุธาทพิย์(Hardeep) 

ท่ีมาภาพ : Dive Potato. (6 ธันวาคม 2015) เรือจมเพชรบุรีเบรเมน Retrieved from 

https://web.facebook.com/divepotato/photos/a.947024268715140/947024765381757/?type=3&theater 

สรุป          

 การจัดการความรู้ใต้น้ า เร่ิมจากต้องสร้างความเข้าใจเร่ืองความส าคัญของ โบราณคดีใต้น้ า ให้ความรู้และ

เผยแพร่ความส าคัญเข้าไปในกลุ่มนักท่องเท่ียวด าน้ า โดยอาศัยจังหวะท่ีการเติบโตด้านการท่องเท่ียวก าลังขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจเร่ืองความรู้ใต้น้ า ด้วยการสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่เข้าไป “การท่อง

เท่ียงเชิงโบราณคดีใต้น้ า” โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเผยแพร่ความรู้เร่ืองโบราณคดีใตน้้ าให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักด า

น้ าสันทนาการอยูแ่ล้ว ตอ่มาเม่ือความรู้ดังกล่าวเข้าไปถึงนักด าน้ าแลว้ ตามธรรมชาติของรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเปลี่ยนไป 

คาดว่านักด าน้ าดังกล่าวจะบอกเล่าเร่ืองราวออกไป โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นจะส่งผลไปยังบุคคลท่ัวไปอาจจะ

บังเอญิได้อ่านเร่ืองราวของนักด าน้ าเหลา่นั้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นนักผจญภัยกลุม่หน่ึง ดังนัน้คาดว่าเร่ืองราวเหลา่นีจ้ะถูก

เผยแพร่อย่างรวดเร็ว และอาจจะส่งผลให้เกิดกระแสอนุรักษ์มรดกทางด้านโบราณคดีทางทะเลมากขึ้น หากเป็นไปตาม

แนวทางท่ีก าหนดคาดว่า ความรู้ทางด้านโบราณคดีใต้น้ าของไทยจะเพิ่มขึ้นมากมาย และจากนี้ไป ไม่ว่าจะมีความรู้จมน้ า

มากเท่าไหร ่เราจะกู้มันขึ้นมา และเก็บรักษา ด้วยรูปแบบตามท่ีเทคโนโลยแีตล่ะยุคจะอ านวย 

อภปิรายผล 

การค้นหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีนั้น มีบริบทในการท างานท่ีอาจจะเหมือนและแตกต่างกัน ตามความลึก

ของเรือท่ีจม อุณหภูมิ ฤดูกาลของการจัดกิจกรรม สัมพันธ์กับงบประมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะใกล้ไกลของชายฝั่ง การให้
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ความส าคัญของแต่ละภาคส่วน รวมไปถึงความสนใจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งกระแสความสนใจ ในแต่ละช่วงเวลานัน้ 

มภีาวะแวดลอ้มในแต่ละช่วงเวลา เป็นองค์ประกอบส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการจัดการพื้นท่ีความรู้จมน้ า 

ดังนัน้ การขยายพื้นท่ีเพื่อเตรียมจัดท าการศกึษาต้นแบบ เพื่อพัฒนาเช่ือมโยงพื้นท่ีการท่องเท่ียวเชงิ โบราณคดีใต้

น้ าในเบือ้งต้นจึงตอ้งค านงึถึง องค์ประกอบส าคัญหลักๆ 4 ประการ คือ  

1) มิตขิองสิ่งแวดลอ้ม ระบบนเิวศซึ่งประกอบเป็นบริบทของพืน้ท่ีจัดการความรู้จมน้ า

2) มิตทิางเศรษฐกิจ การสร้างจุดร่วมก่อประโยชนร่์วมกันภาคธุรกิจ การท่องเท่ียวและภาควชิาการ

3) มิตขิองสุขภาพ การเตรียมพร้อมร่างกายรองรับ กิจกรรมท้าทายใต้ทะเล

4) การประสานระหว่างภาครัฐ ภาคสื่อสังคม ภาคเศรษฐกิจและเครอืขา่ยนักวชิาการจิตอาสา

แรงบันดาลใจและข้อมูลท่ีได้จากรวบรวมขอ้มูลเบือ้งตน้ ตลอดจนประเด็นท่ีได้จากการสัมภาษณน์ัก โบราณคดีใต้

น้ า บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการขยายแผน พัฒนากลุ่มนักท่องเท่ียว นักศึกษา กลุ่มจิตอาสา 

เพื่อประสานกิจกรรมความร่วมมือให้สื่อให้ตระหนักถึงความท้าทาย และคุณค่าท่ีจะเกิด ขึ้นกับทุกภาคส่วน ซึ่งจาก

การศึกษาดังกล่าวได้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งด าน้ าดังกล่าว ท่ีสามารถจัดท าเป็นแหล่ง โบราณคดีใต้น้ าได้ มีท้ังหมด

เบือ้งต้น 4 แหลง่  เรือจมสุธทิพย ์(Hardeep) แสมสาร  เรือจมเพชรบุรีเบรเมน  (Petchburi Bremen) พัทยา  เรือจมเกาะคอ

เขา พังงา  และเรือจมเกาะมันนอก ระยอง  ซึ่งผู้ท่ีสนใจควรลงไปส ารวจ พื้นท่ีจริงในล าดับต่อไป และจัดสร้างแหล่งด าน้ 

าเชิงโบราณคดีใตน้้ า เมื่อสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวทางโบราณคดี ใต้น้ าแห่งแรกในประเทศไทย พัฒนาให้กลายเป็นพื้นท่ี

น าร่องการจัดการความรู้จมน้ าท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นอกีจุดหมายในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับใช้แนวคิดต้นแบบดังกล่าว ในพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมเพื่อกู้พื้นท่ีความรู้ท่ีจมน้ าและอาจจะปรับใช้ให้

เหมาะสมกับแหลง่อื่น ๆ ตอ่ไป 

2. จากนั้นสร้างเครือข่าย “อาสาสมัครนักโบราณคดีใต้น้ า” เพื่อสร้างเครือข่ายกระจายความรู้ใหม่ ทางด้าน

โบราณคดีใตน้้ าให้เป็นเป็นท่ีประจักษ์ท้ังเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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(DiveDD). สัมภาษณ,์ 4 เมษายน2561. 
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การจัดการความรูเ้พื่อปรบัปรุงกระบวนการท างานดา้นการเงิน  

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

Knowledge Management to improve the financial work process of the 

Faculty of  Allied Health Sciences, Naresuan University 

นายอนุวทัย์  เรืองจันทร์   

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร email : anuwatr@nu.ac.th 

บทคัดย่อ : การวจิัยคร้ังนี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาการปฏบัิตงิานด้านการเงิน และ เพื่อปรับปรุง

การปฏิบัติงานด้านการเงินคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักวิชาการ

เงินและบัญชี คณะสหเวชศาสตร์ จ านวน 3 คน และ นักวิชาการเงินและบัญชีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 

คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ แผนผังก้างปลา เพื่อสรุปสาเหตุหลักของปัญหาการปฏบัิตงิานด้านการเงิน และ

ใช้กระบวนการ SECI Model เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการเงิน ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการท างานด้าน

การเงินท่ีต้องปรับปรุงแบบเร่งด่วน ม ี3 เร่ือง ได้แก่ 1. กระบวนการตรวจสอบเอกสาร 2. กระบวนการจัดเก็บเงิน และ 

3. กระบวนการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย

ค าส าคัญ : การจัดการความรู้ , กระบวนการท างาน , การเงิน 

Abstract : The purpose of this research was to study and analyze the problem of  financial operations and to 

improve financial performance of the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University.  The population used 

in the study were Financial and Accounting academics of the Faculty of Allied Health Sciences 3 persons and 

Financial and Accounting academics of the Faculty of Medical Sciences 3 persons. The tool used for analysis were 

Fishbone for summarize the main causes of financial performance issues and use the process SECI Model for 

improvement financial work process.  The research found that the financial work process needs to be updated in 

the urgent way had 3 matters include 1. the process of document Inspection 2.  money collection process 3.  the 

process of making a payment document. 

Keyword : knowledge management ,  work process , finance 

บทน า 

สบืเนื่องจากรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลัยนเรศวร ได้เข้าด าเนนิการ

ตรวจสอบคณะสหเวชศาสตร์ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน

กันยายน 2561 โดยได้ตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย ใบส าคัญเงินทดรองจ่าย และรายงาน

งบการเงินประจ าเดือน ผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เร่ืองการจัดท างาน

รายงานการงบการเงินประจ าเดอืนให้ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 2. วเิคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท างานด้าน

การเงิน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องด้านการเงิน และ3. ให้ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
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ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีคณะสหเวชศาสตร์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบปรับปรุงติดตาม

ผลในระหวา่งด าเนนิงาน และรายงานให้มหาวทิยาลัยทราบ ภายใน 60 วัน (ส านักงานตรวจสอบภายใน, 2561) 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยภายใน จ านวน 6 หน่วยงาน 

ได้แก่ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากายภาพบ าบัด 

ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ และส านักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งงานการเงินและพัสดุ เป็นหน่วยงานสังกัด

ส านักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยการเงิน หน่วยบัญชี และหน่วยบริหารความเสี่ยง 

โครงสร้างการบังคับบัญชามีคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ และหัวหน้างานการเงินและพัสดุ ส าหรับบุคลากรในงานการเงินและพัสดุ มีจ านวน 3 

คน ขอบข่ายความรับผิดชอบของงานการเงินมหีนา้ที่หลักด้านการเบิกจ่าย การจัดเก็บเงิน การจัดท าบัญชี การควบคุม

งบประมาณเบิกจ่าย การจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย และการจัดท ารายงานการเงิน ซี่งภาระงานดังกล่าวมีก าหนด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ด้านการเบิกจ่าย ผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการเบิกจ่าย มีการด าเนินงานในทุกวัน

อังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์  ด้านการจัดเก็บเงิน ผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการจัดเก็บเงิน มีการด าเนินงาน

จัดเก็บเงินทุกวันเพื่อน าฝากธนาคาร และส่งเอกสารใบน าส่งให้กับกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับการจัดท า

บัญช ีการจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย มกีารด าเนนิงานหลังจากมกีารลงทะเบียนคุมรายจ่าย การจัดท ารายงานการเงิน

ประจ าเดือน มีการส่งรายงานดังกล่าวให้กองคลังทุกวันท่ี 2 ของเดือนถัดไป (คณะสหเวชศาสตร์, 2560) ผลการ

ด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า บุคลากรในงานปฏิบัติงานไม่ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

และพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานส่งผลให้การท างานมีความล่าช้า ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบจาก

ส านักงานตรวจสอบภายในท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งคณะสหเวชศาสตร์จะต้องปรับปรุงการด าเนินงานด้านการเงินให้

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว จึงสมควรท่ีจะได้มีการจัดการความรู้เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหาการปฏิบัติงานด้านเงินและพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการเงินคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร ท้ังน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานดา้นการเงินและชว่ยให้การบริหารเงินของ 

คณะสหเวชศาสตร์มีสภาพคลอ่ง 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการปฏบัิตงิานดา้นการเงินคณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร

2. เพื่อปรับปรุงการปฏบัิตงิานด้านการเงินคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีด าเนนิการวิจัย 

1. การศึกษาและวิเคราะห์ปํญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 โดยใชแ้ผนผังก้างปลา ตามกรอบ 4 M + 1E เพื่อสรุปสาเหตุหลักของปัญหาด้านการเงิน 

2. การปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยกระบวนการ SECI

Model 
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ขอบเขตของการศึกษา มดีังนี ้

ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) จากงานการเงิน เช่น รายงานผลการตรวจสอบ

คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 เอกสารค าอธิบายลักษณะงานนักวิชาการเงินและบัญช ีและขั้นตอนระยะเวลา

การปฏบัิตงิานของกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ขอบเขตดา้นประชากร 

บุคลากรท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องในการศกึษาคร้ังน้ี ได้แก ่

1. บุคลากรภายในคณะสหเวชศาสตร์ มดีังนี้

1.1 หัวหน้างานการเงินและพสัดุ คณะสหเวชศาสตร์

   1.2 นักวชิาการเงินและบัญช ีจ านวน 2 คน 

2. บุคลากรภายนอกคณะสหเวชศาสตร์ มดีังนี้

2.1 หัวหน้างานการเงินและพสัดุ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

   2.2 นักวชิาการเงินและบัญช ีจ านวน 2 คน 

กรอบแนวคดิ 

การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการเงินคณะสหเวขศาสตร์ 

ปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ผลลพัธ ์

บริบท ปัญหา ทฤษฎ ี เครื่องมอื ศกึษาและ

วเิคราะห์

ปัญหาการ

ปฏบัิตงิาน 

 ปรับปรุง

กระบวนการ

ปฏบัิตงิาน 

มกีารปรับ

ภาระงาน

นักวชิาการ

เงินและ

บัญชี 

นักวชิาการ

การเงินฯ มี

องคค์วามรู้

ในการ

ปฏบัิตงิาน

เพิ่มขึ้น 

 การ

ปฏบัิตงิานมี

ความ

คล่องตัวขึ้น

ภายนอก ภายใน  การ

ปฏบัิตงิาน

ท่ีลา่ชา้ 

 การ

บริหารเงิน

ขาดสภาพ

คล่อง 

การ

จัดการ

ความรู้ 

แผนภูมิ

ก้างปลา 

SECI 

Model 

รายงานผล

การตรวจของ

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

กระบวนการ

ท างานด้าน

การเงินคณะ

วทิยาศาสตร์

การแพทย ์

 เอกสาร

ค าอธิบาย

ลักษณะ

งาน

การเงิน 

K D S  2 0 1 8   หน้า  47



ผลการวิจัย 

1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้ด าเนินการศึกษาจากค าอธิบายลักษณะงานของบุคลากรด้านการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบคณะสหเวช

ศาสตร์ จากส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้แผนผังก้างปลา ตามกรอบ 4 M + 1E  เพื่อสรุป

สาเหตุหลักของปัญหาด้านการเงิน ได้ดังนี้ 

1.1 บุคลากรด้านการเงิน (man) มีภาระงานที่รับผิดชอบมากในงานประจ า และรับผิดชอบงานด้าน

การเงินจากโครงการตา่ง ๆ ของคณะท่ีบรรจุในแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

1.2 การปฏบัิตงิานการเงิน (method) พบข้อผิดพลาดบ่อย เนื่องจากมีผู้ตรวจสอบเอกสารและ

หลักฐานเพยีงคนเดียว 

1.3 ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตงิานเฉพาะ (material) ไมม่กีารถ่ายทอด อาทิเชน่ วิธีการตรวจสอบ

เอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ , การจดัท าฎีกาเบิกจ่าย 

1.4 การบันทึกข้อมูลในระบบบัญช ี3 มิตลิา่ชา้ (machine) เนื่องจากมผีู้รับผิดชอบเพยีงคนเดียว กรณี

บุคลากรไมอ่ยู่ หรือลา ไมม่ผีู้ปฏบัิตงิานแทน 

1.5 แนวปฏบัิตดิ้านการเงินมกีารเปลี่ยนแปลงบ่อย (environment) อาทิเชน่ ในปีงบประมาณ 2562 มี

การจัดท าเบิกจ่ายเงินประกันสังคมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเบิกจ่ายจากเงนิงบประมาณแผ่นดิน , การท าเบิก

จ่ายเงินประจ าต าแหนง่ใหก้ับผูบ้ริหาร เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนด้านระเบียบและการบริหารงานดา้นการเงิน 

Machine : การบันทึกข้อมูลล่าช้า Man : ภาระงานมาก 

Material : ไม่มี
ความรู้จ าเป็นในการ
ปฏิบตัิงานเฉพาะ 

Method : มีข้อผิดพลาด
จากการปฏิบตัิงานบ่อย 

Environment : แนวปฏิบตัิ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

ไม่สามารถปฏิบัติงาน 
แทนกันได้ บางคนไม่สามารถเข้าถึง

ระบบบัญชี 3 มิติได ้

เอกสารการ
เบิกจ่ายลา่ช้า 

ความรู้การ
ปฏิบัติงานมี
เฉพาะบุคคล 

มีภาระงานเพิ่มขึ้น 

กระบวนการท างาน
การเงินท่ีล่าช้า 

 รูปที่ 1 แผนผังสาเหตุหลักของปัญหาด้านการเงิน 
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2. การปรับปรุงการปฏบัิตงิานด้านการเงิน โดยกระบวนการ SECI Model สรุปได ้ดังนี้

การปรับปรุงกระบวนการด้านการเงนิ ผลลพัธ ์

การแลกเปลี่ยนกระบวนการปฏบัิตงิานดา้นการเงิน 

(socialization) 

บุคลากรด้านการเงินประกอบด้วย หัวหน้างานการเงิน

และบัญช ีและนักวิชาการเงินและบัญช ีจ านวน 2 คน 

รับทราบถึงสภาพปัญหาในการปฏบัิตงิานของแตล่ะ

บุคคล และได้ขอ้สรุปดังนี้ 

1. การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่าย

เพยีงคนเดียวท้ังหมดของหนว่ยงาน มีโอกาสจะ

ผิดพลาดได้มาก

2. การจัดเก็บเงิน ณ หนว่ยส่งเสริมสุขภาพ คณะ

สหเวชศาสตร์ มกีารน าสง่เงินท่ีธนาคาร และส่ง

เอกสารใบน าส่งท่ีกองคลังทุกวนัท าการ มผีลกระทบ

ต่อเวลาในการปฏบัิตงิานประจ า

3. การจัดท าฎกีาส าหรับเบิกจ่าย มบุีคลากรท่ีมีความรู้

เร่ืองการท าฎีกาเพียงคนเดียว ท าให้การจัดท าฎกีามี

ความล่าช้า และมีโอกาสผิดพลาดได้มาก

การสกัดความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปลี่ยนกระบวน 

การปฏบัิตงิานดา้นการเงิน (Externalization) 

สรุปเป็นแผนผังได้ดังรูปท่ี 1 -3 

ความรู้จากบุคลากรดา้นการเงนิ ท่ีต้องปรับปรุงมดีังนี้ 

1. การตรวจสอบเอกสาร  2. การจัดเก็บเงิน

3. การจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย

รับเร ่อง
ตรวจ อบ
เอก าร

เ นออน มัติ
ลงทะเบียน

ค มงบประมา 
จัดท าใบ  าคั 

แยกเอก าร
ตั ง นี 

จัดท าใบ อน
/ใบ าก

จัดท าเช ค /
ลงทะเบียนค มเช ค

ผู้บริ ารลงนาม
เช ค

 ากเงินเข้า
บั ชีกระแ รายงาน

/ อนเงิน

จ่ายเงินใ ้บ  คลากร
/บริ ัท  ้างร้าน

เ นออน มัติ

การตรวจ อบเอก ารเป็นขั นตอน น่ึงของการเบิกจ่ายเงิน

รูปท่ี 2 กระบวนการเบิกจ่ายเงินคณะสหเวชศาสตร์ 
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การปรับปรุงกระบวนการด้านการเงนิ ผลลพัธ ์

จัดเก บเงิน  าก นาคาร  ่งใบน า ่ง ใบ าก และ
ใบเ ร จที่กองคลัง

จัดท าใบ  าคั รับ /
ใบ  าคั จ่าย

เ นออน มัติจัดเก บเร ่อง

ลงทะเบียนค ม / 
จัดท าใบน า ่ง

รูปท่ี 3 กระบวนการจัดเก็บเงินคณะสหเวชศาสตร์ 

รับเร ่อง ลงทะเบียนค ม
จัดท าใบขอ

อน มัติเบิก (PR)

จัดท าใบ  าค ั ทั่วไป
(AP) แยกตามแ ล่งเงิน

จัดท าใบ AVP
กร ีเงินทดรองจ่าย

เ นอผู้บริ ารลง
นาม

ลงค มใน ม ดคู่เบิกเพ ่อ
จ่ายในราชการ

 ่งกองคลัง

รูปท่ี 4 กระบวนการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินคณะสหเวชศาสตร์ 

หมายเหตุ รูปในช่องสีเหลอืงเป็นขัน้ตอนท่ีควรมกีารปรับปรุงกระบวนการด้านการเงิน 
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การปรับปรุงกระบวนการด้านการเงนิ ผลลพัธ ์

การเรียนรู้เพิ่มเตมิจากขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏบัิตงิานของกองคลัง และนักวชิาการเงินและบัญชคีณะ

วทิยาศาสตร์การแพทย ์เพื่อตรวจสอบความรู้ใน

กระบวนการปฏบัิตงิานดา้นการเงินของคณะสหเวช

ศาสตร์ (Combination) 

จากสภาพปัญหาข้างตน้จึงน ามาจัดท ากระบวนการ

ปรับปรุงการปฏิบัตงิานแบบเร่งด่วน 3 เร่ือง ดังนี ้

1. กระบวนการเบิกจ่าย

2. กระบวนการจัดเก็บเงิน

3. กระบวนการจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย

การน าความรู้ท่ีได้ไปปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิานดา้น

การเงิน (Internalization) 

บุคลากรด้านการเงินจากเดิมมผีู้รับผิดชอบเพยีงคน

เดียวและได้ปรับปรุงกระบวนการท างานใหม ่ดังนี ้

1. กระบวนการเบิกจ่าย : ก าหนดผู้รับผิดชอบการ

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเงิน จ าแนกตาม

หนว่ยงาน ดังนี้

1.1 ส านักงานเลขานุการ

และภาควิชาเทคนิคการแพทย ์มผีู้ตรวจสอบ 1 คน

1.2 ภาควิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก

และภาควิชารังสีเทคนิค มผีู้ตรวจสอบ 1 คน

1.3 ภาควิชากายภาพบ าบัด

และภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มผีู้ตรวจสอบ 1 คน

สรุป : บุคลากรดา้นการเงินมกีารเรียนรู้การตรวจสอบ

เอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายจากผู้รับผิดชอบงาน

การเงินโดยตรง ท าให้ความรู้เฉพาะบุคคลมีการ

ถ่ายทอด เรียนรู้และได้ปฏบัิติ

2. กระบวนการจัดเก็บเงิน :

2.1 มีผู้จัดเก็บเงินในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 1 คน

2.2 มีผู้จัดเก็บเงินในวันอังคาร และพฤหัสบดี 1 คน

2.3 กรณบุีคลากรท่ีรับผิดชอบการเก็บเงินท้ัง 2 คนลา

มหีัวหน้างานการเงินและพัสด ุเป็นผู้รับผิดขอบแทน

2.4 มผีู้สง่ใบน าส่ง ใบฝากเงนิและใบเสร็จรับเงินท่ี

กองคลัง 1 คน

สรุป : บุคลากรดา้นการเงินมกีารแบ่งความรับผิดชอบ

และปฏบัิตงิานแทนกันได้
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การปรับปรุงกระบวนการด้านการเงนิ ผลลพัธ ์

3. กระบวนการจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย มกีาร

จัดท าจ าแนกตามแหล่งเงิน

3.1 มผีู้จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แผ่นดนิ หมวดเงินอุดหนุน

3.2 มีผู้จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แผ่นดนิ งบประมาณรายได ้(เงินทดรองจ่ายค่าวัสดุ 

ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร)

3.2 มีผู้จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แผ่นดนิ งบประมาณรายได ้กรณีนอกเหนอืจากข้อ 3.1

และ 3.2

สรุป : บุคลากรดา้นการเงินท่ีรับผิดชอบโดยตรงมกีาร

ถ่ายทอดความรู้การจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย ท าให้

สามารถปฏบัิตงิานแทนกันได้ และบุคลากรงานการเงิน

ได้ขอรหัสในการกรอกข้อมูลเพือ่จัดท าเอกสารการ

เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

 ัว น้างานการเงิน
และพั ด 

นักวิชาการเง ินและ
บั ชี

นักวิชาการเง ินและ
บั ชี

รับผิดชอบการ
ตรวจ อบเอก ารการ
เบิกจ่ายของค ะ 

รับผิดชอบการจัดท า
เอก ารการเบิกจ่าย

ของค  

รับผิดชอบการจัดเก บ
เงินของค ะ

       รูปท่ี 5 แผนผังกระบวนการท างานการเงินก่อนปรับปรุง 
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-   านักงานเลขาน การ
- ภ.เทคนิคการแพทย

- ภ.กายภาพบ าบัด
- ภ.ทั นมาตร า ตร

- ภ.เทค น ลยี 
ภ.รัง ีเทคนิค

1.การตรวจเอก ารเบิกจ่าย

2. การจัดท าเอก ารการ
เบิกจ่าย

งบประมา แผ่นดิน
(งบอ ด น น)

งบประมา รายได้
งบประมา แผ่นดิน

งปม.รายได้ และ งปม.แผ่นดิน
(เงินทดรองจ่ายค่าวั ด 

 ค่ารัก าพยาบาล 
ค่าการ ึก าบ ตร)

3. การจัดเก บเงิน ปฏิบัติงานกร ีไม่มีผู้จัดเก บเงิน
จัดเก บเงินวันอังคาร 

พ  ั บดี
จัดเก บเงินวันจันทร  พ   

และ  กร

 ัว น้างานการเงิน
และพั ด 

นักวิชาการเง ินและบั ชี นักวิชาการเง ินและบั ชีกระบวนการที่ต้องปรับปร ง

 รูปท่ี 6 แผนผังการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการเงิน 

สรุปและอภปิรายผล 

การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานด้านเงินคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงิน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการเงินคณะสหเวชศาสตร์ นักวิชาการ

เงินและบัญชีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  และตรวจสอบความรู้จากเอกสารขั้นตอนและระยะ เวลา 

ของการปฏบัิตงิานของกองคลัง โดยกระบวนการ SECI Model  สามารถก่อให้เกิดประโยชนต์อ่การพัฒนากระบวนการ

ท างานด้านการเงินท่ีดกีว่าแบบเดิม จากผลการวจิัยดังกล่าวมีประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภปิรายได้ ดังนี้ 

1. สาเหตุท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการเงินท่ีปรับปรุงเร่งด่วน 3 เร่ือง ได้แก่ การตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย การจัดเก็บเงิน และการจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย เนื่องจากเมื่อวเิคราะห์ภาระงานและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานของนักวิชาการเงินและบัญชีแล้วพบว่า กระบวนการท างานท้ัง 3 เร่ืองดังกล่าว ใช้

ระยะเวลาในการท างานมาก และมีนักวิชาการเงินและบัญชีรับผิดชอบแต่ละเร่ืองคนเดียว ดังนั้นการจัดการความรู้จึง

เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชว่ยให้กระบวนการท างานด้านการเงินมปีระสิทธิภาพ 

2. นักวิชาการเงินและบัญชีมีการปรับหน้าท่ีความรับผิดชอบใหม่ จากเดิมท่ีมีผู้รับผิดชอบงานแต่ละเร่ืองคน

เดียว เปลี่ยนแปลงโดยกระจายความรับผิดชอบในแต่ละเร่ืองจ าแนกเป็นหน่วยงาน และประเภทเงิน โดยให้บุคลากรใน

งานมกีารถ่ายทอดความรู้ให้กัน ท าให้นักวชิาการเงินและบัญชมีีการเรียนรู้งานเพิ่มขึ้น อาทเิชน่  

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน และการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายในระบบ

บัญช ี3 มิต ิส่งผลให้การปฏบัิตงิานมคีวามรวดเร็วขึน้ 

3. มกีารบันทึกความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เพื่อใชส้ าหรับการปฏิบัตงิาน ท าให้ความรู้ซึ่งจากเดิมอยู่ท่ีตัวบุคคล

(tacit knowledge) เป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง (explicit knowledge) 
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4. นักวิชาการเงินและบัญชีได้เรียนรู้การท างานท่ีดีด้านการเงิน จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็น

หนว่ยงานท่ีส านักงานตรวจสอบภายในแนะน า ท าให้มขี้อมูลส าหรับน ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ผู้ปฏิบัตงิานดา้นการเงิน ควรมกีารเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ เพื่อ

ไมใ่หผู้้รับบริการมีความมั่นใจ และไมย่ดึตดิกับตัวบุคคลที่ให้บริการหรือขอค าแนะน าดา้นการเงิน  

1.2 การปรับปรุงกระบวนการท างาน ควรมกีารท ามาตรฐานการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ

ก าหนดระยะเวลาในการให้บริการ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส านักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ตาม

กรอบของ Smart Office 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการท างานจากผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัตงิานจากกองคลัง 

และผู้บริหาร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความพงึพอใจ และชว่ยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

2.2 ควรมกีารจัดท าระบบการจัดการความรู้ดา้นการเงิน เพื่อรวบรวมความรู้จากการปฏบัิตงิานและ

สามารถเข้าถึงแหลง่ความรู้ได้อยา่งรวดเร็ว 

2.3 ควรมกีารศึกษาความรูจ้ากผู้เชี่ยวขาญด้านการเงิน หรือด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อออกแบบ

โปรแกรมการรายงานขอ้มูลดา้นการเงินท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบันให้กับผู้บริหารเพื่อการตัดสนิใจได้รวดเร็ว 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอบคุณคณบดคีณะสหเวชศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ ที่สนับสนุนการท างานงานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแล

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 353 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง

จากประชากร 1,945 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ท าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลสุขภาพ เพ่ือน าไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกับโรคและความเจ็บป่วยที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่ (35.98) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน

ผู้สูงอายุ (28.90) การแพทย์ทางเลือกและการบ าบัดแบบเสรมิ (21.53) อาหาร สมุนไพรและผลิตภัณฑอ่ื์นๆที่ชว่ยรักษาโรค

และส่งเสรมิสุขภาพ (10.76) สถานบริการด้านสขุภาพและสาธารณสุข (2.83)  

กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล สื่อสารมวล สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็น

ร้อยละ 30.88, 29.46, 27.76 และ 11.90 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมูลแต่ละประเภท พบว่า แหล่งข้อมูล

ประเภทบุคคล ได้แก่ เพ่ือนบ้าน ผู้ป่วยหรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากรทาง

การแพทย์ และปราชญ์ชาวบ้าน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 40.51, 35.69, 11.05, 10.20 และ 2.55 ตามล าดับ 

แหล่งข้อมูลประเภทสื่อสารมวลชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้สื่อโทรทัศน์ (72.52%) และ วิทยุ  (27.48%) ในส่วนของ

แหล่งข้อมูลประเภทสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (45.33%) เฟสบุ๊ค (40.23%) และ 

เว็บไซต์ (14.45%)  ส าหรับส่ือสิ่งพิมพ์ที่กลุ่มตัวอยา่งเลือกใช้มากที่สุดได้แก ่แผ่นพับหรือเอกสารท่ีได้จากหน่วยงานราชการ 

(50.14 นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ (32.01%) และหนังสือวิชาการ (17.85%) 

แรงจูงใจที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข้อมูล ได้แก่ การเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับโรคและความ

เจ็บป่วยในผู้สูงอายุที่ตนเองดูแล ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุที่ตนเองดูแล ต้องการส่งเสริมสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ตนเองดูแล และเพ่ือพูนความรู้ของตนเองในการดูแลผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 33.14, 26.35, 

22.10 และ 18.41ตามล าดับ อย่างไรก็ตามผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่น าข้อมูลที่แสวงหามาได้ ไปใช้กับ

ผู้สูงอายุทันที โดยไม่ได้คดิวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ (68.84%) ในขณะที่กลุ่มตัวอยา่งคิด
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วิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆก่อนน าไปใช้ (31.16%) และพบว่าตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคในการ

แสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ คือ ไม่ทราบแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ ไม่เข้าใจข้อมูลหรือไม่สามารถตีความข้อมูลที่ได้รับมาอย่าง

ถูกตอ้ง และไม่สามารถเข้าถงึแหล่งข้อมูลได้ คดิเป็นรอ้ยละ 56.94, 32.29 และ 10.76 ตามล าดับ 

ผลการศึกษาในครั้งนีจ้ะประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการให้บรกิารด้านข้อมูลสารสนเทศที่เอ้ือ

ต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และการส่งเสริมผู้ดูแลผู้สูงอายุในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพด้วยตนเองอย่างมี

ประสิทธภิาพต่อไป 

ค าส าคัญ: การแสวงหาข้อมูล สุขภาพ ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ

Abstract 

This study investigated health information seeking behaviors of elderly’ s caregivers.  The 353 samples were 

purposive randomized from proportion of 1,945 elderly’ s caregivers’  population who live in Choeng Doi Sub- district, 

Doisaket District, Chiang Mai Province, Thailand. The research instrument was questionnaire. The data were collected 

during October to November, 2018. Results showed that Most of the samples needed for health information for elderly 

care applications as follows:   Management of diseases and illnesses of the elderly (35.98%) , health promotion and 

disease prevention (28.90%), alternative medicine and complementary Therapy  (21.53%), Food, herbs or other 

products for illness treating and health promotion (10.76%), health and public health service unit (2.83%). The samples 

had information seeking via personal source, mass media, social media, and printing media at 30.88% , 29. 46% , 

27.76% and 11.90% respectively.  

When individual sources of information were considered, it was found that the samples had information seeking 

via personnel source including neighbors, patients or those with prior experience in related matters, public health 

volunteers, medical personnel, and village philosophers at 40.51%, 35.69%, 11.05%, 10.20% and 2.55%, respectively. 

Most of the samples had information seeking via mass media by choosing television (72.52%)  and radio (27.48%) . 

Most of the samples had information seeking via social media by choosing Line (45.33%) , Facebook (40.23%)  and 

website (14.45%). The most popular printing media was brochures or documents obtained from government agencies 

(50. 14%) , magazines, journals, and newspapers (32.01%)  and academic books ( 17.85%) .  The motivations for 

information seeking were the encounter with disease- and illness-related problems or situations in self-care of elderly, 

the anxiety about the health of the elderly with self- care, the needs for health promoting and quality of life and the 

enhancement of knowledge in elderly care at 33. 14% , 26.35% , 22. 10% and 18. 41% respectively.  However, the 

results showed that most of the samples immediately applied information sought to elderly without additional analysis 

or finding more information from other sources (68.84%) .  The samples had critical thinking and searched for more 

information from other sources before applying information sought (31. 16%) .  The problems and obstacles in health 

information seeking were no knowledge about reliable sources, failure to correctly understand or interpret information 

and failure to access to sources at 56.94%, 32.29% and 10.76%, respectively. 
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The results of this study would be beneficial for related agencies in developing information services contributing 

to the health care of the elderly as well as in promoting elderly’ s caregivers in health information seeking in greater 

efficient manner.  

Key words: Health information seeking, elderly’s caregiver 

บทน า 

องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า “ผู้สูงอายุ” คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุ มากกว่า 60ปี

ขึ้นไป ส าหรับประเทศไทยผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปี

บริบูรณ์ขึน้ไปและมีสัญชาตไิทย ส่วนค าว่า "สังคมผู้สูงอาย”ุ องค์การสหประชาชาต ิแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับการก้าว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง มากกว่าร้อยละ 10 

ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ 2) ระดับสังคมผู้สูงอายุ

โดยสมบูรณ์ (aged society) คือ เม่ือประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรือ ประชากรอายุ 65 ปี เพิ่มเป็น

รอ้ยละ 14 ของประชากรโดยรวมทัง้หมดของทั้งประเทศ และ 3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (super-aged society) คือ 

มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร, 2561) 

ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุในระดับที่สูงมากและต่อเน่ือง โดยร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยคิดเป็นร้อยละ 9.4, 10.7, 12.2, 14.9, 16.0 และ 16.9 ตามล าดับ 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) และจากการประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธสิถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้สูงอายุพบว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 

6.6 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วน

ประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561) นอกจากนี้ยังพบว่า

ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ 

(ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2558)  การมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว ท าให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่

ก าลังจะมาถึง เพราะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มวัยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ อันเน่ืองมาจากความเสื่อมตาม

ธรรมชาติของรา่งกาย และความเจ็บป่วยตา่งๆที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างไปจากประชากรกลุ่มอ่ืน  

ด้วยข้อจ ากัดในด้านต่างๆของผู้สูงอายุ ทั้งทางสรีระวิทยาที่เส่ือมถอยและการรับรู้ที่ช้าลง ผู้สูงอายุจึงจ าเป็นต้อง

อาศัยผู้ดูแลซึ่งเป็นคนในครอบครัว เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการสุขภาพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงมีความส าคัญต่อการ

ปฏิบัติกจิวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีบทบาทส าคัญในการที่ท าให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ทัง้ทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ และสังคม (สุวิมลรัตน์, 2559) อย่างไรก็ตามการดูแลผู้สูงอายุทั้งที่มีภาวะปกติและเจ็บป่วย มีความซับซ้อน

และต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจหลายประการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจ านวนมากจึงมีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้

และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการดูสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว ซึ่งพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
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ข่าวสารด้านสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุแต่ละคน มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้

พื้นฐาน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ท าให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่หลากหลายและ

แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมีผลต่อการน ามาปรับใช้กับผู้สูงอายุและมีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วย

เช่นกัน โดย วิลสัน (Wilson, 2000) กล่าวว่า พฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย ์ที่

มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการสารสนเทศของตน ในขณะที่บาร์เซวิค และ จอห์น

สัน (Barsevick & Johnson, 1990) กล่าวว่า พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลหรือสารสนเทศด้านสุขภาพ เป็นพฤติกรรมของ

มนุษยท์ี่ต้องการจะรับรู้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ทัง้ที่เป็นประโยชน์และเป็นภัยต่อสุขภาพ อีกทัง้ยังเป็นกระบวนการรับมือและ

แก้ไขปัญหา เมื่อตอ้งเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ด้านสุขภาพ อีกทัง้ในปัจจุบันแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ มีลักษณะที่

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ แต่เดิมเมื่อบุคคลต้องการแสวงหาข้อมูลด้านใดก็ตาม แหล่งสารสนเทศหลักที่ถูกเลือกใช้ 

คือ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น แต่ในปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สามารถ

ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้จากแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลให้พฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศของประชาชนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (พรชติา, 2559)  

จากรายงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2561) พบว่า 

ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุท้ังสิน้ 1,945 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.29 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 

ของประชากรทั้งหมด (7,396 คน) และมีแนวโน้มจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงนับได้ว่าต าบลเชิงดอย อ าเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาติก าหนด ผู้สูงอายุในพื้นที่ส่วนใหญ่ป่วยด้วย

โรคเร้ือรัง 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัมพฤกษ์/อัมพาต และ

โรคไต พบผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านร้อยละ 1.95 และภาวะติดเตียงร้อยละ 0.77 และจากการส ารวจเบ้ืองต้นโดยผู้วิจัย

พบว่าผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 90 อาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัว และหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนั้นจะท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล

ผู้สูงอายุหลัก ซึ่งได้แก ่ลูก หลาน คูส่มรส และญาตพิี่นอ้ง และผู้ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ต่างมีประสบการณ์การแสวงหาข้อมูล

ด้านสุขภาพเพ่ือน ามาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่แตกต่างกันออกไป จากการให้ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้น าชุมชน ท าให้ทราบว่ามี

ผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งในพื้นที่ต าบลเชิงดอย ที่ต้องประสบกับปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรง เช่น ติดเช้ื อที่อวัยวะบางแห่ง 

เจ็บป่วยด้วยโรคบางอย่าง หรือถึงขั้นพิการ จากการที่ถูกปฏิบัติอย่างผิดวิธี เพราะผู้ดูแลได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จาก

แหล่งข้อมูลที่เช่ือถือไม่ได้ และจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการแสวงหา

ความรู้ด้านสุขภาพในประเทศไทยส่วนใหญ่เจาะจงไปที่ผู้สูงอายุ แต่ยังไม่มีการวิจัยใดที่ด าเนินการในผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ทราบ 1) ความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ

ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2) แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ 3) แรงจูงใจในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ 4) การน าข้อมูลด้านสุขภาพที่

ได้ไปใช้ประโยชน์ และ 5) ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิด 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health information seeking behavior-HISB) ของบาร์เซวิค และ จอห์นสัน 

(Barsevick & Johnson, 1990) ร่วมกับ แนวคิดพฤติกรรมสารสนเทศ ของวิลสัน (Wilson, 2000) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ เป็นพฤติกรรมสารสนเทศประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการของบุคคลใน

การแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของ

ตน โดยช่องทางในการได้มาซึ่งสารสนเทศด้านสุขภาพนั้น อาจจะเป็นในลักษณะของการสื่อสารแบบเผชิญหน้าและการ
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ได้รับสารสนเทศจากสื่อต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ในการจัดการและแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคลเม่ือเผชิญสถานการณ์

ด้านสุขภาพ 

ผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการผลิตสื่อและข้อมูลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ส าหรับผู้ดูแล

ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับลักษณะการแสวงหาและการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย อันจะส่งผลให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

มีแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและเช่ือถือได้ สามารถเลือกสรรข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ในการ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
เพื่อศกึษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเชิงดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ด าเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม – 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2561  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเชิง

ดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จ านวน 1,945 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชต้ารางก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี และ มอร์

แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 321 คน และเพ่ือป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง

การวิจัย จึงได้เพิ่มขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 10 รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 353 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย

ก าหนดคุณสมบัติคือ เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ท าหน้าที่ในการดูแลมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้สูงอายุ สามารถสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และยินดีเต็มใจให้ความร่วมมือใน

การศึกษา  

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ 2) 

แบบสอบถามพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ โดยค าถามจะครอบคลุมในประเด็น ความต้องการข้อมูลด้าน

สุขภาพ  ประเภทของแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ แรงจูงใจในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ การน าข้อมูลด้านสุขภาพที่

แสวงหาได้ไปใช้ประโยชน์ และปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ค านวณหาค่าดัชนีความตรงด้านเนื้อหา (content 

validity index) เท่ากับ 0.81 และ ทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยทดสอบในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30 คน ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s coefficient) ได้คา่ความเช่ือมั่นรวมเทา่กับ 0.83 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ผูดู้แลผู้สูงอายุ

พาผู้สูงอายุมารับการตรวจตามนัด โดยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างและขออนุญาต

เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม และใช้เวลาในเก็บข้อมูลรายละประมาณ 30 นาท ี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ ด้วยสถิติพรรณนา (descriptive 

statistic) โดยการแจกแจงความถี่ และรอ้ยละ  

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างและข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การตัดสินใจเข้าร่วมการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

เป็นไปโดยสมัครใจ ผู้วิจัยเก็บรักษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเป็นความลับ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิัยในมนุษย ์คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ET016/2561) 

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.04 และมีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 41.93 ความสัมพันธ์

กับผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นบุตร คู่สมรส และญาติพี่น้อง ร้อยละ 61.47, 23.23 และ 15.30 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ได้รับ

การศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 40.23 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 

30.59 รองลงมาคือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 22.95 มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 

43.63 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุมาแล้ว 5-10 ปี ปี คิดเป็นร้อยละ 55.24 ผู้สูงอายุที่อยู่ในความ

ดูแลส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 100 โดยโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และโรคระบบประสาท คิดเป็นร้อยละ 73.94, 48.73, 24.65, 

21.53 และ 13.60 ตามล าดับ  

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n = 353) ร้อยละ 

เพศ 

   ชาย 74 20.96 

   หญิง 279 79.04 

อายุ (ปี) 

<20 0 0.00 

21-30 20 5.67 

31-40 67 18.98 

41-50 148 41.93 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n = 353) ร้อยละ 

51-60 107 30.31 

>60 11 3.12 

ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ 

บุตร 217 61.47 

คูส่มรส 82 23.23 

ญาตพิี่นอ้ง 54 15.30 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 22 6.23 

มัธยมศกึษาตอนตน 37 10.48 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 76 21.53 

อนุปริญญา/ปวส. 142 40.23 

ปริญญาตรี 52 14.73 

สูงกว่าปรญิญาตรี 24 6.80 

อาชีพ 

เกษตรกรรม 56 15.86 

คา้ขาย/รับจ้างทั่วไป 108 30.59 

รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 81 22.95 

บริษัทเอกชน 60 17.00 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 48 13.60 

รายได้เฉลี่ย/เดือน(บาท) 

< 5,000 0 0.00 

  5,001-10,000 82 23.23 

  10,001-15,000 154 43.63 

  15,001-20,000 71 20.11 

>20,000 46 13.03 

ระยะเวลาที่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 

   <5 ปี 71 20.11 

5-10 ปี 195 55.24 

>10 ปี 87 24.65 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n = 353) ร้อยละ 

จ านวนผู้สูงอายุในครอบครับที่ดูแล 

   1 คน 52 14.73 

   2 คน 278 78.75 

>2 คนขึน้ไป 23 6.52 

สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่นความดูแล 

   มีโรคประจ าตัว 353 100 

   ไม่มีโรคประจ าตัว 0 0.00 

โรคประจ าตัวของผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล 

(มีโรคร่วมได้มากกว่า 1 โรค) 

   โรคความดันโลหิตสูง 261 73.94 

   โรคเบาหวาน 172 48.73 

   โรคหัวใจและหลอดเลือด 87 24.65 

   โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 76 21.53 

   โรคระบบประสาท 48 13.60 

2. พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ

2.1 ความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ 

กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญม่ีความต้องการข้อมูลสุขภาพ เพื่อน าไปใชใ้นการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ข้อมูล

เกี่ยวกับ การจัดการกับโรคและความเจ็บป่วยที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่ คิดเป็นร้อยละ 35.98 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ในผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 28.90 การแพทย์ทางเลือกและการบ าบัดแบบเสริม คิดเป็นร้อยละ 21.53 อาหาร สมุนไพรและ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ช่วยรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 10.76สถานบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขคิดเป็น

รอ้ยละ2.83  

2.2 ประเภทของแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่เป็นสื่อบุคคล สื่อสารมวล สื่อสังคม

ออนไลน์ ส่ือสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 30.88, 29.46, 27.76 และ 11.90 ตามล าดับ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า สื่อบุคคลที่

กลุ่มตัวอย่างใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพมากที่สุด ได้แก่ เพ่ือนบ้าน ผู้ป่วยหรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง 

อาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และปราชญ์ชาวบ้าน คิดเป็นร้อยละ 40.51, 35.69, 11.05, 10.20 และ 

2.55 ตามล าดับ ในส่วนของแหล่งข้อมูลประเภทส่ือสารมวลชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ

72.52 และ วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 27.48 และในส่วนของแหล่งข้อมูลประเภทสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เลือกใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ คิดเป็นร้อยละ 45.33 เฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 40.23 และ เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ14.45 ส าหรับ
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สื่อสิ่งพิมพ์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุดได้แก่ แผ่นพับหรือเอกสารที่ได้จากหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ  50.14 

นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 32.01 และหนังสือวิชาการ คดิเป็นรอ้ยละ17.85 

2.3 แรงจูงใจในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ 

แรงจูงใจที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ การเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับโรคและ

ความเจ็บป่วยในผู้สูงอายุที่ตนเองดูแล คิดเป็นร้อยละ 33.14 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุที่ตนเองดูแล คิด

เป็นร้อยละ  26.35 ความต้องการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ตนเองดูแล คิดเป็นร้อยละ  22.10 และ 

เพื่อเพิ่มพูนความรูข้องตนเองในการดูแลผู้สูงอายุ คดิเป็นรอ้ยละ 18.41 

2.4 การน าข้อมูลด้านสุขภาพที่แสวงหาได้ไปใช้ประโยชน์ 

เมื่อกลุม่ตัวอย่างแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพได้ตามที่ตนเองต้องการแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่น าข้อมูลนั้น

ไปใช้กับผู้สูงอายุทันที โดยไม่ได้คิดวิเคราะห์หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อย.68.84 และกลุ่ม

ตัวอย่างที่คดิวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ กอ่นน าไปใช้ คดิเป็นรอ้ย 31.16  

2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ 

กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ไม่ทราบแหล่งข้อมูลด้าน

สุขภาพที่น่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 56.94 ไม่เข้าใจข้อมูลหรือไม่สามารถตีความข้อมูลที่ได้รับมาอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อย

ละ 32.29 ไม่สามารถเข้าถงึแหล่งข้อมูลได้ คิดเป็นร้อยละ 10.76 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เกิดปัญหาสุขภาพได้มากกว่าวัยอ่ืน ซึ่งปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุนั้น เกิดจากความเสื่อมของ

ร่างกาย และยังเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งเกิดจากโรคประจ าตัวและความเจ็บป่วย (ทิพวัลย์, 

2560) ผู้สูงอายุจ านวนมากประสบปัญหาด้านสุขภาพ อันมีสาเหตุมาจากหลายประการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ๆ คือ สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยด้านสรีระวิทยา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในเชิงเส่ือมถอยของระบบอวัยวะ ระบบฮอร์โมน

และเอนไซม์ เป็นต้น (ทพิวัลย์, 2560) และสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ สุขภาพจิต ภาวะซมึเศร้า การถูกทอดทิ้ง 

ความรู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองที่ลดลง เป็นต้น สอดคล้องกับรายงานของจักรกฤษณ์, 

สุวินัย และกัญญาณัฐ (2561) และ ไวจัน และคณะ (Vijan et al., 2005)  ที่ได้ท าการศึกษา อุปสรรคในการด าเนิน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน และให้ผลการศึกษา

ในท านองเดียวกันคือ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอุปสรรคในการดูแลสุขภาพทั้งด้านการควบคุมอาหาร การ

ออกก าลังกาย การรับประทานยาและด้านสังคม ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้สูงอายุเอง ซึ่งอุปสรรค

ดังกล่าวเน่ืองมาจากผู้สูงอายุคิดว่าการดูแลสุขภาพตนเองโดยเฉพาะในสภาวะที่เจ็บป่วยนั้นเป็นเร่ืองที่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

ตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และผู้สูงอายุบางส่วนไม่สามารถจดจ าค าแนะน า

ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้  (Schoenberg & Drungle, 2001) ดังนั้น

ผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการ

ควบคุมป้องกันโรค และด้วยลักษณะวัฒนธรรมของสังคมไทย ลูกหลาน หรือ ญาติ จะท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 

โดยยึดหลักความกตัญญูกตเวที ทดแทนบุญคุณบุพการี (นงลักษณ์, 2560) ท าให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต่างพยายาม

แสวงหาข้อมูลที่จะช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดี หายจากการเจ็บป่วย หรือส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ดี
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ยิ่งขึ้นไป สอดคล้องกับการศึกษาของรอฮานา และคณะ (2559) ซึ่งรายงานว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุมีความต้องการความรู้

และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุอยู่ในระดับสูง โดยความรู้และข้อมูลที่ผู้ดูแลต้องการ

ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการดูแล การส่งเสริมสุขภาพ การบริโภคอาหาร การใช้ยา การจัดสิ่งแวดล้อม การ

พัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณ การเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง และการด ารงชีวิตของผู้สู งอายุ และนอกจากนั้นการศึกษา

ของสุพัตรา และคณะ (2556) ยังให้ผลในท านองเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย โรคและความเจ็บป่วย การพยากรณ์โรค การด าเนินโรค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นกับผู้ป่วยสูงอายุ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของศศิพัฒน์ (2547) พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความรู้เร่ือง

โรคและการดูแล อีกทัง้ยังมีความต้องการที่จะเรียนรูแ้ละแสวงหาข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลประเภทตา่งๆ  

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลที่มีความจ าเพาะกับโรคหรือความ

เจ็บป่วย สอดคล้องกับการศึกษาของช่อทิพย์ (2559) ที่ได้ท าศึกษาความต้องการข้อมูลของผู้ดูแลผู้สูงอายุในการป้องกัน

การเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุติดเตียง ซึ่งพบวา่ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงกับผู้สูงอายุติด

เตียงและสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและการท าความสะอาดแผลกดทับ 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสายยาง การเตรียมและวิธีการให้อาหารสายยางให้แก่ผู้ป่วย เน่ืองจากผู้ดูแลผู้สูงอายุเห็นว่า หากมี

ความรู้ในเร่ืองดังกล่าว จะสามารถท าให้ผู้ป่วยสูงอายุที่ตนเองดูแลนั้นได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ได้รับสารอาหารที่

เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับและภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆได้ นอกจากนั้นผลการวิจัย

ครั้งนี้ยังพบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุยังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ การแพทย์ทางเลือก การบ าบัดเสริม รวมทั้งอาหาร สมุนไพร และ

ผลิตภัณฑ์ที่ชว่ยส่งเสรมิสุขภาพหรือปอ้งกันโรค สอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา (2554) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วย

โรคมะเร็ง จะผ่านกระบวนการรักษาทางการแพทย์มาหลายขั้นตอน อีกทั้งได้รับยาและสารเคมีต่างๆ เป็นจ านวนมากและ

นานติดต่อกัน จนท าให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ และเม่ือรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันมาถึงระดับหนึ่ง ผู้ป่วย

และญาติจะเริ่มเสาะแสวงหาการแพทย์ทางเลือกเข้าร่วมด้วย วัตถุประสงค์ทั้งเพ่ือลดอาการข้างเคียงจากการท าเคมีบ าบัด

และยาที่ได้รับ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และชดเชยส่วนที่การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองได้ (เทวัญ และคณะ, 

2551) โดยการแพทย์ทางเลือกที่ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคมะเร็ง นิยมเลือกใช้ ได้แก่ การใช้สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ  การใช้

กระบวนการโภชนบ าบัด เป็นต้น (เทวัญ และคณะ, 2551) สอดคล้องกับการศึกษาของจักรกฤษณ์ และ นงค์รักษ ์(2554) ที่

รายว่ากลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีประสบการณ์การแสวงหาการแพทย์ทางเลือก เพ่ือ

น ามาใช้บ าบัดอาการของโรคเบาหวานและลดระดับน้ าตาลในเลือด มีทั้งที่ใช้ทดแทนและใช้เสริมการแพทย์แผนปัจจุบัน 

โดยการแพทย์ทางเลือกที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเลือกใช้ คือ การใช้สมุนไพร การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การควบคุมจิตและ

สมาธบิ าบัด เป็นต้น โดยการแสวงหาข้อมูลเหล่านี้มทีัง้ที่ผูป้ว่ยแสวงหาเองและผู้ดูแลเป็นผู้แสวงหาให้ 

ในส่วนของแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้นั้น ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อสารมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ 

และ สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 30.88, 29.46, 27.76 และ 11.90 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมูลแต่ละ

ประเภท พบว่า ส่ือบุคคล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพมากที่สุด ได้แก่ เพ่ือนบ้าน ผู้ป่วยหรือผู้ที่เคย

มีประสบการณ์ในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และปราชญ์ชาวบ้าน คิดเป็นร้อยละ 

40.51, 35.69, 11.05, 10.20 และ 2.55 ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของชลธิชา และ สมาน (2558) ที่ ได้

ท าการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่แสวงหา

ข้อมูลสุขภาพจากบุคคลใกล้ตัว เช่น ญาติ และเพ่ือนบ้าน เน่ืองมาจากมีความสนิทสนมและไว้ใจที่จะบอกเล่าเร่ืองราว
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ส่วนตัวให้รับทราบ และนอกจากนั้นยังสะดวกในการติดต่อสื่อสาร โดยผู้สูงอายุจะเป็นผูแ้สวงหาข้อมูลเองและผู้สูงอายุส่วน

หนึ่งมีญาติหรือผู้ดูแลเป็นผู้ด าเนินการให้ และนอกจากนั้นการศึกษาของ จักรกฤษณ์ และ นงค์รักษ์ (2554) ยังรายงานว่า 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานมีความต้องการข้อมูลด้านการบ าบัดแบบเสริมเพ่ือสนับสนุนการรักษา

แบบปกติโดย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรับข้อมูลจากบุคคลที่เคยมีประสบการณ์การเป็นโรคเบาหวานและเคยได้รับ

การบ าบัดแบบเสริมมาแล้ว เพราะเห็นว่าบ าบัดแล้วได้ผลดี และง่ายต่อการขอค าแนะน าหรือปรึกษา นอกจากนั้นยังพบว่า 

ปราชญ์ชาวบ้านหรือหมอพื้นบ้าน เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างใช้เป็นแหล่งข้อมูลและให้ความเช่ือถือ เพราะมี

ความเช่ือมั่นในภูมิปัญญา และมีความศรัทธาตามการบอกเล่าท่ีสืบต่อกันมา  

นอกจากสื่อบุคคลแล้วยังพบว่า โทรทัศน์ วิทยุ เป็นสื่อที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุใช้เป็นแหล่งในการแสวงหาข้อมูลด้าน

สุขภาพ ในล าดับรองลงมา เน่ืองจากเป็นส่ือที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ใกล้ตัว และมีความบันเทิง สอดคล้องกับงานวิจัยของ

เศรษฐวิฐฬ  (2559) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่สงผลตอรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต 

ซึ่งพบว่าพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ได้รับอิทธิพลจากสื่อในระดับสูง โดยเฉพาะสื่อ

โทรทัศน์และวิทยุ และประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุ คือ ประเด็นเกี่ยวกับ วิถีการด ารงชีวิต ที่อยู่

อาศัย อาหารและสุขภาพ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน ทั้งที่อยู่เองและอยู่กับผู้ดูแล จึงมีโอกาสที่จะดู

โทรทัศน์และฟังวิทยุได้มาก และรับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทั้ง 2 แหล่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังพบว่าด้วยรูปแบบทาง

การตลาดสมัยใหม่ของรายการโทรทัศน์และวิทยุในปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวความสนใจของผู้ชม ให้เกิดความเช่ือ

และน าสู่การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับรู้จากโทรทัศน์และวิทยุ (วีรศักดิ์, 2560) ในส่วนของสื่อสังคม

ออนไลน์นั้น ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุเลือกใช้เป็นอันดับที่สาม รองจากส่ือบุคคลและสื่อสารมวลชน โดย แอ

พลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ เป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของวิศปัตย์ (2560) ที่ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมไลน์ของผู้สูงอายุ โดยผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุใช้โปรแกรมไลน์ ในการ

ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูแล ญาติหรือเพ่ือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งปันและค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆทางด้านสุขภาพ ท าให้

การใช้ไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุและผู้ดูแล เช่นเดียวกันกับการศึกษาของณัฐนันท์ (2558) ที่

ศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชส่ื้อใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในโทรศัพทมื์อถือเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุกับ

สมาชิกครอบครัว พบว่า การส่ือสารด้านสุขภาพระหว่างผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในครอบครัว รวมถึงการค้นคว้าหา

ข้อมูลด้านสุขภาพ จะด าเนินการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยโปรแกรมที่ตนเองสนใจและมีความถนัด เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ 

อีเมล และอินสตาแกรม เป็นต้น เพ่ือแสวงหาและแบ่งปันข่าวสารหรือสาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล การป้องกันและ

การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ โดยเหตุผลที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุเลือกที่จะแสวงหาและแบ่งปัน

ข้อมูลด้านสุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์นัน้มีหลายประการ ประกอบด้วย สามารถเข้าถงึได้ง่าย ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและ

สถานที่ มีความเป็นอิสระในการใช้งาน ท าให้เกิดความสนุกสนาน บันเทิงและสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ และ

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย (Bliemel & Hassanein, 2007) ในขณะที่ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเลือกใช้

แสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพเป็นล าดับสุดท้าย โดยในกลุ่มของสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะเลือกแสวงหาข้อมูลจาก แผ่น

พับ เอกสารทางวิชาการที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ และหนังสือต าราทางวิชาการ ตามล าดับ ซึ่งอธิบายได้ว่าการค้นคว้าและ

แสวงหาข้อมูลจากส่ือสิ่งพิมพ์ ต้องอาศัยการอ่านและการท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่อ่าน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของ

คนไทย โดยจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2558 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) พบว่า คนไทยมี

พฤติกรรมการอ่านหนังสืออยู่ในระดับน้อย โดยมีจ านวนประชากรอ่านหนังสือ 48.4 ล้านคน (ร้อยละ 77.7) และมีผู้ไม่อ่าน
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หนังสือ 13.9 ล้านคน (ร้อยละ 22.3) ซึ่งถือเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูง และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการได้รับความรู้และข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต โดยสาเหตุหลักที่ท าให้ประชากรไทยมีการอ่านหนังสือน้อยลง เน่ืองจาก หันไป

ให้ความสนใจในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ประเภทต่างๆ มากกว่า (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) และ

จากรายงานการศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทยอายุระหว่าง 15 – 69 ปี โดย คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ในปี 2558 พบว่า มีประชาชนกลุ่มที่อ่านหนังสือ

เป็นประจ า (ความถี่มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์) รอ้ยละ 40.2  กลุ่มที่อ่านหนังสือบ้าง (ความถี่นอ้ยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์) อยู่

ที่ร้อยละ 20.1 แต่กลุ่มที่ไม่อ่านหนังสือเลยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 39.7 และเม่ือท าการส ารวจถึงเหตุผลหลักของผู้ที่ไม่อ่าน

หนังสือเลยพบว่า เกิดจากไม่มีเวลาอ่านร้อยละ 63.0 สายตาไม่ดีร้อยละ 29.5 และ ไม่ชอบอ่านหนังสือร้อยละ 25.7 (คณะ

เศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558) 

ในด้านของแรงจูงใจที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะจากแหล่งข้อมูลใดก็ตาม พบว่า เกิด

จากการที่กลุ่มตัวอย่างเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วยในผู้สูงอายุที่ตนเองดูแล มีความวิตก

กังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุที่ตนเองดูแล กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ที่ตนเองดูแล และ เพ่ือพูนความรู้ของตนเองในการดูแลผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐนันท์ (2558) ที่รายงานว่า 

ผู้สูงอายุและญาติที่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ มีความต้องการเสาะแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ เน่ืองจากไม่มีความรู้และ

ความสามารถที่เพียงพอในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในความดูแล หรือไม่มีความมั่นใจในความรู้และข้อมูลที่

ตนเองมีอยู่ โดยเฉพาะในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือพบกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการได้ จึงพยายามที่จะค้นหา

ข้อมูลและความรูต้่างๆเพิ่มเติม นอกจากนั้นผลการวจิัยในคร้ังนี้ยังพบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญจ่ะน าข้อมูลที่ไดร้ับมาจาก

การแสวงหาผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ ไปใช้กับผู้สูงอายุทันที โดยไม่มีกระบวนการพิจารณาหรือวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นก่อน

ว่าถูกต้อง เหมาะสมหรือน่าเช่ือถือเพียงใด ซึ่งให้ผลคล้ายกับงานวิจัยของชลธิชา และ สมาน (2558) ที่รายงานว่ามีผู้ดูแล

ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุเพียงจ านวนหนึ่งเท่านั้นที่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลสารเทศที่ได้

รับมา ซึ่งยังถือว่ามีจ านวนน้อย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องหามาตรการ ในการกระตุ้นให้ผู้ดูแล

ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุตระหนักถึงการประเมินสารสนเทศก่อนน าไปใชจ้รงิ  

นอกจากนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ยังแสดงผลการศึกษาในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้าน

สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่น่าเช่ือถือ ความไม่เข้าใจในข้อมูลหรือไม่

สามารถตีความข้อมูลที่ได้รับมาอย่างถูกต้อง และการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ สอดคล้องกับรายงานของชลธิชา 

และ สมาน (2558) ที่พบว่าผู้ประชาชนจ านวนมากโดยเฉพาะที่อยู่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถเสาะแสวงหา

ข้อมูลด้านสุขภาพได้ เน่ืองจากไม่ทราบแหล่งข้อมูลว่าควรจะเสาะหาจากแหล่งใด หรือแหล่งข้อมูลใดเป็นแหล่งข้อมูลที่ดี มี

ความน่าเช่ือถือ และบางส่วนแม้จะทราบว่าควรจะค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งใด แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ ด้วย

ปัจจัยหลายประการ เช่น แหล่งข้อมูลอยู่ไกลยากต่อการเข้าถึง มีอุปสรรคด้านเทคโนโลยี เช่น สัญญาณโทรศัพท์หรือ

อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง ใช้งานอุปกรณ์อิเล็คโทรนิก เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ เป็นต้น สอดคล้องกับการ

ส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2556 ที่ได้ท าการส ารวจการใช้งานสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของ

สังคมไทย พบว่าจ านวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีการใช้อินเทอร์เน็ต มากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล 

โดยคิดเป็นร้อยละ 39.90 และ 23.20 ตามล าดับ และในขณะเดียวกันรายงานของบาดราสเชทที และ มาเฮสวาราพพา 

(Bhadrashetty & Maheswarappa, 2014) ก็ได้ระบุว่า ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพของ
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ผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้สูงอายุไม่ทราบแหล่งสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  และอีกส่วนหนึ่ง

เน่ืองมาจากระดับการศึกษาและความรู้พื้นฐานของตัวผู้รับข้อมูลเอง ที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการท าความเข้าใจในข้อมูลนั้น 

ท าให้เมื่อรับข้อมูลมาแล้วมีความเข้าใจที่ผิดหรือคลาดเคลื่อนไป (Yukiko, Chihiro & Keiko, 2008) 

สรุปผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อน ามาใชดู้แลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเอง ทัง้นี้เน่ืองจากผู้ดูแล

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ประสบปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องการที่จะได้วิธีแก้ไขปัญหาที่

ตนเองเผชิญอยู่ อีกทั้งผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนหนึ่ง แม้ว่าจะไม่ได้ประสบปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ แต่ก็มีพฤติกรรมการ

แสวงหาข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ตนเองดูแล เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยใน

อนาคต อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาไม่มากนัก ส่วนใหญ่น า

ข้อมูลที่ได้มาไปใช้ในทันที โดยไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความถูกต้องน่าเช่ือถือเพียงใด จึงนับเป็นปัญหาส าคัญประการ

หนึ่งที่ควรต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไป และนอกจากนั้นผลการวิจัยยังชี้ให้เห็น ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประสบในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยการไม่ทราบแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ ความไม่เข้าใจในข้อมูล และ

การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ เป็นสาเหตุที่ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ และหากมีการน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้หรือ

เผยแพรต่่อ ก็จะท าให้เกดิผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครับ ชุมชนและแพร่กระจายในวงกวา้งต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและ

กระบวนการในการส่งเสริมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและมีบทบาทต่อ

การดูแลสุขภาพและการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริการ

สารสนเทศด้านสุขภาพอ่ืนๆ ควรมีการวางแผนจัดเตรียมแหล่งสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีความน่าเช่ือถือ เอื้อต่อการเข้าถึง 

มีการออกแบบสารสนเทศให้ง่ายต่อการเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ มีหมวดหมู่ของเนื้อหาท่ีชัดเจนไม่ก่อใหเ้กิดความ

สับสน อีกทั้งยังจ าเป็นต้องมีการสร้างความตระหนักให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้เห็นถึงความส าคัญและมีความสามารถที่

เพียงพอในการตรวจสอบและประเมินข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้รับมา ว่ามีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง และเหมาะสมที่จะ

น าไปใช้หรือเผยแพร่มากน้อยเพียงใด และเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงไปของการไหวเวียน

ของข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแบบออนไลน์ ที่มีบทบาทมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ความจ าเป็นอีกประการหนึ่งคือต้องมีการ

สร้างทักษะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสารสนเทศออนไลน์ เช่น การฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ท

โฟนเบ้ืองต้น และต้องค านึงถึงเร่ืองการจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกพื้นที่ เพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพและด้านอ่ืนๆที่มีประโยชนต์่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต่อไป 

กิตตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ศูนยส์ุขภาพชุมชนต าบลเชงิดอย และเทศบาลต าบลเชิง

ดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้านจนท าให้งานวิจัยครัง้นีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อข้าวอัตโนมัติ 

The Application of Information System for Automatic Rice-Ordering Model Management 

ศิริภญิญา  อาสา1*  ปิยภัทร  โกษาพันธุ์2 

1อาจารย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ siripinya.asa@gmail.com 
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บทคัดย่อ:  ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท

และกลยุทธ์ให้ทันทุกสถานการณ์ อกีทัง้ยังตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อสร้าง

ความแตกต่างจากคู่แข่ง งานวิจัยนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการแบบจ าลองการ

สั่งซือ้ขา้วอัตโนมัติ เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบจ านวนข้าวคงเหลือ การซื้อขายข้าว เพิ่มความรวดเร็วในการ

ซื้อข้าว สบืค้นหาข้าว เกิดความรวดเร็วในการท างาน ไมม่คีวามซ้ าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งขึ้น รวมถึง

เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวให้แก่เกษตรกรสามารถจ าหน่ายข้าวได้ด้วยตนเองอีกด้วย ระบบประกอบไป

ด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การเข้าสูร่ะบบ มไีว้ส าหรับตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ เจ้าของกิจการและลูกค้าจะต้อง

ท าการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของระบบได้ ส่วนท่ี 2 จัดการ

ข้อมูล มีไว้ส าหรับจัดการข้อมูลข้าวในระบบ  เพิ่มข้อมูลข้าว  และข้อมูลข้าวคงเหลือ  จัดการข้อมูลการสั่ งซื้อ

ข้าว เพิ่ม ลบ แก้ไขรายการสั่งซื้อข้าว ส่วนท่ี 3 บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อข้าว มีไว้ส าหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ จัดการในระบบ

ฐานข้อมูล ส่วนท่ี 4 รายงาน มีไว้ส าหรับดูรายงานข้อมูลข้าวคงเหลือและรายงานยอดการขาย ดูรายงานข้อมูลการสั่งซื้อ

ข้าว ส่วนท่ี 5 ส่วนควบคุมแบบจ าลองเคร่ืองจ่ายข้าวอัตโนมัติ มีไว้ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายข้าวตามจ านวนการ

สั่งซือ้ โดยผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  

ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศ, ฐานขอ้มูล, แบบจ าลอง, เครื่องจ่ายข้าวอัตโนมัต ิ

Abstract: Current consumer behavior is changing rapidly. Entrepreneurs need to change their roles and strategies to 

keep up with the situation. It also recognizes the importance of developing and improving work 

processes. To make a difference from the competitors. This research was designed to design and develop an 

information management system for automated rice ordering. To facilitate checking the amount of rice. Rice 

trading Quick to buy rice, find the rice quickly to work. No more redundancy and performance. Include more 
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rice distribution channels for farmers to distribute their own rice. The system consists of 5 parts: Part 1 

Logging It is for checking user information. Business owners and customers will have to enter the user name 

and the password is correct so it can access the various parts of the system. Part 2 of the information 

management is for managing rice information in the system. Add Rice Information And rice information. 

Organize your order information, add, delete, edit, order rice. It is for recording information. Management in 

the database. Part 4 The report is for viewing the rice data report and the sales report. View Purchase Order 

Report Part 5 Automatic Rice Dispenser Model Control and check the rice according to the number of orders. 

The overall quality was good level and assessment of the satisfaction of the sample. The verall satisfaction was very 

level. 

Keywords: Information System, Database, Model, Automatic shipping machine 

1. บทน า

 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจชนดิหนึ่งของประเทศไทยและเป็นปัจจัยหลักในการบริโภค นิยมน ามาบริโภคเป็นอาหารหลัก

ของคนไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยนิยมน าขา้วสารมาหุงให้สุกเพ่ือบริโภค ข้าวสารมดี้วยกันหลากหลายชนิด อาทิ ข้าว

หอมมะล ิข้าวเหนยีว ข้าวเสาไห้ ข้าวขาว และข้าวกล้อง ราคาข้าวสารแต่ละชนิดก็จะมีราคาแตกต่างกันไป ในปัจจุบันการ

ซื้อข้าวสารเพื่อน ามาหุงและบริโภคเป็นอาหาร ประชาชนสามารถซือ้เป็นกระสอบ หรือซื้อเป็นถุง หรือซื้อตามร้านค้า ซึ่งใน

บางคร้ังส าหรับผู้บริโภคอาจไม่ต้องการซื้อข้าวสารท่ีมีปริมาณมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะยังไม่มีเงินซื้อข้าวสารเป็นจ านวน

มาก หรือยังไม่มีท่ีเก็บขา้วสารท่ีสะอาดและปลอดภัย หรือต้องการซื้อข้าวสารไว้บริโภคเป็นบางมื้อ ซึ่งนานๆ คร้ังถึงจะหุง

ข้าวไว้รับประทานเอง จึงไม่ต้องการซื้อข้าวสารเก็บไว้เป็นจ านวนมาก (เพื่อชาติ สุขเรือน, 2555) ข้าวเป็นสินค้าเกษตรท่ีมี

ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เกษตรกรสว่นใหญ่มอีาชีพท านา การจ าหน่ายข้าวต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

และถูกก าหนดราคาขาย  (มหาวิทยาลัยหอการค้า , 2561) ในปัจจุ บันได้น าระบบสารสนเทศ  ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาประสานการท างานร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสและการแข่งขันท่ีมี

เพิ่มมากยิ่งขึ้น ระบบสารสนเทศจึงมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงาน

ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อช่วยให้องค์กรได้รับข่าวสารข้อมูลท่ีมีอยูท้ั่งภายในและภายนอกองค์กร

ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนการท างานโดยอาศัยกระบวนข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่  กระบวนท่ีท าให้เกิด

สารสนเทศน้ีเรียกว่า การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้วยเคร่ืองมือ

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์นี้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

กระบวนการต่าง ๆ และระบบงานท่ีช่วยให้ได้สารสนเทศท่ีต้องการ โดยหมายรวมถึง เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจน

กระบวนการในการน าอุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้น ๆ มาใช้งานเพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็น

สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป (สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล, และเอก

พงษ์ ทองแท้, 2559) 

ราสเบอร์ร่ีพาย 3 ตัวบอร์ดมาพร้อมกับเทคโนโลยี Wi-Fi และ Bluetooth การเชื่อมต่อแบบไร้สายของราสเบอร์ร่ี

พาย 3 ท าให้มันกลายเป็นอุปกรณ์ Internet of Things โดยสมบูรณ์ช่วยให้นักวิจัย และผู้ท่ีสนใจอื่น ๆ สามารถน าไป
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ประยุกตใ์ชเ้พื่อเป็นเซ็นเซอร์เก็บขอ้มูลโดยไม่ต้องมีสาย LAN มาเกะกะอีกต่อไป รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด และ

เมาส์ไรส้ายได้ง่ายเมื่อเทียบกับราสเบอร์ร่ีพาย 2 มปีระสิทธิภาพสูงกว่าเดิมถึง 50 เปอร์เซ็นต ์เรียกได้ว่าเป็น PC ขนาดย่อม

เลยทีเดียว (ผศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร , กฤษดา ใจเย็น, วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล, นวพร เหล่าวัฒนธรรม และ

ธีรวุธ จิตพรมมา) 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการแบบจ าลองการ

สั่งซื้อข้าวอัตโนมัติ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อข้าวอัตโนมัติ  มีระบบ

ฐานขอ้มูลในการจัดเก็บข้อมูลอยา่งเป็นระบบและท างานรว่มกับแบบจ าลองเครื่องจ่ายข้าวอัตโนมัติ โดยควบคุมการท างาน

ด้วยราสเบอร์ร่ีพาย 3 อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบจ านวนข้าวคงเหลือ การซื้อขายข้าว เพิ่มความรวดเร็วในการ

ซื้อข้าว สบืค้นหาข้าว เกิดความรวดเร็วในการท างาน ไมม่คีวามซ้ าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งขึ้น รวมถึง

เพิ่มช่องทางการจัดจ าหนา่ยข้าวให้แก่เกษตรกรสามารถจ าหน่ายขา้วได้ด้วยตนเองอีกดว้ย 

2. การด าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาลักษณะองค์ประกอบของระบบสารสนเทศจากท่ีต่างๆ ในการน ามาสนับสนุนการ

ท างาน เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลส าหรับการออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบระบบและพัฒนาระบบ ดังนี้ 

2.1 ภาพรวมการท างานของระบบ 

 ร ะ บบ ท่ี พั ฒ น า ขึ้ น นี้ มี  4  ร ะ ดั บ  ไ ด้ แ ก่  User Interface Level, Management System Level, Database 

Server, Control Level (แสดงดังรูปท่ี 1) อธิบายการท างานได้ดังนี้ 

 2.1.1  User Interface Level คือ ส่วนผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งานระบบ และท าการร้องขอการใช้งานระบบผ่าน

เว็บแอปพลิเคชัน จากนั้นข้อมูลการร้องขอของผู้ใช้งานระบบจะถูกส่งต่อไปท่ีระดับ  Management System Level ส่วน

ผู้ใชง้านระบบจะแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1) ส่วนเจ้าของกิจการ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลข้าว เรียกดูรายการสั่งซื้อข้าว เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลส

ตอ๊กข้าว ดูข้อมูลสต๊อกข้าว ดูรายงานขา้วคงเหลอื ดูรายงานยอดการขายได้ 

2) ลูกค้า สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการส่ังซื้อ ดูข้อมูลขา้ว ข้อมูลการส่ังซื้อข้าวได้

3) บุคคลทั่วไป สามารถดูรายการขา้ว ไมส่ามารถสั่งซือ้ขา้วได้และสามารถสมัครสมาชิกได้

 2.1.2  Management System Level คือ ส่วนท่ีท างานต่อจาก User Interface Level เมื่อผู้ใช้มีการร้องขอ

ข้อมูล จะท าการจะส่งค าร้องขอขอ้มูลไปยังระดับ Database Server 

 2.1.3  Database Server คือ ส่วนจัดเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลตามการร้องขอข้อมูลของผู้ใช้งานระบบกลับไป

ยังผู้ใช้งานระบบ 

 2.1.4  Control Level คือ ส่วนควบคุมการท างานของแบบจ าลองเคร่ืองจ่ายข้าวอัตโนมัติ  ให้จ่ายข้าวตาม

จ านวนการสั่งซื้อข้าวลูกลูกค้า  โดยจะตรวจสอบจากรหัสการสั่งซื้อข้าวและร้องขอข้อมูลจ านวนการสั่งซื้อข้าว

จาก Database Server จากนั้นท าการจ่ายข้าวให้ตรงตามจ านวนการสั่งซื้อข้าวของรหัสการสั่งซื้อข้าวนั้นๆ จากนั้นจะส่ง

ข้อมูลการจ่ายข้าวไปยัง Database Server เพื่อบันทึกข้อมูลการจ่ายข้าวตามรายการสั่งซื้อข้าว 
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รูปท่ี 1 ภาพรวมการท างานของระบบ 

2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 ในการออกแบบระบบใช้แผนภาพกระแสข้อมูล(data flow diagram : DFD) บรรยายภาพรวมของระบบ โดย

แสดงขั้นตอนการท างานของระบบหรือกระบวนการท างาน  (process) ระบุแหล่งก าเนิดของข้อมูล  การไหลของ

ข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูล เป็นเครื่องมือในการออกแบบระบบ 
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tb_produck

Pk  PK
Type_pro
Code_produck
Name_produck
Price_produck
Nem_product
Numsale_pro
Image_produck
Imagetype_product
Imagesize_product
Properties_product
Date_product

tb_order

Pk_order
Pkproduct_order  FK
Pkcustomer_order  FK
Idorder
Tpyepro_order
Num_order
Money_order
Iot_product
Date_order
Status_order

tb_stoke

Pk_stoke  
Pk_product FK
Numproduct_stoke
Sale_stoke
Recive_stoke
Dateproduct_stoke
Iduser_stoke
Status_sale
Status_stoke

tb_mem

PK   PK
Prefix
Name_mem
Lastname_mem
Tel_mem
Email_mem
Username_mem
Password_mem
Status_mem

รูปท่ี 3 ER Diagram 

2.3 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

1) เว็บแอปพลเิคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อข้าว

2) แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญ

3) แบบประเมินความพงึพอใจจากกลุ่มตัวอยา่ง

3. ผลการศกึษา

 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการแบบจ าลองการสั่งซือ้ขา้ว ซึ่งประกอบด้วยการใช้งานหน้า

หลัก การใช้งานส่วนของเจ้าของกิจการ การใช้งานส่วนของลูกค้าและการใช้งานส่วนของบุคคลท่ัวไป ตามล าดับ 

1) ผลการพัฒนาหนา้หลักของเว็บแอปพลเิคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อข้าว  แสดงดัง

รูปท่ี 4 และผลการประเมินความพงึพอใจการใช้งานหนา้หลักอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.65, S.D. = 0.35) 

รูปท่ี 4 ผลการพัฒนาหนา้หลักของเว็บแอปพลเิคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อข้าว
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2) ผลการพัฒนาหนา้จอเจ้าของกิจการของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อ

ข้าว ในส่วนของข้อมูลสินค้าจะแสดงตารางรายการสินค้าท้ังหมดสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้า โดยเพิ่มข้อมูลข้าวแต่ละชนิด

และสามารถแก้ไข ลบ ข้อมูลสินค้า แสดงดังรูปท่ี 5 ส่วนของข้อมูลสต็อกสินค้าจะแสดงข้อมูลสต็อกสินค้า สามารถเพิ่ม

จ านวนสินค้า และสามารถบันทึกสต็อกสินคา้ได้ แสดงดังรูปท่ี 6 และส่วนของรายงานยอดการ สามารถค้นหารายงานยอด

การขายจะแสดงตารางยอดการขายท้ังหมด แสดงดังรูปท่ี 7 และผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานหน้าจอเจ้าของ

กิจการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.42, S.D. = 0.14) 

รูปท่ี 5 หนา้จอเจ้าของกิจการ ในส่วนของข้อมูลสนิค้า 

รูปท่ี 6 หนา้จอเจ้าของกิจการ ในส่วนของข้อมูลสต็อกสนิค้า 
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รูปท่ี 7 หนา้จอเจ้าของกิจการ ในส่วนของรายงานยอดการ 

3) ผลการพัฒนาหนา้จอลูกค้าของเว็บแอปพลเิคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อข้าว เมื่อ

ลูกค้าเขา้สู่ระบบ จะเข้าสูห่นา้รายการสนิค้าลูกค้าสามารถเพิ่มสนิค้าท่ีต้องการสั่งซือ้ได้ แสดงดังรูปท่ี 8 เมื่อสั่งซื้อข้าวและ

ยนืยันการส่ังซื้อ จะได้รับรหัสการสั่งซื้อและน ารหัสการสั่งซื้อไปกดรับข้าวท่ีเคร่ืองจ่ายข้าว สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อท่ี

เมนูข้อมูลการสั่งซื้อ แสดงดังรูปท่ี 9 และผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานหน้าจอลูกค้าอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.12) 

รูปท่ี 8 หนา้จอเจ้าของลกูค้า ในสว่นรายการสนิค้า 
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รูปท่ี 9 หนา้จอเจ้าของลูกค้า ในสว่นรายการสั่งซื้อ 

4) ผลการพัฒนาส่วนของบุคคลท่ัวไปเป็นส่วนของหน้าสมัครสมาชิกของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการ

จัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อข้าว จะแสดงข้อมูลการสมัครสมาชิกเพื่อให้ผู้ท่ีจะเข้าสู่ระบบต้องกรอกข้อมูลในการสมัคร

สมาชิก  แสดงดัง รูปท่ี  10 และผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานหน้าสมัครสมาชิกอยู่ ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 4.30, S.D. = 0.14)  

รูปท่ี 10 หนา้สมัครสมาชิก 

5) ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมคีุณภาพอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.30)
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4. อภปิรายผล

 จากการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลเิคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อข้าวของผู้เชี่ยวชาญ

และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ มีความเห็นว่าอยู่ในคุณภาพดี ระบบสามารถ Login ได้รวดเร็ว(ค่าเฉลี่ย = 4.43, 

S.D. = 0.79) ระบบสามารถใช้งาน และเข้าใจระบบงานได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย = 4.43, S.D. = 0.79) ระบบมีความ

ถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล และแสดงข้อมูลมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14, S.D. = 0.69) ระบบสามารถเรียกดูข้อมูลผู้เข้าใช้

งาน การอัพโหลดข้อมูลได้รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย  = 4.37, S.D. = 0.49) ระบบมีความถูกต้องสมบูรณ์  ชัดเจน เข้าใจ

ง่าย  (ค่าเฉลี่ย  = 4.45S.D. = 0.50) คุณสมบัติต่าง  ๆ ของระบบในการใช้งานมีประสิทธิภาพ  (ค่าเฉลี่ย  = 4.10,

S.D. = 0.30) ระบบมกีารรักษาความปลอดภัยได้ดี (ค่าเฉลี่ย = 4.42, S.D. = 0.74) สามารถใช้งาน และเข้าใจระบบงานได้

อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย = 4.29, S.D. = 0.76) ระบบสามารถบันทึก  และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นย า  (ค่าเฉลี่ย

= 4.57, S.D. = 0.53) และระบบพร้อมท่ีจะน าไปใช้งานจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.30, S.D. = 0.60) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ

จากผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับความพึงพอใจ

มาก แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อข้าวอัตโนมัติ ท่ีพัฒนาขึ้นมานั้นมี

ประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจน าไปพัฒนาเพื่อใช้งานได้จริง และยังช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้ท่ีต้องการซื้อข้าว สามารถสั่งซื้อ

ข้าวได้หลายประเภทพร้อมกัน และสามารถรับข้าวได้หลายประเภทพร้อมกัน

5. สรุปผลการวิจัย

 งานวิจัยนี้เป็นการน าเสนอการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการแบบจ าลองการสั่งซื้อข้าวอัตโนมัติ ใน

การน าไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้ใช้งานได้จริง จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39 และค่า S.D. = 0.05) และผลการประเมินคุณภาพจาก

ผู้เชี่ยวชาญมคีุณภาพอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.30) ดังนัน้ผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปพัฒนาเพ่ือใชง้านได้จริง

ตอ่ไป 
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บทคัดย่อ: ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับผู้สูงอายุ คือ คุณภาพชีวิตท่ีด ีบทความ

นี้จึงน าเสนอการพัฒนาระบบเพื่อการประเมนิคุณภาพชีวิต โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมศิาสตร์เข้ามาชว่ย

ในการน าเสนอข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นท่ี หมู่ท่ี 5 6 7 และ 8 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ซึ่งจัดท าระบบให้อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ ระบบมีการรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ และมีค าแนะน าส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ 

ค ำส ำคัญ : เทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมศิาสตร์, คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, การประเมิน 

Abstract:  Thailand into elderly society. The most important thing for the elderly is Good life. This article presents 

the development systems quality of life assessment. At implementing geographic information technology. Helps to 

provide quality of life information of the elderly in the area Village No 5, 6, 7 and 8 district Makham Tia Amphoe 

Mueang Surat Thani province Surat Thani. The system is made in the form of a website. The website included 

from the quality of life assessment of elderly. To system has the quality of life assessment of elderly. And there 

are suggestions for improving the quality of life of the elderly. 

Keyword: GIS, Quality of life, Elderly people, Assessment 

1. บทน ำ

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) แล้ว หากพิจารณาจากค าจ ากัดความท่ีว่าสังคม

ผู้สูงอายุ คือ สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10% หรือมีประชาชนท่ีมีอายุ  65 ปีขึ้นไปมากกว่า 7% 

ประเทศไทยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแลว้ตัง้แตปี่ 2548 (ชมพูนุท พรหมภักดิ์. 2556) เพราะตอนน้ันประเทศไทยมปีระชากร

ท่ีมีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป 10.4% และยังคาดการณว์า่ในอีก 20 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

โดยเมื่อมีคนแก่หรือคนชราท่ีมากขึ้น สัดสว่นของคนท างานก็น้อยลง ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลง เกิดปัญหาด้าน

เศรษฐกิจของประเทศได้ ผู้สูงอายุท่ีเกษยีณจากการงานท าให้ไม่มีรายได้ จึงตอ้งอาศัยเงินท่ีได้ออมไว ้หากไมม่เีงินออม

ไว้มากพอก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการด ารงชีพ และท่ีส าคัญเมื่ออายุมากขึ้นสภาพร่างกายเร่ิมเสื่อมถอยลง ปัญหา

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพื่อกำรประเมินคุณภำพชวีิตของผู้สูงอำยุ 

Geographic Information Technology for Quality of Life Assessment of Elderly 

อนิรุทธิ์ ศรีวเิชียร1*ปฐัมำภรณ์ แก้วมณี2และปิยะพฒัน์ ธนังธีรพงษ์3 
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1*6140320509@psu.ac.th, 25840011025@psu.ac.th, 3 5840011028@psu.ac.th 

K D S  2 0 1 8   หน้า  82



ด้านสุขภาพก็จะตามมา สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาคุณภาพชีวติโดยรวมของผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถน าเทคโนโลยีในปัจจุบันมา

ชว่ยบรรเทาปัญหาเหลา่นีไ้ด้ 

จากงานวิจัยท่ีได้ศึกษา เชน่ ระบบฐานขอ้มูลสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภูมศิาสตร์บนระบบ

แผนที่ออนไลน ์(สุปรียา ทาต่อย. 2559) การจัดกลุ่มตามภูมศิาสตร์ของผู้สูงอายุท่ีมีการตรวจวัดทางกายวิภาคและเคมี

ในเลือด (Carlos Mena. 2017) และอีกหลากหลายงานวิจัยท่ีได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ในการช่วยในงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตรกรรม ด้านภัยพิบัติ เป็นต้น ดังนั้นใน

โครงงานนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับการน ามาใช้ในด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และมีการเก็บข้อมูล โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการช่วยระบุพิกัดต าแหน่งบ้านของผู้สูงอายุ ท้ังนี้จะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ

ผู้สูงอายุ และข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการประเมิน

ระดับคุณภาพชวีติ  

นอกจากนี้ได้มีการน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในแต่ละราย อีกท้ังยังประเมิน

คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุในบริเวณพื้นท่ีน้ัน ๆ โดยแบ่งออกเป็นระดับ ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งในระบบจะ

สามารถให้หนว่ยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เข้ามาน าเข้าข้อมูลเพื่อเพิ่มขอ้มูลของผู้สูงอายุในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน 

และสามารถดูแผนท่ี ซึ่งแสดงการประเมินคุณภาพของผู้สูงอายุ การแนะน าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

โดยใช้สีตามระดับผลการประเมิน สื่อความหมายของข้อมูลแต่ละพื้นท่ีเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในส่วนของ

ผู้ใชง้านท่ัวไปจะสามารถดูแผนท่ีแสดงระดับผลการประเมินได้เท่านัน้ และผู้ใชท่ี้เป็นสมาชกิจะสามารถเข้าถึงขอ้มูลของ

การแสดงแผนท่ีต าแหน่งบ้านของผู้สูงอายุ และข้อมูลคุณภาพชีวิตบนแผนท่ี อีกท้ังยังมีระบบแนะน าตามเกณฑ์การ

ประเมิน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นท่ีนั้น ๆ ระบบนี้มีการพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการ

เข้าถึงข้อมูลท้ังหมดจากกลุ่มคนท่ีได้กล่าวในข้างต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการท่ีจะสามารถดูแผนท่ีการระบุ

ต าแหนง่ และการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ 

การใช้เทคโนโลยทีางภูมศิาสตร์เพื่อการประเมนิคุณภาพชีวิตผู้ของสูงอายุมคีวามส าคัญเป็นอยา่งมาก เพราะ

ผู้สูงอายุมจี านวนเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งงานวจิัยนีม้ีการประเมิน การวเิคราะห ์และแสดงขอ้มูลคุณภาพชีวิตผ่านทาง

เว็บแอพพลิเคชั่นของระบบได้อย่างชัดเจน อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยสามารถน าเอา

เทคโนโลยีและข้อมูลท่ีได้รับไปใชเ้พื่อการพัฒนาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุในพื้นท่ีให้ดยีิ่งขึน้ โดยขอบเขตพื้นท่ีศกึษาคือ

ในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 5 6 7 และ 8 ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง

2.1. ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 

พบว่าค าจ ากัดความหรือข้อตกลงเกี่ยวกับค าว่า “ผู้สูงอายุ” นั้น องค์การสหประชาชาติ ไม่ได้มีการ

ก าหนดเกณฑ์อายุเร่ิมต้นท่ีเป็นมาตรฐาน (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ. 2556) เพียงยอมรับโดยท่ัวไปว่าหมายถึงบุคคล 

หรือกลุ่มประชากรท่ีมีอายุตามปีปฏทิิน ตัง้แต ่60 ปีขึน้ไป โดยพจิารณาจาก 1) เกณฑ์อายุตามปีปฏทิิน ส่วนใหญ่คิดว่า 

คือบุคคลที่มอีายุ 60 ป ีตามเกณฑ์ของทางราชการ 2) ดูจากลักษณะภายนอก เชน่ หนา้ตาที่ดูมอีายุ หรือแก่ ผิวหนังท่ี

เหี่ยวย่น ผมหงอกสีขาว 3) การมีสุขภาพและความจ าไม่ดี เป็นวัยท่ีต้องพึ่งพิงผู้อื่น 4) ความสามารถในการท างาน 

ลดลง หรือไมส่ามารถทางานได้แล้ว 5) พฤติกรรมและอารมณ ์เชน่ จุกจิก ขีบ่้น ย้ าคิดย้ าท า และ 6) การเปลี่ยนแปลง

สถานภาพเป็น ปู ่ยา ตา ยาย ทวด 
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2.2.  ควำมหมำยของคณุภำพชวีิต 

คุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองของการด ารงอยู่ของชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข (ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา. 

2559) คุณภาพชีวิตเป็นแนวคิดท่ีใช้กันจนคุ้นชินในทุกบริบท แต่อย่างไรก็ตามการมองคุณภาพชีวิตจากคนต่างกลุ่ม 

ตา่งสังคม ต่างวัฒนธรรม ตา่งเศรษฐกิจ และตา่งเป้าหมายก็มีความต่างกัน องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตบางประเด็น

ก็จะต่างกันไปด้วย การประเมินหรือวัดคุณภาพชีวิตจึงจ าเป็นต้องศึกษาตามปัจจัยท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกลุ่ม

นัน้ ๆ  

2.3.  องค์ประกอบของคณุภำพชีวติ 

เนื่องจากคุณภาพชวีติในความหมายของนักวชิาการแต่ละท่านมองในมุมท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งท าให้

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตจึงย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งจากข้อมูลท่ีนักวิชาการได้ระบุไว้สามารถสรุปได้เป็น

องคป์ระกอบคุณภาพชวีติ 4 ด้าน (สุวัฒน ์มหัตนรัินดร์ และคณะ. 2540: 14) ดังนี้ 

1.ด้านร่างกาย (Physical domain) การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลตอ่ชีวิตประจ าวัน

2. ด้านจิตใจ (Psychological Domain) การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเองเช่นการรับรู้ความรู้สึก

ทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเองการรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองการรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองการรับรู้ถึงความ

มั่นใจในตนเองการรับรู้ถึงความคิดความจ าสมาธิการตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของ

ตนเองท่ีมีผลต่อการด าเนนิชีวิต 

3. ด้านสังคม (Social Relationship) คือการรับรู้เร่ืองความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่นการรับรู้ถึง

การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคมการรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมรวมท้ังใน

เร่ืองการรับรู้อารมณ์เพศหรือการมเีพศสัมพันธ์ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตเช่นการ

รับรู้ว่าตนมชีวีติอยา่งอสิระมคีวามปลอดภัยและมั่นคงในชีวติการรับรู้วา่ได้อยูใ่นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดีปราศจาก

มลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวกมีแหล่งประโยชนด์้านการเงินสถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์การรับรู้

ว่าตนมีโอกาสท่ีจะได้รับข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มกีิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลา

วา่ง 

2.4. ตัวชี้วัดคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 

จากการศกึษาตัวช้ีวัดคุณภาพชวีติ (ส านักงานคดีปกครองสงขลา. 2561) พบวา่ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ ๆ ดว้ยกัน ดังนี ้

1. ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ มุ่ง

ไปท่ีวัตถุรายได้ของชาติหรือครัวเรือนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตัวอย่างของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย 

ได้แก่ อัตราการอา่นออกเขยีนได้ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประเภทของท่ีอยูอ่าศัย และค่าครองชีพ ผู้วางนโยบายมัก

ใชต้ัวช้ีวัดทางสังคมเชงิภาวะวสิัยวัดคุณภาพชีวิตของระดับครัวเรือน ชุมชน เมอืง และประเทศ การประเมินตัวช้ีวัดทาง

สังคมเชงิภาวะวสิัยมักจะเกี่ยวพันกับการใชส้ถิติ 

2. ตัวช้ีวัดทางสังคมเชิงอตัวสิัย (Subjective Well-being) เกี่ยวข้องกับการวัดความพงึพอใจ ความรู้สกึ

ทัศนคติ และความเข้าใจในระดับบุคคล ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ เนื่องจากมีความยากในการก าหนดและวัด

ตัวช้ีวัดนีถู้กออกแบบมาเพื่อวัดความสุขและความพงึพอใจของมนุษย ์แนวคิดของตัวช้ีวัดทางสังคมเชงิอัตวสิัย สัมพันธ์

กับความเข้าใจและทัศนคตใินเร่ืองของชีวิตท่ีเป็นสุขท้ังด้านครอบครัวเพื่อนฝูง และมาตรฐานความเป็นอยู่ ชี้ให้เห็นวา่ 

การประเมินเชงิอัตวสิัยอยูบ่นพืน้ฐานของการรายงานความเข้าใจ ความรู้สกึ และการตอบสนองของบุคคล 
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2.5. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ 

Lawton (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2547: 19) ได้ศึกษาคุณภาพ

ชวีติหรือการมชีีวติท่ีดใีนผู้สูงอายุและกล่าววา่ผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีตอ้งประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน คือ 1. การมี

ความผาสุกทางด้านจิตใจ 2. ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม 3. สิ่งแวดลอ้มของบุคคล 4. การรับรู้คุณภาพชีวิต 

ซึ่งทฤษฎีนี้มีความเกี่ยวข้องและเป็นตามตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตในหัวข้อข้างต้น โดยมีการกล่าวถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของผู้สูงอายุ ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย เช่น ท่ีอยู่ อายุ เชื่อชาติ เศรษฐกิจ เป็นต้น 2. ตัวชี้วัดทางสังคม

เชงิอัตวสิัย เชน่ ความสุข พฤติกรรมการแสดงออก ปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เป็นต้น 

3. กำรด ำเนินงำนวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(Geographic 

Information Technology for Quality Assessment of Elderly Life) ในส่วนของการใช้งานระบบมีผู้ เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม

ด้วยกัน ดังนี้ ผู้ใช้ท่ัวไป (General Users) เป็นบุคคลท่ัวไปท่ีเข้ามาใช้งานระบบโดยไม่มีการสมัครสมาชิก สมาชิก 

(Member) เป็นผู้ใชท่ี้มีการสมัครสมาชิก และมีการยนืยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานมีสทิธ์ิในการเข้าถึงการใชง้านมากกว่าผู้ใช้

ท่ัวไป หนว่ยงาน (Organization)และผู้ดูแลระบบ (Admin) มหีนา้ที่เพิ่มขอ้มูลลงในฐานข้อมูล จัดการข้อมูลภายในระบบ

และเรียกดูรายงานในระบบได้ ซึ่งภาพรวมของการใช้งานระบบสามารถแสดงได้ดังรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1  ภาพรวมการใชง้านระบบ 

ระบบพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อให้งานในการเข้าถึงท้ังจากคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน 

ระบบมีการพัฒนาโดยใช้ 2 เทคโนโลยีหลักร่วมกัน คือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับภูมิศาสตร์สารสนเทศ และเทคโนโลยีการ
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พัฒนาเว็บไซต์ ท าให้สามารถน าผลลัพธ์ของข้อมูลจากการจัดท าหรอืการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้าน

ภูมิศาสตร์ เชน่ QGIS ArcMap Google Earth เป็นต้น มาน าเสนอผ่านเว็บแอพพลเิคชั่น เพื่อให้งา่ยในการเข้าถึง และเพิ่ม

ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลได้ โดยการพัฒนาจะแบง่ออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้ 

1. การจัดท าและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในส่วนนี้ให้มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอ

ข้อมูลท่ีได้ผ่านเคร่ืองมือซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านภูมิศาสตร์ โดยเร่ิมจากการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

หรือการจัดท าด้วยขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถใช้งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านภูมิศาสตร์ได้ 

เช่น Shapefile KML KMZ เป็นต้น จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านภูมิศาสตร์ เช่น 

QGIS ArcMap ArcScene เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีต้องการ ต่อมาคือการท าให้ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์

สามารถใช้งาน หรือน าไปเผยแพร่ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นได้ โดยใช้โปรแกรม GeoServer ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ

จัดเก็บข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของชั้นข้อมูลแผนท่ี ท าให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลแต่ละชั้นในรูปแบบ WMS (Web Map Service) 

เพื่อให้เขียนค าสั่งเรียกข้อมูลไปแสดงบนเว็บแอพพลิเคชั่นได้ และใช้ OpenLayer ช่วยให้ข้อมูลแสดงผลได้  การพัฒนา

ในสว่นนีม้ภีาพรวมดังรูปท่ี 2  

รูปท่ี 2 ภาพรวมการพัฒนาสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

2. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เป็นส่วนของการพัฒนาระบบให้สามารถ ประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การ

จัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลท้ังจากในส่วนท่ีได้จากการประเมิน และจากข้อมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีได้มีการจัดท าให้อยู่ในรูปแบบ WMS ในส่วนก่อนหน้านี้ โดยการพัฒนาใช้ภาษา PHP JavaScript HTML 

CSS และSQL ในการสร้างอินเตอร์เฟส การท างาน และการจัดการข้อมูลของเว็บแอพพลิเคชั่น ใช้ MySQL เป็น

ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ ซึ่งการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานระบบผ่านเว็บ

บราวเซอร์ท้ังจากในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น การพัฒนาในส่วนนี้มภีาพรวม

ดังภาพท่ี 3 

รูปท่ี 3  ภาพรวมการพัฒนาเว็บแอพพลเิคชั่น 
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4. ผลกำรด ำเนินงำน

จากการด าเนนิงานการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมศิาสตร์เพื่อการประเมนิคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบท่ีช่วยในการรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และมีค าแนะน าส าหรับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยในการ วิเคราะห์ และ

น าเสนอข้อมูลคุณภาพชีวติให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมีประโยชนใ์นการน าไปใชพ้ัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึน้ ผลของ

การพัฒนาท าให้ได้ระบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดังตัวอยา่งหนา้จอของระบบในรูปท่ี 4 5 6 และ 7 

 รูปท่ี 4 หนา้จอเข้าสู่ระบบ    รูปท่ี 5 หนา้จอแก้ไขข้อมูลสมาชกิส าหรับสมาชิก 

รูปท่ี 6 หนา้จอของผู้ดูแลระบบ 

รูปท่ี 7 หนา้จอแสดงแผนท่ี 
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โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นได้มีความสามารถในการท างานตามท่ีระบุ และมีความพร้อมในการใช้งาน ซึ่งในขณะนี้

อยู่ระหว่างการน าไปใชง้านในการเก็บขอ้มูลจรงิในพืน้ท่ีศึกษาหมูท่ี่ 5 6 7 และ 8 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง จังหวัด

สุราษฎร์ธาน ี

5. อภปิรำย

ในบทความนี้เป็นการพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมิน

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยผ่านรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นท าให้ผู้ใช้เข้าถึงและสามารถใชง้านได้ง่าย ซึ่งท าให้ผู้ใช้

มีความสะดวกในการเพิ่มข้อมูลของผู้สูงอายุ และระบบสามารถแสดงระดับการประเมินให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย อีกท้ังยัง

สามารถน าขอ้เสนอแนะท่ีได้รับจากระบบไปใชใ้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ได้ยิ่งขึน้ และในสว่นของผู้ดูแล

ระบบ เช่น องค์กรส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถจัดการข้อมูลท้ังหมดได้ ซึ่งจะท าให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของพื้นท่ีของ

ตนเอง และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ระบบนี้จึงมปีระโยชน์เป็นอยา่งมากที่จะคอยชว่ยสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้

มชีวีติท่ีดยีิ่งขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตามข้อมูลสว่นใหญ่ของผู้สูงอายุท่ีมีการเก็บรวบรวมท่ีผ่านมาก่อนหนา้นี้ อาจมีการจัดเก็บ

ในรูปของเอกสารสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งผู้ใชแ้ละผู้ดูแลระบบจ าเป็นตอ้งกรอกข้อมูลเหลา่นั้นเข้าสู่ระบบยอ้นหลัง เพื่อเป็น

ฐานขอ้มูล และใชป้ระโยชนใ์นการวิเคราะห์ โดยในขณะนี้อยูร่ะหว่างการน าระบบไปใชง้านในพื้นท่ีศึกษา 

6. สรุป

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงตอ้งมกีารดูแลกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้น ซึ่งสิ่งท่ีส าคัญ

ท่ีสุดส าหรับผู้สูงอายุคือ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนั้นบทความนี้จึงอยากจะน าเสนอระบบท่ีช่วยสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชวีติของผู้สูงอายุให้ดีย่ิงขึ้น โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมศิาสตร์เข้ามาประยุกตใ์ชง้าน 

ตัวอย่างข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีเราศึกษาอยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 5 6 7 และ 8 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดท าระบบให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีมีการรวบรวมแบบประเมินคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ระบบท าการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยมีระดับคุณภาพชีวิตได้แก่ ระดับดีมาก ดี 

ปานกลาง นอ้ย ควรปรับปรุง และมีค าแนะน าส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระบบนี้จะสามารถให้บริการ

กับผู้ท่ีสนใจ ไมว่า่จะเป็นหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีจะเขา้มาเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ใชท่ั้วไป และสมาชกิที่สามารถเข้ามาใช้

งานระบบได้ ทั้งนี้ในเบื้องต้น ระบบจะทดลองเก็บข้อมูลในพื้นท่ีดังกล่าวท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น และทดลองใช้จริง หากมี

ข้อผิดพลาดจะท าการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ดังนั้นระบบนี้จะสามารถช่วยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังยังแสดงใน

รูปแบบของแผนท่ี สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ข้อมูลท่ีได้รับจากการใชง้านระบบจะมปีระโยชนต์อ่ท้ังตัวผู้สูงอายุ และ

หนว่ยงานในทอ้งถิ่นท่ีรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุในการน าข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในชุมชน 
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อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า และให้การปรึกษา ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องตา่ง ๆ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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ระบบระบุโรคในใบยางด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล 

The Disease Identification System for Para Rubber Leaf by Digital Image Processing 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ได้น าเสนอระบบวิเคราะห์โรคในใบต้นกล้ายางพารา ซึ่งสามารถวิเคราะห์โรคในใบต้นกล้ายางพารา

ได้ เช่น โรคราแป้ง โรคใบจุดนูน  โรคใบจุดก้างปลา โรคใบจุดตานก โดยระบบท่ีน าเสนอแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนของการเก็บข้อมูลของโรค และส่วนของแอพพลิเคชั่นท่ีใช้ในการวิเคราะห์โรคในใบต้นกล้ายางพารา โดยน า

หลักการทางด้านการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน

สมาร์ทโฟนเพื่อวิเคราะห์โรคในใบตน้กล้ายางพาราผ่านกล้องสมาร์ทโฟน ซึ่งงานวิจัยน้ีใชบ้ริการของ Tensorflow เป็นโมเดล

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลรูปภาพและใชโ้ปรแกรม Android studio ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

ค าส าคัญ: การประมวลผลภาพ , โรค , ยางพารา 

Abstract: This research presents disease of rubber analysis system. It can analyse such as Powdery mildew, Alternaria 

leaf spot, Corynespora leaf and birds eye spot. The system is separated in 2 parts that there are disease's collection 

and disease application's analysis. Digital Image Processing is applied to develop the smart phone application for 

analysing disease of rubber through  camera of smart phone. This research uses Tensorflow's service being the model 

to analyse pictures and Android studio program to develop application. 

Keywords: Image Processing, Disease, Rubber 

1. บทน า
ปัจจุบันพืน้ท่ีปลูกยางพาราในประเทศไทยมีท้ังหมด 18 ล้านไร่เศษและให้ผลผลิตจริงประมาณ 12 ล้านไร่ ในขณะ

ท่ีผลผลิตยางในแตล่ะปีรวมท้ังสิ้นประมาณ 3.2 ล้านตัน โดยผลผลิตส่วนใหญ่อยูใ่นภาคใต้และภาคตะวันออก เกษตรกรท่ี

เพาะปลูกยางพารามักประสบปัญหาการเพราะปลูกในช่วงท่ีเอาต้นกล้าลงดิน โดยต้นกล้ายางพาราท่ีน ามาเพาะปลูก

บางส่วนมกีารตดิเชื้อราหรอืโรคท่ีเกิดขึน้บนใบยาพารา ซึ่งโรคบางโรคสามารถวินิจฉัยและสังเกตได้ด้วยตาเปล่า แตใ่นสว่น

ของโรคท่ีไม่สามารถวินิจฉัยได้จากการสังเกตและระบุชนิดโรค เกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีไม่มีความรู้ ความเข้า ใจใน
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เร่ืองของโรคในใบต้นกล้ายางพารา และไมไ่ด้รับการป้องกันหรือรักษาการตดิโรค อาจส่งผลกระทบสร้างความเสียหายแก่

ต้นกล้ายางพารา และท าให้โรคมีการแพร่ระบาดของโรคไปยังต้นกล้าต้นอื่นๆได้ ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรมาก

ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และป้องกันการแพร่าระบาดของโรคในพชืได้เป็นอยา่งดี (Bhogade. 2017) เช่น การน า
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีการใช้งานกันท่ัวไปกัน จึงได้มีการพัฒนา

ระบบท่ีน าเทคโนโลยท่ีีเกษตรชาวสาวยางใช้งานกันท่ัวไปมาประยุกตใ์ชเ้พื่อวิเคราะห์โรคในตน้กล้ายางพารา  

ในงานวิจัยนี้จึงน าเสนอ  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่ีชาวสวนสามารถถ่ายรูปใบของต้นกล้ายางพาราผ่านสมาร์ท

โฟนน าวเิคราะห์การระบุโรคในตน้กล้ายางพารา โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดจิิทัล  (Digital  Image  Processing) จะ

ถูกน ามาประมวลผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลภาพให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการส าหรับการจดจ ารูปร่าง

ลักษณะของภาพ (ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย. 2555) เพื่อน าไปวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นการเกิดโรคและจัดกลุ่มความเป็นไปได้

ของผลการวิเคราะห์พร้อมกับค าแนะน าในการจัดรักษาโรค โดยเร่ิมจากการถ่ายภาพหลังจากนั้นภาพจะถูกประมวลผล 

เพื่อให้ คอมพิวเตอร์เรียนรู้และจดจ าลักษณะของรูปโรคในใบยางพาราแต่ละชนิดพร้อมท้ังบอกวธีิป้องกัน หลังจากนั้นเมื่อ

ผู้ใชถ้่ายภาพจากภาพใบยางพาราท่ีมีอยู่ในตัวเคร่ืองสมาร์ทโฟน  ระบบจะพยากรณ์โอกาสโรคที่จะเป็นในใบต้นกล้าของต้น

ยาพารา งานวิจัยนี้จะประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางหรือผู้ท่ีสนใจ ในการวินิจฉัยโรคท่ีเกิดขึ้นกับใบต้นกล้ายาพาราได้ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รักษาอาการของโรค และลดโอกาสการตายของตน้กล้ายางพารา 

2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง

2.1. การประมวลผลภาพดิจิทัล 

การน าภาพมาประมวลผลหรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเราต้องการท้ังในเชิงคุณภาพ 

และปริมาณโดยมีขั้นตอนต่างๆ ท่ีส าคัญ คือการท าให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นการก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ

การแบ่งส่วนของวัตถุท่ีเราสนใจออกมาจากภาพเพื่อน าภาพวัตถุท่ีได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง 

และทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุในภาพ จากนั้นเราสามารถน าข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ

เพื่อใชป้ระโยชนใ์นงานดา้นตา่งๆ 

2.2. การแยกลักษณะเฉพาะของภาพ 

การแยกลักษณะเฉพาะของภาพ (ประภาพร กุลลิ้มรัตนช์ัย. 2555) เป็นการแยกหรือสกัดเอาข้อมูลท่ีส าคัญ

ของภาพออกมาซึ่งลักษณะเฉพาะของภาพเป็นคุณสมบัติท่ีสามารถหาได้โดยใช้ขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพ ( Image 

Processing) โดยท่ีลักษณะเฉพาะพื้นฐานของภาพประกอบด้วย 3 ส่วนคอืสรูีปร่างและพื้นผิว    

1. สี (Color) เป็นลักษณะเฉพาะของภาพท่ีมีบทบาทส าคัญในระบบค้นคืนภาพ เช่น ฮิสโตแกรมสีซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของสีท่ีถูกน ามาใช้บ่อย ๆ เนื่องจากสีเป็นสิ่งท่ีสามารถ มองเห็นได้ง่ายและเป็นสิ่งแรกท่ีสามารถสังเกตเห็น

ได้จากการมองภาพนอกจากนี้สียังสามารถใช้ในการแยกแยะกลุ่มของภาพออกตามเนื้อหาได้เป็นอย่างดี  เช่น สีฟ้าของน้ า

ทะเล สีแดงของดอกไมส้ีเขียวของตน้ไม้เป็นต้น    

2. รูปร่าง (Shape) เป็นลักษณะเฉพาะของภาพท่ีใช้อธิบายถึงรูปร่างและลักษณะรวมถึงขนาดของวัตถุ

ภายในภาพซึ่งท าให้สามารถแยกวัตถุออกจากพืน้หลังหรือแยกแยะระหวา่ง วัตถุท่ีมีรูปร่างแตกต่างกันออกจากกันได้  
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3. พื้นผิว (Texture) เป็นลักษณะเฉพาะท่ีใช้อธิบายความหยาบความละเอียดหรือ ความซับซ้อนของวัตถุ

ภายในภาพ ซึ่งแต่ละภาพอาจจะประกอบด้วยวัตถุท่ีมีลักษณะพื้นผิวท่ี แตกต่างกันออกไปการวิเคราะห์พื้นผิวจะช่วยให้

สามารถแยกแยะความแตกต่างของวัตถุได้ดียิ่งขึ้น การค้นคืนภาพท่ีใช้พื้นผิวเป็นลักษณะเฉพาะของภาพส่วนใหญ่จะถูก

น าไปใชใ้นการคน้หาภาพจาก กลุ่มภาพพื้นผิว เช่น ชุดภาพพื้นผิวของหนิชุดภาพพืน้ผิวของใบไม ้เป็นต้น 

ดั้งนั้นจึงน าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาจัดแบ่งขั้นตอนในการท าการประมวลผลภาพ โดยเร่ิมจากการศึกษาวา่การ

มวลผลภาพมีขั้นตอนการประมวลผลแบบใดบ้าง จากนั้นก็เร่ิมใช้การแบ่งแยกสี ผิว รูปร่าง ของใบ เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความ

ถูกต้องมากที่สุด 

2.3.  TensorFlow 

Google ได้เปิด Open Source ส าหรับระบบ TensorFlow ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Machine Learning ใน Generation 

ท่ี 2 ของ Google ซึ่งสามารถน ามาประยุกตใ์ชง้านได้อย่างยืดหยุน่น าไปใชง้านได้แบบ Portable ใชง้านได้ง่าย และเป็น Open 

Source อย่างเต็มตัว TensorFlow นี้ก็รองรับ Deep Learning ด้วยและมรีะบบการค านวนท่ีสามารถออกแบบได้โดยวาดเป็น

แผนผังได้ในรูปแบบของ Flow ซึ่งอัลกอริธึมส าหรับการท า Machine Learning แบบ Gradient-based นัน้ก็จะได้รับประโยชน์

จากความสามารถ Auto-Differentiation และระบบ Optimizer ของ TensorFlow รวมถึงยังมี Python Interface ส าหรับให้ใช้

งานได้อีกด้วย TensorFlow นี้รองรับการท างานได้บนท้ัง Desktop และ Mobile โดย Google ได้ท าการ Open Source ระบบ 

TensorFlow ในแบบ Standalone Library พร้อมเครื่องมือ คู่มอืและตัวอยา่งต่างๆ ภายใต้ลขิสิทธ์ิแบบ Apache 2.0 

3. การด าเนนิงาน
การด าเนนิงานการพัฒนาระบบระบุโรคในใบยางพาราด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัลจะแบ่งการท างานออกเป็น 

2 ส่วน คือ  ส่วนของการเก็บข้อมูลของโรค และ ส่วนของแอพพลิเคชั่นท่ีใช้ในการวิเคราะห์โรคในใบต้นกล้ายางพารา 

เพื่อให้ได้การวเิคราะห์ประมวลผลอย่างมปีระสิทธิภาพ ดังรูปท่ี 1 

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ 
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3.1 ส่วนการเก็บข้อมูลของโรค 

ในส่วนของการเก็บข้อมูลโรคจะเป็นส่วนของเว็บไซต์โดยจะมีผู้ท่ีเข้ามาเพิ่มข้อมูล คือ  ผู้ดูแลระบบ และ

ผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีหนา้ที่ในการเพิ่มขอ้มูลรูปภาพท่ีเป็นโรคต่างๆ ส าหรับจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการเท

รนโมเดลท่ีจะน าไปใชก้ับแอพพลิเคชั่นในการวิเคราะห์โรคต่างๆ ที่มอียู่ในฐานขอ้มูล  

3.2 ส่วนของแอพพลิเคชั่น 

       ในสว่นของแอพพลเิคชั่นก็จะน าตัวโมเดล โดยโมเดลผู้วิจัยได้จากการน าไฟลท่ี์จัดเก็บมาจากการเพิ่มข้อมูล

ทางเว็บไซต์ไปเทรนกับบริการ TensorFlow เพื่อให้ได้โมเดลออกมาไปใส่ยังตัวแอพพลิเคชั่น โดยโมเดลท่ีได้จากการเทรน

ฐานข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมของเว็บไซต์มาเป็นตัววิเคราะห์โรคท่ีเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานกดถ่ายภาพ จะแสดงว่าโรคท่ี

เกิดขึ้นเป็นโรคชนิดใด เมื่อทราบชนิดของโรคท่ีเกิดขึ้นจะดึงข้อมูลด้านวิธีการรักษาโรคชนิดนั้นมาแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นอีก

ด้วย  

4. ผลการด าเนินงาน
จากการด าเนินงานในการพัฒนาระบบระบุโรคในใบยางพาราด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล ผู้วิจัยได้พัฒนาการ

เก็บรวบรวมข้อมูลภาพท่ีจะเป็นฐานข้อมูลในการน าไปใช้ในการวิเคราะห์หาโรค โดยจะเป็นการท างานในรูปแบบของ

เว็บไซต์ท่ีจะให้ผู้เชยีวชาญเข้ามาเพิ่มขอ้มูลรูปภาพท่ีเป็นโรคตา่งๆ ดังรูปท่ี 2  

รูปที่ 2 การเก็บขอ้มูลของโรค 

ในสว่นของแอพพลเิคชั่นท่ีใชใ้นการระบุโรคในตน้ยางพารา ซึ่งจะเป็นสว่นของการใช้งานของเกษตรกรชาวสวนยาง 

ท่ีแอพพลเิคชั่นจะชว่ยสนับสนุนการระบุชนดิของโรคในต้นกล้าขึน้ โดยใชก้ารถ่ายภาพจากกล้องบนสมารท์โฟน ดังรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 การถ่ายภาพในแอพพลิเคชั่น    รูปที่ 4 ผลลัพธ์การวเิคราะห์โรค 

จากรูปท่ี 4 เป็นผลลัพธ์การวิเคราะห์โรค ท่ีได้จากการน าภาพถา่ยเข้าสูก้ระบวนการวเิคราะห์ระบุโรค โดยผลลัพธ์จะ

มกีารจัดกลุ่มระดับของโรคในต้นกล้ายางพารา คือ ผลการวเิคราะห์ของโมเดลการวิเคราะห์มีค่าถูกตอ้งต่ ากว่า 50 % , อยู่

ระหว่าง 50 ถึง 85 % และ มากกวา่ 85 % จะแสดงผลลพัธ์การวิเคราะห์ให้เกษตรกรชาวสวนยางผ่านแอพพลิเคชั่นใน

รูปแบบข้อความ คือ ไมเ่ป็นโรค, มโีอกาสเป็นโรค และ เป็นโรคชนิดไหน ตามล าดับ  

5. การทดสอบประสิทธิภาพ
การทดสอบประสิทธิภาพ ผู้พัฒนาได้ท าการน า จ านวนภาพ ของใบยางพาราท่ีเป็นโรค จ านวน 100 ภาพ แบ่งเป็น 4 

โรค โดยแต่ละโรคมีจ านวนภาพ 25 ภาพ รวมเป็นชุดข้อมูลเพื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพ จ านวน 100 ภาพ โดยเร่ิมต้น

ทดสอบประสิทธิภาพ จากการเทรน โมเดล ซึ่ง สรา้งโดย จ านวนรูปภาพท่ีน ามาเทรน 20, 40, 60, 80 และ100 ตามล าดับ 

โดยเร่ิมท าการทดสอบ ประสิทธิภาพ ความถูกต้องของโมเดล ตามล าดับ โดยทดสอบจากชุดทดสอบ 100 ภาพ ทีละภาพ 

ให้โมเดลแสดงผลวเิคราะห์ ท่ีระบุโรค ถูกตอ้ง ตาม รูปท่ีผู้พัฒนาน ามาทดสอบ ได้ผลการทดสอบ ดังรูปท่ี 5 

รูปที่ 5 กราฟตรวจความถูกต้อง 
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จากรูปท่ี 5 กราฟตรวจความถกูต้อง จะพบวา่ความถูกตอ้งของโมเดลท่ีถูกพัฒนาขึ้นจะมีเปอร์เซ็นความถูกตอ้ง

อยู่กับจ านวนรูปภาพท่ีน ามาเทรนจ านวนภาพท่ีมากและมคีวามแตกตา่งยิ่งมาก เปอร์เซ็นความถูกตอ้งย่ิงเพิ่มมากขึน้    

6. สรุปผลการวิจัย
พื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น และเกษตรกรท่ีเพาะปลูกยางพารามักประสบปัญหาการ

แพร่ระบาดของโรคในช่วงท่ีน าต้นกล้ายางพาราลงดิน เกษตรกรชาวสวนยางขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ

วินิจฉัยโรคในใบยาง ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังต้นกล้ายางพาราในพื้นท่ีเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว ท าให้ต้นกล้า

ยางพาราได้รับความเสียหายจากโรคหรือตายได้ ส่งผลให้ต้นกล้ายางพาราเกดิความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง งานวจิัยนี้จึง

น าเสนอ การพัฒนาระบบระบุโรคในใบยางด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพดิจิทัล  

(Digital  Image  Processing) ที่ได้จากกล้องสมาร์ทโฟนน าไปวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นการเกิดโรคและจัดกลุ่มความเป็นไปได้

ของผลการวเิคราะห์พร้อมกับค าแนะน าในการจัดการรักษาโรค เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางวินิจฉัยโรคท่ีเกิดกับใบต้น

กล้ายาพาราได้ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ลดโอกาสการตายของตน้กล้ายางพารา 

6.1. ปัญหาทีพ่บจากการด าเนินงาน 

ปัญหาในการน ารูปภาพเข้าฐานข้อมูลของโรคในใบยางพารา ผู้เชี่ยวชาญบางท่านน าเข้าข้อมูลรูปภาพท่ีระบบไม่

รองรับเข้าสูฐ่านขอ้มูล ท าให้เกิดผลเสียตอ่การประมวลผลของภาพได้ 

วิธีแก้ปัญหาคือ จะต้องสร้างตัวโปรแกรมท่ีสามารถตรวจสอบรูปภาพท่ีผู้เพิ่มข้อมูลมาได้ว่าตรงตามท่ีระบบ

รองรับหรือไม่ 

6.2. ข้อเสนอแนะ 

(1) ในการให้ความแม่นย าของแอพพลิเคชั่นจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลของโรคในใบยางพารา ในการเก็บข้อมูลโรค

จะตอ้งมีขอ้มูลจ านวนท่ีมากพอสมควรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ความแมน่ย าที่สูง 

(2) ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายให้มคีวามแมน่ย าสูงจะขึน้อยูค่วามละเอียดและความคมชัดของกล้องสมาร์ทโฟน
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บทคัดย่อ: การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจ าเป็นเป็นปัญหาส าคัญระดับโลก อีกท้ังยังก่อให้เกิดอันตราย สิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่าย และน าไปสู่ปัญหาการดื้อยาของผู้ป่วย จากความไม่มั่นใจในการวินิจฉัยประกอบกับความคาดหวังจะได้รับยา

ปฏชิวีนะของผู้ป่วยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งท่ีท าให้แพทยจ์่ายยาปฏิชวีนะบ่อยเกินความจ าเป็น ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ได้ริเร่ิมโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรคท่ีพบบ่อย 

ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วง-ท้องเสีย และแผลฉีกขาด จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้เกิด

แรงจูงใจในการท าระบบแนะน าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆของผู้ป่วยท้ังข้อมูลส่วนตัวและ

อาการป่วย งานวิจัยนี้ได้พัฒนาออนโทโลยีส าหรับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลโดยใช้ภาษา OWL และสร้างกฎการ

อนุมานโดยใช้ภาษา SWRL เพื่อวินิจฉัยและแนะน าการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสมได้เสมอืนผู้เชี่ยวชาญแนะน า ประเมินความ

ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญและมีการทดสอบประสิทธิภาพระบบโดยใชค้่าความถูกต้อง (F-Measure) ซึ่งผลการทดสอบในการ

ให้ค าแนะน าของระบบมคีวามถูกต้อง 83%   

ค ำส ำคัญ: ออนโทโลย,ี ระบบแนะน า,การใช้ยาปฏิชีวนะ, กฎการอนุมาน 

Abstract: The problem of Antibiotics overdose is one of the biggest global, lead to danger, waste of money and take 

to Antibiotics resistance. The Lack of confidence in making the diagnosis with patient expectations for receiving antibiotics 

is main reason that doctor often prescribe antibiotics overdose. Thailand Food and Drug Administration had initiated the 

Antibiotics Smart Use Project to reduce antibiotics usage in 3 common diseases are Respiratory, Diarrhea and Bleeding 

Diseases. According to issue, motivation to do “Drug Recommendation System of Antibiotics Smart Use”, consider with 

Profile and Symptom’s Patients. This research is developed Antibiotics Smart Use Ontology by OWL Language and 

create rules of inference for diagnose and recommend antibiotics by SWRL like expert. This system is evaluated by 

expert, precision, recall and F-measure. The measured the precision of system in recommendation with average F-

measure of 83% 

Keywords: Ontology, Recommendations System, Antibiotic usage, Rules of Inference.  
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1. บทน ำ

จากรายงานกรมควบคุมโรค ปี 2551 (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2554) พบว่าเชื้อ S.pneumoniae 

ดื้อต่อ penicillin เพิ่มจากร้อยละ 37 เป็น 64.4 ในเวลา 11 ปี ท้ังนี้เป็นผลจากการใชย้าปฏิชีวนะอย่างกว้างขวางในประเทศ

ไทย ซึ่งยาปฏชิวีนะ เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่มฤีทธ์ิฆ่าเชื้อไวรัส และไมม่ฤีทธ์ิลดการอักเสบ แก้ปวด ลดไข้ ใชรั้กษาโรคท่ี

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น หากใช้ยาเกินความจ าเป็นอาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้อง

เปลี่ยนไปใชย้าตัวใหม่ท่ีมรีาคาสูงขึน้ ซึ่งเหลือให้ใช้อยูไ่มก่ี่ชนิด และท้ายท่ีสุดจะไม่มยีาให้ประชากรใช้ เนื่องจากไม่สามารถ

คิดค้นยาใหม่ได้ทันทีต่อการดื้อยา  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ริเร่ิมโครงการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรคท่ีพบบ่อย ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วง-ท้องเสีย และแผลฉีกขาด 

โดยน าหลักฐานเชงิประจักษท์างการแพทยม์าเป็นพืน้ฐานในการสร้างแนวทางการรักษา 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบแนะน าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลส าหรับผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายเพื่อ

สนับสนุนการลดใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรคท่ีพบบ่อย โดยจะใช้ข้อมูลผู้ป่วยและอาการป่วย สร้างเงื่อนไขการวินิจฉัยและ

แนะน าการใชย้าปฏิชีวนะ หากเป็นผู้ป่วยท่ีไมต่้องให้ยาปฏิชีวนะ ระบบจะแสดงค าแนะน าในการรักษาเบื้องต้น แต่หากเป็น

ผู้ป่วยท่ีควรให้ยาปฏิชีวนะ ระบบจะแนะน ายาที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยรายนัน้ 

ผู้วิจัยได้น าหลักการเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)  ใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆท่ีมีความสัมพันธ์กันมา

เชื่อมโยงกันเพื่อท าให้การค้นหาง่ายขึ้น ส าหรับการพัฒนาระบบจะเป็นการสร้างฐานความรู้ออนโทโลยีโดยใช้ภาษา OWL 

(Web Ontology Language) และมีการสร้างกฎอนุมานโดยใช้ภาษา SWRL (Semantic Web Rule Language) เพื่อวินิจฉัยและ

แนะน าการใชย้าปฏชิวีนะ ให้เหมาะสมส าหรับเงื่อนไขของผู้ป่วยในแตล่ะกรณี 

2. ทฤษฎีพื้นฐำนและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1. ออนโทโลย ี

ออนโทโลยี (Ontology) (งามนิจ อาจอินทร์, 2551) เป็นการก าหนดนิยามความหมายของแนวคิดในขอบเขต

ของความรู้ท่ีสนใจหรือขอบเขตความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยการก าหนดคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด และก าหนด

ลักษณะความสัมพันธ์ โดยใชค้ลาส ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส และคุณสมบัตขิองคลาสแสดงเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์

ท่ีชัดเจน  

2.2. ภำษำเชิงควำมหมำย 

ภาษา OWL(Web Ontology Language) (W3C, 2014) จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในล าดับชัน้เว็บเชงิความหมาย 

(Semantic Web) ท่ีใชใ้นการบรรยายข้อมูลเชงิตรรกะ สามารถก าหนดคุณลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์แบบล าดับชั้นใน

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ โดยใช้การบรรยายลักษณะท่ีอยู่ในรูปแบบของคลาส คุณสมบัติของคลาส และความสัมพันธ์ของ

คลาส เพื่ออธิบายเอนทิตีแ้ละความสัมพันธ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้น  

2.3. กฎเชิงควำมหมำย 

ภาษา SWRL (Semantic Web Rule Language) (W3C, 2013) พัฒนาการท างานร่วมกับเทคโนโลยีเว็บเชิง

ความหมายท่ีใชใ้นการอนุมานความรู้ใหม่จากฐานความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ และสามารถดงึข้อมูลจากออนโทโลยหีรือดึงความรู้มา

ใช้ได้ทันที การเขียนกฎ SWRL สามารถเขียนให้อยู่ในรูปประโยคได้โดยไม่จ ากัดด้วยเคร่ืองมือให้เหตุผล (Rule Reasoner) 
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โดยกฎท่ีสร้างขึ้นจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของด้านซ้ายมือจะแสดงเงื่อนไข (Antecedent) และมีลูกศรชี้ไปด้าน

ขวามอืซึ่งจะแสดงสว่นของผลลัพธ์ (Consequent) และจะมสี่วนเครื่องหมาย ? น าหนา้ตัวแปรหรือตัวอยา่งข้อมูล 

2.4. ระบบแนะน ำ 

ระบบแนะน า (Recommendation System) (ธนพล พุกเซ็ง,สุชา สมานชาติ,สุนันฑา สดสี, 2558, น. 518-

537) เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีให้การแนะน าสินค้าหรือบริการท่ีมีความเหมาะสมหรือตรงกับรูปแบบพฤติกรรม

ส่วนบุคคล โดยอิงข้อมูล 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูลของผู้ใช้งานโดยตรง (Explicit interaction) และ 2. ข้อมูลประกอบภายนอก

(Implicit interaction) โดยจะใช้เทคนิคการกลั่นกรองท่ีมกีฎเกณฑ์ตามท่ีระบุ เพื่อคัดกรองข้อมูลไปสู่สินค้าหรือบริการท่ีผู้ใช้

ให้ความสนใจ

2.5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศกึษางานวจิัยมสี่วนส าคัญตอ่การพัฒนาระบบแนะน าการใชย้าปฏชิวีนะอยา่งสมเหตุผล มดีังนี้ 

ในปี คศ. 2015 Keke Gai (Keke, Meikang, Saravanan, 2015) และคณะวิจัย ได้พัฒนาออนโทโลยีเพื่อช่วย

ลดความเสี่ยงในการวินิจฉัยโรคด้วยตนเองของผู้ป่วย ผ่านระบบคลาวด์สาธารณสุขทางไกล ระบบจะแนะน ายาและแนว

ทางการรักษาเบือ้งต้นให้ผู้ป่วยก่อนท่ีจะมาพบแพทย ์อย่างไรก็ตามการวนิจิฉัยโรคยังไมส่ามารถลงรายละเอยีดการวนิจิฉัย

ได้เพียงพอ ควรจะให้ผู้ป่วยได้ทราบผลการวินิจฉัยในแต่ละโรคด้วย เพราะโรค 1 โรค อาจประกอบด้วยหลายผลการ

วนิจิฉัย ซึ่งแตล่ะผลการวนิจิฉัยอาจมกีารแนะน ายาหรือแนวทางการรักษาท่ีแตกตา่งกัน 

ในปี คศ . 2016 Reni Soelistijorini (Reni, Mile, Ira, 2016) และคณะวิจัย ได้พัฒนาระบบป้องกันความ

ผิดพลาดการจ่ายยาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) ซึ่งก าหนดขอบเขตข้อมูลการ

ทดสอบระบบ ดังนี้ 1. ข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ อายุ,ค่าความดันโลหิต,ผลการวินิจฉัย,ประวัติการใช้ยา,ประวัติการแพ้ยา,

ลักษณะยาที่ผู้ป่วยต้องการ และ 2. ข้อมูลความต้องการยาของผู้ป่วย ได้แก่ ความแรงของยา,ราคายา,มวีางจ าหนา่ยในรา้น

ขายยา,ยาท่ีช่ืนชอบ หลังจากท่ีระบบแนะน ารายการยาออกมาแลว้ แพทยจ์ะตอ้งวิเคราะห์อีกคร้ังนึงวา่ยาที่ระบบแนะน านั้น

เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม ่ 

 ในปี คศ. 2016 Juyoung Park (Juyoung, Mingon, Junbeom, 2016) และคณะวิจัย ได้พัฒนา ระบบแนะน า

ยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงความหมาย กับการจัดกลุ่มแบบเคมีน หลังจากท่ีมีการแบ่งกลุ่ม

ผู้ป่วยด้วยการจัดกลุ่มแบบเคมีนแล้วระบบจะแนะน ายาให้กับผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลผู้ป่วยเพียง 3 ปัจจัย 

คือ อาย,ุเพศ และประวัตกิารได้รับยาคร้ังก่อน  

3. กำรด ำเนนิกำรวิจัย

จากการศึกษาเอกสารทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ออกแบบออนโทโลยี และ

ออกแบบกฎตา่งๆ ดังนี้ 

3.1. กำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ 

สถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วยช้ันตา่งๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 มรีายละเอยีด ดังต่อไปนี้ 
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1) ชั้นแหล่งข้อมูล (Resource Layer) เป็นชั้นท่ีจัดเก็บความรู้เกี่ยวกับโรคท้ัง 3  ท่ีมาจากผู้เชี่ยวชาญ เอกสารทาง

การแพทย ์รวมถึงกฎท่ีใชใ้นการอนุมานให้กับระบบ

2) ชัน้กลาง (Mediator Layer) เป็นชัน้ท่ีท าหน้าท่ีในการเชื่อมตอ่กับฐานความรู้ท่ีมาจากชั้นแหลง่ข้อมูลกับฐานขอ้มูลท่ี

น าเข้าข้อมูลจากชั้นน าเสนอ และท าการประมวลผลเพื่อท าการอนุมานข้อมูล ส าหรับการวนิิจฉัย แนะน ายา หรือ

ค าแนะน าในการรักษา โดยมีกระบวนการดังตอ่ไปน้ี

1) Mapping Methodology : ส่วนท่ีใชต้ดิตอ่เชื่อมโยงข้อมูลท่ีอยูใ่นฐานความรูแ้ละฐานข้อมูล

2) Inference Engine : Rules (SWRL) ส่วนท่ีท าการอนุมานตามกฎท่ีได้สร้างไว้

3) Query Process (SPARQL) : ส่วนท่ีสืบค้นผลการวินิจฉัย และค าแนะน ากลับไปสู่หน้าจอติดต่อผู้ใช้งานในชั้น

น าเสนอ

3) ชั้นน าเสนอ (Presentation Layer) เป็นส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานในท่ีนี้หมายถึงผู้ป่วย

(ประชาชนท่ัวไป) โดยสามารถกรอก ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการแพ้ยา โรคประจ าตัว และอาการ โดยส่วนนี้จะ รับ

ข้อมูลเพื่อน าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ให้กับผู้ใชง้าน

รูปท่ี 1 สถาปัตยกรรมระบบ 
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3.2. กำรออกแบบออนโทโลย ี

จากรูปที่ 2 เป็นการออกแบบออนโทโลยสีร้างด้วยโปรแกรม Protégé โดยใชภ้าษา OWL โดยโครงสร้างออนโทโล

ยใีนรูปท่ี 2 ประกอบด้วยคลาส ดังนี้ 

1) คลาสผู้ป่วย (Patient) คลาสเก็บข้อมูลสว่นตัว

2) คลาสอาการ (Symptom) คลาสเก็บอาการผู้ป่วย

3) คลาสโรค (Diseases) ประกอบด้วย 3 คลาสยอ่ยได้แก่

1) คลาสโรคหลัก (Principle) คลาสเก็บข้อมูล 3 โรคหลัก

2) คลาสโรคประจ าตัว (Complication) คลาสเก็บข้อมูลโรคประจ าตัวผู้ป่วย

3) คลาสโรคอื่นๆ (Other) คลาสเก็บข้อมูล ไมม่ีโรคประจ าตัว

4) คลาสผลการวนิจิฉัย (Diagnose) ประกอบด้วย 2 คลาสยอ่ย ได้แก่

1) คลาสผลการวนิจิฉัย (Case)

2) คลาสค าแนะน าในการรักษาผลการวินิจฉัย (Case_Notice)

5) คลาสผลการวเิคราะห์ (Analysis) คลาสเก็บข้อมูล ไม่ต้องให้ยาปฏิชวีนะ,อาจให้ยาปฏิชีวนะ และต้องให้

ยาปฏชิวีนะแก่ผู้ป่วย

6) คลาสยาปฏิชีวนะ (ThaiMedicinesGroup) ประกอบด้วย 17 คลาสย่อย แบ่งตามกลุ่มยาบัญชียาส าหรับ

โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

รูปท่ี 2 ออนโทโลย ีAntibiotics Smart Use 
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3.3. กำรออกแบบกฎ 

การออกแบบกฎอนุมานท่ีใช้ในการวินิจฉัยและแนะน าแนวทางการรักษาโรคท้ังสาม ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง

ข้อมูลผู้ป่วยดังรูปที่ 3 และน าเสนอกฎเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

รูปท่ี 3 ตัวอยา่งข้อมูลผู้ปว่ยโรคท้องร่วง-ท้องเสีย 

1) ส่วนการวินิจฉัยโรค

กฎที่ 1 การวเิคราะห์เพื่อวินิจฉยัว่า ผู้ป่วยเข้าข่ายโรค(p.isinDiseases) มผีลการวนิจิฉัย(p.hasDiagnose) และมี

ผลการวเิคราะห์ว่าควรตอ้งให้หรือไมต่อ้งให้ยาปฎิชีวนะ (p.hasAnalysis) โดยวิเคราะห์จากข้อมูลส่วนตัวและอาการป่วย 

2) ส่วนการให้ค าแนะน า

กฎที่ 2 การให้ค าแนะน ายา ในกรณีท่ีผู้ป่วยมผีลการวเิคราะห์ว่าควรตอ้งให้ยาปฏิชีวนะ หรือ การให้ค าแนะน า

ในการรักษาเบือ้งต้น ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีผลการวเิคราะห์ว่าไม่ตอ้งให้ยาปฏิชวีนะ (p.CaseNotice) โดยน าตัวอยา่งข้อมูลผู้ป่วย

ดังรูปท่ี 3 มาใชเ้ขียนกฎท่ี 1 และ 2 ตามรูปที่ 4  

 

 

 

 

      

รูปท่ี 4 ตัวอยา่งกฎการให้ค าแนะน าผู้ป่วยโรคท้องร่วง- รูปท่ี 5 ตัวอยา่งผลลัพธ์ขอ้มูลผู้ป่วยโรคท้องร่วง-ท้องเสีย  

  ท้องเสีย 

กรณีตัวอย่าง :  

ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ แพ้ยา Penicillin V ไมม่ีโรคประจ าตัว  

มีอาการ : ปวดเบง่,รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ,ปวดมวน

ท้อง,ไม่มีไข้,ถ่ายอุจจาระเหลวจ านวน 3 คร้ัง/วัน 

anti:Patient(?p) 

∧ anti:p.hasStatus(?p, anti:P.status_02)  

∧ anti:p.hasDrugAllergy(?p, anti:med_01)  

∧ anti:p.hasCongenitalDiseases(?p, anti:dis_00) 

∧ anti:p.hasSymptom(?p, anti:s_20) 

∧ anti:p.hasSymptom(?p, anti:s_38) 

∧ anti:p.hasSymptom(?p, anti:s_69) 

∧ anti:p.hasSymptom(?p, anti:s_70) 

∧ anti:p.hasSymptom(?p, anti:s_74)  

→ anti:p.isinDiseases(?p, anti:dis_02)

∧ anti:p.hasDiagnose(?p, anti:dia_06)

∧ anti:p.hasAnalysis(?p, anti:ana_01)

∧ anti:p.CaseNotice(?p, anti:c_20) 

ข้อมูลส่วนตัว 

อาการ 

วินจิฉัย 

ค าแนะน า 
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4. กำรทดลองและอภปิรำยผล

ทดสอบวัดประสิทธิภาพของการออกแบบออนโทโลยแีละกฎการอนุมานดว้ย ค่าความแมน่ย า (Precision) ค่า 

เรียกคืน (Recall) และค่าเฉลี่ยความแม่นย าและการเรียนคนื (F-measure) โดยทดสอบระบบจากตัวอยา่งข้อมูลผู้ป่วยท้ัง 3 

โรค แบ่งออกเป็น ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 20 ราย , โรคทอ้งร่วง - ท้องเสีย 20 ราย และ แผลฉีกขาด 20 ราย รวม

ท้ังสิ้น 60 ราย แล้วเปรียบเทียบผลการวินิจฉัย การแนะน ายาหรือค าแนะน าในการรักษาจากระบบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องตามสมการ (1),(2) และ (3) ดังนี้  

Precision = 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 (𝑇𝑃)

True Positive (TP)+False Positive (FP)
 (1) 

Recall = 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 (𝑇𝑃)

True Positive (TP)+ False Negative (FN)
 (2) 

F-Measure = 2 𝑥 (
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 )  (3)  

เมื่อ  

TP = ผลการวินิจฉัย ยา และค าแนะน า ท่ีระบบแนะน าถูกต้องตรงกับผู้เชี่ยวชาญ 

FP = ผลการวนิจิฉัย ยา และค าแนะน า ท่ีระบบแนะน า แต่ไมถู่กแนะน าโดยผู้เช่ียวชาญ 

FN = ผลการวนิจิฉัย ยา และค าแนะน า ที่ระบบไมแ่นะน า แตผู่้เชี่ยวชาญแนะน า 

ตารางที่ 1 ตัวอยา่งผู้ป่วยท่ีใชใ้นการทดสอบระบบ 

โรค กฎ ตัวอย่ำง

ผู้ป่วย 

1. ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 1.1 หวัด-เจ็บคอ หรอื คอหอยอักเสบ 5 

1.2 ตอ่มทอลซิลอักเสบ 5 

1.3 หูช้ันกลางอักเสบ 5 

1.4 ไซนัสอักเสบ 5 

2. ท้องร่วง-ท้องเสีย 2.1 อาหารเป็นพิษ 3 

2.2 ท้องร่วงชนดิแบคทีเรียไมลุ่กล้ าเข้าไปในผนังล าไส้ 7 

2.3 ท้องร่วงชนดิแบคทเีรียลุกล้ าเขา้ไปในผนงัล าไส ้ 10 

3. แผลฉีกขาด 3.1 แผลสะอาด 5 

3.2 บาดแผลท่ีมีโอกาสติดเชื้อได้มากกวา่ปกต ิ 10 

3.3 บาดแผลมสีิ่งปนเป้ือน 5 

รวมตัวอย่ำงผู้ปว่ย 60 
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ตารางที่ 2 ตัวอยา่งผลการทดลองผู้ป่วย 

หัวข้อผลลพัธ์จำกระบบ 

ผู้ป่วย 

รายท่ี 

กฎ เข้า 

ข่าย

โรค 

มผีลการ

วเิคราะห ์

มผีล

การ

วนิจิฉัย 

ยาท่ี

แนะน า 

การ

ให้ยา 

ยาท่ี

ทดแทน 

ค าแนะ

น า 

รวม

คะแนน 

P_01 หวัด-เจ็บคอ  

หรือ คอหอยอักเสบ 

1 1 1 1 1 1 0.14 6.14 

P_02 ตอ่มทอลซิลอักเสบ 1 1 1 1 1 0.5 0.28 5.78 

P_03 หูช้ันกลางอักเสบ 1 1 1 1 1 1 0.14 6.14 

P_04 ไซนัสอักเสบ 1 1 1 1 1 0.5 0.28 5.78 

P_05 อาหารเป็นพิษ 1 1 1 1 1 1 0.84 6.84 

P_06 ท้องร่วงชนดิแบคทเีรีย 

ไมลุ่กล้ าเข้าไปในผนัง

ล าไส ้

1 1 1 1 1 1 0.84 6.84 

P_07 ท้องร่วงชนดิแบคทเีรีย 

ลุกล้ าเข้าไปในผนังล าไส ้

1 1 1 1 1 0.5 0.84 6.34 

P_08 แผลสะอาด 1 1 1 1 1 1 0.84 6.84 

P_09 บาดแผลท่ีมีโอกาสตดิ

เชื้อได้มากกวา่ปกต ิ

1 1 1 1 1 0.5 0.84 6.34 

P_10 บาดแผลท่ีมีสิ่งปนเป้ือน 1 1 1 1 1 0.5 0.84 6.34 

ตารางที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

พำรำมเิตอร ์ ค่ำ 

TP = ผลรวมคะแนน ค าตอบท่ีระบบแนะน าถูกต้อง

ตรงกับผู้เชี่ยวชาญ ของตัวอยา่งผู้ป่วย 60 ราย  

= (TPp_01 + TP p_02 + TP p_03 +…+ TP p_60) = 342 342 

FP = ผลรวมคะแนน ค าตอบท่ีระบบแนะน าไม่

ถูกต้องตรงกับผู้เชี่ยวชาญ ของตัวอยา่งผู้ป่วย 60 

ราย  

= (FPp_01 + FP p_02 + FP p_03 +…+ FP p_60) = 78 
78 

FN = ผลรวมคะแนน ค าตอบท่ีระบบไมแ่นะน าแต่

ผู้เชี่ยวชาญแนะน า ของตัวอยา่งผู้ป่วย 60 ราย  

= (FNp_01 + FN p_02 + FN p_03 +… + FN p_60) = 56 56 
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จากสมการ (1),(2) และ 3 สามารถค านวณค่า Precision, Recall และ F-Measure ได้ตามล าดับ ดังนี ้

  Precision      = 
342

342 +78 
 x 100%  = 81%      (1) 

 Recall  = 
342

342 +56
 x 100%  = 85%  (2) 

F-Measure    =  2 x (
81 𝑥 85

81 + 85
) = 83 %     (3) 

จากการประเมินผลประสิทธภิาพของระบบพบวา่ มคี่า Precision เท่ากับ 81% ค่า Recall เท่ากับ 85% และค่า F-

Measure เท่ากับ 83% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับและน่าเชื่อถือโดยอ้างอิงงานวิจัยท่ีผ่านมา (Juyoung, Mingon, Junbeom, 

2016), (Ali, Islam, Kwak, 2018) แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถวนิจิฉัย แนะน ายา และให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้เป็นอยา่งดี 

4. สรุปผลกำรวิจัย

ระบบสามารถวินจิฉัย แนะน ายา และให้ค าแนะน าในการรักษาได้อยา่งเหมาะสมตามเงื่อนไขของผู้ป่วยท้ัง 3 โรค 

ซึ่งมีความใกล้เคียงและถูกต้องเสมือนกับผู้เชี่ยวชาญหรือเภสัชกร ข้อเสนอแนะระบบยังมีข้อจ ากัดเร่ืองอาการท่ีมีให้ผู้ป่วย

เลือกไม่มากพอ และแสดงค าแนะน าในการรักษาแบบภาพรวม ซึ่งควรพัฒนาในส่วนของออนโทโลยี โดยการออกแบบ

คลาสอาการ และคลาสค าแนะน าในการรักษาผลการวินิจฉัยให้มีข้อมูลเพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมเงื่อนไขของผู้ป่วยมาก

ยิ่งขึ้นและระบบยังขาดส่วนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการพัฒนา

ตอ่ไป  
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ระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 

Alert system for the risk of road accident 

เบญจวรรณ หนสูุวรรณ  ณภทัร ชนะภัย  วิรวรรณ  อนงค์ มัลลิกา หนพูงษ์  อภริัฐ วานชิสมบัต ิ 

และศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์*   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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บทคัดย่อ: ปัจจุบันอุบัตเิหตุดา้นจราจรเป็นสาเหตุส าคัญของการบาดเจ็บ การสูญเสียด้านทรัพย์สนิรวมถึงการสูญเสียชวีติ

เป็นจ านวนมาก ดังนัน้การลดอุบัตเิหตุการตายบนท้องถนนจึงนับเป็นวาระส าคัญระดับชาติ (National Agenda) ของประเทศ 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตา่งๆ ท่ีมีประชาชนบาดเจ็บและลม้ตายจ านวนมาก ผู้วิจัยมีแนวคิดในการท่ีจะลดความเสี่ยงของการ

เกิดอุบัติเหตุ โดยพัฒนาระบบแจ้งเตือนในรูปแบบของแอปพลิเคชัน (Application) ท่ีใช้งานกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

(Smartphone) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในสังคมปัจจุบัน และสามารถพกพาได้สะดวก อีกท้ังยังใช้งานระบบได้แบบ Real Time 

ผู้วิจัยใชโ้ปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแสดงผลผ่านสมาร์ทโฟน สร้างฐานขอ้มูลจุดเสี่ยงในการเกิด

อุบัติเหตุด้วย MySQL และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในการจัดการข้อมูลจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านเว็บไซต์ ผล

การพัฒนาระบบ ผู้ใช้มี 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ท่ัวไป โดยผู้ดูและระบบสามารถเข้าถึงระบบได้ผ่านทาง

เว็บไซต์เพื่อจัดการข้อมูลจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้ท่ัวไปสามารถเข้าถึงระบบผ่านทาง Application โดยสามารถดูจุด

เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแผนท่ี นอกจากนี้ระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้เข้าใกล้จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ   ตั้งแต่

ระยะ 1 กิโลเมตร 500 เมตร และ 300 เมตร โดยมีเสียงเตอืนพร้อมขอ้ความเตอืนท้ังขณะเปิดและปิดการใชง้าน Application 

ค าส าคัญ: ระบบแจ้งเตอืน แอปพลเิคชั่น และเว็บไซต์ 

Abstract: Currently, the traffic accident is the main cause of injuries, the loss of asset, and many death as well. 

Therefore, the reduction of the accidents that happening on the way are the most important National Agenda fixed. 

Especially in the holiday period, many people die and get injured. These make the researchers create the new idea 

that can decrease the risk of the accidents by developing notification system's application. This application can use in 

smartphones which are the one of an important part in social nowadays and also can carry out comfortably. Moreover, 

it can be used for the real time system. We use Android Studio software for developing the system to show the results 

on smartphones. We also the database on the risk of accidents by using MySQL and programing with PHP scripts for 

the information management via the website. There are two types of the users: administrator and generic users. The 

administrator can access the system for the risk of road accidents management in term of back office. The system 

allows generic users to access the system using a smartphone for seeing the risk of road accidents on the map. In 

addition, the system provides the notification for the user when they getting close to the accident situations for every 
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1 kilometer, 500 meters, and 300 meters by sending messages and sound whether they turn on or turn off the 

application. 

Keywords: Alert system, Application and Website 

1. บทน า

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนา มีการเจริญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการ

คมนาคมขนส่งจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาประเทศ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท าให้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ท่ีมีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับต้นๆ ของภาคใต้ และเป็น

แหล่งรวมความเจริญด้านต่างๆ เกิดความต้องการในการเดินทางภายในเมืองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการจราจรภายใน

เมืองเพิ่มขึ้นตามล าดับอย่างรวดเร็ว ผลทางด้านการจราจรเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะส่งผลต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมไปถึงเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุท่ีน าไปสู่การ

บาดเจ็บท่ีรุนแรงและการเสียชวีติอันเป็นปัญหาส าคัญท่ีแม้แต่รัฐบาลและหนว่ยงานตา่งๆ จะร่วมมอืกันรณรงค์หามาตรการ

ตา่งๆ มาใชเ้พื่อลดการเกิดอุบัตเิหตุอยา่งไรก็ยังไม่มแีนวโนม้วา่จะเกดิผลส าเร็จ (ภัทรสุดา, 2554) 

ในปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปีหนึ่งๆ อุบัติเหตุด้านจราจรเป็นสาเหตุส าคัญของการบาดเจ็บ การ

สูญเสียด้านทรัพย์สินรวมถึงการสูญเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการลดอุบัติเหตุการตายบนท้องถนนจึงนับเป็นวาระ

ส าคัญระดับชาติ (National Agenda) ของประเทศไทยในเวลานี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ ท่ีมีประชาชนบาดเจ็บและล้ม

ตายจ านวนมาก สอดคล้องกับขอ้มูลของศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีพบวา่การเกิดอุบัตเิหตุของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปี 2558 

โดยมีสถิติจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันท่ี 30 ธันวาคาม 2557 ถึง วันท่ี 5 

มกราคม 2558 เกิดอุบัตเิหตุสะสมท้ังหมด 97 ครัง้ มผีู้เสียชวีติสะสม 13 ราย บาดเจ็บสะสม 320 ราย สาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุในช่วง 7 วันนั้น ยังคงเป็นเมาสุรา ร้อยละ 39.21 (เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 0.45) รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกิน

ก าหนด ร้อยละ 21.57 เช่นเดียวกับยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ยังคงเป็นจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.14 

รองลงมาคือรถกระบะ ร้อยละ 9.72 ถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดคือ ถนน อบต. และถนนในหมู่บ้าน ร้อยละ 36.05 

รองลงมา คือ ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 34.93 ส าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต 

ร้อยละ 27.66 อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นแต่ละคร้ังไม่ได้ท าให้เกิดเฉพาะการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตเท่านั้น  แต่ยังส่งผลให้

ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย การจราจรเกิดความล่าช้าและขาดความคล่องตัว นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความสูญเสียต่างๆ 

ทางสังคมท่ีไม่สามารถวัดหรือตีค่าเป็นเงินได้ เช่น ภาพพจน์ของการเป็นเมืองท่องเท่ียว ภาพพจน์ในแง่ความปลอดภัยใน

การเดินทาง เป็นต้น (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2559) 

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ในปัจจุบันถือว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความความจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตเป็น

อย่างมาก ซึ่งถือได้ว่าสมาร์ทโฟนได้ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์พกพาท่ีท างานในลักษณะของโทรศัพท์  เคลื่อนท่ี โดยท่ี

สามารถเชื่อมตอ่ความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือเข้ารวมกับการใชง้านอนิเตอร์เน็ต (Internet) ระบบระบุต าแหน่งบน

พื้นโลก (Global Positioning System) และระบบแอปพลิเคชัน (Application) เป็นต้น มีการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานท า
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ให้ผู้ใช้สามารถท าการติดตั้ง  แอปพลิเคชัน (Application) ด้วยตนเองได้โดยผ่านระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน 

(Thailandonlineexpo, 2559) 

จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดในการน าความสามารถของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  (Smartphone) มาใชง้านซึ่งพัฒนา

ออกมาในรูปแบบแอปพลิเคชัน (Application) บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการน าระบบมาใช้ โดย

โครงงานวจิัย ระบบแจ้งเตอืนจุดเส่ียงในการเกิดอุบัตเิหตุบนท้องถนน ท่ีพัฒนาขึ้นจะสามารถท าการแจ้งเตอืนผู้ใชง้านระบบ 

เมื่อผู้ใช้เข้าใกล้จุดเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุโดยการน าเทคโนโลยีระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System) 

มาใช้งาน เพื่อระบุต าแหน่งของผู้ใช้งาน ต าแหน่งท่ีจะเกิดอุบัติเหตุบนถนน โดยมีการค านวณทางคณิตศาสตร์เพื่อหา

ระยะทางระหว่างต าแหน่งของผู้ใช้ระบบและวัตถุ เพื่อท าการแจ้งเตือน เมื่อผู้ใช้ระบบเข้าจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบน

ถนน ซึ่งจะท างานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) การแสดงผล จะอยู่ในรูปแบบของแผนท่ี โดยการน าระบบ Google 

Maps API มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน และสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนจะ

ถึงจุดเสี่ยงในระยะทางประมาณ 1,000 500 และ 300 เมตร เพื่อเตอืนให้ผู้ขับขี่ใชร้ถใชถ้นนดว้ยความระมัดระวัง ซึ่งจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างย่ิงในใช้เป็นขอ้มูลเป็นแนวทางในการป้องกัน เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ชว่ยป้องกันและลดจ านวน

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จ านวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บผู้พิการและทรัพย์สิน นับว่าเป็นการลดความสูญเสียของ

ประเทศชาติ และสร้างความปลอดภัยให้แกผู่้ใชร้ถใชถ้นนท้ังในช่วงเทศกาลหรือวันธรรมดาท่ัวไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง

2.1 อุบัติเหต ุ

"อุบัติเหตุ" หมายถึง "เหตุท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ทันคิด" ถือกันว่าเป็นความบังเอิญท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตัง้ใจ และไม่คาดฝัน

มาก่อน ค าว่า "อุบัติเหตุ" ตรงกับค าว่า "Accident" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งทางการแพทย์หมายถึง " เหตุท่ีเกิดขึ้นโดยมิได้คาด

ฝัน ท าให้เกิดการเปลี่ยน แปลงทางเนื้อเยื่อ (Tissue) และทางเมตาโบลิซึมของร่างกายให้ปรากฎ" อุบัติเหตุท าให้เกิด

บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และถึงตายได้ แม้บางคนอาจเข้าใจตามความในนยิมข้างต้นวา่ อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็น

คราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ แต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ในทางตรงกันข้าม อุบัติเหตุย่อมป้องกันได้

และหลีกเลี่ยงได้หากไม่ประมาท จึงมีความส าคัญท่ีเราต้องมาศึกษาเพื่อหาทางป้องกัน และลดหย่อนความเสียหายท่ี

เกิดขึ้น จากอุบัตเิหต ุ(เทวนิทร์, 2559) 

อุบัตเิหตุเป็นปัญหาส าคัญท่ีทวคีวามรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบ ตอ่บุคคล ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยมีมากมายอันสืบ เนื่องมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีต่างๆ ประกอบกับพฤติกรรม ของคนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยด้วยความไม่รู้ รู้ไม่จริง หรือเกิดจาก

ความประมาท เกิด จากภาวะของร่างกายและจิตใจท่ีผิดปกติ และอื่นๆ จากการศกึษาวจิัยตา่งๆ พบวา่สาเหตุส่วนใหญ่ของ

อุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมของคน เช่น อันตรายจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ท่ีมีแนวโน้ม สูงขึ้นเร่ือยๆ และจากข้อมูล

ล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยตายด้วยอุบัติเหตุบนท้อง ถนนเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มอาเซียน (ส านักโรคไม่

ตดิตอ่ กรมควบคุมโรค, 2559) 
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2.2 การแจ้งเตือนแบบ Real-time และการรับรู้สถานการณ์ที่ดีขึ้นโดยใช้พิกัดทางภูมศิาสตร์  

หน่วยงานฉุกเฉินพยายามท่ีจะรักษาการรับรู้สถานการณ์และการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  ท างานให้ผ่านการ

ตรวจสอบของ tenuous และเวลาจริงของการแจ้งเตอืนเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

และการพัฒนาอันตรายจากไฟไหม้ เป้าหมายนี้ต้องบูรณาการท่ี  แตกตา่งกันที่อาจเกดิขึน้จ านวนมาก แหลง่ท่ีมาของข้อมูล

เชิงพื้นท่ีแบบไดนามิกในด้านหนึ่งและจ านวนมากท่ีลูกค้ามีความสนใจ และเฉพาะเจาะจงข้อมูลในด้านอื่นๆ  รูปแบบการ

สื่อสารอาจท างานไม่ได้ผล ตามท่ีมันจะขึ้นอยู่กับจุดหนึ่งไปยังจุดหน่ึง ข้อมูลเชงิพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีน่าสนใจเรียกว่าเหตุการณ์

เชิงพื้นท่ีในระบบการกระจาย รูปแบบข้อมูลท่ีแสดงออกรวมถึงการจัดกิจกรรมเชิงพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงกับวิธีการ

ส าหรับการเผยแพร่อย่างรวดเร็วของกิจกรรมเชิงพื้นท่ีให้กับลูกค้าท่ีสนใจจะน ากรอบการ ท างานร่วมกันเสนอจะตระหนัก

ถึงการพัฒนาของระบบการตอบสนอง(RFERS) ไฟฉุกเฉนิแบบ Real-Time  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสื่อสารข้อมูล โดยขึ้นอยู่กระบวนทัศน์การท างานร่วมกันท่ีจะน ามาใช้

ส าหรับการแจ้งเตือนท่ีทันเวลาและไปต าแหน่งท่ีถูกต้องข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เชิงพื้นท่ีท่ีน่าสนใจจึงน าไปสู่วัตถุประสงค์

ของการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของประชาชนและการเพิ่มการรับรู้สถานการณ์  สถาปัตยกรรมระบบของการ

ประยุกตใ์ชส้ าหรับการแจ้งเตอืนไฟฉุกเฉนิ (Ala et al., 2010) 

2.3   Design and Implementation of a Mo- bile Devices-Based Real-Time Location Tracking  

เป็นระบบติดตามต าแหน่งแบบเรียลไทม์โดยใช้ GPS กับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี (Mobile Devices-based) โดยสามารถ

ใชร่้วมกันได้หลายคน คือ ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) และ LBS จะท าหน้าท่ีในการจัดเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับต าแหนง่ท่ีต้ัง

ของอุปกรณ์ต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถติดตามการเคลื่อนท่ีโดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ีอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ พีดีเอ ได้ 

โดยผู้ใช้จะใช้อุปกรณ์เหล่านั้นในการส่งต าแหน่งพิกัดปัจจุบัน ไปยังฐานข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่ายผ่าน GPRS หรือคลื่นวิทยุ 

เป็นต้น เพื่อให้เครื่องแม่ขา่ยแสดงข้อมูลต าแหนง่การเคลื่อนท่ีของอุปกรณ์เคลื่อนท่ีน้ันโดยเคร่ืองแมข่่ายจะทาส่งข้อมูลผ่าน

ทาง TCP/IP ของเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต โดยงานวจิัยนี้ใชม้าตรฐานของ NMEA (The National Marine Electronics Association) 

ในการส่งขอ้มูล Marine Electronics ไปยังเครื่องคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณอ์ื่นๆ และใช ้Google Maps ใส่คา่พิกัดแลว้ปักหมุด 

เครื่องแม่ขา่ยก็จะท าการส่งแสดงเส้นทางผ่านอุปกรณเ์คลื่อนท่ี (Hyo-Haeng Lee et al., 2008) 

2.4   SEMA4A : An ontology for emer-gency notification systems accessibility 

การให้บริการการสื่อสารการแจ้งเตอืนในสถานการณฉ์ุกเฉินท่ีมีความส าคัญในการลดจ านวนของผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อ 

ถึงเป้าหมายนี้เป็นสิ่งท่ีท้าทายเนื่องจากผู้ใช้ มคีวามหลากหลายเชน่ คนพกิาร ผู้สูงอายุ เด็ก และอื่นๆ ระบบแจ้งเตอืนเมื่อมี

ความส าคัญสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้น (เช่นพายุไต้ฝุ่นใกล้) เพื่อให้ความสามารถในการส่งการแจ้งเตือนไปชนิดท่ี

แตกต่างของผู้ใช้เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญส าหรับระบบดังกล่าว ในงานนี้อภิปรัชญาได้รับการพัฒนาโดยการตรวจสอบ

แหล่งท่ีมาท่ีแตกต่างกันในการเข้าถึงแนวทางระบบการตอบสนองฉุกเฉิน อุปกรณ์การสื่อสารและเทคโนโลยีท่ีค านึงถึง 

ความสามารถท่ีแตกต่างกันของคนท่ีจะตอบสนองต่อการเตือนภัยท่ีแตกต่างกัน (เช่นการสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือเป็น

สัญญาณเตือนส าหรับคนคนตาบอดหูหนวก) เราคิดวา่อภปิรัชญาเสนอขอ้มูลท่ีอยูใ่นความตอ้งการส าหรับการแบ่งปันและ
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การบูรณาการข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินมากกว่าฉุกเฉินท่ีแตกต่างกันระบบข้อมูลการตอบสนองการให้บริการการเข้าถึง

ภายใต้เงื่อนไขท่ีแตกต่างกันและส าหรับชนิดท่ีแตกต่างกันของผู้ใช้ ภายในสถานการณ์ฉุกเฉินการแบ่งปันข้อมูลและสั่ง

ความรู้เกี่ยวกับประเภทจันทร์ของการเกิดภัยพบัิติชนดิของหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ มาตรการและการแจ้งเตอืน(ขึน้อยู่

กับชนิดของฉุกเฉิน) เป็นสิ่งส าคัญเพื่อลดจ านวนเหยื่อหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คือระบบการ

สนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 

นอกจากนี้จะมีเครื่องมือระบบข้อมูลตอบสนองฉุกเฉิน (Eris) สามารถจัดการสั่ง Munications และการประมวลผล 

ข้อมูลท่ีสามารถช่วยในการตัดสินใจให้ไอเอ็นจีและปรับปรุงการรับรู้สถานการณ์เมื่อน ามาใช้ในกรณีฉุกเฉิน แต่อย่างไรก็

ตามหนึ่งในคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องมากที่สุดของ Eris คือการแจ้งเตือน วิธีการจะ ประกอบด้วยการปรับตัวโดยอัตโนมัติการ

แจ้งเตอืนชนิดท่ีแตกต่างกันกับของผู้ใช้  

เพื่อให้การแจ้งเตือนฉุกเฉินเป็นสิ่งส าคัญแต่ไมน่่าร าคาญ เพื่อท่ีจะได้รับการสื่อสารท่ีมี ประสิทธิภาพหลายระบบ

ควรท างานร่วมกับคนอื่นๆ การแบ่งปันความรู้ท่ัวไปท่ีมคี าศัพท์แตกตา่งกันและประเภทของวกิฤตหรือเหตุฉุกเฉินจากจุดท่ี

หมายในมุมมองของภาษาท่ัวไป ภาษาเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อให้มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบและการสื่อสาร ดังนั้นจึง

เป็นสิ่งส าคัญที่จะประมวลท่ี สามารถเข้าถึงได้เพื่อให้เป็นเร่ืองง่ายส าหรับผู้ใชเ้พื่อการแจ้งเตอืน (Malizia et al., 2010) 

2.5   อัตราเร็ว และความเร็ว 

การน าเอาทฤษฎีอัตราเร็ว และความเร็วมาใช้ เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิหตุบนถนน มีความ

แมน่ย าและมีความถูกต้องสูงมากยิ่งขึน้ โดยการน ามาใชค้ านวณหาต าแหนง่ปัจจุบันของรถ เนื่องจากระบบระบุต าแหนง่บน

พื้นโลก (Global Posi-tioning System : GPS) ต้องท างานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่

ครอบคลุมในบางพื้นท่ี อย่างเช่น ชนบท จึงได้น าทฤษฎีอัตราเร็วและความเร็วมาใช้แก้ปัญหาในส่วนนี้  ซึ่งมีหลักการและ

สมการดังตอ่ไปนีใ้นขณะท่ีวัตถุมกีารเคลื่อนท่ี  ได้ระยะทางและการกระจัดในเวลาเดียวกัน  และตอ้งใชเ้วลาในการเคลื่อนท่ี 

จึงท าให้เกิดปริมาณสัมพันธ์ขึ้น ปริมาณดังกล่าวคือ 

1.อัตราเร็ว คือ ระยะทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีได้ในหนึ่งหน่วยเวลา จัดเป็นปริมาณสเกลลาร์ หน่วยในระบบเอสไอ มี

หนว่ยเป็น เมตร/วนิาที 

2.ความเร็ว คือ ขนาดของการกระจัดท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีได้ในหนึ่งหน่วยเวลา จัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ ใช้หน่วย

เดียวกับอัตราเร็ว 

สมการแสดงความสัมพันธ์ของอัตราเร็ว ระยะทาง และเวลาเป็นดังน้ี 

ให้ v เป็นค่าอัตราเร็วหรือความเร็ว 

s เป็นระยะทางหรือการกระจัด 

t  เป็นเวลาท่ีใชใ้นการเคลื่อนท่ี 

สมการคอื     v=s/t 
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อัตราเร็ว และความเร็ว เป็นปริมาณที่แสดงให้ทราบลักษณะการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ถ้าในทุกๆ หนว่ยเวลาของการ

เคลื่อนท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีด้วยขนาดของอัตราเร็ว หรือ ความเร็วเท่ากันตลอดการเคลื่อนท่ี เรียกว่าวัตถุเคลื่อนท่ีด้วยอัตราเร็ว

สม่ าเสมอหรืออัตราเร็วคงท่ี ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าในแต่ละหน่วยเวลาของการเคลื่อนท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีด้วยอัตราเร็วหรือ

ความเร็วท่ีแตกต่างกัน กล่าวว่า วัตถุเคลื่อนท่ีด้วยอัตราเร่ง หรือ ความเร่ง การหาค่าอัตราเร็วหรือความเร็ว หาได้สอง

ลักษณะคอื 

1.อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง เป็นการหาค่าอัตราเร็วหรือความเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ

ชว่งใดชว่งหน่ึงของการเคลื่อนท่ี 

2.อัตราเร็วเฉลี่ยหรือความเร็วเฉลี่ย เป็นการหาค่าอัตราเร็วหรือความเร็วหลังจากมีการเคลื่อนท่ี โดยค านวณหา

จากการเฉลี่ยระยะทางท้ังหมดของการเคลื่อนท่ีในหนึ่งหน่วยเวลาของการเคลื่อนท่ี  หรือการเฉลี่ยการกระจัดของการ

เคลื่อนท่ีในหนึ่งหนว่ยเวลา (นันทพล, 2559) 

2.6   Google Maps API 

เอพีไอ (Application Programming Inter- face: API) เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการเอพไีอจาก

ท่ีอื่น ช่วยให้ระบบท่ีอยู่ต่างระบบกันสามารถติดต่อกันได้โดยจะท า หน้าท่ีเป็นตัวกลางให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับ

โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ เอพีไอเป็นกลุ่มของฟังก์ชั่น (function) หรือ คลาส (Class) ท่ีผู้ให้บริการสร้างขึ้น เพื่อรองรับการ

เรียกข้อมูลจากโปรแกรม  แมปส์ เอพีไอ เป็นการให้บริการ เอพีไอในอกีรูปแบบ หนึ่งท่ีสามารถน าข้อมูลแผนท่ีจาก เอพีไอ

ท่ีผู้ให้บริการได้เปิด ไว้มาใช้ประโยชน์ โดยส่วนมากจะใช้กับเว็บไซต์ห้างร้านต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าทราบถึงท่ีอยู่

ทางภูมิศาสตร์ของร้าน แต่ในปัจจุบันแมปส์ เอพีไอ มีความสามารถมากมาย สามารถท างานบนแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ได้

อย่างครอบคลุม (Google Developer, 2016) 

2.7   GPS (Global Positioning System) 

GPS คือ ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกผ่านดาวเทียม โดยพิกัดบนพื้นโลกท่ีได้จะมาจากการค านวณสัญญาณ

นาฬกิาที่ส่งจากดาวเทียมมาท่ีเคร่ืองรับสัญญาณ GPS ส่วนดาวเทียม GPS ท่ีสามารถใชร้ะบุต าแหนง่ได้น้ัน จะถูกออกแบบ

มาโดยเฉพาะให้โคจรรอบโลก เพื่อสง่ข้อมูลท่ีจะน าไปใชค้ านวณพกิัดออกมาตลอดเวลา โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบ

ไปด้วยข้อมูลท่ีระบุต าแหนง่และเวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเคร่ืองรับสัญญาณ GPS จะต้องประมวล ผลความต่างของเวลา

ในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันเพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเคร่ืองรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง 

ซึ่งได้ระบุต าแหนง่มากับสัญญาณดังกล่าวขา้งต้น 

เพื่อให้เกิดความแม่นย าในการค้นหาต าแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง เพื่อบอกต าแหน่ง

บนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมท้ัง 3 ดวง กับเครื่อง GPS จะสามารถระบุต าแหนง่บนผิวโลกได้ หากพืน้โลกอยูใ่นแนว

ระนาบแต่ในความเป็นจริงพื้นโลกมีความโค้งเนื่องจากสัณฐานของโลกมีลักษณะกลม ดังนั้น ดาวเทียมดวงท่ี 4 จะท าให้

สามารถค านวณเร่ืองความสูงเพื่อนท าให้ได้ต าแหนง่ท่ีถูกต้องมากขึ้น 

นอกจากนี้ความแมน่ย าของการระบุต าแหนง่นัน้ขึ้นอยู่กับต าแหนง่ของดาวเทียมแตล่ะดวงดว้ยน้ันคือ ถ้าระยะห่าง
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ระหว่างดาวเทียมใช้งานห่างกันจะให้ค่าต าแหน่งท่ีแม่นย ากว่าอยู่ใกล้กัน และถ้ามจี านวนดาวเทียมรับสัญญาณมากก็ยิ่งให้

ความแมน่ย ามากขึน้ (อรพมิพ,์ 2550) 

2.8   Extensible Markup Language 

Extensible Markup Language หรือ ภาษา XML เป็นภาษามาร์คอัพ (Markup) ท่ีใช้วิธีระบุเนื้อหาและจัดรูปแบบ

ด้วยไฟล์ขอ้ความ (Text File) โดยถูกออกแบบมาเพื่อใช้แท็กอธิบายความหมายของขอ้มูลและอนุญาตให้ผู้ใชก้ าหนดแท็กใช้

งานได้ตามต้องการท าให้เอ็กเอ็มแอลมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลาย และถูกน ามาใช้เป็นสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตมากขึ้น (Wikipedia, 2559) 

2.9   JAVA Language 

ภาษา Java เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนจุดตัดทางรถไฟ และจะพัฒนาโดยใช้ภาษาจาวาเป็น

หลัก ภาษา Java เป็นภาษาพัฒนาซอฟต์แวร์ ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ โดยมี

เป้าหมายการท างานเชื่อมต่อกับอุปกรณฮ์าร์ดแวร์ต่างๆได้อย่างกวา้งขวาง และมีประสิทธิภาพ ใชเ้วลานอ้ย รวดเร็วในการ

พัฒนาโปรแกรม และสามารถเชื่อมต่อไปยังแพล็ตฟอร์ม (Platform) อื่นๆได้ง่าย  Java เป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรม

ภาษาหนึ่งท่ีมีลักษณะสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming) ท่ีชัดเจน โปรแกรมตา่ง 

ๆ ถูกสร้างภายในคลาส (Class) โปรแกรมเหล่านั้นเรียกว่า Method หรือ Behavior โดยปกติจะเรียกแต่ละ Class      ว่า 

Object โดยแต่ละ Object มีพฤติกรรมมากมาย โปรแกรมท่ีสมบูรณ์จะเกิดจากหลาย Object หรือหลาย Class มารวมกัน 

โดยแตล่ะ Class จะมี Method หรือ Behavior แตกตา่งกันไป (Tutorialspoint, 2016) 

2.10 ฐานข้อมูล MySQL 

โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล จัดเป็นซอฟท์แวร์ประเภท Open source software มีหน้าท่ีเก็บข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บขอ้มูล ท่ีต้องใชร่้วมกับเครื่องมือ หรือโปรแกรมอื่นอยา่งบูรณการ เพื่อให้

ได้ระบบงานท่ีรองรับความตอ้งการของผู้ใช้ 

สถาปัตยกรรมของ MySQL มีโครงสร้างลักษณะการท างานแบบ Client Server ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือn

ส่วนของผู้ให้บริการ และส่วนของผู้ใชบ้ริการ 

- ส่วนของผู้ให้บริการ ท าหน้าท่ีบริหารจัดการระบบฐานขอ้มูล คือ MySQL server และเป็นท่ีจัดเก็บขอ้มูลท้ังหมด

- ส่วนของผู้ใช้บริการ (Client) คือ ผู้ใช้โปรแกรมใช้งานในส่วนนี้ ได้แก่ MySQL client Access Web development

platform ตา่งๆ เชน่ Java Perl PHP และ ASP (Thai create, 2559) 

2.11   Android Studio 

Android Studio เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพัฒนาโปรแกรมโดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ จาก Google ใช้

พัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิดพืน้ฐานมาจาก IntelliJ IDEA คล้ายๆ กับการท างานของ Eclipse 
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และ Android ADT Plugin โดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือตอ้งการพัฒนาเคร่ืองมอื IDE ท่ีสามารถพัฒนา App บน 

Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังด้านการออกแบบ GUI ท่ีช่วยให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองท่ีแตกต่างกันบน 

Smart Phone แตล่่ะรุ่น สามารถแสดงผลบางอย่างได้ทันทีโดนไม่ตอ้งท าการรัน App บน Emulator (Wikipedia, 2016) 

3. วิธีการวิจัย

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้รวบรวมขอ้มูลจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิหตุบนถนน ในพืน้ท่ีอ าเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากกรมการ

ขนสง่ทางบก จ านวน 20 จุด เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลทดสอบในระบบ 

ระบบแจ้งเตอืนจุดเส่ียงในการเกิดอุบัตเิหตุบนถนน พัฒนาออกมาในรูปแบบแอปพลเิคชั่น (Application)           บน

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการน าเอาระบบมาใช้ โดยระบบจะออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง

จะเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของผู้ใช้ ระบบสามารถท าการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้จุดเสี่ยง 

ซึ่งจ าเป็นต้องมกีารใช้งานผ่านเครอืขา่ยอินเตอร์เน็ต 

3.2   Use Case Diagram 

รูปที่ 1 Use Case Diagram : ระบบแจ้งเตอืนจุดเส่ียงในการเกิดอุบัตเิหตุบนถนน 
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จากรูปท่ี 1 Use Case Diagram ของระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน มีงานหลักด้วยกัน 4 งาน 

ได้แก่ ตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าสู่ระบบ คือ การตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ การจัดการข้อมูลจุดเสี่ยง คือ การจัดการ

ข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงบนท้องถนน ซึ่งสามารถท าการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลจุดเสี่ยง การแสดงข้อมูลจุดเสี่ยง คือ การแสดง

ข้อมูลจุดเสี่ยงบนแผนท่ีให้ผู้ใชง้านระบบทราบว่ามพีื้นท่ีใดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดอุบัติเหตุ และการแจ้งเตอืนเมื่อ

ผู้ใช้เข้าใกล้จุดเสี่ยง คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานระบบทราบเมื่อเข้าใกล้จุดเสี่ยง โดยการน าต าแหน่งของผู้ใช้งานระบบมา

เปรียบเทียบกับต าแหนง่จุดเสี่ยง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องและผู้ใชง้านระบบแจ้งเตอืนจุดเส่ียงในการเกิดอุบัตเิหตุบนถนน แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มดังนี ้Admin คือ ผู้ดูแลระบบ มหีนา้ที่ในการจัดการขอ้มูลจุดเสี่ยง และ User คือ ผู้ใชง้านระบบ 

3.3   Activity Diagram 

ระบบแจ้งเตอืนจุดเส่ียงการเกิดอุบัตเิหตุบนถนน สามารถแบ่ง Activity ออกเป็น 2 งาน ดังต่อไปนี้ 

                              

รูปที ่2 Activity Diagram : การจัดการข้อมูลจุดเสี่ยง 

จากรูปท่ี 2 เป็นการจัดการข้อมูลต่างๆ ของผู้ดูแลระบบ โดยมีการเพิ่มข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ลบข้อมูล บันทึก

ข้อมูล และแสดงขอ้มูลให้กับผู้ใช้งานระบบ 

รูปที่ 3 Activity Diagram : การจัดการแจ้งเตอืนเมื่อผู้ใช้เข้าใกลจุ้ดเส่ียง 
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จากรูปท่ี 3 เมื่อเปิดใช้งานระบบ ระบบจะท าการดึงข้อมูลจุดเสี่ยงเพื่อน ามาแสดงในรูแปบแผนท่ีให้ผู้ใช้งานระบบ

ทราบ ในขณะเดียวกันระบบจะท าการเปรียบเทียบระยะทางระหวา่งผู้ใชง้านกับจุดเสี่ยง หากระยะทางอยู่ในระยะท่ีก าหนด 

ระบบ จะท าการแจ้งเตอืนให้ผู้ใช้งานระบบทราบ 

3.4   สถาปัตยกรรมของระบบ 

รูปที ่4 Architecture Design 

จากรูปที ่4 ในการท างานของระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน เป็นระบบซอฟต์แวร ์  ที่

พัฒนาออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย เช่น ผู้ใช้งานจะใช้งานระบบบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และผู้ดูแล

ระบบซึ่งจะใช้งานระบบในรูปแบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งใช้รูปแบบการท างาน แบบ Client-Server Architecture 

(Two-Tiered) โดยฝั่ง Client ได้แก่ ผู้ใช้งานระบบ ซึ่งฝั่งของ Client จะเป็นการแสดงผลผ่านระบบที่ได้ท าการติดตั้ง

ไว้ ส่วนฝั่ง Server จะท าหน้าที่จัดการข้อมูล 

4. ผลการด าเนินงานวิจัย

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิหตุบนถนน (Alert system for the risk of road accident) มีการ

พัฒนาระบบ 2 รูปแบบ คือ  

1) พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น เป็นระบบท่ีใช้ส าหรับแสดงจุดเสี่ยงท่ีเกิดอุบัติเหตุ และวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ

และยังท าหน้าท่ีจัดการข้อมูลจุดเสี่ยง โดยมีการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงรายงานจุดเสี่ยงในรูปแบบของกราฟวงกลม และ

ตารางแสดงรายละเอยีดของจุดเสี่ยง  
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รูปที ่5 หนา้เว็บไซต์การจัดการข้อมูลจุดเสี่ยง 

จากรูปท่ี 5 แสดงการจัดการข้อมูลจุดเสี่ยงและส่วนของการออกรายงาน โดยแสดงแผนท่ีท่ีมีการระบุต าแหน่ง

ของจุดเสี่ยง แสดงชื่อของจุดเสี่ยงนั้น แสดงจ านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นของแต่ละจุดเสี่ยง ส่วนของการจัดการข้อมูล ผู้ดูแล

ระบบสามารถเลอืกท ารายการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลจุดเส่ียง และในสว่นของการออกรายงาน จะแสดงรายงานโดยภาพรวม

ในรูปแบบของกราฟวงกลม ซึ่งจะจ าแนกตามเขตอ าเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสามารถ 

รูปที่ 6  หนา้เว็บไซต์การเพิ่มขอ้มูลจุดเสี่ยง 

จากรูปท่ี 6 แสดงการเพิ่มข้อมูลของจุดเสี่ยง ผู้ใช้สามารถท าการเพิ่มโดยการคลิ๊กท่ีแผนท่ีเพื่อเพิ่มจุดเสี่ยง ระบบ

จะแสดงละตจิูด ลองจิจูด อัตโนมัติ และให้ผู้ดูแลระบบกรอกในสว่นของ ชื่อจุดเสี่ยง เลอืกอ าเภอ และวันท่ีเกิดเหต ุ
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รูปที่ 7 หนา้เว็บไซต์จดัการขอ้มูลจุดเสี่ยง 

จากรูปท่ี 7 แสดงหน้าของการจัดการข้อมูลจุดเสี่ยง โดยจะแสดงรายการของข้อมูลจุดเสี่ยง และผู้ดูแลระบบ

สามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ของจุดเสี่ยงได้ 

รูปที่ 8 หนา้ของการออกรายงาน 

จากรูปท่ี 8 แสดงฟอร์มส าหรับการออกรายงาน โดยมีลักษณะการออกรายงาน 2 รูปแบบ คือรายงานในรูปแบบ

ของกราฟวงกลม ซึ่งระบบจะสรุปจุดเส่ียงในภาพรวมโดยการจ าแนกเป็นเขตอ าเภอ และการออกรายงานโดยการเลอืกช่วง

ของวันท่ีต้องการดูจุดเสี่ยง ซึ่งจะแสดงรายงานในรูปแบบของตาราง โดยมีรายละเอียดของล าดับท่ี รหัส ชื่อจุดเสี่ยง เขต

อ าเภอของจุดเสี่ยง และวันท่ีเกิดอุบัตเิหตุคร้ังลา่สุด ณ ต าแหนง่จุดเสี่ยงนัน้ๆ ( รูปท่ี 9 ) 
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รูปที่ 9 แสดงรายงานในรูปแบบของตารางแสดงขอ้มูล 

2) พัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชั่น เป็นการแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้เข้าใกล้จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

โดยระบบจะมวีธีิการเปรียบเทียบต าแหนง่ระหว่างผู้ใช ้กับจุดเสี่ยวงในรัศมีท่ีก าหนดไว้ ซึ่งระบบสามารถท าการแจ้งเตอืนได้

ถึง 2 กรณ ีคือ แจ้งเตอืนในขณะผู้ใชเ้ปิดเข้าใช้แอปพลเิคชั่น และแจ้งเตอืนเป็นขอ้ความเมื่อผู้ใช้ไม่ได้เข้าใช้งานแอปพลเิคชั่น 

รูปที่ 10 ตัวอยา่งการแจ้งเตอืนขณะผูใ้ชล้็อกหน้าจอ 

จากรูปท่ี 10 เมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้จุดเสี่ยงถึงระยะห่างตามท่ีตั้งค่าไว้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่าผู้ใช้

เข้าใกล้จุดเสี่ยงแลว้ เพื่อท่ีผู้ใช้งานจะได้ระมัดระวัง ขับรถด้วยความไมป่ระมาท 
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รูปที่ 11 ตัวอยา่งการแจ้งเตอืนขณะผู้ใชอ้ยู่ในระบบ 

จากรูปท่ี 11 เมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้จุดเสี่ยงถึงระยะห่างตามท่ีตั้งค่าไว้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่าผู้ใช้

เข้าใกล้จุดเสี่ยงแลว้ เพื่อท่ีผู้ใช้งานจะได้ระมัดระวัง ขับรถด้วยความไมป่ระมาท 

รูปที่ 12 การแสดงต าแหนง่ของผู้ใชแ้ละจุดเส่ียง 

จากรูปท่ี 12 เมื่อผู้ใช้งานคลิ๊กท่ีไอคอน แอปพลิเคชั่นจะแสดงชื่อของจุดเสี่ยง เพื่อบ่งบอกว่าจุดเสี่ยงนั้นอยู่ ณ 

ต าแหนง่ใดภายในพืน้ท่ี 
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5. สรุปผลการวิจัย

ระบบแจ้งเตอืนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิหตุบนถนน มกีารท างานที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนของการ

จัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ จะมกีารจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของจุดเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นบ่อยๆ จากนั้นจะ

มีการดึงข้อมูลท่ีบันทึกลงฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์มาแสดงในส่วนของการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งในส่วนของ

แอปพลิเคชั่นเป็นส่วนท่ีช่วยแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้จุดเสี่ยงท่ีสามารถท าให้เกิดอันตรายต่างๆ โดยระบบจะท าการ

เปรียบเทียบต าแหน่งระหว่างผู้ใช้กับจุดเสี่ยงในรัศมีท่ีก าหนดไว้ อีกท้ังระบบยังมีความสามารถในการแจ้งเตือนได้ 2 กรณี 

คือ แจ้งเตือนในขณะท่ีผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชั่น โดยจะท าการแจ้งเตอืนผู้ใชก้่อนจะถึงจุดเสี่ยงในระยะทางประมาณ 1,000 500 

และ 300 เมตร เพื่อเตอืนให้ผู้ขับขี่ใชร้ถใชถ้นนดว้ยความระมัดระวัง และแจ้งเตอืนเป็นขอ้ความในกรณีท่ีผู้ใชไ้ม่ได้เข้าใช้งาน

แอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในใช้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางในการป้องกัน เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง 

อกีทัง้ชว่ยป้องกัน และลดจ านวนการเกิดอุบัตเิหตุบนท้องถนน จ านวนผู้เสียชวีติ ผู้บาดเจ็บ ผู้พิการและทรัพย์สนิ นับวา่เป็น

การลดความสูญเสียของประเทศชาติ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนท้ังในชว่งเทศกาลหรือวันธรรมดาทั่วไป

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ระบบแผนที่การกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Mapping paddy rice distribution in Surat Thani 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแผนท่ีการกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย

เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามในจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geographic Information 

System: GIS) ในการระบุพื้นท่ีการกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการพัฒนารูปแบบการ

เปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาเชิงพื้นท่ีเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีการปลูกข้าวสายพันธ์ุต่างๆ ในรูปแบบแผนท่ี

ออนไลน์อัตโนมัติ และใช้เทคโนโลยี Google Maps API ในการแสดงข้อมูลนาข้าวในรูปแบบกราฟแบบออนไลน์ ผล

การศึกษา ระบบแผนท่ีเชิงพื้นท่ีแบบออนไลน์ของนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถช่วยให้ผู้ใช้ระบุพื้นท่ี   

การกระจายของนาข้าว ผลผลิตขา้ว สายพันธ์ุขา้ว และรวบรวมขอ้มูลของเกษตรกรท่ีจะใชใ้นการวางแผนการปลูกข้าว

ในอนาคต อีกท้ังยังเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนส าหรับการอนุรักษ์ข้าวสายพันธ์ุ

พื้นเมอืงในแตล่ะทอ้งถิ่นต่อไป 

ค าส าคัญ: แผนท่ีการกระจายตัว, การกระจายตัวของขา้ว, แผนที่การท าข้าว 

Abstract: This study aims to develop a Mapping paddy rice distribution in Surat Thani. We collected the data from 

field survey in Surat Thani.Using Geographic Information System (GIS) technology for identifying the distribution of 

rice paddy field in Surat Thani. Spatial pattern was used to study the variation of rice paddy field at different times 

with automatic online mapping.  Google Maps API technology was used to represent rice paddy field information 

with graphical formats.  The results showed that the online spatial mapping of rice paddy field in Surat Thani can 

help the user to identity the distribution of rice paddy fields, rice yield, and rice varieties and collecting information 

from the farmers to use in the future rice crop planning.  Moreover, this study could be used to support in the 

related organizations for conservation planning of native rice varieties in each locality. 

Keywords: Mapping distribution, rice distribution, mapping paddy rice 
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1. บทน า

ข้าวเป็นอาหารหลักและเป็นสนิค้าสง่ออกเป็นอันดับตน้ๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนนิชีวิต 

ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมและแนวความคิดท่ีมีต่อการปลูกข้าวเพราะแต่เดิมเราปลูกข้าวเพื่อการบริโภค แต่ปัจจุบันมีการ

ปลูก ข้าวเพื่อการค้ามากขึ้นซึ่งประเทศไทยมีพื้นท่ีในการปลูกข้าว ในปี 2557/58 ประมาณ  56.6 ล้านไร่ ประมาณ

ผลผลิต 31.63 ล้านตัน ต่อมาในปี 2558/59  มีพื้นท่ีในการปลูกข้าวประมาณ 58.6 ล้านไร่ มีประมาณผลผลิต 27.42 

ล้านตัน (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2559) ท้ังนี้พบมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกข้าวเพิ่มขึน้ แต่มีประมาณผลผลิตลดลง ซึ่ง

อาจมีปัจจัย มาจากสภาพภูมอิากาศ การเลอืกเมล็ดพันธ์ุ สภาพของท่ีดนิท่ีมีความเสื่อมคุณภาพลง ท าให้พืน้ท่ีมีความ

เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพแวดล้อม จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการระบุพื้นท่ีท่ีมีความเปลี่ยนแปลง ท่ีจะใช้ในการวางแผน

ล่วงหนา้เพ่ือการผลิต ข้าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กรมอุตุนยิมวทิยา, 2559)  

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีปลูกท้ังสิ้น 10,253 ไร่ ผลผลิตรวม 4,468 ตัน ขณะท่ีความต้องการบริโภคข้าว 

ภายในจังหวัด มีความต้องการประมาณ 118,200 ตันต่อปี เป็นการน าเข้าจากต่างจังหวัด 115,200 ตันต่อปี โดยศูนย์

เมล็ดพันธ์ุข้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแผนปฏิบัติงานภายใต้โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี  

2559/2560 มีเป้าหมายเพิ่มพื้นท่ี  การปลูกข้าวใน 7 อ าเภอ รวมเนื้อท่ี 5,297 ไร่ ได้แก่ อ าเภอคีรีรัฐนิคม 92 ไร่ 

อ าเภอ เคียนซา 72 ไร่ อ าเภอไชยา 3,606 ไร่ อ าเภอท่าฉาง 366 ไร่ อ าเภอพระแสง 160 ไร่ อ าเภอพุนพิน 931 ไร่ 

และอ าเภอเมอืง สุราษฎร์ธานี 70 ไร่ (ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2559) 

ส่วนเมล็ดพันธ์ุหรือพันธ์ุข้าวในจังหวัดสุราษฎร์มีด้วยกัน 4 สายพันธ์ุด้วยกันซึ่งได้แก่ (1) พันธ์ุข้าวสุราษฎร์ 

เป็นขา้วน้ าลึก มคีวามสูงประมาณ 140 เซนติเมตร มขีนท่ีใบ ทรงกอตัง้ กอข้าวแข็ง   ไมล่้มง่าย แมใ้นช่วงท่ีมีน้ าท่วมสูง 

คอรวงแน่น ระแง้ถี่ มีเมล็ดข้าวต่อรวงมาก เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางแห้ง เมล็ดเล็กเรียว ปลูกได้ในดินเหนียว ปลูกได้ท้ัง

นาด าและ    นาหว่าน ตา้นทานตอ่โรคและแมลงศัตรูข้าว (2) พันธ์ุขา้วหอมไชยา เป็นขา้วนาสวน ไวตอ่ช่วงแสง มคีวาม

สูงประมาณ 100 เซนติเมตร คอรวงยาว ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ไม่ล้มง่าย ใบธงตั้ง แตกกอปานกลาง (3) พันธ์ุข้าวสังข์

หยด เป็นขา้วนาสวน ไวตอ่ช่วงแสง   มคีวามสูงประมาณ 140 เซนติเมตร รวงแน่น ระแง้ถี ่เมล็ดเล็ก และเมล็ดขา้วสาร

มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนแดงจาง ๆ จนถึงแดงเข้มในเมล็ดเดียวกัน (ธนพงศ์, 2560) (4) ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้า สูง

ประมาณ 104-133 เซนติเมตร ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104-126 วัน  ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมขีน กาบ

ใบและปล้องสีเขียว ในธงยาว ท ามุม 45 องศา กับคอรวง รวงอยู่ใต้ใบธง เมล็ดข้าวเปลือก สีฟาง มีขน มีหางเล็กน้อย 

(ทีมรักบา้นเกิด, 2556) 

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และเทคโนโลยีการส ารวจ 

ระยะไกล (Remote Sensing) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศท่ีถูกน ามาประยุกตใ์ชอ้ย่างแพร่หลายโดยเฉพาะใน

ต่างประเทศท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการติดตาม (Monitoring) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และ 

ภัย พิบัติธรรมชาติรวมถึงการน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานทางด้านการ

อนุรักษ ์สิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติกันอยา่งแพร่หลาย (ศูนยว์จิัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2559)   

หากแต่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทในด้านเกษตรกรรม จึงมีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) มาช่วยในระบุพื้นท่ีและการกระจายของข้อมูลการปลูกข้าว โดย  

การพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาเชิงพื้นท่ี (Spatio-temporal modal) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

พื้นท่ีการปลูกข้าวสายพันธ์ุต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์อัตโนมัตแิละแสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีในรูปแบบต่างๆ 

ออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี Google map API ดังนั้นการท าแผนท่ีนาข้าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะช่วยระบุพื้นท่ีและ
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การกระจายของข้อมูลการปลูกข้าว พร้อมท้ังได้แผนท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีการปลูกข้าวสายพันธ์ุต่างๆ 

เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรใชพ้ื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ย่างเหมาะสม 

2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง

2.1. ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์

(Geographic Information System)  ได้ รับการพัฒนาขึ้ น ในปี  พ .ศ .  2503 จากการ ท่ี เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอ้มูลในลักษณะแผนที่ให้

มีความถูกต้องแม่นย าและสามารถสอบถามข้อมูล ตอบค าถามต่างๆ รวมถึงสามารถวิเคราะห์หาพื้นท่ี จากการ

คาดการณผ์่านระบบแผนที่บนคอมพวิเตอร์ และยังมีสว่นช่วยในการพัฒนาระบบข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

โดยการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ เรียกค้นข้อมูล และการ แสดงผลข้อมูล ซึ่งอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 

และการประมวลผลข้อมูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Williams, 1995)

2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การใช้ข้อมูล RADARSAT-1 SAR (standard mode) เพื่อท าแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริงศักดิ์ และปาณัทช์, 2554) 

การใช้ข้อมูลเรดาร์จากดาวเทียม RADARSAT-1 SAR (standard mode) ในการท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกข้าว

นาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืเป็นรายปี ข้อมูลเรดารท่ี์ใชป้ระกอบด้วยชุดข้อมูล      3 ชุด จะวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ 

Maximum Likelihood โดยใชแ้บบแผนการจ าแนก 2  แบบ  แบบแผนการจ าแนกที 1  ชัน้ พื้นท่ีประกอบด้วยช้ันจ าแนก 

ข้าวปลูก ถูกแยกเป็น  4   คือปแบบหลักท่ีพบในพื้นท่ีศึกษารูสองชั้นจ าแนกตามรูปแบบการปลูกข้าว   1.ข้าวปลูก

ประมาณเดือนมิถุนายน เก็บเกี่ยวหลังสัปดาห์สุดท้ายของ เดือนตุลาคม และ 2.ข้าวปลูกประมาณเดือนมิถุนายน เก็บ

เกี่ยวก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม แบบแผนการจ าแนกท่ี  2   ะกอปร บด้วย 3 ชั้นจ าแนก ถูกใช้ในกรณีท่ี

ม่มกีารแยกข้าวท่ีปลูกในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นจึงรวมการปลูกข้าวท้ังต้องการท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกข้าวท้ังหมดโดยไ 

2 รูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นชั้นจ าแนกเดียว โดยท่ีชั้นจ าแนกอื่นๆ ยังคงเดิม เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์ท่ีใช้ใน

การศึกษานี้ ให้ผลซึ่งมคีวามถูกต้องในระดับปานกลาง สามารถใช้ประโยชน์ในการท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีนาข้าวโดยรวม

ได้ แตใ่นกรณีท่ีต้องการแยกพื้นท่ีปลูกข้าว รูปแบบตา่งๆ ออกจากกันยังมขี้อจ ากัดอยู่ 

ดังนั้นการน าเอาเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลมาช่วยในการส ารวจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้

ข้อมูลภาพเรดาร์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถบันทึกได้ในเกือบทุกสภาพอากาศ และใช้แยกดิน น้ าและพืชพรรณ

ออกจากกันได้ดี (Lille sand and Kiefer, 2004) จัดว่ามีความเหมาะสมส าหรับการท าแผนท่ี แสดงขอบเขตของพื้นท่ี

ปลูกข้าวนาปีได้เป็นอย่างดี แผนท่ีดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลหลักส าหรับการประเมินพื้นท่ี ปลูกข้าวของแต่ละปีต่อไป

การศึกษาด้านการรับรู้จากระยะไกลด้วยเรดาร์ในภูมิภาคต่างๆ ในหลายปีท่ีผ่านมา บ่งชี้ว่าข้อมูลเรดาร์มีศักยภาพสูง

ส าหรับการท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกข้าวแตล่ะป ี(เริงศักดิ์ และปาณัทช์, 2554) 

Mapping paddy rice planting area in northeastern Asia with Landsat 8 images, 

phenology-based algorithm and Google Earth Engine (Jinwei et al., 2016) 

งานวจิัยนี้เป็นการท าแผนที่พื้นท่ีปลูกข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนอืด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8

เป็นภาพขั้นตอนวธีิชีพลักษณต์ามอัลกอริทึม  และ Google Earth Engine ซึ่งจะมกีระบวนการจัดท าแผนท่ีดังน้ี 
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1. รูปแบบของขั้นตอนการปลูกข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ นาข้าวมีขั้นตอนการปลูกข้าวท่ีแตกต่าง

กันในพืน้ท่ีทางภูมศิาสตร์เนื่องจากสภาพการระบายน้ า ความร้อนมคีวามแตกตา่งกัน ภาพท่ี 1 แสดงการ

กระจายของวันเร่ิมต้นการปลูกข้าว ) SOT) และกระจายไปตามละติจูดและระดับความสูงท่ีแตกต่างกัน

การไล่ตามระดับสี SOT อย่างช้าๆพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของละติจูดท่ี 71 ถึง 165  ละติจูด 

2. การเปรียบเทียบแผนท่ีนาข้าวท่ีมีอยู่ การเปรียบเทียบระหว่าง ภาพถ่ายจากแผนท่ีนาข้าวดาวเทียม

Landsat 8 และแผนท่ี MODIS (Zhang et al, 2015)

3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของการกระจายนาข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีการศึกษานา

ข้าวมีการใช้ท่ีดินซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง6.7%ของท่ีดินท้ังหมดเห็นว่าการกระจายส่วนใหญ่นาข้าวในท่ี

ราบลุ่มน้ ามีความสอดคล้องด้วยภูมิประเทศสามารถวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ลักษณะการกระจายจาก

ละติจูดเอนไซม์ไลและเขตภูมิอากาศ (Jinwei  et al., 2016)

รูปที ่1 แสดงระยะเร่ิมตน้ของการปลูกข้าวท่ีก าหนดโดยใช ้MODIS ข้อมูลอุณหภูมิพืน้ผิว (LST) (Jinwei  et al., 1620 ) 

รูปที่ 2 การแยกที่ใชใ้นการพืน้ท่ีตรวจสอบ (AOIs) ส าหรับแผนที่ในนาข้าว (Jinwei  et al., 2016) 
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Spatiotemporal patterns of paddy rice croplands in China and India from 2000  to 2015 

(Geli et al., 2017) 

การสร้างแผนท่ีพื้นท่ีปลูกข้าวท้ังสองประเทศต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000-2015  ซึ่งได้ข้อมูลมาจากอนุกรมเวลา 

(time series) Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) และชีพลักษณ์ (phenology) และ pixel-

based rice mapping platform (RICE-MODIS) และวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลา ในเชงิพื้นท่ีนาข้าวใน

ท้ังสองประเทศ การเปรียบเทียบแผนท่ีนาข้าวจากการเปรียบเทียบข้อมูลหลายแหล่งท่ีมีอยู่กับแผนท่ีการใช้ท่ีดินแสดง

ให้เห็นถึงความนา่เช่ือถือของแผนท่ีนาข้าวในการศึกษาครัง้นี้ในประเทศจีนชุดข้อมูล Landsat-based NLCD มขี้อมูลตรง

กับแผนท่ีนาข้าว MODIS-based ในปี 2000 ปี 2005 ปี 2008 และ ปี 2010 การกระจายเชิงพื้นท่ีของพื้นท่ีปลูกข้าว 

MODIS-base มคีวามสอดคล้องกับพืน้ท่ีปลูกข้าว NLCD-base ในสี่ชว่งเวลา (Four time periods)  

ในประเทศอินเดียรูปแบบการกระจายตัวของทุ่งนาข้าว MODIS-base ใน 2000-2001  มีความสอดคล้อง 

IRRI-based Productทุ่งนาข้าวในประเทศจีนส่วนใหญ่มีการกระจายในท่ีราบลุ่มน้ าในภาคตะวันออกของประเทศจีนท่ีมี

ค่าเฉลี่ยระดับความสูง<400เมตรรวมท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน รูปท่ี 4 ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนพื้นท่ีปลูกนาข้าวตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ ช่วงละติจูดของ 45-

48 องศาและชว่งท่ีเส้นแวงของ 130-134  ° E การกระจายตัวของนาข้าว ข้าวเปลอืกแสดงรูปร่าง dendritic ควบคู่ไปกับ

แมน่้ า ในตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีน พื้นท่ีปลูกนาข้าวความเข้มข้นส่วนใหญ่ในภาคใตข้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ท่ีราบลุม่แมน่้ าแยงซีเกียงและลุ่มน้ าเสฉวน

การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายสัปดาห์โดยใช้เทคนิคการส ารวจข้อมูลระยะไกลแบบอัตโนมัติ 

(ณภัสวัฒน์ และคณะ, 2558) 

การสร้างกราฟเพื่อศึกษาแนวโน้มและเปรียบเทียบข้อมูล NDWI ราย 7 วัน ท้ัง 3 พื้นท่ี พบว่าในแต่ละพื้นท่ีมี

แนวโน้มของข้อมูลไปในทางเดียวกัน (รูปท่ี 3) ผู้วิจัยจึงเลือกพื้นท่ีป่าใช้ในการสร้างสมการเพื่อสร้างเป็นแผนท่ี

คาดการณ์พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งรายสัปดาห์ เนื่องจากพื้นท่ีป่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีพืชพรรณปกคลุมจะท าให้ได้ ค่า NDWI และ 

NDVI ท่ีแท้จริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการสร้างสมการ โดยใช้ค่า NDWI และ NDVI สร้างสมการ

เพื่อหาค่า NDWI ส าหรับใช้คาดการณ์พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งเนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้ใช้ ค่า NDWI เป็นค่าบ่งชี้ ถึงระดับ

ความแห้งแล้งในพื้นท่ี เนื่องจาก NDWI เป็นดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบระดับ ความชื้นในดินหรือพืชพรรณ หากมีค่าสูง

คือมคีวามชื้นมาก และหากมีค่าต่ า คือมีความช้ืนน้อย  

รูปที ่3  ข้อมูลคา่เฉลี่ย NDWI ราย 7 วัน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งในพืน้ท่ีปลูกข้าว 

พื้นท่ีป่า และพืน้ท่ี (ณภัสวัฒน์ และคณะ, 2558) 
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เมื่อท าการจัดกลุ่มและแบ่งชั้นของค่า NDWI ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแผนท่ีคาดการณ์พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งราย

สัปดาห์โดยสร้างแผนท่ีในเดือนมกราคมถึง เดือนเมษายน 2558 เพื่อคาดการณ์พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งรายสัปดาห์ท่ีจะ

เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว (รูปท่ี 4)   

แผนที่คาดการณ ์(a)    แผนที่คาดการณ์ (b) 

    แผนท่ีคาดการณ์ (c)    แผนท่ีคาดการณ ์(d) 

รูปที ่4 แผนท่ีคาดการณพ์ื้นท่ีเสี่ยงภัยแลง้รายสัปดาห์  (a) เดอืนมกราคม (b) เดอืนกุมภาพันธ์ (c) เดอืน

มนีาคม และ (d) เดอืนเมษายน (ณภัสวัฒน์ และคณะ, 2558) 

จากการสร้างแผนท่ีคาดการณ์พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งรายสัปดาห์ผู้วิจัยได้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อใช้ใน

การจัดการข้อมูลและสร้างแผนท่ีคาดการณ์พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งรายสัปดาห์แบบอัตโนมัติ โดยค าสั่งท่ีเขียนสามารถอ่าน

ไฟล์ (File) ข้อมูล NDVI และ NDWI ราย 7 วันท่ีผ่านประมวลผลและเก็บไวใ้นแฟ้มข้อมูล (Folder) ส าหรับใช้เป็นตัวแปร

ในสมการ เข้าสูก่ระบวนการค านวณข้อมูลราสเตอร์ (Raster Calculate) ท่ีใส่ สมการส าหรับสร้างแผนท่ีและบันทึกไฟล์

ท่ีได้เข้าสูโ่ฟลเดอร์ได้อยา่งอัตโนมัติ จากนั้นน าไฟลท่ี์ได้มาท าการจัดกลุ่ม แบ่งช้ันตามค่าคะแนน แสดงระดับความเสี่ยง

ของภัยแล้งในแต่ละพื้นท่ี และแสดงผลเป็นแผนท่ีคาดการณ์ พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งรายสัปดาห์ล่วงหน้าส าหรับพื้นท่ีใน

ประเทศไทย (ณภัสวัฒน์ และคณะ, 2558)  
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2.3. เทคโนโลย ีGIS 

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เป็นระบบสารสนเทศขอ้มูลเชงิพื้นท่ีหรือ

ข้อมูลท่ีมีพิกัดต าแหน่ง ซึ่งเป็นการผสมผสานการท างานระหว่างกระบวนการวิเคราะห์ ร่วมกับ ระบบฐานข้อมูลท่ีมี

การอา้งอิงเชงิพกิัด   

" GIS  เป็นระบบของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และวิธีการท่ีออกมาเพื่อการจัดเก็บ การจัดการ การ

วิเคราะห์ การท าแบบจ าลอง และการแสดงข้อมูลเชิงพื้นท่ี เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนท่ีซับซ้อน และปัญหาในการ

จัดการ " เป็นค าจ ากัดความที่ให้ไว้โดย Federal Interagency Coordinating Committee (1988)   

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงหมายรวมถึงท้ังระบบของการให้ค าตอบเชิงพื้นท่ี  ซึ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อ

ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ เร่ิมตั้งแต่การรวบรวมและการน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การก าหนด

เงื่อนไขส าหรับเลือกใช้ข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ หรือสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นท่ี และในท้ายท่ีสุดจะท าการแสดงผลซึ่ง

เป็นการตอบค าถามเชงิพื้นให้แกผู่้ใช้ (ศูนยว์จิัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2560)  

2.4. เทคโนโลยี Google Maps API 

Google Maps API เป็นชุด API ของ Google ส าหรับพัฒนา Web application และ Mobile application (Android, 

iOS) ไว้ส าหรับเรียกใช้แผนท่ีและชุด service ต่างๆ ของ Google เพื่อพัฒนา Application ได้เหมือนกับท่ี Google Map 

สามารถท าได้ โดยแผนท่ียังมี features ต่างๆ มากมายให้เรียกใช้ การปรับแต่งแผนท่ี (Styled Map) ชุดควบคุมแผนท่ี 

(Map Control) ชุดเคร่ืองมือวาดภาพบนแผนท่ี (Drawing) การน าทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Directions Service) 

การค านวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service) การแปลงท่ีอยู่เป็นพิกัด Latitude เเละ Longitude (Geocoding 

Service) การดงึข้อมูล POI (Point of Interest) คือ ข้อมูลสถานท่ีท่ี Google รวบรวมไว้ให้ Street View (Swiftlet., 2017) 

2.5. เทคโลโลย ีGoogle Charts 

Google Charts เป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการสร้างแผนภูมรูิปภาพหรือท่ีเรียกว่ากราฟ (Graphs) หรอืชารต์ (Charts) 

ท่ีเอาไว้น าเสนอรายงานต่างๆ โดยบริการของ Google Charts นี้สามารถเรียกใช้ในรูปแบบของ Visualization API หรือ

ส่วนต่อประสานโปรแกรมของ Google ท่ีจะแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลสถิติต่างๆ จากเว็บไซต์ให้แสดงผลออกมาเป็น

รูปแบบแผนภูมิท่ีเรียบง่ายไปจนถึงรูปแบบท่ีมีล าดับขั้นของข้อมูลท่ีซับซ้อน หรือมีขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักการ

เชื่อมตอ่สื่อสาร ส่ง-รับ ข้อมูลบนสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตแบบ Client-Server ภายใตชุ้ดพัฒนาของสว่นต่อประสาน

โปรแกรมอย่าง Visualization API ของ Google ท าให้สามารถน าชุดข้อมูลสถิติท่ีอยู่ในรูปของตาราง (Spread Sheets) 

มาทดสอบผ่านหน้าจอทดสอบก่อนน าไปใชง้านร่วมกับบริการ Google Docs หรือประยุกตใ์ห้ซับซ้อนขึน้โดยการพัฒนา

ร่วมกับการเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาเป็นค่าตัวแปรเพื่อให้แสดงผลเป็นกราฟหรือแผนภูมิท่ี

สวยงามผ่านโปรแกรมท่องเว็บไซต์อยา่งเว็บบราวเซอร์ได้ทุกประเภทท่ีเป็นเว็บบราวเซอร์มาตรฐาน (Daydev,, 2013) 

2.6. เทคโลโลย ีVisualization 

Visualization เป็นส่วนประกอบส าคัญใน Cognitive System ซึ่งเป็นส่วนในการแสดงข้อมูลหรือ ผลลัพธ์ต่างๆ

ในระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานในรูปแบบของภาพ โดยผู้ใช้สามารถเรียนรู้และจดจ าข้อมูลผ่าน การมองได้

มากกวา่การใชป้ระสาทสัมผัสอื่นๆ หรือจะกล่าววา่ Visualization ก็คือ การสร้างมโนภาพของสิ่งตา่งๆท่ีเราสนใจขึ้นมา
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ในใจ ซึ่งตอ่มาได้กลายเป็นการน าภาพมาใชก้ับการน าเสนอหรือน ามาเป็นกรอบความคิด ซึ่งได้น าไปใชใ้นการสนับสนุน

การตัดสินใจ 

ซึ่ง Visualization เป็นมากกว่า วิธีการทาง Computer Visualization เป็นการน าเสนอข้อมูลแบบหนึ่งท่ีท าการ

แสดงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Visual Form ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงในรูปแบบของรูปภาพ กราฟ หรือ แผนภาพ ซึ่ง

ผลลัพธ์ของการท า Visualization คือ การน าข้อมูลต่างๆท่ีซ่อนอยู่ในตัวของข้อมูลเองออกมาให้ ผู้ใช้สามารถสัมผัสได้ 

ซึ่งกระบวนการต่างๆในการแสดงหรือน าข้อมูลต่างๆ ออกมา อาจจะถูกแอบซ่อนอยู่หรือผู้ใช้ไม่ทันสังเกต อย่างไรก็

ตาม Visualization เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการค้นหาข้อมูล หรือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจุดมุ่งหมายของ Visualization 

ก็คือการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ระบบการรับรู้โดยภาพของผู้ใช้ระบบเพื่อช่วยในการลดช่องว่างระหว่างผู้ใช้และตัวข้อมูล 

และยังช่วยผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (อาทติย์ สิทธิบรรเจิด, 2553) 

3. การด าเนนิงานวิจัย

งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีจ านวน 50 เรคคอร์ด ได้แก่ พันธ์ุข้าว 

สุราษฎร์  พันธ์ุขา้วหอมไชยา พันธ์ุขา้วสังข์หยด และพันธ์ุขา้วปทุมธานี  

ระบบแผนท่ีการกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Mapping  paddy rice distribution in Surat 

Thani) มีผู้เกี่ยวข้องกับระบบดังนี้ คือ ส่วนของผู้ใช้งานระบบ (Users)  ซึ่งจะมีผู้ใช้งานท่ัวไป (Generic User) และผู้ใช้ท่ี

เป็นสมาชิก (Member) ส าหรับผู้ใชท่ั้วไปสามารถ  ท่ีจะสมัครเป็นสมาชกิของระบบได้ และสามารถดูข้อมูลท่ีแสดงของ

ระบบได้ สว่นผู้ใช้ท่ีเป็นสมาชกิแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสว่นตัวของตนเองได้ รวมไปถึงการ เพ่ิม ลบ แก้ไข 

บันทึก ข้อมูลนาข้าวของตนเองได้ โดยผู้ใชง้านท่ีเป็นสมาชกิมีเข้าถึงระบบได้มากกว่าผู้ท่ีใชง้านท่ัวไปและส่วนของผู้ดูแล

ระบบ (Admin) ซึ่งผู้ดูแลระบบเป็นผู้ท่ีดูแลการท างานของระบบและสามารถจัดการข้อมูลของสมาชกิ จัดการข้อมูลนา

ข้าวได้  โดยจะมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบการท างาน สามารถแสดงโดยใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล

ด้วยแผนภาพ (รูปท่ี 5) 

รูปที่ 5 แสดง Context Diagram 
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ระบบแผนท่ีการกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีส่วนของสถาปัตยกรรมในรูปแบบของ

เครือข่าย เป็นขั้นตอนการท างานของระบบเกี่ยวกับการประมวลผลเซิร์ฟเวอร์ จะต้องมีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 

โดยในฐานข้อมูลตอ้งมีจะมีขอ้มูลนาข้าว ข้อมูลสมาชกิ โดยผู้ใชเ้ร่ิมตน้ท าการส่งค ารองขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอใช้

บริการเว็บ จากนั้นรอเว็บตอบสนองมายังผู้ใช ้โดยตัวกลางท่ีเป็นตัวเชื่อมตัวคืออนิเทอร์เน็ตหากมกีารตอบสนองถือว่า

ติดต่อส าเร็จ หลังจากผู้ใช้รองขอไปเว็บเซิร์ฟเวอร์ท าการเรียกใช้งานไปยังฐานข้อมูล จากนั้นฐานข้อมูลก็จะส่งข้อมูล

มายังเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ขั้นตอนการท างานของระบบเกี่ยวกับการประมวลผลเซิร์ฟ เวอร์จะต้องมี

การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยในฐานข้อมูลตอ้งมีจะมีข้อมูลนาข้าว ข้อมูลสมาชกิ โดยผู้ใช้เร่ิมตน้ท าการส่งค ารองขอ

ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์   เพื่อขอใช้บริการเว็บ จากนั้นรอเว็บตอบสนองมายังผู้ใช้ โดยตัวกลางท่ีเป็นตัวเชื่อมตัวคือ

อินเตอร์เน็ตหากมีการตอบสนองถือว่าติดต่อส าเร็จ หลังจากผู้ใช้รองขอไปเว็บเซิร์ฟเวอร์ท าการเรียกใช้งานไปยัง

ฐานขอ้มูล จากนั้นฐานข้อมูลจะส่งขอ้มูลมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงผลลัพธ์แกผู่้ใช ้(รูปท่ี 6) 

รูปที่ 6 Client Server Architectures 

4. ผลการด าเนินงาน

รูปที่ 7 หนา้แรกของระบบ 
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รูปที่ 8 หนา้ Login เขา้สู่ระบบ 

รูปที่ 6 ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก 

รูปที่ 9 หน้าแรกของสมาชกิและผูดู้แลระบบ 
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รูปที่ 10 หนา้การจัดการข้อมูลนาข้าว 

รูปที่ 11 หน้าเพิ่มข้อมลูนาข้าว 

รูปที ่12 หนา้แก้ไข/ลบข้อมูลนาข้าว 
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รูปที ่13 หนา้แสดงผลกราฟบนแผนทีน่าขา้ว 

5. สรุปผลการวิจัย

จากงานวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาพื้นท่ีการกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลเชงิพื้นท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนาข้าวและระบุพืน้ท่ีท่ีมคีวามเปลี่ยนแปลงของนาข้าวสายพันธ์ุต่างๆ ผู้วิจัย

ได้ท าการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์รวมไปถึงฟังก์ชันและระบบแผนท่ีออนไลน์ให้ใช้งานได้ง่ายเมื่อเกษตรกรหรือผู้ท่ี

สนใจเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้ระบบสามารถให้ผู้ใช้เป็นสมัครสมาชกิของระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูล

นาข้าวของตนเองได้ ระบบแผนท่ีการกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี Google map API ซึ่งจะช่วยระบุการกระจายตัวนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รวมไปถึงการการแสดงผลผ่านเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี Google Chart เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของนาข้าวในแต่ละ

พื้นท่ีและชว่ยอ านวยความสะดวกและการวางแผนการปลูกข้าวในอนาคต เชน่ จะสามารถชว่ยวางแผนการเพิ่มผลผลติ

ข้าวให้แก่เกษตรอย่างมาก 

โดยระบบแผนที่การกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งลักษณะการท างานหลักเป็น 1 ส่วน คือ 

Web Application ซึ่งพัฒนาโดยการใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบเป็นหลักและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PHP MySQL 

เพื่อจัดการฐานข้อมูลนาข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
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Indoor Hydroponics System: Automatic Fertilizer Control and Internet of Things 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม โดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการควบคุมระบบ ควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์ และส่งค่าข้อมูลที่ตรวจวัดได้เข้าสู่คลาวด์เซอร์วิส 

แล้วจึงน าผลข้อมูลที่จัดเก็บได้มาท าการวิเคราะห์ เพื่อการจัดการระบบให้สามารถน าไปใช้งานทางด้านการเกษตรได้จริง

อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทดสอบ 2 ระบบ คือ ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ าไหลวนแบบกึ่งลึกและระบบแอโรโปนิกส์ 

ส าหรับผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการให้ปุ๋ย A B แก่รากพืชด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน พบว่า ชั้นที่เป็นระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ า

ไหลวนแบบกึ่งลึก มีผลการเจริญเติบโตที่ดีกว่าระบบแอโรโปนิกส์ ทั้งทางด้านความสูง จ านวนใบ  และลักษณะราก 

ที่ดูดซับปุ่ย จึงสรุปได้ว่าวิธีการเพาะปลูกพืชแบบในร่มโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ าไหลวนแบบกึ่งน้ าลึกให้ผลผลิต  

ที่ดีกว่าระบบแอโรโปนิกส์ 

ค าส าคัญ: ไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม แอโรโปนิกส์ ฟาร์มอัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เซนเซอร์ 

Abstract: This research was studied on the manipulation of indoor hydroponics system using technology of Internet 

of Things for controlling the system, manipulating the sensor devices, and sending the measured data into cloud 

services. Then we took the results of the collecting data to analyze the management system adapting in agriculture 

effectively through two testing systems; Hydroponics Dynamic Root Floating Technique and Aeroponics. In the results 

from method of the fertilizer A B to the root of the crops in different ways, we found that the 3 times testing systems 

have the same result, i.e. Hydroponics Dynamic Root Floating Technique system has better growth than Aeroponics 

system either height, leaf number, and roots that absorbed fertilizer. It was concluded that Indoor cultivation methods 

using Hydroponic Dynamic Root Floating Technique system better yield than Aeroponics system.  

Keywords: Indoor Hydroponics, Aeroponics, Smart Farm, Internet of Things, Sensor 
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1. บทน า

ด้วยจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการตั้งที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ท าให้พื้นที่ ที่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ 

มีปริมาณลดน้อยลง ส่งผลให้ที่อยู่อาศัย ณ ปัจจุบันมีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบอาคารเกิดขึ้นตามเมืองหลวงของ

ประเทศหรือเมืองที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีขึน้เป็นจ านวนมากตามจ านวนประชากรที่เพิ่มขึน้ เม่ือมีประชากรเข้ามา

ท างานในเขตเมืองหลวงหรือเมืองที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศมากขึน้เท่าไรก็ย่ิงจะส่งผลให้ประชากรมีความต้องการ  

ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากรที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยทั้งแบบชั่วคราวหรือ

ถาวร การก่อสร้างบ้านเรือนให้มีลักษณะที่มีบริเวณพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นดินให้ได้ใช้ประโยชน์ได้หรือท าการเพาะปลูกได้ 

แบบในเขตเมืองตามต่างจังหวัดหรือเขตชนบทที่มีพื้นที่โดยรอบบริเวณบ้านเป็นพืน้ดินในรูปแบบที่ให้สามารถท าการเกษตร

แบบครัวเรือน น าพืชผักมาเพาะปลูกไว้ส าหรับการบริโภคภายในครัวเรือน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหาร

การกินจึงเป็นเรื่องยาก ในการจะท าให้ประชากรสามารถปลูกพืชภายในตัวอาคารในลักษณะพื้นที่จ ากัดได้ถึงแม้จะไม่มี

พื้นดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งเรื่องนีเ้ป็นหนึ่งปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยการเพาะปลูกพืชด้วยการใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์

แบบในร่ม 

ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ท าการทดสอบระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่มผ่านการควบคุมการให้ปุ๋ย A B แบบหมุนเวียน

อัตโนมัติ โดยใช้วิธีการทดลอง 2 วิธีการด้วยกันเพื่อให้ได้วิธีการที่เป็นทางเลือกในการเพาะปลูก คือ รูปแบบระบบไฮโดรโป

นิกส์แบบน้ าไหลวนแบบกึ่งลึก และรูปแบบระบบแอโรโปนิกส์ เพื่อสังเกตลักษณะการเจริญเติบโต ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

เจริญเติบโต และท าการเปรียบเทยีบผลลัพธ์ที่ได้จากการให้ปุ๋ยด้วยสองวิธีการที่แตกต่างกันว่าวิธีการใดให้ผลผลิตที่ดีกว่า 

ผ่านการควบคุมการให้แสงแดดเทียมส าหรับการเพาะปลูกพืชแบบในร่ม โดยใช้ nodeMCU ในการสั่งจ่ายกระแสไฟไปยังตัว

รีเลย์ เพื่อควบคุมระบบการเปิดปิดปั๊มน้ าเพื่อให้ปุย๋ A B แบบอัตโนมัติ การควบคุมการให้แสงสีขาวส าหรับการปลูกพืชแบบ

อัตโนมัติ และในการควบคุมพัดลมระบายอากาศภายในชั้นแอโรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ เม่ือค่าอุณหภูมิภายในชั้นสูงเกินค่า

อุณหภูมิที่ก าหนดไว้และ ใช้ nodeMCU ในการรับค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องท าการตรวจวัดภายในระบบได้แก่ ค่าความเข้มแสง

ที่ตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ LDR ค่าอุณหภูมิของปุ๋ยที่ตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ DS18B20 ค่าอุณหภูมิกับค่าความชื้นในร่ม 

ณ ที่ตั้งระบบที่ตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ DHT11 และ ค่าอุณหภูมิกับความชื้นภายในชั้นแอโรโปนิกส์ที่ตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ 

SHT35 โดยใช้กระบวนการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoTs) ในการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่คลาวด์เซอร์วิส

และน าข้อมูลที่จัดเก็บได้มาท าการวิเคราะห์ระบบให้เหมาะสมกับการปลูก  

ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ คือ ท าให้ทราบถึงทางเลือกที่ดีในการที่จะให้ประชากรสามารถท าการ

เพาะปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนในพื้นที่จ ากัดได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตและได้ผักที่

ปลอดภัยจากการฉีดพ่นสารเคมีทางใบในการที่จะน ามาบริโภค การสร้างระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่มขึ้นมาจึงสามารถ

ช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งในเรื่องของการปลูกพืชที่ต้องใช้ดินเป็นไม่ใช้ดินและปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดไม่มีพื้นที่

โล่งแจ้งและบางพื้นที่แสงแดดอาจไม่สามารถส่องถึงได้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการใช้แสงแดดเทียมติดตั้งร่วมกับ

ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่มผ่านการควบคุมการให้ปุย๋แบบอัตโนมัติ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลของตัวระบบให้สามารถน ามาใช้

ในการจัดการระบบ ให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชแบบในร่มโดยใช้แสงแดดเทียมในลักษณะพื้นที่จ ากัดได้ สามารถ

น าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงและสามารถน าข้อมูลที่จัดเก็บได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือต่อยอดระบบการ

ท างานทางด้านสมาร์ทฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมและได้ผลผลิตที่ดีย่ิงขึน้ต่อไปได้  
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2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง

1) ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบกึ่งน  าลึก DRFT

เป็นระบบที่มีการท างานเช่นเดียวกับระบบน้ าตื้น  NFT  (Nutrient Film Technique) คือ ให้น้ าผสมธาตุอาหารไหล

ผ่านรากพืชในรางปลูก แต่ระดับน้ าที่ไหลผ่านรากพืชนั้นจะมีความลึกมากกว่าระบบน้ าตื้น NFT โดยระดับน้ าที่ไหลผ่านราก

นั้นจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 1 – 10 เซนติเมตร ซึ่งระบบนี้ได้แก้ไขข้อจ ากัดของระบบน้ าตื้น  NFT นั่นคือ เม่ือมีไฟฟ้า

ขัดข้องจนไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มน้ าได้จะยังคงมีน้ าที่ใช้ปลูกพืชเหลือค้างบางส่วนในรางปลูกท าให้รากพืชไม่ขาด

น้ าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบกึ่งน้ าลึก DRFT (Dynamic Root Floating Technique) ผู้ปลูกจะต้องมีการปรับลดระดับน้ าใน

รางปลูกเช่นเดียวกับระบบน้ าลึก  DFT  (Deep Flow Technique) ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณอากาศที่รากพืชเม่ือพืชมีอายุ

ปลูกมากขึ้น อาทิเชน่ พืชทานใบ เช่น สลัด ผักกวางตุ้ง คะน้า ฯลฯ จะลดระดับน้ าลงเม่ือผักอายุปลูกได้ประมาณ 28 – 30 

วัน (นับจากวันที่เพาะเมล็ด)  ส่วนผักทานผลจะลดระดับน้ าลงเม่ือพืชมีอายุปลูกได้ประมาณ 40 – 50 วัน และระดับน้ านั้น

ให้มีช่วงว่างอากาศห่างจากผิวน้ าและรากปลูกประมาณ 1 – 2 นิ้ว โดยให้รากแช่ในน้ าประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของราก (การ

ปลูกพืชในระบบรากแช่, 2557) 

2) ระบบแอโรโปนิกส์

การปลูกพืชระบบรากแขวน (Aeroponic Culture) หมายถึง การปลูกโดยให้รากพืชแขวนอยู่ในอากาศ แล้วจ่ายธาตุ

อาหารให้แก่พืชโดย วิธีพ่นสารละลายเป็นละอองฝอย (Mist หรือ Aerosol) ไปยังรากพืชอย่างต่อเนื่อง หรือพ่นเป็นระยะๆ 

โดยใช้ระบบตั้งเวลาเป็นตัวควบคุม การปลูกพืชระบบนี้ คดิค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1960 โดย Dr.Massantini แห่งมหาวิทยาลัย Pia 

ในประเทศอิตาลี ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมปลูกพืชในเชิงการค้าด้วยระบบนี้ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพื่องานวิจัยหรือเพื่อเป็นงาน

อดิเรกเทา่นั้น (การปลูกพืชระบบรากแขวน, 2558) 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จูนลิฎา โยธาทิพย์ พาสินี สุนากร และพัชรียา บุญกอแก้ว (2553) สนใจการปลูกพืชสวนครัวภายในอาคาร กรณี

ที่มีพื้นที่อาคารส่วนนั้นไม่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ  โดยการน าแสงสว่างจากหลอดประดิษฐ์ซึ่งไม่มีความร้อน ได้แก่ 

หลอดแอลอีดีและหลอดฟลูออเรสเซนท์  มาใช้ทดลองปลูกกับพืชสวนครัวประเภทกะเพรา โหระพา และแมงลัก โดย

เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตในด้านความสูง ความกว้างทรงพุ่ม และจ านวนใบ ด้วยตัวแปรที่ก าหนด 3 อย่าง คือ ชนิดของ

แสงสว่าง ระยะเวลาการให้แสงสว่าง และปริมาณความเข้มแสงที่ให้ต่างกัน  ผลวิจัยที่ได้จากการทดลองเพื่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแสงกับการเจริญเติบโต พบว่าพืชทั้ง 3 ชนิด ที่ปลูกในกล่องทดลองที่ใช้หลอดแอลอีดี มีชวีิต

รอดและมีการเจริญเติบโต (ในด้านความสูง ความกว้างทรงพุ่มและจ านวนใบ) ได้ดีกว่าพืชที่ปลูกภายในกล่องทดลองที่ใช้

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการให้แสงสว่างกับการเจริญเติบโต พบว่า พืชทั้ง 3 ชนิดที่

ปลูกภายในกล่องทดลองที่ให้แสงเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน มีชีวิตรอดและมีการเจริญเติบโตดีกว่าพืชที่ปลูกภายในกล่อง

ทดลองที่มีระยะเวลาการให้แสง 8 และ 4 ชั่วโมงต่อวัน ตามล าดับ และท้ายสุดในการหาความสัมพันธ์ของความเข้มแสงที่

ต่างกันกับการเจริญเติบโต พบว่า พืชทั้ง 3 ชนิด ที่ปลูกภายในกล่องทดลองที่มีความเข้มแสง 1100 ลูเมน มีชีวิตรอดและมี

การเจริญเติบโตดีกว่าพืชที่ปลูกภายในกล่องทดลองที่มีความเข้มแสง 900 700 และ 500 ลูเมน ตามล าดับ 
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อย่างไรก็ตามทั้งกะเพรา โหระพา และแมงลักจะสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแสงประดิษฐท์ั้ง

ประเภทแอลอีดีและฟลูออเรสเซนท์ได้นั้น ต้องค านึงถึงระยะห่างระหว่างทรงพุ่มพืชและหลอดไฟ เพื่อให้พืชได้รับความเข้ม

แสงที่เพียงพอต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยในงานวิจัยนี้ทดลองในความเข้มแสงที่ 700 ลูเมน พบว่าถ้าต้องการให้พืชทั้ง 

3 ชนิดอยู่รอดและเจริญเติบโตได้  ควรติดตั้งหลอดไฟแอลอีดีหรือฟลูออเรสเซนท์ที่ระยะห่างจากปลายทรงพุ่ม  10 

เซนติเมตร หรือถ้าต้องการติดตั้งให้มีระยะห่างมากกว่านี้ จ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนหลอดที่ใช้ด้วย 

ชานนท์ ลาภจิตร (2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของแสงจากหลอดแอลอีดีที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนที่

ผลิตภายใต้ระบบอะควาโปนิกส์แบบแห้งสลับเปียก โดยใช้หินศิลาแลงเป็นวัสดุปลูก วางใต้แสงไฟที่แตกต่างกัน 6 ชนิด

ประกอบด้วย (1) หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2) หลอดแอลอีดีสีขาว (3) หลอดแอลอีดีสีแดง (4) หลอดแอลอีดีสีน้ าเงิน (5) 

หลอดแอลอีดีสีแดงผสมสีน้ าเงิน อัตราส่วน 1:1 และ (6) หลอดแอลอีดีสีแดงผสมกับสีน้ าเงิน อัตราส่วน 2:1 (ชานนท์ ลาภ

จิตร, 2560, ดูรูปที ่1 

รูปที ่1 ลักษณะของผักบุ้งที่ปลูกด้วยแสงจากหลอดไฟที่แตกต่างกัน 5 แบบ (สีขาว สีแดง สีน้ าเงิน RB 1:1 และ RB 2:1) 

การบันทึกข้อมูล ท าการวัดการเจริญเติบโตผักบุ้งจีนทุกๆ 7 วัน โดยท าการจดบันทึกลักษณะ ความสูงต้น ความ

กว้างล าต้น และจ านวนใบเป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเก็บข้อมูลลักษณะการให้ผลผลิต  ซึ่ง

ประกอบด้วย น้ าหนักสดและแห้งของต้นและราก วัดค่าความเขียว (SPAD Value) และการหาปริมาณธาตุอาหารในต้น

ผักบุ้ง จากการปลูกผักบุ้งที่ในระบบอะควาโปนิกส์ แบบแห้งสลับเปียก (Flood and Drain) ที่ได้รับอิทธิพลของแสงเทียมจาก

หลอดไฟแอลอีดี แตกต่างกัน 5 แบบเปรียบเทยีบกับการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สีขาว พบว่า การใช้หลอดแอลอีดีสีขาว

ท าให้การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีนดีที่สุดประกอบกับหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด แต่ในขณะที่การใช้หลอดไฟแอลอีดีสี

แดงผสมสีน้ าเงิน อัตรา 1:1 หรือ 2:1 ให้การเจริญเติบโตที่ดีไม่แตกต่างทางสถิติกับแสงสีขาวแต่ส่งผลดีต่อลักษณะบาง

ลักษณะ ดังนั้นในการเลือกหลอดแอลอีดีมาใช้ในการผลิตพืชในสภาพควบคุมหรือในอาคาร ควรเลือกใช้แสงและสัดส่วน

ของแสงให้เหมาะสมส าหรับการผลิตพืชแต่ละชนิด เพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและนอกจากนี้อาจส่งผลดี

ต่อการเพิ่มปริมาณสารอาหารที่ส าคัญบางอย่างในพืชด้วยเชน่กัน 

Singh, S., Singh, V. และ Singh Pandey, S.K. (2010) ได้ศึกษาเทคนิคในการผลิตเมล็ดมันฝรั่ง ที่ใช้เทคนิคการ

เพาะปลูกแบบแอโรโปนิกส์ เป็นทางเลือกในการไม่ใช้ดินในการเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมการเจริญเติบโต 

เช่น โรงเรือน วิธีการนี้ประกอบด้วยระบบการปิดล้อมรากในห้องมืดและให้ธาตุอาหารแบบ สารละลายด้วยอุปกรณ์พ่น

หมอก ระบบแอโรโปนิกส์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยชุดไฟฟ้า ในการทดสอบแสง 2 ชุด ในการให้แสง (ที่ปราศจากแสง) ในห้อง

เพาะปลูกให้เจริญเติบโตกับกล่องธาตุอาหารแบบสารละลาย ปั๊มแรงดันสูง ตัวกรอง และหัวฉีดพ่น (Singh, S., Singh, V., 
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and Singh Pandey, S.K., 2010 ดูรูปที่ 2) ซึ่งในกระบวนการลงหัว (Tuberization) ในบริเวณรากที่มีอุณหภูมิสูง (25±2 °C) 

ในระบบแอโรโปนิกส์นั้นกระบวนการลงหัว ของรากมันฝรั่งสามารถเกิดขึน้จากการที่มีอุณหภูมิสูงจนมีผลกระทบที่เกิดจาก

องคป์ระกอบบางอย่างหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายและการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณรากโดยตรงขึน้ได้ ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับไนโตรเจนเป็นที่รู้กันว่าก่อให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการลงหัวในมันฝรั่งที่ไม่มีการผลิตที่เสียหายไปสู่พืช  

(Krauss, A., and Marschner, H., 1982) (Kang, J.G.,  Kim,  Y.,  Om,  Y.H., and Kim,  J.K 1996) 

รูปที่ 2 แผนภาพของระบบแอโรโปนิกส์ 

ในการทดลองปลูก 15 – 21 วัน มีความสูงประมาณ 15 เซนติเมตร โดยปลูกในหลุมที่ท าขึ้นที่ด้านบนของกล่อง

ปลูกของชุดแอโรโปนิกส์ องค์ประกอบสารอาหารที่ส าคัญที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชจะถูกละลายน้ าในถัง

สารอาหาร (Solution Chamber) และค่า pH ของสารละลายต้องคงอยู่ในระดับที่ต้องการตลอดระยะเวลาและการเพาะปลูก

สารละลายธาตุอาหารจะถูกเติมเป็นครั้งคราว (Otazu, V., 2010) ธาตุอาหารแบบสารละลายนี้ เป็นการบีบอัดผ่านหัวฉีด

โดยใช้ปั๊มแรงดันสูงท าให้เกิดหมอกภายในกล่องปลูกที่ด้านบนของกล่องเพาะปลูกที่ใช้ในการขยายพันธุ์  การเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือและต้นกล้าที่แข็งแรงจะปลูกในหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ปั๊มเปิดท างานอัตโนมัติเป็นเวลา 10 – 30 

วินาที หลังจากนั้นทุกๆ 10 – 30 นาที จะควบคุมโดยไทม์เมอร์ ระบบนี้จะรักษาความซื้นในกล่องปลูก 100% โดยการพ่น

หมอกให้สารอาหารตลอดทั้งวัน เช่น เดียวกับระบบดิน ในการไหลและหัวใต้ดินของพืชการก่อตัวจะเริ่มต้นที่ช่วงเวลาที่

แตกต่างกันขึน้อยู่กับความหลากหลาย การเก็บหัวเริ่มหลังจาก 60 – 65 วัน เม่ือหัวบางหัวมีขนาด 15 – 17 มิลลิเมตร  

สามารถสรุปได้ว่า ระบบต่างๆ ที่น ามาใช้ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพื้นฐานของมันฝรั่ง ระบบแอโรโปนิกส์ดู

เหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในหลายๆ ด้านเม่ือพิจาราณาถึงศักยภาพของระบบ เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่รวดเร็วได้จ านวน

มาก ระบบการตรวจสอบสารอาหารที่ดี การปรับปรุงการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของต้นกล้า การไหลเวียนของ

อากาศคงที่และเป็นมิตรกับระบบนิเวศ ระบบนี้จึงมีศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดมันฝรั่ง ท าให้ระบบนี้ 

ไม่เพียงแต่ช่วยให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหัวมันฝรั่งในการผลิตที่น าระบบมาใช้ในขณะนี้  แต่ยังช่วยให้ม่ันใจได้ว่าจะ

ปราศจากสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในดินที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคและสิ่งอ่ืนๆ นอกจากนี้การปรับตัวในการพัฒนาสารละลายธาตุ

อาหารที่เหมาะสมกับพันธุ์พืช และมาตรฐานความหนาแน่นของพืช จ านวนการเก็บเกี่ยวและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวและใน

การพัฒนาที่ตั้งของพืชตามฤดูกาลเช่นเดียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการผลิตที่จ าเป็นต้องมีปัจจัยในการท าให้เทคโนโลยีเป็น

ทีน่ิยมมากขึน้ (Tanuja Buckseth, A.K.Sharma, K.K. Pandey, B.P.Singh and R.Muthuraj, 2016) 
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3. การด าเนินการวิจัย

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งภายในระบบ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ nodeMCU ในการรับค าสั่งเพื่อท าการควบคุมและ

ตรวจวัดค่าภายในระบบที่ต้องการจัดเก็บผลเข้าสู่คลาวด์เซอร์วิส เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบ ซึ่งทางด้านของอุปกรณ์

เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าจะใช้ทัง้หมด 4 ตัวหลักๆ ได้แก่ (1) Photoresistor LDR Light Sensor Module (LDR) ส าหรับตรวจวัด

ค่าความเข้มแสง (2) DHT11 Sensor ส าหรับตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชืน้ ณ ต าแหน่งที่ตั้งระบบ (3) Waterproof Temperature 

Sensor ส าหรับตรวจวัดค่าอุณหภูมิปุ๋ย A, B และ (4) SHT35 Sensor ส าหรับตรวจวัดค่าอุณหภูมิกับความชื้นภายในชั้น 

แอโรโปนิกส์ เพื่อให้ได้ผลที่ใช้ในการเปรียบเทียบระบบไฮโดรโปนิกส์และแอโรโปนิกส์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต

และปัจจัยใดบางที่ต้องท าการเปลี่ยนแปลงและควบคุมระบบ ซึ่งจะมีข้อมูลระบบในบางส่วนที่ต้องท าการจดบันทึกข้อมูล 

แบบ Manual เชน่ ลักษณะการเจริญเติบโตของพืช ข้อมูลค่า EC และ pH เพื่อน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูลที่จัดเก็บ

เข้าสู่คลาวด์เซอร์วิสได้ และทางด้านของการตรวจวัดค่าด้วยการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์นั้นจะต้องท าการป้อนโปรแกรมค าสั่ง 

ที่ต้องการตรวจวัดและควบคุม โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการรันค าสั่งเข้าสู่ nodeMCU เพื่อท าหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์

เซนเซอร์และส่งคา่ที่ตรวจวัดได้จัดเก็บเข้าสู่คลาวด์เซอร์วิส เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์ของค่าที่จัดเก็บได้ผ่านคอมพิวเตอร์

หรือส่งค่าข้อมูลแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านแอพพลิเคชัน Blynk ได้ และในส่วนของการควบคุมการให้ปุย๋ ควบคุมการให้แสงแดด

เทียมจากหลอด LED ก็จะควบคุมโดยใช้ nodeMCU ที่มีการก าหนดค่าเวลาเปิด – ปิด ในการสั่งควบคุมรีเลย์ให้จ่ายกระแสไฟ 

ไปยังตัวอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมเช่น หลอดไฟและปั๊มน้ า แต่ในส่วนของการควบคุมการเปิดพัดลมระบายอากาศภายในชั้นปลูก

ที่เป็นระบบแอโรโปนิกส์ จะใช้ nodeMCU ในการรับค่าอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ SHT35 Sensor ไปใช้ควบคุมการ 

เปิด – ปิด พัดลมระบายอากาศภายในชั้นปลูกเม่ือมีค่าอุณหภูมิที่สูงเกินค่าที่ก าหนดไว้ ซึ่งภาพรวมกระบวนการท างานทางด้าน

การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแสดงดังรูปที ่3 

รูปที ่3 Block Diagram for Indoor Hydroponics System: Automatic Fertilizer Control and Internet of Things 

การท างานภายในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม: การควบคุมการให้ปุ๋ยอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

ทางด้านของการจัดเก็บข้อมูลที่ท าการตรวจวัดได้จากอุปกรณ์เซนเซอร์ภายในระบบนั้นจะท าการส่งคา่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ 

เข้าสู่คลาวด์เซอร์วิส โดยใช้บริการผ่าน  ThingSpeak™ โดยมี nodeMCU ท าหน้าที่ในการรับค่าจากอุปกรณ์เซนเซอร์ 

เพื่อส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เข้าสู่คลาวด์เซอร์วิส สามารถแสดงผลกราฟข้อมูลในรูปแบบเรียลไทม์ได้และสามารถน าข้อมูลที่

จัดเก็บเข้าสู่คลาวด์เซอร์วิสมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบได้ โดยการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ .csv
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และในการแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์นอกจากจะแสดงบน ThingSpeak™ ที่เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

เซอร์วิสแล้ว ภายในระบบยังใช้ nodeMCU ในการส่งข้อมูลเพื่อแสดงผลข้อมูลภายในระบบแบบเรียลไทม์ผ่านแอพพลิเคชัน 

เช่น แอพพลิเคชัน Blynk ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูผลค่าต่างๆ ภายในระบบที่ท าการตรวจวัดด้วย

อุปกรณ์เซนเซอร์แบบเรียลไทม์ได้ แสดงผลกระบวนการส่งข้อมูลเข้าสู่ ThingSpeak™ และแอพพลิเคชัน Blynk ดังรูปที่ 4  

รูปที ่4 กระบวนการส่งข้อมูลเข้าสู่ ThingSpeak™ และแอพพลิเคชัน Blynk 

4. ผลการศึกษา

4.1 ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม: การควบคุมการให้ปุ๋ยอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ระบบจะมีองค์ประกอบของตัวระบบแบ่งออกเป็น 3 ชั้นหลักๆ ด้วยกันได้แก่ ชั้นที่ 1 ระบบแอโรโปนิกส์ ชั้นที่ 2 

ระบบไฮโดรโปนิกส์ และชั้นที่ 3 ถังเก็บปุ๋ย A B โดยมีการติดตั้งกล่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดและควบคุมระบบไว้ทาง

ด้านขวาของตัวระบบ (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 5 ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม : การควบคุมการให้ปุย๋อัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

ภายในกระบวนการท างานของระบบบจะเป็นการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการตรวจวัดและ

ควบคุมระบบแบบอัตโนมัติจะใช้ nodeMCU ในการควบคุมระบบตามโปรแกรมค าสั่งที่ก าหนดไว้ ส าหรับควบคุมอุปกรณ์

เซนเซอร์ในการตรวจวัดค่าความเข้มแสง ค่าอุณหภูมิปุ๋ย A B ค่าอุณหภูมิกับความชื้น ณ ต าแหน่งที่ตั้งระบบและ 

ค่าอุณหภูมิกับความชื้นภายในกล่องปลูกของชั้นแอโรโปนิกส์ เพื่อท าการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่คลาวด์เซอร์วิสและน าข้อมูล 

ในส่วนนี้มาใช้ในการพัฒนาระบบ รวมทั้งในส่วนของการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติก็ด าเนินโดยใช้ nodeMCU สั่งการ

ควบคุมรีเลย์ให้จ่ายกระแสไฟไปยังตัวอุปกรณ์ ทั้งทางด้านการก าหนดระยะเวลาในการเปิด – ปิดไฟ เพื่อให้แสงแดดเทียม 

ในปริมาณที่ เหมาะสมแก่พืช และการก าหนดระยะเวลาในการควบคุมการพ่นหมอกเพื่อให้ปุ๋ยแก่รากพืชภายในชั้น 

แอโรโปนิกส์ และในส่วนการควบคุมการเปิด – ปิด พัดลมระบายอากาศภายในชั้นแอโรโปนิกส์แบบอัตโนมัติจะเป็นการรับ

ค่าอุณหภูมิกับความชืน้ภายในกล่องปลูกของชั้นแอโรโปนิกส์ ที่ตรวจวัดได้จาก SHT35 เซนเซอร์ เม่ือมีค่าอุณหภูมิที่สูงเกิน

ค่าที่ก าหนดไว้ nodeMCU จะควบคุมรีเลย์ให้จ่ายกระแสไฟไปยังตัวพัดลมให้เปิดการท างานอัตโนมัติและหยุดท างาน 

เม่ือค่าอุณหภูมิกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

4.2 การเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของพืชจากระบบแอโรโปนิกส์และระบบไฮโดรโปนิกส์ 

ผลผลิตที่ได้จากการทดสอบระบบระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2561 จะได้ผลผลิต 3 ครั้งด้วยกัน โดยแต่

ละครั้งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 35 วัน ต่อการทดสอบ 1 ครั้งตามระยะเวลาที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้และท าการ 

จดบันทึกจ านวนใบ ความสูงต้น เพื่อเปรียบเทยีบการเจริญเติบโตระหว่างระบบแอโรโปนิกส์กับระบบไฮโดรโปนิกส์ในแต่ละ

ครั้งที่ท าการทดสอบเพื่อหาข้อสรุปว่าระบบใดให้ผลการเจริญเติบโตที่ดีกว่ากัน ซึ่ง ในการทดสอบครั้งที่ 1 ได้เริ่มการ

ทดสอบในวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยท าเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผัก Green Oak ในการทดสอบครั้งที่ 1 พบว่า ในชั้นที่ 1 

ที่เป็นระบบแอโรโปนิกส์พบปัญหาเกิดเชื้อราขึ้นบริเวณรากและชั้นที่ 2 ที่ใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์พบว่า มีลักษณะการ

เจริญเติบโตที่ดีกว่าชั้นที่ 1 และไม่พบปัญหาในการเพาะปลูก 
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ส าหรับการทดสอบครั้งที่สองจึงต้องท าการเปลี่ยนแปลงตัวระบบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ 

ครั้งที่ 1 โดยเพิ่มอุปกรณ์เซนเซอร์ SHT35 เพื่อวัดค่าอุณหภูมิและความชืน้ภายในกล่องปลูกว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้เกิดเชื้อราขึ้น ข้อมูลที่ได้จึงสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการ

เกิดเชื้อราขึน้ที่บริเวณรากพืชได้ เพื่อแก้ไขตัวระบบให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งในการทดสอบระบบครั้งที่ 2 

ได้ท าการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผัก Red Oak และ Green Oak ผลการทดสอบในครั้งนี้พบว่า ชั้นที่ 1 ที่เป็นระบบแอโรโปนิกส์ 

ไม่มีลักษณะต้นที่ยืดสูงและไม่แผ่กว้างออกด้านข้างแต่ชั้นที่ 2 มีลักษณะแผ่กว้างออกด้านข้างและมีจ านวนใบที่มากกว่าต้น 

มีลักษณะสูงกว่าชั้นที่ 1  

และท้ายสุดในการทดสอบครั้งที่ 3 จากที่ได้ท าการติดตั้งเซนเซอร์ SHT35 ในการทดสอบครั้งที่ 2 พบว่าต้องมี

การปรับตัวระบบชั้นปลูกที่ 1 ที่ใช้ระบบแอโรโปนิกส์ ให้มีการถ่ายเทอากาศภายในชั้นได้เพื่อให้ค่าอุณหภูมิปรับลดลง

ประมาณ 1 – 2 องศาเซลเซียส ให้อยู่ในค่าที่ไม่สูงเกินจาก 27 องศาเซลเซียส เพื่อแก้ปัญหาการเกิดเชื้อราภายในชั้นปลูก 

ที่เป็นระบบแอโรโปนิกส์ ในการทดสอบครั้งที่ 3 จึงได้มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศบนฝากล่อง ส าหรับดูดอากาศเข้า

และดูดอากาศออก เม่ือค่าอุณหภูมิภายในกล่องชั้นปลูกแอโรโปนิกส์ มีค่าที่ไม่เหมาะสมเกินค่าที่ก าหนดพัดลมระบาย

อากาศจะท างานอัตโนมัติ ผลที่ได้ในการทดสอบครั้งที่ 3 นี้จึงพบว่า การติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้ชั้นที่ 1 ที่เป็นระบบ

แอโรโปนิกส์สามารถแก้ไขปัญหาการเกิดเชื้อราที่บริเวณรากพืชได้ และผลผลิตที่ได้ในการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ Green Cos 

และ Red Cos ในครั้งที่ 3 นั้น ชั้นที่ 1 ที่เป็นระบบแอโรโปนิกส์ไม่มีลักษณะต้นที่ยืดสูงและใบแผ่ออกด้านข้าง เม่ือเทยีบกับชั้น

ที่ 2 พบว่าชั้นที่ 2 ที่เป็นระบบไฮโดรโปนิกส์มีลักษณะต้นที่ไม่ยืดสูงและใบแผ่ออกด้านข้านเชน่เดียวกับชั้นที่ 1 แต่ชั้นที่ 2 มี

ลักษณะต้นที่สูงกว่า จ านวนใบมีมากกว่าชั้นที่ 1  

เม่ือน าผลลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชที่ท าการจดบันทึกไว้ทั้งทางด้านของความสูงและจ านวนใบทั้ง 3 ครั้ง

ของการทดสอบ ตั้งแต่เม่ือเริ่มมีการแตกใบอ่อนจากวันที่เริ่มท าการเพาะปลูกมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ถึงความสูงและ

จ านวนใบที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สามารถสรุปถึงผลการเจริญเติบโตได้ว่าชั้นที่ 2 ที่ใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ 

มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าชั้นที่  1 ที่ใช้ระบบแอโรโปนิกส์ในการเพาะปลูก ทั้งทางด้านจ านวนใบและความสูงที่มากกว่า 

ชั้นที่ 1 ทั้ง 3 ครั้งของการทดสอบ แสดงผลสรุปจ านวนใบ ความสูงของต้นพืช และผลการเจริญเติบโตของพืชภายในระบบ

แอโรโปนิกส์และระบบไฮโดรโปนิกส์ ดังรูปที่ 6 – 9 

รูปที่ 6 จ านวนใบ 
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รูปที่ 7 ความสูงของต้นพืช 

      (a)                                 (b)                               (c) 

รปูที่ 8 ชั้นที่ 1 ระบบแอโรโปนิกส์ (a) การทดสอบครั้งที่ 1 (b) การทดสอบครั้งที่ 2 (c) การทดสอบครั้งที่ 3 

      (a)                                  (b)                              (c) 

รูปที่ 9 ชั้นที่ 2 ระบบไฮโดรโปนิกส์ (a) การทดสอบครั้งที่ 1 (b) การทดสอบครั้งที่ 2 (c) การทดสอบครั้งที่ 3 

4.3 ค่าความเข้มแสง 

ระบบมีค่าความเข้มแสงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 747.77 ลักซ์ ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมต่อการให้แสงแดด

เทียมแก่พืชดังผลสรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้อที่ 2.2 (หัวข้อย่อย 1) การศึกษาการปลูกพืชภายในอาคารโดยใช้แสง

ประดิษฐ์) ที่ระบุไว้ว่า การทดลองที่ให้แสงเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน มีชวีิตรอดและมีการเจริญเติบโตดีกว่าพืชที่ปลูกภายใน

กล่องทดลองที่มีระยะเวลาการให้แสง 8 และ 4 ชั่วโมงต่อวัน และปลูกภายในกล่องทดลองที่มีความเข้มแสง 1100 ลักซ์ 

มีชวีิตรอดและมีการเจริญเติบโตดีกว่าพืชที่ปลูกภายในกล่องทดลองที่มีความเข้มแสง 900 700 และ 500 ลักซ์ ตามล าดับ

โดยในงานวิจัยนี้ทดลองในความเข้มแสงที่ 700 ลักซ์ พบว่าพืชก็สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ ดังนั้นส าหรับระบบ

ไฮโดรโปนิกส์แบบในร่มที่ได้ท าการใช้งานจริงในงานวิจัยนี้ถือได้ว่า มีค่าความเข้มแสงอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมแก่การ

เจริญเติบโตของพืชเพราะค่าตามงานวิจัยเจริญเติบโตได้ดีอยู่ในช่วง 1100 ลักซ์ แต่ในงานวิจัยได้ทดลองในคา่ความเข้มแสง

ที่ 700 ลักซ์ร่วมด้วย ก็ยังมีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่ จงึสามารถสรุปได้ว่า ค่าที่เหมาะสมแก่การให้แสงแดดเทียมแก่พืชนั้นจะ

อยู่ในช่วง 700 – 1100 ลักซ์โดยประมาณ และสิ่งที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชทางด้านการให้แสงแดดเทียม

คือ ระยะเวลาต้องมีความเหมาะสมไม่มากเกินและไม่น้อยเกินไปเช่น 12 ชั่วโมงต่อวัน ที่ถือได้ว่าเป็นค่าที่ดีในการควบคุม

สภาพแวดล้อมส าหรับระบบแบบในร่มให้ตรงกับสภาพแวดล้อมจริงของการปลูกแบบกลางแจ้งที่ใช้แสงแดดจากธรรมชาติ 
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4.4 ค่าอุณหภูมิปุ๋ย A B 

ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของปุ๋ยที่ตรวจวัดได้คือ 32.10 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าเป็นค่าอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมแก่การให้

ปุ๋ยต้องพยายามรักษาให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิของน้ ามีผลต่อปริมาณของออกซิเจนที่

ละลายอยู่ในน้ า กล่าวคือถ้าอุณหภูมิของน้ าสูงขึน้ปริมาณออกซิเจนในน้ าจะลดต่ าลง ซึ่งจะมีผลต่อการการท างานของราก

พืช ท าให้รากพืชอ่อนแอเป็นสาเหตุของการชักน าให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้ (ซึ่งอุณหภูมิของน้ าที่เหมาะสมคือประมาณ 

24 – 28  องศาเซียสเซส) ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องควบคุมสารละลายไม่ให้ร้อนเกินไป แต่ด้วยค่าอุณหภูมิที่สูงเกินไป 

อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งทางด้านต าแหน่งที่ตั้งที่มีสภาวะอากาศที่ร้อนประกอบกับตัวถังปุ๋ยต้องปิดฝาถังไว้ตลอดเวลา 

เพื่อป้องกันแสงไม่ให้ส่องถึงตัวปุ๋ยภายในถังเก็บ การที่ไม่มีหน้าต่างที่เปิดให้อากาศมีการถ่ายเทได้สะดวกภายในตัวอาคาร 

และด้วยสภาพอากาศในแต่ละวันที่มีอุณหภูมิที่ไม่แน่นอน ท าให้ในเรื่องของค่าอุณหภูมิปุ๋ย A B อาจจะต้องมีการพัฒนาตัว

ระบบด้วยการติดตั้งตัวท าความเย็นที่สามารถควบคุม ค่าอุณหภูมิปุ๋ยให้มีค่าที่ เหมาะสมตามสภาพอากาศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนส่งผลต่อค่าอุณหภูมิปุย๋ของตัวระบบ 

4.5 ค่าอุณหภูมิและความชื น ณ ต าแหน่งที่ตั งระบบ 

ค่าอุณหภูมิและความชื้น ณ ต าแหน่งที่ตั้งระบบที่ตรวจวัดได้บ่อยสุดมีค่าอุณหภูมิอยู่ที่  28 องศาเซลเซียส 

ค่าความชื้นอยู่ที่ 62.00 และค่าโดยเฉลี่ยที่ตรวจวัดได้ของค่าอุณหภูมิจะมีค่าอยู่ที่ 29.57 องศาเซลเซียส ค่าความชืน้อยู่ที่ 

60.99 ถือได้ว่าอยู่ในคา่อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก เพราะค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ที่ 

25 – 30 องศาเซลเซียส และที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่ 29 – 31 องศาเซลเซียส เพราะฉะนั้นด้วยค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในแต่ละ

วันตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและยากแก่การควบคุม ในกรณีที่เป็นการเพาะปลูกแบบในร่มเราจึงควรเลือกต าแหน่ง

ที่ตั้งให้มีความเหมาะสมไม่ว่าจะมีพื้นที่ จ ากัดหรือไม่จ ากัด เพราะค่าอุณหภูมิ ณ ต าแหน่งนั้นๆ ย่อมส่งผลต่อการ

เจริญเติบโต แต่ด้วยการปลูกแบบในร่มเป็นการเพาะปลูกในแบบที่ เราเป็นคนควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืชได้เอง โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะปลูกในฤดูกาลใดจึงจะไม่มีผลกระทบกับพืชผักที่ปลูก เพราะรูปแบบการ

ปลูกภายในอาคารที่ไม่เจอสภาวะแวดล้อมภายนอกโดยตรงจึงสามารถปลูกได้ในทุกฤดูกาล แต่ถ้า ณ ต าแหน่งที่ตั้งภายใน

ร่มมีค่าอุณหภูมิที่สูงมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจจะต้องมีการพัฒนาระบบ ด้วยการพ่นหมอกทางใบหรือปลูกภายในห้อง

ที่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อลดอุณหภูมิ ณ ต าแหน่งที่ตั้งไม่ให้ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชและมีสภาวะ

อุณหภูมิที่เหมาะสม 

4.6 ค่าอุณหภูมิและความชื นภายในชั นแอโรโปนิกส์ 

ค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในชั้นแอโรโปนิกส์ของระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่มที่ตรวจวัดได้บ่อยสุดมีค่า

อุณหภูมิอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นอยู่ที่ 92 และค่าโดยเฉลี่ยที่ตรวจวัดได้ของค่าอุณหภูมิจะมีค่าอยู่ที่ 29.20 

องศาเซลเซียส ค่าความชืน้อยู่ที่ 71.90 ซึ่งเป็นคา่ที่ยังถือว่ามีอุณหภูมิที่สูงอยู่ ดังงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้อที่ 2.2 (หัวข้อย่อย 

3) วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์มันฝรั่งขั้นพื้นฐานด้วยการอ้างอิงถึงแอโรโปนิกส์ – การตรวจสอบ) ที่ระบุไว้ว่า ในบริเวณรากที่มี

อุณหภูมิสูง (25±2 °C) ในระบบแอโรโปนิกส์นั้นกระบวนการลงหัว ของรากมันฝรั่งสามารถเกิดขึ้นจากการที่มีอุณหภูมิสูง

จนมีผลกระทบที่เกิดจากองค์ประกอบบางอย่างหรืออาจท าให้เกิด ความเสียหายและการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณราก

โดยตรงขึน้ได้ ซึ่งในการใช้งานจริงได้ท าการแก้ไขปัญหาทางด้านคา่อุณหภูมิที่มีค่าสูงเกิน 27 องศาเซลเซียส ด้วยการติดตั้ง

พัดลมระบายอากาศในการดูดอากาศเข้าและออกแล้ว แต่ด้วยความร้อนจากภายนอก ณ ต าแหน่งที่ตั้งระบบในบาง
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ช่วงเวลาอาจมีสภาพอากาศที่ร้อนมากประกอบกับกล่องปลูกมีลักษณะเป็นกล่องปิด ย่อมส่งผลให้ค่าอุณหภูมิยังคงมีค่า  

ที่สูงในบางวันและยากที่จะลดค่าอุณหภูมิให้ต่ าลงตามค่าที่ต้องการได้ในทันที แต่จากการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  

ก็ถือได้ว่าส่งผลดีต่อกล่องปลูก เพราะจากการจัดเก็บค่าอุณหภูมิภายในกล่องปลูก ณ ช่วงเวลาก่อนที่จะติดตั้งพัดลม

ระบายอากาศจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 30 – 31 องศาเซลเซียส เม่ือติดตั้งพัดลมและทดลองเปิดพบว่าช่วยลดค่าอุณหภูมิลงได้ 

1 – 2 องศาเซลเซียส จากข้อมูลในส่วนนี้หากท าการพัฒนาต่อหรือต้องการแก้ไข อาจจะต้องท าการติดตั้ งตัวท าความเย็น

ภายในชั้นปลูก เพราะถ้าหากอุณหภูมิข้างนอกสูงมากแล้วตัวพัดลมดูดอากาศข้างนอกเข้าไปไล่อากาศภายในและใช้ตัว  

พัดลมดูดอากาศข้างในออกแล้วก็ยากที่จะท าให้ภายในมีอุณหภูมิลดต่ าลงจนถึงค่าที่เหมาะสมได้ แต่ตัวพัดลมระบาย

อากาศ ณ ตอนนี้ก็มีประโยชน์และผลดีในการช่วยลดความร้อนลงได้ 1 – 2 องศาเซลเซียส และช่วยให้อากาศมีการถ่ายเท

ได้ดี ท าให้ไม่เจอปัญหาการเกิดเชื้อราขึ้นบริเวณรากพืชได้ ถึงแม้ค่าอุณหภูมิภายในกล่องปลูกจะยังคงมีค่าที่ไม่ตรงตาม

ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่ได้กล่าวมาก็ตาม 

ดังนั้น ค่าที่ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในระบบ ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ปี 2561 

สามารถแสดงผลสรุปค่าโดยเฉลี่ยที่ได้ของแต่ละครั้งที่ท าการทดสอบได้ดังตารางที่ 1 และผลสรุปข้อมูลที่ได้จากการ

ตรวจวัดด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์ ที่ท าการจัดเก็บค่าเข้าสู่คลาวด์เซอร์วิสตลอดระยะเวลา 3 เดือน แสดงดังตารางที่ 2 ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลสรุปค่าโดยเฉลี่ยที่ได้ของแต่ละครั้งที่ท าการทดสอบ 

ผลสรุปข้อมูลที่ได้ 
ม.ค. – ก.พ. ก.พ. – มี.ค. มี.ค. – เม.ย. 

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 

ค่าความเข้มแสงที่ตรวจวัดได้โดยเฉลี่ย 967 ลักซ์ 966 ลักซ์ 965 ลักซ์ 

ค่าอุณหภูมิ ณ ที่ตั้งระบบช่วงกลางวันโดยเฉลี่ย 30 – 31 28 – 30 29 

ค่าอุณหภูมิ ณ ที่ตั้งระบบช่วงกลางคืนโดยเฉลี่ย 29 – 30 28 – 31 28 

ค่าอุณหภูมิปุย๋ A B ช่วงกลางวันโดยเฉลี่ย 28 – 29 28 – 29 31 

ค่าอุณหภูมิปุย๋ A B ช่วงกลางคนืโดยเฉลี่ย 27 – 28 28 30 

ค่าอุณหภูมิภายในชั้นแอโรโปนิกส์ชว่งกลางวันโดยเฉลี่ย - 31 30 

ค่าอุณหภูมิภายในชั้นแอโรโปนิกส์ชว่งกลางคนืโดยเฉลี่ย - 29 29 

ตารางที่ 2 ผลสรุปรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์ 

ผลสรุป ค่าความเข้มแสง ค่าอุณหภูมิปุ๋ย 

ค่าอุณหภูมิ 

ณ ที่ตั งระบบ 

ค่าอุณหภูมิภายใน

ชั นแอโรโปนิกส์ 

อุณหภูมิ ความชื น อุณหภูมิ ความชื น 

Average 747.77 32.10 29.57 60.99 29.20 71.90 

Mode 965.00 33.19 28.00 62.00 29.00 92.00 

Max 978.00 34.63 35.00 95.00 38.00 100.00 
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5. อภิปรายผล

จากการทดสอบระบบพบว่า ยังต้องมีการพัฒนาระบบในส่วนของระบบการท าความเย็น เพื่อควบคุมอุณหภูมิปุ๋ย

ให้อยู่ในสภาวะที่มีความเหมาะสมและในส่วนของระบบการท าความเย็นภายในชั้นแอโรโปนิกส์ หากต้องการวิจัยและ

พัฒนาเพิ่มเติมให้เกิดประสิทธิภาพกับระบบการเพาะปลูกแบบในร่ม นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มเติมในส่วนของควบคุม

อุณหภูมิ ณ ต าแหน่งที่ตั้งเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องกังวลกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงว่าจะส่งผลกระทบต่อพืชที่เพาะปลูกหรือไม่ 

ดังนั้น ตัวระบบหรือรูปแบบการเพาะปลูกแบบในร่มคือ การท าการเกษตรแบบหนึ่งที่สามารถน าระบบไปต่อยอดหรือ

พัฒนาด้านการใช้งานกับการเพาะปลูกพืชผักชนิดอ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลายหากเราสามารถที่จะพัฒนาระบบการเพาะปลูก

พืชผักแบบในร่มให้มีการควบคุมอุณหภูมิและปัจจัยอ่ืนๆ ให้มีความเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ ได้ เพื่อเป็นการควบคุม 

การผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมระบบ เนื่องจากยังมีเทคโนโลยี  

อีกหลากหลายรูปแบบที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับระบบการท าสมาร์ทฟาร์มแบบในร่มได้ 

6. สรุปผลการวจัิย

ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกที่ส าคัญจะมี 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ (1) ในส่วนของ

การให้แสงแดดเทียมและ (2) การให้ปุ๋ย โดยในการให้แสงต้องให้อย่างเพียงพอไม่มากเกินและไม่น้อยเกินเพื่อให้ต้นพืช 

ได้หยุดการสังเคราะห์แสงบ้างในบางช่วงเวลา และในการเพาะปลูกแบบในร่มการให้แสงแดดเทียมถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ

ที่สุดที่หยุดให้ในบางช่วงเวลาได้แต่ขาดไม่ได้ เช่นเดียวกับการให้ปุ๋ยที่ต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยเพราะถ้า

มากเกินไปผักจะขมแต่ถ้าน้อยเกินส่งผลต่อการเจริญเติบโต รวมถึงวิธีการให้ปุ๋ยแก่รากพืชที่ปลูกเป็นส่วนส าคัญในการดูด

ซับสารอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ซึ่งสามารถสรุปแต่ละปัจจัยโดยรวมภายในระบบที่เกี่ยวข้องกับ 

การเพาะปลูกแบบในร่มได้ดังนี้  (1) แสงแดดเทียม ควรที่มีค่าความเข้มแสง 700 – 1100 ลักซ์ และให้ในระยะเวลาที่

เหมาะสม เชน่ 12 ชั่วโมงต่อวัน (2) การอนุบาลเมล็ดที่จะปลูกต้องอนุบาลในน้ าเปล่า 1 สัปดาห์และให้แสงแดดเทียมได้ทันที

ตั้งแต่วันแรกที่ท าการเพาะเมล็ด (3) การใส่ปุ๋ย A B ต้องมีอัตราส่วนที่ เหมาะสมตามช่วงอายุของพืชในแต่ละช่วง 

ของการเจริญเติบโต เช่น ระยะที่ 1 ช่วงเจริญเติบโตค่า EC ควรอยู่ที่ 1.2 – 1.5 ค่า pH ควรอยู่ที่  5.8 – 6.5 และระยะที่ 2 

ช่วงสร้างผลผลิตค่า EC ควรอยู่ที่  1.2 – 1.3 ค่า pH ควรอยู่ที่  6.5 – 7.0 (4) อุณหภูมิ ณ ต าแหน่งที่ตั้งระบบที่ เหมาะสม 

แก่การเจริญ เติบโตโดยควรอยู่ที่  25 – 30 องศาเซลเซียส และค่าที่ เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่  29 – 31 องศาเซลเซียส 

(5) อุณหภูมิปุ๋ย A B ภายในถั งเก็บไม่ควรเกิน 30 องศาเซลเซียส ซึ่ งค่าอุณหภูมิปุ๋ ยที่ เหมาะสมจะอยู่ที่  24 – 28

องศาเซลเซียส และ (6) วิธีการปลูกควรใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ าไหลวนแบบกึ่งลึกเพราะจะให้ผลการผลิตที่ดีกว่าและ

ง่ายต่อการดูแลระบบ

ดังนั้น การปลูกพืชในลักษณะพื้นที่จ ากัดของการวิจัยนี้ เป็นการปลูกที่สามารถใช้งานได้จริงและให้ผลการ

เจริญเติบโตที่ดี ถ้าเป็นการปลูกผักสลัดจะใช้ระยะเวลา 35 วันต่อ 1 รอบการเพาะปลูก เพียงแค่มีแสงแดดเทียมในการให้

แสงแก่ต้นพืชและการให้ปุ๋ย A B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามช่วงอายุของพืชที่ปลูกส าหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบ

น้ าไหลวนแบบกึ่งลึกจะให้ผลที่ดีกว่าทั้งในด้านลักษณะการเจริญเติบโตและการดูแลที่ไม่ยุ่งยากเท่าระบบการปลูกโดยใช้

การให้ปุ๋ยแบบระบบแอโรโปนิกส์ นอกจากนี้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบในร่มถือได้ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

ในพื้นที่จ ากัด  
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บทคัดย่อ: งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชว่ยในการพยากรณ์ความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคตติต่อของแตล่ะระดับชว่งอายุโดย

ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ผู้วิจัยน า Formal Concept Analysis (FCA) มาใช้การจ าแนกระดับช่วงอายุ โดยมีขั้นตอนการ

ท างานดังนี้ 1) การเตรียมข้อมูลสถิติของโรค 7 โรค ตามจ านวนการเกิดบ่อยท่ีสุดและระดับช่วงอายุ 2) การเลือก

ลักษณะเฉพาะโดยใช ้FCA และ 3) การจ าแนกประเภทและการประเมินผล โดยน าข้อมูลผู้ปว่ยในปี 2556 - 2560 จาก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาใช้ในการด าเนินการ จากศึกษา ข้อมูลสามารถสกัดได้ 2 ลักษณะคือ สกัด

ความรู้ท่ีชัดเจน (Extracted Explicit Knowledge) และการสกัดความรู้ท่ีบอกเป็นนัยหรือแฝงอยู่  (Extracted Implicit 

Knowledge) ดังนัน้ผลของงานวจิัยนี้ ท าให้ทราบกฏความสัมพันธ์ท่ีจะเกดิโรคในระดับวัยทารกและวัยเด็กมักจะเกิดโรค

มอืเท้าปาก โรคตาแดง และไข้หวัดใหญ่ ระดับวัยรุ่น มโีอกาสเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคอาหารเป็นพิษสูงมาก ระดับ

วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ จะเกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคไข้หวัดใหญ่ จากผลการศึกษานี้ท าให้ทราบถึงโอกาสของ

อัตราการเกิดโรคตดิตอ่ท่ีร้ายแรงขึน้ในแต่ละชว่งอายุได้อย่างชัดเจน 

ค าส าคัญ: การแพร่ของโรคติดตอ่ โรคติดตอ่รุนแรง การพยากรณ์ เหมอืงขอ้มูล 

Abstract: This research aims to predict the risk of infectious diseases transmission at each age level using data 

mining technique. Formal Concept Analysis was used to classify age range. The procedures are as follows: 1) 

Preparation of statistical data on seven diseases according to the occurrence and age level. 2) Selection of 

characteristics using FCA and 3) Classification and evaluation of results. The patient data were obtained from the 

department of disease control, Ministry of public health from 2013 to 2017. The data can be classified into 2 types 

including extracted explicit knowledge and extracted implicit knowledge. The association rule showed that the 

infantile and early childhood are often infected hands, feet, mouth, and conjunctivitis. Young children have a high 

chance of dengue fever and food poisoning. Adults and Senior Citizens have the chance of foodborne illness and 

influenza. The results from this study can help people to prevent in advance the incidence of serious infectious 

diseases and the age range clearly. 

Keywords: Disease Transmission, Infectious disease, Prediction, Data Mining 
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1. บทน า

ปัจจุบันวถิีชีวิตของคนส่วนใหญ่ มกีารแขง่ขันกันในเร่ืองของเวลาและ การท างาน จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพโดยรวม  สาเหตุหน่ึงของป่วยคือการละเลยอาการป่วยเพยีงเล็กน้อย แตอ่ย่างไรก็ตามอาการป่วยหรือผิดปกติ

เพียงเล็กน้อยท่ีเกิดขึ้นกับร่างกายผู้ป่วยนั้นไม่ควรท่ีจะถูกละเลย เพราะอาจน าไปสู่โรคท่ีร้ายแรงได้ (Thida Srithantip, 

2004) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลง “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญ พ.ศ. 

2561” เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคท่ีอาจเกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ 1) โรคไข้เลือดออก 2) โรคไข้หวัดใหญ่ 3) 

โรคมือเท้าปาก 4) โรคตาแดง 5) โรคอาหารเป็นพิษ 6) โรคไข้ฉี่หนู และ 7) โรคเมลิออยโดสิส (กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, 2017) ส าหรับสถานการณ์โรค ได้มีการควบคุมระงับการแพร่ระบาด โดยการพยากรณ์ ซึ่งจะ

ท าให้การระบาดลดลงได้ในแตล่ะพื้นท่ี  

เหตุนี้ในปัจจุบันจึงได้น าเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกตใ์ช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ชว่ยดูแลสุขภาพ (อาการ 7 โรค, 2017) Formal Concept Analysis (FCA) เป็นทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยก าหนดเป็น

โครงสร้างคอนเซ็ปต์ (Conceptual Structure) และเป็นเทคนิคในการจัดกลุ่มคอนเซ็ปต์ (Concept) ท่ีพัฒนาด้วยพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งชว่ยให้สามารถค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างท่ีซับซ้อนได้งา่ยขึน้ 

 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงน าวิธีการ FCA มาใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างสถิติของผู้ป่วยและอายุของผู้ป่วย เพื่อ

ลดขนาดลักษณะเฉพาะส าหรับการจ าแนกระดับชว่งอายุและผลการจ าแนกท่ีถูกต้องมากยิ่งขึน้ 

2. การท าเหมอืงข้อมูล

ในการวิจัยคร้ังนี้ได้น าผู้ป่วยโรคติดต่อรุนแรงจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  มาใช้โดยน า Data 

mining มาวิเคราะห์และจัดการกับข้อมูลผู้ป่วย โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี ้

2.1. เตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

ถ้าข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบท่ีถูกต้องหรือเหมาะสม จะต้องมีการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและ

ขจัดข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องออกไป 

2.2. ลดขนาดของข้อมูล (Data Reduction) 

เนื่องจากถ้าข้อมูลมปีริมาณมากเกินไป การค้นหาโมเดลหรือแพทเทิร์นจากกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ต้องใช้

เวลามาก ซึ่งถ้าลดจ านวนข้อมูลลงด้วยสัดส่วนท่ีถูกต้องโมเดลท่ีได้ยังคงเป็น เช่นเดิมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในการลดขนาดของข้อมูลท าได้ในสองลักษณะคือ ลดจ านวนเรคคอร์ด และลดจ านวนแอททริบิวต ์ของแต่ละเรคคอร์ด

ข้อมูลท่ีผ่านการลดขนาดแล้วจะถูกแบง่ออกเป็นสองส่วน  

- ส่วนแรกใชใ้นกระบวนการคน้หาแพทเทิร์นหรือความสัมพันธ์จากข้อมูล เรียกข้อมูลสว่นน้ีวา่ Training set

- ส่วนท่ีสองใชต้รวจสอบความถูกต้องของแพทเทิร์น เรียกข้อมูลสว่นนีว้า่ Test set

2.3. ค้นหาโมเดล (หรือความสัมพนัธ์) จากข้อมูล (Data Modeling/Discovery) 

กระบวนการค้นหาโมเดลหรือความสัมพันธ์จะเร่ิมจากข้อมูลเร่ิมต้นจานวนไมม่ากนัก จากนั้นน าผลท่ีได้

จากกระบวนการคน้หา (Learning Process/Method) ไปยนืยันกับข้อมูลทดสอบ ถ้าผลที่ได้ยังไมน่า่พอใจอาจจะตอ้งปรับ
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ค่าพารามิเตอร์บางตัวของ Learning Method และเร่ิมกระบวนการค้นหาใหมก่ับข้อมูลจ านวนมากขึ้น จนกว่าผลท่ีได้มี

ความถูกต้องอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ จึงจะจบกระบวนการค้นหา 

2.4. ตรวจสอบและวเิคราะห์ผล (Solution Analyses) 

โมเดลหรือความสัมพันธ์ท่ีหามาได้ในขั้นตอนท่ี 3 จะต้องถูกน ามาทดสอบอัตราความผิดพลาดและ

วเิคราะห์ความซับซ้อนของรูปแบบโมเดล ถ้าอัตราความผิดพลาดยังสูงเกินไป อาจจะตอ้งย้อนกลับไปท่ีขัน้ตอนท่ี 3 อีก

ครัง้ เพื่อปรับปรุงโมเดลให้ถูกต้องยิ่งขึน้ ในท านองเดียวกัน ถ้าโมเดลท่ีหามาได้มรูีปแบบท่ีซับซ้อนเกินไปจนยากต่อการ

ท าความเข้าใจ  อาจจะต้องย้อนกระบวนการกลับไปท่ีขั้นตอนท่ี 3 เพื่อให้หาโมเดลใหม่ท่ีมีความถูกต้องเท่าเดิมแต่มี

รูปแบบท่ีซับซ้อนนอ้ยลง (Wirat Choonui, 2012) 

3. Formal Concept Analysis (FCA)

เป็นทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยก าหนดเป็นโครงสร้างคอนเซ็ปต์ (Conceptual Structure) และเป็น

เทคนิคในการจัดกลุ่มคอนเซ็ปต์ (Concept) ท่ีพัฒนาด้วยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหา

ความสัมพันธ์ของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีโครงสร้างท่ีซับซ้อนได้ง่ายขึ้น การสร้างแนวคิดตามทฤษฎี FCA จะ

ขึ้นอยู่กับความเข้าใจทางปรัชญา โดยแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ (Concept) ท่ีตั้งขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ “Extension” 

ประกอบด้วยออบเจ็กต์ (Objects) ท้ังหมดของคอนเซ็ปต์ท่ีมีคุณลักษณะร่วมกันและ “Intension” ประกอบด้วย

คุณลักษณะท้ังหมดของออบเจ็กต์ท่ีใช้ร่วมกัน โดยคอนเซ็ปต์ต่างๆ ได้มาจากคอนเท็กซ์ท่ีก าหนดมาให้และสามารถ

น าเสนอให้อยูใ่นรูปแบบของล าดับชัน้ (Hierarchy) ได้ (Thida Srithantip, 2004) 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากงานวิจัยได้น ามาเสนอเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการข้อก าหนด การออกแบบ และการจัดเตรียมเอกสาร

อิเล็คโทรนิกส์ท่ีมีการร้องขอหรือมีให้บริการแก่ธุรกิจผ่านทางเว็บ แก่นของวิศวกรรมเอกสารคือการวิเคราะห์และ

ออกแบบวิธีการในการหารูปแบบ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลท่ีธุรกิจใช้ในการด าเนินงาน และน าการวิเคราะห์ FCA ซึ่งเป็น

วธีิการหนึ่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาใชท้ าการวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ท่ีมีอยูร่ะหว่างเอกสาร ผลความสัมพันธ์

ท่ีได้จะถูกน ามาใชส้ร้างเป็นกฎเพื่อใชใ้นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเอกสารตอ่ไป จากการประยุกตใ์ชก้าร FCA นัน้ 

ท าให้การหาความสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมโยงของเอกสารสามารถท าได้ในลักษณะอัตโนมัติผลการทดลอง

หลังทดสอบร่วมกับชุดของตัวอย่างเอกสารท่ีส่งผ่านเข้ามาในระบบต้นแบบพบว่า ชุดของความเชื่อมโยงท่ีได้สร้างขึ้น

สามารถท าให้เราค้นหาข้อมูลการเชื่อมโยงท่ีมีระหว่างเอกสารได้อยา่งง่ายและมปีระสิทธิภาพ (Wirat Choonui, 2012) 

5. การพยากรณห์าความเสี่ยงการแพร่ของโรคตดิต่อรุนแรง

5.1 ขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลให้มคีวามสมบูรณ์ (Data Cleaning) 

การพยากรณ์ท่ีจะเกิดโรคของแต่ละระดับช่วงอายุเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดของผู้ป่วย ในการเกิด

โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้ฉี่หนูและโรคเมลิออยโดสิส ท่ี

เกิดขึ้นบ่อยในแต่ละช่วงอายุต่างกัน โดยการจัดกลุ่มผู้ป่วยแต่ละช่วงอายุ และน าข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ช่วงปี 2556 ถึง 

2560 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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5.2 การเตรยีมข้อมูล (Data Preparation) 

ถ้าข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบท่ีถูกต้องหรือเหมาะสมจะต้องมีการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีโปรแกรมจะ

สามารถเรียกใชไ้ด้ 

ตารางที่ 1 : ตัวอยา่งข้อมูล 7 โรคที่เกิดบ่อยตัง้แตปี่ 2556 - 2560 

จากตารางท่ี 1 อัตราของผู้ป่วยในประเทศไทยท่ีการตดิเชื้อและป่วยในแตล่ะโรค โดยผู้จึงมีจ านวนมากต่อการ

น าไปวเิคราะห์ 

5.3. การแปลงข้อมูล (Data transformation) 

เป็นการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของการท างาน เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ป่วยเฉพาะโรคท่ีจะมีโอกาส

เกิดขึ้นบ่อย โดยน าข้อมูลท่ีน้อยสุดในแต่ละแถวและคอลัมน์เอาข้อมูลท่ีไม่จ าเป็นหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับการท า

เหมอืงขอ้มูลออก 

ตารางที ่2 : ตัวอยา่งข้อมูลโรค 7 โรคที่เกิดบ่อยในระยะเวลา 5 ปีท่ีลดขนาดข้อมูล 

จากตารางท่ี 2 เป็นการเตรียมขอ้มูลโดยการตัดข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์น้อยหรือผู้ท่ีมีโอกาศเสี่ยง เป็นการตัด

ข้อมูลโรคท่ีเกิดขึ้นนอ้ย 

5.4. การคน้หากฎความสัมพนัธ์ (Association)

งานวจิัยนี้ได้หากฎความสัมพันธ์ท่ีเกิดจาก FCA โดยใชโ้ปรแกรมมาใชใ้นการท างานดังนี้ 

1) สร้างและแก้ไขคอนเท็กซ์

2) สร้างคอนเซ็ปตแ์ลททิสจากคอนเท็กซ์

3) หาลักษณะเฉพาะที่สัมพันธ์กันท่ีเกิดขึ้นจรงิในคอนเท็กซ์

4) หากฎความสัมพันธ์พืน้ฐานที่เป็นจริงในคอนเท็กซ์

Age/Disease DHF Influenza HFM Hconjunc Foodpoi 

Infancy 0 37701 179982 41288 0 

Childhood 44745 32300 0 72777 0 

Teens 66133 0 0 88950 27949 

Adulthood 0 39336 0 167660 81954 

Elderly 0 42210 0 148871 118894 
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เมื่อใชโ้ปรแกรม Lattice Miner 2.0 สามารถหาความสัมพันธ์ โดยแสดงเป็นคอนเซ็ปตแ์ลททิสได้ดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1: ความสัมพันธ์การเกิดโรคต่อชว่งอายุ 

 จากงานวิจัยนี้ได้น าความรู้ของทฤษฎี FCA มาใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างโรคท่ีเกิดขึ้นใน

ผู้ป่วย ซึ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้FCA จะมจีุดเด่นคือ สามารถแสดงข้อมูลได้ท้ัง 2 ลักษณะคอื ความรู้จะแสดงท่ีเห็น

ได้ชัดเจน (Explicit Knowledge) และ ความรู้ท่ีบอกเป็นนัยหรือแฝงอยู่ (Implicit Knowledge) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้น ามา

ประยุกตใ์ชใ้นการหาความสัมพันธ์ 

6. การทดลอง

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลการด าเนินงานท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ FCA ซึ่งอยู่ในรูปแบบท้ังสอง

ลักษณะคือ ความรู้จะแสดงท่ีเห็นได้ชัดเจน (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีบอกเป็นนัยหรือแฝงอยู่  (Implicit 

Knowledge) 

6.1. การสกัดความรู้ที่ชัดเจน (Extracted Explicit Knowledge) 

จากโครงสร้างแลตตสิหรือกราฟ เนื่องจากการใช ้FCA เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบล าดับชัน้ ดังนัน้

สามารถสกัดความรู้โดยตรงจากกราฟล าดับชัน้นี ้โดยเมื่อท าการพัฒนาระบบการพยากรณ์ความเสี่ยงท่ีจะเกดิโรคของ

แต่ละระดับช่วงอายุ จากข้อมูลช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2556 จนถึง 2560 โดยได้ผลลัพธ์กฎความสัมพันธ์คอนเซ็ปต์แลททิ

สดว้ยโปรแกรม Lattice Miner 2.0  ดังนี้ 

ภาพที่ 2 : การเกิดโรคในแต่ละชว่งอายุ 
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จากภาพท่ี 2 จะประกอบด้วยโรคติดต่อ 7 โรคในข้อมูล ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้า

ปาก โรคตาแดง โรคอาหารเป็นพิษ และมีการแบ่งระดับอายุออกเป็น 5 ประเภท วัยทารก ( Infancy) : แรกเกิดถึง 5 

ขวบ วัยเด็ก (Childhood) : อายุ 6-14 ป ีวัยรุ่น (Teens) : อายุ 15-34 ป ีวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) : อายุ 35-54 ปี และวัย

สูงอายุ (Elderly) : อายุ 55-60 ปีขึน้ไป 

ภาพที่ 3 : ผลความสัมพันธ์คอนเซ็ปตแ์ลททิสในการเกิดโรคของช่วงอายุระดับวัยทารก (Infancy) 

จากภาพท่ี 3 ระดับวัยทารก มีความสี่ยงท่ีเกิดโรคมือเท้าปาก (HFM) โรคตาแดง (Haeconjunc) แล้วอาจมี

ความเสี่ยงเกิดไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ได ้

ภาพที่ 4 : ผลลัพธ์คอนเซ็ปตแ์ลททิสในการเกิดโรคของช่วงอายุระดับวัยเด็ก (Childhood) 

จากภาพท่ี 4 ระดับวัยเด็ก มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก (DHF) โรคตาแดง (Haeconjunc) และ

อาจจะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) อีกดว้ย 

ภาพที่ 5 : ผลลัพธ์คอนเซ็ปตแ์ลททิสในการเกิดโรคของช่วงอายุระดับวัยรุ่น (Teens) 
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จากภาพท่ี 5 ระดับวัยรุ่น มคีวามเสี่ยงท่ีจะเกดิโรคไข้เลอืดออก (DHF) อยา่งมาก โรคอาหารเป็นพิษ (Foodpoi) 

และโรคสุดท้ายโรคตาแดง (Haeconjunc) 

ภาพที่ 6 : ผลลัพธ์คอนเซ็ปตแ์ลททิสในการเกิดโรค 

ของช่วงอายุระดับวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) 

จากภาพท่ี 6 ระดับวัยผูใ้หญ ่มคีวามเสี่ยงตอ่การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ (Foodpoi) และอาจจะเป็นโรคไข้หวัด

ใหญ่ (influenza) อีกดว้ย 

ภาพที่ 7 : ผลลัพธ์คอนเซ็ปตแ์ลททิสในการเกิดโรค 

ของช่วงอายุระดับวัยผู้สูงอายุ (Elderly) 

จากภาพท่ี 7 ระดับวัยผู้สูงอายุ อาจมีโอกาสเกิดโรคอาหารเป็นพิษ (Foodpoi) โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 

6.2. การสกดัความรู้ที่บอกเป็นนัยหรือแฝงอยู่ (Extracted Implicit Knowledge) 

จากโครงสร้างแลตติสหรือกราฟ ที่ได้จากการใช้ FCA นั้นสามารถสกัดความรู้บอกเป็นนัยหรือแฝงอยู่

ได้โดยใช ้Implication Rule จากกราฟดังกล่าวน้ี เมื่อท าการพัฒนาระบบการพยากรณ์ความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคของแต่ละ

ระดับช่วงอายุนี้ จากการทดลองพบกฎความสัมพันธ์ท่ีดท่ีีสุด ดังนี้ 

1. ถ้าในระดับวัยทารกและวัยเด็ก แลว้มักจะเกิดโรคมอืเท้าปาก โรคตาแดง และไข้หวัดใหญ่

2. ถ้าในระดับวัยรุ่น แล้วโอกาสเกดิโรคไข้เลอืดออกและโรคอาหารเป็นพิษสูง

3. ถ้าในระดับวัยผูใ้หญ่และวัยผู้สูงอายุ แล้วมักจะเกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคไข้หวัดใหญ่

จากความรูท่ี้ไดข้้างตน้ สามารถน าไปใชเ้พื่อการป้องกันโรคท่ีจะเกิดขึ้นตอ่มาได ้
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จากกฎความสัมพันธ์ท่ีได้ทดลองด้วย FCA มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 0.5 สามารถยอมรับได้เนื่องจากกฎ

ความสัมพันธ์ท่ีได้สามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ตอ่สาธารณะ การน า FCA มาใชจ้ะมคีวามสอดคล้องของขอ้มูล เมื่อ

มกีารสกัดความรู้แบบชัดเจนและสามารถใช้ประโยชนจ์ากการสกัดความรู้แบบบอกเป็นนัยหรือแฝงอยู่ 

7. สรุปผล

จากการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างก้าวหน้าและทันสมัย แต่เนื่องจากยังมีประชาชน

จ านวนหนึ่งท่ีเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักอาจมาจากการเข้ารับการรักษาได้ไม่

ทันท่วงที หรือมอีาการป่วยมาแล้วเป็นเวลานานโดยไม่สนใจดูแลรักษาสุขภาพจนล่วงเลยไปอาจน าไปสู่โรคท่ีร้ายแรงได้ 

ซึ่งการท่ีเรารู้และรักษาตัวเองก่อนล่วงหน้าเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างมากท่ีตอ้งมีความรู้จากภายนอกเข้ามา เพื่อท่ีจะรักษา

ได้ทันเวลา 

การน าเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาเป็นส่วนช่วยในการค้นพบองค์ความรู้ท่ีน่าสนใจจากจ านวน

ข้อมูลท่ีมีมากมายท่ีถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล Data Warehouses โดยข้อมูลท่ีน ามาพยากรณ์คือ ข้อมูลโรคติดต่อ 7 โรค 

และน ามาวิเคราะห์ จัดอันดับของโรคท่ีเกิดขึ้น และกลุ่มระดับช่วงอายุของผู้ป่วย เพื่อน ามาผ่านขั้นตอนในการเตรียม

ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ (Data Cleaning) โดยวิธีการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ลดขนาดของข้อมูล (Data 

Reduction) และการคน้หากฎความสัมพันธ์ (Association) 

การน า FCA เข้ามาพยากรณ์ความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคของแต่ละระดับช่วงอายุนั้น จะแบ่งได้ 2 ลักษณะในการ

สกัดความรู้ท่ีชัดเจน ในแตล่ะระดับชว่งอายุของการเกิดโรคที่ตา่งๆกัน ระดับวัยทารก มคีวามสี่ยงท่ีเกิดโรคมอืเท้าปาก

โรคตาแดง แล้วอาจมีความเสี่ยงเกิดไข้หวัดใหญ่  ระดับวัยเด็ก มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคตาแดง 

และอาจจะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับวัยรุ่น มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคไข้เลือดออกอย่างมาก   โรคอาหารเป็นพิษ และ

โรคสุดท้ายโรคตาแดง ระดับวัยผู้ใหญ่ มคีวามเสี่ยงตอ่การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และอาจจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับ

วัยผู้สูงอายุ อาจมีโอกาสเกดิโรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ อกีอย่างคือ การสกัดความรู้ท่ีบอกเป็นนัยหรือแฝงอยู่ 

โดยโรคท่ีระดับวัยทารกและวัยเด็ก มักจะเกิดโรคมือเท้าปาก โรคตาแดง และไข้หวัดใหญ่ ระดับวัยรุ่น  มีโอกาสเกิด

โรคไข้เลือดออกและโรคอาหารเป็นพิษสูงมาก ระดับวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุจะเกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคไข้หวัด 

ดังนัน้เพื่อท่ีจะปอ้งกันการระบาดของโรค จะตอ้งมีการน าการพยากรณ้เข้ามาจัดการอย่างจรงิจัง ท่ีจะจัดการกับโรคได้

อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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บทคัดย่อ: ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งกับธุรกิจด้านการท่องเท่ียวซึ่งมีรูปแบบ E-Tourism ผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจรีสอร์ท ท่ีพัก ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด แต่ท้ังนี้

รูปแบบเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่ยังเน้นภาพนิ่งและข้อความเพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าและใช้การ

เชื่อมโยงให้สามารถคลิกไปหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า อาจยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานนักท่องเท่ียวได้

อย่างแท้จริง ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้น าเสนอวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์น่านรอยัลรีสอร์ท จังหวัดน่าน  ด้วย

เทคนิคการน าเสนอสื่อวิดีโอและอินโฟกราฟิก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจเข้าถึง

กลุ่มนักท่องเท่ียว ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักการทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ Systems Development Life Cycle (SDLC) 

และหลักการทฤษฎีลูกค้าสัมพันธ์ Customer relation management model (CRM) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์พร้อมท้ังได้ประเมิน

ความพงึพอใจระบบดังกล่าว พบวา่วิธีท่ีน าเสนอสามารถน าไปใชไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพนักท่องเท่ียวมคีวามพงึพอใจข้อมูล

ข่าวสารสื่อวิดโิอ และอนิโฟกราฟิก ของเว็บไซต์นา่นรอยัลรีสอร์ท 

ค าส าคัญ: เว็บไซต์, สื่อวิดโิอ, อนิโฟกราฟิก, ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ, ทฤษฎีลูกค้าสัมพันธ์

Abstract: Currently, the Internet has played an important role in the tourism business with the E-Tourism model 

through the website for the promotion of the resort business in order to access the most traveler groups. However, 

the main website models still are shown in the images and texts to present the information of each page and also to 

use the link to click on each page. It may not be effective enough to truly reach the traveler groups. Therefore, this 

paper proposes a new analysis and design method of the website system for Nan Royal Resort in Nan province based 

on the media video and infographic techniques to increase the potential of public relations of website. The software 

development life cycle model (SDLC) and the customer relation management model (CRM) are applied to develop the 

website and also to evaluate the satisfaction of the system. The proposed method can be used effectively. In addition, 

the travelers satisfy the Information of the Media video and Infographic of the Nan royal resort website. 

Keywords: Website, Media video, Infographic, Software Development Life Cycle Model, Customer Relation 

Management model
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1. บทน า

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีมคีวามส าคัญตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการท่องเท่ียว

สามารถสร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศมากกวา่รายได้จากการสง่ออกสินคา้ประเภทอื่นๆ นับวา่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมบีทบาท

ในการพัฒนาประเทศก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ การจ้างงาน มีการกระจายรายได้หมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ

และสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศเป็นอย่างมาก (สุประภา สมนักพงษ์, 2560, น. 2055-2068) รัฐบาลจึงมนีโยบายสง่เสริม

และพัฒนาการด าเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก การเพิ่มตลาดใหม่และตลาดเฉพาะกลุ่มเพื่อเร่งดึงดูดให้นักท่องเท่ียว

ต่างประเทศท่ีมีคุณภาพเดินทางเขา้มาทอ่งเท่ียวในประเทศและกระตุน้ให้นักท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวภายในประเทศเพิ่ม

มากขึ้น (ดนัย ลิสวัสดรัิตนากุล, ปรเมษฐ์ บุญน าศริิกิจ และนภัสนันท์ วนิจิวรกิจกุล, 2559, น. 100-109) และในยุคที่อนิเตอร์เน็ต

ก าลังเป็นท่ีนิยม อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการสื่อสารยุคปัจจุบันอย่างมาก เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกันท่ัว

โลก ท าให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารถึงกันได้สะดวก  รวดเร็ว เอื้อต่อการน ามาใช้เป็นสื่อ

ประชาสัมพันธ์ท่ีมีคุณภาพได้เป็นอย่างดี ท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและเฉพาะเจาะจงโดย

นักท่องเท่ียวสามารถหาข้อมูลสภาพอากาศแตล่ะพื้นท่ีการท่องเท่ียวได้ (Yaiprasert, 2018, pp. 371-385)   

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่ีรวมประชากรหลากหลาย ด้วยประวัติความเป็นมาในยุคประวัตศิาสตร์ เช่น ชาวไทยญวน 

หรือ คนเมือง ชาวไทลื้อ ชาวไทพวน ชาวไทเขิน ชาวไทใหญ่ ฯลฯ ท าให้คนในจังหวัดน่านมีภาษาพูดท่ีหลากหลาย ถือเป็น

เสน่ห์อย่างหนึ่งท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี เป็นเสน่ห์ท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีท าให้ “น่าน” กลายเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอยู่ในขณะนี้  (ตรีเอกานุกูล เลหล้า, 2557, น. 93-106) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้มีนักท่องเท่ียว

หลั่งไหลเข้ามาเท่ียวจังหวัดน่านเป็นจ านวนมาก จึงเกิดการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการรีสอร์ทและโรงแรม(วรชาติ 

ดุลยเสถียร, 2559, น. 2057-2070)  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพแวดล้อมสถานท่ีประกอบการน่านรอยัลรีสอร์ท สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 ตั้งอยู่เลขท่ี 

232 หมู ่8 บ้านทุ่งขาม ต.ไชยสถาน อ.เมอืง จ.นา่น เปิดบริการ 24 ชั่วโมง เปิดท าธุรกิจเป็นรีสอร์ทขนาดกลางเพื่อต้อนรับ

นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวยังสถานท่ีต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน น่านรอยัลรีสอร์ทสร้างแบบทรงบ้านสไตล์วินเทจ จุดเด่นของน่าน

รอยัลรีสอร์ทคืออยู่ติดกับจุดชมววิ เช่น วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นพระธาตุท่ีอยู่จุดท่ีสูงท่ีสุดในจังหวัดน่าน น่านรอยัลรีสอร์

ทอยู่ในเขตตัวเมือง และอยู่ใกล้วัดในตัวเมือง เช่น วัดพญาวัด วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ า เป็นต้น และน่านรอยัลรีสอร์ทนั้นยังมี

การประสัมพันธ์ท่ียังไม่ท่ัวถึงท าให้นักท่องเท่ียวไม่รู้จักน่านรอยัลรีสอร์ท ดังนั้นจากการศึกษาพบว่าน่านรอยัลรีสอร์ทมี

เว็บไซต์เดิมท่ียังขาดประสิทธิภาพละผู้ประกอบการไม่สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับน่านรอยัลรีสอร์ทในเว็บไซต์ด้ วย

ตัวเองได้ท าให้ขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบัน  

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์และออกแบบพัฒนาเว็บไซต์รองรับรูปแบบ E-Tourism (Mills & Law, 2004, 

pp. 195-200) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยรูปแบบเว็บไซต์มีข้อมูลห้องพักน าเสนอเป็นสื่อวิดีโอ และน าเสนอสื่ออินโฟ

กราฟกิแนะน าสถานไหวพ้ระซึ่งมีจุดเดินทางเร่ิมตน้จากรีสอร์ทไปยังวัดตา่ง ๆ เพื่อบริการเส้นทางการเดินทางทอ่งเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม (ธนิต บุตรทิพย์สกุล, 2558) เป็นการประชาสัมพันธ์ของน่านรอยัลรีสอร์ท โดยคาดหวังว่าการประชาสัมพันธ์

ผ่านเว็บไซต์ของนา่นรอยัลรีสอร์ท จะช่วยให้นักท่องเท่ียวและบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการของทางรีสอร์ท 

เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเข้ามาพักท่ีน่านรอยัลรีสอร์ทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เป็นอีกทางเลือก

หนึ่งท่ีจะท าให้ข้อมูลข่าวสารนั้นกระจายไปยังนักท่องเท่ียวและบุคคลท่ัวไปซึ่งสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้อย่างกว้างขวาง 

รวดเร็ว และสะดวกต่อการใช้งาน 
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2. วัสดอุปุกรณ์และวิธีการศกึษา

2.1. วัสดุอุปุกรณ์ 

2.1.1 เครื่องคอมพวิเตอร์ โดยมีคุณสมบัต ิ

- เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนอ้ย Corei3 ระบบปฏบัิตกิาร Windows 10

- CPUอย่างนอ้ย : Intel Core i3-3217U (1.80 GHz, 3 MB L3 Cache)

- Hard Disk อย่างนอ้ย : 1 TB 5400 RPM

  2.1.2 โปรแกรมคอมพวเิตอร์ ประกอบด้วย 

- โปรแกรม wordpress  ใชส้ าหรับการสร้างเว็บไซต์ 

- โปรแกรม Adobe Lightroom  ใชส้ าหรับการแตง่ภาพ 

- โปรแกรม Powtoon  ใชส้ าหรับสร้างสื่ออินโฟกราฟกิ และสื่อวิดโิออนเิมช่ัน 

- โปรแกรม Microsoft Word  ใชส้ าหรับพมิพเ์อกสาร 

- โปรแกรม Microsoft Powerpoint    ใชส้ าหรับการจัดท าสไลด์ / น าเสนองาน

3. ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (software development life cycle model: SDLC) 

      วัฎจักรการพัฒนาระบบงานสารสนเทศหรือ เรียกว่า System Development Life Cycle : SDLC แสดงถึง

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเร่ิมต้นในการท างานและจุดสิน้สุดของการปฏบัิติงาน การพัฒนา

ซอฟตแ์วร์ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกลุม่กิจกรรม 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือ การวเิคราะห ์(Analysis), การออกแบบ 

(Design) และการน าไปใช้ (Implementation) ซึ่งกิจกรรมท้ังสามนี้สามารถใช้งานได้ดี กับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก 

ในขณะท่ีโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจ าเป็นต้องใช้แบบ แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบ

ทุกกิจกรรม (Mall, 2018) 

3.2 ทฤษฎีการบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) 

       การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เป็นกิจกรรมทางการตลาดและการ

ให้บริการลูกค้าท่ีหลายองค์กรน ามาใช้ โดยเฉพาะธุรกิจการบริการ  ท้ังนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า และพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้ได้ประโยชนท้ั์งสองฝ่ายอยา่งต่อเนื่องในระยะเวลายาวนาน จากการท่ีลูกค้ามคีวาม

ประทับใจ มีความเข้าใจ และการรับรู้ท่ีดีในตราสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดี  ซึ่งสามารถเพิ่ม

ยอดขายในระยะยาว เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ สร้างประวัติ ชื่อเสียง และภาพพจน์ท่ีดีของบริษัท ท าให้การใช้

หลักการ CRM เป็นกรอบแนวทางปฏิบัตสิ าหรับองคก์รธุรกิจ (Buttle, 2004) 

4. วธิีการศกึษา

ผู้จัยได้ท าการลงพื้นท่ีน่านรอยัลรีสอร์ท เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ และได้ท าการเก็บภาพบรรยากาศท้ัง

ภายในห้องพักและภายนอกห้องพัก เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และได้ท าการถ่ายวิดิโอแนะน ารีสอร์ท แนะน า

ห้องพัก และได้เดินทางไปยังวัดใกล้เคียงรีสอร์ทท้ัง 9 วัดเพื่อไปเก็บภาพจัดท าสื่ออินโฟกราฟิกและอนิเมชั่น โดยรูปแบบ
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การพัฒนาเว็บไซต์ใช้หลักทฤษฎี SDLC และ CRM (Noinan et al., 2018, pp. 285-290) เพื่อวเิคราะห์การออกแบบเว็บไซต์

นา่นรอยัลรีสอร์ทให้มีความนา่สนใจ และมีจุดแตกต่างจากเว็บไซต์รีสอร์ทซึ่งเป็นคู่แข่งขัน ธุรกิจประเภทเดียวกันในจังหวัด

นา่น ดังต่อไปนี้

4.1 วิเคราะห์และออกแบบระบบ (software development life cycle model : SDLC) 

ด าเนินการการวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์น่านรอยัลรีสอร์ทตามหลักการ SDLC (Mall, 2018) เพื่อให้

เว็บไซต์มคีวามถูกต้องครบถ้วนตรงความตอ้งการของผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 วางแผนการด าเนินงาน ออกแบบเว็บไซตโ์ดยค านึงถึงการก าหนดเนื้อหาแบ่งตามหมวดหมูต่่างๆ ของ

น่านรอยัลรีสอร์ท และรายละเอียดของเว็บไซต์ท่ีจัดท า เพื่อให้เห็นมุมมองก่อนจะสร้างเว็บไซต์น่านรอยัลรีสอร์ท โดยใช้

โปรแกรม WordPress ในการสร้างเว็บไซต์  

4.1.2 รวบรวมข้อมูล จากการวางแผนข้างต้น น าไปปฏิบัติงานโดยรวบรวมข้อมูลท่ีมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้

น าไปสร้างเว็บไซต์ โดยการเก็บข้อมูลให้ครบและสมบูรณ์ท่ีสุด เช่น ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของห้องพัก รูปภาพนิ่ง  

ภาพเคลื่อนไหว วิดโีอ ซึ่งการเก็บขอ้มูลแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานตอนพัฒนาเว็บไซต์  

4.1.3 ลงพื้นท่ีส ารวจและพบผู้ประกอบการ สอบถามเก็บข้อมูลและรายละเอยีดต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการ

พัฒนาเว็บไซต์นา่นรอยัลรีสอร์ท 

4.1.4 วิเคราะห์สาเหตุและปัญหา เว็บไซต์เก่าของน่านรอยัลรีสอร์ทยังขาดประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนา

เว็บไซต์ใหม่เพื่อให้ใชง้านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้งาน  

4.1.5 ออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเน้นท่ีการจัดวางและออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้สอดคล้องกัน หลักการ

ส าคัญของการออกแบบ คือ ก าหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์, วางโครงร่างของเว็บไซต์โดยก าหนดการอย่างคร่าวๆ ในแต่

ละหน้ามีรายละเอียดห้องพัก รูปภาพ สื่อต่างๆ น ามาแสดงให้น่าสนใจ, ออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ วาดลงในกระดาษ

ก่อนแล้วน ามาสร้างในโปรแกรมท่ีพัฒนาเว็บไซต์, เลือกรูปแบบเทมเพลตท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงการวาง

องคป์ระกอบของเว็บไซต์ให้สวยงามและแสดงผลในการใชง้านอย่างรวดเร็ว  

4.1.6 พัฒนาเว็บไซต์ เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการออกแบบเว็บไซต์สร้างโดยเน้นการตกแต่งและเสริมสร้าง

เคร่ืองมือ โปรแกรมต่างๆ ในการท าสื่อให้น่าสนใจและสะดุดตาต่อผู้เข้าชม เช่น สื่ออินโฟกราฟิกแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว

ของน่านรอยัลรีสอร์ท การสร้างอนิเมช่ันแนะน าวัดในจังหวัดน่าน และวิดีโอแนะน าห้องพักของน่านรอยัลรีสอร์ท  

4.1.7 ทดสอบเว็บไซต์ สามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ของ www.nanroyal.com พร้อมใช้งานได้จริงสามารถ 

เพิ่ม ลบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้ 

4.1.8 ประเมินระบบ โดยเก็บขอ้มูลท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใชง้านและผู้ประกอบการนา่นรอยัล 

รีสอร์ท เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์นา่นรอยัลรีสอร์ทให้ดีย่ิงขึ้น 

4.2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) 

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM เป็นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อเก็บ

ลูกค้าและลดอัตราการสูญเสียลูกค้า (Buttle, 2004)  โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการจัดท าเว็บไซต์โดยเน้นการเข้าถึง

ลูกค้าเพ่ือให้กลับมาใชบ้ริการน่านรอยัลรีสอร์ทอกีครั้ง โดยมีรูปแบบดังตอ่ไปน้ี   
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รูปท่ี 1 การใชห้ลักการทฤษฎี CRM เพื่อออกแบบเว็บไซต์นา่นรอยัลรีสอร์ท 

4.2.1 กลยุทธ์ด้านการขาย ช่องทางการขายของธุรกิจรีสอร์ท คือการน าผลิตภัณฑ์ได้แก่ห้องพักและการ

บริการไปเสนอขายแก่ลูกค้าในเวลาและสถานท่ีท่ีลูกค้าสามารถซื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยการขายห้องพักผ่านทาง

อนิเตอร์เนต ทางรสีอร์ทได้จัดท าเว็บไซต์ www.nanroyal.com  

4.2.2 กลยุทธ์ด้านการตลาด การส่งเสริมการตลาดของรีสอร์ทเป็นการสื่อสารข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวท่ีผู้ประกอบการน าเสนอแก่ลูกค้า เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของลูกค้าให้เกิดการรับรู้และ

ความสนใจซึ่งจะน าไปสู่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์โดยการสื่อสารจะตอ้งมคีวามชัดเจนรวดเร็ว 

1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ โดยการ

โฆษณานี้สามารถเร่งเร้าความสนใจได้ดีจากการออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณาท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก ท้ังยังเป็น

การเสริมสร้างภาพลักษณใ์ห้กับทางรสีอร์ทในระยะยาวและใชใ้นการกระตุ้นให้เกิดการซือ้อยา่งรวดเร็ว 

2) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) จัดท า Direct mail เพื่อส่งเสริมการขายในโอกาสและ

เทศกาลพเิศษ เชน่ วันเกิดลูกค้า วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ 

3) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) รีสอร์ทต้องท าการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการต่างๆ

ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้น โดยเฉพาะช่วง Low season 
4.3.3 กลยุทธ์ด้านสนับสนุน การให้บริการท่ีดีควรเร่ิมตั้งแต่คร้ังแรกท่ีลูกค้ามาใช้บริการเป็นขั้นตอนแรก 

ตรงส่วนนีม้คีวามส าคัญในการสร้างความจงรักภักดีท่ีเว็ปไซต์แสดงข้อมูลอินโฟกราฟกิารไหว้พระ 9 วัด 

4.3.4 กลยุทธ์ด้านการบริการ เว็บไซต์ได้น าเสนอสื่อวิดิโอแนะน าห้องพัก และแหล่งพักผ่อนภายในรีสอร์ท 

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 

- โปรโมช่ัน

- การโฆษณา

- การประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ ์

ข้อมูลเว็บไซต์ผา่น 

www.nanrayal.com CRM

Marketing Sale

Service Support

การน าเสนอสื่อวิดโิอ

แนะน าห้องพัก และแหล่ง

พักผ่อนภายในรสีอร์ท 

เว็บไซต์น าเสนอ 

อนิโฟกราฟิก และสื่อวดิีโอ 

การน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว

วัด 9 วัด ในจังหวดันา่น 
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5. ผลการศกึษา

การพัฒนาเว็บไซต์น่านรอยัลรีสอร์ท โดยน าข้อมูลมาประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ โดยค านึงถึง หลักการ

ออกแบบเว็บไซต์ท่ีดแีละการใชส้ีท่ีเหมาะสม ได้ผลการพัฒนาแสดงตัวอยา่งหน้าจอเว็บไซต์ดังรูปท่ี 1  

(A) รูปหนา้จอเว็บไซต์หลักผ่านเครื่องคอมพวิเตอร์ (B) รูปหนา้จอเว็บไซต์หลักผ่านมอืถอื

รูปท่ี 1 แสดงหนา้จอหลักของเวบ็ไซต์นา่นรอยัลรีสอร์ท www.nanroyal.com 

จากรูปท่ี 1 แสดงถึงหน้าจอเว็บไซต์หลักของน่านรอยัลรีสอร์ท ประกอบไปด้วย 1.หน้าแรก  2.รูปแบบห้องพัก  

3.สิ่งอ านวยความสะดวก  4.จองห้องพัก  5.Gallery  6.ติดต่อเรา โดยแต่ละเมนูผู้วิจัยได้ใช้หลักการ SDLC เพื่อให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดสามารถแสดงผลได้ท้ังเครื่องคอมพวิเตอร์ และหนา้จอมือถือ

(A) การน าเสนอวดิิโอบริเวณดา้นหนา้ที่พัก
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(B) การน าเสนอวดิิโอบริเวณภายนอกห้องพัก

รูปท่ี 2 แสดงการน าเสนอวดิิโอเพื่อแนะน าท่ีพักนา่นรอยัลรีสอร์ท 

จากรูปท่ี 2 แสดงถึงการน าเสนอรูปแบบวิดิโอ เพื่อแสดงภาพให้ทราบถึงข้อมูลห้องพักของน่านรอยัลรีสอร์ท โดย

การน าเสนอตัง้แตก่ารแนะน าบริเวณภายนอกรสีอร์ท ไปจนถึงหอ้งพักภายใน เพื่อให้ผู้เข้าพักได้รับทราบขอ้มูลท่ีชัดเจนขึน้ 

รูปท่ี 3 วดิีโอแนะน าการท่องเท่ียวสถานท่ีวัดท้ัง 9 วัด ของจังหวัดน่าน 

จากรูปท่ี 3 แสดงการใช้สื่อวิดิโอเพื่อแนะน าการท่องเท่ียวของวัดท้ัง 9 วัด โดยใช้โปรแกรม powtoon สร้างเป็น

การ์ตูนอนเิมช่ัน เพื่อสร้างความนา่สนใจให้นักทอ่งเท่ียวสามารถเขา้ใจข้อมูลของสถานที่ท่องเท่ียว ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รูปท่ี 4 อนิโฟกราฟกิแสดงขอ้มูลแนะน าวัด 9 วัด จังหวัดนา่น 

จากรูปท่ี 4 แสดงถึงการใชอ้นิโฟกราฟกิเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบริการลูกค้าน่านรอยัลรีสอร์ท ตามหลักการ 

CRM โดยผู้เข้าพักจะออกเดินทางจาก รีสอร์ทไปยังวัดท้ัง 9 วัด โดยมีจุดเร่ิมต้นเดินทางจากน่านรอยัลรีสอร์ทไปยังวัด 

แสดงระยะทางการเดินทาง เวลาในการเดินทาง และแนะน าข้อมูลประวัตคิวามเป็นมาของวัดท้ัง 9 วัด ซึ่งรูปแบบเว็บไซต์มี

ภาพวัดตา่ง ๆ และวดิิโอจากสถานท่ีจริงของวัดในจังหวัดนา่น 
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6. ผลการประเมนิความพึงพอใจ

6.1 กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร คือ ผู้ประกอบการนา่นรอยัลรีสอร์ท และลูกค้าของนา่นรอยัลรีสอร์ท  

กลุ่มตัวอยา่ง คือ ลกูค้าของนา่นรอยัลรีสอร์ท จ านวน 50 คน  

6.2 สถิตท่ีิใชใ้นการวิจัย 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การ

ประเมิน (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2550, น. 34-35) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4  หมายความว่า ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3  หมายความว่า ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2  หมายความว่า ระดับนอ้ย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1  หมายความว่า ระดับนอ้ยท่ีสุด

ผลการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานน่านรอยัลรีสอร์ท จ านวน 50 คน ใช้แบบสอบถามการ 

ประมาณความพึงพอใจของผู้ใชท่ี้มีต่อเว็บไซต์ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ด้วยคา่สถิตพิื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล   

ตารางที่ 1 การประเมินระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ X S.D. แปลผล 

1.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์งา่ยตอ่การอ่านและการใชง้าน 4.29 0.64 มาก 

2.การแสดงผล ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความ

เหมาะสม

4.40 0.66 มาก 

3.ความสวยงาม ความทันสมัย นา่สนใจของหน้าโฮมเพจ 4.47 0.61 มาก 

4. ง่ายตอ่การใชง้าน ไมซ่ับซ้อน 4.50 0.57 มาก 

5.ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน 4.49 0.61 มาก 

6. ประสิทธิภาพ/ความเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.29 0.64 มาก 

โดยรวม 4.41 0.62 มาก 

จากตารางท่ี 1 แสดงถึงผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชง้านนา่นรอยัลรีสอร์ท โดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยมี

ค่า  x = 4.41, S.D.=0.62 
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ตารางที่ 2 ความพงึพอใจด้านคณุภาพของเนื้อหาของเว็บไซต ์

จากตารางท่ี 2 แสดงถึงผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านนา่นรอยัลรีสอร์ท โดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยมี

ค่า x = 4.39, S.D. = 0.64 

ตารางที่ 3 ความพงึพอใจด้านประโยชนแ์ละการน าไปใช้ 

ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ X S.D. แปลผล 

1.ข้อมูลเป็นประโยชน ์ตรงตามความตอ้งการใชง้าน 4.32 0.55 มาก 

2.ข้อมูลของเว็บไซตส์ามารถบอกเส้นทางไปรีสอร์ทได้อยา่ง

ละเอยีดชัดเจน

4.32 0.68 มาก 

3.ข้อมูลของเว็บไซต์สามารถบอกแหล่งท่องเท่ียว 9 วัด ได้

อย่างชัดเจน

4.56 0.61 มากที่สุด 

โดยรวม 4.40 0.61 มาก 

จากตารางที่ 3 แสดงถึงผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านนา่นรอยัลรีสอร์ท โดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยมี

ค่า x = 4.40, S.D. = 0.61)   

7. อภปิรายผลการวิจัย

วิธีด าเนินงานและวางแผนโดยใช้หลักการ SDLC เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการเข้าถึงข้อมูลของ

ผู้เข้ามาใช้งาน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ประกอบการ และน ามาวิเคราะห์พัฒนาและ

ด้านคุณภาพของเนื้อหา X S.D. แปลผล 

1.ความรวดเร็วในการดาวนโ์หลดขอ้มูล 4.38 0.72 มาก 

2.ความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูล 4.42 0.60 มาก 

3.ความสะดวกในการเชื่อมโยงขอ้มูลภายในเว็บไซต์ 4.40 0.60 มาก 

4.ความสะดวกในการลิง้ข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น 4.38 0.66 มาก 

5.ความนา่เช่ือถือของขอ้มูล 4.39 0.63 มาก 

โดยรวม 4.39 0.64 มาก 

K D S  2 0 1 8   หน้า  168



ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้อยูใ่นเกณฑ์น่าพึงพอใจ และน าไปพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเว็บไซต์ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชใ้นการ

บริหารจัดการท้ังเนื้อหาท่ีมีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในเร่ืองการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรีสอร์ท  การโต้ตอบท่ี

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับทางหลัก SDLC และ เว็บไซต์ดังกล่าววิเคราะห์รูปบบการตลาดในหลักการ CRM โดย

ได้รับการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งผลการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ออกมาในทางท่ีดี รวมไปถึงเนื้อหาและสื่อต่าง ๆ

บนเว็บไซต์ ท้ังภาพและวิดีโอ ข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีจะท า ให้ผู้เข้ามาใช้งานสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการของรีสอร์ทได้ 

เพิ่มมากขึน้ 

จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ามาประเมินการใช้เว็บไซต์ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี เนื่องจากเว็บไซต์เป็นสื่อ 

กระตุน้ให้เกิดความสนใจในการท่องเท่ียวและหาท่ีพัก สอดคล้องกับหลักการ CRM  ซึ่งปัจจุบันน้ันสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตา่งๆ ได้เข้ามามบีทบาทต่อการบริหารจัดการทางธุรกิจ เมื่อรีสอร์ทมสีื่อเทคโนโลยีท่ีดีท าให้มีความสามารถในการจัดการ

ลูกค้าในเชิงสัมพันธ์ในระดับท่ีดีกว่าเดิม ซึ่งจะเอื้ออ านวยตอ่ธุรกิจในการบูรณาการข้อมูลลูกค้าจากฐานท่ีมอียู่และพัฒนา

ตอ่ไปได้อีกในอนาคต 

8. สรุปผล

ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองใช้เว็บไซต์ ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองใช้

เว็บไซต์จ านวน 50 คน เป็นชาย 30 คน เป็นผู้หญิง 20 คนโดยท าการประเมินความพึงพอใจท้ังหมด 3 ด้านด้วยกัน 

ดังต่อไปนี้คือ 1) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 โดยมี

หัวข้อการประเมินท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การแสดงผลได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม ด้าน

คุณภาพและเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 โดยมีหัวข้อการประเมินท่ีได้รับความพงึ

พอใจมากท่ีสุดคือ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล  2) ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 โดยมีหัวข้อการประเมินท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ข้อมูลเว็บไซต์สามารถบอก

แหลง่ท่องเท่ียว9วัดได้อยา่งชัดเจน และผลการประเมินความพงึพอใจของกลุ่มตัวอยา่งในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดมีาก แสดง

วา่เว็บไซต์ท่ีได้จัดท าและพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับท่ีดมีาก 
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บทคัดย่อ: แอปพลเิคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีนี้พัฒนาขึน้เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเจาะเลือด และบุคลากรภายในของ

โรงพยาบาลพรหมพริามแผนกเจาะเลือดได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 

ระบบการจองเวลานัดหมาย และระบบบริหารจัดการแอปพลิเคชัน หลังจากเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้ว ผู้เข้ารับบริการ

เจาะเลือดจะสามารถดูตารางเวลาการนัดหมายท่ีว่างอยู่ ท าการนัดหมาย และก าหนดเวลาการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึง

เวลานัดหมายได้ตามความต้องการของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูข่าวสาร ,ประกาศและประชาสัมพันธ์จาก

ทางโรงพยาบาลได้อีกด้วย ในส่วนของแอปพลิเคชันบริหารจัดการแอปพลิเคชัน ผู้ดูแลระบบ จะสามารถแจ้งข่าวสาร, 

ประกาศ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันบริหารจัดการได้ สามารถก าหนด

ช่วงเวลาและจ านวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละช่วงเวลา และสามารถจองเวลานัดหมายให้กับคนไข้ตามแพทย์สั่งได้ 

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและจัดท ารายงานจากการใช้งานแอปพลิเคชันได้แก่ รายงานระยะเวลาการรอคอย

ของผู้รับบริการโดยเฉลี่ยต่อวัน และรายงานจ านวนผู้จองเวลานัดหมายแต่ละวัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปใช้วาง

แผนการจัดสรรทรัพยากรตา่ง ๆ ทั้งจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ได้อย่างเหมาะสม ผล

การประเมินความพงึพอใจเฉลี่ยของการใช้แอปพลิเคชันจากบุคลากรภายในและบุคคลท่ัวไป พบวา่ได้คะแนนเฉลี่ยทุก

ด้านเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ: แอปพลเิคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี, การเจาะเลือด, การจองคิว 

Abstract: This mobile application was developed for patients and the officers of Phrom Phiram Hospital laboratory, 

Phitsanulok province.  The application contains two systems including the appointment reservation system and the 

application management system.  After login to the system, patients are eligible to view unreserved time table, 

make appointment for blood test and choose reminder time by themselves.  In addition, patients can browse for 

news, announcements, and publicities from the hospital via the application. In terms of the application management 

system, system administrators can publish news, announcements, and publicity information from the hospital. They 
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can make an appointment according to the medical order as well as eligible to set up service period and the 

numbers of service in each period. The system also provides reports of the average of daily waiting time and daily 

appointment numbers which can be used to plan for an appropriate allocation of resources in the hospital such as 

the number of medical service personnel and medical supplies.  The application evaluation by patients and the 

officers in the hospital found that the average satisfaction score is 4.36, which ranked at a good level. 

Keywords: Mobile Application, Blood Test, Queue Reservation. 

1. บทน า

ปัจจุบันความเจรญิก้าวหนา้ทางด้านเทคโนโลยแีละแอปพลิเคชันสื่อสาร เข้ามามบีทบาทในการด าเนินงานใน

องคก์รตา่งๆ ชว่ยอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการตดิตอ่สื่อสาร และสามารถใช้ขอ้มูลร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การด าเนนิงานในหนว่ยงานมาอย่างตอ่เนื่อง โดยมีการพัฒนาและปรับใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ

ในการปฏิบัติงานและให้บริการภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะปี 

2556-2565 กระทรวงสาธารณสุข และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย พ.ศ. 2558-

2561  

แผนกเจาะเลือดโรงพยาบาลพรหมพิรามเป็นแผนกท่ีให้บริการด้านการตรวจเลือด มีบุคลากรให้บริการใน

แผนกจ านวนหกคนโดยให้บริการตั้งแต่การรับผู้ป่วยท่ีเข้ามายังแผนก ด าเนินการเจาะเลือด ตรวจในห้องปฏิบัติการ 

และแจ้งผลการตรวจเลอืด ท้ังน้ีผู้เข้ารับบริการเจาะเลือดในแผนกจะแบง่เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ผู้ปว่ยท่ีเข้ามาเจาะเลือด

ตามแพทยส์ั่งและผู้ปว่ยท่ีเข้ามาเจาะเลือดท่ัวไป ซึ่งในแต่ละวันมผีู้เข้ารับบริการเป็นจ านวนมากและมีจ านวนไม่แน่นอน 

เป็นเหตุให้บางคร้ังมีการจัดการบริการท่ีไม่เหมาะสมกับจ านวนผู้มารับบริการ ผู้เข้ารับการบริการต้องรอคอยเป็น

เวลานาน และก่อให้เกิดความแออัดในสถานพยาบาลอีกดว้ย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาแอปพลิเคชันจองคิวเจาะเลือดให้กับแผนกเจาะเลือดโรงพยาบาล

พรหมพิรามบนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ เพือ่อ านวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนัดหมายเวลาล่วงหน้า

ในการเข้ารับการเจาะเลอืดผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบเวลาที่สามารถเข้ารับ

บริการผ่านแอปพลิเคชันได้ สามารถเลือกวัน และเวลาท่ีตอ้งการเข้ารับบริการได้ตามความต้องการ และก าหนดเวลา

ให้แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการนัดหมายล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีในแผนกยังสามารถเรียกดูรายงานจ านวนผู้

จองเข้าใช้บริการในแต่ละวัน และสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลจากแอปพลิเคชันได้แก่ ระยะเวลาการรอคอยของ

ผู้รับบริการโดยเฉลี่ยตอ่วัน และจ านวนผู้ป่วยแต่ละวัน  

2. ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1. เครื่องมอืที่ใช้ในการพัฒนา 

Android (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2559) แอนดรอยด์เป็นแอปพลิเคชันปฏิบัติการท่ีมีพื้นฐานอยู่บนลินุกซ์

ถูกออกแบบส าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้จอสัมผัส เช่นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย
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บริษัท แอนดรอยด์โดยแอปพลิเคชัน Home4Homeless แอนดรอยด์เพื่อเชื่อมต่อกับส่วนต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล, GPS, 

หนว่ยความจ าเครื่องเป็นต้น 

Android Studio (บัญชา ปะสลีะเตสัง, 2559) เป็น IDE Tool จาก Google ไวพ้ัฒนาแอนดรอยด์โดยเฉพาะ

รู้จักกับ Android Studio ซึ่งเป็น IDE Tool จาก Google ไว้พัฒนาแอนดรอยด์ ส าหรับ Android Studio เป็น IDE Tools 

ล่าสุดจาก Google ไว้พัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานมาจาก InteliJ IDEA ซึ่ง

คล้ายกับการท างานของ Eclipse และ Android ADT Plugin โดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนา

เครื่องมือ IDE ท่ีสามารถพัฒนาแอปพลเิคชันบนแอนดรอยด์ให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ ท้ังด้านการออกแบบ GUI ท่ีช่วย

ให้สามารถ Preview ตัวแอปพลเิคชัน มุมมองท่ีแตกต่างกันบนสมาร์ทโฟนแตล่่ะรุ่น สามารถแสดงผลบางอยา่งได้ทันที

โดนไม่ต้องท าการรันแอปพลิเคชันบนหน้าจอ รวมท้ังยังแก้ไขปรับปรุงในเร่ืองของความเร็วของหน้าจอ ท่ียังเจอปัญหา

กันอยู่ในปัจจุบัน 

ภาษาจาวา Java (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2559) เป็นภาษาท่ีใช้สาหรับการเขียนโปรแกรม ข้อดีท่ีภาษาจา

วาท าได้ดี คือ การท่ีเขียนโปรแกรมคร้ังเดียว แต่สามารถรันบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบโดยท่ีไมต่้องอาศัย

การแปลโปรแกรม (Compiler) หรือต้องเขียนโปรแกรมใหม่ สามารถช่วยลดเวลาให้กับนักพัฒนาโปรแกรมในการ

ท างานได้มากภาษาจาวายังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือท่ีเรียกว่า OOP (Object Oriented Programming) 

โดยมีความสามารถเฉพาะตัวต่างไปจากโปรแกรมตัวอื่น เช่น C หรือ C++ ในเร่ืองของการท างานข้ามแอปพลิเคชัน

ปฏบัิตกิาร 

SQLite (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2559) เป็นแอปพลิเคชันจัดการฐานข้อมูลท่ีมีขนาดเล็ก สามารถจัดการ

ฐานขอ้มูลให้กับผู้ใช้งานโดยใช ้Syntax SQL เหมอืนกับ MySQL ชนิดขอ้มูลท่ี SQLite ซับพอร์ตก็คือ TEXT ซึ่งเหมอืนกับ 

String ในJava, INTEGER เก็บค่าตัวเลขเหมือนกับ Long และ REAL เก็บค่าเหมือนกับ Double ส าหรับใน SQLite ใน 

Android นั้นส่วนมากจะมาพร้อมเคร่ือง Android ทุกเคร่ือง ท าให้เวลาเขียนแอพเพื่อเชื่อมต่อกับ SQLite ไม่จ าเป็นต้อง

โหลดหรือท าอะไรเพิ่ม เนืองจาก Android นั้น ก็ได้เตรียม Class ตา่ ง ๆ อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานไวเ้รียบร้อย

แลว้ 

2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แอปพลเิคชันส าหรับให้บรกิารจองคิวในปัจจุบันมคีวามหลากหลาย และอยู่ในความสนใจของหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น แอปพลิเคชัน QueQ Shop เป็นแอปพลิเคชันคิวท่ีพัฒนาขึ้นโดยบริษัท คิวคิว ประเทศ

ไทย จ ากัด เพื่อให้บริการรับและเรียกคิวผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เว็บแอปพลิเคชันจองคิว

อบรมในการขอรับใบขับขี่ กรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันจัดการในส่วนต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันจองคิว

อบรมในการขอรับใบขับขี่ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้างความสะดวกในการท างานให้กับประชาชนให้ท าการ

จัดการแอปพลิเคชันจองคิวการเข้าอบรมให้ง่ายดายและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดการอบรมขอรับใบขับขี่ของ

ทางกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น 

สุฬด ีกิตตวิรเวช, สมใจ พุทธาพิทักษผ์ล และเพชรมณ ีวิริยะสืบพงศ ์(2555) ได้ท าการพัฒนาแอปพลเิค

ชันจองคิวล่วงหน้างานผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี การพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ มีการศึกษาในระหว่าง ธันวาคม 

2552 - ธันวาคม 2553 ระยะเวลา 1 ปี การวจิัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะก่อนด าเนนิการพัฒนาแอปพลิเค

ชัน,ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาแอปพลเิคชันการจองคิวล่วงหนา้ของศูนยส์ุขภาพ และระยะที่ 3 ระยะการประเมินผลหลัง
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การพัฒนาแอปพลเิคชันการจองคิวตรวจล่วงหนา้แอปพลเิคชันสามารถใช้งานได้เป็นอยา่งดี แตย่ังต้องปรับปรุงรูปแบบ

การจองให้สะดวกในการใชง้านยิ่งขึน้ 

สงบ ศศิพงศพ์รรณ, ทศนัย ชุม่วัฒนะ, ศุภณัฐ ค้าทอง (2560) ได้ท าการพัฒนาแอปพลเิคชันการจองคิว

คลินิกออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนามจีุดประสงค์เพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ  การพัฒนาได้

น าแนวคิด Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้เว็บแอปพลเิคชันสามารถปรับเวลาการรอคอยได้เอง 

และส่วนเก็บขอ้มูลท่ีเก็บขอ้มูลแบบถาวร เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ในแตล่ะวันมาบันทึกเป็นสถิติเพื่อใชใ้นอนาคต 

3. การด าเนนิการวิจัย

การพัฒนาแอปพลิ เคชันจองคิวเจาะเลือดส าหรับแผนกเจาะเลือดโรงพยาบาลพรหมพิรามบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามก าหนดการและ

แผนการด าเนินงาน ให้บรรลุขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ได้แก่การศึกษา

ระบบงานของแผนก การวเิคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อให้สอดคล้องกับการท างานในแผนก การพัฒนาแอป

พลิเคชันตามความต้องการของแผนก การทดสอบและแก้ไขแอปพลิเคชัน การประเมินแอปพลิเคชันโดยเจ้าหน้าท่ีใน

แผนก และบุคคลทั่วไป และการสรุปผลการด าเนนิงานพร้อมจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน 

3.1. การศึกษาแอปพลิเคชนังานของแผนก 

คณะผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริการเจาะเลือดในแผนกเจาะเลอืดโรงพยาบาลพรหม

พิราม  เพื่อท าการออกแบบการเก็บข้อมูลท่ีจ าเป็นลงในฐานข้อมูล รวบรวมความต้องการของบุคลากรในแผนกโดย

เร่ิมจากการสัมภาษณ์บุคลากรในแผนกจ านวน 6 คน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการปฏบัิตงิาน จากนั้นจึงน าผลท่ีได้จาก

การสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

การใช้งานจริง 

3.2. การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลเิคชัน  

การวเิคราะห์องค์ประกอบของการท างานของแอปพลเิคชัน แสดงไว้ดังแผนผังบริบทในภาพท่ี 1. 

รูปที ่1 แสดงแผนผังบริบทของการท างานของแอปพลเิคชัน 
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คณะผู้วิจัยได้น าสิ่งท่ีได้จากการวิเคราะห์ระบบงาน และความต้องการของท้ังเจ้าหน้าท่ีในแผนก และผู้

เข้ารับบริการมาด าเนินการออกแบบระบบงาน โดยพิจารณาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับ

องค์ประกอบท่ีต้องออกแบบซึ่งประกอบด้วย การออกแบบส่วนติดต่อประสานงานผู้ใช้งาน การออกแบบฐานข้อมูล 

และการออกแบบโปรแกรมดังแสดงไว้ในแผนผังการท างานในภาพท่ี 1   

3.3. การพัฒนาแอปพลเิคชัน 

การพัฒนาแอปพลิเคชันมีโปรแกรมท่ีใช้ดังนี้ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 โปรแกรมพัฒนา

แอป-พลเิคชัน ได้แก่ Android Studio โปรแกรมจัดการฐานขอ้มูล ได้แก่ SQLite ภาษาที่ใชเ้ขียนโปรแกรมคือภาษา Java 

โปรแกรมแต่งภาพภายในแอปพลิเคชันได้แก่ Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator และโปรแกรมท่ีใช้จ าลองแอป

พลเิคชัน ได้แก่ Nox และใชแ้บบสอบถามในการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลเิคชัน 

3.4. การประเมินแอปพลเิคชัน และสรุปผล 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลลัพธ์ของแอปพลิเคชันงาน โดยให้ผู้เกี่ยวข้องท าการทดสอบใช้งาน

แอป-พลิเคชันจริง และประเมินโดยการตอบแบบสอบถามท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น ท้ังนี้การทดสอบใช้งานและการ

ประเมินแอป-พลเิคชันเป็นบุคลากรในแผนกจ านวน 20 คน ผู้ใชบ้ริการท่ัวไปจ านวน 10 คน รวมท้ังสิ้น 30 คน โดยแบ่ง

ระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี 4.51-5.00 หมายถึง ดีมาก ระดับท่ี 3.51-4.50 หมายถึง ดี ระดับท่ี 

2.51-3.50 หมายถงึ ปานกลาง ระดับท่ี 1.51-2.50 หมายถงึ พอใช ้ระดับท่ี 1.00-1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง   

4. ผลการศึกษา

4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชนั 

     การออกแบบจัดท าแอปพลเิคชันในการศึกษาวิจัยคร้ังนีส้ามารถสรุปเป็นผลการพัฒนาแอปพลเิคชัน ซึ่ง

สามารถใช้งานได้จริงดังตอ่ไปนี ้

(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 2 แสดงแสดงหนา้แอปพลเิคชันของผู้ใช้งาน 
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รูปท่ี 2 แสดงแสดงหน้าเร่ิมต้นแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน จากรูปท่ี 2(ก) ผู้ใช้งานใหม่จะต้องลงทะเบียน

ผู้ใช้งานเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว และก าหนด username และ password เข้าใช้งานก่อน และหลังจาก login เข้าสู่ระบบ

แล้ว แอปพลิเคชันจะท าการตรวจสอบระดับผู้ใช้งานซึ่งประกอบด้วยสองระดับได้แก่ผู้ใช้งานท่ัวไป (user) และผู้ดูแล

ระบบ (administrator) ซึ่งหน้าจอหลักของผู้ใช้งานท่ัวไปจะแสดงดังรูปท่ี ดังรูปท่ี 2(ข) สามารถเลือกฟังก์ชันใช้งานได้

จากปุ่มท่ีแสดงบนหน้าจอหลักได้แก่ การเรียกดูข้อมูลข่าวประกาศ รูปท่ี 2(ค) การจองคิวเจาะเลือด การตั้งค่าส่วนตัว 

และเลอืกดูขอ้มูลท่ีท าการจองคิวไว้จากฟังก์ชันการจองของฉัน ฟังก์ชันใชง้านอื่นๆ แสดงตัวอยา่งไวใ้นหัวข้อยอ่ยถัดไป 

4.1.1 แสดงหน้าแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานทั่วไป 

       เมื่อผู้ใช้ login เข้าสู่แอปพลิเคชันในสถานะของผู้ใช้งานท่ัวไปจะสามารถด าเนินการในแอปพลิเคชัน

ได้ตามสิทธ์ิของผู้ใชง้านดังแสดงตัวอยา่งไวด้ังตอ่ไปน้ี 

(ก) (ข) (ค) (ง) 

รูปที่ 3 หนา้จอการจองควิตรวจเลอืด 

รูปท่ี 3 หน้าจอการจองคิวตรวจเลือด ผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูลชื่อ นามสกุลของผู้ท่ีต้องการเจาะเลือด 

และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อ การออกแบบนี้เพื่อให้ญาติสามารถจองคิดให้กับผู้ป่วยได้ ผู้ด าเนินการจอง

สามารถเลือกวัน เดือน ปีจาก ปฏิทินท่ีแอปพลิเคชันจัดท าไว้ดังรูปท่ี 3(ข) หลังจากนั้นผู้จองคิวต้องระบุประเภทการ

จองโดยเลือกจากเมนูดังรูปท่ี 3(ค) และเลือกเวลาที่ต้องการจองดังรูปท่ี 3(ง) ซึ่งจะแสดงเฉพาะเวลาที่สามารถจองได้

เท่านั้น โดยโรงทางแผนกได้ก าหนดช่วงเวลาไว้เป็นช่วงเวลาละ 30 นาที แต่ละช่วงเวลาจะก าหนดจ านวนคนไข้ท่ี

สามารถจองคิวได้ต่างกันไปตามสถิติจ านวนผู้เข้ารับบริการท่ีผ่านมา เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วผู้ใช้ต้องยืนยันด้วยการ

กดปุม่ยนืยันการจอง 
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(ก) (ข) (ค) (ง) 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอตรวจสอบการจองและหน้าจอตัง้ค่าส่วนตัว 

รูปท่ี 4 แสดงหน้าจอตรวจสอบการจอง และหน้าจอตั้งค่าส่วนตัว ผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถ

ตรวจสอบการจองคิวท่ีท ารายการไว้ย้อนหลังได้โดยเลือกฟังก์ชั่นการจองของฉันจากหน้าจอหลัก แอปพลิเคชันจะ

แสดงรายละเอียดการจองให้ทราบดังแสดงในรูปตัวอย่างท่ี 4(ก) ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้จากฟังก์ชันต้ัง

ค่าส่วนตัวในเมนูหลัก ซึ่งนอกจากจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานดังรูปท่ี 4(ข) แล้วในหนา้จอนี้ผู้ใช้ยังสามารถก าหนดเวลาการ

แจ้งเตอืนการนัดหมายดังแสดงตัวอย่างไวใ้นรูปท่ี 4(ค) ได้อีกดว้ย และเมื่อถึงเวลานัดหมายแอปพลิเคชันจะท าการแจ้ง

เตอืนด้วยขอ้ความท่ีก าหนดไว้ตามเวลาท่ีก าหนดดังตัวอย่างในรูปท่ี 4(ง) 

4.1.2 แสดงหน้าแอปพลิเคชนัของผู้ดูแลระบบ 

 เมื่อผู้ใช้ login เข้าสู่แอปพลิเคชันในสถานะของผู้ดูแลระบบ (Administrator) จะสามารถด าเนนิการ

ในแอปพลเิคชันได้ตามสิทธ์ิของผู้ดูแลระบบซึ่งจะสามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน, จัดท าขา่วประกาศ, จัดการแอปพลิเคชัน

จองคิว, จองคิวให้ผู้ใช้ท่ัวไป และเรียกดูรายการจองคิวได้ ฟังก์ชั่นการใช้งานแอปพลิเคชันได้แสดงไว้เป็นตัวอย่าง

ดังตอ่ไปน้ี 

(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอหลัก หน้าจัดท าขา่วประกาศ และหน้าเพิม่ขอ้มูลผู้ใชง้านท่ัวไปส าหรับผู้ดแูลระบบ 
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รูปท่ี 5 แสดงหน้าจอหลัก หน้าจัดท าข่าวประกาศ และหน้าเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานท่ัวไปส าหรับผู้ดูแล

ระบบ ในหน้าจอหลักส าหรับผู้ดูแลระบบจะมีฟังก์ช่ันการใช้งานแตกต่างจากผู้ใช้งานท่ัวไปดังแสดงในรูปท่ี 5(ก) ผู้ดูแล

ระบบจะสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันได้ดังแสดงในรูปท่ี 5(ข) และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย

หรือญาติผู้ป่วย ผู้ดูแลระบบสามารถสมัครเป็นสมาชกิให้กับผู้ใชง้านท่ัวไปได้ดังรูปท่ี 5(ค)  

(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 6 แสดงหน้าเรียกดูรายการจองคิว และหนา้จอจัดการแอปพลเิคชันส าหรับผู้ดูแลระบบ 

รูปท่ี 6 แสดงหน้าเรียกดูรายงานการจองคิว และหน้าจอจัดการแอปพลิเคชันส าหรับผู้ดูแลระบบ 

ในหน้าจอเรียกดูรายงานการจองคิวจะแสดงรายงานการจองคิวท่ีมีการจองเข้ามาในระบบดังรูปท่ี 6(ก) ซึ่งจะแสดง

การจองเรียงล าดับตามวันท่ีมีการจองคิว เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบจ านวนผู้จองคิ วในแต่ละวันได้ 

นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบจะสามารถจัดการแอปพลิเคชันได้ดังรูปท่ี 6(ข) ในหน้าจอนี้ผู้ดูแลระบบจะสามารถปรับเปลี่ยน

ระบบการจองได้ เช่น เมื่อตรวจสอบพบว่าจะมผีู้ใช้บริการเป็นจ านวนมากเสมอในวันจันทร์ ผู้ดูแลระบบจะเข้าไปเลอืก

วันจันทร์ท่ี 20/11/2018 ตามปฏิทิน, ก าหนดให้ช่วงเวลา 8.30 น. สามารถเข้าจองคิวผ่านแอปพลิเคชันได้ท้ังหมด 20 

คิว ดังแสดงในรูปตัวอยา่งที่ 6(ค) 

4.2 ผลการทดสอบและประเมนิแอปพลิเคชัน 

 ในการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจองคิวเจาะเลือดจากบุคลากรในแผนกจ านวน 20 คน

ผู้ใชบ้ริการท่ัวไปจ านวน 10 คน รวมท้ังสิ้น 30 คน ได้ผลการประเมินดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลเิคชัน 

หัวข้อค าถาม Mean S.D. ความหมาย 

1.แอปพลเิคชันใชง้านได้ง่าย 4.50 0.51 ด ี

2.เมนแูอปพลิเคชันใชง้านได้ง่าย 4.33 0.61 ด ี

3.ความถกูต้องของขอ้มูลการจองควิ 4.27 0.58 ด ี

4.เทคโนโลยมีคีวามสะดวกและรวดเร็ว 4.57 0.50 ดีมาก 

5.ความทันสมัยของแอปพลเิคชัน 4.43 0.63 ด ี

6.การจัดรูปแบบตัวหนังสอืงา่ยตอ่การอ่านและใชง้าน 4.43 0.57 ด ี

7.ความสวยงามของแอปพลเิคชัน 4.07 0.87 ด ี

8.สีสันแอปพลเิคชันมคีวามเหมาะสม 4.23 0.73 ด ี

9.ความพงึพอใจในการใช้งานแอปพลเิคชัน 4.33 0.71 ด ี

10.ท่านต้องการน าแอปพลเิคชันนีไ้ปใชง้านจรงิ 4.47 0.63 ด ี

5. อภปิรายผล

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันการจองคิวเจาะเลอืดผ่านแอปพลิเคชันปฏิบัตกิาร

แอนดรอยด์ตามกระบวนการท่ีก าหนดขึ้น หลังจากท่ีพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วเสร็จ ได้น าไปทดสอบใช้งานโดยผู้ท่ี

เกี่ยวข้องจ านวน 30 คน และประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันด้วยแบบสอบถาม พบว่าผลการ

ประเมินแอปพลิเคชันโดยบุคลากรในแผนกจ านวน 20 คนและผู้ใช้บริการท่ัวไปจ านวน 10 คน รวมท้ังสิ้น 30 คน มี

ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันด้านต่างๆ ดังนี้ 1) แอปพลิเคชันใช้งานได้ง่ายอยู่ในระดับ 4.50 = ดี 2) 

ขั้นตอนการจองคิวใชง้านได้ไม่ซับซ้อนอยู่ในระดับ 4.33 = ดี 3) ความถูกต้องของขอ้มูลการจองคิวอยูใ่นระดับ 4.27 = 

ดี 4) เทคโนโลยีมีความสะดวกและรวดเร็วอยู่ในระดับ 4.57 = ดีมาก 5) ความทันสมัยของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับ 

4.43 = ดี 6) การจัดรูปแบบตัวหนังสอืงา่ยตอ่การอ่านและใชง้านอยู่ในระดับ 4.43 = ดี 7) ความสวยงามของแอปพลเิค

ชันอยู่ในระดับ 4.07 = ดี 8) สีสันแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 4.23 = ดี 9) ความพึงพอใจในการใช้งาน

แอปพลิเคชันอยู่ในระดับ 4.33 = ดี 10) ความต้องการน าแอปพลิเคชันนี้ไปใช้งานจริงอยู่ในระดับ 4.47 = ดี สรุป

ภาพรวมความพงึพอใจของแอปพลิเคชันโดยรวมเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับ “ด”ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผล

การประเมินในคร้ังนี้มีค่าน้อย แสดงให้เห็นว่าคะแนนท่ีได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละหัวข้อมีค่า ใกล้เคียงกัน 

ท้ังนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจมากท่ีสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ว่ามีความสะดวกและรวดเร็ว โดยได้รับ

คะแนนเฉลี่ย 4.57 ในขณะท่ีความสวยงามของแอปพลิเคชันได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 4.07 ซึ่งคณะผู้ด าเนิน

งานวจิัยจะได้น าไปปรับปรุงตอ่ไป 

6. สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันจองคิวเจาะเลือดให้กับแผนกเจาะเลอืดโรงพยาบาลพรหมพริามบนระบบปฏิบัตกิาร

แอนดรอยด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนัดหมายเวลาล่วงหน้าในการเข้ารับ
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การเจาะเลือดผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยสามารถเลือกวัน และเวลาท่ีต้องการเข้ารับบริการได้ตาม

ความต้องการ และสามารถก าหนดเวลาให้แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการนัดหมายล่วงหน้าได้ ในส่วนของผู้ดูแลระบบจะ

สามารถเรียกดูรายงานจ านวนผู้จองเข้าใช้บริการในแต่ละวันได้ สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลจากแอปพลิเคชันได้แก่ 

ระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการโดยเฉลี่ยต่อวัน และจ านวนผู้ป่วยแต่ละวัน เป็นต้น คณะผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม

ข้อมูลท่ีเกี่ยวขอ้งโดยการสังเกตุและส าภาษณ์บุคลากรในแผนกจ านวน 6 คน จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทาง

ในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานจริง หลังจาก

พัฒนาแอปพลิเคชันแล้ว คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบโดยบุคลากรของโรงพยาบาลพรหมพิราม และผู้ใช้งานท่ัวไป 

พบว่าแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ สามารถเพิ่มช่องทางการขอเข้ารับ

บริการเจาะเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแจ้งเตือนเวลานัดหมายให้แก่ผู้ใช้งานได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ท าให้

เกิดความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีในแผนก แอปพลิเคชัน

สามารถช่วยให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีต้องใช ้รวมถึงการจัดก าลังเจ้าหน้าท่ีได้อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้  

7. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

ในกรณีท่ีมีการน าไปพัฒนาต่อไปควรมกีารปรับปรุงแอปพลิเคชันโดยท าการปรับแต่งให้สวยงามมากขึ้น, เพิ่ม

ระบบการแจ้งเตือนเวลานัดหมายผ่าน SMS และแจ้งจ านวนผู้ท่ีรอคอยในคิวก่อนเวลานัดหมายของผู้ใช้งานผ่านระบบ 

SMS นอกจากนี้ แอปพลเิคชันยังสามารถพัฒนาตอ่ไปเพื่อใชส้ าหรับการนัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาโรคท่ัวไปใน

สถานพยาบาลต่างๆ ได้อีกดว้ย 
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บทคัดย่อ: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce สามารถเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์สร้างผลก าไรให้กับผู้ประกอบการทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ของ เว็บไซต์คือ

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์น าเสนอรูปแบบภาพนิ่ง ท าให้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อสินค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนัน้ผู้วจิัยจึงได้พัฒนาเว็บไซตฝ์้ายชาวเขาซึ่งเป็นร้านขายเสือ้ผ้าพื้นเมือง จังหวัดนา่น ด้วยวิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบตามหลักทฤษฎี SDLC เพื่อท่ีจะได้เว็บไซต์ท่ีตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย และใช้หลักทฤษฎี

การตลาด 5W1H เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของร้านค้า โดยจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบดังกล่าวพบว่าวิธีท่ี

น าเสนอโดยการเพิ่มรูปแบบวิดิโอและสื่ออนิโฟกราฟิกให้กับเว็บไซต์ สามารถน าไปใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ผู้ซื้อสินค้ามี

ความพงึพอใจระบบการใช้งานระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสฝ์้ายชาวเขาดอทคอมอยูใ่นระดับมาก 

ค าส าคัญ: ระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์, เสื้อผ้าพื้นเมอืง, ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ, ทฤษฎีการตลาด 5W1H 

Abstract: E-Commerce can increase the online trading channel through computer network to make more profits for 

business organization. However, the main problem of website is that the images are shown in the E-Commerce 

system. It cannot be attracted the attention of customers effectively. Therefore, the researcher has developed the 

Faichaokho website, which is a native clothing shop in Nan province, by SDLC model to obtain the desired website of 

the customers and sellers. The 5W1H model is used to analyze the objective groups of the shop. Based on the analysis 

and design of the system, it is found that the proposed method can be utilized effectively. The customers satisfy 

greatly the use of the electronic commerce system for the Faichaokho.com shop. 

Keywords: E-Commerce, Native Clothing, Software Development Life Cycle Model, 5W1H model 
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1. บทน า

การสื่อสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ

สื่อสาร รวมถึงการซื้อขายสินค้าออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอสิกส์ E-Commerce 

(Chansanam & Detthamrong, 2018, pp. 70-93) โดยหากผู้ประกอบการรายใดมีการขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ

พาณิชยอ์เิล็กทรอสกิส์สามารถสรา้งความได้เปรียบเหนอืคูแ่ข่งขัน (Sloot, 2018, pp. 410-411) มากกวา่รา้นค้าแบบดั้งเดิม

ท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าหน้าร้านเพียงอย่างเดียว เพราะการขายสินค้าออนไลน์สามารถขายได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 

(Malik & Raheja, 2018, p. 88) ซึ่งร้านค้าแบบดั้งเดิมอาจประสบปัญหาหลายอย่าง เชน่ การเชา่พืน้ท่ีในราคาที่สูงท่ีมีพื้นท่ี

จ ากัด รวมถึงท าเลท่ีตัง้ การเดินทางของลูกค้าซึ่งส่งผลกระทบตอ่ราคาสินค้าท าให้ราคาสินค้ามีราคาสูง อีกท้ังการเข้าถึง

กลุ่มลูกค้าไมท่ั่วถึง (Hsiao, 2009, pp. 86-95) และผลการส ารวจในปี 2561 พบว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยซึ่ง

มีประมาณ 57 ล้านคน มีพฤติกรรมค้นหาสินค้าและบริการเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 71% 

โดยอันดับหนึ่งของสินค้าในการเลือกซื้อ คือ ประเภทหมวดสินค้าธุรกิจเสื้อผ้าและความงาม คิดเป็น 38% (marketingoops.com, 

2561) ดังนั้นธุรกิจการขายเสื้อผ้าจึงเป็นท่ีนิยมส าหรับผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อจ าหน่ายผ่านช่องทางระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดความสามารถการแข่งขันเหนือคู่ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น (ปรารถนา พะสิม และวิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ, 

2561, น. 345-360) ดังนัน้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์เพื่อท าให้เว็บไซตข์องร้านตนเองมคีวามนา่สนใจ 

มคีวามแตกตา่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ซือ้ และเข้าถึงกลุ่มผู้ซือ้ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ  

ในงานวิจัยน้ีได้ศึกษาข้อมูลร้านฝ้ายชาวเขา ซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมอืง จังหวัดนา่น ขายสนิค้าประเภทเสื้อผ้าชุด

พื้นเมอืงภาคเหนือท่ีได้รับความสนใจอยา่งมากในกลุ่มสตรีซึ่งมกีารอนุรักษ์แตง่กายชุดพื้นเมือง และกลุ่มวัยรุ่นผู้สนใจสวม

ใส่เสื้อผ้าพื้นเมอืง (เกศทิพย ์กรี่เงิน, สมภพ สุวรรณรัฐ, และสุวรรณา นาควิบูลยว์งศ์, 2561, น. 183-198) โดยผู้วจิัยได้ท า

การพัฒนาเว็บไซต์ระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการวิเคราะห์และออกแบบทฤษฏี SDLC (Kramer, 2018) เพื่อให้

ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ และช าระเงินผ่านระบบ 

และท าการตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งสินค้า อีกท้ังได้วิเคราะห์รูปแบบตามหลักทฤษฎีการตลาด 5W1H เพื่อให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อยา่งชัดเจน  (Han, Lee, Lee, & Lee, 2013, pp. 349-353) โดยงานวจิัยนี้ได้น าเสนอเทคนิควธีิการสร้าง

สื่อวิดีโอ และสื่ออินโฟกราฟิก แนะน าเสื้อผ้าของร้านฝ้ายชาวเขาขึ้นมาเพื่อใช้ในการท าร้านค้าออนไลน์มีความแปลกใหม่

บวกกับมีความน่าสนใจในตัวของเว็บไซต์ เป็นการเพิ่มความรู้ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้กับลูกค้า กลุ่มผู้ท่ีมีความสนใจใน

เสื้อผ้าพื้นเมอืง และการแนะน าแหล่งท่ีมาของเนื้อผ้าฝ้าย ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าพื้นเมอืง   

2. เครื่องมอืการวิจัย

2.1 ซอฟตแ์วร์ 

 WordPress โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีไว้เพื่อสร้างและจัดการเนื้อหาบนอนิเตอร์เน็ต

และ Woocommerce ปลั๊กอนิเพื่อจัดการระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์

 Powtoon เพื่อสร้างอนิเมช่ัน และสื่อวดิีโอ

 Adobe Premiere pro cc  และ PhotoScape เพื่อการสร้างสอืวิดโิอ การสร้างอนิโฟกราฟกิ
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2.2 ฮาร์ดแวร์  

กล้องวดิีโอ, กล้องถ่ายภาพ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. การด าเนินการวิจัย

3.1 ทฤษฎี SDLC (System Development Life Cycle: SDLC) 

วงจรชวีติของการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือวธีิการแนวคดิขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแ์วร์ ให้

ส าเร็จ (Usman & Nonyelum, 2018, pp. 58-64)  โดยผู้วจิัยได้น ามาปรับใชใ้นการวิจัยดังตอ่ไปน้ี 

3.1.1 การศึกษาสภาพปัญหา ร้านฝ้ายชาวเขามีหน้าร้านซึ่งเปิดให้บริการเลือกซื้อสินค้า เวลาเปิดท าการ 

08.00-18.00 น. โดยร้านคา้ไมม่ีเว็บไซต์เป็นของตนเอง มเีพยีงการขายสนิค้าออนไลนผ์่านช่องทาง Facebook เท่านัน้  

3.1.2 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลร้านฝ้ายชาวเขาพบวา่ ร้านมี

การจ าหน่ายเฉพาะเสื้อผ้าพื้นเมอืง และเครื่องประดับท่ีท าจากงานฝีมอืเท่านัน้ 

3.1.3 การวิเคราะห์ จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบระบบโดยการจดชื่อโดเมนเนม ให้

เหมาะสมกับช่ือร้าน โดยจดในชื่อ http://www.faichaokhao.com/ 

3.1.4 การออกแบบระบบ รูปแบบของสีใช้พื้นท่ีสีขาว และขนาดหน้าจอหลักเว็บไซต์สามารถรองรับการ

ท างานทัง้มอืถอื และเครื่องคอมพวิเตอร์  

3.1.5 การพัฒนาเว็บไซต์ ได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม WordPress และเลือกใช้ปลั๊กอิน Woocommerce เพื่อ

จัดการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถโต้ตอบการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อได้ และผู้ขาย ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้า

จนถึงการจัดสง่สินค้า และการช าระเงิน 

3.1.6 การทดสอบระบบเว็บไซต์ ได้ท าการทดสอบฟังก์ชันการใชง้านระบบตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการซื้อขายจรงิว่ามี

ส่วนไหนบกพร่องหรือไมส่มบูรณ์ โดยหากตรวจพบจะท าการแก้ไข จากนั้นจะท าการตรวจเช็ควา่มีระบบใดท่ีมีการอัพเดท

ปลั๊กอนิหรือไมห่ากมีจะท าการอัพเดททันที 

3.1.7 ประเมินผลของระบบเว็บไซต์ จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบร้านค้า

พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสฝ์้ายชาวเขา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของระบบให้มีประสิทธิภาพ 

3.2 ทฤษฎีการตลาด 5W1H 

หลักการ 5W1H คือการวิเคราะห์ (Analysis Thinking) เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มของเป้าหมายลูกค้าที่ตรงต่อความ

ตอ้งการในการซื้อสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการซื้อสินค้ามากท่ีสุดร้านฝ้ายชาวเชา โดยวเิคราะห์ดังตอ่ไปนี้ 

 Who  คือ กลุ่มลูกค้าที่สนใจเสื้อผ้าชุดพื้นเมอืง และเครื่องประดับชาวเขา โดยเนน้กลุ่มสุภาพสตรี

 What คือ เสื้อผ้า และเคร่ืองประดับสไตลช์าวเขาคลาสสคิ

 When คือ รา้นฝ้ายชาวเขาดอทคอมจะเปิดท าการตลอด 24 ชั่วโมง

 Why  คือ สินค้าของทางรา้นมกีารผสมผสานความเป็นพืน้เมอืงและความทันสมัยเข้าดว้ยกัน

 Where คือ ลูกค้าท่ีอยูใ่นประเทศ และตา่งประเทศ

 How : ขายสนิค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.faichaokhao.com
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รูปท่ี 1 การวเิคราะห์ร้านฝ้ายชาวเขาตามหลักทฤษฎี 5W1H 

3.3 ศกึษารูปแบบอนิโฟกราฟิก 

อินโฟกราฟิก ( Infographic) เกิดจากการผสมค า Information และ Graphic ดังนั้นค าว่า อินโฟกราฟิก 

(Infographic) มีความหมายว่า การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้ภาพกราฟิกเป็นเคร่ืองมือส าคัญ ซึ่ง 

อินโฟกราฟิกนี้มักจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ “ข้อมูล” (ตัวหนังสือ) และ “ภาพกราฟิก”  โดยองค์ประกอบท่ี

ส าคัญอีกสว่นคอืการเลอืกใช้สีในการออกแบบอนิโฟกราฟิก (ธัญธัช นันท์ชนก, 2561, หนา้ 24-99) ค านึงถึงองค์ประกอบ

เร่ืองอิทธิพลของสีต่อความรู้สึก เช่น ถ้าต้องการสื่อถึงความตื่นเต้น ท้าทาย ควรเลือกใช้สีแดง หรือถ้าต้องการเน้นความ

เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา ก็เลือกใช้สีเขียว พร้อมท้ังใช้พื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อนเป็นหลัก โดยงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา

รูปแบบของอินโฟกราฟิกให้มีความดงึดูดความสนใจ ดังตอ่ไปน้ี 

3.3.1 การก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยต้องทราบก่อนว่าจะท าอินโฟกราฟิกเร่ืองอะไร มีจุดประสงค์

อย่างไร เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการท าท่ีชัดเจน 

3.3.2 การก าหนดสาระส าคัญ โดยการเน้นรูปแบบข้อความเป็นประโยคสั้นๆ มีความกระชับและตรง

ประเด็น ท าให้ผู้อา่นเข้าใจง่าย 

3.3.3 การรวบรวมข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียด ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น ในรูปของ

ข้อความ หรอืตัวเลขท่ีเกี่ยวข้องน ามาใช ้

3.3.4 การค้นหาข้อมูลเชงิลึก จะชว่ยให้อนิโฟกราฟิกมคีวามนา่สนใจมากขึ้น พร้อมท้ังการสร้างการเล่าเร่ือง

ควรเชื่อมโยงข้อมูลกับรูปภาพให้มีความตอ่เนื่องกัน 

5W1H

Who

เน้นกลุ่ม

สุภาพสตรี
What

สินค้าผ้า

พื้นเมอืง

When

ขายตลอด 

24 ชั่วโมง
Why

สินค้า

งานฝีมือ

Where
faichaokhao.com

How
E-Commerce
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3.3.5 การวางเลยเ์อา้ท์ คือแบ่งสัดส่วนขอ้มูล กับรูปภาพให้มีความสมดุล เพ่ือความสวยงาม 

3.3.6 การใส่ภาพประกอบ โดยภาพท่ีใชน้ัน้ต้องสร้างแรงดึงดูดให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วม และประทับใจ 

3.3.7 การทดสอบการใช้งานบนอุปกรณท่ี์แตกต่างกัน เชน่ มอืถอื และหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

4. ผลการศึกษา

ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ระบบมีการจัดการ 2 ส่วนคือ ส่วนผู้ใช้งาน และส่วนผู้ดูแลระบบ 

โดยรูปแบบหนา้จอมีการรองรับขนาดจอภาพได้ท้ังคอมพวิเตอร์ และมอืถอื และมีเมนูแสดงรายการ ดังตอ่ไปนี้ 

4.1 ส าหรับผู้ใชง้านระบบเว็บไซต์ (User)  

4.1.1 ระบบสั่งซือ้ 

1) แบบเป็นสมาชกิ

2) แบบไมเ่ป็นสมาชกิ

4.1.2 ระบบสมัครสมาชิก 

1) สมัครสมาชิก

4.1.3 ระบบการสั่งซือ้ 

1) เลอืกสนิค้า

2) ตะกรา้สินคา้

3) แสดงรายการสนิคา้ ราคา และจ านวนสินค้าท่ีสั่งซื้อ

4) สรุปยอดรวมสนิค้าและราคา

5) แจ้งการช าระเงิน

4.1.4 การช าระเงิน 

1) ช าระผา่นบัญชธีนาคาร หรือ Prompt Pay

4.1.5 ระบบการจัดส่ง 

1) จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบพัสดดุ่วนพิเศษ (EMS)

4.2 ส าหรับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (Admin) 

4.2.1 ระบบจัดการลูกค้า 

1) จัดการขอ้มูลลูกค้าท่ีเป็นสมาชกิ

4.2.2 ระบบจัดการรายการสนิค้า 

1) เพิ่ม-ลบ หมวดหมูส่ินค้า

2) เพิ่ม-ลบ ประเภทสินค้า

3) เพิ่ม-ลบ และแกไ้ขสินค้า

4.2.3 ระบบจัดการรายการ 

1) จัดการรายการค าสั่งซื้อ

2) จัดการสถานะสินคา้

3) แจ้งข้อมูลให้ลูกคา้ทราบ
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รูปท่ี 2  แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์ร้านฝ้ายชาวเขา 

จากรูปท่ี 2 แสดงหน้าจอหลกัของเว็บไซต์ www.faichaokhao.com ซึ่งเป็นระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถ

รองรับการท างานได้ท้ังจอมือถือ และจอเครื่องคอมพวิเตอร์ 

 (ก) แสดงรายการตะกร้าสนิค้า    (ข) แสดงรายการแจ้งช าระเงนิ 

รูปท่ี 3 การสั่งซือ้สนิคา้ผ่านตระกรา้สินคา้ และแจ้งการช าระเงิน 
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จากรูปท่ี 3 (ก) แสดงถึงขอ้มูลภายในตะกร้าสนิค้าหลังจากที่ลูกค้าได้เลอืกสนิค้าแลว้ ขั้นตอนตอ่มาคือตรวจสอบ

ความถูกต้องข้อมูลของสินค้าท่ีลูกค้าได้สั่งซื้อ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อมูลท่ีอยู่ในการจัดส่งสินค้า โดยรูปท่ี 3 (ข) แสดง

รายละเอยีดของการช าระเงินให้ทราบ เมื่อช าระเงินแลว้ให้แจ้งช าระเงินท่ีหน้าเว็บตอ่ไปได้ 

รูปท่ี 4 แสดงขอ้มูลการติดต่อสอบถามและการแนะน าการสั่งซือ้สนิค้า 

จากรูปท่ี 4 แสดงถึงข้อมูลการติดต่อสอบถามร้านฝ้ายชาวเขา และการแนะน าข้อมูลการบริการลูกค้าตั้งแต่

เร่ิมต้นการสั่งซื้อ ช่องทางการช าระเงิน วิธีแจ้งการช าระเงิน  วิธีตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ และการสมัครสมาชกิรา้นค้า 

โดยรูปแบบจะน าเสนอเป็นภาพวิดิโอ และสื่ออนิโฟกราฟกิ 

รูปท่ี 5 การน าเสนอสื่อวิดโิอเพื่อแนะน ารา้นค้าและสินค้า 

จากรูปท่ี 5 แสดงถึงการน าเสนอวิดิโอเพื่อแนะน าสถานท่ีร้านค้าฝ้ายชาวเขา และวิธีการอธิบายได้มาซึ่ง

เสื้อผ้าพื้นเมืองจังหวัดน่าน โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้า และน าข้อมูลดังกล่าวท าเป็นสื่อวิดิโอ

แสดงบนเว็บไซต์ เพ่ือสร้างการดงึดูดความสนใจกับลูกค้า 
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รูปท่ี 6 การน าเสนอสื่ออนิโฟกราฟิกเพื่อแนะน ารา้นค้าและสินคา้

จากรูปท่ี 6 แสดงถึงข้อมูลสื่ออินโฟกราฟิกเพื่ออธิบายกระบวนการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึง 

การช าระเงิน และการตรวจสถานะการขนส่งทางไปรษณีย์ 

5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์

5.1 กลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้ประกอบการร้านฝ้ายชาวเขา จ านวน 1 คน  และลูกค้าร้านฝ้ายชาวเขา จ านวน 50 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจงจากผู้ท่ีซือ้สนิค้าออนไลนผ์่านเวบ็ไซต์ฝ้ายชาวเขาดอทคอม และผู้สนใจซือ้สนิค้าออนไลน์ 

5.2 สถิตท่ีิใชใ้นการวิจัย 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การ

ประเมิน (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2550, pp. 34-35) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4  หมายความว่า ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3  หมายความว่า ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2  หมายความว่า ระดับนอ้ย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1  หมายความว่า ระดับนอ้ยท่ีสุด

ผลการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ฝ้ายชาวเขา จ านวน 50 คน ใช้แบบสอบถาม

การประมาณความพึงพอใจของผู้ใชท่ี้มีต่อเว็บไซต์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้วยคา่สถิตพิื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับความพงึพอใจดา้นตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้เว็บไซต ์

รายการ �̅� S.D. แปลผล 

1. เว็บไซต์งา่ยตอ่การใชง้านของผู้ใช้ 4.30 0.73 มาก 

2. การจัดต าแหนง่ รูปภาพ และเมนูงา่ยตอ่การใชง้านของผูใ้ช้ 4.22 0.76 มาก 

3. การท างานของเว็บไซต์เป็นไปตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ 4.26 0.74 มาก 

4. เว็บไซต์มคีวามปลอดภัยในดา้นข้อมูลของลูกค้าและการใชง้าน 4.00 0.85 มาก 

โดยรวม 4.20 0.77 มาก 

จากตารางท่ี 1 แสดงถึงการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านเว็บไซต์ฝ้ายชาวเขาโดยรวมอยูใ่นระดับมาก

โดยมีคา่ �̅� = 4.2 และ S.D. = 0.77 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจด้านด้านฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต ์

รายการ �̅� S.D. แปลผล 

1. การใช้ค าสั่งตา่ง ๆ ในสว่นของเมนูสะดวกต่อผู้ใชง้าน 4.14 0.75 มาก 

2. ความรวดเร็วในการใชง้านเมนูหนา้เว็บไซต์ 4.32 0.73 มาก 

3. ระบบการสั่งซือ้สนิค้างา่ยตอ่การใช้งานของผูใ้ช้ 4.22 0.81 มาก 

4. ขั้นตอนวธีิการแจ้งช าระเงิน 4.24 0.71 มาก 

5. ขั้นตอนวธีิการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ 4.26 0.77 มาก 

โดยรวม 4.24 0.75 มาก 

จากตารางที่ 2 แสดงถึงการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านเว็บไซต์ฝ้ายชาวเขา โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

โดยมีคา่ �̅� = 4.24 และ S.D. = 0.75 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใชง้านเว็บไซต ์

รายการ �̅� S.D. แปลผล 

1. ความเหมาะสมในการเลอืกใช ้ขนาดตัวอักษร

และการใส่สีตัวอักษร
4.32 0.71 มาก 

2. ความเหมาะสมในการใชส้ัญลักษณห์รือรูปภาพ

ในการสื่อความหมาย
4.24 0.81 มาก 

3. ความเหมาะสมในการใชข้้อความเพื่ออธิบาย 4.20 0.75 มาก 

4. ความเหมาะสมในการวางต าแหนง่รูปภาพ

และเมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์
4.30 0.85 มาก 

โดยรวม 4.27 0.78 มาก 
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จากตารางที่ 3 แสดงถึงการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านเว็บไซต์ฝ้ายชาวเขา โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

โดยมีคา่ �̅� = 4.27 และ S.D. = 0.78 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในการใชเ้ว็บไซต ์

รายการ �̅� S.D. แปลผล 

1. ความปลอดภัยในการใชง้านเว็บไซต์ของผูใ้ชง้าน 4.28 0.69 มาก 

2. ความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ท่ีท่านใชง้านอยู่ 4.24 0.76 มาก 

3. การพสิูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานโดยใช ้Username

และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ
4.14 0.87 มาก 

4. ความปลอดภัยในดา้นข้อมูลของผู้ใช้งาน 4.36 0.77 มาก 

โดยรวม 4.26 0.77 มาก 

จากตารางที่ 4 แสดงถึงการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านเว็บไซต์ฝ้ายชาวเขา โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

โดยมีคา่ �̅� = 4.26 และ S.D. = 0.77 

6. สรุปผลการวิจัย

รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ร้านฝ้ายชาวเขาใช้โปรแกรม Wordpress ในการพัฒนา และใช้ Woocommerce เป็น 

ปลั๊กอินเพื่อจัดการเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดภายในเว็บไซต์ โดยการท างานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน

ผู้ใชง้าน และส่วนผู้ดูแลระบบ โดยในสว่นของผู้ใช้สามารถท่ีจะสั่งสินค้าโดยเป็นสมัครสมาชิก และการไมเ่ป็นสมาชกิ ระบบ

สามารถแสดงรายการสินค้าท้ังหมด ระบบตะกร้าสินค้า ระบบการสรุปยอดรวมและสินค้าท่ีสั่งซื้อ ระบบแจ้งช าระเงินเมื่อ

ช าระเงินแล้ว มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบขั้นตอนการเตรียมสินค้าจนถึงการส่งสินค้าพร้อมด้วยการแจ้งเลขพัสดุท่ีจัดส่งทาง

อีเมลของลูกค้า ส่วนผู้ดูแลระบบของเจ้าของร้านจะมีระบบจัดการข้อมูลลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก ระบบจัดการสินค้า ระบบ

จัดการรายการ อีกท้ังเว็บไซต์ดังกล่าวได้สร้างสื่อวีดีโอแนะน าร้านฝ้ายชาวเขา และสื่ออินโฟกราฟิกส าหรับเล่าความ

เป็นมาของต้นฝ้ายจนการน าไปท าเป็นเสื้อผ้า โดยผลการวิจัยพบว่าในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ท่ัวไปได้ข้อมูลการใช้

งานดังนี้ ด้านตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือเว็บไซต์มคีวามปลอดภัยในดา้นข้อมูล

ของลูกค้าและการใชง้านดา้นฟังก์ชันการท างานของเว็บไซตไ์ด้รับความพงึพอใจมากท่ีสุด คือ ระบบการสั่งซือ้สนิค้างา่ยตอ่

การใช้งานของผู้ใช้ ด้านความง่ายต่อการใช้งานเว็บไซต์ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมในการวาง

ต าแหน่งรูปภาพ และเมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์ และด้านความปลอดภัยในการใช้เว็บไซต์ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 

การพสิูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานโดยใช ้Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ  

โดยจากการวเิคราะห์และออกแบบระบบดังกล่าวพบวา่วิธีท่ีน าเสนอโดยการเพิ่มรูปแบบวดิิโอและสื่ออนิโฟกราฟิก

ให้กับเว็บไซต์ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ซื้อสินค้ามีความพึงพอใจระบบการใช้งานระบบพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกสฝ์้ายชาวเขาดอทคอมอยูใ่นระดับมาก 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงการใช้ค าสั่งเสียงสั่งให้หุ่นยนต์ยานพาหนะท าตามค าสั่งของผู้ใช้  ผ่านแอพพลิเคชันหรือ

เรียกว่า แชทบอท โดยจะต้องรับค าสั่งของผู้ใช้แล้วจึงทวนค าสั่ง จะส่งค าสั่ง เช่น จงเดินหน้า จงถอยหลัง จงหยุด เป็นต้น 

ท าให้แชทบอทสามารถควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะให้ท าตามค าสั่งของผู้ใช้  ซึ่งระบบนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างมาก 

เช่น ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ หรือแม้กระท่ังน าไปประยุกต์ในด้านอื่นๆ ซึ่งระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับ

ควบคุมยานพาหนะ เป็นการท างานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยการน าเอาเทคโนโลยีแชทบอท 

มาประยุกตใ์ชใ้ห้เข้ากับหุ่นยนตย์านพาหนะ ท าให้หุ่นยนตย์านพาหนะสามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค ำส ำคัญ: ค าส าคัญ: แชทบอท, หุ่นยนตย์านพาหนะ, อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, อนิเทอร์เน็ตของยานพาหนะ 

Abstract:  In this research, we studied the use of voice commands controlling robotic vehicle to follow the user 

commands through an application, also called as chatbot. It must only conform user commands, then it repeated the 

command such as go straight, reverse, stop, etc. We got that the chatbot can control the robotic vehicle to follow the 

user's instructions. This system was very useful for users such as allowing interaction with users, or even applying to 

another fields. Chatbot system for the control vehicle had interoperability between software and hardware by 

bringing chatbot technology to apply to robot vehicles. Robotic vehicle was able to work more effectively. 

Keywords: Chatbot, Robotic vehicle, Internet of Things, Internet of Vehicles 
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1. บทน ำ

มนุษย์ได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์กลท่ีเคลื่อนไหวได้มานานโดยในสมัยโบราณชาวกรีกจะเรียกว่าออโตมาตา 

(Automata) ซึ่งเป็นท่ีมาของค าว่า “อัตโนมัติ” (Autonomous) ในปัจจุบันน่ันเอง ออโตมาตา ชิ้นแรกของโลกเท่าท่ีมหีลักฐาน

บันทึกไว้ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ.143) โดย อาร์คายทาส (Archytas) นักคณิตศาสตร์ 

และนักประดิษฐ์ชาวกรีก ได้ประดิษฐ์นกพริาบกล ท่ีสามารถบนิและขยับ ปีกขึน้ลงได้ โดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจากไอน้ า 

จากการศึกษาพบวา่หุ่นยนตย์านพาหนะที่มีในปัจจุบันจะท างานโดยมีการโปรแกรมไว้แล้ว เพราะระบบส่วนใหญ่จะ

เป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจเกิดปัญหาการท างานโดยเปล่าประโยชน์ หรือการท างานในรูปแบบเดิมๆ หลายคร้ัง โดยใน

บทความวิจัยนี้จะพูดถึงการเพิ่มระบบแชทบอทเข้ามาเพื่อช่วยให้ระบบของหุ่นยนต์ยานพาหนะท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถสั่งหยุดหรือท างานตามค าสั่งได้ ในระบบนี้มีการท างานท่ีหลากหลายของหุ่นยนต์

ยานพาหนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ต้นแบบอุปกรณ์หุ่นยนต์ยานพาหนะท่ีใช้แชทบอทในการสั่งการได้  

ซึ่งสามารถน ามาสร้างแอพพลิเคชันแชทบอทท่ีสามารถติดต่อกับตัวหุ่นยนต์เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้  

และสามารถน ามาเป็นต้นแบบไปพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของโปรแกรมตอ่ไป 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Archana P. et al., (2017) ได้สร้างกรอบแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับยังไม่กว้างขวาง แต่เป็นยุคท่ีก าลังสร้าง 

ยุคดิจิตอล แนะน ายุคของสมาร์ทที่เชื่อมต่อกันหรือ “สิ่งต่างๆ” ท่ีพัฒนาขึน้ตามสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยู่ ด้วยการ

ใชรู้ปแบบการก าหนดท่ีอยูเ่ฉพาะ และโปรโตคอลการสื่อสารมาตรฐาน IoTs จะเชื่อมตอ่สิ่งเหล่านี้หรือวัตถุต่าง ๆ เพื่อสร้าง

ชว่งเทคโนโลยท่ีีหลากหลายซึ่งสามารถโตต้อบกันได้ 

ระบบ IoTs ท้ังหมดประกอบด้วยเซนเซอร์ (เช่น อุณหภูมิแสง และการเคลื่อนไหว) ตัวกระตุ้น (เช่น ตัวแสดง เสียง 

และมอเตอร์) การค านวณ (เช่น โปรแกรม และตรรกศาสตร์) และอินเตอร์เฟสการสื่อสาร (แบบมีสายหรือไร้สาย) 

การ ท างานร่วมกันกับ IoTs ผ่านสว่นต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interfaces: API) นอกจากนี้

นักพัฒนาระบบ IoTs ยังพัฒนาระบบท่ีเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลักผ่านบริการแบบคลาวด์  ซึ่งก าลังเติบโตอย่างมากและ 

ได้รับการยอมรับแพลตฟอร์มท่ีใช้ระบบบริการแบบคลาวด์เหล่านี้  เช่น IBM IoT Platform, Amazon Web Services IoT, 

Cisco IoTเป็นต้น 

แชทบอทท างานบนข้อมูลผู้ใช้เพื่อให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้โดยใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ และสแกนฐานความรู้

ของแชทบอท เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีเหมาะสมแก่ผู้ใชต้ามความตอ้งการของผู้ใชโ้ดยแชทบอทให้ค าปรึกษาด้านอาชพีน้ันเป็นแช

ทบอทท่ีช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพของตนในอนาคต ส่วนติดต่อผู้ใช้ส าหรับแชทบอทนี้มีลักษณะเป็นแอพพลิเค

ชันพื้นฐานท่ีประมวลผลการสอบถามของผู้ใช้ ประการแรกแชทบอทพยายามรับข้อมูลพื้นฐานจากผู้ ใช้ ซึ่งบอทจะถาม

ค าถามจากชุดค าถามที่ก าหนดไวใ้นฐานขององค์ความรู้ของแชทบอท หากแชทบอทได้รับค าตอบท่ีเหมาะสมกับค าถามแล้ว

การประมวลผลต่อไปในชุดค าถาม และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้ในการถามค าถามกับผู้ใช้หรือหากมกีารเรียกชุดอื่น ๆ จนกว่า

บอทจะได้รับอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ผู้ใช้แสดงการท างานดังรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 การท างานของแชทบอท (Archana P. et al. 2017) 

ใช้แชทบอทท่ีมีความหมายหลายอย่าง ส าหรับแชทบอทในความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Software Agents (SA), Virtual 

Agents (VA) หรือ Intelligent Personal Assistants (IPA) SA สามารถเชื่อมโยงกับแชทบอท คุณสมบัติส าคัญต่อไปนี้

เกี่ยวข้องกับ Software Agents (1) ปฏิกิริยา (2) เชิงรุกและเป้าหมายท่ีมุ่งเน้น (3) การพิจารณาอย่างรอบคอบ (4) ความ

ต่อเนื่อง (5) การปรับตัวได้ (6) การสื่อสาร (7) มือถือ โดยปกติแชทบอทจะแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ (1) แชทบอทท่ี

ท างานตามกฎ (2) แชทบอทท่ีท างานบนพื้นฐานของ Artificial Intelligence (AI) แชทบอท Virtual Agents และ Intelligent 

Personal Assistants (IPA) ได้น ามาใช้ซึ่งใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติรวมถึงเทคนิคการรู้จ าเสียงพูด ตัวอย่างเช่น 

Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana และ Google Assistant 

รูปที ่2 การออกแบบระบบแนวคิดส าหรับ IoTs 
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การปฏสิัมพันธ์ระหวา่งมนุษยก์ับคอมพิวเตอร์การรู้จ าเสียงเป็นหน่ึงในเทคนิคท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุดและเป็นท่ีต้องการ

หลังจากการมีปฏิสัมพันธ์ของอุปกรณ์และเครือข่ายได้ประสบความส าเร็จไปแล้วใกล้เคียงกับการถือก าเนิดของการ

ประมวลผลอย่างรวดเร็ว เป็นสัญญาณท่ีซับซ้อนและเกิดขึ้นในระดับต่าง ๆ แชทบอทถือว่าเป็นสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุดใน

แง่มุมของการสื่อสารของมนุษยเ์นื่องจากข้อมูลมากมายท่ีมีอยูโ่ดยปราศจากความหมายของค าพูด หนึ่งในขัน้ตอนการสกัด

ข้อมูลการพูด คือ การแปลงค าพูดเป็นข้อความผ่าน Automatic Speech Recognition (ASR) ข้อมูลค าพูด และการท าเหมอืง

ข้อมูล จากนัน้ข้อความท่ีได้รับจะสามารถแยกแยะความหมายของค าได้ การรู้จ าเสียงพูดได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวาง

ว่า เป็นอนาคตของการปฏิสั มพั น ธ์กับคอมพิ วเตอ ร์และแอพพลิ เคชันบนมือถือ  ไม่ จ า เป็นต้องใช้อุ ปกรณ์  

ป้อนขอ้มูลแบบเดิม   

Aammir Attar, Addil Ansari. (2017) เซนเซอร์แบบนี้จะมชี่วงในการท างาน หรือ ระยะในการตรวจจับจะได้ใกล้กว่า

แบบ Opposed mode ซึ่งในสภาวะการท างานปกติ พื้นเป็นสีขาว ตัวรับ จะสามารถรับสัญญาณแสงจากตัวส่ง Emitter 

ได้ตลอดเวลา เนื่องจากล าแสงสะท้อนกลับมาได้ จะแสดงค่า เป็น 0 เมื่อพื้นเป็นสีด า แสงสะท้อนกลับมาไม่ได้ จึงท าให้

ตัวรับ ไม่สามารถรับล าแสงท่ีจะสะท้อนกลับมาได้ จะแสดงค่า เป็น 1 เซนเซอร์ตรวจสอบการสะท้อนแสงกลับมา จะส่ง

สัญญาณไปยัง Arduino Uno R3 แล้ว Arduino Uno R3 จึงไปสั่งให้มอเตอร์ท างานโดย  Motor Drive Module L298N 

ให้เป็นไปตามการส่งค่ามาของเซนเซอร์ ส าหรับรถบังคับเดินตามเส้นนี้ จะใช้ 2 เซนเซอร์อินฟราเรด คือ ด้านซ้ายและ

ด้านขวา โดยเมื่อเซนเซอร์ท้ังด้านซ้ายและด้านขวาตรวจสอบแลว้เป็นพืน้สีขาว ล าแสงสามารถสะท้อนกลับมาได้ท้ังคู ่(0,0) 

ให้รถบังคับเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า หากเซนเซอร์ซ้ายมาพบพื้นสีด าและเซนเซอร์ขวาพบพื้นสีขาว (1,0) ให้รถบังคับเลี้ยวไป 

ทางด้านซ้าย หากเซนเซอร์ขวามาพบพื้นสีด าและเซนเซอร์ซ้ายพบพื้นสีขาว (0 ,1) ให้รถบังคับเลี้ยวไปทางด้านขวา 

หากเซนเซอร์ท้ังสองมาอยู่บนเส้นสีด าท้ังคู่ (1,1) ให้หุ่นยนต์หยุด โดยสรุป มี 4 เงื่อนไขท่ีรถบังคับเดินตามเส้น Arduino 

รับค่าจากเซนเซอร์ซ้ายและขวา แสดงดังตารางท่ี 1 

ตำรำงที่ 1 ตารางแสดงคา่เซนเซอร์ 

Input Output  format 

Sensor Sensor LM RM 

LS RS LM1 LM2 RM1 RM2 

0 0 0 0 0 0 ตรง 

0 1 1 0 0 0 ขวา 

1 0 0 0 1 0 ซ้าย 

1 1 1 0 1 0 หยุด 

C. Strauss และ F. Sahin (2008) สนใจในการท างานของระบบท้ังด้านความเข้าใจและการสร้างสิ่งท่ีเรียกว่า

พฤติกรรมอัจฉริยะของหุ่นยนต์เคลื่อนท่ีท่ีเป็นอิสระ เป้าหมายหลักคือการสร้างระบบท่ีเลียนแบบพฤติกรรมอัจฉริยะ 

พฤติกรรมท่ีชาญฉลาดส าหรับหุ่นยนต์สามารถพิจารณาการด าเนินการท่ีถูกต้องในเวลา ท่ีเหมาะสมโดยยึดตาม

สภาพแวดล้อมเพื่อท าภารกิจพื้นฐานหรือเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีชาญฉลาดแบบนี้ ไม่สามารถเป็นแบบคงท่ีและต้อง
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สามารถพัฒนาเพื่อให้ท างานได้ดีขึ้น ความสามารถในการเรียนรู้นี้เป็นสิ่งส าคัญเมื่อสภาพแวดล้อมไม่ได้เป็นตัวก าหนด 

กล่าวได้ว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เป็นท่ีรู้จักและมีการเคลื่อนท่ีหุ่นยนต์ต้อง สามารถปรับตัวหรือเรียนรู้ทักษะเพื่อ

ตอบสนองสภาพแวดล้อมได้อยา่งเพียงพอ การหลีกเลี่ยงอุปสรรคพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมท่ีไม่รู้จักซึ่ง

ตอ้งพ่ึงพาให้หุ่นยนตน์ าทางไปให้ถงึเป้าหมาย 

Yang F. wt al., (2014) ได้ท าการรวมปฏิสัมพันธ์เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างมนุษย์ ยานพาหนะ และสิ่ง

ต่างๆ ในค าจ ากัดความของอินเทอร์เน็ตของยานพาหนะ (Internet of Vehicles: IoVs) ใช้อ้างถึงผู้คนท่ีใช้งานหรือให้บริการ

ส าหรับการประยุกต์ของ IoVs มนุษย์ไมเ่พียงแตป่ระกอบด้วย คนภายในยานพาหนะ เชน่ ผู้โดยสาร นักปัน่จักรยาน ในส่วน

ของยานพาหนะ ในค าจ ากัดความของ IoVs คือ ยานพาหนะท้ังหมด ใชอ้้างอิงถึงผู้คนท่ีใช ้หรือ การให้บริการ การประยุกต์

ของ IoVs นอกจากนีอ้งคป์ระกอบอ่ืนท่ีไม่ใชม่นุษย์และยานพาหนะ คือสิ่งท่ีสามารถอยู่ภายในยานพาหนะหรือภายนอก เช่น 

ถนน และสิ่งรอบข้าง แสดงในรูปท่ี 3 

รูปที่ 3 อนิเทอร์เน็ตของยานพาหนะ 

3. ผลกำรศกึษำ

3.1 ควำมต้องกำรหลักของระบบ 

1. แชทบอทจะตอ้งท าปฏิสัมพันธ์กับผู้ใชไ้ด้

2. หุ่นยนต์ยานพาหนะจะต้องท าตามฟังก์ชันท่ีก าหนดได้

3. แชทบอทสามารถควบคุมหุ่นยนตย์านพาหนะได้

4. แชทบอทสามารถตรวจสอบค าพูดจากผู้ใชไ้ด้

5. หนา้จอแสดงสถานะของหุน่ยนต์ยานพาหนะสามารถแสดงค่าท่ีก าหนดได้

6. แชทบอทจะตอ้งเป็นแอพพลิเคชัน
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3.2 ควำมต้องกำรอื่นๆ ของระบบ 

1. ระบบจะตอ้งให้แชทบอทพูดคุยออกมาเป็นภาษาอังกฤษและพมิพข์้อความเป็นภาษาไทยได้

2. ข้อมูลภายในระบบจะตอ้งมีความเป็นปัจจุบัน

3. ระบบตอ้งมีความเร็วในการตอบสนองตอ่การใชง้าน

4. ระบบตอ้งสามารถรองรับการใช้งานบนคอมพวิเตอร์ โทรศัพท์ และแท็บเล็ต

5. ระบบจะตอ้งท างานบนอนิเทอร์เน็ตได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

6. ระบบจะตอ้งมีประสิทธิภาพและมีความคุม้ค่าตอ่การใชง้าน

7. ผู้ท่ีจะท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและดูข้อมูลในส่วนหนึ่งๆ ของฐานข้อมูลภายในระบบได้ จะต้องเป็น

ผู้ใชท่ี้ท าหนา้ที่ในการดูแลระบบเท่านัน้

8. ระบบจะตอ้งมีความน่าเชื่อถอืและถูกตอ้งมากที่สุด

3.3 Use Case 

ระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะ ผู้ใช้สามารถคุยตอบโต้กับแชทบอทได้ 

และผู้ใช้ยังสามารถท าค าสั่งผ่านแชทบอทเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะได้ โดยหุ่นยนต์ยานพาหนะจะมีฟังก์ชันท่ี

ก าหนดให้ และแชทบอทจะตอ้งเป็นเว็บแอพพลเิคชัน ซึ่งจะต้องสามารถแสดงสถานท่ีเกิดขึ้นได้ เพื่อให้สะดวกตอ่การใชง้าน 

และแชทบอทสามารถตรวจสอบค าพูดของผู้ใช้ได้เพื่อหาค าพูดท่ีจะใชท้ าค าสั่งกับหุน่ยนต์ เพื่อให้การควบคุมหุ่นยนตท์ าได้ดี

ยิ่งขึน้ แสดงดังรูปท่ี 4 

รูปที่ 4 แสดงการมปีฏสิัมพันธ์ของระบบ 
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3.4 กำรออกแบบระบบ 

การออกแบบสถาปัตยกรรม มีหลักการท างานโดยให้ผู้ใช้สั่งการด้วยเสียงซึ่งการท่ีจะสั่งการได้ผู้ใช้จ าเป็น

จะต้องมีแอพพลิเคชันท่ีใช้ส าหรับสั่งการ และผู้ใชส้ามารถพูดคุยตอบโต้กับแอพพลิเคชันได้ตามปกติ แต่เมื่อผู้ใชจ้ะท าการ

สั่งการให้หุ่นยนตย์านพาหนะเคลื่อนท่ี แอพพลิเคชันจะรับค าสั่ง โดยภายในแอพพลิเคชันจะมแีชทบอทซึ่งจะเป็นตัวคอยจับ

ค าส าคัญท่ีผู้ใช้ได้สั่งการ ซึ่งค าส าคัญท่ีจะท าให้หุ่นยนต์ยานพาหนะเคลื่อนท่ีจะเก็บไวใ้นคลาวด์ เมื่อแชทบอทจับค าส าคัญ 

ท่ีตรงกับค าสั่งของผู้ใช้ จะท าให้หุ่นยนต์ยานพาหนะเคลื่อนท่ี โดยหุน่ยนตย์านพาหนะจะมีจอ LCD ท่ีคอยแสดงสถานะตา่งๆ 

และจะส่งสถานะไปยังแอพพลิเคชันเพื่อแสดงผลให้กับผู้ใช้ แสดงในรูปท่ี 5 

รูปที่ 5 สถาปัตยกรรมของระบบ 

3.5 กำรออกแบบแชทบอททีป่ระมวลผลบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอด์ 

ในส่วนของหน้านี้จะเป็นหน้าท่ีใช้ส าหรับตอบโต้กับแชทบอทหรือสั่งการหุ่นยนต์ยานพาหนะ โดยจะแบ่งเป็น

สองส่วนคือ หมายเลข 3 เป็นการแสดงการตอบโต้ของแชทบอท หมายเลข 2 คือไอคอนท่ีจะน าไปสู่หน้าของการแชทหรือ

การพิมพ์ข้อความ หมายเลข 1 ให้ผู้ใช้กดหนึ่งคร้ังเพื่อพูดตอบโต้กับแชทบอทหรือจะสั่งการให้หุ่นยนต์ยานพาหนะท างาน

แล้วแต่ประสงค์ของผู้ใช้งานไปแล้วจะมีการบอกสถานะว่าเป็นยังไงในสถานการณ์นั้นๆ หมายเลข 2 คือให้ผู้ใช้กดหนึ่งคร้ัง

เพื่อพูดตอบโต้กับแชทบอทหรือจะสั่งการให้หุ่นยนต์ยานพาหนะท างานตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน แสดงในรูปท่ี 6 (a) 

ในส่วนนี้เป็นหน้าส าหรับการตอบโต้กับแชทบอทโดยใช้ข้อความในการตอบโต้ ซึ่งจะให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อความท่ีเป็นภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษโดยในส่วนนี้จะสามารถพิมพ์ได้ 2 ภาษา หรือจะพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความในการตอบโต้กับ  

แชทบอท แสดงในรูปท่ี 6 (b) 
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  (a)  (b) 

รูปที่ 6 (a) หนา้หลกั และ (b) หนา้การสง่ข้อความ 

3.6 กำรออกแบบอุปกรณ์บนหุ่นยนต์ยำนพำหนะ 

ในส่วนของการออกแบบตัวหุ่นยนต์ใช้เซนเซอร์มากกว่า 1 เซนเซอร์ในการควบคุมการท างานของหุ่นยนต์

เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถท างานตามฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น IR sensor ใช้ควบคุมให้หุ่นยนต์ยานพหานะเดินตามเส้นสีด า, RGB 

sensor ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ยานพหานะให้เดินตามเส้นสีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สีแดง สีเขียว สีฟ้า, Ultrasonic ใช้ในการควบคุม

หุ่นยนตย์านพาหนะให้หลบหลกีสิ่งกดีขวางได้, LCD ใชใ้นการแสดงผลลัพธ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นแสดงบนหนา้จอ LCD เพื่อบอกถึง

สถานะต่างๆของหุ่นยนต์ยานพาหนะท่ีเกิดขึ้น เป็นต้นซึ่งจะแสดงในรูปท่ี 7, L298N คือมอเตอร์ท่ีใช้ควบคุมหุ่นยนต์

ยานพาหนะสามารถควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะให้เคลื่อนท่ีไปในทิศทางต่างๆได้  ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า 

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และหยุดการเคลื่อนท่ี, ถ่านแบตเตอร่ี 18650 สามารถให้พลังงานแก่มอเตอร์ L298N ได้เป็นแหล่ง

พลังงานของหุ่นยนต์ยานพาหนะ, Nodemcu ใช้ในการติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เพื่อให้แชทบอทสามารถควบคุมหุ่นยนต์

ยานพาหนะได้และจะอัพโค้ดลงไปบนบอร์ด Nodemcu , Arduino R3 เพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น IR 

sensor หรือ RGB sensor อุปกรณ์ทุกตัวจะต้องเชื่อมต่อบนบอร์ด Arduino R3 และบอร์ด Arduino R3 จะต้องอัพโค้ดลงไป

เพื่อให้ Nodemcu สามารถเรียกใชพ้อร์ตการเชื่อมตอ่จาก Arduino R3 ได้ แสดงในรูปท่ี 7 
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รูปที่ 7 สถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์ 

3.7 กำรออกแบบกำรเชื่อมต่อของระบบจดจ ำเสียงพดูของแชทบอทส ำหรับควบคุมหุน่ยนต์ยำนพำหนะ 

ในงานวจิัยนี้ ได้น า Firebase มาใช้เป็นเคร่ืองมอืท่ีช่วยพัฒนาแอพพลิเคชัน โดยจัดการฐานข้อมูล มีเคร่ืองมือ

ให้ใช้งาน และเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยใช้ Node.js ซึ่งเป็น

แพลตฟอร์มฝั่ งของเซิ ร์ฟเวอร์ท่ีสร้างขึ้นจาก JavaScript Engine ของ Google Chrome ใช้โมเดล I/O, Event Driven, 

Non-blocking เหมาะสมกับข้อมูลแบบเรียลไทม์ท างานบนอุปกรณ์แบบกระจาย ผ่าน Dialogflow ซึ่งเป็นชุดพัฒนาแบบ 

end-to-end ส าหรับการสร้างอินเตอร์เฟซส าหรับการสนทนาส าหรับเว็บไซต์โปรแกรมประยุกต์บนมือถือแพลตฟอร์ม 

การรับส่งข้อความและอุปกรณ์ IoTs สามารถใช้เพื่อสร้างอินเตอร์เฟซ เช่น chatbot ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บนคลาวด์

เซอร์วิสท่ีมีการท างานบน node.js ใช้ package Npm เรียก Firebase ขึ้นมาล็อคอินเพื่อเชื่อมต่อให้ท างานในฟังก์ชันของ 

Firebase โดยเลือกฟังก์ชันท่ีสร้างไว้ใน Firebase และท าการติดตั้ง javascript เพื่อแก้ไขค าสั่งท่ีเข้าถึงกับฟังก์ชันของ 

Firebase และ เช่ือมตอ่ไปยัง Dialog Flow แสดงในรูปท่ี 8 

รูปที่ 8 การใช้ค าสัง่ผ่าน node.js ให้ปรับปรุงฟังก์ชันใน Firebase 
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ฟังก์ชันของ Firebase มาจากการรับ package Npm โดยใช ้node.js ในการเชื่อมตอ่ระหว่างกัน แสดงในรูปท่ี 9 

รูปที่ 9 รับค าสั่งมาจาก Npm ของ node.js 

การน า URL จากฟังก์ชันใน Firebase เพื่อเชื่อมต่อรูปแบบฐานข้อมูลในการรับ-ส่ง ค าตอบและถามตลอดเวลา 

และฟังก์ชันจากแชทบอทเพื่อสามารถสั่งงานหุ่นยนตย์านพาหนะตามตอ้งการ แสดงในรูปท่ี 10 

รูปที่ 10 น า URL ของฟังก์ชัน ใน firebase มาใส่เพื่อเชื่อมตอ่กับ Dialog Flow 
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ในระหว่างนั้น ระบบจะเก็บค าสั่งมาจาก Dialogflow เพื่อสามารถดึงการท างานไปใช้กับแชทบอท และสั่งการ

หุ่นยนตย์านพาหนะท างาน แสดงในรูปท่ี 11 

รูปที่ 11 ฐานข้อมูลท่ีเก็บค าสั่งของแชทบอท 

การก าหนดค าหลักท่ีเชื่อมกับฐานข้อมูลก าหนดค่าพารามิเตอร์แต่ละค าและค่อยท าการฝึกฝนให้เกิดรูปแบบ

ประโยคในกรณตีา่ง ๆ ตามท่ีก าหนด แสดงในรูปท่ี 12 

รูปที่ 12 ก าหนดค าหลักเพื่อเชื่อมกับฐานข้อมูลของ Firebase 
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การแสดงจ านวนค าสั่งในทุกค าสั่งท่ีสั่งให้ยานพาหนะท างานเท่านัน้ ซึ่งแสดงค่าเป็นเรียลไทม์ แสดงในรูปท่ี 13 

รูปที่ 13 กราฟแสดงจ านวนค าสั่งท่ีสั่งจาก DialogFlow 

การวิเคราะห์ค าสั่งของผู้ใช้ท่ีมตี่อแชทบอท โดยแบ่งเป็นแตล่ะฟังก์ชันท่ีได้ฝึกฝนไว ้และจ านวนการถามแสดงเป็น

ชว่งเวลาผ่านทางกราฟ แสดงในรูปท่ี 14 

รูปที่ 14 การวเิคราะห์การใชค้ าสั่งในฟังก์ชันต่างๆ 
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3.8 ผลกำรทดลองควำมเสถยีรคลำวดเ์ซอร์วสิ 

กรณีการรับ-ส่งข้อมูล ใช้ node.js เรียก package เพื่อเชื่อมกับ Dialog Flow และ Firebase ใช้ฐานข้อมูลและ

ฟังก์ชัน โดยใช้ข้อมูลเฉพาะท่ีก าหนดไว้เพื่อให้ยานพาหนะท างาน ผลคือสามารถท างานได้ตามท าฝึกฝนให้กับแชทบอท 

แต่ถ้าหากไม่มีการฝึกฝนค าหลักนั้นจะไม่สามารถท างานได้ โดยท าการทดสอบ สั่งงานยานพาหนะจ านวน 455 คร้ัง 

ผลคือท างาน 450 คร้ัง เกิดปัญหาทางด้านสัญญาณอนิเทอร์เน็ตท าให้เกิดความล่าชา้หรือไมม่กีารส่งค าสั่งไปยังยานพาหนะ 

3.9 กำรท ำงำนของระบบจดจ ำเสียงพดูของแชทบอทส ำหรบัควบคุมหุ่นยนต์ยำนพำหนะ 

ในการท างานของระบบผู้ใช้สามารถสั่งการการท างานต่างๆของระบบบนแอพพลิเคชันเพื่อให้ควบคุมหุ่นยนต์

ยานพาหนะ ซึ่งการเชื่อมต่อของหุ่นยนต์ยานพาหนะจะใช้ไลบาร่ีจาก Firebase และ Token โดยเป็น Token ท่ีเชื่อมต่อ 

Firebase ไว้แล้ว หุ่นยนต์ยานพาหนะจะมี NodeMCU เป็นบอร์ดท่ีใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งผ่าน

แอพพลิ เคชันได้ โดยในโค้ดโปรแกรมจะมีการเรียกใช้ไลบาร่ีของ  NodeMCU เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลค าสั่ งของ 

แชทบอท การท างานของระบบจึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ (1) ผู้ใช้เพื่อสั่งการท างาน (2) แอพพลิเคชันเป็นตัวกลาง

ระหว่างผู้ใช้กับหุ่นยนต์ยานพาหนะ และ (3) หุ่นยนต์ยานพาหนะจะเป็นตัวแสดงผลลัพธ์จากสิ่งท่ีผู้ใช้สั่งการท างานและ 

แอพพลิเคชันจะต้องใช้ Token ของแชทบอท ซึ่งเชื่อมต่อกับ Firebase ไว้แล้ว โดยใน Firebase จะมี ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม ์

ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลค าสั่งต่างๆ โดยจะจัดเก็บตลอดเวลา เช่น ค าสั่งให้หุ่นยนต์ยานพาหนะเดินตรงใช้ค าสั่ง on จะให้ค่า

เท่ากับ 1 และค าสั่งหยุดการท างานหุ่นยนตย์านพาหนะจะให้คา่เท่ากับ 0 เป็นตน้ ซึ่งสามารถเทรดค าสั่งอื่นๆลงไปได้อีก 

กรณีท่ีผู้ใช้ต้องการควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะผู้ใช้จะต้องสั่งค าสั่งบนแอพพลิเคชัน ยกตัวอย่างค าสั่งท่ีใช้

ควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะ (1) on มีค่าเท่ากับ 1 เป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ยานพาหนะเดินตรง (2) off มีค่าเท่ากับ 0 เป็นการ 

สั่งให้หุ่นยนต์ยานพาหนะหยุดการเคลื่อนท่ี (3) left มีค่าเท่ากับ 6 เป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ยานพาหนะเลี้ยวซ้าย โดยค่าต่างๆ 

จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ Firebase เป็นต้น โดยในโค้ดโปรแกรมของหุ่นยนต์ยานพาหนะ จะมีการส่งค่าต่างๆ ท่ีผู้ใช้สั่ง

ค าสั่งมา โดยจะเขียนได้ คือ if(status == 1) หมายความว่า ถ้าสถานะเท่ากับ 1 หรือผู้ใช้พูดค าว่า on ท่ีมีค่าเท่ากับ 1, 

forward(10); ซึ่งค าว่า forward จะต้องสร้างฟังก์ชันการท างานของค าสั่งตัวนี้ก่อนเพื่อให้ฟังก์ชันอื่นๆ สามารถเรียกการ

ท างานได้ ค าสั่งนี้หมายความว่าให้หุ่นยนต์ยานพาหนะเคลื่อนท่ีไปทางตรง ดังนั้นเมื่อผู้ใชพู้ดค าว่า on คือส่งค่า 1 ไปจะท าให้

หุ่นยนต์ยานพาหนะเคลื่อนท่ีไปข้างหนา้ได้ตามท่ีผู้ใชส้ั่ง และเมื่อผู้ใช้พูดค าวา่ off จะส่งค่า 0 เพื่อหยุดการท างานของหุ่นยนต์

ยานพาหนะ 

4. อภิปรำยผล

จากการท างานวิจัยชินนี้พบว่าระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ครบทุกข้อ และท าให้เกิดประโยชน์จากระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุม

หุ่ น ยนต์ ย านพ าหนะ ได้  ซึ่ งจ ากการศึ กษาพบว่ ายั งมี ปัญ ห าอยู่ บ้ า งในก ารท า ระบบจดจ า เสี ย งพู ด ขอ ง  

แชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนตย์านพาหนะ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นดา้นฮาร์ดแวร์ เพราะฮารด์แวร์มีเซนเซอร์หลายตัว

และมีการโค้ดโปรแกรมแตกต่างกันจึงมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงและ จะต้องสามารถท างานร่วมกับซอฟต์แวร์ในการ

ติดต่อสื่อสารกัน ท าให้ระบบมีความยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ดังนั้นระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์

ยานพาหนะต้องสามารถท างานตามความต้องการของระบบได้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบจดจ าเสียงพูดของ แชทบอทส าหรับ

ควบคุมหุ่นยนตย์านพาหนะอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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5. สรุปผลกำรวิจัย

ระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะเป็นระบบอัตโนมัติ ท่ีแชทบอทจะสามารถ

ควบคุมการท างานต่างๆของหุน่ยนต์ยานพาหนะได้ โดยผู้ใชจ้ะเป็นคนส่ังให้ระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุม

หุ่นยนต์ยานพาหนะ ท าตามท่ีสั่งได้ในขอบเขตของระบบ เชน่ การเดินหน้า ถอยหลัง เดินตามเส้นสีด า เป็นต้น โดยสามารถ

น าความรู้จากระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะไปพัฒนาต่อยอดได้ หรือน าไป

ประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ซึ่งระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะมีการท างานท่ีไม่ซับซ้อน 

ผู้ใช้สามารถพูดผ่านแอพพลิเคชันและสั่งหุ่นยนต์ยานพาหนะได้ตามความต้องการ หลังจากนั้นระบบจดจ าเสียงพูดของ  

แชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะ จะท าตามค าสั่งของผู้ใช้ทันที เนื่องจากระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอท

ส าหรับควบคุมหุ่นยนตย์านพาหนะ เป็นระบบอัตโนมัติสามารถท างานได้ทันที 

ส าหรับงานวิจัยได้ใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยค าสั่งท่ีใชส้นทนากับแชทบอทจะต้องรองรับท้ัง

ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ และหุ่นยนต์ยานพาหนะจะพัฒนาบนไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล  

Arduino ได้ 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและประเมินแอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัขผ่าน

อุปกรณ์เคล่ือนที่ ด าเนินการพัฒนาโดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนส าหรับ

ช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัข ใช้มายเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ส าหรับสร้างฐานข้อมูล และภาษาพีเอชพี ส าหรับพัฒนา

เว็บแอปพลิเคชันในการดึงข้อมูล และส่วนที่สองเป็นส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนระบบแอนดรอยด์ โดยใช้

โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ดและไอออนิกเฟรมเวิร์คควบคุมการท างาน ผลการพัฒนาระบบพบว่าความสามารถของระบบ

ประกอบไปด้วย 1) แอปพลิเคชันที่พัฒนามีฟังก์ชันการให้อาหารใน 2 โหมดการท างาน ได้แก่ โหมดสั่งจ่ายอาหารจาก

เจ้าของผ่าน แอปพลิเคชัน และโหมดการจ่ายอาหารแบบอัตโนมัติ ซึ่งแบบจ าลองอุปกรณ์การให้อาหารสุนัข และการ

ควบคุมการท างานของปริมาณอาหารในหลอดอาหาร พัฒนาจากโปรแกรมจาวาสคริปต์ร่วมกับซีเอสเอส และ 2) การ

ประเมินความสมบูรณข์องระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ได้แก่ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจ านวน 3 คน พบว่า มีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจในด้านระบบที่

พัฒนาขึ้นในระดับ 4.50 คะแนน ความพึงพอใจในด้านการออกแบบของจอภาพส าหรับการต่อประสานในระดับ 4.20 

คะแนน ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 แบบ เท่ากับ 4.35 คะแนน และ 3) การประเมินโดยผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงสุนัขที่เป็น

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 20 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจอภาพส าหรับการใช้งานของแอปพลิเคชันในระดับ 

4.40 คะแนน ความพึงพอใจในสว่นของฟังก์ชันการใชง้านในระดับ 4.80 คะแนน และความพึงพอใจในด้านของความสะดวก

ในการใชง้านแอปพลิเคชันในระดับ 4.25 คะแนน ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทัง้ 3 แบบ เท่ากับ 4.48 คะแนน 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, ไอออนิกเฟรมเวิร์ค, บริหารจัดการอาหารสุนัข 

Abstract: This research aimed to develop and evaluate an application for assisting in dog food management on mobile 

devices. It was developed based on the system development process, which was divided into two parts: the first part 

concerning the dog food management, using MySQL Server to create a database and PHP language for a Web 
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application development for information retrieval; and the second part involving the development of a mobile application 

on Android, using Visual Studio Code and the Ionic Framework for controlling. The research findings were as follows. 

Firstly, the application developed offers the functions for dog food feeding in 2 modes, self-feeding by the application 

owner and automatic feeding where the simulation model of dog food feeding and the control of food intake in the tube 

developed by using JavaScript and Cascading Style Sheets (CSS). Secondly, the system integrity assessment conducted 

by system development experts, which were 3  lecturers in Information Technology Program, School of Information 

and Communication Technology, University of Phayao, revealed that the mean scores of satisfaction in the application 

developed and design of user interfaces were 4.50 and 4.20, respectively, where the mean score of overall satisfaction 

was 4.35. Finally, the user evaluation assessed by 20 dog owners and also students of University of Phayao, discovered 

that the mean scores of satisfaction in user interfaces of application developed, system functionality, and application 

usability were 4.40, 4.80, and 4.25, respectively. The overall mean score of experts and users evaluation were 4.48. 

Keywords: application, ionic framework, dog food management

1. บทน ำ

ปัจจุบันการด าเนินชีวิตของคนยุคใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวเข้าสู่สังคม 

ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยี คนยุคใหม่ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทุกคนจะมีการใช้งานสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซึ่งถือเป็น

เทคโนโลยีที่ก าลังเป็นที่นิยมสูงสุดในสังคมยุคปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะถูกพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และ

ขนาดที่เล็กกระทัดรัดของสมาร์ทโฟนในปัจจุบันจึงท าให้เคร่ืองสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทุก ๆ กลุ่มของ

ผู้ใช้งาน ระบบปฏิบัติการส าหรับการใช้งานของสมาร์ทโฟนที่นิยมได้แก่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เน่ืองจาก

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบที่มีเสถยีรภาพสูงและตอบรับความต้องการของผู้ใชง้านในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

จึงท าให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีความหลากหลายทั้ง แอพพลิเคชันที่เกี่ยวกับ

การท างาน การเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต รวมไปถึงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับความบันเทงิในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เกม รวมถึง

การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับการควบคุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นต้น ในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ส าหรับการควบคุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ปัจจุบันได้เข้ามามีส่วนในการด าเนินชีวิตของคนยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้น  

ในส่วนของ IOT (Internet of Things) ที่มีการใช้สมาร์ทโฟนเช่ือมต่ออุปกรณ์ทางด้านไอทีที่อยู่รอบตัวเรานั้นให้รับค าสั่งและ

ควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ เสมือนว่าอุปกรณ์สามารถเช่ือมต่อและพูดคุยกันเอง ท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันของเรา

สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น  

ชนนิทร และคณะ (2561) ได้น าเสนองานวิจัยเร่ืองการพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัยเพ่ือสังคมไทยผ่าน

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ใช้งานสามารถที่จะแจ้งเหตุที่พบผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่ 

ในรูปแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และต าแหน่งพิกัดของเหตุที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เพ่ือเข้าไประงับเหตุได้ทันเวลา  

สุธิรา จันปุ่ม และคณะ (2560) ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ สามารถแสดงข้อมูลสถานท่ี ระบุต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใชง้าน แสดงข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ และค้นหา

ข้อมูลสถานที่ได้ ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร มีความ   
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พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อุทุมพร ศรีโยม และพรศิลป์ บัวงาม (2561) ได้น าเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับบัญชีครัวเรือนในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวได้

พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Eclipse IDE for Java Developers และ Android SDK ใชภ้าษา JAVA รว่มกับ ภาษา XML ในการเขียน

ค าสั่งและใช้ SQLite ในการจัดการระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้งานในระบบแอนดรอยด์ ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใชง้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงผ่านแอปพลิเคชันก็เช่นกันได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันกันอย่างกว้างขวางเน่ืองด้วยการ

ด าเนินชีวิตของคนยุคใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจ านวนไม่น้อยเลือกที่จะใช้

ชีวิตแบบอิสระมากขึ้น และท าให้สัตว์เลี้ยงกลายมาเป็นสิ่งเติมเต็มให้กับชีวิตของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสุนัข 

แต่ด้วยปัจจัยทางด้านเวลาที่คนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีเวลาว่างลดน้อยลง ซึ่งต้องแข่งขัน รีบเร่งในการท างาน 

ท าให้ไม่มีเวลาที่ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงเหล่านี้หรือมีเวลาในการดูแลน้อยลง ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาต้นแบบ  

แอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัขที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเน้น

ความสะดวกสบายและการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด จากรูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการ

พัฒนาแอปพลิเคชนัส าหรับช่วยในการบรหิารจัดการอาหารสุนัข 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัข 
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2. กำรด ำเนินกำรวิจัย

ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกรูปแบบวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System development life cycle: 

SDLC) โดยใช้ Spiral Developer เป็นโมเดลในการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัข 

ดังรูปท่ี 2  

รูปที่ 2 Spiral Model 

จากรูปที่ 3 จะแสดงกรอบแนวคดิในการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัขสามารถ

แสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

เลือกข้อมูลสุนัข

แก้ไขข้อมูลสุนัข

ลบข้อมูลสุนัข

จ่ายอาหารแบบก าหนดเอง

จ่ายอาหารแบบอัตโนมัติ

ตรวจสอบปริมาณอาหาร

ดูสุนัข

User Admin

เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล ปริมาณอาหาร
แนะน าในการใหอ้าหารสุนัข

รูปที่ 3 แสดง Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ 

การวิเคราะห์เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลปริมาณแนะน าในการให้อาหารสุนัข จากการศึกษาในครั้งนี้

ทางผู้วิจัยได้เลือกอาหารสุนัขยี่ห้อ Pedigree เป็นตัวหลักส าหรับการทดสอบโดยเลือกข้อมูลจากหัวข้อโภชนาการอาหาร

สุนัขสามารถ รายละเอียดของการให้ปริมาณอาหารโดยการศึกษาครั้งนี้ระบุเป็นอาหารชนิดเม็ดเท่านั้นสามารถแสดงได้ 
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ดังตารางที่ 1 สืบคน้จาก http://pedigree.co.th/Content/View.aspx/169/วิธีการให้อาหารสุนัขตามสายพันธุแ์ละอายุ/nutrition 

สืบคน้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561  

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของการให้ปรมิาณอาหารชนิดเม็ดแกสุ่นัขแต่ละสายพันธุข์อง Pedigree

สำยพันธุ ์ ตุ๊กตำ เล็ก กลำง ใหญ่ 

น  ำหนัก ปรมิำณอำหำร (กรัม) 
4 345 - - - 

5 410 - - - 

6 - 470 - - 

7 - 525 - - 

8 - 580 - - 

9 - 635 - - 

10 - 690 - - 

11 - - - - 

12 - - 790 - 

13 - - - - 

14 - - 885 - 

15 - - - - 

16 - - 980 - 

17 - - - - 

18 - - 1070 - 

19 - - - - 

20 - - 1155 - 

21 - - - - 

22 - - 1240 - 

23 - - - - 

24 - - 1325 - 

25 - - - - 

26 - - - 1410 

27 - - - - 

28 - - - 1490 

29 - - - - 

30 - - - 1570 

31 - - - - 

31 - - - 1645 

33 - - - - 

34 - - - 1720 

35 - - - - 

36 - - - 1800 

37 - - - - 

38 - - - 1870 

39 - - - - 

40 - - - 1945 
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จากตารางที่ 1 สามารถที่จะวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลโดยแสดงเป็นแผนภาพ 

ER-Diagram ดังรูปท่ี 4 จากนั้นพัฒนาระบบส าหรับการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน 

รูปที่ 4 แสดงแผนภาพ ER-Diagram ฐานข้อมูลปริมาณแนะน าในการให้อาหารสุนัข 

การออกแบบอุปกรณ์ให้อาหารสุนัข ทางผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ดังรูปที่ 4 จะประกอบไปด้วยสามส่วนส่วนแรกจะ

เป็นส่วนที่ใชจ้ัดเก็บอาหารเม็ดทัง้หมดที่ผู้เลี้ยงสุนัขมีในขณะนัน้ ส่วนที่สองมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญใน

การค านวณปริมาณอาหารที่จะให้แก่สุนัขตามข้อมูลปริมาณที่สุนัขที่ผู้เลี้ยงสุนัขให้ข้อมูลไว้ วิธีการค านวณปริมาณอาหาร

สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ในการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกระบอกที่ใช้บรรจุอาหารและปลอ่ยอาหารให้มีขนาดใชก้ระบอก

สูง 35 ซม. รัศมี 4 ซม. สูตรในการหาปรมิาณในกระบอกแสดงได้ดังสมการที่ 1 
2 A r h= (1) 

โดยที่     A    คือปริมาณอาหารที่มีในกระบอกอาหาร 

r คือรัศมขีองกระบอกอาหาร 

h คือความสูงของกระบอกอาหาร 

การค านวณเวลาที่จะปล่อยอาหารให้แก่สุนัขให้ได้ปริมาณอาหารที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแนะน าการให้อาหาร

แก่สุนัขของ Pedigree สามารถแสดงได้ดังสมการที่ 2 

v u

g
t

−
= (2) 

v mg= (3) 

โดยที่    t    คือเวลาที่จะปล่อยอาหารให้สุนัขแต่ละคร้ัง 

        m    คือปริมาณที่คงเหลือในกระบอกให้อาหารสุนัข

u คือปริมาณอาหารที่จะให้สุนัขตามที่ผู้ใชง้านก าหนดสายพันธุ์ ในแต่ละวันจะมีการให้อาหาร 2 ครั้ง

g    คือคา่แรงโน้มถ่วงของโลก

การควบคุมอุปกรณ์การให้อาหารสุนัขทางผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลอง (Simulation) ขึ้นมาโดยมีการควบคุมจุดที่

ปล่อยอาหารออกเป็นสองจุดแสดงได้ดังรูปที่ 5 การปล่อยอาหารในแต่ละจุดมีการสร้างเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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เงื่อนไขที่ 1 การตัดสินใจปล่อยอาหารสุนัขในจุดที่ 1 แอปพลิเคชันจะ

รับค่าปริมาณอาหารที่มีอยู่ในกระบอกอาหารเพ่ือตรวจสอบว่ายังมี

ปริมาณที่จะปล่อยให้สุนัขตามข้อก าหนดของ Pedigree หรือไม่ ถ้าไม่

พอจะมกีารปล่อยอาหารให้เต็มกระบอก แต่ถา้ยังมีปรมิาณที่เพียงพอก็

จะไมจ่่ายอาหาร 

เงื่อนไขที่ 2 การตัดสินใจปล่อยอาหารสุนัขในจุดที่ 2 แอปพลิเคชันจะ

รับค่าจากผู้เลี้ยงสุนัขว่าเวลาเริ่มต้นในการให้อาหารสุนัขเป็นเวลากี่โมง 

จากนั้นก็จะค านวณเวลาที่จะปล่อยอาหารในครั้งที่ 2 โดยมีระยะเวลา

ห่างจากการปล่อยอาหารในเวลาแรกเป็นจ านวน 8 ชั่วโมง รูปที่ 5 แสดงจุดในการปล่อยอาหารสุนัข 

นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังสามารถที่จะควบคุมการท างานของกล้องเว็บแคมให้สามารถหมุนไปโดยรอบเพ่ือที่จะดู

สถานการณ์แบบออนไลน์ได้เพ่ือจะได้ตรวจสอบความเรยีบร้อยของอุปกรณ์ให้อาหาร รวมถงึสภาพแวดล้อมโดยทั่ว ๆ ไป 

3. ผลกำรศึกษำ

ผลจากการศกึษาพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัขในครั้งนีเ้ป็นการพัฒนาทางด้าน

ซอฟต์แวร์เพียงด้านเดียวโดยผลการทดสอบระบบในการปล่อยอาหารทางผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองอุปกรณ์การให้อาหาร

สุนัขขึ้นมาเท่านั้น การท างานของระบบจะประกอบไปด้วยส่วนของผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล

เกี่ยวกับสายพันธ์สุนัข น้ าหนักของสุนัข ปริมาณอาหารเม็ดที่จะทานในแต่ละวัน ส่วนที่สองเป็นส่วนของผู้ใช้งาน 

แอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัข รายละเอียดของจอภาพการใช้งานของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

แสดงได้ดังนี้ 

(ก) (ข) 

รูปที่ 6 (ก) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หนา้แรก และ (ข) ส่วนตอ่ประสานกับผู้ใช้หน้าเลือกข้อมูลสุนัข 

จุดที่ 1 

จุดที่ 2 
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(ก) (ข) 

รูปที่ 7 (ก) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หนา้หลัก และ (ข) ส่วนตอ่ประสานกับผู้ใช้หน้าแกไ้ขข้อมูล 

จากรูปที่ 6 (ก) น าเสนอจอภาพของการเริ่มต้นแอปพลิเคชันส าหรับชว่ยในการบริหารจัดการอาหารสุนัข และเม่ือ

กดปุม่เริ่ม แอปพลิเคชันพาไปส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าเลือกข้อมูลสุนัข ดังแสดงในรูปที่ 6 (ข) ให้ผู้ใชง้านเลือกข้อมูลของ

สุนัขได้แก่เลือกสายพันธุ์ น้ าหนัก และก าหนดเวลาเริ่มต้นส าหรับการจ่ายอาหารให้แก่สุนัข  เม่ือบันทึกข้อมูลแล้วจะแสดง

ส่วนต่อประสานกับผูใ้ชง้านรูปที่ 7 (ก) เมื่อกดปุม่แก้ไขจะแสดงส่วนต่อประสานกับผูใ้ชห้น้าแกไ้ขข้อมูลดังรูปที่ 7 (ข) 

(ก) (ข) 

รูปที่ 8 (ก) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หนา้จ่ายอาหาร และ (ข) ส่วนตอ่ประสานแสดงปริมาณอาหารจากแบบจ าลอง 
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จากรูปที่ 8 (ก) แสดงจอภาพฟังก์ชันของการจ่ายอาหารให้แก่สุนัขประกอบไปด้วยฟังก์ชันแบบก าหนดเอง และ

ฟังก์ชันแบบอัตโนมัติ และ (ข) แสดงจอภาพแบบจ าลองของหลอดอาหารเพ่ือแสดงปริมาณอาหารที่เหลืออยู่ว่ามีกี่กรัม

ส าหรับตรวจสอบเพ่ือส่งข้อมูลไปยังต าแหน่งปลอ่ยอาหารจุดที่ 1 ในกรณีท่ีมอีาหารไม่เพียงพอเพื่อให้สุนัขทานในมื้อต่อไป 

(ก) (ข) 

รูปที่ 9 (ก) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หนา้จา่ยอาหาร และ (ข) ส่วนตอ่ประสานหน้าแจ้งเตือน 

จากรูปที่ 9 (ก) แสดงจอภาพฟังก์ชันของการจ่ายอาหาร โดยให้ผู้ใช้ก าหนดปริมาณอาหารที่จะจ่าย ค่าเริ่มต้นที่

ระบบให้มาจะเป็นปริมาณอาหารครึ่งหนึ่งจากปริมาณอาหารของสุนัขต่อวัน และ (ข) แสดงจอภาพแจ้งผู้ใช้ว่าขณะนี้ก าลัง

จ่ายอาหารตามปริมาณที่ผู้ใชก้ าหนด 

(ก) (ข) 

รูปที่ 10 (ก) ส่วนต่อประสานแสดงปรมิาณอาหารจากแบบจ าลอง และ (ข) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แจง้เตือนอาหารไม่พอ 
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(ก) (ข) 

รูปที่ 11 (ก) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าจ่ายอาหารและ (ข) ส่วนตอ่ประสานกับผูใ้ชห้น้าแสดงปริมาณอาหาร 

จากรูปที่ 10 (ก) แสดงจอภาพปริมาณอาหารในหลอดอาหารว่าคงเหลือเท่าไหร ่และ (ข) แสดงจอภาพแจ้งผู้ใช้ว่า

อาหารในหลอดอาหารคงเหลืออยู่ไม่พอกับปริมาณที่ผู้ใช้ต้องการจ่าย ก าลังเติมอาหารให้เต็มกระบอกเพ่ือสั่งจ่ายอาหาร

ตามที่ผู้ใช้ต้องการ และเม่ืออาหารในหลอดอาหารเพียงพอแล้วจะแสดงแจ้งเตือนซ้ าให้ผู้ใช้ทราบว่าขณะนี้ก าลังจ่ายอาหาร

ตามปริมาณที่ผู้ใชต้้องการ ดังรูปท่ี 11 (ก) และรูปท่ี 11 (ข) แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้น้าปรมิาณอาหารจากแบบจ าลอง 

รูปที่ 12 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ชห้น้าดูภาพสุนัข 
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จากรูปที่ 12 เป็นส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าดูภาพสุนัข ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถดูภาพจากกล้องที่ได้ท าการติดตั้งไว้

หมุนไปโดยรอบเพ่ือที่จะดูสถานการณ์แบบออนไลน์ได้เพ่ือจะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ให้อาหาร รวมถึง

สภาพแวดล้อมโดยทั่ว ๆ ไป โดยในกรณีนี้ผูว้ิจัยท าในส่วนของซอฟต์แวร์จึงท าการจ าลอง โดยการเปิดกล้องจากตัวอุปกรณ์

ทดสอบเทา่นัน้ 

4. อภิปรำยผล

การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัข ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่เลี้ยงสุนัข

แต่ติดปัญหาในเร่ืองของเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้สามารถที่จะดูแลและให้อาหารแกสุ่นัขได้ตามสัดส่วนของสายพันธ ์การที่

จะดูพัฒนาการของสัตว์เลี้ยงก็สามารถท าได้โดยสามารถใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเปิดกล้องเว็บแคมเพ่ือดูภาพใน

ลักษณะออนไลน์ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้ามาในยุคดิจิตอล การวิเคราะห์ระบบที่พัฒนาจะ 

แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลสุนัขในฐานข้อมูล ได้เลือกใช้ MySQL Server 

ส าหรับสร้างฐานข้อมูล ในส่วนของเว็ปแอพลิเคชันได้เลือกใช้ภาษา PHP ในส่วนที่สองจะเป็นส่วนของการพัฒนา 

แอปพลิเคชันที่ ใช้งานบนระบบแอนดรอยด์  ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม Visual Studio Code ซึ่งเขียนโดยใช้ ionic 

framework ควบคุมการท างาน ฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันดังกล่าวได้พัฒนาออกเป็นการให้อาหารเองโดย

เจ้าของผ่านแอปพลิเคชัน และฟังก์ชันการให้อาหารแบบอัตโนมัติ ในส่วนของแบบจ าลองอุปกรณ์การให้อาหารสุนัข และ

การควบคุมการท างานของปริมาณอาหารในหลอดอาหารโดยพัฒนาจากภาษาจาวาสคริปต์ (Java script) ร่วมกับภาษา 

CSS ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในระดับที่ดี ในส่วนของด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์การให้อาหารสุนัขและเซ็นเซอร์ส าหรับการ  

ปิด-เปิด ทางทีมวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ในช่วงของการพัฒนาอุปกรณด์ังกล่าวเพื่อจะน ามาทดสอบการใช้งานเป็นนวัตกรรมต่อไปในอนาคต 

5. สรุปผลกำรวิจัย

แอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการบริหารจัดการอาหารสุนัขที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถที่จะบริหารจัดการในเร่ืองการ

ปล่อยอาหารให้สุนัขได้เป็นอย่างดีจากการทดสอบโดยการสร้างแบบจ าลองอุปกรณ์อาหารสุนัขและมีจุดควบคุมการ 

ปิด-เปิดเพื่อท่ีจะให้อาหารสองจุดซึ่งการตัดสินใจจะเป็นการรับค่าปริมาณอาหารจากการค านวณเวลาที่ปล่อยอาหาร เพื่อ

ท าให้ทราบถึงปริมาณที่เหลืออยู่ในกระบอกของจุดปล่อยอาหารจุดแรก ส่วนจุดที่สองจะค านวณจากเวลาที่ปล่อยอาหาร

ครั้งแรก เพ่ือจะเปิดให้อาหารในครั้งต่อไปในเวลาตามที่ผู้เลี้ยงสุนัขก าหนด จากการประเมินความสมบูรณ์ของระบบโดย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบได้แก่อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยาจ านวน 3 ท่าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านระบบที่พัฒนาขึ้นในระดับ 4.50 

คะแนน ความพึงพอใจในด้านการออกแบบของจอภาพส าหรับการต่อประสานในระดับ 4.20 คะแนน ผลรวมของคะแนน

เฉลี่ยทั้ง 2 แบบ เท่ากับ 4.35 คะแนน ในส่วนของผู้ใช้งานที่ประเมินได้แก่ผู้เลี้ยงสุนัขที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจ านวน 

20 คน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจอภาพส าหรับการใช้งานของแอปพลิเคชันในระดับ 4.40 คะแนน ความพึงพอใจใน

ส่วนของฟังก์ชันการใช้งานในระดับ 4.80 คะแนน และความพึงพอใจในด้านของความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

ในระดับ 4.25 คะแนน ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยท้ัง 3 แบบ เท่ากับ 4.48 คะแนน 
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ระบบฐานข้อมูลรูปลักษณ์พระสงฆ์ (เกจิอาจารย์) ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 

Database system of the monks (Kejiarjan) with AR Technology 
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¹อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทคัดย่อ: งานวจิัยและพัฒนานี้เป็นระบบต้นแบบฐานขอ้มูลพระเกจิอาจารย์ท่ัวประเทศ ท่ีมีช่ือวา่ “KejiarjanDBUP” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลประวัติพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  (Augmented Reality : AR)  

การท างานของระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) ระบบจัดการฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ท่ีสามารถใชง้านบนคอมพวิเตอร์ท่ัวไป และ 

2) ระบบแอพพลิเคชันส าหรับการเรียกดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ีสามารถให้ข้อมูล

ตรวจสอบรูปลักษณ์ใบหน้าของพระเกจิอาจารย์ และแสดงภาพเสมือนจริง 2  และ 3 มิติได้ ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย

ประวัตพิระเกจิอาจารย ์ท้ังประเทศ พร้อมแผนท่ีแสดงต าแหนง่พกิัดของวัด และเสียงประกอบค าบรรยาย เครื่องมือหลักท่ี

ใชใ้นการพัฒนาระบบคือ โปรแกรม NetBeans, Android Studio, Unity, Google map API และโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับเสียงพูด

อัตโนมัติ Responsive voice และมีการเก็บข้อมูลในแบบระบบฐานข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) โดยมีผลการ

ทดลองการใช้งานท้ังระบบและแอพพลเิคชันในดา้นความพงึพอใจของผู้ใชอ้ยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.52, S.D.=0.53)

ค าส าคัญ: ระบบฐานขอ้มูล พระสงฆ ์พระเกจิอาจารย์ ภาพเสมอืนจรงิ 

Abstract: This research and development is a prototype database system of monks (Kejiarjan) in Thailand under the 

name of “KejiarjanDBUP”. The aim is to support the historical database management for research and searching 

efficiency. The system employs of information technology with Augmented Reality (AR) technology. The operation of 

the system is divided into two parts: 1) database management system on the site that can be used on general computer, 

and 2) the application system for browsing data, verify the face of the monk, and provide information in virtual reality 

2D and 3D on mobile devices (Android OS). All Information are covered in Thailand including temple map and the 

sound for subtitles. The NetBeans, Android Studio, Unity, Google map API and Responsive voice applications are used 

for development as tools, with the database system in a Web Server. The results of the survey, application deployment 

and user satisfaction is a very good level (x̅=4.52, S.D.=0.53) 

Keywords: database system, monk, primitive monk, AR 
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บทน า 

ปัจจุบันขอ้มูลท่ีสนับสนุนในเร่ืองพระพุทธศาสนามีอยูม่ากมายหลายรูปแบบ ท้ังเป็นแบบหนังสือต าราและเอกสาร

อเิล็กทรอนิกสต์า่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นค าสอน ภาพพระพุทธรูปในแตล่ะปาง ภาพพระเกจิอาจารย์ยุคตา่ง ๆ ตัง้แตใ่นอดีตจนถึง

ปัจจุบัน ท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบเอกสารและหน้าเว็บไซต์ท่ีเป็นภาพและการอธิบายเป็นตัวอักษร (ผู้ใช้อ่านข้อมูล

เอง) ส่วนท่ีเป็นระบบฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มอืถือยังไมป่รากฎเป็นท่ีแพร่หลาย อาจเป็น

ด้วยสาเหตุหลาย ๆ ปัจจัยเชน่ การจ าแนกประเภทชนิด จ านวนข้อมูลท่ีมากมายมหาศาล หนว่ยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี

จะรับผิดชอบ และท่ีมีอยู่ก็ยังขาดการจัดการระบบท่ีดีและเหมาะสมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในยุคประเทศไทย  4.0 ซึ่ง

จะต้องให้บริการระบบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนและให้ประชาชนได้เข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น เพื่อประโยชน์ใน

การศึกษาค้นคว้า อีกท้ังยังเป็นการผลักดันฐานทางธุรกิจเพื่อพัฒนาประเทศ ให้ประชากรมีรายได้ท่ีดีขึ้น สิ่งหนึ่งท่ีควรเร่ง

พัฒนาคือระบบฐานข้อมูลท่ีมีการจัดการท่ีเป็นระบบ โดยเฉพาะฐานข้อมูลท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอยู่อย่างเช่น 

ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ท่ีได้รวบรวมข้อมูลทางพิพิธภัณฑ์ของไทยไว้รวมไปถึงพระเกจิอาจารย์ในอดีตท่ีส าคัญไว้ (ศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) , 2561) หรือในส่วนเว็บไซต์ข้อมูลพระเกจิอาจารย์ท่ีมีฟังก์ชันการค้นหา 

(ด ารงค์ สมฤทธ์ิ, 2559) และเว็บไซต์ท่ีเป็นระบบฐานข้อมูลวัด (มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น, 2556) และเว็บไซต์อื่น ๆ อีก

มากมายท่ีเน้นไปในทางธุรกิจในปัจจุบันนี้ มีการจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมีรูปแบบท่ีจ ากัด เป็นลักษณะรูปแบบภาพและ

ตัวอักษรประกอบเป็นหลัก หรือท่ีผ่านมาก็มีการพัฒนาจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลงานระบบสารสนเทศอัจฉรยิะส าหรับการ

เชา่พระเคร่ืองบนเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต ท่ีสามารถค้นหา พระเคร่ือง ข้อมูลพระเกจิอาจารย์ แนะน าพระเคร่ือง เป็นต้น   (วร

สิทธ์ิ ชูชัยวัฒนา, 2545) ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีในยุคนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันยังต้องการระบบท่ีสนับสนุน

และการพัฒนาระบบข้อมูลเหลา่นีอ้กีมากและยังต้องมรีะบบท่ีทันสมัยให้ใช้งานได้ต่อไป  

ด้วยปัจจัยเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญในการท่ีจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ท่ีท างานร่วมกับแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือให้มีความสอดคล้องท้ังระบบการท างานและการใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบนี้จะเน้นข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ประวัติ แหล่งก าเนิด รวม 77 จังหวัด ท่ี

สามารถแสดงต าแหน่งสถานท่ีตัง้ของวัดบน Google map ได้ พร้อมระบบการค้นหาและเสียงบรรยายเร่ืองราวประวัติแบบ

อัตโนมัติ (Responsive voice)  โดยใชง้านร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมอืนจริง (Augmented Reality : AR) ท่ีผู้ใช้สามารถดูภาพ 

3D ประกอบกับการใช้งานแอพพลเิคชันบนโทรศัพท์มือถือ ให้ทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอ้มูลรูปลักษณพ์ระสงฆ์ (เกจิอาจารย์) ในประเทศ

2. และสร้างแอพพลเิคชันท่ีใชง้านบนโทรศัพท์มือถือท่ีสามารถแสดงข้อมูลภาพเสมอืนจรงิแบบ 2 และ 3 มิต ิพรอ้ม

ระบบเสียงค าบรรยายแบบอัตโนมัติ

K D S  2 0 1 8   หน้า  219



การด าเนนิการวิจัย 

วัสดุอปุกรณ์และเครื่องมอื 

การพัฒนานี้ใชค้อมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนท่ีมีระบบปฏบัิตกิาร Android 7.0 ขึน้ไป และกล้องถ่ายภาพความละเอยีดสูง

และโปรแกรมตา่ง ๆ เชน่ Android Studio, NetBeans IDE, Unity 3D, Google map API และโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับเสียงพูด

อัตโนมัติ Responsive voice  

วิธีการศกึษา 

วิธีการศึกษาหรือขั้นตอนในการพัฒนาระบบมีการด าเนินการรวม 5  ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นตอน 1) ศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูล เพื่อท าการพัฒนาระบบโดยการน าข้อมูลประวัติองค์พระรวมถึงหลักธรรมค าสอนต่าง ๆ ของพระ

เกจิอาจารย์ (ภูริชญ์ วันชัย,  2555) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ (โสภณ พรโชคชัย, 2559) และรวมเกจิอาจารย์ 4 

ภาค (ธงชัย เรืองจันทึก, 2560) และวรรณกรรมต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตจากท่ัวประเทศไทย  โดยมีขอบเขต

อย่างน้อยจังหวัดละ 2 รูป ขั้นตอน 2) วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบในภาพรวม รวมถึงการท างานระหว่างเว็บไซต์

ร่วมกับแอพเพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ขั้นตอน 3) พัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบให้สามารถท างานได้ท้ัง 2 ส่วน

คือเว็บไซต์กับแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ท่ีผู้ใช้สามารถเลือกการใช้งานได้ท้ังสองส่วน แต่จะมีส่วนท่ีแตกต่างกันคือใน

ส่วนของการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือจะสามารถใช้กล้องประกอบการดูภาพเสมอืนจริงได้ โดยมีขบวนการสร้างและแสดง

ภาพ 2-3 มิติ ตามผังภาพท่ี 2 โดยเร่ิมจากส่วนท่ี  น าภาพ 2 มิติท่ีถูกเลือกไว้แล้ว น ามาท าการถ่ายภาพด้วยกล้อง

ดิจิตอลท่ีมีความละเอียดและคุณภาพสูง (โดยจะสังเกตจ านวน Rating เคร่ืองหมาย “” ท่ีได้จากการบันทึกไฟล์ภาพลง

ในเว็บไซต์ Vuforia โดย Rating ที่ 5 แสดงวา่ได้ภาพท่ีคุณภาพสูงสุด ดังแสดงในภาพท่ี 1) โดยระบบจะท าเคร่ืองหมาย ”+”

ตามต าแหน่งต่าง ๆ และจดจ ารูปลักษณ์ขององค์พระท้ังหมดโดยอัตโนมัติ สร้างเป็น Marker ไว้ และ  น าไฟล์ภาพ

ท้ังหมดมาบันทึกลงในฐานขอ้มูล Vuforia  ใชโ้ปรแกรม Unity ในการสร้างโมเดล 2-3 มิต ิโดยเลอืก Marker ท่ีท าไวแ้ล้ว

มาประกอบกันและน าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ท่ีก าหนด  จากนัน้ท าการเช่ือมต่อการใช้งานโมเดล 3 มิติกับ Marker ใน

โปรแกรม Unity อกีครัง้ และท าการบันทึกลงในคลังโปรแกรมเป็นไลบรารี่ (Library) เพื่อเตรียมการใชง้านร่วมกับ  แอพ

พลเิคชนัและกล้องบนโทรศพัท์มือถือต่อไป ส่วนขั้นตอนท่ี 4) เป็นการทดสอบการใช้งานและทัง้ระบบโปรแกรมและน าข้อมูล
จริงต่าง ๆ สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์ ประวัติ ต าแหน่งแผนท่ีตามท่ีอยู่วัดของพระ

เกจิอาจารย์ และขั้นตอนท่ี 5) ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งาน โดยมีการตรวจสอบการท างานของฟังก์ชันตา่ง ๆ ของ

เว็บและแอพพลิเคชัน ในภาพรวม โดยมีกลุ่มผู้ทดลองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ พระภิกษุสงฆ์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 

และกลุ่มผู้ใช้ท่ัวไป

ภาพท่ี 1 การบันทึกไฟล์ภาพลงในเว็บไซต์ Vuforia โดยมี Rating 
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ภาพท่ี 2 ขบวนการสร้างและแสดงภาพ 2-3 มติ ิ

ภาพท่ี 3 ภาพรวมการท างานของระบบ
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ผลการศกึษา 

1. ผลการพัฒนาระบบ

การพัฒนาได้ระบบการท างานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชันท่ีสามารถท างานได้โดยมีผลการด าเนินงานท่ีเป็น

ภาพรวมของการท างานท่ีสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3 โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนตามหน้าท่ีหลัก ๆ คือ 1) ส่วน

ของเว็บไซต์ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบท่ีสามารถ บริหารจัดการข้อมูลได้ท้ังหมด ดังตัวอย่างตามภาพท่ี 4 และส่วนผู้ใชง้าน

บนเว็บไซต์ สามารถค้นหาและแสดงขอ้มูลตา่ง ๆ ต าแหน่งท่ีอยูไ่ด้ ตามตัวอยา่งภาพท่ี 5 6 และ 7 ตามล าดับ 

ภาพท่ี 4 หนา้เว็บไซต์หลักของผูดู้แลระบบ ภาพท่ี 5 หน้าเว็บไซต์สว่นของผูใ้ช้ 

ภาพท่ี 6 แสดงการคน้หาในเว็บไซต ์ ภาพท่ี 7 แสดงขอ้มูลประวัตพิระเกจิอาจารย์
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และในส่วนท่ี 2) เป็นการใช้งานแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ท่ีประกอบด้วยหน้าจอหลัก การค้นหาข้อมูล แสดงข้อมูล 

และภาพในลักษณะรูปเสมือนจริง 3D พร้อมเสียงบรรยายแบบอ่านอัตโนมัติ ดังตัวอย่างในภาพท่ี 8 9 10 และ 11 

ตามล าดับ  

 ภาพท่ี 8 หนา้จอหลักแอพพลเิคชัน   ภาพท่ี 9 การคน้หาข้อมูล

 ภาพท่ี 10 การแสดงผลข้อมูล  ภาพท่ี 11 การดูขอ้มูลแบบภาพเสมอืน 3D 
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2. ผลการประเมิน

ในงานวิจัยน้ีได้ท าการทดสอบและส ารวจโดยการน าแอพพลเิคชันไปให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใชง้านเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

เพื่อท าการประเมินการยอมรับจากผู้ใช้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1) พระภิกษุสงฆ์ 5 รูป 2) ผู้ท่ีสนใจด้านในประวัติพระ

เกจิอาจารย์ 10 คน 3) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรม 5 คน และ 5) ผู้ใช้ท่ีเป็นนักศึกษา 10 คน รวม 30 คน เป็น

แบบสอบถามระบบแอพพลิเคชันและระบบเว็บไซต์ในรูปแบบความพงึพอใจและทดสอบประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมิน

สรุปได้ดังแสดงดังในตารางท่ี 1 โดยการตอบแบบสอบถามการประเมินการยอมรับท่ีมีมาตราส่วน 5 ระดับ ตาม Likert 

scale โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2) ด้านประสิทธิภาพการท างานของฟังก์ชัน  3) 

ด้านประโยชนแ์ละผลกระทบของระบบ ท่ีมีค่าเฉลี่ย �̅� และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ส าหรับเกณฑ์การประเมนิได้ในระดับ

ดมีาก (x̅=4.52, S.D.=0.53) 

ตารางที่ 1 การแสดงผลการทดสอบความพงึพอใจของผู้ใชใ้นการใชร้ะบบแอพลิเคชันและเว็บไซต์

เมื่อพิจารณารายดา้นสามารถสรุปผลได้ดังนี้คือ ด้านการวเิคราะห์และออกแบบระบบมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับดีมาก 

(x̅=4.61, S.D.= 0.46) ด้านประสิทธิภาพการท างานของฟังก์ชันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.49, S.D.=0.51) และด้าน

ประโยชนแ์ละผลกระทบของระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.46, S.D.=0.58) ตามล าดับ 

วิจารณ์และสรุปผล 

งานการพัฒนาระบบต้นแบบฐานข้อมูลพระเกจิอาจารย์ท่ัวประเทศนี้ ได้ผลส าเร็จด้วยการใช้เคร่ืองมือและ

เทค โ น โ ลยี ท่ี มี อ ยู่  เ พื่ อ เพิ่ ม ค ว ามน่ า สน ใ จ ใ นกา ร ใ ช้ ง า น โ ปรแกรม ท้ั ง สอ ง รู ปแ บบคื อ  1) บน เ ว็ บ ไ ซ ต์  

(http://www.ict.up.ac.th/skchatri/KejiarjanDBUP) ท่ีสามารถใช้ค้นคว้าหาข้อมูล ท่ีประกอบด้วยข้อมูล ประวัติพระ

เกจิอาจารย์ ท้ังประเทศ พร้อมแผนท่ีแสดงต าแหน่งพิกัดของวัด  และเสียงประกอบค าบรรยาย และ 2) แอพพลิเคชัน

ส าหรับสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ีสามารถใช้งานเหมือนบนเว็บไซต์แล้ว ท่ีนอกเหนือจากนั้นคือการใช้

กล้องจากโทรศัพท์มือถือส่องไปท่ีรูปลักษณพ์ระเกจิอาจารย ์ตามท่ีต่าง ๆ ท่ีพบเห็น ก็จะบอกประวัตขิ้อมูลและปรากฎภาพ

ในลักษณะแบบ 2D และ 3D ท่ีตรงกันได้ และโดยมีผลการทดลองการใช้งานท้ังระบบและแอพพลิเคชันในด้านความพึง

พอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.52, S.D.=0.58) เนื่องจากระบบนี้ใช้การท างานและเก็บไฟล์ข้อมูลเป็นแบบ

รายงานการประเมนิ 
ประสทิธิภาพ / ความพึงพอใจ 

 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ 4.61 0.46 ดีมาก 

2. ด้านประสิทธิภาพในการท างาน 4.49 0.51 ด ี

3. ด้านประโยชนแ์ละผลกระทบของระบบ 4.46 0.58 ด ี

รวมท้ัง 3 ด้านของระบบ 4.52 0.53 ดีมาก 

�̅�
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บทคัดย่อ: นาแมโตะเป็นแอปพลเิคชันเรียกรถรับจ้างในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตซ้ึ่งถูกพัฒนาโดยมี

วัตถุประสงค์หลักคือ 1) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางส าหรับประชาชนท่ีเดินทางมาท าธุระหรอืเข้ามา

ท่องเท่ียวในอ าเภอเมอืงของท้ังสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้กล่าวคอื จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัด

นราธวิาส  และ 2) เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้เน่ืองจาก แอป

พลเิคชัน ท่ีมีอยูแ่ลว้ เชน่ Grab หรอื Uber มีโอกาสท่ีจะเขา้มาให้บริการในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ค่อนขา้งน้อยมาก เนื่องจากปัญหาเร่ืองความไมส่งบในพืน้ท่ี ส าหรับแอปพลเิคชันเรียกรถรับจ้างในพืน้ท่ีสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ้ประชาชนท่ัวไปสามารถใชง้านในฐานะลูกค้า และผู้ให้บริการก็คอืคนขับวนิมอเตอร์

ไซค์กับตุก๊ตุ๊ก ซึ่งแอปพลเิคชัน จะเป็นตัวกลางในการหาลูกค้าให้กับผู้ให้บริการ โดยลูกค้าสามารถระบุ

สถานท่ีปัจจุบันท่ีลูกค้าอยูแ่ละสถานที่ปลายทางที่ตอ้งการเดินทางไปถึง โดย แอปพลเิคชัน จะค านวณ

ระยะทางและค่าโดยสารตามระยะทางท่ีลูกค้าได้ระบุไว้ และจะส่งขอ้มูลโดยการแจ้งเตอืนไปยังแอปพลเิคชัน

ฝั่งผู้ให้บริการ และเมื่อผู้ให้บริการกดตอบรับ แอปพลเิคชันจะแสดงการแจ้งเตอืนไปยังลูกค้า ซึ่งหลังจากนัน้

ลูกค้าจ าเป็นต้องรออยูใ่นสถานท่ีปัจจุบันท่ีได้ระบุไว้ โดยผู้ให้บริการจะขับรถไปยังสถานที่ปัจจุบันของลูกค้าที่

ได้ระบุไว้ใน แอปพลเิคชัน เพื่อไปรับลูกค้าไปยังสถานที่ปลายทางต่อไป  ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแอปพลเิคชัน

โดยใช ้ Ionic Framework (ไอโอนคิ เฟรมเวร์ิค ) ซึ่งเป็นเครื่องมือใหมส่ าหรับการพัฒนาแอปพลเิคชัน และ

สามารถใช้งานได้ทุกแฟลตฟอร์มโดยการพัฒนาเพียงครัง้เดียว 

ค าส าคัญ:  แอปพลเิคชันเรียกรถรับจ้าง, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, แอปพลเิคชันบนอุปกรณเ์คลื่อนท่ี 

Abstract: The application for transportation booking service in Thailand's three southern 

border provinces, called Namaeto, was developed for the purposes of 1) offering a convenient online 

transportation booking service for people who come to do business or travel in Thailand's three southern 

border provinces, i.e. Yala, Pattani and Narathiwas, and 2) developing and propelling the economy in 
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the three southern border provinces. The existing transportation booking applications, for example, Grab 

or Uber, have little opportunity to provide their service in the three southern border provinces because 

of the unrest in the area. For the application, the users can register as drivers or passengers. For the 

drivers, they must have their own vehicles. The application can provide drivers with more opportunity 

to find customers. To use the application, the customer must pin the current location and enter the 

destination. After that, the application will show the distance and routes to the destination as well as 

calculating the total fare. When the driver accepts the customer’s request, the customer will be notified 

with travel information in detail. Subsequently, the customer waits for the driver to take to the 

destination safely. 

Keywords: Transportation Booking Application, Thailand's Three Southern Border Provinces, Mobile 

Application. 

1. บทน า

ในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้รถรับจ้าง วนิมอเตอร์ไซต์  และรถตุ๊กๆ ได้รับความนยิมอย่างมาก

ส าหรับคนในพื้นท่ี  ท่ีเดินทางเขา้มาท าธุระในเมอืง และตอ้งการท่ีจะเดินทางไปยังพืน้ท่ีต่างๆ ในเมอืง  โดย

ปกติ เมื่อต้องการใช้บริการ วนิมอเตอร์ไซตห์รือรถตุ๊กๆ จะตอ้งเดินเท้าไปขึน้รถที่จุดจอดรถหรอืสถานท่ีีรถ

จอดอยู ่ซึ่งบางครัง้มีระยะทางท่ีไกลพอสมควร และบางพื้นท่ีอาจมีรถโดยสารว่ิงผ่านตรงบริเวณดังกลา่ว แต่

ต้องใชเ้วลารอให้รถผ่านมา ซึ่งท าให้เสียเวลาเป็นอยา่งมาก  (ณฤดี จินตวโิรจน์ , 2561; เบญจวรรณ  วงศ์ค า, 

2559) 

นาแมโตะ เป็นแอปพลเิคชันบนมอืถอื ท่ีสามารถเรียกรถรับจ้างให้มาหาคนท่ีต้องการ ใชบ้ริการ โดยท่ี

ไมจ่ าเป็นต้องเดินเท้าไปท่ีสถานหีรือตอ้งรอให้รถมา เพยีงแคก่ดปุม่เรียกรถบนมอืถอืเท่านัน้ ซึ่งท าให้สะดวก

และรวดเร็ว  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวก ในการเดินทาง ให้กับคนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้อกีทัง้ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และสร้างรายได้ให้กับรถรับจ้าง

ในพืน้ท่ีให้มากยิ่งขึน้ 

ฟังก์ชันการท างาน ฝั่งแอปพลเิคชัน ประกอบด้วยใน ส่วนเจ้าของรถรับจ้าง  มีฟังกช์ันการลงทะเบียน

สมาชิก การจัดการการเรียกรถ การจัดการแผนที่ การจัดการค่าโดยสาร และการแสดงความคิดเห็น ในส่วน

ของลูกค้า มฟีังก์ชันการลงทะเบียนสมาชิก การจัดการการเรียกรถ  การจัดการแผนท่ี การช าระค่าโดยสาร 

และการแสดง ความคิดเห็น ฟังก์ชันการท างาน ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ประกอบด้วย ในส่วนแอดมนิ มฟีังก์ชัน การ

จัดการแอปพลเิคชัน    

2. ทบทวนวรรณกรรม

การเดินทางด้วยรถแท็กซี่นัน้นับวา่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับคนกรุงเทพฯท่ีต้องการความ

สะดวกสบาย รวดเร็ว นอกเหนอืไปจากการใชบ้ริการรถประจ าทางเพราะรถแท็กซี่เป็นรถไมป่ระจ าทาง จึง
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สามารถตกลงเลอืกเส้นทางกับคนขับได้ รถแท็กซี่เป็นรถโดยสารท่ีให้บริการคมนาคมขนสง่ในกรุงเทพฯอีก

รูปแบบหนึ่ง ซึ่งตอบสนองความตอ้งการ การเดินทางของประชาชนท่ีเพิ่มมากขึน้ได้เป็นอยา่งดี เพราะมีความ

สะดวกและสามารถให้บริการรับส่งโดยสารได้ตามสถานที่ตา่งๆหรือแมแ้ตส่ถานท่ีท่ีไม่มรีถโดยสารประจ า

ผ่าน ประชาชนจึงนิยมหันมาใชบ้ริการรถแท็กซี่เป็นจ านวนมาก โดยการให้บริการรถแท็กซี่ม ี 2 ประเภท 

ได้แก่ การรอเรียกรถท่ีจุดบริการแท็กซี่ และการโทรศัพท์เรียกจากศูนย์วิทยุรถแท็กซี่ ซึ่งระยะเวลาในการรอ

นัน้ จะเหมาะส าหรับผู้โดยสารท่ีสะดวกในการท่ีจะมายนืรอท่ีจุดบริการรถแท็กซี่ ซึ่งระยะเวลาในการรอน้ันก็

ไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่ับช่วงเวลาและพื้นท่ีท่ีรอรถแท็กซี่ดว้ย ส่วนการเรียกโทรเรียกรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุฯน้ัน

จะเหมาะกับผู้ท่ีไม่สะดวกท่ีจะมารอเรียกที่จุดบริการรถแท็กซี่ เช่น อาศัยในหมู่บ้านหรือซอยท่ีไม่มรีถ

สาธารณะวิ่งผ่าน หรอืสภาพร่างกายทุพพลภาพไม่สะดวกในการยนืรอ ท าให้การใชบ้ริการรถแท็กซี่แบบ

โทรศัพท์เรียกไปยังศูนย์วิทยุฯ จึงเป็นท่ีต้องการของคนกลุ่มหนึ่ง ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วท าให้มี แอปพลเิคชันเรียกรถแท็กซี่ผลิตออกมาหลายตัวซึ่งมี

ค่าบริการและฟังก์ชันการใชง้านแตกตา่งกันไป ตัวอย่าง แอปพลเิคชัน เรียกรถแท็กซี่ เชน่ Grab Taxi และ 

Uber (Natchanun, 2017; สุรินรัตน์ แก้วทอง, 2560) 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ท่ีเคยใช้บริการรถแท็กซี่เป็นสว่นใหญ่ เป็นการปฏเิสธไมรั่บผู้โดยสาร เลอืก

ผู้โดยสาร โดยชอบอา้งว่าไปส่งรถ แก๊สหมด อยูน่อกเส้นทาง เลอืกรับเฉพาะผู้โดยสารชาวต่างชาติ ซึ่งสิ่งท่ี

ผู้โดยสารตอ้งการให้พัฒนาการบริการของคนขับรถแท็กซี่แทบทุกด้าน ไมว่า่จะเป็นการไม่ปฎเิสธรับ

ผู้โดยสารไมเ่ลอืกผู้โดยสาร ไมเ่ห็นแกไ่ด้ ความมรีะเบียบวนิัยในการขับรถ เคารพและปฏิบัตติามกฎจราจร 

การพูดจาและพฤติกรรมท่ีสุภาพกับท้ังผู้โดยสารและผู้ใชร้ถใชถ้นนอ่ืนๆ การแต่งกายของคนขับท่ีดูดี สะอาด

สะอา้น มีความพร้อมในการให้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริตตอ่หน้าท่ี ไมเ่อาเปรียบผู้โดยสาร การเอาใจใส่

สภาพความพร้อมของรถที่ให้บริการ รวมถึงมีจิตสาธารณะในการให้บริการและความรูค้วามเชี่ยวชาญใน

ด้านเส้นทาง 

จากปรากฎการณด์ังกล่าวจะท าให้เห็นว่า ปัจจุบันประชาชนในกรุงเทพฯหันมาใชบ้ริการเรียกรถ

แท็กซี่ผ่านแอปพลเิคชัน ตา่งๆกันมากขึ้น เพราะความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการใน

ด้านต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน ์กล่าวคอื รถแท็กซี่ท่ัวไปไม่มกีารสะสมคะแนนการใ ช้บริการ แตส่ าหรับ Grab 

taxi มกีารสะสมคะแนนการใช้บริการ เพื่อท่ีจะน าไปเป็นสว่นลดในครัง้ตอ่ๆไป และความปลอดภัย กล่าวคอื 

บุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นรถสาธารณะผ่านแอปพลเิคชันนัน้จะต้องมกีารระบุประวัตแิละรายละเอยีดต่างๆอย่าง

ชัดเจน ผู้โดยสารสามารถรับรู้ขอ้มูลตา่งๆได้ ให้คะแนนความพงึพอใจ หรือร้องเรียนการบริการได้ ซึ่งสิ่ง

ตา่งๆ ที่การบริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลเิคชันตา่งๆน้ัน รถแท็กซี่สาธารณะท่ัวไปไม่มี 

ส าหรับการศึกษาเร่ือง การใชง้าน Grab taxi และ Uber ผ่านแอปพลเิคชันของคนกรุงเทพฯ ผู้วิจัยใช้

วธีิการศึกษาจากเอกสาร บทความทางอินเตอร์เน็ต และใชก้ารสัมภาษณผ์ู้ใชง้านจรงิ 

Grab Taxi เป็นระบบการให้บริการเรียกรถแท็กซี่ส าหรับผู้โดยสารรวมถึงบริการกระจายงานการ

เรียกรถแท็กซี่ไปยังคนขับผ่านระบบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีจะยกระดับการบริการ

โดยสารรถแท็กซี่ เพ่ือการเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถเป็นความภูมใิจของทุก

คน ส่วน Uber เป็นแอปพลเิคชันส าหรับเรียกรถโดยสาร ที่ให้บริการท่ัวกรุงเทพ หากตอ้งการเดินทางด้วยรถ 
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Uber เป็นทางเลือกในการเดินทางที่ฉลาดและประหยัดท่ีสุดในกรุงเทพฯ อกีด้วย โดยสามารถช าระค่า

โดยสารดว้ยเงินสด หรือบัตรเดบิต เครดิตก็ได้  

แตท้ั่งสองบริการยังมขี้อจ ากัดในดา้นพื้นท่ีการให้บริการ จะให้บริการในพื้นท่ีกรุงเทพ แตใ่นบาง

จังหวัดเท่านัน้ และผู้วิจัยคดิวา่ มโีอกาสนอ้ยมากที่จะ มกีารใ ช้บริการ  Grab Taxi และ Uber ในพืน้ท่ีสาม

จังหวัดชายแดนภาคใตข้องไทย  แตห่ากจะมี ก็อาจตอ้งใชเ้วลา อีกนานพอสมควร เน่ืองจากปัญหา ความไม่

สงบในพืน้ท่ี ดังนัน้ นาแมโตะ ซึ่งเป็นการบริการแบบเดียวกันคอืสร้างแอพลเิคชั่นเพื่อเรียกรถรับจ้าง  แต่จะมี

ประเภทรถโดยสารท่ีแตกต่างกัน คือ รถรับจ้าง วนิมอเตอร์ไซต์  และรถตุ๊กๆ  ซึ่งจะให้บริการในพื้นท่ีสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ้ซึ่งสามารถลดข้อจ ากัดดังกล่าว (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย, 2559) 

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยว Ionic Framework 

Ionic Framework คือเครื่องมือในการสร้าง HTML , CSS และ JavaScript เพื่อใชใ้นการสร้าง Mobile 

Application ซึ่งสามารถใช้งานได้คอ่นข้างง่าย Ionic Framework เป็นเครื่องมือสร้างแอพมอืถอืท่ีสามารถ

สร้างทีเดียว สามารถใช้งานได้บนระบบปฏบัิตกิาร iOS, Android และ Windows ซึ่งก็จะใชง้านร่วมกับ 

Framework ตัวอ่ืน ๆ ได้ คือ Angular และ Apache Cordova ในตอนสุดท้ายเพื่อให้ท้ังแอพท่ีเขียนมาใช้ได้กับ

ทุกระบบปฏบัิตกิารนัน้เอง  

รูปที่ 1 ตัวอย่างแอปพลิเคชันทั้งสามแพลตฟอร์ม 

2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Google Map API 

 Google Maps API ท าให้แอปพลเิคชันของผู้ใช้งานสามารถเรียกใชฐ้านขอ้มูลรายช่ือธุรกิจและจุด

สนใจกวา่ 100 ล้านรายการท่ัวโลกของ Google ไมว่า่ผู้ใชง้านจะต้องการแสดงต าแหนง่ของบาร ์ ร้านกาแฟ 

สนามบินหรือร้านขายของช าที่อยู่ใกล้กับผู้ใช ้ ก็สามารถให้รายช่ือสถานท่ีท่ีผ่านการกรองซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับผู้ใช้งานมากที่สุด Google Maps API เป็นชุด API ของ Google ส าหรับพัฒนาเว็บแอปพลเิคชันและโมบาย

แอปพลเิคชันไวส้ าหรับเรียกใชแ้ผนที่และชุด Service (เซอร์วิส) ตา่ง ๆ ของ Google เพื่อพัฒนาแอปพลเิคชัน

ได้เหมอืนกับท่ี Google โดยแผนท่ียัง Feature (ฟิวเจอร์) ตา่ง ๆ มากมายให้เรียกใช้ เชน่ 

– ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control)

– การปรับแตง่แผนที่ (Styled Map)
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– การน าทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Directions Service)

– Street View

– ชุดเครื่องมือวาดภาพบนแผนท่ี (Drawing)

– การค านวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service)

– การดงึข้อมูล POI (Point of Interest) คือข้อมูลสถานท่ีต่าง ๆ ท่ี Google รวบรวมไว้ให้ เชน่ โรงแรม

ห้างสรรพสนิค้า 

– การแปลงท่ีอยูเ่ป็นพิกัด Lattitude เเละ Longtitude (GeoCoding Service)

โรงเรียน –สถานท่ีราชการต่าง ๆ และอื่น ๆ อกีมากมาย (Places API) มาใชง้านใน application ของเรา

2.2.1 การค านวณระยะทางโดยใช้บริการ Distance Matrix API 

Distance Matrix API เป็นหน่ึงในบริการเว็บไซต์ หรือ เว็บเซอร์วิส Web Service (เว็บเซอร์วิส) ของ 

Google Maps แผนที่ดิจิตอลท่ีมีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก โดยนอกจากความสามารถตา่งๆ ท่ีสามารถท าได้บน

แผนที่แลว้ทาง Google Maps ยังท าชอ่งทางที่เป็นเว็บเซอร์วิสเพื่อให้ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลเิคชันตา่ง ๆ 

สามารถเข้าถึงขอ้มูลต าแหน่ง สถานท่ี ระยะทาง โดยไม่จ าเป็นต้องท างานผ่านแผนท่ี ข้อมูลท่ีได้รับกลับจาก

เว็บเซอร์วิสจะอยู่ในรูปแบบเจสัน JSON (เจสัน) หรือ XML (เอ็กเอ็มแอล) ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลเิคชัน

สามารถน าขอ้มูลเหลา่นีไ้ปแสดงผลหรือประยุกตใ์ชต้อ่ได ้

3. การด าเนินการวิจัย

การพัฒนาแอปพลเิคชันเรียกรถรับจ้างในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาแนว

ทางการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามก าหนดการและแผนการด าเนินงาน ให้บรรลุขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ี

วางไว ้โดยมีขัน้ตอนการด าเนนิงานดังน้ี การศึกษาระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และการพัฒนา

ระบบ 

3.1 การศึกษาระบบ 

การศึกษาระบบเพื่อก าหนดขอบเขตของปัญหาในการวิจัยได้ท าการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับการใช้

บริการรถรับจ้างของคนท่ีมาเดินทางในพืน้ท่ีอ าเภอเมอืงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้และการให้บริการ

ของผู้ให้บริการรถรับข้าง ผู้วิจัยเร่ิมจากการสังเกตตัวของผู้วิจัยเอง คนในครอบครัวท่ีผู้วจิัยได้เดินทางไปด้วย 

และคนรอบข้างท่ีเดินทางเขา้มา และได้ศึกษาการท างานของ Grab Taxi และ Uber จากนั้นผู้วจิัยก็ได้เร่ิม

ศกึษาการท าแอปพลเิคชันบนมอืถอืดว้ย Ionic Framework  เพื่อด าเนนิการสร้างแอปพลเิคชันเรียกรถรับจ้าง

ในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตใ้ห้เกิดขึ้นจรงิ 

3.2 การวิเคราะห์ระบบ 

การวเิคราะห์องค์ประกอบของการท างานของระบบแอปพลเิคชันนี้ ตามแผนภาพผังงาน (Flow Chart) 

แผนภาพบริบท ( Context Diagram) แผนภาพการกระแสข้อมูล ( Data Flow Diagram) และแผนภาพ

ความสัมพันธ์ (ER Diagram) ดังรูปท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ Flow Chart ตามรูปท่ี 1 (ก) และ (ข) เป็น

แผนภาพผังงานท่ีแสดงการท างานของผู้ใชบ้ริการในการใชง้านแอปพลเิคชันเพื่อเรียกรถรับจ้าง ซึ่งขั้นตอน

แรก ผู้ใชบ้ริการจ าเป็นต้องสมัครสมาชิกและเข้าสูร่ะบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหลังจากนั้น
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ผู้ใชบ้ริการจะพบกับหน้าหลักของแอปพลเิคชัน ก่อนการเรียกรถรับจ้างผู้ใชบ้ริการต้องระบุสถานท่ีท่ี

ผู้ใชบ้ริการอยู ่และสานท่ีท่ีผู้ใช้บริการต้องการจะไป และหลังจากนั้นแอปพลเิคชันจะแสดงระยะทางและค่า

โดยสารของสานท่ีท่ีผู้ใช้บริการได้ระบุ ถ้าผู้ใชบ้ริการกดยืนยันการเรียกรถ แอปพลิ เคชันจะท าการเรียกรถ

โดยการส่งขอ้มูลของผู้ใชบ้ริการไปยังแอปพลเิคชันของฝั่งผู้ให้บริการ 

START

STRING ORIGIN,DESTINATION;
STRING TYPE; FLOAT FARE;
INT DISTANCE,ACCEPT;
STRING DRI_PIC, DRI_NAME, DRI_SURNAME;
STRING VEH_NUMBER, VEH_BRAND, VEH_COLOR;

INPUT 
ORIGIN;
DESTINATION
VEH_TYPE;

CALCULATE DIRECTION AND DISTANCE BY GOOGLE 
MAPS API FUCTION;

FARE = DISTANCE * FARE(DEFINED BY ADMIN)

PRINT
DISTANCE;
FARE;

BUTTON (CLICK) ==   CALLING()  

PRINT
DRI_NAME, DRI_PIC;
DRI_RATE, DRI_DISTANCE;

A
B

DRIVER_TABLE

CALLING FUNCTION ( CUSTOMER )
ORIGIN =                 
DESTINATION =                 
TYPE =         
FARE =          
DISTANCE =        
ACCEPT =                         
DRI_PIC =             
DRI_NAME =     
DRI_SURNAME =  
VEH_NUMBER =  

VEH_BRAND =   
VEH_COLOR =  

(ก)
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A

INSERT
CUST_SSN, DRI_SSN;
ORIGIN,DESTINATION,
FARE, DISTANCE, CALL_STATUS;

CALLING_TABLE

DRI_ACTION ==  ACCEPTED 

B

NO

YES

PRINT 
DRI_PIC, DRI_NAME,DRI_SURNAME;
VEH_NUMBER, VEH_BRAND, 
VEH_COLOR

CALLING_TABLE

SETTIMEOUT() == 5000

PRINT 
DRI_PIC, DRI
VEH_NUMBER, VEH_BRAND, 
VEH_COLOR

BUTTON ( CLICK ) =   CANCLE()  

CLICK == TRUE

STOP

CALLING_TABLE

YES

NO

CUST_CANCLE == 1

ORIGIN =      , DESTINATION =  
TYPE =   , CALL_STATUS =    
DISTANCE =    , DRI_PIC =  
DRI_NAME =   , DRI_SURNAME =  
VEH_NUMBER =  
VEH_BRAND =    , VEH_COLOR =  
CUST_CANCLE =  
CUST_SSN =    ,DRI_SSN =  

(ข)

รูปท่ี 1 แผนภาพผังงานเพื่อแสดงการท างานของแอปพลเิคชัน 
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3.3 การออกแบบระบบ 

3.3.1 การออกแบบฐานขอ้มูล (Database) 

NAMAETO 

0

CONTEXT DIAGRAM

รูปท่ี 2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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1
D1

   - 

3

D2

2

D3

   - 

 

D1

   - 

- 

DATA FLOW DIAGRAM LEVEL0

(ก)
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6
D5

4

D3

5

D3

D6

DATA FLOW DIAGRAM LEVEL0

(ข)

รูปท่ี 3 แผนภาพการกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) 
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DRIVER

HAVE

VEHICLE

CUSTOMER CALLING_DETAIL

HAVE

CALLING RECORD

HAVE

COMMENT

HAVE

DRIVER RECORD

HAVE

CUST_NAME

CUST_SSN

CUST_SURNAME

CUST_EMAIL

CUST_TEL CUST_IMG

DRI_SURNAMEDRI_NAME
DRI_SSN

DRI_TEL

VEH_COLOR
VEH_BRAND

VEH_NUMBER
DRI_SSN

CUST_SSN

DRI_SSN

DATE/TIME

COM_NUMBER

COMMENT_DETAIL

ORIGIN

DESTINATION

CR_NUMBER

FARE

DR_NUMBER

FARE

START

DESTINATION

DRI_SSN

CUST_SSN

DESTINATION

FARE

ID_CALL_DET.

DRI_EMAIL

1

1

1

11

1

M

M

N

M

M

M

CUST_SSN     .

     .

     .

DRI_SSN     .

     .

     .

FARE

INCOME

MONEYINC_ID

DRI_SSN AMOUNT

HAVE

DRI_PIC

1

MONEY

     . BALANCE

M

FARE

     .

FARE

DISTANCE

START

RATE

DATE/TIME

รูปท่ี 4 แผนภาพความสัมพันธ์ (ER Diagram) 

3.3.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช ่(User Interface) 

ผู้วิจัยได้น าสิ่งท่ีได้จากการวเิคราะห์ระบบ เพื่อออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ( User Interface) 

ผู้ใชบ้ริการต้อง ป้อนขอ้มูลสถานท่ีท่ีผู้ใช้บริการอยู่ ปัจจุบันและสถานที่ท่ีผู้ใช้บริการจะ เดินทางไป ดังรูปท่ี 5 

(ก) และหลังจากนัน้แอปพลเิคชันจะแสดงคา่โดยสารและระยะทางตามท่ีผู้ใช้บริการได้กรอกข้อมูล และเลอืก

ประเภทรถรับจ้าง ดังรูปท่ี 5 (ข) เมื่อผู้ใช้บริการได้ท าการยนืยันการเรียกรถ แอปพลเิคชันจะท าการส่งขอ้มูล

ของผู้ใช้บริการไปยังแอปพลเิคชันของฝั่งผู้ให้บริการ และเมื่อผู้ให้บริการได้กดยืนยันการเรี ยกรถ แอปพลเิค

ชันจะท าการแสดงขอ้มูลของผู้ให้บริการ ดังรูปท่ี 5 (ค) และแอปพลเิคชันจะแสดงสถานท่ีของผู้ให้บริการและ

ผู้ใชบ้ริการสามารถท่ีจะกดยกเลิก ดังรูปท่ี 5 (ง) 
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         (ก)                              (ข)                             (ค)                              (ง) 

รูปท่ี 5 ส่วนตดิตอ่กับผู้ใช ้(User Interface): (ก) ผู้ใชง้านระบุสถานท่ีท่ีผู้ใช้งานอยูแ่ละสถานที่ท่ีผู้ใช้งานจะ

เดินทางไป, (ข) แอปพลเิคชันแสดงคา่โดยสารและระยะทางให้ผู้ใชง้าน, (ค) แอปพลเิคชันแสดงขอ้มูลของผู้

ให้บริการ, (ง) แอปพลเิคชันแสดงต าแหนง่ของผู้ให้บริการ 

  3.4 การพัฒนาระบบ 

           เครื่องมือท่ีใชใ้นการพัฒนาระบบและแอปพลเิคชันประกอบด้วย  PHP, Ionic Framework, MySQL 

และ Visual Studio Code 

4. ผลการศกึษา

        จากการด าเนนิการวิจัย การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ และการพัฒนา

ระบบ น ามาซึ่งตัวแอปพลเิคชันท่ีสามารถท างานได้ตามท่ีได้ออกแบบตามสว่นติดต่อผู้ใช ้ซึ่งแอปพลเิคชันมี

ฟังก์ชันการท างานดังรูปภาพจากการ Screenshot บนมือถือจรงิดังนี้ 
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        (ก)                                       (ข)             (ค)

รูปท่ี 6 ฟังก์ชันการลงทะเบียนและเข้าสูร่ะบบ: (ก) หนา้แรกของแอปพลเิคชัน, (ข) ฟอร์มส าหรับการ

ลงทะเบียน, (ค) ฟอร์มส าหรับการเข้าสูร่ะบบ 

   (ก)    (ข)       (ค) 
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  (ง)                                        (จ)  

รูปท่ี 8 ฟังก์ชันการเรียกรถ: (ก) หนา้แรกส าหรับป้อนขอ้มูลตน้ทางและปลายทาง, (ข) ทดสอบป้อน

ข้อมูลต้นทางและปลายทาง, (ค) ข้อมูลคนขับรถที่ใชท้ั้งหมดท่ีอยูไ่มเ่กิน 5 กิโลเมตรและเปิดใชง้านอยู่, 

(ง)แอนิเมชันส าหรับการรอการตอบรับจากผู้ให้บริการ, (จ) ป๊อปอัพแสดงขอ้มูลของผู้ให้บริการและ

ยานพาหนะ 

  (ก)    (ข)  
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          (ค)                                          (ง)   

รูปท่ี 9 ฟังก์ชันท่ัวไป: (ก) เมนูของแอปพลเิคชัน, (ข) ฟังก์ชันแสดงข้อมูลของผู้ใชง้าน, (ค) ฟังก์ชันบันทึก

ประวัตกิารเดินทาง, (ง) ฟังก์ชันแสดงความคิดเห็น 

5. อภปิรายผล

นาแมโตะ แอปพลเิคชันเรียกรถรับจ้างในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตน้ี้ ผู้ใชบ้ริการสามารถเรียก

รถรับจ้าง วนิมอเตอร์ไซค์และ รถตุ๊กๆ ผ่านแอปพลเิคชันบนสมารท์โฟนระบบปฏกิารแอนดรอยด์ และไอโอ

เอส เพื่อสะดวกในการเดินทาง โดยไม่จ าเป็นท่ีต้องรอหรือเดินทางไปยังสถานีท่ีรถรับจ้างจอดให้บริการอยู ่

ท้ังนีแ้อปพลเิคชันยังช่วยให้ผู้ให้บริการได้รับรายได้ท่ีดขีึน้ 

6. สรุปผลการวิจัย

จากการศกึษาและพัฒนาแอปพลเิคชันเรียกรถรับจ้างในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้แอปพลเิค

ชันสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วจิัยได้ท าการลองใชง้านแอปพลเิคชันโดยการก าหนดข้อมูล

ตัวอยา่งของผู้ใชง้านและผู้ให้บริการ ซึ่งผลออกมาได้ตามท่ีผู้วจิัยได้ออกแบบไว ้โดยผู้วจิัยได้ท าการออกแบบ

ตามโปรโตไทปท่ีผู้วจิัยได้ออกแบบไวอ้ย่างไม่มปัีญหาใด ๆ เน่ืองจากเครื่องมือท่ีใชใ้นการพัฒนา สามารถท า

การออกแบบได้งา่ยและสวยงาม และผู้วิจัยได้เปลี่ยนแปลงฟังกช์ันในการเรียกผู้ให้บริการ จากการท่ี

โปรแกรมตอ้งสุ่มผู้ให้บริการท่ีอยูใ่กล้เคียง เป็นการแสดงข้อมูลของผู้ให้บริการท้ังหมดท่ีอยูใ่กล้เคียงตามรัศมี

ท่ีวางไว ้เน่ืองจากการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาค่อนข้างยาก

แอปพลเิคชันเรียกรถรับจ้างในพืน้ท่ีสามจังหวัดชาแดนภาคใต ้จะสามารถควบคุมการเดินทางด้วยรถ

รับจ้างให้สะดวกและรวดเร็วและสามารถชว่ยให้คนในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตม้คีุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

ในอนาคต อาจจะมีการเพิ่มพื้นท่ีการใชบ้ริการในพื้นท่ีอ่ืนนอกจากพืน้ท่ีอ าเภอเมอืงและอาจเพิ่มบริการให้
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ประชาชนท่ัวไปท่ีมียานพาหนะเป็นของตัวเองน าออกมาให้บริการเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน การเพิ่ม

ความสามารถการเรียนรู้ของแอปพลเิคชันจากการเรียนรู้ของแอพพลเิคชั่นจากการใชง้านของผู้ใช้งาน ซึ่ง

ผู้พัฒนาจะได้ท าการปรับปรุง และพัฒนาตอ่ไป 
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การตัดแบ่งภาพพื้นหลังและตัวอักษรโบราณล้านนาจากเอกสารใบลาน 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการตัดแบ่งพื้นหลังและตัวอักษรในขั้นตอนของการประมวลผลภาพ

เบื้องต้นจากภาพเอกสารโบราณล้านนาท่ีมกีารบันทึกลงบนใบลาน วิธีการท่ีน าเสนอเริ่มต้นท าการสุ่มจุดพกิเซลในภาพใบ

ลานจ านวน 1,800 พิกเซลจากภาพถ่ายใบลานจ านวน 10 ภาพใบลานท่ีอยู่ในปริภูมิสี RGB จากนั้นน าเอาข้อมูลฝึกสอน

ดังกล่าวท าการแบ่งกลุ่มโดยใช้อัลกอริทึม k-means ก าหนดค่า k = (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ผลลัพธ์ของการจัดกลุ่มในแตล่ะ 

k ท่ีน ามาใช้ต้องให้ค่าความถูกต้องมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ อัลกอริทึมท่ีน ามาใช้สร้างโมเดลในการพยากรณ์ได้เลือกใช้

อัลกอริทึมการเรียนรู้เชงิลึก (deep learning algorithm) โดยก าหนดโครงสร้างออกเป็นสองรูปแบบท่ีมีความแตกต่างกันของ

จ านวนโหนดในชั้นซ่อน (hidden layer) และน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการตัดแบ่งภาพพื้นหลังและตัวอักษรมาเปรียบเทียบกับ

อัลกอริทึมมาตรฐานท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางได้แก่ Otsu’s method วิธีการท่ีน าเสนอให้ผลลัพธ์การตัดแบ่งภาพพื้นหลัง

และตัวอักษรท่ีไม่ค่อยดีนัก เมื่อท าการวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่าผลลัพธ์ท่ีได้ไม่ค่อยดีอาจจะเกิดจากการจัดเตรียมข้อมูล

ส าหรับการฝึกสอนมจี านวนนอ้ยเกินไปท่ีจ านวน 1,800 พกิเซล และภาพใบลานท่ีน ามาเป็นกลุ่มตัวอยา่งส าหรับสร้างข้อมูล

ส าหรับการฝึกสอนจ านวน 10 ภาพใบลาน ท่ีไม่มีความแตกต่างในเร่ืองความเข้มของแสง หรือลักษณะสีของใบลานท่ี

เหมือนกัน ในขณะท่ีภาพใบลานท่ีน ามาทดสอบมีความเข้มของแสง และลักษณะสีของใบลานท่ีแตกต่างออกไป ท าให้

ผลลัพธ์จากการตัดแบ่งไม่ดเีท่าท่ีควร 

ค าส าคัญ: เอกสารโบราณล้านนา, การเรียนรู้เชงิลึก, การประมวลผลภาพเบือ้งต้น 
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Abstract: This research aimed to present a method of image segmentation of background and foreground in the image 

processing of ancient Lanna archaic that have been recorded on palm leaf manuscripts. The proposed method began 

by randomising 1,800 pixels from 10 palm leaf manuscript images in a RGB colour space, followed by clustering the 

randomised pixels (trained dataset) using K-means, when k = (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Each k cluster applied was required 

to provide the accuracy of more than 85 percent. A deep learning algorithm was selected as a predictive model, where 

two distinct sets of nodes in hidden layers were defined. Then, the results from the segmentation of background and 

foreground of archaic were compared with Otsu's method, a widely renowned image segmentation method. 

Consequently, the proposed method did not result in satisfactory background and foreground segmentation. When 

analysing the causes of inadequate results, it was found that it could be due to the inadequacy of 1,800 pixels as 

dataset and the similarities of 10 sampled palm leaf manuscript images in terms of light intensity and colour, whereas 

the palm leaf manuscripts used for verifying the proposed method were different from the trained dataset in terms of 

colour intensity and light intensity, hence resulting in the inefficient image segmentation. 

Keywords: Ancient Lanna Archaic, deep learning, image processing 

1. บทน า

ภาษาล้านนาเป็นภาษาท่ีใช้กันในอาณาจักรล้านนาในศตวรรษท่ี 13-18 แต่หลังจากท่ีอาณาจักรล้านนาถูกยึด

ครองโดยอาณาจักรสยามในปี ค.ศ. 1774 ตัวอักษรล้านนาได้ถูกละเลยและถูกแทนท่ีด้วยตัวอักษรไทยจนในปัจจุบันมีเพียง

ไม่กี่คนเท่านั้นท่ีรู้วธีิอ่านและเขียนภาษานี้ จากการสบืค้นข้อมูลทางประวัตศิาสตร์พบวา่คนล้านนาจะใช้ใบลาน พับสาหรือ

แท่งศิลาจารึกในการจารึกอักษรล้านนาเพื่อบันทึกเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อ กฎหมาย เร่ืองเล่าในด้านต่างๆ สูตรยา

สมุนไพร ประวัตศิาสตร์ โหราศาสตร์ และความรูท่ั้วไปอื่นๆ เมื่อกาลเวลาผ่านไป เอกสารโบราณเหล่านี้ได้   ผุพัง เสียหาย 

ถูกท าลาย หรือสูญหายไป ดังนัน้เพื่อท่ีจะอนุรักษ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อันล้ าค่าท่ีเอกสารเหล่านี้ได้บันทึกไว้ จึงได้มีการ

น าเอาคอมพวิเตอร์เข้ามาชว่ยในการจัดเก็บเอกสารโดยท าการแปลงข้อมูลเอกสารไวใ้ห้อยูใ่นรูปแบบดิจิตอลเพื่อท่ีจะท าให้

สะดวกต่อการสืบค้นและน ามาประยุกต์ใช้ให้ตรงต่อความต้องการโดยน าเอกสารใบลาน พับสา และแท่งศิลาจารึก และ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดเก็บเอกสารเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลได้แก่เคร่ืองแสกนเนอร์และกล้องดิจิตอล Arit 

Thammano และ Sakkayaphop Pravesjit (2558). ได้น าเสนองานวิจัยเร่ือง “Recognition of archaic Lanna handwritten 

manuscripts using a hybrid bio-inspired algorithm” เป็นงานวิจัยท่ีน าเสนอการเรียนรู้จ าตัวอักษรลายมือเขียนโบราณ

ล้านนาที่เขียนบนเอกสารใบลานท่ีเป็นตัวอักขระเดี่ยวๆ จากขั้นตอนการท างานรว่มกันของทางชวีภาพ (hybrid bio-inspired 

algorithm) ผลการเรียนรู้จ าตัวอักษรโบราณล้านนามีความถูกต้อง 98.265 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ Inkeaw และคณะ 

(2558) ได้น าเสนองานวิจัยเร่ือง “Lanna Dharma Handwritten Character Recognition on Palm Leaves Manuscript based 

on Wavelet Transform” ‘งานวจิัยนี้ได้น าเสนอการเรียนรู้จ าตัวอักษรลายมอืเขียนโบราณล้านนาท่ีเขียนบนเอกสารใบลานท่ี

เป็นตัวอักขระเดี่ยวๆ จากขั้นตอนวธีิ Wavelet Transform โดยแบ่งเส้นบรรทัดตัวอักษรล้านนาออกเป็น 3 ระดับคอืระดับบน
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ท่ีเป็นตัววรรณยุกต ์ระดับกลางเป็นตัวพยัญชนะและตัวสระ และระดับล่างเป็นตัววรรณยุกต ์ผลการเรียนรู้จ าในระดับบนมี

ค่า 93.22 เปอร์เซ็นต์ ระดับกลางมีค่า 95.48 เปอร์เซ็นต์ และระดับล่างมีค่า 97.77 เปอร์เซ็นต์ Inkeaw และคณะ (2560) 

ได้น า เสนองานวิจัย เ ร่ือง “Recognition of handwritten Lanna Dhamma characters using a set of optimally designed 

moment features” ‘งานวิจัยนี้ได้น าเสนอการเรียนรู้จ าตัวอักษรลายมอืเขียนโบราณล้านนาที่เขียนบนเอกสารใบลานท่ีเป็น

ตัวอักขระเดี่ยวๆ จากขั้นตอนวธีิ LDIMS ผลการเรียนรู้จ าให้คา่ความถูกตอ้ง 82.27 เปอร์เซ็นต์ จากการทบทวนวรรณกรรม

ท้ังสามงานวิจัยจะเห็นว่าผู้เขียนได้มีข้อเสนอถึงประสิทธิภาพเพื่อให้การท า OCR มีค่าความถูกต้องในระดับสูงต้องมี

การศึกษาและปรับปรุงขั้นการประมวลผลเบื้องต้นสอดคล้องกันท้ังสามงานวจิัย และเมื่อผู้วจิัยได้ท าการศกึษาวิธีการเขียน

อักษรโบราณล้านนาบนใบลานจะพบว่าวิธีการเขียนบนใบลานจะใช้เหล็กแหลมเขียน เมื่อเวลาผ่านไปท าให้ตัวอักษรกับสี

ของใบลานมคีวามใกล้เคียงกันท าให้การตัดแยกพื้นหลังกับตัวอักษรมคีวามผิดพลาดท่ีสูง ดังนัน้จึงท าให้เกิดแนวความคิดท่ี

จะท าการศึกษาและพัฒนากระบวนการในการตัดแยกภาพพื้นหลังและตัวอักษรของตัวอักษรล้านนาที่เขียนบนใบลานเพื่อ

จะเพิ่มประสิทธิภาพในการท า OCR ภาษาล้านนาต่อไป 

รูปท่ี 1 แสดงตัวอยา่งภาพใบลานท่ีน ามาท าการศึกษาในงานวิจยั

2. การด าเนนิการวิจัย

การพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับการแยกภาพตัวอักษรและภาพพื้นหลังจากภาพเอกสารโบราณล้านท่ีท าการบันทึก

ลงบนใบลานในคร้ังน้ีสามารถเขียนแผนภาพขัน้ตอนการด าเนนิงานวิจัยได้ดังรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 แสดงแผนภาพขั้นตอนการด าเนนิงานวิจัยในคร้ังน้ี 

K D S  2 0 1 8   หน้า  244



จากรูปท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนนิงานวจิัยจะเร่ิมจากการเตรียมข้อมูลเพื่อใชใ้นการฝึกสอนประกอบไปด้วยข้อมูลพื้น

หลังและข้อมูลตัวอักษรท่ีอยูใ่นปริภูมสิี RGB ท่ีใชใ้นการฝึกสอน ในขัน้ตอนนี้จะประกอบไปด้วยกระบวนการท างานต่อไปนี้ 

1. ท าการสุ่มเลือกแผ่นใบลานจากท่ีมีท้ังหมด 94 ใบลานมาจ านวน 10 ภาพใบลาน โดยวิธีการสุ่มแบบไม่เจาะจง

จากการสุ่มแบบควิกซอร์ตจากการเรียงหมายเลข 1 ถึง หมายเลข 94 จากนั้นจะท าการเลือกผลลัพธ์จากการควิกซอร์ต 

10 อันดับแรกมาใชเ้ป็นภาพตน้แบบ 

2. ท าการสุ่มจุดพิกเซลในภาพใบลานเพื่อจะน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการฝึกสอนโดยเก็บคา่ปริภูมิสี RGB ท าการ

สุ่มแบบควิกซอร์ต จากค่าเมตริกซ์ขนาดความกว้าง m และความยาว n มาภาพละ 180 จุด การหาค่าพิกเซลท่ีจะน ามา

สร้างเป็นขอ้มูลฝึกสอนสามารถแสดงตัวอยา่งได้ดังรูปท่ี 3 และน าข้อมูลส าหรับการฝึกสอนได้ดังตารางท่ี 1 

รูปท่ี 3 แสดงการสุ่มพกิเซลเพื่อท าการหาค่าปริภูมสิี RGB เพื่อใชในเป็นขอ้มูลส าหรับการฝึกสอน 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยา่งชุดขอ้มูลส าหรับการฝึกสอนดว้ยการสุ่มพกิเซลของรูปภาพใบลาน 

R G B กลุ่มของข้อมูล (1 = กลุ่มตัวอักษร และ 0 = กลุ่มภาพพื้นหลัง) 

194 120 107 0 

198 131 145 0 

67 45 55 1 

71 71 71 1 
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ขั้นตอนการแบ่งกลุ่มชุดข้อมูลฝึกสอนด้วย k-means algorithm น าชุดข้อมูลส าหรับการฝึกสอนจ านวน 1,800 พิก

เซลท่ีได้เตรียมไว้ และท าการแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 7 รูปแบบจากการก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีก าหนดค่า k = (2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8) กลุ่มตามล าดับ ลักษณะการท างานของอัลกอริทึมเป็นอัลกอริทึมเทคนิคการเรียนรู้โดยไม่มีผู้สอนท่ีง่ายท่ีสุด 

เพราะเป็น การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มท่ีรู้จักกันท่ัวไป โดยอัลกอริทึม k-means จะตัดแบ่ง (Partition) วัตถุออกเป็น K กลุ่ม 

แทนค่าแต่ละกลุ่มด้วยค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ซึ่งใช้เป็นจุดศูนย์กลาง (centroid) ของกลุ่มในการวัดระยะห่างของข้อมูลในกลุ่ม

เดียวกันดว้ยวธีิการหาระยะทางแบบยูคลดิดังสมการท่ี 1 

   
2

1

,
n

i i

i

d p q p q


  (1) 

ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning algorithm) โดยใชชุ้ดข้อมูลจ านวน 7 รูปแบบท่ี

ได้จากอัลกอริทึม k-means รูปแบบโครงสร้างของอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้จะมี 2 รูปแบบท่ีมี

ความแตกต่างกันในจ านวนโหนดของชั้นซ่อน โดยแบบแรกจะมีจ านวนโหนดในชั้นช่อนเท่ากันท้ังหมดคือ 30 โหนด และ

จ านวนชั้นซ่อนมีจ านวน 5 เลเยอร์ รูปแบบท่ีสองจะท าการก าหนดให้จ านวนโหนดในแต่ละชั้นซ่อนให้มีจ านวน 10 โหนดใน

ชั้นซ่อนเลเยอร์ท่ี 1 จ านวน 20 โหนดในชั้นซ่อนเลเยอร์ท่ี 2 จ านวน 30 โหนดในชั้นซ่อนเลเยอร์ท่ี 3 จ านวน 40 โหนดในชัน้

ซ่อนเลเยอร์ท่ี 4 และจ านวน 50 โหนดในช้ันซ่อนเลเยอร์ท่ี 5 โครงสร้างของอัลกอริทึมเชงิลึกท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้แสดงได้

ดังรูปท่ี 4 การก าหนดค่าพารามิเตอร์เร่ิมตน้ของอัลกอริทึมเชงิลึกท่ีใชใ้นการสร้างโมเดลการพยากรณ์แสดงได้ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงคา่พารามเิตอร์เร่ิมตน้ของอัลกอริทึมเชงิลึก 

พารามเิตอร์เริ่มตน้ ค่าพารามเิตอร์รูปแบบที่ 1 ค่าพารามเิตอร์รูปแบบที่ 2 

จ านวนโหนดในช้ันอนิพุต 3 โหนด 3 โหนด 

จ านวนชัน้ซ่อน 5 เลเยอร์ 5 เลเยอร์ 

จ านวนโหนดในช้ันซ่อน 30 โหนด 10, 20, 30, 40, 50 โหนด 

จ านวนรอบในการเรียนรู้ 7,000 รอบ และ 15,000 รอบ 7,000 รอบ และ 15,000 รอบ 

ค่าในการเรียนรู้ 0.5 0.5 

แอคติเวชันฟังก์ชัน (ทรานเฟอร์ฟังก์ชัน) Sigmoid function Sigmoid function 

จ านวนโหนดในช้ันเอาท์พุต 1 โหนด 1  โหนด 
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(ก) 

(ข) 

รูปท่ี 4 แสดงโครงสร้างของอัลกอริทึมเชงิลึกท่ีใชใ้นงานวิจัยคร้ังนีจ้ านวน 2 รูปแบบ 
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ขั้นตอนการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการของ Otsu’s method (1979) มาท าการตัดแบ่งภาพ

เอกสารใบลานและน าผลลัพธ์ท่ีได้มาท าการเปรียบเทียบกับวิธีการท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอ การท างานของ Otsu’s method 

ประกอบไปด้วยการแปลง ภาพปริภูมิสี RGB ให้อยู่ในรูปแบบปริภูมิสีขาวด า (Binary) จากนั้นจะน าเอาภาพในปริภูมิสีขาว

ด ามาท าการหาค่าเธรดโชลด์ (T) ท่ีเป็นค่ากลางระหว่างภาพตัวอักษรและภาพพื้นหลัง ค่าเธรดโชลด์ดังกล่าวเป็นค่าท่ีใช้

ส าหรับจ าแนกวัตถุและพื้นหลังออกจากกันและเป็นท่ีนยิมใช้กันอย่างกว้างขวาง การแปลงไฟล์ภาพท่ีกล่าวมาสร้างได้จาก

สมการท่ี 2 

 
 1, ,

,
0,

old
new

if f i j T
f i j

Otherwise

 
 


(2) 

โดยท่ี 

1 คือจุดพิกเซลที่เป็นภาพตัวอักษร 

0 คือจุดพิกเซลที่เป็นภาพพื้นหลัง 

 ,newf i j  คือค่าใหมท่ี่แทนในจุดพิกเซลของภาพในล าดับ  ,i j  

 ,oldf i j คือค่าเก่าในจุดพิกเซลของภาพในล าดับ  ,i j  

 T  คือค่าเธรดโชลด์ 

3. ผลการศึกษา

การทดสอบอัลกอริทึมส าหรับการตัดแบ่งภาพตัวอักษรและพื้นหลังตัวอักษรโบราณล้านนาที่บันทึกลงบนใบลาน

ในคร้ังนี้ได้น าเอาภาพเอกสารใบลานมาทดสอบจ านวน 2 ภาพใบลาน จากวิธีการสุ่มแบบควิกซอร์ต จากผลลัพธ์ท่ีได้จาก

วิธีการท่ีน าเสนอจะเห็นว่าการตัดแบ่งภาพพื้นหลังและตัวอักษรยังให้ผลลัพธ์ท่ีไม่ค่อยดีนัก สาเหตุอาจจะเกิดจากการ

จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการฝึกสอนมีจ านวนน้อยเกินไปและจากการสุ่มภาพใบลานท่ีจะน ามาสร้างเป็นต้นแบบจ านวน 10 

ภาพใบลาน อาจจะสุ่มได้ภาพใบลานท่ีมีความแตกต่างในเร่ืองของความเข้มของแสง หรือลักษณะสขีองใบลานท่ีไม่แตกต่าง

กัน ในขณะท่ีใบลานท่ีน ามาทดสอบมคีวามเข้มของสแีละความสวา่งของแสงท่ีแตกต่างออกไปท าให้ผลลัพธ์จากการตัดแบ่ง

ไม่ดีเท่าท่ีควร อีกประการหนึ่งการสุ่มพิกเซลของภาพเพื่อน ามาสร้างเป็นข้อมูลส าหรับการฝึกสอนนั้น ต้องใช้นักวิจัยเป็น

คนแปลความหมายของจุดพิกเซลนั้น ๆ วา่เป็นภาพพื้นหลัง หรือเป็นภาพวัตถุ ท าให้ใชเ้วลานานในการจัดเตรียมข้อมูลเป็น

ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผลลัพธ์ของการตัดแบ่งไม่มนีัก ผลการทดสอบการตัดแบ่งภาพตัวอักษรและพื้นหลังแสดงได้ดัง

ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลลัพธ์ของการทดสอบวธีิการท่ีน าเสนอ 

วธีิท่ีน าเสนอ ผลลัพธ์ท่ีได้จากวิธีการท่ีน าเสนอ 

Otsu’s method 

วธีิการแบบท่ี 1 

จ านวนรอบในการ

เรียนรู้ 7,000 รอบ 

k = 2 

k = 3 

k = 4 

k = 5 

k = 6 

k = 7 

k = 8 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) 

วธีิท่ีน าเสนอ ผลลัพธ์ท่ีได้จากวิธีการท่ีน าเสนอ 

Otsu’s method 

วธีิการแบบท่ี 1 

จ านวนรอบในการ

เรียนรู้ 15,000 

รอบ 

k = 2 

k = 3 

k = 4 

k = 5 

k = 6 

k = 7 

k = 8 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) 

วธีิท่ีน าเสนอ ผลลัพธ์ท่ีได้จากวิธีการท่ีน าเสนอ 

Otsu’s method 

วธีิการแบบท่ี 2 

จ านวนรอบในการ

เรียนรู้ 7,000 รอบ 

k = 2 

k = 3 

k = 4 

k = 5 

k = 6 

k = 7 

k = 8 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) 

วธีิท่ีน าเสนอ ผลลัพธ์ท่ีได้จากวิธีการท่ีน าเสนอ 

Otsu’s method 

วธีิการแบบท่ี 2 

จ านวนรอบในการ

เรียนรู้ 15,000 

รอบ 

k = 2 

k = 3 

k = 4 

k = 5 

k = 6 

k = 7 

k = 8 
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4. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาและวิจัยในคร้ังนี้ ได้น าเสนอแนววิธีการตัดแบ่งภาพพื้นหลังและตัวอักษรโบราณล้านนาท่ีมีการ

บันทึกลงบนใบลาน และด้วยกาลเวลาผ่านมาท าให้เอกสารดังกล่าวมกีารผุกร่อนและเสียหาย ท้ังจากปัจจัยทางด้านแมลง

และด้านอื่นๆ ท าให้องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ได้หายไป กระบวนการประมวลผลเบื้องต้นท่ีเป็นการปรับเปลี่ยนรูปภาพจากปริภูมสิี 

RGB ไปเป็นปริภูมสิีขาวด าเพื่อท่ีจะส่งตอ่ไปยังกระบวนการตัดภาพรูปประโยคให้เป็นตัวอักษรเดี่ยวๆ ส าหรับน าไปใชใ้นการ

ท า OCR เป็นกระบวนการท่ีส าคัญ หากกระบวนการนี้ประมวลผลภาพได้ไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนในล าดับถัดไป 

วิธีการท่ีน าเสนอได้ท าการสุ่มจุดพกิเซลในภาพใบลานจ านวน 1,800 พิกเซลจากภาพถ่ายใบลานจ านวน 10 ภาพใบลานท่ี

อยู่ในปริภูมิสี RGB จากนั้นน าเอาข้อมูลฝึกสอนดังกล่าวท าการแบ่งกลุ่มโดยใช้อัลกอริทึม k-means ก าหนดค่า k = (2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8) ผลลัพธ์ของการจัดกลุ่มในแต่ละ k ท่ีน ามาใช้ต้องให้ค่าความถูกต้องมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ อัลกอริทึมท่ี

น ามาใช้สร้างโมเดลในการพยากรณ์ได้เลือกใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning algorithm) โดยก าหนด

โครงสร้างออกเป็นสองรูปแบบท่ีมคีวามแตกตา่งกันของจ านวนโหนดในชัน้ซ่อน (hidden layer) และน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการ

ตัดแบ่งภาพพื้นหลังและตัวอักษรมาเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมมาตรฐานท่ีนิยมใช้กันอยา่งกว้างขวางได้แก่ Otsu’s method 

วธีิการท่ีน าเสนอให้ผลลัพธ์การตัดแบ่งภาพพื้นหลังและตัวอักษรท่ีไม่ค่อยดนีัก เมื่อท าการวเิคราะห์หาสาเหตุพบวา่ผลลัพธ์

ท่ีได้ไม่คอ่ยดีอาจจะเกิดจากการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการฝึกสอนมจี านวนน้อยเกินไปท่ีจ านวน 1,800 พกิเซลและใบลาน

ท่ีน ามาเป็นกลุ่มตัวอยา่งส าหรับสร้างข้อมูลส าหรับการฝึกสอนจ านวน 10 ภาพใบลานมคีวามแตกตา่งในเร่ืองของความเข้ม

ของแสง หรือลักษณะสีของใบลานท่ีไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีใบลานท่ีน ามาทดสอบมีความเข้มของสีและความสว่างของ

แสงท่ีแตกต่างออกไปท าให้ผลลัพธ์จากการตัดแบ่งไม่ดเีท่าท่ีควร  

5. เอกสารอา้งองิ

Thammano, A., & Pravesjit, S. (2015). Recognition of archaic Lanna handwritten manuscripts using a hybrid 

bio-inspired algorithm. Memetic Computing, 7(1), 3-17. 

Inkeaw, P., Chueaphun, C., Chaijaruwanich, J., Klomsae, A., & Marukatat, S. (2015, October). Lanna Dharma 

 handwritten character recognition on palm leaves manuscript based on Wavelet transform. 

 In Signal and Image Processing Applications (ICSIPA), 2015 IEEE International Conference 

 on (pp. 253-258). IEEE. 

Inkeaw, P., Charoenkwan, P., Huang, H. L., Marukatat, S., Ho, S. Y., & Chaijaruwanich, J. (2017). Recognition of 

  handwritten Lanna Dhamma characters using a set of optimally designed moment 

  features. International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR), 20(4), 259-274. 

Otsu, Nobuyuki. "A threshold selection method from gray-level histograms." IEEE transactions on systems, man, 

and cybernetics 9.1 (1979): 62-66.เกษวราอินทรฉิม. (2554). 

K D S  2 0 1 8   หน้า  253



การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อจ าลองการควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ 

The Development of An Application to Simulate the Controlling of Air Conditioner 

ศุภวัฒน์ นาคพงษ์1 ปฏิภาณ ยศดี2 ศกยภพ ประเวทจิตร์ 3*และปานจติร์ หลงประดิษฐ์4 

1 นสิิตสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

suphawattle@gmail.com 
2 นสิิตสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

Novembersax2539@hotmaill.com  
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

sakkayaphop.pr@up.ac.th  
4 อาจารย์ประจ าภาควิชาศกึษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล      

panchit.lon@mahidol.ac.th   

*สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

sakkayaphop.pr@up.ac.th 

บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินเว็บแอปพลิเคชันส าหรับจ าลองการควบคุมการท างานของ

เคร่ืองปรับอากาศผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ด าเนินการพัฒนาโดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบตามแบบจ าลองสไปรัลหรือก้น

หอย โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนส าหรับช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเคร่ืองปรับอากาศ ใช้มายเอส

คิวแอลเซิร์ฟเวอร์ส าหรับสร้างฐานข้อมูล และภาษาพีเอชพีในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการข้อมูล และ

ส่วนท่ีสองเป็นส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี  โดยใช้โปรแกรมเน็ตบีนส์และเอ็กซ์-แซม 

ผลการวจิัยพบวา่ 1) เว็บแอปพลเิคชันท่ีพัฒนามีฟังก์ชันการควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศใน 2 โหมดการท างาน 

ได้แก่ การควบคุมโดยเจ้าของแอปพลิเคชัน และแบบอัตโนมัติ ซึ่งแบบจ าลองอุปกรณค์วบคุมเคร่ืองปรับอากาศพัฒนาจาก

โปรแกรมจาวาสคริปตร่์วมกับซีเอสเอส และ 2) การประเมินความสมบูรณ์ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ 

ได้แก่ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

จ านวน 3 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านระบบท่ีพัฒนาขึ้นในระดับ 4.00 คะแนน ความพึงพอใจในด้านการ

ออกแบบของจอภาพส าหรับการต่อประสานในระดับ 4.00 คะแนน ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยท้ัง 2 แบบ เท่ากับ 4.00 

คะแนน และ 3) การประเมินโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลเคร่ืองปรับอากาศ กองอาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลัยพะเยาจ านวน 5 

คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจอภาพส าหรับการใช้งานของแอปพลิเคชันในระดับ 4.35 คะแนน ความพึงพอใจในส่วน

ของฟังก์ชันการใชง้านในระดับ 4.20 คะแนน และความพึงพอใจในดา้นของความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชันในระดับ 

4.25 คะแนน ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยท้ัง 3 แบบ เท่ากับ 4.26 คะแนน 

ค าส าคัญ: แอปพลเิคชัน, อนิเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง, ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 
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Abstract:  This research aimed to develop and evaluate a Web application for simulate air conditioning operations 

control via mobile devices.  The application was developed based on the spiral process model, which was divided into 

two parts: the first part concerning the data management of air conditioning, using MySQL Server to create a database 

and PHP language for the Web application development for information retrieval; and the second part involving the 

development of a mobile application, using NetBeans and XAMPP.  The research findings were as follows.  Firstly, the 

Web application developed offers the functions used for air conditioning operations control in 2 modes, self- controlling 

by the application owner and automatic controlling where the simulation model of air conditioning controller developed 

by using JavaScript and Cascading Style Sheets (CSS). Secondly, the system integrity assessment conducted by system 

development experts, which were 3 lecturers in Information Technology Programme, School of Information and 

Communication Technology, University of Phayao, found that the mean scores of satisfaction in the application 

developed and user interfaces designed were 4.00 and 4.00, respectively, where the mean score of overall satisfaction 

was 4.00.  Finally, the user evaluation performed by 5 staff who were in charge of maintaining air conditioning under 

Office of Physical Facilities, University of Phayao, revealed that the mean scores of satisfaction in terms of the user 

interfaces of application developed, functionality, and application usability were 4.35, 4.20, and 4.25, respectively. 

The overall mean score of all three aspects of user evaluation were 4.26. 

Keywords: application, Internet of Things, air conditioning control 

1. บทน า

เนื่องจากประเทศไทยมตี าแหนง่ท่ีต้ังอยูใ่นเขตร้อนช้ืน ท าให้สภาพอากาศของประเทศมีอุณหภูมิสูง จึงปฏเิสธไมไ่ด้

วา่เคร่ืองปรับอากาศกลายมาเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักของการใชช้วีติของคนเรา ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมอีุณหภูมสิูงขึน้กวา่

อดตีท่ีผ่านมาและมแีนวโน้มท่ีสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้คนมีความต้องการใช้เคร่ืองปรับอากาศมากขึ้นกว่าเดิมและส่งผล

ท าให้พฤติกรรมการใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศของคนเราเปลี่ยนไป โดยเน้นแค่ความสบายเป็นหลักแต่ไม่ได้ค านึงถึง

ค่าใชจ้่ายและพลังงานไฟฟา้ที่ตอ้งเสียเพิ่ม บางชว่งเวลาก็มักลมืปิดเครื่องปรับอากาศและเม่ือนกึคิดวา่ไมไ่ด้ปิดก็ไมส่ามารถ

ปิดเคร่ืองปรับอากาศได้ในทันทีจึงท าให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์ ท าให้เกิดการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ทุกอุปกรณ์มีความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตอย่างมีอิสระมากขึ้น เช่น การควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในครัวเรือนหรือท่ีท างานผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต อรรถพล (2560) ได้กล่าวว่าเป็นท่ีน่าสังเกตถึงลักษณะการเข้ามาของเทคโนโลยี IoT ส าหรับผู้บริโภคหรือ

ผู้ประกอบการท่ัวไป โดยส่วนมากอยู่ในรูปแบบ บ้านอัจฉรยิะ (Smart Home) หรือ ฟาร์มอัจฉรยิะ (Smart Farming) เป็นต้น 

ประภาพร (2559) ได้จัดกลุ่มของ IoT ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ เทคโนโลยีท่ีท าให้สรรพสิ่งสามารถรับรู้

ข้อมูลเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์หรือเข้าใกล้ เช่น เซ็นเซอร์ (sensor) จากนั้นจะแปลงสัญญาณท่ีได้รับให้มีความหมายท่ีมนุษย์

สามารถเข้าใจได้ ประเภทท่ีสอง คือ เทคโนโลยีท่ีท าให้สรรพสิ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ เช่น ระบบฝังตัว (Embedded 
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System) ท่ีฝังอยู่ในเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท าให้สามารถติดต่อสื่อสารหรือบริหารจัดการอุปกรณ์ต่าง  

ๆ ในระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายได้ และประเภทท่ีสาม คือ เทคโนโลยีท่ีช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูล เช่น การ

วเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อค้นหารูปแบบความเชื่อมโยงของข้อมูลเหลา่นั้น ส าหรับการน าไปสูก่าร

วางแผนการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาในเร่ืองของการบริหารจัดการเคร่ืองปรับอากาศ ท าให้เกิด

แนวคิดท่ีพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับการควบคุม บริหารจัดการเคร่ืองปรับอากาศผ่านระบบเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์

เคลื่อนท่ีท่ีมีระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยส์ และสามารถรายงานข้อมูลการใช้พลังงานซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้

เครื่องปรับอากาศ ท าให้ผู้ใชง้านสามารถบริหารจัดการค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการใชง้านเครื่องปรับอากาศตอ่ไป 

2. การด าเนนิการวิจัย

ในการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ได้เลือก Spiral Model เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะส าหรับการพัฒนาระบบงานท่ีมี

โอกาสเปลี่ยนแปลงบ่อยเนื่องจากในแต่ละส่วนของการพัฒนานั้นมีการวิเคราะห์ความต้องการใหม่ และวิเคราะห์ความ

เสี่ยงวา่จะพัฒนาต่อไปอกีหรือไม่ หรือเพยีงพอแล้วกับส่วนงานท่ีท า สรุปได้ว่า SDLC แบบ Spiral มลีักษณะการท างานเป็น 

วงจรวเิคราะห์ - ออกแบบ – พัฒนา – ทดสอบ (Analysis – Design – Implementation – Testing) และวนกลับมาในแนวทาง

เดิม และท าเช่นนี้จนกระท่ังได้ระบบท่ีสมบูรณ์ ข้อดีของการพัฒนาในรูปแบบนี้มีความยืดหยุ่นมาก ลักษณะการท างาน

แสดงได้ดังรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 การท างานของแบบจ าลอง Spiral Model 

การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศมีกรอบแนวคิดในการด าเนินการพัฒนา

สามารถแสดงได้ดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดในการด าเนนิการพัฒนาแอปพลเิคชันส าหรับจ าลองการควบคุมเครื่องปรับอากาศ 

การวิเคราะห์ตัวแปรท่ีส าคัญและเกี่ยวเนื่องกับการใช้พลังงานจากการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ จึงได้สร้างระบบ

ฐานข้อมูลท่ีใชเ้ก็บข้อมูลตัวแปรท่ีได้จากการศกึษาวเิคราะห์ จากการศกึษาในครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรจากโครงการลด

การใช้พลังงานในภาคราชการ ท่ีจัดท าโดยส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เคร่ืองปรับอากาศท่ีน ามา

ศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในคร้ังนี้ เป็นเคร่ืองปรับอากาศแบบหน่วยเดียวท่ีมีลักษณะเป็นแบบแยกส่วน ตัวอย่างของ

เครื่องปรับอากาศชนดินี้แสดงได้ดังรูปท่ี 3 รายละเอยีดของตัวแปรท่ีน ามาสร้างฐานข้อมูลสามารถแสดงได้ดังรูปท่ี4 สบืค้น

จาก http://www.e-report.energy.go.th/BookEUI2013_1.pdf 

รูปท่ี 3 เครื่องปรับอากาศแบบหนว่ยเดียวท่ีมีลักษณะเป็นแบบแยกสว่น 
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รูปท่ี 4 ตัวแปรท่ีน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานขอ้มูลเพื่อใชส้ าหรับการค านวณค่าการใชพ้ลังงาน 

การค านวณการใชพ้ลังงานของเครื่องปรับอากาศท่ีใชง้านในแต่ละวันสามารถค านวณได้จากสมการท่ี 1 รายละเอยีดแสดง

ได้ดังนี ้

 W H D*FP    (1) 

   

0.9 ; 5

0.8 ; 5 10

0.7 ; 10

if age

F if age and age

if age




  
 

(2) 

โดยท่ี  P    คือปริมาณพลังงานทีใชไ้ปหนว่ยเป็น Btu 

  W   คือก าลงัของไฟฟา้ 

  H   คือจ านวนชั่วโมงท่ีใชง้านในหนึ่งวัน 

  F   คือค่าแฟกเตอร์ของเครื่องใชไ้ฟฟา้จากอายุท่ีใชง้าน 

นอกจากการค านวณคา่การใชพ้ลังงานของเครื่องปรับอากาศแลว้ผู้ใชง้านสามารถ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ

ผ่านทางอุปกรณม์อืถอื หรือการตัง้เวลาให้ เปิด-ปิด เองแบบอัตโนมัตกิ็สามารถท าได้ ผู้ใชง้านสามารถรับทราบถึง

ค่าใชจ้่ายจากการท่ีเปิดใชง้านเครื่องปรับอากาศได้ทุกเวลาและสถานท่ีท่ีผู้ใช้งานท าการตรวจสอบยอดค่าใชจ้่ายเพื่อ

วางแผนในการใช้งานเครื่องปรับอากาศตอ่ไป 

ระบบฐานขอ้มูลท่ีได้วเิคราะห์และออกแบบสามารถแสดงภาพ ER-diagram ได้ดังรูปท่ี 5 และภาพผังการใช้งาน

แอปพลเิคชันในสว่นของผู้ใชง้านได้ดังรูปท่ี 6 

รูปท่ี 5 ER-diagram ของระบบ 
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รูปท่ี 6 User Case Diagram ในส่วนระบบการท างานของเว็บแอปพลเิคชัน 

3. ผลการศึกษา

ผลจากการศึกษาพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันส าหรับควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศในคร้ังนี้เป็นการ

พัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์เพียงด้านเดียวโดยผลการทดสอบระบบในการบริหารจัดการและควบคุมการท างานของ

เครื่องปรับอากาศทางผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองขึน้มาเท่านัน้ การท างานของระบบจะประกอบไปด้วยสว่นของผู้ดูแลระบบมี

หน้าท่ีในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนท่ีสองเป็นส่วนของผู้ใช้งานแอป

พลิเคชันส าหรับควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ รายละเอียดของจอภาพการใช้งานของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

แสดงได้ดังน้ี 

(ก) (ข) (ค) 

รูปท่ี 7 (ก) จอภาพในการเข้าสูร่ะบบการใช้งาน  (ข) และ (ค) จอภาพขั้นตอนการเลอืก 

 เครื่องปรับอากาศท่ีติดต้ังและต้องการควบคุมการท างานจากระยะไกล 
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(ก) (ข) (ค) 

รูปท่ี 8 (ก) (ข) และ(ค) จอภาพสถานะของเครื่องปรับอากาศวา่อยู่ในสถานะก าลังท างานหรือยังไม่ท างาน 

(ก) (ข) (ค) 

รูปท่ี 9 (ก) จอภาพการเลอืกใชฟ้ังก์ชันการควบคุมการท างานเครื่องปรับอากาศ  (ข) จอภาพฟังก์ชัน 

 แบบปรับเอง และ (ค) จอภาพฟังก์ชันแบบปรับอัตโนมัติ 
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(ก) (ข) 

รูปท่ี 10 จอภาพการน าเสนอสารสนเทศในการใชพ้ลังงานของเครื่องปรับอากาศท้ังคา่ใชจ้่ายและเวลาท่ีใชง้าน 

4. อภปิรายผล

การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันส าหรับจ าลองการควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ ได้ถูกพัฒนาขึ้น

เพื่อช่วยเหลอืผู้ใช้งานเคร่ืองปรับอากาศ หรือหนว่ยงานท่ีต้องการควบคุมปริมาณการใชง้านส าหรับลดค่าใช้จ่ายของตนเอง 

หรือขององค์กรผ่านเครือข่ายระยะไกล การได้มาซึ่งสารสนเทศของการใช้งาน ท าให้ผู้ใช้งานได้ตระหนักและวางแผน

บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ระบบท่ีท าการพัฒนาแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนของการ

บริหารจัดการข้อมูลเคร่ืองปรับอากาศในฐานข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูลได้เลือกใช้ MySQL Server ใน

ส่วนของเว็ปแอพลิเคชันได้เลือกใช้ภาษา PHP ในส่วนท่ีสองเป็นส่วนของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันท่ีใช้งานบนระบบเว็บ

เบราว์เซอร์ ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม NetBeans IDE 8.2 และเครืองมือในการจ าลอง Server ได้แก่ XAMPP ฟังก์ชันการ
ท างานของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ ได้ออกแบบให้สามารถท างานในโหมด

อัตโนมัติ และโหมดปรับเอง ในส่วนของแบบจ าลองอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพัฒนาจากภาษาจาวาสคริปต์ (Java script) 

ร่วมกับภาษา CSS ซึ่งผลลัพธ์ของแบบจ าลองอยู่ในระดับท่ีดี ในส่วนของด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการ

ท างานของเคร่ืองปรับอากาศทีมวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยพะเยา อยู่ในช่วงของการพัฒนาอุปกรณด์ังกล่าวเพื่อจะน ามาทดสอบการใช้งานเป็นนวัตกรรมตอ่ไปในอนาคต 
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5. สรุปผลการวิจัย

ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันส าหรับจ าลองการควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศท่ีได้ท าการพัฒนาขึ้น 

สามารถท าการบริหารจัดการในเร่ืองการ ปิด-เปิด เคร่ืองปรับอากาศจากแบบจ าลองได้เป็นอย่างดี สารสนเทศท่ีได้จาก

แอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศของผู้ใช้งานหรือองค์กรท่ีมี

บุคลากรจ านวนมากได้ และการประเมินต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันส าหรับควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศท่ีได้

พัฒนาขึ้น ได้เลือกผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบเป็นผู้ประเมินความสมบูรณ์ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนาระบบ ได้แก่ อาจารย์ประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมหาวทิยาลัย

พะเยาจ านวน 3 ท่านพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านระบบท่ีพัฒนาขึ้นในระดับ 4.00 คะแนน ความพึงพอใจในด้าน

การออกแบบของจอภาพส าหรับการต่อประสานในระดับ 4.00 คะแนน ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยท้ัง 2 แบบ เท่ากับ 4.00 

คะแนน ในสว่นของผู้ใชง้านท่ีประเมิน ได้แก่ เจ้าหนา้ที่ท่ีดูแลเครื่องปรับอากาศ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

จ านวน 5 คน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจอภาพส าหรับการใช้งานของแอปพลิเคชันในระดับ 4.35 คะแนน ความพึง

พอใจในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานในระดับ 4.20 คะแนน และความพึงพอใจในด้านของความสะดวกในการใช้งานแอป

พลเิคชันในระดับ 4.25 คะแนน ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยท้ัง 3 แบบ เท่ากับ 4.26 คะแนน  
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บทคัดยอ: ระบบติดตามสถานะโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศมี

วัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนกระบวนการตดิตามสถานะโครงการของนักศึกษา สาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถงึสนับสนุนกระบวนการตดิตามสถานะผลการทดสอบความรู (Comprehensive) จํานวน 5 วชิาหลักท่ี

สาขากําหนด ผูวิจัยไดศึกษาและสังเกตแบบมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานของรายวิชา 954482 และ 954499 

พบวาปญหาความไมถูกตองของขอมูลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานและความปลอดภัยของขอมูลตํ่า มาจากการใช

เคร่ืองมอืท่ีไมเหมาะสมสนับสนุนการดําเนินงาน 

เพื่อแกไขปญหาท่ีกลาวไปนัน้ ผูวจิัยไดพัฒนาระบบตดิตามสถานะโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักกระบวนการสรางตนแบบ (Prototyping Process) โดยใชประเภท Extreme Prototyping 

ซึ่งเปนประเภทท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาระบบท่ีมีการทํางานผานเว็บไซตและเพื่อตอบสนองการใชงานผานอุปกรณ

เคลื่อนท่ีตางๆ ผูวจิัยจงึนําหลักการ Responsive web design มาใชสนับสนุนการออกแบบสวนติดตอผูใช 

ผลทดสอบการยอมรับการทํางานของระบบไมพบจุดท่ีไมผานการทดสอบ สามารถสรุปไดวาระบบติดตามสถานะ

โครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของรายวชิาขางตนไดอยางเหมาะสม 

คําสําคัญ: : ระบบติดตามสถานะ, การติดตามสถานะโครงการนักศึกษา, กระบวนการสรางตนแบบ, เว็บแอปพลิเค

ชัน 

Abstract: This research aims to develop Project Status Tracking for Modern Management and Information 

Technology Student (PSTMMIT). The system supports comprehensive exam process which consists of 5 core 

subjects. We studied and participant observed in an operation of the course 954482 and 954499 found that there 

is poor security and accuracy of data caused by using an inappropriate tool. 

To solve these, we develop Project Status Tracking for Modern Management and Information Technology Student 

(PSTMMIT) under the model of software prototyping which is particular extreme prototyping. This development 

process suits for developing web application moreover we also applied the supporting tool for responsive web 

design that allows web application work on variable devices. 

The acceptance test result does not show any failure. Thus Project Status Tracking for Modern Management and 

Information Technology Student (PSTMMIT) can be applied to support an operation of the course 954482 and 

954499 as more appropriate tool. 

Keywords: Status Tracking System, Student Project Status Tracking, Prototyping Process, Web application 
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1. บทนํา

เนื่องดวยกอนการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปท่ี  4 สาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จะประกอบดวยกระบวนการตางๆกอนการสอบปองกันเพื่อสําเร็จการศึกษา เชน การสอบวัดประมวลผล

ความรู(Comprehensive examination) จํานวน 5 วิชา ,ขอมูลและผลการสอบโครงราง (Proposal examination) และ

การสอบปองกันโครงการ (Project defense)  ในรายวิชา 954482 โครงการพัฒนาอาชีพ หรือ 954499 โครงงาน

คนควาอิสระ เปนตน  

การดําเนินกระบวนการติดตามสถานะของการสอบโครงราง การสอบปองกันโครงการ และผลการสอบวัด

ประมวลผลความรู ในปจจุบันมกีารจัดเก็บขอมูลและประมวลผลโดยใช Google sheets เปนเคร่ืองมอืและแชรสิทธ์ิการ

เขาถึงและแกไขขอมูลใหอาจารยประจําสาขาประมาณ 20 ทาน จากสิทธ์ิการเขาถึงนั้นอาจารยสามารถกรอกขอมูล

และแกไขไดพรอมๆกัน จึงทําใหเกิดขอผิดพลาดตางๆไดงาย รวมถึงความปลอดภัยของขอมูลตํ่า เนื่องจากขอมูลใน 

Google sheets เปนขอมูลสําคัญและสามารถสงผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาได  

ดวยปญหาท่ีกลาวไปขางตนและกระบวนการดําเนินงานท่ีดําเนินอยูในปจจุบันมีลําดับขั้นตอนท่ีไมแนนอนและ

ซับซอนน้ัน ผูวจิัยจงึนําหลักการพัฒนาซอฟตแวรประเภทการสรางตนแบบ (Software Prototype Model) เปนหลักการ

พัฒนาท่ีรวดเร็วและสามารถทดสอบการทํางานของตนแบบของระบบงานใหมใหสามารถทํางานไดตรงกับความ

ตองการของผูใช โดยผูใชจะมโีอกาสไดประเมนิตนแบบของระบบกอนการนําตนแบบเขาสูขั้นตอนการพัฒนา ในสวนน้ี

จะสามารถขจัดขอผดิพลาดตางๆท่ีอาจจะเกดิขึ้นจากความเขาใจท่ีไมตรงกันของผูใชและทีมพัฒนาระบบได อีกท้ังการ

ทําตนแบบสามารถทําใหกระบวนการพัฒนาเร็วและงายขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบท่ีระบุความตองการของผูใชได

ยากหรือกระบวนการดําเนินงานท่ีระบบจะตองสนับสนุนมคีวามซับซอนเขาใจยาก (Tutorials Point, n.d.)  

กระบวนการสรางตนแบบ (Prototyping Process) ถูกแบงยอยออกเปน 3 ประเภท Egwoh and Nonyelum 

(2017) ไดสรุปความแตกตางของแตละประเภทไว โดยแตละประเภทมขีั้นตอนและความเหมาะสมกับลักษณะของการ

ประยุกตใชท่ีแตกตางกัน จากการศึกษาความแตกตางเหลานั้นและความตองการของสาขาการจัดการสมัยใหมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการระบบท่ีใชงานผานทางเว็บไซตและสนับสนุนขั้นตอนของกระบวนการขอยื่นสอบและ

ติดตามสถานะโครงรางและโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ผูวิจัยได

เลอืกวธีิ Extreme Prototyping ซึง่เปนวธีิท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาระบบท่ีมกีารทํางานผานทางเว็บไซตและรองรับการ

มสีวนรวมของผูใช 

เพื่อตอบสนองการใชงานผานอุปกรณเคลื่อนท่ีตางๆ ท่ีมคีวามแตกตางของขนาดหนาจอแสดงผล จงึตองมกีาร

นําหลักการของ Responsive web design มาใชขณะออกแบบสวนติดตอผูใช ดวยหลักการของ Responsive web 

design ท่ีสามารถแบงสวนตางๆของหนาเว็บดวยมุมมองแบบตารางและกําหนดขนาดการแสดงผลหนาเว็บไดอยาง

ยืดหยุนตามขนาดของอุปกรณเคลื่อนท่ีตางๆ (W3Schools, n.d.) จะชวยใหการแสดงผลของระบบติดตามสถานะ

โครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสมและ

สวยงาม 

จากปญหาและความสําคัญขางตน สาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงตองการเคร่ืองมือ

สําหรับสนับสนุนการดําเนินการและการติดตามสถานะ รวมถึงการจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของของนักศึกษาในรูปแบบ

ฐานขอมูลท่ีทํางานผานเว็บไซต เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองและสามารถอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียกดูขอมูล

ของผูท่ีตองการใชประโยชนจากขอมูลเหลานั้นไดอยางเหมาะสมและทันทีท่ีตองการเพื่อใหการดําเนินงานของสาขามี

ประสทิธิภาพ โดยมวัีตถุประสงคการวจิัยดังน้ี 
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1. เพื่อพัฒนาระบบตดิตามสถานะโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อสนับสนุนกระบวนการติดตามสถานะการทดสอบวัดประมวลผลความรู (Comprehensive examination)

จํานวน 5 วชิาหลักท่ีสาขาฯกําหนด 

3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการตดิตามสถานะโครงรางและโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การดําเนนิการวจัิย 

เพื่อใหการดําเนินการวจิัยสําเร็จตามวัตถุประสงค ทางผูวจิัยไดดําเนินการวจิัยดังน้ี 

1. ศึกษาปญหาและความตองการของระบบ

ศึกษากระบวนการดําเนินงานหลัก, การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ และเงื่อนไขตางๆ ท้ังจากการสังเกตแบบมีสวน

รวม (Participant Observation) และศึกษาจากเอกสารตางๆท่ีใชประกอบในแตละขั้นตอนของการดําเนินการขอสอบ

โครงรางและโครงการ 

2. ศึกษาหลักการและทฤษฎท่ีีเกี่ยวของ

ศึกษาการพัฒนาระบบตามกระบวนการสรางตนแบบ (Prototyping Process) ประเภท Extreme Prototyping

โดยพัฒนาสวนตางๆของระบบขึ้นเปนตัวตนแบบและใหผูใชทดลองใชงานและปรับปรุงตนแบบจนเสร็จสมบูรณ 

(Egwoh and Nonyelum, 2017) และศึกษาเทคนิค Responsive web design ท่ีจะนํามาใชรวมกับการออกแบบสวน

ติดตอผูใช (W3Schools, n.d.) 

3. ดําเนินการพัฒนาระบบตามแผนการดําเนินงานวจิัย

พัฒนาระบบตาม Extreme Prototyping โดยแบงการทํางานของตนแบบออกเปน 3 สวนดังน้ี (Egwoh and

Nonyelum, 2017) 

1) พัฒนาตนแบบหนาเว็บพื้นฐาน

2) พัฒนาตนแบบใหแสดงการทํางานของระบบโดยเนนการแสดงสวนท่ีใหบริการหรือสนับสนุนกระบวนการ

ดําเนินงาน 

3) พัฒนาสวนการทํางานหลักและตัวตนแบบของหนาเว็บท่ีผานการทดลองจากผูใชแลวเขาดวยกันขึ้นเปน

ระบบท่ีมหีนาเว็บและการทํางานตรงกับความตองการของผูใช 

จากขั้นตอนขางตนท่ีกลาวมานัน้สามารถสรุปไดวา การพัฒนาระบบโดยใชหลักการพัฒนาตนแบบนั้นระบบจะ

ไมถูกพัฒนาท้ังหมดทุกสวนทีเดยีว แตจะพัฒนาสวนตางๆของระบบโดยใหผูใชรวมประเมิน และใหขอเสนอแนะเพื่อใช

ในการปรับปรุงตนแบบนี้ใหเหมาะสมตอไป กระบวนการนี้จะถูกปฏิบัติซ้ําๆ จนกระท่ังผูใชยอมรับ จึงจะนําตนแบบนัน้

ไปพัฒนาใหเต็มรูปแบบตอไป 

4. ทดสอบการทํางานของระบบ

การทดสอบเปนการทดสอบการยอมรับ (Acceptance test) ตาม Use case ในระบบ

5. สรุปและอภิปรายผล

3. ผลการศกึษา

จากการศึกษาปญหาและความตองการของผูใชพบวาการดําเนินงานในรูปแบบปจจุบันกอใหเกดิปญหาดังน้ี 

1. เกิดการกรอกขอมูลหรือแกไขขอมูลเกี่ยวกับผลการสอบโครงการของนักศึกษาโดยไมทราบวาอาจารยทาน

ใดเปนผูแกไขขอมูลน้ัน ๆ 

2. ความปลอดภัยของขอมูลตํ่า เชน ขอมูลถูกลบโดยไมไดยนืยันความตองการลบขอมูลน้ัน

3. การดําเนินงานมกีารใชเอกสารเปนหลัก ทําใหงานดานการปรับปรุงขอมูลขึ้นอยูกับเจาหนาท่ีคนเดยีว
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4. สาขาฯไมมฐีานขอมูลสําหรับสนับสนุนการจัดการกระบวนการการติดตามสถานะ

จากการศึกษากระบวนการดําเนินงานหลักและการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ สามารถระบุโมดูลการทํางานของ

ระบบและระดับของผูใชงานไดดังนี้ 

ผูใชงานสามารถแบงออกได 3 ระดับโดยแตละระดับสามารถใชงานโมดูลของระบบไดดังนี้ 

1) นักศึกษาสามารถใชงานโมดูล User Profile, Comprehensive, Proposal, Project

2) อาจารยสามารถใชงานโมดูล User Profile, Student-Record, Comprehensive, Proposal, Proposal Approval,

Project, Comprehensive EXAM, Report 

3) ผูดูแลระบบสามารถใชงานโมดูล  Dashboard, User Profile, Student-Record, Proposal, Proposal Approval,

Project, Comprehensive EXAM, Report, Configuration, User Management 

ความสัมพันธของผูใชงานระบบและโมดูลการทํางานตางๆถูกแสดงดังภาพท่ี 1 – 3 

ภาพที ่1 use case diagram for student 
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ภาพที ่2 use case diagram for lecturer 
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ภาพท่ี 3 use case diagram for admin 

ผลการพัฒนาระบบ  

โดยใชหลักการพัฒนาตนแบบตามขัน้ตอนท้ัง 3 ขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาตนแบบหนาเว็บพื้นฐาน โดยผูใชแตละระดับจะไดรับสทิธ์ิการเขาถงึขอมูลในระบบแตกตางกัน

ตัวอยางภาพการออกแบบหนาเว็บไซตดังแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 ตนแบบหนา Dashboard 

2. ผลการพัฒนาตนแบบแสดงการทํางานของระบบโดยเนนการแสดงสวนท่ีใหบริการหรือสนับสนุนกระบวน

การดําเนินงาน ไดแกสวนรับขอมูลเขาสูระบบจากผูใช และสวนแสดงขอมูลท่ีผูใชเรียก ดังภาพท่ี 5 ตนแบบแสดงการ

ทํางานสวนท่ีใหบริการหรือสนับสนุนกระบวนการดําเนินงาน 
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ภาพท่ี 5 ตัวอยางตนแบบแสดงการทํางานสวนท่ีใหบริการหรือสนับสนุนกระบวนการดําเนินงาน 

3. ผลการพัฒนาสวนการทํางานหลักและตนแบบของหนาเว็บท่ีผานการประเมินจากผูใช ซึ่งผลโดยรวมของ

ขั้นตอนนี้จะเปนการทํางานท้ังหมดของระบบ ท้ังสวนท่ีติดตอกับฐานขอมูลผูใชและสวนการประมวลผลของระบบท่ี

สนับสนุนใหเกิดการทํางานท่ีถูกตองและสมบูรณ ดังภาพท่ี 6 ตัวอยางผลการพัฒนาสวนการทํางานหลักและตนแบบ

ของหนาเว็บท่ีผานการประเมนิจากผูใช 
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ภาพท่ี 6 ตัวอยางผลการพัฒนาสวนการทํางานหลักและตนแบบของหนาเว็บท่ีผานการประเมนิจากผูใช 

ผลการทดสอบการทํางานของระบบ 

การทดสอบการยอมรับการทํางานของระบบ ทดสอบท้ังหมด 47 ฟงกชันและไมพบฟงกชันท่ีตองแกไข โดย

รายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 7 ตัวอยางตารางทดสอบ Acceptance test  
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ภาพท่ี 7 ตัวอยางตารางทดสอบ Acceptance test 

4. อภปิรายผล

จากการศึกษาพบปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบันของสาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทางดานเคร่ืองมือท่ีใชสนับสนุนการดําเนินงานถึงแมวาจะเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถใชงานรวมกันแบบ

ออนไลนได แตการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลยังไมสามารถตอบสนองการดําเนินงานท่ีเหมาะสมรวมถึงความ

ปลอดภัยของขอมูลได ดังนั้นจึงพัฒนาระบบติดตามสถานะโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงานท่ีเหมาะสมและสามารถกําหนดสิทธ์ิการเขาถึง

ขอมูลใหมคีวามปลอดภัยของขอมูลมากขึ้น 

จากการทดสอบการยอมรับการทํางานของระบบ มีการทดสอบท้ังหมด 47 ฟงกชันและไมพบฟงกชันท่ีตอง

แกไข จะเห็นไดวาระบบติดตามสถานะโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถสนับสนุนการดําเนินงานสวนติดตามสถานะโครงการของนักศึกษาและสนับสนุนรายวิชา 954482 และ 

954499 ไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 

5. สรุปผลการวจัิย

ระบบติดตามสถานะโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกพัฒนาขึ้น

ตามวัตถุประสงคเพื่อติดตามและสนับสนุนกระบวนการตางๆ ท่ีเปนสวนหนึ่งของการรสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ปริญญาตรีช้ันปท่ี  4 สาขาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การสอบวัดประมวลผลความรู

(Comprehensive examination), การสอบโครงราง (Proposal examination) และการสอบปองกันโครงการ (Project 

defense) เมื่อระบบผานการทดสอบและมีการนําไปใชรวมกับการดําเนินงานในปจจุบันนั้นระบบไดชวยเพิ่มความ

สะดวกของการหาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการใหกับนักศึกษาและอาจารยโดยการรองขอและยอมรับหรือปฏิเสธการขอ

เปนท่ีปรึกษาไดผานระบบได รวมถึงขอมูลการทดสอบวัดประมวลผลความรู, ผลและรายละเอียดของการสอบโครง

รางและโครงการท่ีไดรับการบันทึกถูกจัดเก็บไวอยางปลอดภัยสามารถสบืคนเรียกดูไดตลอดเวลา 

อยางไรก็ตามผูวิจัยไดรับขอเสนอแนะจากผูใช ใหระบบมีฟงกชันการทํางานท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงาน

ใหสะดวกมากขึ้นและการพยากรณจํานวนการสําเร็จการศึกษา แนวโนวของความรูและเทคโนโลยีท่ีนักศึกษาใชเพื่อ

สําเร็จการศึกษา ซึ่งขอมูลเหลานี้จะสามารถนํามาใชประโยชในการปรับปรุงหรือวางแผนพัฒนาหลักสูตรของสาขาใน

อนาคตได 
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ส าหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่ง 

Improvement of Genetic Operator for Solving Vehicle Routing Problems 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการปรับปรุงตัวด าเนินทางพันธุกรรม (Genetic operator) ในขั้นตอน

การครอสโอเวอร์ จีนเนติกอัลกอริทึมส าหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนสง่ ด้วยการทดสอบจากชุดข้อมูลปัญหาการขนสง่ 

กรณีของ Eilon และ Christofides จ านวน 7 ชุดข้อมูล ประกอบไปด้วยชุดข้อมูล E-n22-k4,  E-n33-k4, E-n51-k5, E-

n76-k10, E-n76-k8, E-n101-k8, และ E-n101-k14 วิธีการท่ีน าเสนอได้ท าการปรับปรุงวิ ธีการครอสโอเวอร์ด้วย

กระบวนการ SpiralChaoticMove จากขั้นตอนการค้นหาแบบกาแล็กซี จากการทดลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างจีนเนติก

อัลกอริทึมแบบดั้งเดิม พบวา่อัลกอริทึมท่ีน าเสนอสามารถหาค าตอบท่ีเหมาะสมได้ดีกวา่ท้ังหมดทุกชุดขอ้มูล 

ค าส าคัญ: จีเนติกอัลกอริทึม, ปัญหาการจัดเส้นทางขนสง่, การหาค่าท่ีดท่ีีสุดหลายจุดประสงค์ 

Abstract:  This research aimed to present an improvement of a genetic operator in the crossover process for solving 

vehicle routing problems. The study was carried out by testing a set of seven data sets based on Eilon and Christofides 

series of transport problems, including the E-n22-k4, E-n33-k4, E-n51-k5, E-n76-k10, E-n76. -k8, E-n101-k8, 

and E-n101-k14. The proposed methodology has improved the crossover method using Spiral Chaotic Move of the 

Galactic-based search algorithm. A comparative study between conventional genetic algorithm and the proposed 

algorithm revealed that the latter could offer better optimization solutions for all data sets. 

Keywords: Genetic algorithm, Vehicle Routing Problem, Multi-Objective 
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1. บทน า

ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing Problems: VRP) เป็นการเร่ืองของการบริหารจัดการจุดคุ้มทุน

ในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด เป็นการต่อยอดมาจากปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน 

(Travelling Salesman Problem: TSP) น าเสนอโดย Danzig และคณะ (1976) มเีป้าหมายหาเส้นทางในการไปเยี่ยมลูกค้าให้

มีระยะทางสั้นท่ีสุด Golden และคณะ (1977) ได้น าเสนองานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งขึน้เป็นครัง้แรก 

และหลังจากนั้นได้มีนักวิจัยได้มีความสนใจในปัญหานี้เป็นจ านวนมากโดยการแก้ไขปัญหานี้ได้มีข้อจ ากัดเพิ่มขึ้ นไม่ว่าจะ

เป็นข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลาหรือเหตุการณ์จริงท่ีนักวิจัยได้พบและต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น Solomon (2005) ได้

น าเสนอปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งกรณีท่ีมีข้อจ ากัดเร่ืองเวลาในการรับส่งสินค้า     ( vehicle routing problem with 

time windows) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของลูกค้าแต่ละรายว่าจะรับสินค้าได้ภายในเวลาใด ซึ่งท าให้ปัญหา VRP มีความยุ่งยาก

ซับซ้อนมากยิ่งขึน้ ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งท่ีเกิดขึ้นจะเป็นการจัดเส้นทางในการส่งสินค้า หรือรับสินค้าเท่านัน้จะไมท่ า

การ รับ-ส่ง ในคราวเดียวกัน จากงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งท่ีหลากหลาย การน าเสนอวธีิการ

แก้ปัญหาก็เกิดขึ้นหลายหลายวิธีเชน่กัน Laporte และ Nobert (1987) ได้น าเสนอการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแม่นตรง (exact 

method) วธีิการการนี้จะใชพ้ื้นฐานจากการโปรแกรมเชงิเส้นตรง การโปรแกรมจ านวนเต็ม หรือวธีิการอ่ืน ท่ีจะท าให้ได้ค่าท่ี

ดีท่ีสุด เช่น วิธีการ ตัดแบบระนาบ (cutting plane method), วิธีบรานซ์แอนด์บาว (branch and bound method)  Cordeau
และคณะ (1999), Nagy และ Salhi (2005) ได้น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีการฮิวริสติกส์ 

(heuristics) เป็นวธีิการท่ีจะให้ค าตอบท่ีดท่ีีสุดในแต่ละคร้ังหรือแตล่ะรอบในการจัดแต่ไม่รับประกันว่าจะเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุด

ของปัญหา การแก้ปัญหาแต่ละคร้ังจะใช้เวลาสั้นกวา่วิธีการแบบแม่นตรงส าหรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่ ตัวอย่างวิธีการเชน่ 

วิธีการจีนเนติก (genetic algorithm), วิธีการระบบมด (Ant system algorithm) , วิธีการหาค่าท่ีดีท่ีสุดด้วยฝูงอนุภาค 

(particle swarm optimization) เป็นต้น นอกจากนี ้Kim และคณะ (2015) ได้น าเสนอวิธีการจ าลองแบบปัญหา (simulation) 

ท าการจ าลองแบบปัญหาขึ้นมาเพื่อท าการศึกษาปัญหาที่มีความไม่แนน่อนเกิดขึน้เช่น ความต้องการไมแ่น่นอน ระยะเวลา

ในการให้บริการไม่แน่นอน จากปัญหาและวิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาท่ีกล่าวข้างต้น ทางผู้ศึกษาจึงได้มีแนวคิดท่ีจะ

น าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางขนส่ง ด้วยวิธีการฮิวริสติกส์ เพื่อท่ีจะท าการหาค่าท่ีดีท่ีสุด โดยข้อมูลท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ข้อมูลมาตรฐานท่ีน ามาจาก The School of Electrical and Computer Engineering (FEEC) ประเทศ

บราซิล กรณีของ Eilon และ Christofides จ านวน 7 ชุดข้อมูล ประกอบไปด้วยชุดข้อมูล E-n22-k4,  E-n33-k4, E-n51-

k5, E-n76-k10, E-n76-k8, E-n101-k8, และ E-n101-k14 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย State University of 

Campinas 

2. จีนเนตกิอัลกอริทึม

จีนเนติกอัลกอริทึม (genetic algorithm) มีลักษณะการท างานเลียนแบบกระบวนการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ 

และเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดย Holland [1] ได้เสนอการใช้จีนเนติกอัลกอริทึมส าหรับปัญหาการหาค าตอบท่ีดี

ท่ีสุด โดยการจ าลองวิธีการทางด้านวิวัฒนาการทางด้านสายพันธ์ุสิ่งมีชีวิตท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ  การน าเอาวิวัฒนา

ทางด้านสายพันธ์ุดังกล่าวมาประยุกตส์ร้างการค านวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ จีนเนติกอัลกอริทึมเป็นขัน้ตอนในการค้นหาคา

ตอบให้กับระบบ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือในการช่วยค านวณอย่างหนึ่ง วัฏจักรของจีนเนติกอัลกอริทึม (Cycle of 
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Genetic Algorithms) โดยธรรมชาติแล้วประกอบไปด้วย 3 กระบวนการหลักๆ ท่ีส าคัญได้แก่กระบวนการการคัดเลอืกสาย

พันธ์ุ (Selection) ท าหน้าท่ีในการคัดเลือกสายพันธ์ุท่ีดี เพื่อจะน าไปเป็นต้นก าเนิดประชากรในรุ่นต่อไป กระบวนการ

ปฏบัิตกิารทางสายพันธ์ุ (Genetic operation) ท าหน้าท่ีเปลี่ยนแปลงโครโมโซมเพื่อปรับเปลี่ยนสายพันธ์ุในรุ่นลูกที่มสี่วนผสม

สายพันธ์ุของพอ่และแม่ และกระบวนการการแทนท่ี (Replacement) ท าหน้าท่ีในการน าเอาลูกหลานท่ีดีกวา่รุ่นก่อนหน้ามา

แทนท่ีโดยท าการคัดว่าจะเอามาแทนในจ านวนเท่าไหร่โดยการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของประชากร นอกจากนี้ 

Goldberg [2] ได้แสดงถึงความแตกต่างของ GAs กับกระบวนการค้นหาแบบฉบับท่ัวไปโดยท่ีจีนเนติกอัลกอริทึมจะค้นหา 

(Search) จากค่าต าแหน่งของประชากร (Population Search) ไม่ได้เร่ิมต้นจากจุดหนึ่งไปหาจุดต่อไป Michalewizc [3] ได้

กล่าวว่าจีนเนติกอัลกอริทึมใช้กลุ่มของค่าเร่ิมต้นกลุ่มหนึ่งท่ีสุ่มมาได้แล้วท าการปีนหาค่าท่ีเหมาะสมใน Search Space ไป

พร้อมกันท้ังกลุม่ จีนเนติกอัลกอริทึมจึงมคีวามได้เปรียบวิธีการค้นหาจากจุดท่ีหนึ่งไปจุดท่ีสอง และจุดต่อๆ ไปเร่ือยๆ ทีละ

จุดตามวธีิแบบเดิมๆ นอกจากนี้ยังได้มีนักวิจัยอีกจ านวนมากที่ได้มีการประยุกตใ์ชจ้ีนเนตกิอัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหาใน

สาขาอื่นๆ แทบทุกแขนง กระบวนการท างานของจีนเนติกอัลกอริทึมแสดงได้ดังนี้ 

1) การสุม่ค่าสร้างประประชากรเริ่มต้น (Initial population) คือขั้นตอนการสร้างประชากรเร่ิมตน้ด้วยการสุ่มค่ายีน

โดยค่าของยีนท่ีท าการสุ่มจะต้องอยู่ในขอบเขตของปัญหาท่ีได้ก าหนดมา การสุ่มท่ีดีต้องมีการกระจายให้ครอบคลุมพื้นท่ี 

การสุม่ค่าจะใชว้ธีิการสุ่มแบบ max-min จากสมการท่ี 1 

min (1)*(max )B
ji lb ub lbP rand min   (1) 

โดยท่ี 

1,2,3, ,i NP ; NP  คือจ านวนประชากรท่ีท าการสร้างขึน้ท้ังหมด 

1,2,3, ,j N ; N คือจ านวนไดเมนชันของประชากร 

B คือล าดับรุ่นของประชากร 

2) การประเมินค่าความเหมาะสม (Evaluated fitness value) ของประชากรเร่ิมต้น B

iP ท้ังหมดทุกประชากรจาก

การแทนค่าของประชากรเข้าสูฟ่ังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective function) 

3) ท าการคัดเลอืกประชากร (Selection population) ท่ีจะน าไปสร้างตน้ก าเนิดสายพันธ์ในรอบถัดไป การคัดเลอืกจะ

ท าการคัดเลือกประชากรโดยการสุ่มและในการสุ่มนั้นก็หวังผลท่ีจะได้ประชากรท่ีดีท่ีสุดเพื่อจะน าไปเป็นโครโมโซมพ่อ (

jkPF ) และโครโมโซมแม่ ( jkPM ) โดยท่ี  1,2,3, , 2k NP เพื่อท่ีจะใช้เป็นต้นก าเนิดลูกหลานในรุ่นถัดไป วิธีการท่ีใช้

ส าหรับการคัดเลือกมีหลายวิธีเช่น วิธีการคักเลือกวงล้อรูเลต (Roulette wheel) วิธีการคัดเลือกโดยการสุ่ม และวิธีการ

คัดเลอืกแบบการแขง่ขัน เป็นต้น 

4) การด าเนนิการทางพันธุกรรม (Genetic operation) การด าเนนิการทางพันธุกรรมกระกอบไปด้วยการท าครอสโอ

เวอร์ (Crossover) เป็นการน าเอาต้นก าเนิดสายพันธ์ท่ีผ่านการคัดเลือกมาท าแลกเปลี่ยนยนีระหวา่งโครโมโซม ในขัน้ตอนนี้

จะมีการก าหนดอัตราการครอสโอเวอร์ไว้โดยส่วนใหญ่จะใช้ความน่าจะเป็น  cP เป็นตัวก าหนดอัตราดังกล่าว และวิธีการ 

ครอสโอเวอร์สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่นการครอสโอเวอร์แบบ 1 ต าแหน่ง (One-point crossover) มีการแลกเปลี่ยน

แถวของยีนระหว่างโครโมโซมพ่อแม่ท่ีมาจับคู่กัน ณ จุดใดจุดเดียวซึ่งเกิดจากการสุ่ม การครอสโอเวอร์แบบ2 ต าแหน่ง 

(Two-point crossover) มีการแลกเปลี่ยนแถวของโครโมโซม ณ จุดสุ่ม 2 จุด หรือการครอสโอเวอร์แบบหลายต าแหน่ง 
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(Uniform crossover) มกีารแลกเปลี่ยนโครโมโซมเกิดขึน้ได้หลายต าแหน่งของยนี เป็นต้น เมื่อผ่านขัน้ตอนการครอสโอเวอร์

ก็จะเข้าสู่กระบวนการกลายพันธ์ (Mutation) เป็นการแปรผันยีนส่วนย่อยหรือการผ่าเหล่าของประชากรลูกหลาน และใน

ขั้นตอนนี้จะมีการก าหนดอัตรามวิเทชันด้วยความน่าจะเป็น  mP เป็นตัวก าหนดอัตราดังกล่าวเช่นกันเมื่อผ่านขั้นตอนนีจ้ะ

ท าให้ได้ประชากรรุ่นลูกคือ  1,c 2,c 3, ,c, , , ,O

jc c NP x x x x  โดยท่ี 1,2,3, ,c NC โดยท่ี NC คือจ านวนประชากรท่ีผ่าน

การครอสโอเวอร์และมิวเทชันมคี่าเท่ากับ NP

5) ท าการประเมินค่าความเหมาะสมเช่น เดียวกับขั้นตอนท่ี2 ในกลุ่มประชากรลูกหลาน O

jcP ท่ีได้จาก 4) จากการ

แทนค่าของประชากรตามฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective function) 

6) ท าการคัดเลือกสายพันธ์ (Selection) ท่ีดีด้วยการน าเอาประชากรเร่ิมต้น  BjiP และประชากรลูกหลาน  OjcP มา

ท าการคัดเลอืกให้ได้จ านวนเร่ิมตน้คอื  1B

jiPold 

7) การตรวจสอบการสิ้นสุดการค้นหาผลลัพธ์ (Termination) เมื่อท าการตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้ หากผลลัพธ์ท่ีได้

ไมใ่ชค่ าตอบท่ีดท่ีีสุดให้กลับไปท าใน 2) ถึง 7) จนกวา่จะครบเงื่อนไขท่ีต้องการหรือเท่ากับจ านวนรอบท่ีก าหนดไว้ 

จากกระบวนการท างานของจีนเนติกอัลกอริทึมแบบดั้งเดิมท่ีได้กล่าวถึงสามารถแสดงออกมาเป็นแผนภาพการ

ท างานได้ดังรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 แสดงกระบวนการท างานของจีนเนติกอัลกอริทึมแบบดั้งเดิม 

3. การด าเนนิการวิจัย

ในการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ได้น าเสนอการปรับปรุงตัวด าเนินทางพันธุกรรม (Genetic operator) ในขั้นตอน

การครอสโอเวอร์ จีนเนติกอัลกอริทึมส าหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่ง ด้วยแนวคิดกระบวนการSpiralChaoticMove 

จากขั้นตอนการค้นหาแบบกาแล็กซี วิธีการท่ีน าเสนอสามารถแสดงได้ดังรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 แสดงผังการด าเนนิงานของวิธีการท่ีน าเสนอ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานของวิธีการท่ีน าเสนอจากรูปท่ี 2 การก าหนดคา่พารามเิตอร์ส าหรับอัลกอริทึมท่ีน าเสนอจะ

ท าการก าหนดเหมอืนกับการก าหนดในจีนเนติกอัลกอริทึมทุกอย่าง รายละเอยีดของค่าพารามิเตอร์แสดงได้ดังตารางที่ 1

และรายละเอยีดการท างานในแตแ่ตล่ะขั้นตอนมรีายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงคา่พารามเิตอร์เร่ิมตน้ของอัลกอริทึมท่ีน าเสนอ 

พารามิเตอร์ ค่าท่ีก าหนด 

อัตราการครอสโอเวอร์ 0.9 

อัตราการมวิเทชัน 0.05 

จ านวนประชากรเร่ิมตน้ 10 

จ านวนรอบในการเรียนรู้ 1000 

ค่ารัศมีในการเลอืกกลุ่มลูกค้า 25 

ค่ารัศมีในการค้นหาเร่ิมตน้  R 30 

ค่าการเรียนรู้เร่ิมตน้   0.9 

1..การสร้างประชากรเร่ิมตน้ ในขั้นตอนนีจ้ะท าการสุ่มค่าล าดับต าแหนง่ของลูกค้าทีไ่ด้มาจากชดุข้อมูลทดสอบ

ปัญหาการขนสง่ กรณีของ Eilon และ Christofides ชุดข้อมูล E-n22-k4 แสดงได้ดังรูปท่ี 3 ตัวอย่างการสุม่ค่าจากชุดข้อมูล 

E-n22-k4 เพื่อสร้างประชากรเริ่มตน้แสดงได้ดังนี้

รูปท่ี 4 แสดงการประชากรท่ีสร้างขึน้ดว้ยการสุม่ค่าล าดับของลกูค้า 
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(ก) (ข) 
รูปท่ี 4 (ก) แสดงข้อมูลชุด E-n22-k4 และ (ข) แสดงชุดข้อมูลท่ีมีการปรับล าดับท่ีของลูกค้า 

2..การประเมินค่าความเหมาะสมของประชากรเป็นการหาค่าฟังกช์ันวัตถุประสงค์ของปัญหาการจัดเส้นทางขนสง่

จากชุดขอ้มูลท่ีได้น ามาทดสอบมขี้อก าหนดในการหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ = 
1 1 1

K N N
k

ij ij

k j i

d X
  

 (2) 

สมการขอบข่าย 

 น้ าหนักสินค้าท่ีรถบรรทุกรับได้สูงสุด 
1 1 1

K N N

ij

k j i

Demand
  

 (3) 

โดยท่ี 

K คือจ านวนรถบรรทุกสินคา้ที่ใชท้ั้งหมด

N คือจ านวนลูกค้าท้ังหมดของแตล่ะชุดขอ้มูล 

ijd คือการหาคา่ระยะทางแบบยูคลดิ (  
2

1

n

ij i i

i

d p q


  ) 

3..ท าการเลอืกประชากรท่ีจะน าไปเป็นต้นก าเนดิสายพันธ์ุโดยใชว้ธีิการคัดเลอืกแบบวงลอ้ลูเล็ตจ านวน 5 

ประชากรเพื่อน าเขา้สู่กระบวนการท่ีน าเสนอ 
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4..การปรับปรุงตัวด าเนินทางพันธุกรรม (Genetic operator) ในขั้นตอนการครอสโอเวอร์ จีนเนติกอัลกอริทึม

ส าหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนสง่ ด้วยแนวคิดกระบวนการ SpiralChaoticMove จากขั้นตอนการค้นหาแบบกาแล็กซี ท่ี

มลีักษณะการท างานแบบกระจาย (exploration process) แสดงได้ดังรูปท่ี 5 ขั้นตอนการท างานที่น าเสนอแสดงตัวอยา่งการ

ท างานได้ดังตอ่ไปน้ี 

รูปท่ี 5 การท างานของ SpiralChaoticmove 

ประชากรที่ถูกคัดเลือกที่ 1 : 

4.1..ท าการสุ่มเลอืกต าแหน่งยีนส์ของโครโมโซมประชากรท่ีถูกคัดเลอืกท่ี 1 ในท่ีน้ีสมมุติสุม่ไดต้ าแหนง่

ยนีสท่ี์ 6 ให้ท าการพจิารณาต าแหนง่ก่อนหน้าท่ีสุม่ได้ 6-1 = 5 ซึ่งเป็นลูกค้าคนท่ี 1  

4.2..ท าการหากลุ่มลูกค้าคนอื่นๆ ท่ีอยูใ่กล้กับลูกค้าคนท่ี 1 จากการหาค่าแบบยูคลดิ และท าการ

คัดเลอืกกลุ่มลูกค้าที่จะน ามาพจิารณาจาก SpiralChaoticMove สามารถแสดงได้จากสมการ 

1

min * (1new i
ij ij n

i

i

f
Cus dist R

f





 
 
   
 
  
 


(4) 

โดยท่ี 

1,2,3, ,n; ni  คือจ านวนประชากรท้ังหมด

1,2,3, , ;j m m คือล าดับท่ีของลูกค้าหรือต าแหนง่ของยีนส์ในโครโมโซม 

ijdist คือการหาระยะทางแบบยูคลดิ

4.3 ท าการสลับลูกค้าท่ีชนะในข้อท่ี 4.2 ลงไปแทนในต าแหน่งท่ี 6 และย้ายลูกค้าคนท่ี 12 ไปยังต าแหนง่

ของลูกค้าท่ีย้ายมา ในท่ีนี้สมมุติว่าลูกค้าล าดับท่ี 8 เป็นผู้ชนะ ก็จะท าการสลับต าแหน่งกับลูกค้าล าดับท่ี 12 ผลการสลับ

แสดงได้ดังน้ี 

ลูกค้าที่ก าลังพจิารณา

แบบ SpiralChaoticMove 
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รูปท่ี 6 ผลลัพธ์ของการครอสโอเวอร์แบบวิธีท่ีน าเสนอ 

4.4 ท าการมวิเทชันโครโมโซมทีผ่่านการครอสโอเวอร์จากการสมุล าดับท่ีของลูกค้าขึน้มาทีละ 2 ล าดับ

แลว้ท าการสลับท่ีกัน 

4.5 เมื่อได้ประชากรท่ีผ่านการมิวเทชันให้ท าการพิจารณาการเรียงล าดับของลูกค้าถูกจัดให้กับรถรับ

สินค้าแต่ละคันใหม่โดยใช้วิธีการแบบการหาค่าของมุมระหว่างเวกเตอร์ของลูกค้าและเวกเตอร์อ้างอิงท่ีมีขนาดหนึ่งหนว่ย 

จากนั้นท าการเรียงล าดับค่าของมุมท่ีค านวณได้จากน้อยไปมากเพื่อปรับล าดับการรับสินค้า รายละเอยีดแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

1. ท าการปรับเปลี่ยนพิกัดเร่ิมตน้ของคลังสินค้าให้เป็นพิกัด (0, 0) ด้วยการเอาพกิัดของคลังสินค้าใน

ปัจจุบันไปลบกับพิกัดท้ังหมดท่ีรถรับสินค้าคันท่ีพิจารณาตอ้งท าการไปจัดเก็บ ผลลัพธ์แสดงไดด้ังรูปท่ี 7 

รูปท่ี 7 การปรับเปลี่ยนพิกัดของลูกค้าให้อยูใ่นพิกัดใหม ่

2. ท าหามุมระหว่างเวกเตอร์อ้างองิ (-1, 0) และเวกเตอร์ของลูกค้า (xi, yi) แตล่ะคนไดจ้ากสมการ

(5) ผลลัพธ์ของมุมท่ีได้แสดงไดด้ังรูปท่ี 8

1 *
cos

*

u v

u v
 

 
 
 
 

(5) 

รูปท่ี 8 แสดงผลลัพธ์ของการจดัเรียงในรูปแบบท่ีน าเสนอ 
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3. ท าจนครบรถที่จัดให้ไปรับสินค้าให้ครบทุกคัน

4.6 ท าให้ครบประชากรท่ีผ่านขั้นตอนการมิวเทชัน 

5. ท าการประเมินค่าความเหมาะสมเชน่ เดียวกับขั้นตอนท่ี2 ในกลุ่มประชากรลูกหลานท่ีได้จากข้อ 4 จากการแทน

ค่าของประชากรตามฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective function) 

6. ท าการคัดเลือกสายพันธ์ (Selection) ท่ีดีด้วยการน าเอาประชากรเร่ิมต้น และประชากรลูกหลาน มาท าการ

คัดเลอืกประชากรท่ีให้ค่าฟังกช์ันวัตถุประสงค์เรียงล าดับจากดีท่ีสุดลงมาตามล าดับให้ได้จ านวนเร่ิมตน้ 

7. ท าการปรับค่าเรียนรู้ให้ลดลงจ านวน 10 เปอร์เซ็นต์ของทุกรอบจากสมการท่ี (6)

*0.9new old  (6) 

8. การตรวจสอบการสิ้นสุดการคน้หาผลลัพธ์ (Termination) เมื่อท าการตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้ หากผลลัพธ์ท่ีได้

ไมใ่ชค่ าตอบท่ีดท่ีีสุดให้กลับไปท าใน 2) ถึง 7) จนกว่าจะครบเงื่อนไขท่ีต้องการหรือเท่ากับจ านวนรอบท่ีก าหนดไว้ 

4. ผลการศึกษา

งานวจิัยนี้มุ่งประเด็นท่ีจะท าการศกึษากระบวนการท างานของขั้นตอนเชงิวิวัฒนาการส าหรับการแก้ไขปัญหาการ

หาค่าท่ีเหมาะสมด้วยการปรับปรุงวิธีการครอสโอเวอร์จีนเนติกอัลกอริทึม จากการทดสอบวธีิการท่ีน าเสนอด้วยชุดข้อมูล

ปัญหาการขนส่ง กรณีของ Eilon และ Christofides จ านวน 7 ชุดข้อมูล ประกอบไปด้วยชุดข้อมูล E-n22-k4,  E-n33-k4, 

E-n51-k5, E-n76-k10, E-n76-k8, E-n101-k8, และ E-n101-k14 ผลการทดสอบวิธีการท่ีน าเสนอให้ ผลลัพธ์ของ

ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ท่ีดีกว่าจีนเนติกอัลกอริทึมแบบดั้งเดิมทุกชุดข้อมูลทดสอบ ค่าผลลัพธ์ฟังก์ชันวัตถุประสงค์แสดงได้ดัง

ตารางที่ 2 และภาพการว่ิงเก็บสนิค้าของแตล่ะชุดขอ้มูลสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบระหว่างวธีิการท่ีน าเสนอ และจีนเนติกอัลกอริทึม 

 แบบดั้งเดิม 

ชุดข้อมูลทดสอบ จีนเนติกอัลกอริทึมแบบดั้งเดิม ค่าวัตถุประสงค์วธีิการท่ีน าเสนอ 

ค่าวัตถุประสงค ์ จ านวนรถ ค่าวัตถุประสงค ์ จ านวนรถ 

E-n22-k4 460 4 453 4 

E-n33-k4 1052 4 1016 4 

E-n51-k5 961 5 909 5 

E-n76-k10 1583 8 1460 8 

E-n76-k8 1668 10 1643 10 

E-n101-k8 1890 8 1726 8 

E-n101-k14 2521 14 2303 14 
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ตารางที่ 3 แสดงผลลัพธ์ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบระหว่างวธีิการท่ีน าเสนอ และจีนเนติกอัลกอริทึม 

 แบบดั้งเดิมท่ีอยูใ่นรูปแบบของกราฟ 

ชุดข้อมูลทดสอบ ภาพ GA Root จีนเนติกอัลกอริทึมแบบดั้งเดิม ภาพ GA Root วธีิการท่ีน าเสนอ 

E-n22-k4

E-n33-k4

E-n51-k5

E-n76-k10
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ตารางที่ 3 (ตอ่) 

ชุดข้อมูลทดสอบ ภาพ GA Root จีนเนติกอัลกอริทึมแบบดั้งเดิม ภาพ GA Root วธีิการท่ีน าเสนอ 

E-n76-k8

E-n101-k8

E-n101-k14

4. สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอการแก้ปัญหาการขนส่งด้วยการปรับปรุงตัวด าเนินทางพันธุกรรม (Genetic operator) ใน

ขั้นตอนการครอสโอเวอร์ จีนเนติกอัลกอริทึม ด้วยกระบวนการ SpiralChaoticMove จากขั้นตอนการค้นหาแบบกาแล็กซี 

ส าหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่ง จากกระบวนการท่ีน ามาท าการปรับเปลี่ยนการครอสโอเวอร์แบบเดิมท่ีท าการสุ่ม

และสลับท่ีของต าแหน่งลูกค้าจะเห็นว่าวิธีการท่ีน าเสนอให้ผลลัพธ์ของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ท่ีดีกว่า จากการรทดสอบจาก

ชุดข้อมูลปัญหาการขนส่ง กรณีของ Eilon และ Christofides จ านวน 7 ชุดข้อมูล ประกอบไปด้วยชุดข้อมูล E-n22-k4,  E-

n33-k4, E-n51-k5, E-n76-k10, E-n76-k8, E-n101-k8, และ E-n101-k14 แต่ไม่มากนัก ผู้วิจัยจึงมีกรอบแนวคิดและ

ข้อคิดเห็นว่าขั้นตอนการสร้างประชากรเร่ิมต้นหากน าเอาวิธีการท่ีน าเสนอให้ท างานในส่วนนี้และมีการปรับปรุงวิธีการ

ท างานของจีนเนติกอัลกอริทึมในส่วนของตัวด าเนินทางพันธุกรรมด้วยวิธีใหม่น่าจะส่งผลให้ค่าของฟังก์ชันวัตถุประสงค์

ลดลงได้อีก  
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บทคัดย่อ: งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีส าหรับการปลูกและการวนิจิฉัยโรคในผัก

สวนครัว แอปพลิเคชันบนมือถือนี้ประกอบด้วยสามระบบหลักได้แก่ ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผักสวนครัว ระบบปฏิทิน 

และระบบการวิเคราะห์โรคพืช ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผักสวนครัวประกอบไปด้วยข้อมูลผักจ านวน 40 ชนิด ผู้ใช้งาน

ฟังก์ช่ันนีส้ามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผักสวนครัว กระบวนการในการปลูก และกิจกรรมส าคัญตลอดระยะเวลาการปลูก 

ในส่วนของระบบปฏิทินนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดผักท่ีต้องการปลูก ซึ่งในแอปพลิเคชันนี้สามารถเลือกได้จ านวน 5 ชนิด 

หลังจากเลอืกผักท่ีต้องการปลูกแล้วก าหนดการให้ปุ๋ยและการเก็บเกี่ยวจะถูกก าหนดขึ้นโดยอัตโนมัติ และแจ้งเตือนเมื่อถึง

วันท่ีก าหนด ส าหรับระบบวเิคราะห์โรคพืชนัน้ ผู้ใชส้ามารถป้อนอาการท่ีเกิดขึ้นกับพืชผัก ส าหรับระบบวิเคราะห์โรคพืชนั้น 

ผู้ใช้สามารถป้อนอาการท่ีเกิดขึ้นกับพืชผักให้ระบบท าการวิเคราะห์ และระบุโรคพืช นอกเหนือไปจากนั้นแอปพลิเคชันจะ

แนะน าวธีิการแก้ไขปัญหา และการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพให้อีกดว้ย ผลการประเมินความพงึพอใจเฉลี่ยของการใช้ 

แอปพลเิคชันจากผู้ใชง้านพบวา่ได้คะแนนเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับดีมาก 

ค าส าคัญ: แอปพลเิคชันบนมอืถอื, การปลูกผักสวนครัว, การวเิคราะห์โรคในผักสวนครัว 

Abstract: This research aims to develop the mobile application for vegetable planting and diagnostic for the 

vegetable disease to help people who want to plant the vegetable. This mobile application contains three main 

systems including the vegetable information system, the calendar system, and the diseases diagnostic system. The 

vegetable information system provides 40 types of vegetable. Users can study vegetable information, planting 

method and important activities along planting period from this function. In terms of the calendar system, users can 

choose to plant from 5 types of the vegetable. After that, the fertilizing schedule and the harvest time will be set up 

automatically and notify when it arrives at the due date. For the diseases diagnostic system, users can input the 

vegetable symptoms and use the application to analyze and identify vegetable diseases. In addition, the application is 
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going to suggest how to fix the problem and provide an effective preventing procedure. The application was 

evaluated by 20 users. It found that the average satisfaction score is 4.15, which ranked at a very good level. 

Keywords: Mobile Application, vegetable planting, identify vegetable diseases. 

1. บทน า

ปัจจุบันสังคมไทยตื่นตัวเร่ืองสุขภาพเป็นอยา่งยิ่ง กระแสรักสุขภาพส าหรับคนยุคใหม่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง การ

ปลูกผักปลอดสารพิษ หรือผักสวนครัวไว้ท่ีบ้านเป็นกระแสท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นเร่ือง

ความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายแลว้ ยังเป็นการสร้างอาหารภายในครัวเรือน และชว่ยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย อย่างไรก็

ตาม พชืผักแต่ละชนดินัน้มวีธีิการปลูก และการดูแลรักษาท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีวิถีชีวิตของคนไทยมีความเป็นสังคมเมือง

มากยิ่งขึ้น ชีวิตท่ีรีบเร่งท าให้ไม่มีเวลาในการศึกษาหาข้อมูลในการปลูกพืชผักได้อย่างถูกต้อง  หรือเกิดความหลงลืม

ชว่งเวลาตา่งๆ ในการดูแลรักษาพืชผักท่ีปลูกไว้ได้ง่าย ท าให้การปลูกพืชผักต่างๆ ส าหรับวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคน

ในสังคมเมอืงเป็นเร่ืองยากและไมป่ระสบผลส าเร็จมากนัก 

คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้

สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เพื่อช่วยสนับสนุนการปลูกผักสวนครัว โดยผู้ใชง้านแอปพลเิคชันจะสามารถศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นของผักสวนครัวชนดิตา่ง ๆ 

เพื่อใชใ้นการตัดสนิใจในการเลอืกปลูกผักสวนครัวท่ีเหมาะสมกับตนเอง แอปพลิเคชันนี้สามารถอ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ใชด้้วยระบบแจ้งเตอืนเวลาการให้ปุ๋ย และการเก็บเกี่ยวส าหรับพืชแต่ละชนิด และเมื่อเกิดความผิดปกติในพืชท่ีปลูก แอป

พลิเคชันยังมีระบบวินิจฉัยโรคพืช ตามอาการท่ีเกิดขึ้น ท าให้ผู้ปลูกสามารถจัดการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ง่ายดายและ

ทันท่วงที 

2. เครื่องมอื ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการพัฒนา 

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คณะผู้วิจัยได้ใชเ้ครื่องมือส าคัญในการด าเนินการพัฒนาองคป์ระกอบต่าง ๆ ใน 

แอปพลเิคชันได้แก่ ระบบปฏบัิตกิาร Microsoft Windows 10 โปรแกรมพัฒนาระบบ ได้แก่ Android Studio โปรแกรมจัดการ

ฐานข้อมูล ได้แก่ SQLite ภาษาท่ีใช้เขียนโปรแกรมคือภาษา Java โปรแกรมแต่งภาพภายในแอปพลิเคชันได้แก่ 

Photoshop ,Adobe Illustrator นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการ

วนิจิฉัยโรค และใชแ้บบสอบถามในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

2.2. ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด ์

ศุภชัย สมพานิช (2559) กล่าวว่า การพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป

พอสมควรโดย Google สร้างโปรแกรม Android Studio ขึน้มาเพื่อ พัฒนาแอนดรอยด์ โดยภาษา Java โดยเฉพาะ ท าหน้าท่ี
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แทนโปรแกรมเดิม นั้นคือ Eclipse + Android SDK Google ได้สร้างเคร่ืองมือ เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนา Android Studio ใน

หลาย ๆ ด้าน โดยสรุปเป็นแผนภาพขัน้ตอนการพัฒนาได้ดังนี้ 

รูปที ่1 แผนภาพขั้นตอนการพัฒนาแอปพลเิคชันแอนดรอยด ์(ศุภชัย สมพานิช 2559) 

จากรูปท่ี 1 การพัฒนาแอปพลเิคชันแอนดรอยด์สามารถสรุปเป็นขัน้ตอนส าคัญได ้4 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้าง 

Project, การออกแบบจอ, การเขียนโค้ดการท างานของแอปพลเิคชัน และ การทดสอบการท างานของโค้ดท่ีเขียนขึ้นบนมอื

ถือท่ีใชร้ะบบปฏบัิตกิารแอนดรอยดห์รือ Emulator Monitor ในการแสดงผล 

2.3. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2550) กล่าวว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบท่ีถูกเชื่อมโยงกันระหว่าง

ทรัพยากรสมองมนุษยใ์ห้ท างานรว่มกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ เพื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจให้ดี

ท่ีสุด กล่าวคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบ ๆ หนึ่ง ท่ีต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนเพื่อให้

บุคคล ผู้ท าหน้าท่ีตัดสนิใจสามารถจัดการกับปัญหากึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์ และ อนุกิจ เสาร์แก้ว (2554) ได้ท าการพัฒนาการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดกับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยมจีุดมุ่งหมาย คือ ศกึษาการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลพันธ์ุไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดย

ใชร้ะบบบารโ์ค้ดสองมติิ เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้พันธ์ุไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่นักเรียนด้วยเทคโนโลยีใหม่  

ผู้พัฒนาได้มีการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอ้มูล เครื่องมือการวจิัย คือ แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ

การใช้งานคิวอาร์โค้ดกับสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดกับสวน

พฤกษาศาสตร์โรงเรียน ในภาพรวม มคีวามพงึพอใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.47 

ชิดชนก ศรีชัยวงค์ และคณะ (2557) ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวินิจฉัยโรคใบล าไยด้วย

เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยสร้างฐานความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคล าไย และจากเอกสารงานวิจัย

เกี่ยวกับโรคใบล าใย โดยสร้างตัวแบบวินิจฉัยโรคจาก 7 ปัจจัยหลักท่ีเป็นสาเหตุของโรคใบล าใย 14 โรค และใช้เทคนิค
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ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) โดยใช้อัลกอริทึม C5.0 เพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขในการตัดสินใจ การประเมินพบว่า ตัวแบบ

วนิจิฉัยโรคใบล าไย มผีลให้ค่าความถูกตอ้งเท่ากับ 85.3% ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยูใ่นระดับดี 

3. การด าเนนิการวิจัย

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันการปลูกผักสวนครัวและการวินิจฉัยโรคในผักสวนครัวบน

ระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ โดยมีขัน้ตอนการด าเนนิงาน ได้แก่การศึกษาข้อมูลการปลูกผักสวนครัวชนดิตา่ง ๆ จ านวน 40 

ชนิด ศึกษาโรคในผักสวนครัว อาการของโรค และวิธีการแก้ไขจากเอกสารทางวิชาการทางการเกษตร (ศูนย์วิทยบริการ

เพื่อสง่เสริมการเกษตร, เฉลิมชัย ตระกูลวาง, ม.ป.ป. ; อนงค์ จัทร์ศรีกุล, 2543; ศุภลักษณ์ ฮอกะวัด, 2537) นอกจากนี้

ยังได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญดา้นการเกษตรจากมหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เพื่อน ามาท า

การวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูลเพื่อจัดเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับผักสวนครัว วิธีการปลูก การดูแลรักษา และฐานข้อมูลโรค

ในผักสวนครัว  

แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นสามารถแสดงข้อมูลผักสวนครัวจ านวน 40 ชนิด ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกอ่าน และศึกษา

ข้อมูลต่างๆ ของผักแต่ละชนิดได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถพิพม์ภาพ QR-Code เพื่อน าไปติดไว้หน้าแปลง

ปลูก หรือชัน้วางขาย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสแกนอา่นข้อมูลได้อีกด้วย คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบปฏิทินการดูแลรักษาขึ้น 

เพื่อให้ค าแนะน าการปลูกพชืท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยระบบจะแจ้งเตอืนเมื่อถึงเวลาการให้ปุ๋ยในแต่ละระยะ และแจ้งเตือนเมื่อถึง

เวลาการเก็บเกี่ยวของพืชท่ีปลูก ท้ังนี้ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบปฏิทินการดูแลรักษา

กับพืชจ านวน 5 ชนิด  ได้แก่ กะหล่ าดอก บวบเหลี่ยม มะเขือเทศ คะน้าฮ่องกง และ กระเทียม เนื่องจากผักท่ีกล่าวมา

ข้างตน้นี ้มรีะยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น จึงเหมาะแก่การทดลอง เพื่อทดสอบระบบแจ้งเตอืนในระยะตา่ง ๆ 

ส าหรับการพัฒนาระบบวิเคราะห์โรคพืช คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจผ่านแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพท์มือถือ และได้ทดสอบระบบการวิเคราะห์โรคจ านวน 5 โรค ได้แก่ โรคแอนแทรกโนส (โรคกุ้งแห้ง) โรครา

น้ าค้าง โรคเห่ียวเขียว โรครากเนา่โคนเนา่ และโรครากปม เนื่องจากโรคที่กล่าวมานี้เป็นโรคท่ีพบได้บ่อยในการปลูกผักสวน

ครัว หลังจากแอปพลิเคชันแสดงผลการวิเคราะห์โรคแล้ว ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลแนะน าวิธีการดูแลรักษาโรคนั้น ๆ ได้จาก

ฐานขอ้มูลการดูแลรักษาโรคพชื และการป้องกัน ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลมาจากเอกสารทางวิชาการทางการ

เกษตรเกี่ยวกับโรคพชื (ศูนยว์ทิยบริการเพื่อสง่เสริมการเกษตร, ม.ป.ป. ;  อนงค์ จัทร์ศรีกุล, 2543;  ศุภลักษณ์ ฮอกะวัด, 

2537) กระบวนการในการวิเคราะห์โรคพืชสามารถแสดงได้ดังรูป 
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รูปที ่2 แสดงกระบวนการวิเคราะห์โรคพชื 

หลังจากท่ีพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วเสร็จ คณะผู้วิจัยได้ท าการประเมินแอปพลิเคชันจากผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน 20 คน แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจ านวน 9 คน และผู้ใช้งานท่ัวไปจ านวน 11 คน ท าการสรุปผลการ

ประเมิน และจัดท าเอกสารและคู่มอืการใชง้านแอปพลเิคชัน 

4. ผลการศกึษาอภปิรายผล

4.1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

การออกแบบจัดท าแอปพลิเคชันในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปเป็นผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่ง

สามารถใช้งานได้จริงดังตอ่ไปน้ี 
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รูปที ่3 แสดงหน้าหลกัการท างานของแอปพลเิคชัน 

รูปท่ี 3 แสดงหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้โดยเลือกจากปุ่มท่ีแสดงบน

หนา้จอหลักได้แก่ การเรียกดูข้อมูลผัก การวเิคราะห์โรคพืช และปฏทิินการดูแลรักษา ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างการใช้งาน

ได้ดังตอ่ไปน้ี 

(ก) (ข) (ค) 

รูปที ่4 แสดงการใชง้านระบบแสดงขอ้มูลผักสวนครัว 
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รูปท่ี 4(ก) แสดงหน้าจอการใช้งานระบบข้อมูลผักสวนครัว เมื่อผู้ใช้เลือกดูข้อมูลกะหล่ าดอก แอปพลิเคชัน

จะแสดงผลดังรูปท่ี 4(ข) ซึ่งจะแสดงข้อมูลผัก ประกอบไปด้วยชื่อสามัญ วิทยาศาสตร์ ลักษณะ คุณค่าทางอาหาร วิธีการ

ปลูก และระยะเวลาการปลูก โดยผู้ใชส้ามารถโหลดภาพ QR-Code ดังภาพท่ี 4(ค) เพื่อน าไปแสดงไว้ท่ีแปลงปลูก หรือจุดท่ี

น าสินค้าไปแสดงขายได้ดว้ย 

(ก) (ข) (ค) (ง) 

รูปที่ 5 แสดงการใชง้านระบบวเิคราะห์โรค 

รูปท่ี 5(ก) แสดงหน้าจอหลักการวเิคราะห์โรค จากภาพตัวอย่างการใชง้านนี้ เมื่อผู้ใช้เลอืกการวนิจิฉัยโรคใน

กลุ่มแตง ระบบจะให้เลือกส่วนท่ีเกิดโรคดังรูปท่ี 5(ข) ซึ่งเมื่อเลือกว่าส่วนใบเป็นส่วนท่ีติดโรค จะแสดงอาการท่ีสามารถ

เกิดขึ้นได้ดังรูป 5(ค) ให้ผู้ใช้เลือกตามอาการท่ีพบ ผู้ใช้สามารถดูรูปภาพประกอบอาการของโรคเพื่อความแน่ใจ และจาก

รูปท่ี 5(ง) ว่าเป็นโรคราน้ าค้าง ซึ่งในหน้าจอจะแสดงสาเหตุของโรค รวมถึงวิธีก าจัดโรคและวิธีป้องกันโรคเพื่อให้สามารถ

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในการปลุกครัง้ตอ่ไป 
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(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 6 แสดงการใชง้านระบบปฏทิินการดูแลรักษา 

จากรูปท่ี 6(ก) แสดงหน้าหลักการท างานของระบบปฎทิินการดูแลรักษา ผู้ใชง้านสามารถเลอืกชนดิของผักที่

ต้องการปลูก ซึ่งจากรูปตัวอย่าง ท่ี 6(ข) หากเลือกปลูกกะหล่ าดอกแล้วกดปุ่มถัดไปแอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลการดูแล

รักษาให้ดังรูปท่ี 6(ค) แอปพลเิคชันจะระบุวันท่ีเร่ิมปลูก ระบุให้ใส่ปุ๋ยคร้ังแรกในวันท่ี 21 ตุลาคม 2018 ระบุให้ใส่ปุ๋ยอีกคร้ัง

ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน  2018 ระบุให้ใส่ปุ๋ยคร้ังต่อไปวันท่ี 23 พฤศจิกายน  2018 และระบุวันท่ี 3 ธันวาคม 2018 เป็นวัน

เก็บเกี่ยว โดยแอปพลเิคชันจะท าการแจ้งเตอืนผู้ใชง้านเมื่อถึงวันท่ีได้ระบุไว้โดยอัตโนมัติ 

4.2. ผลการทดสอบและประเมนิแอปพลเิคชัน 

ในทดสอบแอปพลเิคชัน คณะผู้วิจัยได้น าแอปพลเิคชันไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน และผู้ใช้งานจ านวน 11 

คน ทดสอบใช้งาน และท าการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันท่ีได้พัฒนาขึ้นในส่วนการแสดงข้อมูลผักสวนครัว 

และระบบวเิคราะห์โรคพืช สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลเิคชัน 

หัวขอ้ �̅� 𝑆𝐷. ความหมาย 

ข้อมูลผักสวนครัวมคีวามถูกต้อง 4.25 0.54 ดีมาก 

ระบบการวนิจิฉัยโรคเบีอ้งตน้มคีวามถูกต้อง/แมน่ย า 4.22 0.44 ดีมาก 

แอปพลเิคชันสามารถใช้งานง่ายไมซ่ับซ้อน 4.44 0.65 ดีมาก 

แอปพลเิคชันมคีวามเร็วในการประมวลผล 3.95 0.55 ด ี

แอปพลเิคชันมรูีปลักษณท่ี์สวยงาม 3.90 0.44 ด ี

ประสิทธิภาพของแอปพลเิคชันโดยรวม 4.11 0.54 ดีมาก 
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จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้ว่า ผู้ประเมินมีระดับความพึง

พอใจต่อการใช้งานแอปพลเิคชันโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.15, 𝑆𝐷. = 0.53) โดยพบว่ามีสองด้านได้แก่ ความเร็วใน

การประมวลผลและรูปลักษณท่ี์สวยงามสองรายการท่ีได้รับผลประเมินอยู่ในระดับดี (�̅�= 3.95, 𝑆𝐷. = 0.5 และ �̅�= 3.90, 

𝑆𝐷. = 0.44 ตามล าดับ) 

5. สรุปผลการวิจัย

จากผลการพัฒนาและผลการประเมินจากประสิทธิภาพของการท างานแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับการปลูก

และการวินิจฉัยโรคในผักสวนครัว คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันในด้านต่าง ๆ 

ของผู้ใช้งานจ านวน 20 คน แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญดา้นการเกษตรจ านวน 9 คน และผู้ใชง้านท่ัวไปจ านวน 11 คน การวเิคราะห์

ผลการประเมินจะแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี 4.00-4.99 หมายถึง ดีมาก ระดับท่ี 3.00-3.99 

หมายถงึ ด ีระดับท่ี 2.00-2.99 หมายถงึ พอใช ้ระดับต่ ากว่า 2.00 หมายถงึ ควรปรับปรุง   

จากการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียกดูข้อมูลการปลูกผักสวนครัว และการใช้งานระบบวิเคราะห์

โรคในผักสวนครัวนั้น สามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า ผู้ประเมินมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันด้าน

ตา่ง ๆ ดังนี้ ข้อมูลผักสวนครัวมคีวามถูกต้องอยู่ในระดับดีมาก ระบบการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นมีความถูกต้อง/แม่นย า อยู่ใน

ระดับดีมาก แอปพลเิคชันสามารถใช้งานง่ายไมซ่ับซ้อน อยู่ในระดับดีมาก แอปพลเิคชันมคีวามเร็วในการประมวลผล อยู่ใน

ระดับดี ความสวยงามของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี และ ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25, 4.10, 4.15, 3.95, 3.90 และ 3.95 ตามล าดับ) สรุปได้ว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้

งานได้จริง และสามารถช่วยวิเคราะห์โรคท่ีเกิดขึ้นกับผักสวนครัว รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการรักษาโรคท่ีเกิดขึ้น และ

เสนอแนวทางในการป้องกันส าหรับการปลูกในคร้ังต่อไปได้  

6. ข้อเสนอแนะ

แอปพลเิคชันท่ีพัฒนาแล้วเสร็จนีไ้ด้ออกแบบและพัฒนาเพ่ือทดสอบใชง้านระบบติดตามการปลูก และวินิจฉัยโรค

พชืเพยีง 5 ชนิด ดังนัน้ เพื่อให้แอปพลเิคชันนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แอปพลเิคชันนี้ควรด าเนินการพัฒนาต่อไปโดยเพิ่ม

ชนิดของพชืผักในสว่นของการตดิตามการปลูก รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของอาการในโรคพืชให้ครอบคลุมผักสวนครัว

ทุกชนิด นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชได้ให้ค าแนะน าไว้ว่าควรเพิ่มการวิเคราะห์ความผิดปกติด้านอื่นๆ ของพืชเพิ่มเติม 

เชน่ การขาดธาตุอาหาร และการวเิคราะห์สภาพท่ีผิดปกติทางสรีรวทิยาพชื 

นอกจากนี้ ปัจจุบนัแอปพลเิคชันยังสามารถเลอืกการปลูกผกัได้เพยีงคร้ังละชนดิจากท่ีทดลองด าเนนิการท้ังหมด

ห้าชนดิ หากมีการพัฒนาต่อควรให้แอปพลเิคชันสามารถก าหนดปฏทิินการดูแลรักษาได้ตามจ านวนความตอ้งการการปลูก

ของผู้ใช้งาน 
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บทคัดยอ:โครงงานโปรแกรมชวยสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน มี

วัตถุประสงคเพื่อชวยใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความนาสนใจและชวยให

ผูเรียนสามารถใชโปรแกรมในการทบทวน ทําความเขาใจไดดวยตัวเอง ตลอดจนอํานวยความสะดวกกับผูสอนให

สามารถใชเปนเครื่องมือชวยสอน อีกทั้งเพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับผูที่สนใจในเรื่องการวเิคราะหขอมูลเบื้องตน ผูจัดทํา

โครงงานไดเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตางๆมาวิเคราะหดวย Flowchart Diagram และใชเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมเปน

Microsoft Visual Studioซึ่งใชภาษา C#โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถชวยใหผูสอนและผูเรียนนําเขาขอมูลเพื่อทํา

การวิเคราะหหรือคํานวณ บันทึกและเปดไฟลที่บันทึกได โปรแกรมจะนําขอมูลนําเขา (Input) ไปวิเคราะหหรือคํานวณ

ตามคําสั่ง (Process) และแสดงผล (Output) ออกมาในรูปแบบของตาราง แผนภูมิหรือแผนภาพตามความเหมาะสม

ของแตละคําสั่ง ทัง้นี้โปรแกรมยังแสดงผลลัพธเปนขัน้ตอนวิธกีารวิเคราะหหรือคํานวณแบบไดนามิค (Dynamic) ทําให

ผูเรียนสามารถทําความเขาใจความเปนมาของผลลัพธและชวยอํานวยความสะดวกในการอธิบายเนื้อหาสําหรับผูสอน

ไดมากย่ิงขึ้น โครงงานเรื่องนี้ไดดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบของ SDLC ซึ่งไดดําเนินการมาถึงขั้นตอนการ

วางแผน วิเคราะห และออกแบบระบบ  

คําสําคัญ:โปรแกรมชวยสอน, คณิตศาสตร, การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน,ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Abstract: The objectives of this project are to assist teaching in the subject of mathematics to be more 

interesting and to allow student to use the program for self-study on the subject. The teachers can use the 

program as a tool for teaching assistance and also be a source of learning for the one who interest in basic data 

analysis.  The necessary information has been collected and analyzed by using Flowchart Diagram. The Microsoft 

Visual Studio with C# written language was used as a tool in the development of the program.  With this 

program, users can import data for analyzing or calculating, saving and opening the files. The program will input 

data to the process for analyzation or calculation and gave the output in the form of tables, charts or diagrams. 
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This program is also providing analytical or dynamic algorithms to help users understand origins of the results and 

to facilitate the description of the instructor's teaching. 

Keywords:mathematics, computer-assistedprogram, preliminary data analysis, secondary school 

level 

1. บทนํา

1.1. ความเปนมาและความสําคัญ

 ในระบบการศึกษาปจจุบันมีความตื่นตัวในการพัฒนารูปแบบและวิธกีารเรียนการสอนเปนอยางมากเนื่องจาก

ปจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทําใหการเรียนการสอนมีความสะดวกและสามารถเขาถึงองคความรูไดงายขึ้น

สงผลใหเกิดการคิดคนสรางสรรคเครื่องมือและโปรแกรมตางๆเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนใน

หลายระดับชั้นมากย่ิงขึ้นเชนระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษาซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาก็เปนอีกระดับหนึ่งที่ไดมีการนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนการสอนกันอยางกวางขวางโดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตองเตรียม

ความพรอมเพื่อสอบเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาตอไป 

 หัวขอเรื่องสถิติที่อยูในวิชาคณิตศาสตรนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับการคิดคํานวณและการคิดเชิงนามธรรม การ

สอนคณิตศาสตรใหประสบความสําเร็จจึงจําเปนตองอาศัยเทคนิคการสอนที่ดีและตองอาศัยสื่อเทคโนโลยีมาชวย

ประกอบในการจัดการเรยีนรูดวย เพื่อทําใหการสอนวิชาคณิตศาสตรนั้นนาสนใจและเขาถึงความคิดรวบยอดไดอยาง

รวดเร็ว แตครูผูสอนสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู คือ ขาดความรูในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

ผลิตสื่อทําใหสื่อการเรียนรูที่ครูผูสอนมักจะใชอยูเสมอ คือ สื่อประเภทวัสดุ เชน รูปภาพ หรือแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร อีกทั้งในบางสถานศึกษายังขาดแคลนงบประมาณในการผลิตสื่อและการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสื่อให มี

ความนาใจและมีความทันสมัย (เกวลนิ ชัยณรงค. 2554) 

 ดวยเหตุนี้ ทําใหผูพัฒนาเล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรูเกี่ยวกับสถิติในวิชาคณิตศาสตร จึงไดพัฒนา

โปรแกรมชวยสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนขึ้นเพื่อชวยใหผูเรียน

สามารถทําความเขาใจเนื้อหาดวยตัวเองไดงายขึ้นและทําใหเกิดความสะดวกในการอธิบายเนื้อหาประกอบการเรียน

การสอนสําหรับผูสอนไดมากย่ิงขึ้นดวยเชนกัน 

1.2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมชวยสอนวิชาคณิตศาสตรชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน

2. เพื่อใชเปนสื่อการเรยีนรูในเรื่องการวเิคราะหขอมูลเบื้องตน

3. เพื่อชวยใหการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจและผูเรียนสามารถทบทวนไดดวยตัวเอง

1.3. ขอบเขตการพัฒนา 

 ผูสอนและผูเรียนสามารถนําเขาขอมูลเพื่อทําการวิเคราะหหรือคํานวณบันทึกและเปดไฟลที่บันทึก โดย

โปรแกรมจะนําขอมูลนําเขาไปวเิคราะหหรือคํานวณตามคําสั่งและแสดงผลลัพธออกมาในรูปแบบของตารางแผนภูมิ
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หรือแผนภาพประกอบกับแสดงขัน้ตอนวิธีวิเคราะหหรอืคํานวณแบบไดนามิคซึ่งขอบเขตเนื้อหาของเรื่องการวิเคราะห

ขอมูลเบื้องตนที่จะนํามาพัฒนาเปนโปรแกรมชวยสอน ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

1. การแจกแจงความถี่ของขอมูล

2. การวัดตําแหนงที่ของขอมูล

3. การวัดคากลางของขอมูล

4. การวัดการกระจายของขอมูล

1.4. ทบทวนวรรณกรรม 

1.4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องใดๆเปนการวิเคราะหเพื่อทราบลักษณะโดยรวมของขอมูลเกี่ยวกับ

เรื่องนั้นๆเชนจํานวนนักเรียนจําแนกตามหองเรยีนคะแนนเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนแตละหอง หรือการกระจายรายได

ในแตละครอบครัวซึ่งขอมูลเหลานี้ไดมาจากการวิเคราะหที่เกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ของขอมูลการหาคาเฉลี่ยของ

ขอมูลและการหาคาการกระจายของขอมูล 

1) การแจกแจงความถี่ของขอมูล เปนวิธีการทางสถิติอยางหนึ่งที่ใชในการจัดขอมูลที่มีอยูหรือที่

เก็บรวบรวมมาไดใหอยูเปนพวกๆเพื่อสะดวกในการนําเสนอขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเหลานั้นมักจะทําเม่ือขอมูลมี

จํานวนมากหรือขอมูลมีคาซ้ํากันอยูมากเพราะจะชวยใหประหยัดเวลาและสรุปผลไดชัดเจนขึ้นเหมาะสมที่จะนําไปใชให

เปนประโยชนตอไป (สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 20) 

 ตารางแจกแจงความถี่คือตารางที่บอกวามีขอมูลกี่ตัวตกอยูในแตละชวงโดยตารางจะประกอบดวย

ชองตางๆดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางแจกแจงความถี่ 

คา

ขอมูล 

ความถี่ 

(f ) 

ความถี่สะสม 

(F ) 

ความถี่

สัมพัทธ 

ความถี่สะสม

สัมพัทธ 

รอยละของ

ความถี่สัมพัทธ 

รอยละของ

ความถี่สะสม

สัมพัทธ 

N 1.00 100 

1. ความถี่สะสมหาไดจากการนําคาชอง “ความถี่”มาบวกสะสมโดยเริ่มสะสมตั้งแตชั้นแรก

2. ความถี่สัมพัทธหาไดจากความถี่หารจํานวนขอมูลทั้งหมด ดังสมการที่ 1

ความถี่สัมพัทธ = 	  (1) 

3. ความถี่สะสมสัมพัทธ หาไดจากความถี่สะสมหารจํานวนขอมูลทั้งหมด ดังสมการที่ 2

ความถี่สะสมสัมพัทธ = (2) 

4. รอยละของความถี่สัมพัทธ หาไดจากความถี่สัมพัทธคูณ100

5. รอยละของความถี่สะสมสัมพัทธ หาไดจากความถี่สะสมสัมพัทธคูณ100
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2) การวัดตําแหนงที่ของขอมูล (เปอรเซ็นไทล) มีขัน้ตอนดังนี้

1. เรียงขอมูลทั้งหมดจากนอยไปมาก

2. หาตําแหนงไดจากสมการที่ 3

푃 = ( )
(3) 

3. หาคาโดยคาของขอมูลที่เรียงจากนอยไปมากที่มีตําแหนงตรงกับตําแหนงที่เราตองการหาคา

นั้นคอืคาของตําแหนง 

 3) การวัดคากลางของขอมูล เปนตัวแทนของขอมูลทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการสรุปเรื่องราว

เกี่ยวกับขอมูลนั้นๆจะชวยทําใหเกิดการวิเคราะหขอมูลถูกตองดีขึ้น การหาคากลางของขอมูลมีวิธีหาหลายวิธีดังนี้ 

1. เลขคณิต คือ ผลรวมของคาของขอมูลทัง้หมดหารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด

- การหาคาเฉลี่ยเลขคณิตทั่วไป หาไดจากสมการที่ 4

푥 = ∑ 	   (4) 

- การหาคาเฉลี่ยเลขคณิตถวงน้ําหนักหาไดจากสมการที่ 5

푥 = ∑ 	
∑   (5) 

- การหาคาเฉลี่ยเลขคณิตรวม หาไดจากสมการที่ 6

푥 =
∑ 	
∑ (6) 

- การหาคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลที่แจกแจงความถี่ หาไดจากสมการที่ 7

푥 = ∑ 	   (7) 

2. มัธยฐาน คือ คาที่มีตําแหนงอยูกึ่งกลางของขอมูลทั้งหมดที่เรียงลําดับจากนอยไปมากหรือ

มากไปนอยมีขัน้ตอนการหาคามัธยฐานดังนี้ 

2.1 เรียงขอมูลทั้งหมดจากนอยไปมาก 

2.2 หาตําแหนงมัธยฐานไดจากสมการที่ 8 

มัธยฐาน =  (8) 

  2.3 หาคามัธยฐาน โดยคาของขอมูลที่เรียงจากนอยไปมากที่มีตําแหนงตรงกับตําแหนง

มัธยฐานคานั้นคือคามัธยฐาน 

3. ฐานนิยม คือ คาของขอมูลที่มีความถี่สูงสุดซึ่งขอมูลชุดหนึ่งมีฐานนิยมไดมากสุด 2 คา
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4) การวัดการกระจายของขอมูล หมายถึง คาที่ไดจากการสังเกตแตละคาในขอมูลชุดใดชุดหนึ่งมี

คาแตกตางจากคากลางไปมากนอยแคไหน(สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ. 

2556: 97) 

1. พิสัย คือ คาที่ใชวัดการกระจายที่ไดจากผลตางระหวางขอมูลที่มีคาสูงสุดและขอมูลที่มีคา

ต่ําสุดหาไดจากสมการที่ 9 

พิสัย = 푥 –	푥       (9) 

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนวิธีการวัดการกระจายที่ใชขอมูลทุกคามาคํานวณหรือคารากที่

สองของคาความแปรปรวนของขอมูลหาไดจากสมการที่ 10 

푠	 =
∑ ( )

 (10) 

1.4.2 วงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle: SDLC) 

วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแกปญหาทางธุรกิจและตอบสนอง

ความตองการของผูใช โดยในวงจรการพัฒนาระบบจะประกอบดวยกระบวนการพัฒนาเปนขั้นๆ ดังนี้ 

1) การวางแผนและกําหนดปญหา เปนกระบวนการที่ทําความเขาใจกับปญหา นักวิเคราะหระบบ

จะตองทําความเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้น และความตองการของผูใช เพื่อหาแนวทางของระบบใหมที่จะตอบสนองความ

ตองการของผูใช และสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานนั้นๆได ในขั้นตอนนี้จะไดผลลัพธเปน เปาหมายในการทํา

โครงการ ขอบเขตของโครงการในการพัฒนาระบบ ระยะเวลา เครื่องมือ ทีมงานที่เกี่ยวของ และงบประมาณ 

2) การวิเคราะหระบบ เปนกระบวนการศึกษาการทํางานของระบบงานเดิม เพื่อคนหาวามีปญหา

อะไรเกิดขึ้นบาง หรือผูใชระบบตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร โดยการศึกษาเอกสารที่ระบบเดิมใชงานอยู การ

ตรวจสอบวิธกีารทํางานดวยการสังเกต การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณผูใช จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได

ในรูปแบบของแผนภาพอธิบายรายละเอียดการทํางาน และขอมูลตางๆที่เกิดขึ้นในระบบ ตัวอยางแผนภาพในการ

วิเคราะหระบบ เชน ผังงาน (Flowchart Diagram) แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) แผนภาพ

ความสัมพันธของกลุมขอมูล (Entity Relationship Diagram: ERD)  

3) การออกแบบ เปนการนําสิ่งที่ไดจากการวิเคราะหมาออกแบบระบบในสวนตางๆ เชน การ

ออกแบบสวนการแสดงผลลัพธ (Output) การออกแบบสวนนําเขาขอมูล (Input) และการออกแบบสวนตอประสานกับ

ผูใช (User Interface) 

4) การพัฒนาระบบ เปนกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงานจริงขึ้นมาตามที่ได

วิเคราะหและออกแบบไว 

5) การทดสอบ เปนการตรวจสอบความถูกตองของระบบงานที่ถูกสรางขึ้นวาตรงตามกับความ

ตองการของผูใชหรอืไม โดยการนําขอมูลเสมือนจรงิหรอืขอมูลจริงมาทดสอบกระบวนการทํางานของระบบ 

6) การติดตัง้ เปนการนําระบบใหมที่พัฒนาเสร็จแลวมาใชแทนระบบเดิม ซึ่งอยูภายใตการดูแลของ

นักวเิคราะหระบบ 

7) การบํารุงรักษา เปนการติดตามผลการใชงานระบบใหมของผูใชวามีขอบกพรองหรือปญหาอะไร

เกดิขึ้นบางเพื่อนํามาแกไขระบบใหสมบูรณย่ิงขึ้น 
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1.4.3 เครื่องมือที่ใชพัฒนาโปรแกรม 

1) Flowchart เปนเครื่องมือในการวิเคราะหลําดับขั้นตอนการทํางาน โดยแสดงขั้นตอนหรือ

กระบวนการทํางานโดยใชสัญลักษณที่เปนมาตรฐานเดียวกันซึ่งในสัญลักษณจะมีขอความสั้นๆอธิบายขอมูลที่ตองใช

ผลลัพธหรือคําสั่งประมวลผลของขั้นตอนนั้นๆ และเชื่อมโยงขั้นตอนเหลานั้นดวยเสนที่มีลูกศรชี้ทิศทางการทํางาน

ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ การใช Flowchart ในการวิเคราะหอัลกอริทึมสามารถทําใหเขาใจและแยกแยะปญหา

ตางๆที่ตองการแกไขไดงายขึ้นทั้งยังทําใหผูเขียนโปรแกรมเห็นลําดับการทํางานกอน-หลัง สามารถหาขอบกพรองหรือ

ขอผิดพลาดของโปรแกรมไดงายและไมขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งผูอ่ืนสามารถเรียนรูและเขาใจการ

ทํางานไดงายกวาการดูจากSource code (ครูสัน ชํานปิระเสรฐิกุล. 2557) 

2) โปรแกรม Microsoft Visual Studio เปนโปรแกรมที่ประกอบดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวก

ในการพัฒนาโปรแกรมไดหลายรูปแบบ ทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชันที่หลากหลาย(บัญชา ปะสีละเตสัง. 

2554) ภาษาC# ในโปรแกรม Microsoft Visual Studio มีคุณสมบัติที่เอ้ือใหการเขียนโปรแกรมเปนไปอยางราบรื่น 

จุดเดนของตัวแปรและอ็อบเจกตบนC# มีความเดนชัดในเการจัดการคุณสมบัต ิ(Properties) และการตั้งคาเริ่มตนที่ชวย

ใหสามารถพัฒนาระบบไดสะดวกรวดเร็วและอานงาย ภาษา C# มีตนแบบมาจากภาษา Java ซึ่งจุดเดนคือการทําทุก

สิ่งใหเปนวัตถุ (Object) ทําใหสามารถเขียนและพัฒนาไดงายมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากเปนภาษาที่พัฒนาขึ้นมาภายใต 

.NET Framework ซึ่งสามารถดึงเอาความสามารถของเทคโนโลยีบน .NET ออกมาใชไดสามารถทํางานกับ

หนวยความจําและมีเทคโนโลยีLINQ ที่ชวยใหสามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (iDevC#. 2556) 

2. การดําเนินการวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมชวยสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนไดอาศัย

หลักการพัฒนาตามแนวทาง SDLC (System Development Life Cycle) ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผน

และกําหนดปญหา 2. การวิเคราะหระบบ  3. การออกแบบ 4. การพัฒนาหรือการเขียนโปรแกรม 5. การทดสอบ 

6.การนําไปใช และ 7. การบํารุงรักษา (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ. 2555) รายละเอียดของการวิจัยในบทความนี้ไดอธิบาย

ถึงขั้นตอนของการวางแผนจนถึงขั้นตอนการออกแบบ โดยปจจุบันงานวิจัยนี้กําลังดําเนินการอยูในขั้นตอนของการ

พัฒนา รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินงาน มีดังนี้

2.1. การวางแผนและกําหนดปญหา วิชาคณิตศาสตร เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ตองอาศัยความเขาใจ

ในการคิดคํานวณซึ่งมีสูตรและวิธีทําอยางเปนขั้นตอน แตระยะเวลาที่ผูสอนอธิบายถึงกระบวนการคิดคํานวณใน

หองเรียนมีจํากัด จึงเปนเรื่องยากที่จะสามารถอธิบายใหผูเรียนทุกคนเขาใจเนื้อหาในขณะนั้นไดอยางแทจริง โปรแกรม

ชวยสอนเรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน จะชวยแกปญหาความไมเขาใจในเนื้อหาของผูเรียนเนื่องจากมีเวลาเรียนที่

จํากัด และเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูสอนสามารถอธิบายเนื้อหาไดอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น โดยผูพัฒนาไดเก็บ

รวบรวมเนื้อหาวิธีการและสูตรตางๆที่ใชในการวิเคราะหขอมูลซึ่งเปนขอมูลที่อางอิงมาจากหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐานคณิตศาสตรเลม3 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6 ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ของขอมูลการวัด

ตําแหนงที่ของขอมูลการวัดคากลางของขอมูลและการวัดการกระจายของขอมูลผูพัฒนาไดวางแผนดําเนิน

โครงการวจัิย โดยไดปรกึษาและเสนอหัวขอโครงการแกคณาจารยของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการโครงการนี้ไวประมาณ 8 เดอืน 
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2.2. การวิเคราะหระบบ หลังจากที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆเรียบรอยแลว ขั้นตอนถัดไปคือการนํา

ขอมูลที่เก็บไดมาทําการวิเคราะหอัลกอริทึม โดยผูพัฒนาไดใชเครื่องมือในการวิเคราะหเปนผังงาน ดังรายละเอียดที่ได

แสดงไวในหัวขอผลการศึกษา 

2.3. การออกแบบ เปนขั้นตอนการออกแบบหนาจอซึ่งเปนสวนที่ติดตอกับผูใชงาน (User Interface) เชน เมนู ปุม

ฟอรมตางๆ หรือการจัดวางภาพ ขนาดตัวอักษรของแตละหนา เปนตน การจัดรูปแบบของขอมูลนําเขาและการ

แสดงผลลัพธที่เหมาะสมไดมาจากการผลการวิเคราะหระบบในขั้นตอนขางตน  

3. ผลการศกึษา

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆ โดยอางอิงขอมูลมาจากหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐานคณิตศาสตร เลม3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ทําใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหอัลกอริทึมที่อธิบายภาพรวมของ

โปรแกรมได ดังรูปที่ 1 – 10 

รูปที่ 1 ผังงานของการแจกแจงความถี่ขอมูล 

sumf = ผลรวมของความถี่ (จํานวนขอมูลท้ังหมด) 

sumr = ผลรวมของความถี่สัมพัทธ 

i= ตัวแปรวนรอบนับจํานวนขอมูล 

N = จํานวนอันตรภาคช้ันท้ังหมด 

X1[ i ] = คาขอบลางของช้ันท่ี i 

X2[ i ] = คาขอบบนของช้ันท่ี i 

f[ i ] = คาความถี่ของช้ันท่ี i 

r[ i ] = คาความถี่สัมพัทธของช้ันท่ี i 

c[ i ] = คาความถี่สะสมสัมพัทธของช้ันท่ี i 

F[ i ] = คาความถี่สะสมของช้ันท่ี i 
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จากรูปที่ 1 แสดงกระบวนการทํางานของการแจกแจงของขอมูล โดยจะรับอินพุตเปนจํานวนอันตรภาคชั้น

ทั้งหมด จากนั้นโปรแกรมจะนําจํานวนอันตรภาคชั้นมาสรางตารางโดยจํานวนแถวของตารางจะเทากับจํานวนอันตร

ภาคชั้นที่รับมาเพื่อรับขอมูลความถี่ในแตละอันตรภาคชั้น หลังจากรับขอมูลครบแลวโปรแกรมจะประมวลผลหา

ผลรวมของความถี่ทั้งหมด หาคาความถี่สัมพัทธพรอมทั้งหาผลรวมของความถี่สัมพัทธ หาคาความถี่สะสมสัมพัทธ 

หาคาความถี่สะสม และสุดทายจะแสดงผลลัพธทั้งหมดออกมาไดแกสวนของสรุปผล โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบ

ของตารางซึ่งมี 7 คอลัมน และวิธกีารคิดคํานวณซึ่งแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการหาผลลัพธ ดังตัวอยางหนาจอแสดงผล

ของการแจกแจงความถี่ขอมูลในรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ตัวอยางหนาจอผลลัพธเรื่องการแจกแจงความถี่ของขอมูล 
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รูปที่ 3 ผังงานของการวัดตําแหนงที่ของขอมูล (เปอรเซ็นไทล) 

จากรูปที่ 3 แสดงกระบวนการทํางานของการวัดตําแหนงที่ของขอมูลหรือการหาคาเปอรเซ็นไทล โดยจะรับ

ขอมูลเขาเปนจํานวนของขอมูลทั้งหมด จากนั้นโปรแกรมจะนําจํานวนของขอมูลมาสรางตารางเพื่อรับคาขอมูล โดย

จํานวนชองของตารางจะเทากับจํานวนของขอมูลที่รับมา หลังจากรับขอมูลทั้งหมดครบแลว โปรแกรมจะนําขอมูลที่

รับมาไปประมวลผล โดยเริ่มจากการเรียงคาขอมูลจากนอยไปมาก และรับเปอรเซ็นไทลที่ตองการหาคา จากนั้นใช

สมการหาตําแหนงที่ของเปอรเซ็นไทล หาคาของตําแหนงที่ของเปอรเซ็นไทลที่ตองการ และแสดงผลลัพธออกมา ดัง

ตัวอยางหนาจอแสดงผลของการวัดตําแหนงที่ของขอมูลในรูปที่ 4 

tmp = ตัวแปรชวยเก็บคาชั่วคราว 

j = ตัวแปรวนรอบขอมูลแตละตัว 

i= ตัวแปรวนรอบนับจํานวนขอมูลท่ีซํ้ากัน 

k = ระยะหางของตําแหนง 

N = จํานวนขอมูลท้ังหมด 

x[ i ] = คาขอมูลท้ังหมด   

tp = คาตําแหนงท่ี p  , h = ระยะหางของตําแหนงกอนและหลัง tp 

r = เปอรเซ็นไทลท่ีสนใจหา , c = ผลตางของขอมูล 

w = ลําดับตําแหนง , p = ขอมูลท่ีตําแหนง r 

K D S  2 0 1 8   หน้า  304



รูปที่ 4 ตัวอยางหนาจอการแสดงผลลัพธเรื่องการวัดตําแหนงของขอมูล 

ในรูปที่ 5 แสดงกระบวนการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และรูปที่ 6 แสดงกระบวนการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตถวง

น้ําหนักซึ่งลวนเปนกระบวนการที่อยูในหัวขอการวัดคากลางของขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตจะเริ่มจากการรับ

ขอมูลนําเขาเปนจํานวนของขอมูลทัง้หมด จากนัน้โปรแกรมจะนําจํานวนของขอมูลมาสรางตารางเพื่อรับคาขอมูล ซึ่ง

จํานวนชองของตารางจะเทากับจํานวนของขอมูลที่รับมา หลังจากรับขอมูลทั้งหมดครบแลว โปรแกรมจะนําขอมูลไป

ประมวลผล เริ่มจากการหาผลรวมของขอมูลทั้งหมด จากนั้นหาคาเฉลี่ยของขอมูล และแสดงผลลัพธออกมา สวนการ

หาคาเฉลี่ยเลขคณิตถวงน้ําหนักจะรับขอมูลนําเขา ประกอบดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด คาถวงน้ําหนัก และคาขอมูล

ทั้งหมด จากนั้นโปรแกรมจะทําการหาผลรวมของคาถวงน้ําหนัก หาผลคูณของคาถวงน้ําหนักกับคาขอมูล หาคาเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก และแสดงผลลัพธออกมา ดังตัวอยางหนาจอแสดงผลของเรื่องการวัดคากลางของขอมูลในรูปที่ 7 
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รูปที่ 5 ผังงานของการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต  รูปที่ 6 ผังงานของการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตถวงน้ําหนัก 

รูปที่ 7 ตัวอยางหนาจอของการแสดงผลลัพธเรื่องการวัดคากลางของขอมูล 

sum = ผลรวมของชุดขอมูลท้ังหมด 

i = ตัวแปรวนรอบนับจํานวนขอมูล 

N = จํานวนขอมูลท้ังหมด 

x[ i ] = ชุดขอมูลท้ังหมด 

result = คาเฉล่ียเลขคณิต  

total = ผลรวมของผลคูณคาถวงนํ้าหนักกับคาขอมูล 

result = คาเฉล่ียเลขคณิตถวงนํ้าหนัก 

sum1 = ผลคูณของคาถวงนํ้าหนักกับคาขอมูล 

sum2 = ผลรวมของคาถวงนํ้าหนัก 

i = ตัวแปรวนรอบนับจํานวนขอมูล 

N = จํานวนขอมูลท้ังหมด 

a[ i ] = คาถวงนํ้าหนัก 

b[ i ] = คาขอมูลท้ังหมด 
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รูปที่ 8 ผังงานของการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตรวม  รูปที่ 9 ผังงานของการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลที่ 

 แจกแจงความถี่แลว 

result = คาเฉล่ียเลขคณิตรวม 

sum1 = ผลคูณของคาเฉล่ียเลขคณิตกับจํานวนขอมูล 

          แตละกลุม 

total = ผลรวมของผลคูณคาเฉล่ียเลขคณิตเลขกับ 

         จํานวนขอมูลของแตละกลุม 

sum2 = ผลรวมของจํานวนขอมูล 

i = ตัวแปรวนรอบนับจํานวนกลุมขอมูล 

N = จํานวนกลุมขอมูลท้ังหมด 

a[ i ] = จํานวนขอมูลแตละกลุม 

b[ i ] = คาเฉล่ียเลขคณิตของแตละกลุม 

sum = ผลรวมของ fc[ i ] ท้ังหมด 

total = คาเฉล่ียเลขคณิตของขอมูลท่ีแจกแจงความถ่ี 

z  = ตัวแปรวนรอบนับจํานวนขอมูล 

i  = ตัวแปรวนรอบนับจํานวนขอมูล 

N = จํานวนอันตรภาคชัน้ท้ังหมด 

X1[ i ] = คาขอบลางของชัน้ i 

X2[ i ] = คาขอบบนของชัน้ i 

f[ i ] = คาความถ่ีของชัน้ i 

c[ i ] = จุดก่ึงกลางระหวางขอบบนกับขอบลางของชัน้ i 

fc[ i ] = ผลคูณของจุดก่ึงกลางระหวางขอบกับความถ่ี 
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จากรูปที่ 8 แสดงกระบวนการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตรวม และรูปที่ 9 แสดงกระบวนการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตที่

แจกแจงความถี่แลวซึ่งลวนเปนกระบวนการที่อยูในหัวขอการวัดคากลางของขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตรวม

จะเริ่มจากการนําขอมูลเขาซึ่งประกอบดวยจํานวนกลุมขอมูลทั้งหมด จํานวนขอมูลของแตละกลุม และคาเฉลี่ยของแต

ละกลุม จากนัน้โปรแกรมจะหาผลรวมของจํานวนขอมูล หาผลรวมของผลคูณของคาเฉลี่ยกับจํานวนขอมูลแตกลุม หา

คาเฉลี่ยเลขคณิตรวม และแสดงผลลัพธออกมา สวนการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลที่แจกแจงความถี่แลว จะเริ่ม

จากนําขอมูลเขาเปนจํานวนอันตรภาคชั้นทั้งหมด จากนั้นโปรแกรมจะนําจํานวนอันตรภาคชั้นมาสรางตารางเพื่อรับ

ขอมูลความถี่ในแตละอันตรภาคชัน้ โดยจํานวนแถวของตารางจะเทากับจํานวนอันตรภาคชั้นที่รับมา หลังจากรับขอมูล

ทั้งหมดครบแลว โปรแกรมจะทําการนําขอมูลที่รับมาไปประมวลผล เริ่มจากการหาจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้น หา

ผลคูณของจุดกึ่งกลางกับความถี่ในแตละอันตรภาคชั้น พรอมทั้งหาผลรวมของผลคูณของจุดกึ่งกลางกับความถี่และ

ผลรวมของคาความถี่ สุดทายหาคาเฉลี่ยของขอมูลและแสดงผลทั้งหมดออกมา 

รูปที่ 10 ผังงานการหาคามัธยฐาน 

จากรูปที่ 10 แสดงกระบวนการหาคามัธยฐานซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งที่อยูในหัวขอการวัดคากลางของขอมูล โดย

ขอมูลนําเขาประกอบดวยจํานวนของขอมูลทั้งหมด และคาขอมูลทั้งหมด หลังจากรับขอมูลทั้งหมดครบแลว โปรแกรม

tmp = ตัวแปรชวยเก็บคาชั่วคราว 

j = ตัวแปรวนรอบขอมูลแตละตัว 

i  = ตัวแปรวนรอบนับจํานวนขอมูลท่ีซํ้ากัน 

r = ตัวแปรตรวจสอบเลขคูเลขคี่ 

N = จํานวนขอมูลท้ังหมด 

x[ i ] = คาขอมูลท้ังหมด 

a = จํานวนขอมูลท้ังหมดหารสอง 

b = ผลบวกของ a กับ 1 

k = ผลบวกของคาขอมูลลําดับท่ี a กับ b 

m = มัธยฐาน
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จะนําขอมูลไปประมวลผล เริ่มจากการเรียงคาขอมูลจากนอยไปมาก และหาตําแหนงที่ของมัธยฐาน จากนั้นหาคามัธย

ฐานจากคาตําแหนงที่ได และแสดงผลลัพธออกมา 

รูปที่ 11 ผงังานการหาคาฐานนิยม 

จากรูปที่ 11 แสดงกระบวนการทํางานของการหาฐานนิยมซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งที่อยูในหัวขอการวัดคากลางของ

ขอมูล โดยขอมูลนําเขาประกอบดวยจํานวนของขอมูลทั้งหมด และคาขอมูลทั้งหมด หลังจากรับขอมูลทั้งหมดครบแลว 

โปรแกรมจะวนรอบขอมูลเพื่อนับและเก็บจํานวนขอมูลที่ซ้ํากัน และแสดงผลลัพธเปนฐานนิยมออกมา 

ในรูปที่ 12 แสดงกระบวนการทํางานของการหาคาพิสัยซึ่งเปนกระบวนการในหัวขอการวัดการกระจายของ

ขอมูล โดยขอมูลนําเขาประกอบดวยจํานวนของขอมูลทั้งหมด และคาขอมูลทั้งหมด หลังจากรับขอมูลทั้งหมดครบแลว 

โปรแกรมจะทําการเรียงคาขอมูลจากนอยไปมาก และหาผลตางจากคาขอมูลที่มากที่สุดกับคาขอมูลที่นอยที่สุด และ

แสดงผลลัพธเปนคาพิสัยออกมา 

maxvalue = ฐานนิยม 

maxcount = จํานวนขอมูลท่ีซํ้าเยอะสุด 

count = ตัวแปรนับจํานวนขอมูลท่ีซํ้ากัน 

j = ตัวแปรวนรอบขอมูลแตละตัว 

i  = ตัวแปรวนรอบนับจํานวนขอมูลท่ีซํ้ากัน 

N = จํานวนขอมูลท้ังหมด 

x[ i ] = คาขอมูลท้ังหมด 
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รูปที่ 12 ผังงานการหาคาพิสัย 

ในรูปที่ 13 แสดงกระบวนการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเปนกระบวนการในหัวขอการวัดการกระจายของ

ขอมูล โดยขอมูลนําเขาประกอบดวยจํานวนของขอมูลทั้งหมด และคาขอมูลทั้งหมด หลังจากรับขอมูลทั้งหมดครบแลว 

โปรแกรมจะนําขอมูลไปประมวลผล เริ่มจากการหาผลรวมของคาขอมูลทั้งหมด และนําผลที่ไดไปหาคาเฉลี่ยของ

ขอมูล จากนั้นหาผลตางของคาขอมูลแตละตัวกับคาเฉลี่ยที่ได แลวนํามายกกําลังสองแลวนําไปหาคาความแปรปรวน

เพื่อหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแสดงผลลัพธออกมาดังตัวอยางในรูปที่ 14 

tmp = ตัวแปรชวยเก็บคาช่ัวคราว 

j = ตัวแปรวนรอบขอมูลแตละตัว 

i  = ตัวแปรวนรอบนับจํานวนขอมูลท่ีซ้ํากัน 

N = จํานวนขอมูลท้ังหมด 

x[ i ] = คาขอมูลท้ังหมด 

r = พสัิย 
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รูปที่ 13 ผังงานการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รูปที่ 14 ตัวอยางผลลัพธเรื่องการวัดการกระจายของขอมูล 

sum = ผลรวมของชุดขอมูล 

result = ผลรวมกําลังสองของ a[ i ] 

i = ตัวแปรวนรอบนับจํานวนขอมูล 

N = จํานวนขอมูลท้ังหมด 

x[ i ] = ชุดขอมูลท้ังหมด 

r = คาเฉล่ียของชุดขอมูล 

a[ i ] = ผลตางของชุดขอมูลกับคาเฉลี่ย

k[ i ] = คา a[ i ] กําลังสอง 

w = คาความแปรปรวน 

s = สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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4. อภิปรายผล

การพัฒนาโปรแกรมชวยสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ได

ดําเนนิการใน 3 ขั้นแรกตามกระบวนการ SDLC ซึ่งทําใหไดผลลัพธออกมาเปนผังงาน และการออกแบบระบบ ซึ่งถือ

เปนสวนสําคัญที่ทําใหสามารถนําไปใชพัฒนาโปรแกรมตอไป โดยหากนําระบบงานที่พัฒนาเรียบรอยแลวมาใชเปน

เครื่องมือชวยในการเรียนการสอนอาจมีทั้งขอดีและขอจํากัด โดยขอดีคือเปนเครื่องมือที่ชวยยกระดับการศึกษาให

ทันสมัยและเปนชองทางชวยใหผูเรยีนไดศึกษากอนเรียน อีกทั้งสามารถทบทวนหลังเรียนไดดวยตัวเอง สวนขอจํากัด

คือเนื่องจากเปนโปรแกรมชวยสอนที่สามารถเขาถึงความรูไดสะดวกตลอดเวลาทําใหผูเรียนอาจคัดลอกผลลัพธของ

แบบฝกหัดไดจากการคํานวณหรอืวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมโดยขาดความเขาใจในเนื้อหาได 

5. สรุปผลการวิจัย

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของหลายโรงเรียนมี

การใชกระดานเปนสื่อในการสอนซึ่งพบปญหาวาผูเรียนติดตามเนื้อหาไมทัน ไมสามารถเขาใจเนื้อหาในระยะเวลาที่

จํากัดภายในหองเรยีนได และผูเรียนไมกลาซักถามผูสอน เปนตน การพัฒนาโครงงานวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงผลของ

การวิเคราะหระบบและการออกแบบซึ่งสามารถนําไปพัฒนาโปรแกรมตอได ซึ่งผลลัพธของโปรแกรมจะชวยใหผูสอนมี

สื่อการสอนที่ดีและผูเรยีนสามารถเขาถึงความรูไดตลอดเวลา อีกทั้งโปรแกรมไดถูกออกแบบมาใหใชงานงายเหมาะ

สําหรับผูที่ไมคอยมีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยสามารถใชงานตามขอความแนะนําสั้นๆที่ปรากฎ

ในแตละหนาจอได รวมทั้งการแสดงผลลัพธเปนรูปแบบที่เขาใจงาย และมีขอความอธิบายที่มาของผลลัพธใหผูเรียน

เขาใจไดอีกดวย 
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บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้น าเสนอแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลนักเรียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ีมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแอปพลเิคชันท่ีเกี่ยวกับการจัดการวางแผนของนักเรียน นักศกึษา ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้มูลของกจิกรรมตา่ง ๆ 

ตั้งแต่การวางแผนตารางเรียน ตารางสอบ การท าบันทึกช่วยจ า การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและรวมไปถึงการ

ค านวณเกรดของนักศกึษา วธีิการพัฒนาแอปพลิเคชันประกอบด้วยขั้นตอนตา่ง ๆ ตามวงจรการพัฒนาแบบระบบงาน 

(System Development Life Cycle) ซึ่งประกอบด้วยการวเิคราะห์ระบบงาน การออกแบบแอปพลเิคชัน การพัฒนาแอป

พลิเคชัน การทดสอบแอปพลิเคชันและการบ ารุงรักษาแอปพลิเคชัน การใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการวางแผนงานของ

นักศึกษาเร่ิมจากการท่ีผู้ใช้จะต้องท าการเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล (E-mail) ยืนยันการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากนั้นให้

ผู้ใช้กรอกข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตารางเรียน ตารางสอบ การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย บันทึกช่วยจ า หรือข้อมูลการค านวณ

เกรด โดยแอปพลิเคชันจะน าข้อมูลต่าง ๆ เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลเพื่อน ามาแสดงในภายหลังในรูปแบบของตาราง 

กราฟเส้นหรือไทมไ์ลน ์(Timeline)  

ค าส าคัญ:  : โมบาย แอปพลเิคชัน แอนดรอยด์ การวางแผนของผู้เรียน ระบบไร้สาย 

Abstract 

This article presents an Android-based student data management application designed to develop student 

planning application that cover information about activities ranging from lesson and exam schedules, making a 

memo, accounting for income - expenses as well as the calculation of student grade. The application development 

consists of steps based on the System Development Life Cycle, which consists of an analysis of the application 

system, application design, application development, application testing and application maintenance.  In order to 

use the application, students start by logging in using the email confirming access to the application, and then the 

user has to provide information about the lesson schedule, exam schedule, accounting, receipts, memos and grade 

calculation data.  The application will store the data in the database to be displayed later in the form of a table, 

graph or timeline.  

Keywords: Mobile application, android application, student plan, lesson schedule  
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1. บทน า

1.1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา

ในสภาพปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีตารางเรียน ตารางสอบและมีการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง

รายละเอยีดคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ในรูปแบบการบันทึกผ่านโนต้และมีการจดผ่านสมุดบันทึกตา่ง ๆ ซึ่งท าให้การใชง้านตา่ง ๆ 

เกิดความยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดในการวางแผนท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงจึง

ควรมกีารพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาเพื่อชว่ยแก้ปัญหาดังกล่าว ตัวอยา่งของกิจกรรมท่ีนักศกึษาควรบันทึกคือตราง

เรียน ตารางสอบ การค าณวนเกรด บันทึกช่วยจ าและการบันทึกรายจ่ายในแต่ละวันซึ่งมีส่วนส าคัญท่ีช่วยให้นักศกึษา

สามารถวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้นอันจะส่งผลต่อการใช้ขีวิตในช่วงท่ีก าลังศึกษาโดยตรงเนื่องจากรายจ่ายใน

ประจ าวันของแต่ละเดือนนั้นมีมากจนไม่มีทางท่ีจะจ าได้หมด ประโยชน์ของการบันทึกรายจ่ายนั้น นอกจากจะท าให้

นักศึกษาได้รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายในแต่ละวันและเดือนแล้ว ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จาเป็นหรือเรียกว่าเป็น

ค่าใชจ้่ายท่ีฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้อีกดว้ย 

1.2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาแอปพลเิคชันท่ีใชใ้นการวางแผนการเรียนและการจัดการทางการเงินส าหรับการใชช้ีวติในการเรียน

ของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังนี้ 

● เพื่อให้นักเรียนสามารถสรา้งตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้

● เพื่อใชจ้ดบันทึกชว่ยจ าส าหรับกิจกรรมตา่ง ๆ ของนักศกึษาเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

● เพื่อใช้จดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์และแต่ละเดือนเพื่อการวางแผนการเงินของ

นักเรียน

● เพื่อใชใ้นการค านวณเกรดเฉลี่ยการเรียนแต่ละเทอมและวางแผนเกรดการเรียนของตนเองได้ดขีึน้

1.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้ใชส้ามารถวางแผนการเรียนโดยจัดตารางเรียนและตารางสอบในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย

 ผู้ใชส้ามารถวางแผนการจัดการรายรับ-รายจ่ายท่ีใชใ้นการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

 ผู้ใชส้ามารถจดบันทึกช่วยจ าหรือจดการนัดหมายหรือกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีส าคัญในการเรียนได้

 ผู้ใชส้ามารถค านวณเกรดในแต่ละภาคการเรียนได้และสามารถคิดค านวณการวางแผนเกรดล่วงหนา้ได้

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.1. โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile application)

โมบายแอปพลิเคชันหรือท่ีหลายคนเรียกสั้น ๆ ว่า “แอป” คือ โปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ท่ี

ออกแบบมาส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ีต่าง ๆ ท่ีรวมถึงสมาร์ทโฟนและแทบเบล็ต ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมี

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมามากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีให้ดาวน์

โหลดฟรีและจ่ายเงิน แอปพลเิคชัน้ดังกลา่วมีประโยชนท้ั์งในดา้นการศึกษา การสื่อสารและความบันเทิงต่าง ๆ  

โมบายแอปฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Native Application, Hybrid Applicationและ Web Application เนทีฟ 

แอป (Native App) คือแอปพลเิคชันท่ีได้รับการพัฒนามาด้วยไลบรารี่ (Library) หรือเอส ดี เค (SDK) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ี

ใชส้ าหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพิเคชัน ของโอ เอส โมบาย (OS Mobile) นั้น ๆ อาทิแอนดรอยด์ (Android) ท่ีใชแ้อน
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ดรอยด์ เอส ด ีเค (Android SDK), ไอ โอ เอส (IOS) ที่ใชอ้อปเจคทีฟ ซี (Objective C), วนิโดว์ โฟน (Windows Phone) ท่ี

ใชซ้ีชาร์พ (C#) เป็นต้น 

ไฮบริด แอปพลิเคชัน (Hybrid Application) คือแอปพลิเคชันท่ีถูกพัฒนาด้วยจุดประสงค์ ท่ีต้องการให้สามารถรัน

บนระบบปฏบัิตกิารได้ทุกระบบโดยใชเ้ฟรมเวิร์ก (Framework) เป็นตัวช่วยในการพัฒนาเพื่อให้สามารถท างานได้กับทุก

ระบบปฏบัิตกิาร 

เว็บแอปพลเิคชัน (Web Application) คือ Application ท่ีถูกเขียนขึ้นมาเพื่อรันบนบราวเซอร์ (Browser) ส าหรับการ

ใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผลของ

ตัวเคร่ืองสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกท้ังผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต

และอนิทราเน็ตในความเร็วต ่าได้ 

2.2. เทคโนโลยใีนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันมากมาย ซึ่งทางผู้วิจัยได้ใช้  Ionic Framework โดยท่ี ionic 

พัฒนา  Frontend  ด้วยภาษา HTML, CSS, JavaScript  และถูก Build  เป็น Application ด้วย Cordova เทคโนโลยีอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

HTML5 : HTML5  คือ คือ ภาษามาร์กอัปท่ีใช้ส าหรับเขียน website  ซึ่ง HTML5 นี้เป็นภาษาท่ีถูกพัฒนาต่อมา

จากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) โดย

ได้มีการปรับเพิ่ม Feature หลาย ๆ อย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใชง้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

CSS3 : CSS3 คือสไตล์ชีท เป็นภาษาท่ีใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลของ HTML ซึ่งจะท าให้การ

แสดงผลของ HTML มคีวามสวยงามมากขึ้น 

AngularJs:  คือ JavaScript Framework  รูปแบบหนึ่งท่ีพัฒนามาจาก Google ซื่งมหีนา้ที่เป็น engine ท่ีใชค้วบคุม

ในสว่น front end ของเว็บได้เป็นอยา่งดีมกีารท างานแบบ Model View Controller (MVC) 

2.3. แอปพลิเคชันที่ใกล้เคียงส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ 

(1) Easy Study เป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการเร่ิมทบทวนบทเรียน เป็นแอปพลิเคชันตัวช่วยในเร่ืองของการบริหาร

เวลาโดยให้ผู้เรียนใส่วิชาทั้งหมดท่ีต้องการทบทวนลงไปในแอป ใส่ระยะเวลาของแต่ละวิชาที่เราต้องการใชใ้น

การทบทวน แอปพลิเคชัน Easy Study จะช่วยค านวณระยะเวลาและจัดเรียงวิชาให้ท้ังหมด ท าให้ผู้เรียนแบ่ง

เวลาในการอ่านได้อยา่งง่ายขึ้น

(2) Evernote แอปพลิเคชันท่ีช่วยในการจดโน้ตเวลาทบทวนบทเรียน ช่วยให้จดจ าและทบทวนบทเรียนได้ด้วยการ

จด มฟีังก์ชันในการเพิ่มรูปภาพ ข้อความเสียง ไฮไลตป์ระโยคส าคัญ และสามารถใส่แฮชแท็กได้ด้วย

3. การด าเนินการวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยการจัดการข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวทางการ

พัฒนาระบบให้เป็นไปตามก าหนดการและแผนการด าเนินงานและให้บรรลุขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยมี

ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้คอืการศึกษาระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบและการพัฒนาระบบ 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วงจรการพัฒนาซอฟท์แวร์ท่ีประกอบด้วยขั้นตอนท้ังหมดเร่ิมตั้งแต่การสร้าง การ

น าไปใช้และการปรับปรุงซอฟท์แวร์ ซึ่งจะเรียกว่า 'วงจรการพัฒนาซอฟท์แวร์' (Software Development Life Cycle: 

SDLC) (Satzinger et al., 2007).  SDLC เป็นกรอบการท างานท่ัวไปท่ีสามารถพบได้ในหลาย ๆ วิธีการพัฒนา

ซอฟท์แวร์ (Zhang et al., 2005). 
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การพัฒนาซอฟท์แวร์แบบนี้ได้รับอิทธิพบมากจากวิธีการท่ีเรียกวา่ Waterfall Development ดังนัน้การอธิบาย

ช่วงการท างานของการพัฒนาซอฟท์แวร์แบบดั้งเดิมจะอิงตามช่วงการพัฒนาของ Waterfall Development เป็นหลัก 

วงจรการพัฒนาของ Waterfall Development แบบดั้งเดิมท่ียังไมไ่ด้ปรับแก้ (unmodified waterfall model) ประกอบด้วย

ช่วงต่าง ๆ คือ การก าหนดความต้องการ (requirements) การออกแบบ (design) การสร้าง (implementation) การ

ทดสอบ (verification) และการบ ารุงรักษา (maintenance) คุณสมบัติท่ีส าคัญของ Waterfall Model แบบดั้งเดิมคือเป็น

ช่วงการท างานตามล าดับ (sequential process) นั่นหมายถึงว่าจะต้องด าเนินการช่วงแรกให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ถึงจะ

สามารถด าเนนิการช่วงตอ่ไปได้ ผลผลิตหรือซอฟท์แวร์ท่ีต้องการจะปรากฏในตอนท้ายสุดของกระบวนการท างาน  

จากช่วงการพัฒนาซอฟท์แวร์แบบดั้งเดิมตามแบบ Waterfall Model ท่ีได้กล่าวมา Dennis et al.(2006) ได้

ประมวลและเสนอวา่การพัฒนาซอฟท์แวร์แบบดั้งเดิมมีชว่งของการพัฒนา 4 ชว่งหลักคอื การวางแผน (planning) การ

วิเคราะห์ (analysis) การออกแบบ (design) และการสร้างโปรแกรมเพื่อน าไปใช้ (implementation) รายละเอียดของแต่

ละชว่งของการพัฒนาจะได้อธิบายในหัวข้อยอ่ยตอ่ไปนี้ 

3.1. การวางแผน (Planning) 

การวางแผนเป็นช่วงท่ีมุ่งเน้นไปในการหาเหตุผลว่าท าไมต้องสร้างซอฟท์แวร์? การวางแผนโครงการเป็น

ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟท์แวร์   ผลลัพธ์ของช่วงนี้คือผลการศึกษาความเป็นไปได้ แผนงานโครงการและการก าหนด

ผู้รับผิดชอบในงานต่าง ๆ  

3.2 การวิเคราะห์ (Analysis) 

การวเิคราะห์ (analysis) เป็นช่วงท่ีมุ่งเน้นไปท่ีค าถามวา่ ใคร  ท าอะไร  ที่ไหนและเม่ือใด ผลลัพธ์ของช่วงนี้คือ

ข้อเสนอในการพัฒนาซอฟท์แวร์ (software proposal) ซึ่งจะมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับความต้องการของซอฟท์แวร์ 

(requirements definition) กรณีการใช้งาน (use cases) โมเดลการท างานของซอฟท์แวร์ (process models) และโมเดล

ของขอ้มูล (data model) 

3.3. การออกแบบ (Design) 

การออกแบบ (design) เป็นช่วงท่ีมุ่งเน้นไปในการหาค าตอบว่าซอฟท์แวร์นี้จะท างานอย่างไรผลลัพธ์ท่ีส าคัญ

ของช่วงนี้คอืรายละเอยีดของซอฟท์แวร์ (software specification) ซึ่งจะมรีายละเอยีดเกี่ยวกับรายงานเชงิสถาปัตยกรรม

ของซอฟท์แวร์ (architecture report) ข้อก าหนดด้านฮารด์แวร์และซอฟท์แวร์ (hardware & software specification) การ

ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (interface design) โมเดลของซอฟท์แวร์ในทางกายภาพ (physical process model) การ

ออกแบบโปรแกรม (program design) ข้อก าหนดด้านฐานข้อมูลและไฟล์ข้อมูล (database & file specification) และ

โมเดลขอ้มูลทางกายภาย (physical data model) 

3.4. การสร้างเพื่อน าไปใช้ (Implementation) 

การสร้างซอฟท์แวร์เพื่อน าไปใช้ (implementation) เป็นช่วงท่ีเน้นการผลิตซอฟท์แวร์เพื่อท าการส่งมอบและ

รวมถึงการให้การสนับสนุนหลังจากท่ีซอฟท์แวร์ได้ใช้งานไปแลว้ ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องในช่วงนี้คอืการเขียนโปรแกรม การ

ทดสอบโปรแกรม การจัดท าเอกสารและการบ ารุงรักษาหลังจากการใช้งานซอฟท์แวร์  ผลลัพธ์ของช่วงนี้คอืโปรแกรม

ท่ีจะติดตั้ง (program) แผนการทดสอบ (test plan) เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (documents) และแผนการบ ารุงรักษา 

(maintenance plan) 

จากช่วงการท างานแบบดั้งเดิมท่ีกล่าวมา พบว่าเวลาท่ีใช้มากที่สุดในการพัฒนาระบบงานคือเวลาที่ใช้ในการ

สร้างซอฟท์แวร์เพื่อน าไปใช ้(implementation) หรือการเขียนโปรแกรมนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ไมไ่ด้หมายความวา่ชว่งอื่น 

ๆ จะไม่มีความส าคัญ ทุกช่วงมีความส าคัญเท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกของการพัฒนาคือการวางแผน 
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(planning) หากนักพัฒนาและเจ้าของซอฟท์แวร์ไม่สามารถระบุประโยชน์หรือความจ าเป็นของซอฟท์แวร์อย่างแท้จรงิ

ได้ การสร้างซอฟท์แวร์ในช่วงสุดท้ายก็อาจจะเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าก็เป็นได้เนื่องจากไมส่ามารถใช้ในการตอบสนอง

ความต้องการในการท างานได้จริง ๆ จากช่วงการพัฒนาซอฟท์แวร์แบบดั้งเดิมท่ีได้กล่าวมาข้างต้นท้ังหมด สามารถ

สรุปชว่งของการพัฒนา (phase) ขั้นตอนยอ่ย (step) เทคนิคท่ีใช ้(technique)และผลลัพธ์ท่ีได้ (deliverable) ได้ดังตาราง

ท่ี 1 

ตารางที่ 1:  ชว่งการพัฒนาซอฟท์แวร์ตามแนวทางการพัฒนาแบบดั้งเดิม 

ช่วงการพัฒนา ขั้นตอน เทคนิคการท างาน ผลลพัธ ์

การวางแผน 

(Planning) 

ศกึษาความเป็นไปได ้

วางแผนการท างาน 

SWOT Analysis 

Gantt Chart 

ผลการศึกษาความเป็นไปได ้

แผนการท างาน 

แผนด้านก าลงัคน 

การวเิคราะห์ 

(Analysis) 

ก าหนดความตอ้งการ การสัมภาษณ ์

การตรวจสอบเอกสาร 

ข้อก าหนดความตอ้งการ 

(Requirements Definition) 

ก าหนด Use Cases Use Case Analysis Use Cases 

โมเดล Processes Data Flow Diagramming Process Models 

โมเดล Data 
Entity Relationship 

Modelling 

Data Model 

การออกแบบ 

(Design) 

ออกแบบ Architecture 

Architecture Design Architecture Report 

Hardware & Software 

Selection 

Hardware & Software 

Specification 

ออกแบบ Interface 

พจิารณา Use scenario 

ออกแบบโครงสร้าง 

Interface 

พจิารณามาตรฐานในการ

ออกแบบ Interface 

ประเมิน Interface 

Interface Design 

ออกแบบโปรแกรม Data Flow Diagramming Process Model เชงิกายภาพ 

Program Structure Chart Program Design 

ออกแบบ Database 

และ Files 

การเลอืก Data Format Database & File 

Specification 

Entity Relationship 

Modelling 

Data Model เชงิกายภาพ 

การสร้างเพื่อน าไปใช ้

(Implementation) 
สร้างโปรแกรม 

การเขียนโปรแกรม 

การทดสอบโปรแกรม 

โปรแกรม 

แผนการทดสอบ 

การจัดท าเอกสาร 

การบ ารุงรักษา 

เอกสารการพัฒนาและคู่มอื

ผู้ใชแ้ผนการบ ารุงรักษา 
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4. ผลการศกึษา
จากการด าเนนิการวิจัยซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนการศกึษาระบบ การวเิคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ และ

การพัฒนาระบบ ได้ผลการศึกษาดังตอ่ไปนี้ 

4.1. การศึกษาระบบ 

การศึกษาระบบเพื่อก าหนดขอบเขตของปัญหาในการวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล

เบื้องต้นของนักเรียน และการท าบัญชีครัวเรือนของนักเรียน ผู้วิจัยเร่ิมจากการสังเกตจากตัวของผู้วิจัยเอง  และคน

รอบข้างท่ีมีการบรรทุกตารางเรียน ตารางสอบ การค านวณเกรด และการท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และได้ศึกษาการ

ท างานของ Easy Study และ Evernote  จากนั้นผู้วิจัยก็ได้เร่ิมศกึษาการท าแอปพลเิคชันบนมอืถอืดว้ย Ionic Framework 

เพื่อด าเนนิการสร้างแอปพลเิคชันชว่ยการจัดการข้อมูลเบือ้งต้นของนักเรียน ให้เกิดขึ้นจรงิ 

4.2. การวิเคราะห์ระบบ 

การวเิคราะห์องค์ประกอบของการท างานของระบบแอปพลเิคชันประกอบด้วยระบบการท างานหลัก 5 ระบบ

ด้วยกันดังนี้ 

1) ระบบการจัดการตารางเรียน (Class Schedule) ท่ีให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลวิชาเรียนแต่ละช่วงเวลา

ของวันและสามารถน าเสนอตารางเรียนรายสัปดาห์ในรูปแบบท่ีอ่านและเขา้ใจง่าย

2) ระบบการจัดการตารางสอบ (Exam Schedule) เป็นระบบท่ีให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสอบท้ังเป็น

ตารางสอบกลางภาคและปลายภาคของแตล่ะภาคการศกึษา

3) ระบบการจัดการบันทึกช่วยจ า (Memo) เป็นระบบท่ีใหผู้ใช้บันทึกกิจกรรม ข้อมูลท่ีช่วยไม่ให้ลืมและ

การนัดหมายท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ในแต่ละวัน แตล่ะสัปดาห์หรือแตล่ะเดอืนได้

4) ระบบการจัดการรายรับ-รายจ่าย (Expenditure) เป็นระบบท่ีใช้บันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน

แตล่ะสัปดาห์หรือแตล่ะเดอืนเพื่อใชค้วบคุมการใช้จ่ายในช่วงของการเรียน

5) ระบบชว่ยคิดเกรด (Grade Calculation) เป็นระบบท่ีให้ผู้ใชส้ามารถใส่รายวชิาท่ีเรียนแตล่ะเทอม และ

ใส่เกรดท่ีได้ ระบบจะค านวณเกรดแต่ละเทอมให้และค านวณเกรดเฉลี่ยท้ังหมดให้ด้ วย ท้ังนี้ผู้ใช้

สามารถสมมติวิชาและเกรดท่ีคาดว่าจะได้รับในเทอมถัดไปเพื่อให้ระบบช่วยคิดค านวณเกรดใน

อนาคตได้เพื่อจะได้วางแผนการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.3. การออกแบบระบบ 

4.3.1 การออกแบบผังงานระบบ (Flow Chart) คือการแสดงแผนผังงานท่ีแสดงถึงล าดับการท างาน

แต่ละระบบของแอปพลิเคชัน โดยจะแสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนท่ีส าคัญต่าง ๆ ในระบบนั้น โดยแผนภาพผังงาน

การท างานของระบบการจัดการตารางเรียน (Class Schedule) แสดงได้ดังรูปท่ี 1 แผนภาพผังงานระบบการจัดตาราง

สอบ (Exam Schedule) แสดงได้ดังรูปท่ี 2 และ แผนภาพผังงานการท างานของระบบการจัดการบันทึกช่วยจ า (Memo) 

การจัดการรายรับ-รายจ่าย (Expenditure) และ ระบบช่วยคิดเกรด (Grade Calculation) แสดงได้ดังรูปท่ี 3 4 และ 5 

ตามล าดับ       
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รูปท่ี 1: แผนภาพผังงานการท างานตารางเรียน 
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รูปท่ี 2: แผนภาพผังงานระบการจัดการตารางสอบ 
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รูปท่ี 3: แผนภาพผงังานการบันทึกช่วยจ า 
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รูปท่ี 4: แผนภาพผังงานการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
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รูปท่ี 5: แผนภาพผงังานระบบค านวณเกรด 
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4.3.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 

ผู้วิจัยได้น าสิ่งท่ีได้จากการวิเคราะห์ระบบ เพื่อออกแบบส่วนตดิตอ่กับผู้ใช ้(User Interface) โดยได้ผลลัพธ์ดัง

ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2: ตารางแสดงสว่นติดตอ่กับผู้ใช ้(User Interface) 

ล าดับ หน้าจอ การท างาน 

1 เมื่อเข้าแอปพลิเคชัน Student Plan คร้ังแรก ก็จะมี

หนา้การลงทะเบียนเพื่อให้ ผู้ใชก้รอกข้อมูลสว่นตัว 

เมื่อกรอกเสร็จ  ให้ผู้ใช้งานกดปุม่ Login  เพื่อเข้าใช้

งานแอปพลเิคชัน 

2 เมนูหลักของแอปพลเิคชัน 
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3 จากเมนู “ตารางเรียน” จะปรากฎหน้าบันทึก

ตารางเรียน ให้ผู้ใช้ป้อนขอ้มูล  

เมื่อป้อนข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้ท าการบันทึก 

โดยจะมีปุ่ม 2 ปุ่มท่ีอยู่ฝั่งขาว ก็คือปุ่มบันทึก

ข้อมูล และ ปุ่มเลือกเมนูเพื่อไปยังเมนูอื่น ๆ  

ท่ีอยูข่้างบนฝั่งขวามอื 

4 ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงผลตามความต้องการ ของ

ผู้ใช้ว่าต้องการให้แสดงผลเป็นแบบรายวัน   ราย

สัปดาห์  ห รือ  ราย เดือน  โดย เลือกจาก ปุ่ม 

Selection ท่ีอยูข่้างบนฝั่งขวามอื  

หนา้นีค้ือหนา้ที่ผู้ใชเ้ลอืกแสดงผลแบบรายวัน 

5 หน้านี้คือหน้าท่ีผู้ใช้เลือกแสดงผลตารางเรียนแบบ

รายสัปดาห์ 
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6 - จากเมนูตารางสอบ จะปรากฏหนา้บันทึก

ตารางสอบ ให้ผู้ใช้ป้อนขอ้มูล

- เมื่อป้อนข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้ท าการ

บันทึก โดยจะมีปุ่ม 2 ปุ่มท่ีอยู่ฝั่งขาว ก็

คือปุ่มบันทึกข้อมูล และ ปุ่มเลอืกเมนูเพื่อ

ไปยังเมนูอ่ืนๆ ท่ีอยูข่้างบนฝั่งขวามอื

7 ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงผลตามความต้องการ ของ

ผู้ใช้ว่าต้องการให้แสดงผลเป็นแบบรายวัน   ราย

สัปดาห์  ห รือ  ราย เดือน  โดย เลือกจาก ปุ่ม 

Selection ท่ีอยูข่้างบนฝั่งขวามอื  

หน้านี้ คือ หน้าท่ีผู้ใช้เลือกแสดงผลตารางสอบ

แบบรายวัน 

8 จาก เมนู  “รายรับ-รายจ่าย” จะปรากฎหน้า

บันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย ให้ผู้ใช้ป้อนขอ้มูล  

ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลรายรับ รายจ่าย 

ตั้งแต่ 1 – 3 ปี  โดยเลือกจากปุ่ม  Selection ท่ี อยู่

ข้างบนฝั่งขวามอื  
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9 ผู้ใชส้ามารถป้อนขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย หรือแก้ไข

ข้อมูลจากประวัตกิารบันทึกก็ได้  

เมื่อป้อนข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้ท าการบันทึก โดย

จะมีปุ่ม 2 ปุ่มท่ีอยู่ฝั่งขาว ก็คือปุ่มบันทึกข้อมูล 

และ ปุ่มเลอืกเมนูเพื่อไปยังเมนูอ่ืนๆ     ท่ีอยูข่้างบน

ฝั่งขวามือ 

10 - จาก เมนู  “บันทึกช่วยจ า” จะปรากฎหนา้

บันทึกข้อมูลบันทึกช่วยจ า ให้ผู้ใช้ป้อน

ข้อมูล

- เมื่อป้อนข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้ท าการ

บันทึก โดยจะมีปุ่ม 2 ปุ่มท่ีอยู่ฝั่งขาว ก็

คือปุ่มบันทึกข้อมูล และ ปุ่มเลอืกเมนูเพื่อ

ไปยังเมนูอ่ืน ๆ    ที่อยู่ขา้งบนฝั่งขวามอื

11 หน้าแสดงผลการบันทึกช่วยจ า โดยแยกตาม

ประเภทตามท่ีผู้ใช้ระบุไว้ 
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12 จากเมนู “ระบบช่วยค านวณเกรด” จะปรากฎ

หน้าบันทึกข้อมูลการค านวณเกรด ให้ผู้ใช้ป้อน

ข้อมูล  

เมื่อป้อนข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้ท าการกดปุ่ม 

ค านวณ ปุม่ท่ีอยูฝ่ั่งขวาเพื่อค านวณหา GPA 

และจากนั้นเมื่อท าการ เมื่อป้อนข้อมูลฝั่ง GPA

ครบแลว้ ให้ผู้ใช้ท าการป้อนขอ้มูลให้ครบทุกชอ่ง

เพื่อท าการค านวณหา GPAX  

เมื่อผู้ใชท้ าการป้อนขอ้มูลครบแลว้ ให้ท าการกด

ปุ่ม ค านวณ เพ่ือค านวณหา GPAX 

4.4. การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบอยู่ในระหว่างการด าเนินการโดยจะใช้เคร่ืองมือซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ 

Microsoft Windows 7,  Ionic Framework และ Visual Studio Code โปรแกรมจัดการฐานขอ้มูลได้แก่ MySQL 

5. อภปิรายผล
จากการศึกษาปัญหาการเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากนักเรียน นักศึกษา ผู้วิจัยพบวา่นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มี

การบันทึกตารางเรียน ตารางสอบ และบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบการบันทึกผ่านโน็ต และมีการจดผ่านสมุดจด

ตา่ง ๆ ท าให้การใชข้้อมูลและสารสนทศเกิดความซับซ้อนและเอาไปใช้งานได้ยาก ก่อให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการวางแผน

โดยไม่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง จากการเก็บข้อมูลในขั้นแรก ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแอป

พลเิคชันท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใชใ้นระดับหนึ่ง 

6. สรุปผลการวิจัย

แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Student Plan เป็นอีกแนวคิดหน่ึงในการชว่ยจัดการข้อมูลของนักเรียนและ

นักศึกษา ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลท่ีไม่มีการจัดการ อีกท้ังยังสามารถช่วยในการบันทึกรายรับรายจ่ายของ

นักศึกษาเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทางการท่ีใช้เงินในแต่ละวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน นอกจากนั้นยังสามารถช่วยใน

การค านวณเกรดเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการวางแผนก่อนการเรียน และยังมีการวางแผนในการใช้ชีวิตประจ าวันอีกด้วย 

สามารถเปรียบเทียบสรุปการท างานของแอปพลเิคชัน Student Plan กบัแอปพลชิันอื่น ๆ ได้ตามตารางที่ 2  
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ขณะนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันไปแล้วบางส่วน สิ่งท่ีต้องด าเนินการต่อไป

คือการพัฒนาแอปพลเิคชันให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป 

ตารางที่ 3: การเปรียบเทียบการท างานของแอปพลเิคชัน Student Plan กบัแอปพลชิันอื่น ๆ 

   แอปพลิเคชัน 

 ฟังก์ชัน 

แอปพลเิคชัน 

Student Plan 

แอปพลเิคชัน 

Class Up 

แอปพลเิคชัน  

Money Book Lite 

ตารางเรียน จุดเดน่ 

- สามารถเพิ่มขอ้มูลตารางเรียนได้

- สามารถแสดงรูปแบบเรียนตารางโดย

สามารถเลอืกแบบรายวัน และราย

สัปดาห์ 

ข้อจ ากัด 

- การแสดงตารางเรียนโดยใช้ภาพพื้น

หลังและสตีา่งๆ ยังไมส่ามารถท าได้

จุดเดน่ 

- ออกแบบตารางเรียนโดยใช้

ภาพพืน้หลังและสีต่าง ๆ

-ส ารวจตารางเรียนของเพื่อน

ร่วมช้ันเรียนได้ 

ข้อจ ากัด 

- ไม่สามารถแสดงตารางเรียน

แบบรายวันและรายสัปดาห์

ไมม่ฟีังก์ชันนี ้

ตารางสอบ จุดเดน่ 

- สามารถเพิ่มขอ้มูลตารางสอบได้

- สามารถเลอืกแสดงรูปแบบตาราง

สอบโดยสามารถแสดงแบบรายวัน และ

รายสัปดาห์ได ้

ไมม่ฟีังก์ชันนี ้ ไมม่ฟีังก์ชันนี ้

รายรับ - 

รายจ่าย 

จุดเดน่ 

-สามารถบันทึกข้อมูลรายรับ -

รายจ่าย 

-สามารถจ าแนกการแสดงประเภทของ

รายรับ - รายจ่ายได้ 

-สามารถแสดงข้อมูลรายรับ -รายจ่าย

แบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดอืน

ได้ และเปรียบเทียบรายปีตัง้แต ่1-3 ปี

ได้ในรูปแบบกราฟ 

ข้อจ ากัด 

- ไมส่ามารถแสดงกราฟท่ีแยกเป็น

หมวดหมู่ให้ดูง่าย 

ไมม่ฟีังก์ชันนี ้ จุดเดน่ 

- ค านวนและวิเคราะห์

รายรับ - รายจ่ายในแต่

ละวันและเดอืน พร้อมท้ัง

รูปกราฟแบ่งแยกเป็น

หมวดหมู่ให้ดูง่าย 

ข้อจ ากัด 

-ไมส่ามารถจ าแนกการ

แสดงประเภทของรายรับ

- รายจ่ายได้

บันทึกช่วยจ า จุดเดน่ 

- สามารถเพิ่มขอ้มูลการบันทึกโนต๊

จุดเดน่ 

- เพิ่มรูปภาพและแฮชแท็กลง

ในบันทึกยอ่โดยใชร้หัสแบบง่าย

ไมม่ฟีังก์ชันนี ้
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   แอปพลิเคชัน 

 ฟังก์ชัน 

แอปพลเิคชัน 

Student Plan 

แอปพลเิคชัน 

Class Up 

แอปพลเิคชัน  

Money Book Lite 

- สามารถแสดงการบันทึกโน๊ต โดยการ

เลอืกแสดงผลแบบแยกประเภท

ข้อจ ากัด 

- ไมส่ามารถเพิ่มรูปภาพและแฮชแท็ก

ลงในบันทึกยอ่โดยใชร้หัสแบบง่าย (@,

#) และโหมดเตมิขอ้ความอัตโนมัติ 

(@, #) และโหมดเตมิขอ้ความ

อัตโนมัติ 

- จัดระเบียบบันทึกยอ่ช้ันเรียน

โดยใชโ้หมดการเตมิขอ้ความ

อัตโนมัติช่ือชัน้เรียน 

จุดอ่อน 

- ไมส่ามารถแสดงการบันทึก

โนต๊ แบบแยกประเภท

ระบบช่วย

ค านวณเกรด 

จุดเดน่ 

-สามารถค านวณเกรดรายเทอมได้

-สามารถค านวณเกรดรายปีได้

ไมม่ฟีังก์ชันนี ้ จุดเดน่ 

สามารถค านวณหาเกรด

เฉลี่ยรายเทอม 

ข้อจ ากัด 

ไมส่ามารถสามารถ

ค านวณหาเกรดเฉลี่ย

รายปี 

เอกสารอ้างอิง 

Dennis A, Wixom BH, Roth RM. (2006). Systems Analysis & Design. New Jersey: John Willey & Sons. 

Satzinger J, Jackson R, Burd S. (2007). Systems Analysis & Design in a changing world. Boston: Thomson Course 

Technology. 

Zhang  P, Carey J, Te’eni D, Tremaine M. (2005). Integrating Human-Computer Interaction Development into the 

Systems Development Life Cycle:  A Methodology.  Communications of the Association for Information 

Systems: 15:512-43. 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ให้ความสนใจท่ีจะศึกษาการปลูกพืชไร้ดินแบบแอโรโพนิกส์ โดยจะอยู่ในรูปของระบบต้นแบบท่ี

สามารถควบคุมการให้น้้าและสารอาหารกับพชื โดยจะใช้ข้อมูลท่ีได้จากเซนเซอร์ท่ีวัดค่าความชื้นและค่าอุณหภูมิของ

ภายในชุดต้นแบบเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการวัดค่าของภายนอกชุดต้นแบบ เพื่อให้เกิดการท้างานของป๊ัมน้้า ใช้ใน

การควบคุมการให้น้้าและสารอาหารพชืผ่านหัวพ่นหมอกท่ีมีลักษณะเป็นฝอยละเอียดเป็นระยะ ๆ บริเวณรากพชืตาม

ระยะเวลา ท้าให้การปลูกพืชไร้ดินแบบนี้จะชว่ยในการประหยัดน้้าและสารอาหาร นอกจากนี้คุณภาพของตน้พชืท่ีปลูก

ยังมีคุณค่าทางสารอาหารสูงเหมือนเดิม และท่ีส้าคัญการปลูกพืชแบบแอโรโพนิกส์นั้นง่ายต่อการเพาะปลูกส้าหรับ

พื้นท่ีท่ีมีบริเวณจ้ากัด ลดการใช้สารเคมีในการก้ากัดศัตรูพืช ท้าให้ผลผลิตท่ีออกมามีประสิทธิภาพ และได้รับความ

สนใจจากกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการดูแลสุขภาพ โดยการท้างานของระบบนัน้มกีารน้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับอนิเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่งมาท้าการควบคุมระบบ กล่าวคือ ใชก้ารประมวลผลดว้ยการรับค่าด้วย NodeMCU ESP8266 เป็นตัวรับข้อมูล

จากเซนเซอร์ DHT22, SHT 35-D และ Analog pH meter แลว้สง่ค่าข้อมูลเข้าคลาวด์เซอร์วิส จากนั้น Raspberry Pi จะ

น้าข้อมูลค่าความชื้น ค่าอุณหภูม ิจากคลาวดเ์ซอร์วิสมาใช้ควบคุมการน้้าและให้สารอาหารของพืช และใชข้้อมูลความ

เป็นกรด-เบส ในการควบคุมการผสมน้้าและสารอาหารของพชื 

ค ำส ำคัญ: แอโรโพนกิส์ พชืไร้ดนิ อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โหนดเรด 
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Abstract: This research is concerned with the study of Aeroponics soil cultivation in the form of a prototype system 

that can control watering and nutrients with plants. The information obtained from the sensors that measure 

moisture and temperature inside the prototype comparing with the measured value of the external prototype to 

make the pump’s work. It was used to control the flow of water and nutrients through the foggy mist at the root 

of the plant for a period of time. This helped to save water and nutrients. Furthermore the quality of the plants 

were also high in nutrients. And importantly, aerobic cultivation is easy to cultivate for limited areas. Reduce the 

use of chemicals to limit pests. It makes the output come out effective. And get the attention of consumers who 

want health care. The system uses Internet technology to control the system. It used NodeMCU ESP8266 to receive 

data from DHT22, SHT 35-D, analog pH meter. Raspberry Pi will use moisture data, temperature values from the 

cloud service to control the water and nutrients of plants. And use acid-base data. To control the water and nutrient 

mix of plants  

Keywords: Aeroponics, Soilless Culture, Internet of Things, Node-RED 
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1. บทน ำ

จากการศึกษาเร่ืองสมาร์ทฟาร์มในปัจจุบันนั้นมอียู่หลากหลายรูปแบบ ไมว่่าจะเป็นการให้น้้าแบบหยด ระบบ

สปริงเกอร์ ไฮโดรโพนิกส์ อควาโพนิกส์ แต่ยังมีอีกหนึ่งระบบท่ีเกี่ยวข้องกับสมาร์ทฟาร์ม นั่นก็คือ ระบบแอโรโพนิกส์ 

โดยระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือนาซา มีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะน้าพืชไป

ปลูกบนกระสวยอวกาศในสภาพท่ีไร้น้้าหนัก โดยใช้การทดลองแอโรโพนิกส์ปลูกพืชในสภาวะแวดล้อมท่ีมีแค่อากาศ 

หมอก ไม่ใช้ดิน และใช้น้้าน้อยมาก มีการศึกษาอย่างจริงจังเมื่อปี ค.ศ.1990 โดยพืชท่ีใช้ในการทดลองคือ ถั่ว 

(NASA. 2007) 

ปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย  มีการปลูกในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

และท้ารายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นอยา่งดี นอกจากนี้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ

กันมากขึ้น จึงเลือกท่ีจะบริโภคผักท่ีปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ ซึ่งมีการปลูกในโรงเรือนท่ีควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ 

ท้าให้มีการใช้สารเคมีน้อยลง ผักท่ีได้จึงเป็นผักอนามัย มีการปนเป้ือนสารเคมีน้อยมาก และเป็นทางเลือกหนึ่งท่ี

ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจมากขึ้น อกีทัง้การปลูกและการจัดการตา่ง ๆ ไมยุ่ง่ยากอย่างท่ีคดิ ทุกคนสามารถปลูกเอง

ได้ทุกครัวเรือน แต่มีข้อจ้ากัดคือ ลงทุนสูงในระยะแรก และต้องมีปัจจัยในการปลูกพืชในระบบนี้ คือ ไฟฟ้า น้้า 

และธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการในรูปของสารเคมี ตา่งจากการปลูกพืชท่ีใชว้ธีิการปลูกพชืในดนิ (นันต์ธนา. 2553) ซึ่งการ

ปลูกพืชในดินเป็นวิธีท่ีนิยมปฏิบัติกัน แต่จะมีผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสภาพอากาศ 

ท่ีท้าจะให้ผลผลิตท่ีออกมามปีริมาณที่นอ้ยลง หรือผลผลิตท่ีออกมาแลว้ไม่ได้มาตรฐาน และมีขอ้จ้ากัดทางดา้นสถานท่ี 

(กิตพิงษ์. 2559) 

ระบบการจัดการแอโรโพนิกส์จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกในการควบคุมอัตโนมัติท่ีผู้พัฒนาสนใจท่ีจะศึกษา 

โดยระบบจะท้างานก็ต่อเมื่อเซนเซอร์ SHT35-D รับค่าอุณหภูมิภายในท่ีสูงเกินก้าหนด หรือค่าความชื้นท่ีต่้ากว่าท่ี

ก้าหนดไว้ ระบบจะสั่งการเปิดให้น้้าท่ีผสมสารอาหารแก่พืช การท้างานของระบบควบคุมการเปิดโปรแกรมอัตโนมัติ 

ส่งค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นเข้าสู่ฐานข้อมูลบนคลาวด์ โดยผ่านคลาวด์เซอร์วิส ดังนั้นประโยชน์ของระบบนี้จะช่วย

เกษตรกรสามารถควบคุมการให้น้้าและสารอาหารแก่พืชแบบอัตโนมัติ  เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช 

ท้าให้ไม่สิ้นเปลอืงจนเกินไป ชว่ยประหยัดการใชน้้้า และการใชส้ารอาหารแก่พืช  

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตกำรวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวจิัยในคร้ังนี้ คือ เพื่อพัฒนาระบบการปลูกพืชแบบแอโรโพนกิส์อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

เพื่อประหยัดน้้าและสารละลายธาตุอาหารได้ และเพื่อจะกระจายสารอาหารกับพืชได้อยา่งท่ัวถึงได้ โดยขอบเขตการ

วิจัยจะศึกษาความสามารถของระบบท่ีควบคุมปริมาณน้้าและสารอาหารได้  ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ต้นแบบในการจัดการ

ระบบแอโรโพนกิส์ จากการศกึษาคาดหวังวา่ ระบบสามารถลดความสิน้เปลอืงการใชป้ริมาณการใชน้้้า และสารได้ พืช

สามารถเตบิโตตามอาย ุรวมถึงได้รับสารอาหารอยา่งทั่วถึง และเป็นเทคโนโลยทีางเลือกส้าหรับการปลูกพชืไร้ดนิ 

3. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง

Sani M. และคณะ (2016) ได้น้าเสนอระบบ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบตรวจสอบและควบคุมและ

ระบบแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบนี้จะตอ้งเปิดใช้งานอัตโนมัติส้าหรับตัวกระตุ้นท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าท่ีผู้ใช้

ก้าหนดชุดต้นแบบท่ีใช้ในการวิจัยนี้ คือ กล่องขนาด 50 x 40 x 20 ซม. ตั้งแต่ความครอบคลุมของโหนดเซนเซอร์

ส้าหรับการใช้งานทางการเกษตรจะต้องหนาแน่น (เช่น 1 เซนเซอร์ /ตารางเมตร) ดังนั้นชุดต้นแบบนี้จ้าเป็นต้องใช้
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เซนเซอร์เพยีงตัวเดียวต่อพารามิเตอร์เท่าน้ัน ส้าหรับการตรวจสอบแบบออนไลน์ ข้อมูลเซนเซอร์อุณหภูม ิpH และแสง 

จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์และแสดงบนเว็บไซต์ แสดงดังรูปท่ี 1 

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ (Sani M. et al.  2016) 

ระบบประกอบด้วยเซนเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวกระตุ้นและโมดูลการสื่อสาร ซึ่งจะตรวจสอบและ

ควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ อุณหภูมิน้้าและความเข้มของแสง เซนเซอร์วัดค่า pH และ LDR (เซนเซอร์ความเข้ม

แสง) ไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ถูกตั้งโปรแกรมโดยใช้ Arduino IDE บนตัวกระตุ้นมีรีเลย์สองตัวท่ีเปิดใช้งานเคร่ืองสร้าง

หมอกและพัดลมแบบอัลตราโซนิคในช่วงเวลาท่ีก้าหนด 

 ส้าหรับข้อจ้ากัดของระบบท่ีออกแบบนั้น ระบบจะสามารถวัดอุณหภูมิห้องอุณหภูมิและความเข้มของการ

เติบโตของห้องได้ และสามารจับเวลาการควบคุมระบบส้าหรับ Ultrasonic Mist และพัดลม โดยท่ีค่าจากการวัด

เซนเซอร์จะปรากฏบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ระบบถูกออกแบบมาเพื่อส่งข้อมูลโดยใช้ GSM / GPRS โดยจะแบ่งออกเป็น

ระบบยอ่ยดังนี้ 

1) ระบบยอ่ยเซนเซอร์อุณหภูมิ เพื่อให้ได้ข้อมูลอุณหภูมิใชเ้ซนเซอร์ LM35 เซนเซอร์น้ีเชื่อมตอ่กับวงจรปรับอากาศ

2) ระบบย่อยเซนเซอร์ pH ส้าหรับการเก็บข้อมูลระดับ pH จากถังสารอาหารจะใชเ้คร่ืองวัดค่า pH Lutron PE-03

เอาต์พุตของเซนเซอร์นี้เชื่อมต่อกับวงจรปรับอากาศสัญญาณท่ีขยายสัญญาณเอาต์พุตในขณะท่ีส่งไปยังขา

ADC ของไมโครคอนโทรลเลอร์

3) Light Sensor Subsystem ใช้เซนเซอร์วัดแสงเพื่อวัดค่าความเข้มแสง ซึ่งจ้าเป็นต้องต่อกับวงจรควบคุมก่อน

เชื่อมตอ่กับไมโครคอนโทรลเลอร์

ระบบควบคุมได้ รับการออกแบบเพื่ อ รักษาจั งหวะการท้างาน  โดย ท่ี เค ร่ืองจะ เ ปิดท้างาน เ ป็นเวลา 

2 นาทีและปิดเครื่องเป็นเวลา 10 นาที ในระหวา่งท่ีระบบท้างาน พัดลมจะเปิดขึน้เมื่อมีการใช้เคร่ืองพ่นหมอก เพื่อเป่า

ความชื้น ช่วงเวลาเปิด / ปิดตั้งอยู่บนตัวตั้งเวลาของไมโครคอนโทรลเลอร์ ช่วงเวลาของตัวจับเวลาจะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนตาม ตัวอย่างเช่น ถ้าสภาพในพื้นท่ีแห้งมากเวลาปิดจะต้องลดลง ในบริเวณท่ีเปียกชื้นหรือชื้นเวลาปิดอาจ

ตอ้งเพิ่มขึ้น แสดงดังรูปท่ี 2 
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รูปที ่2 การออกแบบระบบตัวด้าเนินการ (Sani M. et al. 2016) 

ส้าหรับผลการทดสอบค่า pH โดยใชเ้ครื่องวัดท่ีมีส่วนผสมของสารอาหารส้าหรับแอโรโพนิกส์ ผลการทดลองจะเห็นได้

วา่ ใน 1 ชั่วโมงการอ่านค่าระดับ pH มีความสอดคล้องระหว่าง 6.2 - 6.7 (ค่ากลาง) ดังนั้นผลการทดสอบนี้ แสดงให้

เห็นว่าเซนเซอร์ท้างานอย่างสม่้าเสมอส้าหรับการประยุกต์ใช้แอโรโพนิกส ์นอกจากนีเ้ซนเซอร์วัดแสงได้รับการทดสอบ

โดยการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเข้ากับการอ่านค่าท่ีได้จากมัลติมิเตอร์ จากการทดสอบผลระบบ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะหัวพ่นหมอกและพัดลม แสดงให้เห็นว่าภายใน 7 ชั่วโมง น้้าและสารอาหารลดลง

เพยีง 5 ลิตร (± 0.7 ลิตรตอ่ชั่วโมง) ดังนั้นผลการทดลองพบวา่โดยการใชร้ะบบแอโรโพนิกส์ ชว่ยลดการใช้สารอาหาร

ได้ดี แสดงดังรูปท่ี 3 

รูปที่ 3 ผลการทดสอบค่า pH ความจุถัง เมื่อเทียบกับเวลา (Sani M. et al. 2016) 

 P. J. Mahesh และคณะ (2016) ได้น้าเสนอระบบแอโรโพนิกส์ เป็นความก้าวหน้าล่าสุดของพืชอินทรีย์ท่ี

ทันสมัย ในกระบวนการนี้อุดมไปด้วยสารอาหาร หรืออากาศ หมอก ใช้เป็นสื่อการเจริญเติบโต พืชเจริญเตบิโตบนตัว
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ยดึเกาะ และได้รับสารอาหารจากสเปรย์หรือละอองให้กับรากในขั้นตอนการเพาะปลูกจะท้าให้มั่นใจได้วา่จะสามารถ

ป้องกันเชื้อโรค และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ ช่วยให้การผลิตอาหารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยนาซ่า

เปิดเผยเกี่ยวกับระบบแอโรโพนิกส์ ซึ่งได้ศูนยก์ารวิจัย Bio Server ของนาซ่าในมหาวทิยาลัยโคโลราโดได้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาระบบแอโรโพนกิส์ ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหนว่ยงานต้ังแต่ปี 1997 และได้พบวา่ แอโรโพนกิส์เป็นเทคนคิท่ี

เป็นไปได้มากท่ีสุดส้าหรับการปลูกพืชในอวกาศระยะยาว ส้าหรับระบบในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ผ้าท่ีมีน้้าหนักเบา 

หรือดินท่ีใชส้้าหรับการปลูกพืชส้าหรับปลูกถาดขนาดกลาง โดยมี LED lightings แตล่ะถาดส้าหรับการควบคุมปริมาณ

แสง นอกจากนี้ยังมีเซนเซอร์ตรวจจับระดับ O2 และ CO2 สารอาหาร เพื่อเพิ่มระบบการรีไซเคิลน้้าและสารอาหาร 

แสดงดังรูปท่ี 4 

รูปที่ 4 พื้นท่ีส้าหรับปลูกพชืแบบแอโรโพนกิส์ (P. J. Mahesh et al. 2016) 

ข้อดีและข้อเสียของแอโรโพนิกส ์ใชน้้้าและสารอาหารนอ้ยลง (ใชน้้้าน้อยกวา่ไฮโดรโพนิกส์ 40% และลดลงถึง 

95%) ซึ่งพืชเจริญเติบโตเร็วขึ้นเนื่องจากความสามารถในการดูดซึมสารอาหารได้ดี ท้ังท่ีใช้พื้นท่ีในการปลูกน้อย 

นอกจากนี้การบ้ารุงรักษาระบบท้าได้ง่าย และการเพาะปลูกปลอดเชื้อโรค ส้าหรับข้อบกพร่องเล็กนอ้ยในป๊ัมแรงดันท่ี

ท้าให้เกิดตน้ทุนท่ีสูงขึ้น และมีความจ้าเป็นต้องท้าความสะอาดเป็นประจ้า 

Ganjar Alfian และคณะ (2017) ได้น้าเสนอระบบการตรวจสอบตามเวลาจริงท่ีใช้อุณหภูมคิวามชื้น GPS และ

เซนเซอร์กลอ้งในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มของอาหารท่ีเน่าเสียได้ในระหวา่งการ

ขนส่ง และการเก็บรักษา โดยสมาร์ทโฟนจะรวบรวมข้อมูลเซนเซอร์ได้โดยพนักงาน และติดตั้งภายในห้องเย็นของผู้

ขนสง่ผู้ผลิตและจ้าหน่าย เซนเซอร์จะสัมผัสกับสภาพแวดล้อมจ้านวนมาก (อุณหภูมคิวามชื้น GPS และข้อมูลเซนเซอร์

ภาพ) ใช้ฐานข้อมูล NoSQL เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของเซนเซอร์ IoTs นอกจากนี้การตรวจจับค่าผิดปกตใินข้อมูล

เซนเซอร์  

ส้าหรับการออกแบบระบบนัน้ มีระบบการตรวจสอบเป็นแบบเรียลไทม ์เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพอาหารส้าหรับ

ผู้บริโภคในห่วงโซ่อุปทานอาหารท่ีเน่าเสียได้ ระบบท่ีใช้เซนเซอร์ท่ีสมาร์ทโฟน แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งใช้

เซนเซอร์ของสมาร์ทโฟนท่ีอยูใ่นหอ้งเย็นของผู้ผลิตการขนส่งและผู้จัดจ้าหน่าย ได้แก่ เซนเซอร์อุณหภูมิ ความชื้น GPS 

และกล้องถ่ายรูป ข้อมูลเซนเซอร์ท่ีเก็บรวบรวมจะถูกส่งโดยสมาร์ทโฟนไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเซอร์วิส จะรับข้อมูล

เซนเซอร์และจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานขอ้มูล MongoDB วธีิการตรวจจับค่าทางสถิตแิละตามกลุ่มท่ีใช้จัดกลุ่ม การจัดการ

ค่าท่ีผิดปกติจากข้อมูลเซนเซอร์ซึ่งเก็บอยู่ใน MongoDB นั้น สุดท้ายข้อมูลประวัติของข้อมูลเซนเซอร์ เช่น อุณหภูมิ

ความชื้น GPS และข้อมูลภาพจะถูกน้าเสนอต่อผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์ ส้าหรับกระบวนการของวิธีการตรวจสอบค่าผิดปกติ
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ส้าหรับข้อมูลเซนเซอร์ในรายละเอียด ข้อมูลเซนเซอร์จะถูกเก็บไว้ใน MongoDB และประมวลผลเบื้องต้นของข้อมูล 

ก่อนท่ีข้อมูลจะผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปของระบบ มีการใช้ 3-sigma rule และ DBSCAN จ้าแนกค่าผิดปกติของข้อมูล

เซนเซอร์ สุดท้ายคา่ผิดปกติจะถูกน้าเสนอในระบบแสดงดังรูปท่ี 5 

รูปที่ 5 สถาปัตยกรรมระบบและการตรวจสอบค่าผิดปกติของขอ้มูลเซนเซอร์ 

(Ganjar Alfian et al. 2017)  

ในงานวิจัยนี้ การใช้แอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์จะพัฒนาติดตั้งในสมาร์ทโฟนทุกเคร่ือง และวางไว้ภายใน

ห้องเย็นทุกแห่งในห่วงโซ่อุปทาน สมาร์ทโฟนใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น รวมท้ังเซนเซอร์ฝังตัวในโทรศัพท์ 

เช่น GPS และกล้องถ่ายรูป ในการพัฒนาใช้ Library Socket.io เพื่อส่งข้อมูลฝั่งข้อมูลเซนเซอร์ ซึ่ง Socket.io เป็น

K D S  2 0 1 8   หน้า  337



โปรโตคอลการขนส่งท่ีให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์แบบสองทิศทางการสื่อสารตามเหตุการณ์ระหว่างลูกค้า (ในกรณี

ของเราแอปสมาร์ทโฟน) และเซิร์ฟเวอร์ โดยท่ีสมาร์ทโฟนท้างานเป็นเกตเวย์โดยการรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ และ

ส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลผ่านทาง Wi-Fi  ระบบเว็บบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยใช้ Express ซึ่งเป็น

กรอบงาน เว็บแอพพลิ เคชัน  Node.js ใ ช้ ไ ลบรา รี  Socket.IO ฝั่ ง เซิ ร์ฟ เวอ ร์  เพื่ อ รับข้ อมู ลจาก เซน เซอ ร์ 

รับส่งผ่านเกตเวย์ โดยเซิร์ฟเวอร์ในแบบเรียลไทม์ใช้ Node.js ในการควบคุม MongoDB เพื่อเก็บข้อมูลเซนเซอร์ไว้ใน

ฐานขอ้มูล รายละเอียดของการออกแบบระบบแสดงดังรูปท่ี 6 

รูปที่ 6 รายละเอยีดของการออกแบบระบบ (Ganjar Alfian et al. 2017) 

ส้าหรับพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลเซนเซอร์แบบดั้งเดิมของ SQL จะมีการสร้างตารางสองตาราง ได้แก่ ตาราง 

DeviceInfo และ sensorData แสดงดังรูปท่ี 7 โดยท่ีตาราง DeviceInfo จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์เซนเซอร์ไว้ และ deviceID 

ของคอลัมน์ถูกก้าหนดเป็นคีย์หลักในขณะท่ี sensorData เป็นตารางความสัมพันธ์ซึ่งจะเก็บรายละเอียดของข้อมูล

เซนเซอร์จากอุปกรณ์เซนเซอร์แต่ละตัวตามเวลาท่ีบันทึกไว้ อุณหภูมิ  ความชื้น GPS (เส้นลองติจูดและละติจูด) และ

ข้อมูลภาพส้าหรับอุปกรณเ์ซนเซอร์แต่ละชนดิ จะถูกจัดเก็บไว้ในตารางนีด้้วย 

รูปที่ 7 การจัดเก็บขอ้มูล (Ganjar Alfian et al. 2017) 

การด้าเนินงานของระบบนั้น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น ถูกน้ามาใช้เป็น Smart Temp Checker ซึ่ง

เป็นเซมิคอนดักเตอร์ขนาดเล็กที่วัดอุณหภูมิและความชื้นอย่างต่อเนื่องออกแบบมาส้าหรับการใช้สมาร์ทโฟนแต่ละ

เค รื ่อ ง  Smart Temp Checker เส ียบ เข ้าก ับช ่อง เส ียบห ูฟ ังของสมาร ์ทโฟน และสามารถ ท้างานร ่วมก ับ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ iOS ได้ ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์โดยใช้ API ที่ให้มาเพื่อ
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รวบรวมข้อมูลเซนเซอร์ ซึ่งข้อมูล GPS (longitude and latitude) จะถูกรวบรวมไว้ไนระบบท่ีฝังอยู่ในสมาร์ทโฟน และ

รูปภาพจะถูกรวบรวมจากกล้องด้านหน้าของสมาร์ทโฟน แสดงดังรูปท่ี 8 

รูปที่ 8 สมาร์ทโฟนเป็นเกตเวย์เพื่อรวบรวมอุณหภูมิความชื้น GPS และข้อมูลภาพ (Ganjar Alfian et al. 2017) 

กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกำรปลูกพืชแบบระบบไฮโดรโพนิกส์กับระบบแอโรโพนิกส์ 

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับสภาพความเป็นอยู่ การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีสามารถใช้

ปลูกพืชได้ในทุกสถานท่ีโดยไม่มีขอบเขตจ้ากัด ไม่ว่าจะเป็นการปลูกจ้านวนน้อยเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือการผลิต

เชิงธุรกิจ เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับความต้องการส้าหรับผู้ปลูกท่ีมีพื้นท่ีปลูกน้อย เช่น แฟลต อพาร์ตเมนท์ จึงสามารถ

ปลูกได้ในเมืองหลวงของเมืองท่ีแออัดคับแคบด้วยผู้คน เช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เบลเยี่ยม 

ส้าหรับการปลูกแบบขนาดเล็กๆ เพื่อปลูกไว้ดูเล่นแบบสันทนาการ และมีอาหารจากการปลูกเพื่อบริโภคในครอบครัว

จะไม่มีความยุ่งยากในการปลูก และดูแลรักษาเปรียบเสมือนกับการท้าสวนตามปกตท่ีิให้ความเพลิดเพลิน การเรียนรู้

เบื้องต้นในการปลูกพืช แต่ถ้าเป็นการปลูกแบบเชิงการค้าจะต้องมีการใช้เทคนิค หลักการต่างๆ ในการควบคุมการ

ผลิตมากยิ่งขึ้น 

ไฮโดรโพนิกส์  และแอโรโพนิกส์  เป็นระบบปลูกท่ีคล้ายคลึงกันโดยการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์  

จะเป็นการให้รากพืชสัมผัสกับสารละลายโดยตรง 

รากจะถูกแช่อยู่ ในสารละลายอยู่ตลอดเวลา แต่ระบบแอโรโพนิกส์จะเป็นการปลูกโดยให้ราก 

ของพืชลอยสัมผัสกับอากาศ แต่จะฉีดพ้นสารอาหารให้ทางรากเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการแห้งของรากและให้ราก

สามารถดูดสารอาหารได้ (คลา้ยๆ กับการปลูกกล้วยไมบ้างจ้าพวกที่รากสามารถรับสารอาหารได้จากทางอากาศ เช่น 

หนวดฤาษ ีม่านบาหลี ฯลฯ) 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระบบ 2 ระบบ 

ระบบไฮโดรโพนิกส์ ระบบแอโรโพนิกส์ 

ปริมาณการปลูกน้อย ให้ผลผลิตตอ่รอบสูง 

ประหยัดน้้ามากกว่าการปลูกพืชผัก

ในดนิปกติไม่น้อยกวา่ 10 เท่า 

ประหยัดน้้ามากกว่าการปลูกพชืผักใน

ดินปกติไม่น้อยกวา่ 10 เท่า 

จ้ากัดพื้นท่ี ใชพ้ื้นท่ีน้อย 
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4. กำรด ำเนินกำรวิจัย

ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life 

Cycle หรือ SDLC) มาเป็นแนวทาง วิธีการ เพื่อใช้ท้าความเข้าใจ และเพื่อใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

หรือซอฟตแ์วร์ โดยน้ามาใชใ้นการอธิบายกระบวนการท้างาน ซึ่งมีขัน้ตอนดังนี้ 

1) เข้ำใจปัญหำ ศกึษาปัญหาของพชืได้รับสารอาหารท่ีไม่เท่าเทียมกัน ท้าให้พืชบางส่วนไมเ่จริญเตบิโตและการ

มพีื้นท่ีท่ีจ้ากัดในการปลูก 

2) ศึกษำควำมเป็นไปได้ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ท่ีจะน้าระบบมาท้าการควบคุมในการให้น้้า และสารอาหาร

แบบอัตโนมัติ รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้วา่เป็นไปได้ท่ีจะน้าการควบคุมแบบอัตโนมัตมิาท้าการพัฒนาระบบ

แอโรโพนกิส์ เพื่อให้ได้ผลที่นา่พอใจกับการใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

3) วิเครำะห์ ศึกษาระบบเก่าท่ีมีอยู่ว่ามีการท้างานอย่างไร และท้าการปรับเปลี่ยนใหม่อย่างไรให้เหมาะสม

จึงต้องมีและรวบรวมข้อมูล แล้วน้าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อใชใ้นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบให้ดีขึ้น จากการ

วเิคราะห์ระบบจะมคีวามตอ้งการดังนี้ 

3.1 ระบบจะตอ้งมีอุปกรณท่ี์ใชใ้นการควบคุมและตรวจวัดเพื่อการจัดการระบบ 

3.2 ระบบจะต้องควบคุมการให้น้้าและสารอาหารได้ 

3.3 ระบบจะตอ้งจัดเก็บคา่จากเซนเซอร์ไปยัง คลาวด์เซอร์วิส ได้ 

3.4 ระบบจะตอ้งออกรายงานในรูปแบบของกราฟและตารางได้ 

4) กำรออกแบบ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรู้แนวทางการแก้ไขแล้ว ต้องมีการออกแบบระบบท่ีค้านึงถึงผู้ใช้ใน

รูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจและเข้าถึงการท้างานของระบบได้งา่ยส้าหรับผู้ใชง้าน และทราบถึงส่ิงท่ีควรจะออกแบบให้มีขึ้น

ในระบบเพื่อจัดการระบบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) กำรสร้ำงหรือพัฒนำระบบ เมื่อทราบว่าจะออกแบบระบบแบบไหน เพื่อท่ีแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น การสร้าง

ระบบแอโรโพนิกส์ขั้นต้น จึงควรท่ีจะออกมาในรูปของแบบจ้าลองระบบท่ีสามารถทดสอบการใช้งานได้จริง และหาก

พบข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการสร้างระบบหรือมีวิธีการท่ีดีกว่าเดิม จะต้องกลับไปท้าการวิเคราะห์ เพื่อท่ีจะหา

ข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน้ามาท้าการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดมาท้าการ

พัฒนาระบบ 

6) กำรปรับเปลี่ยน เมื่อได้แบบจ้าลองท่ีสามารถท้าการทดสอบได้ ควรท่ีจะน้าผลจากการทดสอบท่ีได้มา

เปรียบเทียบกับระบบแอโรโพนิกส์แบบเก่าว่า ผลลัพธ์ท่ีได้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น

หรือไม่ ถ้าดีกว่าแบบเดิมค่อยๆ ท้าการปรับเปลี่ยนจากระบบเก่าให้เป็นระบบใหม่ท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

แต่ถ้าระบบใหม่ยังมีข้อพกพร่อง หรือมีความผิดพลาดอยู่มากต้องท้าการวิเคราะห์ระบบ เพื่อท้าการออกแบบและ

สร้างหรือพัฒนาใหมอ่กีครัง้ เพื่อท้าการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม 

7) กำรบ ำรุงรักษำ หากสามารถเร่ิมใช้งานตน้แบบการจัดการระบบแอโรโพนกิส์ท่ีท้างานร่วมกับการใช้ IoTs ได้

จริง ควรท่ีจะต้องมีคู่มือเพื่อท้าการแนะน้าขั้นตอนการใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ส้าหรับผู้ใช้งาน ส่วนผู้วิเคราะห์

ระบบควรมกีารเตรียมแผนการบ้ารุงรักษาท่ีรับมอืกับปัญหา และความตอ้งการในอนาคตมเีพิ่มมากขึน้ได้ ระบบจึงควร

มีการก้าหนดวิธีการท่ีสามารถท้าการพัฒนาต่อยอดต่อไปได้  เพื่อให้ระบบนั้นก้าวทันต่อเทคโนโลยี และธุรกิจท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้ใชง้าน 
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5. กำรออกแบบระบบ

Functional Requirement 

1. ระบบจะตอ้งมีอุปกรณท่ี์ใชใ้นการควบคุมและตรวจวัดเพื่อการจัดการระบบ

1.1 ระบบจะตอ้งมีตัวประมวลผล (Raspberry Pi) เพื่อใชใ้นการควบคุมและใช้ NodeMCU รับค่าเซนเซอร์ 

1.2 ระบบจะตอ้งมีเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิความช้ืนภายในและภายนอกชุดตน้แบบ 

1.3 ระบบจะตอ้งมีรีเลยท้์าหน้าท่ีในการสั่งป๊ัมน้้าให้ท้างาน 

1.4 ระบบจะตอ้งมีเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด - เบสของน้้า 

2. ระบบจะตอ้งควบคุมการให้น้้าและสารอาหารได้

2.1 ระบบจะตอ้งวัดค่า pH ของน้้าและสารอาหารได้ 

2.2 ระบบจะตอ้งเตมิน้้าและสารอาหารในถังได้อยา่งอัตโนมัติ 

2.3 ระบบจะตอ้งวัดค่าความชืน้ได้ 

2.4 ระบบจะตอ้งวัดค่าสถานะเปิด – ปิดได้ 

3. ระบบจะตอ้งจัดเก็บคา่จากเซนเซอร์ไปยัง Firebase ได้

3.1 ระบบจะตอ้งเก็บคา่ pH ได้ 

3.2 ระบบจะตอ้งจัดเก็บคา่ความชื้นภายในชุดตน้แบบด้วย SHT 35 - D ได้ 

3.3 ระบบจะตอ้งจัดเก็บคา่ความชื้นภายนอกชุดตน้แบบด้วย DHT 22 ได้ 

3.4 ระบบจะตอ้งจัดเก็บคา่สถานะของรีเลยไ์ด้ 

4. ระบบจะตอ้งออกรายงานในรูปแบบของกราฟและตารางได้

4.1 ระบบจะตอ้งแสดงค่า pH ได้ 

4.2 ระบบจะตอ้งแสดงค่าความชืน้ภายในชุดต้นแบบได้ 

4.3 ระบบจะตอ้งแสดงค่าความชืน้ภายนอกชุดต้นแบบได้ 

4.4 ระบบจะตอ้งแสดงค่าสถานะของรีเลยไ์ด้ 

4.5 ระบบจะตอ้งแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปของกราฟ 

Non-Functional Requirement  

1. ระบบสามารถท้างานได้ แมอ้ยู่ในสภาพไร้อินเทอร์เน็ต (ออฟไลน์)

2. ระบบสามารถใช้งานได้งา่ย โดยไม่ต้องผ่านการล็อคอิน

3. ระบบจะตอ้งมีความน่าเชื่อถอื

ระบบตน้แบบการจัดการระบบแอโรโพนิกส์แบบอัตโนมัติประกอบไปด้วยส่วนของผู้ใช้จะส่งค้าสั่งไปให้ระบบ

เพื่อท้าการเปิด - ปิดระบบ อุปกรณ์เซนเซอร์จะท้าหน้าท่ีตรวจวัดค่า และจัดเก็บค่าเพื่อส่งไปยังคลาวด์เซอร์วิส 

เมื่อท้าการจัดเก็บเสร็จจะแสดงค่าออกมาให้ผู้ใชเ้ห็น หรือผู้ใช้สามารถเรียกดูได้ตลอด โดยการท้างานท้ังหมดในระบบ

จะควบคุมด้วยบอร์ด Raspberry Pi ท่ีเขียนชุดค้าสั่งด้วย Node-RED แสดงดังภาพท่ี 9  
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รูปที่ 9 Usecase Diagram 

ระบบอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส้าหรับระบบแอโรโพนกิส์แบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย 3 Entity คือ 

1. User คือ ผู้ใชง้านระบบ

2. Embedded System คือ อุปกรณเ์ซนเซอร์ท่ีระบบใชท้ั้งหมด

3. Firebase คือ พื้นท่ีท่ีใชใ้นการจัดเก็บขอ้มูล แบบเรียลไทม์

ผู้ใชจ้ะท้าการเปิด – ปิดระบบ โดยระบบจะแสดงสถานะของการใชง้านให้กับผู้ใช้ หลังจากนั้นอุปกรณ์จะเร่ิม

ท้างานหลังจากที่ได้รับค้าสั่งมาจากระบบ และท้าการจัดเก็บค่าข้อมูลท่ีได้จากเซนเซอร์สง่กลับไปให้ระบบ ระบบจะท้า

การส่งข้อมูลท่ีได้จากเซนเซอร์ไปยัง Embedded System เมื่อได้รับข้อมูลจะท้าการส่งค่าท่ีได้ไปจัดเก็บไว้ใน Firebase 

เพื่อแสดงคา่ข้อมูลท่ีได้ออกมาในรูปของกราฟ และตาราง แสดงดังรูปท่ี 10 

รูปที่ 10 Context Diagram แสดงการท้างานภาพรวมของระบบ 
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การออกแบบสถา ปัตยกรรมของระบบอิน เทอ ร์ เน็ ตของสรรพสิ่ งส้ าห รับระบบแอโรโพนิกส์  

มหีลักท้างานโดยระบบจะต้องใช้ NodeMCU ESP8266  ในการรับค่าข้อมูลอุณหภูม ิและความชื้น ก่อนท่ีจะส่งข้อมูลท่ี

ได้จากเซนเซอร์ต่าง ๆ ไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อท้าการจัดเก็บข้อมูลท้ังหมดไว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ระบบบริการแบบ

คลาวด์เซอร์วิส ในการจัดเก็บข้อมูลหลังจากนั้น Raspberry Pi (Node-RED) จะดึงค่าข้อมูลเซนเซอร์มาประมวลผล 

(ใช้ควบคุมการท้างานป๊ัมน้้า) ท้าให้ข้อมูลท้ังหมดภายในระบบมีความเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้เรียกใช้งาน 

ได้ตลอดเวลาผ่านคอมพวิเตอร์ แสดงดังรูปท่ี 11 

รูปที่ 11 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ของระบบ 

การน้าโปรแกรม Node-RED มาเชื่อมต่อกับ Firebase เพื่อท่ีจะดึงค่าของข้อมูลเซนเซอร์ท่ีจัดเก็บอยู่มาใช้ใน

การควบคุมการท้างานของป๊ัมน้้าผ่านรีเลย์ 

รูปที่ 12 การเชื่อมตอ่ในโปรแกรม Node-RED 
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เทคโนโลยทีี่น ำมำใช้ในกำรพฒันำต้นแบบระบบแอโรโพนกิส์ 

Raspberry Pi 3: 

บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีสามารถเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ด และเมาส์ได้ สามารถน้ามา

ประยุกต์ใช้ในการท้าโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนกิส์ การเขียนโปรแกรม หรือเป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะขนาดเล็ก 

ไม่ว่าจะเป็นการท้างาน Spreadsheet Word Processing ใช้งานอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเล่นเกมส์ และเล่นไฟล์วีดีโอ

ความละเอียดสูง (High-Definition) รองรับระบบปฏบัิตกิารลนิุกซ์ (Linux Operating System) ได้หลายระบบ 

SHT 35-D Humidity and Temperature Probe: 

เ ป็น เซน เซอ ร์วั ดความชื้ นและอุณหภูมิ ท่ีมี ความละ เอี ยดสู ง  เซน เซอ ร์นี้ เ ชื่ อ มต่อแบบดิจิ ทัล 

มคีวามแมน่ย้าและความละเอยีดของความชื้นอยู่ท่ี ± 1.5 %RH และความละเอียด 0.01 %RH และอุณหภูม ิ±0.2 องศา

เซลเซียส และความละเอียด 0.015 องศาเซลเซียส มคีวามถูกต้องสูง มฟีิวเตอร์กันน้้าและฝุ่น 

DHT22 Temperature and Humidity Sensor Module: 

เป็นโมดูลท่ีสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นบริเวณรอบ ๆ ท่ัวไป หรือในห้อง หรือประยุกต์ใช้งานอื่น เช่น 

การทดสอบ การตรวจสอบอุปกรณ์ การควบคุมอัตโนมัติ เคร่ืองบันทึกข้อมูลสถานีอากาศ เคร่ืองควบคุมความชื้น 

ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมและการต่อใช้งานภายนอก สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับบอร์ด Raspberry Pi, Arduino, 

ARM, MCS-51, AVR, PIC มีความถูกต้องแม่นย้าให้สัญญาณเอาต์พุตแบบดิจิตอล การตรวจวัดคงท่ีกับ DHT22 ย่าน

วัดอุณหภูมิ -48 ถึง 80 องศาเซลเซียส ยา่นวัดความช้ืน 0-100% RH ง่ายกับการติดต้ังโมดูล 

Analog pH Meter (pH Sensor): 

เป็นเซนเซอร์ส้าหรับวัดความเป็นกรด-เบส ของสารละลายโดยค่าท่ีวัดได้จะอยู่ในช่วง 0 – 14 pH เอาต์พุต

เป็นแบบอนาล็อก (0-1023) ใชไ้ฟเลีย้ง 5V 

Relay Module: 

รีเลย์ เพื่อใช้งานในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า รับกระแสได้สูงถึง 10 A ใช้งานได้ท้ังไฟฟ้ากระแสตรง และ 

กระแสสลับ รับแรงดันระดับ 5 V ตรงจากบอร์ดมี LED แสดงสถานะการท้างานของรีเลย์  ออกแบบให้ป้องกันวงจร

ด้านควบคุมออกจากด้านก้าลังโดยการใชก้ารสง่ผ่านดว้ยแสง (Optocoupler) ในทุกตัวรีเลย ์

NodeMCU: 

NodeMCU (โหนด เอ็มซียู) คือ บอร์ดคล้าย Arduino ท่ีสามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ได้ สามารถเขียนโปรแกรม

ด้วย Arduino IDE ภายในบอร์ดของ NodeMCU ประกอบไปด้วย ESP8266 พร้อมอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกต่างๆ 

เช่น พอร์ต micro USB ส้าหรับจ่ายไฟ/อัปโหลดโปรแกรมชิพส้าหรับอัปโหลดโปรแกรมผ่านสาย USB ชิพแปลง

แรงดันไฟฟา้ และขาส้าหรับเชื่อมตอ่อุปกรณภ์ายนอก 

6. ผลลพัธท์ี่ได้จำกกำรวิจัย

เป็นระบบท่ีสามารถรดน้้าให้กับพชืได้อยา่งอัตโนมัต ิโดยการใชบ้อร์ด Raspberry Pi  ในการควบคุมการให้น้้า

และสารอาหารแก่พืช 
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รูปที่ 17 ตน้แบบระบบแอโรโพนกิส์ 

ตัวอย่ำงระบบ 

ชุดตน้แบบระบบแอโรโพนิกส์และอุปกรณ์ควบคุมท่ีจัดท้าขึน้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของระบบท่ีได้พัฒนาขึ้น ซึ่งใน

ชุดต้นแบบได้น้าวัสดุท่ีหาซื้อได้ง่ายมาประยุกต์ใช้ในการจัดท้า โดยวัสดุประกอบด้วยกล่องเก็บของขนาด 48*30*41 

ลูกบาศก์เซนติเมตร น้ามาประยุกตใ์ชส้้าหรับปลูกผัก โดยภายในกล่องใชท่้อ PE และหัวพน่หมอกในการล้าเลียงน้้าและ

สารอาหารมารดน้้าให้กับพืชผ่านกล่องควบคุม ซึ่งประกอบด้วยบอร์ด Raspberry Pi ท่ีท้าการควบคุมการเปิด - ปิดน้้า 

โดยผ่านป๊ัมน้้า และ NodeMCU  ท่ีคอยจัดสง่ค่าเซนเซอร์ต่าง ๆ ไปจัดเก็บบนคลาวด์เซอร์วิส แสดงดังรูปท่ี 18 

รูปที่ 18 ชุดตน้แบบระบบแอโรโพนิกสแ์ละอุปกรณ ์

โดยในชุดต้นแบบระบบแอโรโพนิกส์ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์และเซนเซอร์ท่ีใช้ควบคุมในชุดต้นแบบระบบ 1 ชุด 

ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 อุปกรณแ์ละเซนเซอร์ 

อุปกรณ์ รำคำ (บำท) 

Raspberry Pi 1,690 

DHT22 150 
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อุปกรณ์ รำคำ (บำท) 

SHT 35-D 1,100 

pH sensor 1,490 

Relay 150 

SD card  200 

NodeMCU 630 

สาย Jumper 120 

หัวพน่น้้า 100 

ป๊ัมน้้าขนาดเล็ก 858 

ท่อน้้า 100 

กระบะเพาะกล้า 40 

ฟองน้้าเพาะไฮโดรโปนกิส์ 60 

เมล็ดพันธ์ุผัก 100 

สารอาหารส้าหรับปลูกพชืไร้ดนิ 190 

กล่องปลูกผัก 35 X 46 X 27.5 cm3 550 

รวม 7,258 

7. สรุปผล

การท้างานของตัวอุปกรณ์เป็นไปตามผลท่ีคาดว่าจะได้รับตามท่ีก้าหนดไว้ในเบื้องต้นคือ เมื่ออุปกรณ์ทุกชิ้น

เร่ิมท้างานได้สมบูรณ์ และเร่ิมท้าการเก็บค่าข้อมูลได้ คือสามารถน้าข้อมูลจากการทดสอบท่ีได้ไปจัดเก็บไว้ใน 

Firebase มาใช้งานได้จริงในการก้าหนดค่าเพื่อท้าการควบคุมระบบให้มีความเป็นอัตโนมัติในการรดน้้าให้พืชได้

ตามท่ีต้องการผ่านการควบคุมโดยบอร์ด Raspberry Pi โดยโปรแกรมค้าสั่งของ node-RED จะใช้ในการควบคุม

ระบบให้ท้าหน้าท่ีรับค่าจากตัวเซนเซอร์ เพื่อใช้ในการสั่งเปิด - ปิดรีเลย์ ท่ีใช้ควบคุมป๊ัมน้้าตามค่า pH และค่า

อุณหภูมแิละความชื้นภายในระบบ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีท้าหน้าที่ในส่วนตา่ง ๆ ของระบบ ซึ่งสามารถใชง้านได้

โดยไม่มีปัญหาในต้นแบบการจัดการระบบแอโรโพนิกส์แบบอัตโนมัติ จึงผ่านการทดสอบระบบแล้วว่าสามารถ

ประหยัดน้้าและสารอาหารได้ และพืชได้รับสารอาหารอยา่งทั่วถึง มีการเจรญิเตบิโตตามระยะเวลา 
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บทคัดย่อ : ในงานวิจั ยนี้ จึ งน า เทคโนโลยีลีปโมชั่ น ประยุกต์ ให้ เกิด เ ป็น  ระบบแนะน า เส้นทางภายใน

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการบอกต าแหน่งของอาคารและชว่ย

น าทางให้ส าหรับผู้ท่ีไมเ่คยเข้ามาภายในมหาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยทางคณะผู้จัดท าได้ใช้โปรแกรม 3DsMAX เข้า

ช่วยในการสร้างแบบจ าลองอาคารเป็นรูปแบบสามมิติและจะน าโมเดล เข้าไปในโปรแกรม Unity 3D เพื่อเชื่อมการ

ท างานกับลปีโมช่ันให้สามารถควบคุมการท างาน ในการเลื่อนดูแบบจ าลองอาคารภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี และสามารถแนะน าเส้นทางในตัวอาคารให้กับผู้ใชง้านท่ีเข้ามาตดิตอ่ภายในและหากไม่ทราบว่า

อาคารหรือสถานท่ีท่ีจะมาติดต่ออยูต่ าแหนง่ไหน ระบบจะช่วยอ านวยความสะดวกในการบอกสถานท่ีท่ีผู้เข้ามาตดิตอ่

ได้รู้ในต าแหน่งท่ีต้องการได้อกีทางหน่ึง  

ค ำส ำคัญ: ลีปโมชัน ; Unity 3D; เครอืขา่ยประสาทเทียม 

Abstract: In this research, Leap Motion technology was applied for Prince of Songkla University, Surat Thani 

Campus. This facilitated the location of the building and help guiding for those who never come to this campus. 

The 3DsMAX program is used to build a three-dimensional building model. We teak model into Unity3D program 

control the virtual buildings in Prince of Songkla University, Surat Thani Campus and the system can guide the path 

in the building to the user who came in contact and if they did not know where the building or place to contact it. 

The system facilitated the location of the contact person in the desired location.  

Keywords: Leap Motion Controller; Unity 3D; Artificial Neural Networks 

1. บทน ำ

แผนที่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการด าเนินงานหรือประกอบกิจการต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการทดแทนสถานท่ีจริง ซึ่งมี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ประโยชน์ของแผนท่ีในสมัยนั้น ใช้เป็นเคร่ืองแสดงเส้นทางเดิน ถิ่นท่ีอยู่อาศัย แหล่งอาหาร 

ฯลฯ ในทางภูมศิาสตร์ ถือวา่เป็นศูนย์รวมขอ้มูลทางภูมศิาสตร์ท่ีมคีวามส าคัญต่อการศึกษาข้อมูล เพื่อประโยชนท้ั์งทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง ในปัจจุบันแผนท่ีถูกน าไปใชใ้ห้เป็นประโยชนอ์ย่างกว้างขวางตามความเจรญิก้าวหน้าใน

ด้านเทคโนโลยีจากการท่ีจ านวนประชากรเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ความจ าเป็นในการวางผังเมืองให้เหมาะสมกับ
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การขยายตัวของชุมชนและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติจึงเพิ่มมากขึน้ แผนที่จึงมคีวามส าคัญต่อการน าข้อมูลไปคดิ

วิเคราะห์เพื่อหาศักยภาพทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

ประโยชนข์องแผนท่ีมมีากมายแตไ่ด้จัดไว้ตามการด าเนนิกิจกรรมใหญ่ ๆ เท่านัน้  

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีแผนท่ี Google Maps ซึ่งเป็นบริการของ Google ท่ีให้บริการเทคโนโลยีด้านแผนท่ีท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่น ได้แก่ ท่ีตั้งของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อ การค้นหา

ธุรกิจในท้องถิ่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม การค้นหาในระดับถนน และเส้นทางการขับขี่เข้าไว้ด้วยกัน ในปัจจุบันมี Google 

Maps รุ่นท่ีมีความสามารถครบถ้วนสมบูรณ์ให้บริการในประเทศต่าง ๆ และเส้นทางการขับขี่ 

ดังนั้น งานวิจัยนี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการแนะน าเส้นทางและบอกต าแหน่งของอาคาร และท าให้ผู้ท่ี

เข้ามาติดต่อภายในและหากไม่ทราบว่าอาคารหรือสถานท่ีท่ีจะมาติดต่อ อยู่ต าแหน่งไหน ระบบจะช่วยอ านวยความ

สะดวกในการบอกสถานท่ีท่ีผู้เข้ามาตดิตอ่ได้รู้ในต าแหน่งท่ีต้องการ ส าหรับประโยชนท่ี์จะได้จากการท างานของระบบนี้ 

จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาตดิต่อภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไปได้อกี

ทางหนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการบอกต าแหน่งของอาคารตามท่ีระบุภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ได ้

2.2 เพื่อช่วยน าทางให้ส าหรับผู้ท่ีไม่เคยเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ 

3. กำรด ำเนินกำรวิจัย

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยแบ่งออกหลักการวิจัยแบบวงจร SDLC ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนโดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

1.) วำงแผนด ำเนินกำร เร่ิมค้นคว้าข้อมูล เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษาลักษณะของอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการวิจัย จากนัน้จึงวางแผนการทดลอง  

2.) ก ำหนดควำมต้องกำรของระบบ ศึกษาแนวทางการท างานของอุปกรณ์ และข้อดีข้อเสีย ว่าอุปกรณ์มี

ลักษณะการท างานอย่างไร เพ่ือก าหนดการท างานของระบบอย่างละเอยีด 

3.) ออกแบบหน้ำระบบและวำงแผนกำรท ำงำนของระบบ โดยจะออกแบบหน้าจอการใช้งานของระบบ

ให้เหมาะส าหรับผู้ใชง้านโดยค านึงถึงลักษณะของผู้ใช ้และออกแบบการสร้างแบบจ าลองโครงสร้างการ

ท างานของระบบโดยอธิบายการท างานให้รูปแบบ diagram เพื่อให้เข้าใจการท างานง่ายย่ิงขึ้น 

4.) กำรพัฒนำและติดตั้งระบบ วิจัยจะเร่ิมสร้างระบบตามท่ีได้วางแผนไว้ในข้างต้น และเมื่อด าเนินการ

เสร็จสิ้นจะน าระบบท่ีเสร็จสมบูณร์ น ามาให้ผู้ใช้ทดสอบ 

5.) กำรทดสอบระบบวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล เมื่อน าระบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้ใช้ทดสอบ ผู้วิจัยนี้จะ

ท าการประเมินการใช้งานและวิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบเพื่อน ามาแก้ไข 

6.) สรุปผลและรำยงำน หลังจากประเมินระบบและแก้ไขเสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะท าการสรุปผลงานวิจัยและ

จัดท ารูปเล่มรายงานโครงงานและจัดท าคู่มอืการใชง้าน 
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3.1 ทฤษฎีและเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง 

ลีปโมชันคอือุปกรณท่ี์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ นิ้วมอื และอุปกรณท่ี์มีลักษณะคล้ายทรงกระบอก 

เช่น ปากกา ดินสอ พู่กัน หรือกระท่ังตะเกียบ เพื่อน ามาใช้งานควบคุมคอมพิวเตอร์ หรือ แอพพลิเคชันต่าง ๆ โดย

หลักการท างานจะเร่ิมจากฉายแสงอนิฟาเรดออกจากตัวลีปโมชัน ซึ่งไมส่ามารถมองเห็นได้ดว้ยตาเปล่า โดยจะมีกลอ้ง 

VGA 2 ต าแหนง่ และเซนเซอร์อินฟาเรด 3 ต าแหนง่ จะยงิเซนเซอร์ขึ้นมาแบบสามมิติ โดยอ้างองิตามแกนแนวยาว (X) 

แกนความสูง (Y) และแกนแนวขวาง (Z) มีจุดก าเนิดอยู่ตรงกลางของตัวอุปกรณ์ เพื่อตรวจจับท่าทางได้หลายแบบ

หลายทิศทาง ครอบคลุมพื้นท่ี 150 องศา ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน ตัวลีปโมชันเป็นอุปกรณ์ท่ีวาง

หงายหน้าอยู่บนโต๊ะ มีการตรวจจับในระยะประมาณ 1 – 60 เซนติเมตร มีความละเอียดในการตรวจจับมากกว่า 100 

เท่า ด้วยอัตราการส่งขอ้มูล 120 fps และมีความแม่นย าในระดับ 0.01 มลิลเิมตร แสดงดังรูปท่ี 1 

รูปที ่1 แกนของเซนเซอร์ท่ีใชใ้นการตรวจจับวตัถ ุกล้องและเซนเชอร์ของลีปโมชนั (Kulkarni M. et al., 2016) 

การวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของผู้ใช้ ในการเลือกใช้ ลีปโมชันเทียบกับอุปกรณ์เมาส์

มาตรฐาน โดยลีปโมชันเป็นอุปกรณ์ชี้ต าแหน่งแบบสัมผัสรูปแบบสามมิติแบบใหม่ ในตัวระบบการติดตามท่าทางและ

ต าแหนง่ใหมด่้วยความถูกตอ้งของมลิลิมิเตอร์ท่ีมีสเกลวัดเป็นมิลลิเมตร ในทางตรงกันข้ามกับโซลูชันมัลติทัชแบบสัมผัสนี้

จะมีการกล่าวถึงเซนเซอร์สัมผัสแบบไร้สัมผัสนี้เพื่อใช้ในระบบการโต้ตอบแบบสเตอริโอสามมิติแบบสมจริง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุท่ีแสดงแบบสเตอริโอโพลาทีฟโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการส ารวจความ

เหมาะสมของ LMC ส าหรับ Australian Sign Language (Auslan) และการรู้จ าลายมือ มีการประเมินประเด็นการออกแบบ

และโอกาสในการใช้เทคนิคการควบคุม 3D แบบว่างเปล่ากับ LMC การวิเคราะห์สมรรถนะของอุปกรณ์เมาส์และ LMC 

ส าหรับงานท่ีใช้การจัดการ 3D และน าเสนอการเชื่อมต่อแบบ Augmented Reality (AR) ท่ี LMC สนับสนุน การประเมิน

อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ช้ีต าแหนง่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9241-9: 2000 โดยท่ัวไปการปรับปรุงการเชื่อมต่อระหวา่งมนุษย์

และคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจ าเป็นในมุมมองของความซับซ้อนท่ีเพิ่มขึ้นของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ท่ี

ปราศจากการสัมผัส LMC จะมคีวามส าคัญในการป้องกันการปนเป้ือนจากเชื้อโรคในสถานท่ีท างานทางการแพทย์และทาง

ชวีภาพ ส าหรับข้อแตกตา่งระหวา่งลีปโมชั่นและเมาส์แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตำรำงที ่1 ข้อเปรียบเทียบระหวา่งลีปโมชั่นกับเมาส์ 

กำรท ำงำน ลีปโมชั่น เมำส ์

ความแมน่ย าในการแสดงผล - จะแสดงผลได้ดีกวา่ 

การเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ท างานได้ดีกวา่ - 

การท างานในพื้นท่ีจ ากัด สามารถท างานในพื้นท่ีจ ากัดได ้ ต้องใช้พื้นท่ีในการท างานไม่สามารถ

ท างานบนพื้นท่ีจ ากัดได้ 

มติใินการท างาน แสดงแบบสามมติ ิ แสดงแบบมติเิดียว 

อัตราความผิดพลาด 1.1% 2.8% 

Barsanti G. S. และคณะ (2016) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทางใหม่ส าหรับความเข้าใจท่ีมากขึ้นเกี่ยวกับ

สิ่งประดิษฐ์ของชาวอียิปต์ โดยการใช้ลีปโมชันคู่กับกล้อง VR ส าหรับการอ่านอักษรหรือสัญลักษณ์บนศิลา และการ

ท างานของลีปโมชันจะออกแบบมา เพื่อจัดการกับเนื้อหาดิจิทัลหรือต าแหน่งกล้องโดยสามารถผลัก ดัน ดึง บิด หรือ 

การเอยีงฝาครอบควบคุมไปยังการหมุนและซูมในเนื้อหาสามมิติบนหน้าจอลปีโมชัน  

Sreejith และคณะ (2015) ได้น าเสนอระบบน าทางภาพโดยใชม้อืในการควบคุมภาพแบบเรียลไทม์ ท่ีสามารถ

ตอบสนองตอ่ท่าทางต่าง ๆ และค าสั่งเสยีง ในงานวจิัยนี้จะใช้ Microsoft Kinect และลีปโมชัน บนแพทตฟอร์มเดียวเพื่อ

ปรับให้สามารถใช้งานได ้ท้ังท่าทางมือและท่าทางค าสั่งเสียง ส าหรับการจดจ าท่าทาง ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านได้

อย่างสะดวกสบาย ในการซูม ผลัก และดึง แสดงดังรูปท่ี 2 

รูปที ่2 การน าภาพ (Sreejith et al., 2016) 

Siregat B. และคณะ (2016) ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์กับลีปโมชันได้ใช้วิธีการท่ีใช้

ท่าทางของมือและการเคลื่อนไหวของนิ้วในการควบคุมการสร้างภาพโครงสร้างทางกายวิภาคท่ีเฉพาะเจาะจง ท่าทางมือ

เป็นท่าทางแบบคงท่ีหรือแบบไดนามิกท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเคร่ือง ลีปโมชั่น โดยการตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงพิกัดพื้นท่ีของฝ่ามือและนิ้วแต่ละส่วนนั้น ระบบจะด าเนินการเฉพาะที่มีผลต่อการสร้างภาพโครงสร้างทาง

กายวิภาคของสามมิติ รวมถึงการแสดงต าแหน่งด้วยระบบ ขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลของข้อมูลการติดตามด้วยมือและนิ้ว

มือโดยลีปโมชัน วัตถุสามมิติจะแสดงขึ้นหลังการเคลื่อนท่ีของมือ ไม่ว่าทิศทางจะอยู่ทางขวา ซ้าย ขึ้นหรือลง 

แสดงดังรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 หนา้จอแสดงฉากเร่ิมตน้และฉากหลกั (Siregat B. et al., 2016) 

Unity สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบ 2D และ 3D เมื่อเราสร้าง Project โปรแกรม Unity จะให้เราเลือกวา่

จะสร้าง Project แบบ 2D หรือ 3D ถ้าเลือกรูปแบบท่ีเราไมไ่ด้ต้ังใจ สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง เช่น เปลี่ยนจาก 2D 

เป็น 3D โดยรูปแบบ full 3D โปรแกรม Unity จะใชล้ักษณะสามมติเิหมอืนภาพในโลกความเป็นจริง การแสดงภาพและ

แสงเงาจะใช้มุมมองท่ีเป็นมติิของจริง (Perspective) เมื่อมีการมุมกล้อง ภาพท่ีปรากฏจะเปลี่ยน สี แสง เงา ตามความ

เป็นจริง วัตถุท่ีอยู่ใกล้จะใหญ่กว่าวัตถุท่ีอยู่ไกลออกไปเกมส์บางเกมส์จะใช้เทคนิค 3D แบบฉายภาพ (Orthographic) 

แทนมุมมองแบบเสมือนจริง เกมส์ลักษณะนี้มักใช้มุมมองของนก (Bird’s-eye view)แทนมุมมองของจริง จึงท าให้

บางคร้ังเกมส์แบบนี้จะถูกเรียกว่า เกมส์แบบ 2.5D การออกแบบเกมส์เรายังใช้โมเดลและ ชิ้นส่วนของเกมส์ (Assets) 

แบบ 3D อยู่ เพียงแต่ปรับกล้องเป็นแบบฉายภาพ เกมส์บางเกมส์จะใช้ฉากสองมิติ โดยอาศัยกราฟฟิกส์ผสมกับภาพ

ซ้อนเคลื่อนไหวได้ (Sprites) มาท าเกมส์ ภาพจะไม่มีลักษณะของสามมิติ เป็นภาพแบบสองมิติแบนราบกับหน้าจอ 

แสดงดังรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 แบบ 2D gameplay with 3D graphics [ท่ีมา: www.mediub.com] 

เกมส์บางเกมส์ใช้ฉากเหมือนสามมิติ (แบบ orthographic) แต่การเคลื่อนไหวของตัวละครยังเป็นแบบสองมิติ จะเรียก

เกมส์ลักษณะนี้ว่า 2D gameplay with 3D graphics เกมส์บางเกมส์แม้จะเป็นแบบสองมิติ แต่ให้ความรู้สึกเหมือนดู

ภาพสามมิติผ่านช่องกล่องส่องดูภาพยนตร์ (Cardboard theater) ตัวละครและรูปภาพจะเป็นแบบแบนราบ แต่จะถูก

ปรับขนาดตามระยะจากมุมมองตัวท่ีอยู่ใกล้จะขนาดใหญ่กว่าตัวท่ีอยู่ไกล ท าให้มุมมองคล้ายกับการมองภาพจริง 

อย่างไรก็ดีการพัฒนาเกมสแ์บบนี้ยังเป็นแบบสองมติ ิเพยีงแต่ปรับมุมกลอ้งและการมองเป็นแบบสามมติิ 

3Ds Max เป็นโปรแกรมท่ีมีความโดดเด่นในการสร้างภาพ สามมิติ และงานสร้าง Animation เหตุท่ีโปรแกรม

ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถขึ้นรูปโมเดลได้ง่ายและความสามารถของโปรแกรมครอบคลุมการท างานได้เกือบ

ทุกเร่ืองของงาน Animation ส่วนประกอบและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างานของโปรแกรม 3ds max เพื่อเป็นพื้นฐานใน

การงานงาน 3D ตอ่ไป  

ในการท างานด้วย 3ds max จะเร่ิมจากการขึ้นรูปโมเดล ด้วยกลุ่มเคร่ืองมือ Rollout สร้างรูปขึ้นมา จากนั้น

ปรับรูปทรงด้วยชุดค าสั่ง Object Categories ต่อด้วยสร้าง Animation จากกลุ่มเคร่ืองมือ Reactor เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย

ในการท าภาพเคลื่อนไหวให้กับโมเดลและ Time Slider ก าหนดช่วงเวลาการแสดงผลงาน ส่วนกรณีท่ีต้องการเรียกใช้

เครื่องมือกลุ่มใด ให้คลกิขวาบริเวณ Main Toolbar  

รูปที ่5 3Ds Max และเครื่องมือ [ท่ีมา: www.100ydesign.com] 
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พื้นฐานการใช้ 3ds Max ส าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษา 3ds max ต้องเร่ิมจากการศึกษาตั้งแต่เคร่ืองมือพื้นฐาน

เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุ เช่น ย่อ/ขยาย หมุนวัตถุและส่วนท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปรับมุมมองของภาพ การ

ใชเ้ส้นกรดิ ต าแหนง่การวางวัตถุ Pivot Points ซึ่งพื้นฐานเหลา่นีถ้ือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคัญในการสร้างงาน Animation 

เป็นอยา่งมาก 

4. กำรออกแบบระบบ

ระบบแนะน าทางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยใช้ลีปโมชั่นจะเป็นระบบท่ี

ช่วยเหลือผู้ใช้งาน โดยระบบจะแนะน าเส้นทางให้กับผู้ใช้งานท่ีเข้ามาติดตอ่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตสุราษฎร์ธาน ีและไมท่ราบต าแหนง่หรือท่ีต้ังของอาคารนั้น ๆ ระบบจะให้ค าแนะน า สองรูปแบบ คือให้ค าแนะน าใน

การยังอาคารต่าง ๆ และสามารถดูแผนท่ีโดยรวมของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี และเลอืกดู

จุดที่สนใจได ้เพยีงแคใ่ชม้อืในเลื่อนผ่านลปีโมช่ัน ลีปโมช่ันจะส่งค าสั่งไปยังคอมพวิเตอร์เพื่อประมวลผลและส่งค่าท่ีผู้ใช้

ตอ้งการกลับมายังหน้าจอแสดงผล โดยมีความต้องการของระบบดังนี้ 

1. ระบบจะตอ้งควบคุมได้

1.1 ระบบจะตอ้งสามารถควบคมุแบบจ าลองตน้แบบโดยใชล้ีปโมช่ันได้

1.1.1 สามารถย่อ-ขยายแบบจ าลองตน้แบบโดยใชล้ีปโมช่ันได้ 

1.1.2 สามารถหมุนแบบจ าลองตน้แบบโดยใชล้ีปโมช่ันได้  

1.1.3 สามารถเลอืกแบบจ าลองตน้แบบโดยใชล้ีปโมช่ันได้  

1.1.4 สามารถเลื่อนแบบจ าลองตน้แบบโดยใชล้ีปโมช่ันได ้

1.2 ระบบจะตอ้งควบคุมการท างานของระบบแนะน าทางได้ 

1.2.1 สามารถย่อ-ขยายแบบจ าลองในระบบได้ 

1.2.2 สามารถหมุนแบบจ าลองในระบบได้  

1.2.3 สามารถเลอืกแบบจ าลองในระบบได้  

1.2.4 สามารถเลื่อนแบบจ าลองในระบบได้ 

2. ระบบจะตอ้งดูแผนที่บริเวณมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้

2.1 สามารดูแผนที่บริเวณท้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้

2.2 สามารถสแกน QR code เพื่อน าทางไปยังจุดของอาคารท่ีเลอืกได้  

2.3 สามารถบอกรายละเอยีดเกี่ยวกับหน่วยงานภายในตึกและเบอร์โทรตดิตอ่ 

3. ระบบจะตอ้งแนะน าสถานท่ีท่ีสนใจติดต่อได้

3.1 สามารถเลอืกสถานท่ีจากค าแนะน าได้

3.2 สามารถดูตัวอาคารแบบสามมติไิด้

3.3 สามารถบอกรายละเอยีดเกี่ยวกับหน่วยงานภายในตึกและเบอร์โทรตดิตอ่
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รูปที่ 6 Use Case ของระบบ 

การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบนัน้ มหีลักการท างานโดยเมื่อผู้ใช้เลื่อนมอืผ่านลปีโมช่ัน ลีปโมช่ันจะรับค่า

โดยการจดจ าท่าทางของมือผู้ใช้และส่งค่าท่ีได้ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวล ว่าผู้ใช้ต้องการอะไร เช่น ผู้ใช้ต้องเลื่อน

ภาพ ผู้ใช้ต้องปัดมอืผ่านลีปโมชั่น ลีปโมชั่นจะรับค่าและส่งไปยังคอมพวิเตอร์ประมวลผลค่าที่ได้รับจาก ลีปโมชั่น และ

แสดงคา่ที่ได้รับไปยังหนา้จอแสดงผลให้ผู้ใช้ได้เห็นการเลื่อนของภาพ  

รูปที ่7 Context Diagram ของระบบ 
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จากรูปท่ี 7 ผังการไหลของขอ้มูล สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1.User: เมื่อ User ท าการกระท าผ่านลปีโมช่ัน เชน่ การย่อ-ขยาย หมุน เลื่อน และเลอืก แบบจ าลอง ผ่านลปี

โมช่ัน ลีปโมช่ันจะน าค่าที่ได้รับส่งให้กับระบบเพื่อประมวลผล 

2.Leap Motion Controller: ลีปโมช่ันจะเป็นตัวกลางให้ User กับระบบ โดยลีปโมช่ันจะรับค าสั่งทา่ทางจากผู้ใช้

และส่งค าสั่งท่ีได้รับไปให้กับระบบเพื่อประมวลผล 

3.Route Recommendation System in PSU, Surat Thani Campus Using LMC: ระบบมีหน้า ท่ีประมวลผล

ค าสั่งที่ได้รับจากลีปโมช่ัน วา่ผู้ใชต้อ้งการท าอะไร และเมื่อประมวลผลค าสั่งท่ีเสร็จสิ้นจะแสดงผลลัพธ์ท่ีกลับให้ยังหน้า

จอแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้เห็น เช่น เมื่อผู้ใช้ต้องการขยายแบบจ าลอง ผู้ใช้จะท าท่าทางขยายผ่านตัวลีปโมชั่น ลีปโมชั่นจะ

รับค าสั่งท่าทางท่ีได้จากผู้ใช้ ส่งมาให้กับระบบ ระบบจะประมวลค าสั่งท่าทางดังกล่าวว่าเป็นการกระท าใดและจะส่ง

ผลลัพธ์เป็นการขยายของแบบจ าลองให้กับ User ได้เห็นภาพ 

รูปที ่8 State Diagram : The system must be controlled 

จากรูปท่ี 8 เมื่อผู้ใช้ท าการควบคุมแบบจ าลองผ่านลีปโมชั่นด้วยท่าทาง ลีปโมชั่นจะรับค าสั่งท่าทางท่ีได้ และส่งไปยัง

ระบบ ระบบจะประมวลผลค าสั่งท่าทาง 

รูปที ่9 State Diagram : The system must watch the area in PSU, Surat Thani Campus. 

จากรูปท่ี 9 เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนู แผนท่ี ระบบจะแสดงแผนท่ีโดยรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี แบบสองมิติ ให้กับผู้ใช้เห็น หรือเมื่อผู้ใช้งานขยายแผนท่ีหรือเลอืกจุดสนใจ ผ่านลีปโมชั่น ลีปโมชั่นจะรับ
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ค าสั่งท่าทางท่ีได้จากผู้ใช้ ส่งไปยังระบบเมื่อระบบประมวลผลจะแสดงผลลัพธ์ เป็นภาพอาคารหรือจุดท่ีสนใจใน

ลักษณะภาพสามมติ ิและรายละเอยีดเกี่ยวกับหน่วยงานน้ัน ๆ และผู้ใชส้ามารถย้อนกลับไปยังหนา้หลักได้ 

รูปที่ 10 State Diagram : The system recommend the interested place 

จากรูปท่ี 10 เมื่อผู้ใช้เลอืกเมนู แนะน า ระบบจะแสดงรายช่ือของอาคารภายในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุ

ราษฎร์ธานี ให้กับผู้ใช้ เช่น ส านักงานวิทยาเขต อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม และอื่น ๆ ผู้ใช้จะ

สามารถเลอืกอาคารท่ีผู้ใช้สนใจจะมาติดต่อได้ โดยการท าทา่ทางผ่านลีปโมช่ัน เมื่อลปีโมช่ันได้รับค าสั่งทา่ทางจากผู้ใช้ 

ลีปโมชั่นจะส่งค าสั่งท่ีได้รับไปยังระบบ ระบบจะประมวลค าสั่งท่ีได้ให้กับผู้ใช้ผ่านหน้าจะจอแสดงผล เป็นภาพอาคาร

แบบสามมติ ิและรายละเอยีดเกี่ยวกับหน่วยงานน้ัน ๆ และผู้ใชส้ามารถย้อนกลับไปยังหนา้หลักได้  

4. ผลกำรพัฒนำ

4.1 หน้ำจอแสดงผล 

หน้าแสดงผลหน้าแรกจะมีเมนูให้เลือก 2 เมนูคือ (1) แนะน าเส้นทาง (2) แผนท่ี โดยเมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนู

แนะน าเส้นทาง ระบบจะแสดงชื่อสถานที่ต่าง ๆ ที่มีผู้มาติดต่อภายในมหาวิทยาลัยให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งานและเมื่อ

ผู้ใช้งานเลือก ระบบจะแสดงหน้าอาคารในรูปแบบสามมิติพร้อมกับเบอร์โทรติดต่อและหากผู้ใช้ต้องการดูแผนที่ท่ี

น าทางไปยังจุดนั้น ๆ จะมี QR code ที่พาผู้ใช้ไปยังจุดหมายโดย QR code จะเริ่มจากจุดที่ตั้งระบบ คือ ส านักงาน

ว ิทยา เขต  และหากผู ้ใ ช ้เล ือก ใช ้ง าน เมน ูแผนที ่ ร ะบบจะแสดงแผนท ีมหา ว ิทย าล ัยส ง ขลานคร ิท ร ์  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมีจุดวงกลมให้ผู้ใช้สามารถวาร์ปไปยังจุดที่สนใจเพื่อดูอาคารในรูปแบบสามมิติได้

พร้อมกับเบอร์ติดต่อให้กับผู้ใช้งาน มีตัวอย่างระบบดังรูปท่ี 11 ถึงรูปท่ี 15  
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รูปที ่11 หนา้เมนูแนะเส้นทาง 

จากรูปท่ี 11 หน้าเมนูแนะน าเส้นทาง เมื่อผู้ ใช้งานเลือกเมนูนี้  ระบบจะแสดงรายชื่อของอาคารภายใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้กับผู้ใช้ เช่น ส านักงานวิทยาเขต อาคารบริการวิชาการกลาง

และอาคารเรียนรวม และอื่นๆ ผู้ใชจ้ะสามารถเลอืกอาคารท่ีผู้ใช้สนใจจะมาติดต่อได้ 

รูปที ่12 หนา้เมน ู: ตัวเลอืกแนะเส้นทาง 

จากรูปท่ี 12 หน้าเมนู : ตัวเลือกแนะเส้นทาง เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูแนะน าเส้นจากระบบจะน าทางผู้ใช้มาถึงหน้าดังกล่าว 

จะแสดงหน้าแนะน าเส้นทางโดยหน้านี้จะมีชื่อสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ

ราษฎร์ธานี ผู้ใช้สามารถเลือกดูได้โดยใช้การส่งท่าทางผ่านลีปโมชั่น ในการเลือกดู เมื่อผู้ใช้เรียกดูระบบจะแสดงผล

ตอบกลับให้ผู้ใช้เป็นรูปภาพสามมิติ 
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รูปที ่13 หนา้เมน ู: โมเดลสองมติแิละค าอธบิาย 

จากรูปท่ี 13 หน้าเมนู : โมเดลสองมิติและค าอธิบาย เมื่อผู้ใช้เลือกสถานท่ีท่ีต้องการติดต่อระบบจะแสดงหน้าโมเดล

สามมิติและค าอธิบาย โดยค าอธิบายคือ เบอร์ติดต่อภายในส านักงาน หน้านี้จะแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกอาคารจากหน้า

ค าแนะน า โดยจะแสดงอาคารแบบสามมติใิห้ผู้ใช้เห็นและสามารถแสกน QR code เพื่อดูโดย QR code จะบอกต าแหนง่

แบบสองมติกิับค าอธิบายโมเดล 

รูปที ่14 หนา้เมนูแผนท่ี 

จากรูปท่ี 14 หน้าเมนูแผนท่ี ระบบจะแสดงแผนท่ีโดยรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

แบบสองมติ ิให้กับผู้ใชเ้ห็น หรือเมื่อผู้ใช้งานขยาย แผนที่หรือเลอืกจุดสนใจ ผ่านลปีโมช่ัน ลีปโมช่ันจะรับค าสั่งทา่ทางท่ี

ได้จากผู้ใชง้าน 
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รูปที ่15 หนา้เมนูแผนท่ี : แผนท่ีแบบสอมิติ 

จาก รูป ท่ี  15 หน้ า เมนู แผน ท่ี  :  แผน ท่ีแบบสอมิติ  เมื่ อผู้ ใ ช้ เลื อก เมนู แผน ท่ีระบบจะแสดง  แผน ท่ีของ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี แบบสองมติิ โดยแผนท่ีจะแสดงพื้นท่ีท้ังหมดเป็นภาพมุมสูง 

รูปที ่16 หนา้เมนูแผนท่ี : อาคารแบบสามมติ ิ

จากรูปท่ี 16 หน้าเมนูแผนท่ี : อาคารแบบสามมิติ เมื่อผู้ใช้สนใจจุดใดสามารถ ส่งท่าทางการเลือกเพื่อท่ีจะดูจุดนัน้ได้ 

และเมื่อเลือกระบบจะแสดงหน้าโมเดลสามมิติและค าอธิบาย หน้านี้จะแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกอาคารจากแผนท่ี โดยจะ

แสดงอาคารแบบสามมิติให้ผู้ใช้เห็นและค าอธิบายโมเดลอยู่ข้างล่างรูปโมลเดล ผู้ใช้สามารถย่อ – ขยาย หมุน เลื่อน 

เพื่อดูอาคารได้ 
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5. วิจำรณ์และสรุปผลกำรพัฒนำ

 จากการพัฒนาระบบแนะน าทางภายในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยใช ้ลีปโมช่ัน 

พบปัญหาเร่ืองความเสถียรของระบบเนื่องจากเกิดจากแสง ท่ีอยู่บริเวณรอบๆ มีมากจนเกินไป และพบปัญหาในการ

สร้างตัวโมเดลสามมิติ เกิดปัญหาการวาร์ปของจุดและการก าหนดการหมุนตึก ตัวตึกยังมีการพลิกคว่ าเมื่อปัดมือไป

ด้านบน และยังแกปั้ญหาไมไ่ด้เนื่องจากในประเทศไทยยังมีผู้ท่ีพัฒนาเร่ืองการสร้างโมเดลด้วย  Unity 3D และลีปโมช่ัน 

อยู่น้อยแม้แต่ในต่างประเทศก็มีการพัฒนาท่ีน้อยอยู่  จากผลการทดสอบโดยภาพรวมระบบผู้ท่ีใช้งานจากจ านวนผู้ใช้

จ านวน 20 ท่าน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียน นักศึกษา บุคลกร ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ

ราษฎร์ธานี ปรากฎณ์ว่า ผู้ใช้สามารับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานได้ถึง 1.3677 ผู้ใช้รับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 0.9 

ระบบมีความน่าเชื่อถือ 1.2609 และความตั้งใจในการใช้งานระบบ  1.4219 ซึ้งค่าวัดระบบการยอมรับเทคโนโลยี

มาตราอยู่ท่ี 0.7 ขึน้ไปจะถือว่าใช้ยอมรับระบบและในเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใชง้าน  
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5G: The Communications Technology of the Future 
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บทคัดย่อ: บทความนี้เป็นบทความท่ีน าเสนอภาพรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมยุคท่ี 5 (5G) ท่ีก าลังจะ

ถือก าเนิดขึ้นในประเทศไทยภายในปี 2020 ซึ่งเนื้อหาในบทความนี้ เ ร่ิมอธิบายตั้งแต่วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี จากนั้นจึงอธิบายถึงปัจจัยท่ีขับเคลื่อนให้เกิดเทคโนโลยี 5G ข้อก าหนดท่ีส าคัญๆ ส าหรับการพัฒนา

เทคโนโลยี 5G ตลอดจนเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของเทคโนโลยีดังกล่าวท่ีรวบรวมจากการสืบค้น นอกจากนี้ 

บทความนี้ยังน าเสนอสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับ 5G ท่ีเกิดขึ้นในต่างประเทศด้วย ดังนั้น บทความนี้จึงเหมาะส าหรับผู้ท่ีก าลัง

เร่ิมตน้ศกึษาหรือผู้อ่านท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยใีหมน่ี้ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักส าหรับบทความนี้ 

ค าส าคัญ: 5G, IMT-2020, กสทช. 

Abstract:  This paper is an overview covering the fifth generation of mobile communication technology (5G)  which 

should be available in Thailand by 2020.  The content of this paper introduces the evolution of mobile communication 

technology. The driving factors of this emerging 5G technology, important requirements for 5G technology development 

and the enhancements of this technology are also investigated. Furthermore, this paper also presents the status of 5G 

in other countries. Thus, this paper is an appropriate start for researchers or anybody who wishes to learn more about 

this new technology, which is the major goal of this paper. 

Keywords: 5G, IMT-2020, NBTC 
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1. บทน า

ปัจจุบันเทคโนโลยสี าหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมคีวามก้าวหนา้ขึ้นเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาเพยีงไม่กี่สิบปีพัฒนาจาก

ระบบแอนะล็อก (Analog) ท่ีมีความสามารถรองรับการสื่อสารด้วยเสียงได้เพียงอย่างเดียว ให้กลายเป็นโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีทันสมัยดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนท่ีท่ีมีความสามารถในการรองรับการสื่อสาร

และบริการแบบมัลติมีเดีย (ครอบคลุมท้ังขอ้ความ เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว) ตลอดจนรองรับการใช้งานบรอดแบนด์

อนิเทอร์เน็ตซึ่งมีการใช้งานกันอยา่งแพร่หลาย ท้ังนีเ้พราะประชาชนหรือผู้ใช้งานสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือ

เข้าถึงโครงขา่ยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ง่ายขึ้น เนื่องด้วยปัจจุบันเครื่องโทรศัพท์มีราคาถูกลงในขณะท่ีความสามารถของเคร่ือง

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานระบุว่า การใช้งานบริการประเภทเสียงมีแนวโน้มลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งสวน

ทางกับบริการประเภทท่ีไม่ใช่บริการเสียงซึ่งครอบคลุมถึงการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (กสทช., 

2558) อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงขอ้มูลตา่งๆ ตลอดจนการใชง้านแอปพลิเค

ชันและซอฟต์แวร์ตา่งๆ ท่ียังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปท่ี 1 (5G Americas, 2017) เทคโนโลยี 4G ท่ีใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบันอาจไมเ่พียงพอ องค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมตา่งๆ จึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมารองรับความ

ต้องการท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเทคโนโลยีท่ีจะมาตอบโจทยน์ี้ก็คือ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมยุคท่ี 5 ท่ีจะถูกพัฒนาให้มี

ความสามารถรองรับการใช้งานท่ีต้องการอัตราการส่งข้อมูลท่ีมากกว่า 4G รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ จ านวนมาก 

(เช่น 1 ล้านตัว) และจะต้องมีความสามารถที่จะรองรับความต้องการการส่งข้อมูลท่ีรวดเร็วและใกล้เคียงเวลาจริง (Real-

time) มากที่สุด โดยเฉพาะลักษณะงานท่ีต้องการความถูกต้องแมน่ย าสูง นอกจากนั้น 5G จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใน

การท่ีจะท าให้อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ผู้จัดการ

ออนไลน์, 2561) ท้ังนี้ คาดการณ์ว่า กสทช. จะเปิดประมูลคลื่นความถี่ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ภายในปี 

2020 นี้ (Voicetv, 2018)    

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว (ซึ่งในบทความนี้ มีความหมายเดียวกันท้ังค าว่า ระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 5G,  เครอืขา่ยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 5G, โครงขา่ย 5G, เทคโนโลย ี5G และ ระบบ 5G) คณะผู้วิจัยจึงท าการ

รวบรวมประเด็นท่ีส าคัญๆ มาไวใ้นหัวข้อยอ่ยตา่งๆ ของบทความนี้ 

2. วิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยกีารสื่อสารโทรคมนาคม

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 5G เป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในยุคต่างๆ ดังนี้ 

(ดูรูปท่ี 2)  

2.1 1G 

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ียุค 1  (The First Generation of mobile communications technology: 1G)  ได้รับการ

พัฒนาขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน 3-4 ระบบ แต่ระบบท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุดในช่วงนั้นชื่อว่า AMPS (ย่อมาจาก Advanced 

Mobile Phone System) ซึ่งใช้เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณแบบ FDMA (ย่อมาจาก Frequency Division Multiple Access) 

และใช้ช่วงความถี่ย่าน 800-900 MHz ท่ีส าคัญสามารถรับส่งได้เพียงสัญญาณเสียงเท่านั้น (Vora, 2015); (Rajiv, 2018) 

ในขณะท่ีมีขอ้จ ากัดต่างๆ มากมาย เชน่ คุณภาพเสียงไมด่ี เครื่องใหญ่ เปลอืงแบตเตอร่ี รองรับเลขหมายและพื้นท่ีบริการได้

ค่อนขา้งน้อย และส่งขอ้มูลได้จ ากัดเพยีง 2 Kbps เป็นต้น 
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2.2 2G 

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ียุค 2 (The Second Generation of mobile communications technology: 2G) ถือเป็นระบบ

ท่ีมกีารสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital) อย่างสมบูรณ์ จึงสามารถสื่อสารได้ท้ังเสียงท่ีมีคุณภาพดีขึ้น และสามารถรับส่งขอ้มูลได้ 

64-144 Kbps จึงสามารถบริการรับส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) ภาพและมัลติมีเดีย (Multimedia

Message Service: MMS) ได้ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมพื้นท่ีบริการได้กว้าง ขณะท่ีตัวเคร่ืองมีขนาดเล็กลง รับส่งอีเมลได้

และเข้าเว็บไซต์ได้โดยผ่าน GPRS และ EDGE (ย่อมาจาก General Packet Radio Services และ Enhanced Data for GSM

Evolution ตามล าดับ) เป็นต้น (Vora, 2015); (Rajiv, 2018) ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 2G ท่ีมกีารพัฒนาขึ้นในยุคนั้นม ี2 ระบบ

คือ ระบบ GSM (ย่อมาจาก Global System for Mobile Communications) ซึ่งใช้เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณแบบ TDMA

(ย่อมาจาก Time Division Multiple Access) และระบบ CDMA (ย่อมาจาก for Code Division Multiple Access) ซึ่งใช้เทคนิค

การมอดูเลตสัญญาณที่เป็นท่ีมาของชื่อระบบ

รูปท่ี 1 การคาดการณ์ทราฟฟิคของขอ้มูลท่ีมีการใชง้านผา่นโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ัวโลก (5G Americas, 2017) 

รูปท่ี 2 ววิัฒนาการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (5G Americas, 2017) 
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2.3 3G 

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ียุค 3G (The Third Generation of mobile communications technology:  3G)  ตรงกับ

มาตรฐาน IMT-2000 (ย่อมาจาก International Mobile Telecommunications-2000) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศหรือ ITU (ย่อมาจาก International Telecommunication Union) (ITU, 2002) ระบบโทรศัพท์ 3G ได้ถูกพัฒนาและใช้

งานในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ในยุโรปเรียกระบบนี้ว่า UMTS (ย่อมาจาก Universal Mobile Telecommunication System) 

คุณสมบัติเด่นของระบบนี้ ได้แก่ ความสามารถรองรับบริการรับส่งข้อมูลแบบมัลติมีเดียได้ด้วยความเร็ว 2 Mbps จึง

สามารถรองรับบริการและแอปพลิเคชันต่างๆ ได้หลากหลายขึ้น เช่น วิดีโอสตรีมมิง ทีวีสตรีมมิง วิดีโดคอลล์ และ เกม

ออนไลน์แบบ 3 มิติ เป็นต้น (Vora, 2015); (Rajiv, 2018)  นอกจากนี้ตัวเคร่ืองโทรศัพท์ยังได้รับการพัฒนาขึ้นและเรียกว่า 

สมาร์ตโฟน (Smart phone) จึงสามารถใช้งานแอปพลิเคชันและบริการท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ รวมไปถึงการรองรับการเข้าถึง

อนิเทอร์เน็ตเพื่อท่องเว็บ ใชง้านอเีมล และใชง้านแอปพลเิคชันสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้    

2.4 4G 

ใ น ปี  2008 ITU ไ ด้ อ อ ก ม า ต ร ฐ า น ท่ี เ รี ย ก กั น ว่ า  IMT- Advanced ( ย่ อ ม า จ า ก  International Mobile 

Telecommunications-Advanced) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบ 4G (The Fourth Generation of 

mobile communications technology: 4G) (Singh, 2013) โดยมีหนึ่งในเป้าหมายหลัก คือ ระบบ 4G จะต้องรองรับความเร็ว

ในการรับส่งข้อมูล (data rate) สูงสุด 100 Mbps ในขณะเคลื่อนท่ี และสูงสุด 1 Gbps เมื่ออยู่กับท่ี (เป็นเป้าหมายในทาง

ทฤษฎี เพราะในปัจจุบันสามารถรองรับความเร็วสูงสุดประมาณ 44 Mbps เท่านัน้ ในขณะท่ีคา่เฉลี่ยท่ัวโลกอยู่ท่ี 16.9 Mbps 

(Opensignal, 2018) อย่างไรก็ดี ระบบ 4G ในท่ีนี้ มีความหมายรวมถึงมาตรฐาน LTE ท่ีออกโดยองค์กรท่ีชื่อว่า 3GPP (The 

3rd Generation Partnership Project) ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีออกมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับ IMT-Advanced และมีเป้าหมาย

คล้ายกันคือ เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้ก้าวหน้า ความพิเศษของระบบ 4G ท่ีเหนือกว่า 3G อย่าง

ชัดเจน เชน่ ท าให้ผู้ใชท่ั้วไปสามารถท าการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านสมารต์โฟนได้ นอกจากนี้ ยังรองรับการใช้งาน

แอปพลิเคชันและบริการต่างๆ ท่ีมีพัฒนาบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลได้ เป็นอย่างดี ท้ังนี้ ในประเทศไทยได้เร่ิม

ทดลองใช้ระบบ 4G ในบางพื้นท่ีตั้งแต่ปี 2012 แล้วขยายไปในหลายพื้นท่ีของกรุงเทพฯ ในปี 2013 (iT24Hrs, 2012) 

(Wuttidittachotti and Daengsi, 2015) และมกีารใช้งานอยา่งเป็นทางการภายหลังการประมูลคลื่นความถี่ส าหรับ 4G ในชว่ง

ปลายปี 2015 (Wutt, 2015) 

3. ปัจจัยในการขับเคลื่อนให้เกดิเทคโนโลยี 5G

ปัจจัยทีผลักดันให้เกิดเทคโนโลยี 5G (The Fifth Generation of mobile communications technology: 5G) นั้น เกิด

จากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยทางการเมือง ซึ่งจะไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ อย่างไรก็ดี ปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญเป็นปัจจัยท่ีเกิด

จากวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ของเทคโนโลยีการสื่อสารเอง ซึ่งจะมีการพัฒนาและน าออกใช้ในในระยะแรก จากนั้นก็จะมี

การใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะท่ีสอง แล้วใช้งานแพร่หลายถึงระดับสูงสุดหรือเติบโตเต็มท่ี จากนั้นก็จะเร่ิมเข้าสู่

สภาวะเสื่อม จ านวนผู้ใช้งานจะลดลง โดยส่วนหนึ่งอาจเปลี่ยนไปใช้งานเทคโนโลยีอื่นท่ีมีคุณสมบัติดีกว่าและตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ได้มากกว่า ซึ่งอาจคล้ายกับกรณีท่ีมีจ านวนผู้ใช้งานระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 2G และ 3G ท่ีลดลง

เร่ือยๆ ในขณะท่ีจ านวนผู้ใช้งานระบบ 4G มีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวสูงท่ีสุดในช่วงปี 2020-2021 

(5G Americas, 2017) นั่นหมายความว่าระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 5G ควรจะถูกน าออกสู่ตลาดโทรคมนาคมภายในช่วงเวลา

K D S  2 0 1 8   หน้า  365



ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับไทม์ไลน์ (Time line) ของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีเปรียบเสมือนมีพันธะสัญญากับตลาด

โทรคมนาคมวา่ องค์กรท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนผู้ผลิตจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่แล้วน าออกสู่ตลาดโทรคมนาคมทุกๆ 

10 ปี ซึ่งหนึ่งในองค์กรหลักท่ีผลักดันเทคโนโลยี 5G ก็คือ ITU ซึ่งเป็นองค์กรท่ีอยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติ โดยจัดท า

ข้อก าหนดส าหรับ 5G ในรูปของมาตรฐาน IMT-2020 (ITU-T, 2018) 

อีกปัจจัยส าคัญ เกิดจากการขับเคลื่อนโดยตลาดและระบบเศรษฐกิจ เพราะการสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็น

โครงสร้างพื้นฐาน เมื่อมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดรีองรับภาคธุรกิจ เศรษฐกิจกิจจะเตบิโต ตลาดโทรคมนาคมและตลาดอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวข้องก็จะเติบโต ท้ังนี้ ได้มีองค์กรหนึ่งท าการศึกษาและพบว่า จากการเปิดประมูล 4G ของ กสทช. ช่วงปลายปี 2015 

สามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยได้ ประมาณ 700,000 - 820,000 ล้านบาท ภายในปี 2020 ซึ่งส่วนหนึ่งมา

จากการลงทุนโครงข่ายของผู้ชนะประมูล รวมถึงงบประมาณจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่ นๆ ที่จะน า

เทคโนโลยดีังกล่าวไปประยุกตใ์ช ้(SET, 2015) นอกจากนี้ ได้มีการประมาณการณ์ว่า 5G จะชว่ยท าให้เศรษฐกิจของไทยให้

เติบโตเพิ่มขึ้นไมน่้อยกวา่ 2,000,000 ล้านบาท ในปี 2030 ในขณะที่ความเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส่วนหนึ่งมาจากการงบประมาณ

ท่ีใชใ้นการลงทุนวางระบบหรือโครงขา่ยนั่นเอง (กสทช.a, 2561)  

4. ข้อก าหนดทั่วไป

ITU ได้ท าการศึกษาแล้วออกเป็นขอ้ก าหนดท่ัวไปส าหรับระบบ IMT-2020 หรือ 5G เอาไว้ดังนี ้(ITU-T, 2018) 

1) ควรมคีวามหลากหลายของบริการ (Service diversity) หรือมบีริการท่ีหลากหลาย ท่ีรองรับลักษณะและ

พฤตกิรรม ทราฟฟิคของขอ้มูลท่ีหลากหลายได ้เช่น ความหลากหลายด้านคุณภาพของบริการ ความ

หลากหลายของระดับของการเคลื่อนท่ี ความหลากหลายของชนดิของขอ้มูลของผู้ใช ้และความหลากหลาย

ของรูปแบบของทราฟฟิค

2) ควรเป็นสถาปัตยกรรมเครอืขา่ยท่ีได้รับการออกแบบให้เครอืขา่ยหลักสามารถเช่ือมตอ่กับเครอืขา่ยร่วมท้ัง

เครอืขา่ยท่ีเดินสายปกติและเครือขา่ยไรส้ายโดยไมจ่ าเป็นต้องใชอุ้ปกรณพ์เิศษชว่ยในการเชื่อมต่อ นั่น

หมายความว่าเครอืขา่ย 5G ควรรองรับและสนับสนุนเครือข่ายท่ีเข้าถึงได้หลากหลายวธีิ

3) ควรมคีวามยดืหยุ่นและสามารถขยายหรือปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้พร้อมส าหรับรองรับข้อก าหนดดา้นบริการ

ตา่งๆ ที่หลากหลายหรือแมแ้ตก่ารรองรับปัญหาหรอืขอ้ขัดแยง้ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงการรองรับข้อก าหนดด้าน

บริการต่างๆ ในรูปแบบท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ แทนท่ีจะต้องวางเครอืขา่ยแยกเฉพาะแตล่ะบริการ

4) มสีถาปัตยกรรมเครอืขา่ยแบบกระจาย เพ่ือให้เพยีงพอท่ีจะจัดการกับการให้บริการท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก

บริการท่ีต้องการแบนดว์ดิธ์ปริมาณมาก เชน่ การประชุมทางวิดโีอและการผ่าตัดทางการแพทยร์ะยะไกล นั่น

หมายความว่า สถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมส าหรับระบบ 5G

5) ควรได้รับการออกแบบและพัฒนาให้มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมากๆ ภายในเครือข่าย

ได้ ซึ่งจะชว่ยจัดการขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เครอืขา่ย 5G ควรจะมีกลไกที่อนุญาตให้ผูใ้ชง้าน

สามารถดงึข้อมูลได้ทันทีโดยไมต่อ้งสนใจวา่ท าจากจุดใด

6) ควรมกีารจัดการเครือขา่ยท่ีด ีมกีารบูรณาการเครอืขา่ยแบบเดิมให้ท างานรว่มกับเครอืขา่ยใหมไ่ด้ สามารถ

จัดการได้ท้ังทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรเสมอืน นอกจากนี้การจัดการควรง่ายและควรเป็นระบบ

อัตโนมัติ และควรรองรับโปรโตคอลมาตรฐานท่ีใชใ้นการจัดการเครอืขา่ยได้
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7) ควรมคีวามเป็นไดนามิคในการส่งข้อมูลไปบนเครอืขา่ย และมีการเลอืกเส้นทางในการส่งขอ้มูลท่ีชาญฉลาด

เพือ่ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะในเครอืข่ายท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอๆ

8) ควรได้รับการออกแบบให้มีความนา่เช่ือถือและมีความยืดหยุน่ เพื่อรองรับวกิฤตที่อาจเกดิขึน้ เชน่ กรณท่ีีเกิด

ความแออัดในเครือข่าย และกรณท่ีีเกิดภัยพิบัต ิเป็นต้น

9) ควรมคีวามมั่นคงปลอดภัย และสามารถรักษาข้อมูลสว่นตัวของผู้ใชง้านได้ ท้ังนีร้วมไปถึง การรักษาความลับ

ความถูกต้องของขอ้มูล และความพร้อมใช้งาน

10) ควรออกแบบให้มกีารใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายรวมถึงการใชพ้ลังงานของอุปกรณ์พกพาต่างๆ

ด้วย

5. ข้อก าหนดด้านบริการ: กรณกีารใช้งาน 5G

ข้อก าหนดด้านบริการท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งานเทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) มีลักษณะการใช้งาน 3 

รูปแบบหลัก ท่ีเพิ่มขึ้นหรือแตกต่างจากเทคโนโลยี 4G ท่ีมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ดังแสดงในรูปท่ี 3 ซึ่งสามารถอธิบาย

โดยสังเขปได้ดังนี้ (5G Americas, 2017); (ITU-T, 2018); (Wu, 2016) 

1) บรอดแบนด์เคลื่อนท่ีแบบเพิ่มสมรรถนะ (Enhanced Mobile Broadband: eMBB) เป็นลักษณะหรือกรณีการใช้งานท่ี

ต้องการอัตราการรับส่งข้อมูล (Data rate) ท่ีสูง สามารถสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับผู้ใช้งาน (User experienced data rate) มี

การครอบคลุมพื้นท่ี (Area traffic capacity) ท่ีดกีวา่เดิม มปีระสิทธิภาพด้านการใชพ้ลังงาน (Network energy efficiency) ท่ีสูงขึน้ 

ใช้งานย่านความถี่ต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า (Spectrum efficiency) และรองรับการใช้งานขณะเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสูงได้ ท าให้

ระบบ 5G สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น วีอาร์/เออาร์ (VR/AR ย่อมาจาก Virtual Reality / Augmented Reality) 

วดิีโอแบบยูเอชดี (UHD Video) และการประมวลผลคลาวด์แบบเคลื่อนท่ี (Mobile Cloud Computing) เป็นตน้  

2) การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์จ านวนมาก (Massive Machine Type Communications: mMTC) เป็นลักษณะหรือ

กรณีการใช้งานท่ีต้องการให้ระบบ 5G มีความสามารถรองรับอุปกรณ์จ านวนมากๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเล็กๆ ได้พร้อมๆ กัน 

(Connectivity density) ท าให้ระบบ 5G สามารถรองรับการใช้งานต่างๆ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) 

และ ระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพ (Health Care Monotoring) และ สมารต์โฮม/สมาร์ตซิตี้ (Smart Home / Smart City) ได้เป็น

อย่างด ี

3) การสื่อสารด้วยความเร็วและความน่าเชื่อถือสูงยิ่ง (Ultra-Reliable and Low Latency Communications: uRLLC)

เป็นลักษณะหรอืกรณีการใชง้านท่ีให้ความส าคัญกับความตอ้งการท่ีเกี่ยวกับการประวงิเวลาและความนา่เชื่อถือของระบบ 

5G เป็นอยา่งมาก มกีารประวิงเวลาในเครอืขา่ย (Latency) ท่ีต่ ามาก แม้ในขณะท่ีมีการเคลื่อนท่ี (Mobility) ด้วยความเร็วสูง 

ท าให้ระบบ 5G สามารถรองรับการใช้งานต่างๆ เช่น ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) การสื่อสารระหว่างคนบน

ถนนกับรถยนต์ รถยนต์กับรถยนต์ และ การสื่อสารการโดยตรงระหว่างระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ได้อยา่งรวดเร็ว 

6. สมรรถนะของเทคโนโลย ี5G

ดังท่ีกล่าวมาในห้วข้อท่ี 4 และ 5 ในหัวข้อนี้จึงสรุปความสามารถของเทคโนโลยี 5G โดยแยกเป็นแต่ละประเด็น 

เพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณส าหรับใช้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว (ดังแสดงในรูปท่ี 4) ดังนี้ (5G 

Americas, 2017); (Wu, 2016) 
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1) อัตราการรับส่งขอ้มูลสูงสุด (Peak data rate) ไมน่อ้ยกว่า 20 Gbps (คิดเป็น 20 เท่า เมื่อเทียบกับ 4G)

2) สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับผู้ใช้งานด้วยอัตราการรับส่งข้อมูลเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 100 Mbps (ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 10 เท่า เมื่อเทียบกับ 4G)

3) ใชย้า่นความถี่วิทยุได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ โดยจะตอ้งมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึน้ไมน่้อยกวา่ 3 เท่า เมื่อเทียบกับ 4G

รูปท่ี 3 กรณกีารใช้งาน 5G 

รูปท่ี 4 แผนภูมแิสดงสมรรถนะด้านต่างๆ ของเทคโนโลย ี5G 
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4) สามารถใช้งานบนยานพาหนะท่ีเคลื่อนท่ีดว้ยความเร็วไม่ต่ ากว่า 500 กม./ชม. เชน่ รถไฟฟา้หัวกระสุน ได้ ซึ่ง

ดีกวา่เทคโนโลย ี4G ท่ีรองรับไดสู้งสุดประมาณ 350 กม./ชม. เท่านัน้

5) ค่าประวิงเวลาภายในเครอืขา่ยไมเ่กิน 1 มลิลวินิาที ซึ่งเพิ่มขึ้น 10 เท่า เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของ 4G

6) เครอืขา่ยสามารถรองรับการเชื่อมตอ่ของอุปกรณต์า่งๆ ได้ พร้อมๆ กันไมน่อ้ยกว่า 1 ลา้นตัว/ตารางกิโลเมตร

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เดิมของ 4G คิดเป็น 10 เท่า

7) มีประสิทธิภาพด้านการใชพ้ลังงานเพิ่มขึ้น 100 เท่า เมื่อเทียบกับสมรรถนะของเทคโนโลย ี4G (เชน่ กินไฟนอ้ยลง)

8) รองรับการจราจรของข้อมูลในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร ได้ไมน่อ้ยกวา่ 10 Mbps ซึ่งเพิ่มขึน้ 100 เท่า เมื่อเทียบกับ 4G

7. ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกบั 5G

นักวชิาการดา้นการสื่อสารโทรคมนาคม ค่อนขา้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และได้ท าการศกึษา

เร่ืองนี้ล่วงหน้าหลายปีแล้ว เช่น เร่ิมมีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ 5G ในปี 2009 (Janevski, 2009) ก่อนท่ีจะมีบทความ

เกี่ยวกับ 5G ตีพิมพ์แพร่หลายในปี 2013-2014 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในงานประชุมวิชาการหลายๆ งานท่ีมีผู้เข้าร่วมงานเป็น

จ านวนมาก เช่น IEEE ICC ท่ีเร่ิมมีการประกาศรับบทความ ในปี 2014 (IEEE ICC, 2014) ซึ่งสอดคล้องกับไทม์ไลน์ในการ

พัฒนามาตรฐาน IMT-2020 ของ ITU (2018) หลังจากนัน้ก็ได้เร่ิมมีการทดสอบภาคสนาม ในท่ีต่างๆ เช่น ในช่วงต้นปี 2015

มรีายงานขา่วว่า  ทีมนักวจิัยด้านเครอืขา่ยจาก 5G Innovation Centre มหาวทิยาลัยแห่งเซอร์เรย ์ในอังกฤษ สามารถทดลอง

ระบบ 5G ท่ีมีความเร็วสูงสุด 1 Tbps ในห้องปฏิบัติการได้ส าเร็จ แม้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคท่ีใช้ในการทดสอบ

ดังกล่าว (ISPreview, 2015) และในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัท China Mobile ในจีน ได้ท าการเปิดตัวสถานีทดสอบระบบ

และสัญญาณ 5G ในพื้นท่ีเมืองมหาลัยนครกว่างโจว โดยสถานีทดสอบจะถูกติดต้ังในพืน้ท่ีต่าง ๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

การใช้งาน (THAIBIZChina, 2017) นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวระบุว่า บริษัท China Mobile Chongqing ได้เร่ิมการทดสอบ

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G เป็นคร้ังแรกในเขตเมืองฉงชิ่งเมื่อต้นปี 2018 (Level Up Thailand, 2018) แม้ยังไม่มีการ

เปิดเผยผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ต้นปี 2018 บริษัท Samsung, Intel, Ericson และ KT Corporation ได้

ร่วมกันทดสอบเทคโนโลย ี5G ในการแขง่ขันกีฬาโอลมิปิคฤดูหนาวท่ีเกาหลีใต ้โดยมีการจับภาพและส่งขอ้มูลดว้ยความเร็ว

สูง และน าข้อมูลภาพเหล่านั้นไปสร้างภาพเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) ได้ (Matichon online, 2018) ในเดือนมีนาคมปี

เดียวกัน บริษัท Qualcomm ได้เปิดเผยผลการทดสอบ 5G ในสภาพการท างานจรงิท่ี 2 ในเยอรมนแีละสหรัฐอเมริกา พบวา่ 

ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 3.5 GHz ท่ีเยอรมนีสามารถท าความเร็วได้สูงสุดถึง 717 Mbps ในขณะท่ีมีค่าประวิงเวลาเพียง 8 

มิลลิวินาที ในขณะท่ีผลการทดสอบท่ีสหรัฐอเมริกาใช้คลื่นความถี่ย่าน 28 GHz ในการทดสอบ ผลลัพธ์คือ สามารถท า

ความเร็ว (Data rate) ได้สูงสุดถึงกว่า 3000 Mbps ในขณะท่ีมีคา่ประวิงเวลาเพยีง 2 มลิลวินิาทีเท่านัน้ (Qualcomm, 2018); 

(adslthailanda, 2018) ส่วนในญี่ปุ่น NTT DOCOMO และ Huawei ได้ร่วมกันทดสอบ 5G ภาคสนามท่ีเมืองหนึ่งเมื่อเดือน

พฤษภาคมปีนี้ โดยใช้หลักการการท างาน backhauling เชื่อมโยงโครงข่าย 5G จ านวน 2 สถานี ผ่านคลื่นความถี่ 39 GHz 

การทดสอบดังกล่าวท่ีใช้ช่องสื่อสารภาคพื้นดินแบบบูรณาการการเข้าถึง (Integrated Access Backhaul: IAB) สามารถท า

ความเร็วได้เกิน 650 Mbps และใชเ้วลาตอบสนองต่ าเพยีง 1.6 ms (adslthailandb, 2018) นอกจากนีย้ังมรีายงานวา่ อินเดีย

ก าลังวางแผนทดลองใช้งานระบบ 5G ท่ี 2 เมืองใหญ่ หลังจากท่ีประสบความส าเร็จเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ในการ

ทดสอบร่วมกันในห้องปฏิบัติการระหว่างบริษัท Huawei และ Bharti Airtel ซึ่งสามารถท าความเร็ว (Data rate) ได้สูงสุดถึง

3 Gbps ในขณะท่ีมีคา่ประวิงเวลาเพยีง 1 มลิลวินิาทีเท่านัน้ ด้วยการทดสอบในยา่นความถี ่3.5 GHZ (Hindustantimes, 2018) 
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ส่วนท่ีประเทศไทย กสทช. ได้เร่ิมท าการศกึษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ไปแลว้บางส่วน เชน่ ศกึษาเร่ืองคลื่นความถี่ท่ี

คาดว่าจะมกีารอนุญาตให้น าไปใชใ้นการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 5G  เชน่ คลื่นความถี่ยา่น 24 GHZ  และยา่นความถี ่28

GHZ เป็นต้น (กสทชb, 2561)  นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลประโยชนท์างด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมี

ต่อประเทศด้วย  ท้ังนี้ กสทช. ยืนยันว่า ประเทศไทยจะต้องท าการเปิดใช้งานโครงข่าย 5G ภายในปี 2020 ซึ่งสอดคล้องกับ

วาระ 5G ท่ีท่ัวโลกเห็นพ้องกัน มฉิะนั้นจะส่งผลเสียตอ่เศรษฐกิจและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (ส านักข่าวไทย, 2018) 

8. อภปิรายและสรุป

จากข้อมูลท่ีได้ศึกษาและรวบรวมมาจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี 5G ท่ีก าลังจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ข้างหน้านี้ มีท่ีมา

จากมาตรฐาน IMT-2020 ของ ITU หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากเทคโนโลยี 1G-4G 

โดยได้อธิบายเกี่ยวกับข้อก าหนดท่ัวไปส าหรับเทคโนโลยี 5G เช่น ควรมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลภายใน

เครือข่ายได้ ควรมีการจัดการเครือข่ายท่ีดี โดยมีการบูรณาการเครือข่ายแบบเดิมให้ท างานร่วมกับเครือข่ายใหม่ได้ และ

ควรช่วยลดการใช้พลังงานเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้อธิบายเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านบริการบรอดแบนด์เคลื่อนท่ีแบบเพิ่ม

สมรรถนะ (eMBB) บริการส าหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์จ านวนมาก (mMTC) และบริการส าหรับการสื่อสารด้วย

ความเร็วและความน่าเชื่อถือสูงยิ่ง (uRLLC) ซึ่งครอบคลุมบริการทุกๆ ด้าน ท่ีระบบ 5G จ าเป็นต้องให้บริการ ยิ่งไปกวา่นั้น 

บทความนี้ยังได้บรรยายเกี่ยวกับสมรรถนะของเทคโนโลยี 5G เช่น อัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุดท่ีก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20 

Gbps คุณสมบัตท่ีิสามารถใช้งานบนยานพาหนะท่ีเคลื่อนท่ีดว้ยความเร็วไม่ต่ ากว่า 500 กม./ชม. ได้ และการเป็นโครงขา่ยท่ี

มีค่าประวิงเวลาภายในเครือข่ายไม่เกิน 1 มิลลิวินาที ซึ่งถือว่าน้อยมาก เป็นต้น นอกจากนี้บทความนี้ยังได้รวบรวมข้อมูล

และบรรยายเกี่ยวกับสภาพความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้องกับ 5G ในประเทศต่างๆ เชน่ ท่ีอังกฤษ

และอนิเดีย ซึ่งทดสอบในหอ้งปฏบัิตกิาร และท่ี จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ซึ่งทดสอบภาคสนาม ในขณะ

ท่ี กสทช. ซึ่งมีหน้าท่ีผลักดันและก ากับดูแลให้เทคโนโลยี 5G เป็นรูปเป็นร่างขึ้นในประเทศไทยภายในปี 2020 ก็ก าลัง

ท าการศึกษาระบบ 5G อย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายประเด็นท่ียังไม่มีกล่าวในบทความนี้ เช่น รายละเอียดเชิง

เทคนิคท่ีส าคัญต่างๆ ข้อก าหนดด้านการด าเนินการเครือข่าย (เช่น การควบคุมคุณภาพของบริการ และการคิดค่าบริการ 

เป็นต้น) ข้อจ ากัดท่ีเป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนาระบบ 5G ท่ีมุ่งเนน้การใชค้วามถี่สูง ซึ่งเป็นความถี่ท่ีมีช่วงความยาวคลื่น

สั้น ท าให้มีอ านาจการทะลุทะลวงก าแพงต่ า และอาจได้รับผลกระทบกรณีท่ีเกิดฝนตกหนัก เป็นต้น) (Narekar and 

Bhalerao, 2015) นอกจากนี้ บทความนี้ยังไมไ่ด้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากคลื่นความถี่สูงท่ีใชส้ าหรับ 

5G ว่ามีผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชวีิตมากน้อยเพียงใด ซึ่งประเด็นเหล่านี้ควรจะได้มีการรวบรวมและอธิบายเพิ่มเติมในโอกาส

ตอ่ไป 
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ความสะดวกให้กับผู้ใช้ไม่ต้องป้อนข้อมูลเอง แล้วแสดงวิธีการเรียงล าดับข้อมูลตามอัลกอริธึมท่ีผู้ใช้ต้องการซึ่ ง

ประกอบด้วย Bubble sort ,Insertion sort , Selection sort และ Quick sort พร้อมทังยังสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของการเรียงล าดับแตล่ะแบบ 

ค าส าคัญ: เว็บแอพพลเิคชัน การเรียงล าดับข้อมูล โครงสร้างขอ้มูล 

Abstract :  Web application for data structure will help learners who want to understand sorting algorithm get 

understanding more easy and more interesting.  It serves as learning media for sorting algorithm with various 

channels via web technology. That will result in effective studying in non-classroom learning with limit time.  

Web application for data structure will random sample data to be sorted and that can helps users so that 

they do not have to enter the data every time.  The application will then show the result of sorting algorithm step 

by step according to users’ needs among Bubble sort, Insertion sort, Selection sort and Quick sort algorithm.  The 

application will compare the effective of each algorithm.  
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1. บทน า

1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันนีเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามบีทบาทและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอน หากน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเป็นสื่อการเรียนการสอน

ประกอบนอกห้องเรียน จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสื่อการเรียนนั้นมีการส

แสดงผลในรูปกราฟกิเป็นจะยิ่งท าให้ผู้ใช้เข้าใจได้งา่ยย่ิงขึ้น  

ส าหรับผู้ท่ีศึกษาเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง วชิาโครงสร้างข้อมูล

ถือว่าเป็นวิชาหลักวิชาหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมท่ีมีคุณภาพ ท างานได้รวดเร็วโดยเลือกใช้ขั้นตอน

วธีิท่ีถูกต้องหรือพัฒนาขั้นตอนวธีิท่ีท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพได้  

การเรียงล าดับข้อมูล (Sorting) ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงสร้างข้อมูลท่ีให้ผู้เรียนได้เข้าใจขั้นตอนวิธีในการ

เรียงล าดับข้อมูลแบบต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่หลายแบบ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ขั้นตอน

วธีิการเรียงล าดับข้อมูล มคีวามสะดวก เพราะสามารถเขา้ถึงโปรแกรมได้จากทุกท่ีผ่านทางเว็บ และมีการแสดงผลของ

การเรียงล าดับแบบตา่ง ๆ เป็นกราฟฟิก ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้งา่ย 

2. ทบทวนวรรณกรรม

การเรียงล าดับด้วยการแทรก 

การเรียงล าดับด้วยการแทรก นี้เป็นวธีิการท่ีแทบทุกคนเคยใช้เป็นวธีิการท่ีงา่ย ไมซ่ับซ้อนเชน่ ในขณะเล่นไพ่

เรามักจะจัดเรียงไพต่ามเลขโดยการหยิบมาแทรก (นสิาชล โตอดิเทพย์, 2553)  

การเรียงล าดับด้วยการเลือก 

การเรียงล าดับด้วยการเลอืกเป็นขัน้ตอนวธีิการเรียงล าดับอย่างง่ายโดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบ ท างานโดยการ

หาค่าเหมาะสมท่ีสุด (คา่มากสดุหรือนอ้ยสุด) ที่อยู่ในรายการสว่นท่ียังไมเ่รียงและน าค่าเหมาะที่สุดนัน้มาตอ่ท้ายของ

ส่วนท่ีเรียงแลว้ ก็จะท าให้ส่วนท่ีเรียงแลว้มขีนาดใหญ่ขึน้ทีละหน่ึงในแตล่ะรอบการท างาน ท าเช่นนีจ้นไมม่สี่วนท่ียังไม่

เรียงก็เสร็จ  

การเรียงล าดับด้วยการแลกเปลี่ยน 

การเรียงล าดับด้วยการแลกเปลี่ยนเป็นท่ีรู้จักกันมาก คือ บับเบิลซอร์ท (Bubble sort) หลักเกณฑ์ของการ

เรียงล าดับวธีินีค้ือเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนสมาชกิในลสิตท่ี์อยู่ติดกันจนกวา่ชุดของข้อมูลในลสิตถ์ูกเรียงล าดับ  

การเรียงลาดับแบบผสาน 

การเรียงล าดับวธีิควิคซอร์ทเป็นวธีิท่ีปรับปรุงมาจากบับเบิลซอร์ทท่ีท าการเปรียบเทียบสมาชิกในลสิตท่ี์ติดกัน

เพื่อสลับค่า ส่วนวิธีควิคซอร์ทเป็นขัน้ตอนวธีิในการเรียงล าดับท่ีอาศัยการเปรียบเทียบ และยังเป็นตัวอยา่งขั้นตอนวธีิท่ี

ใชห้ลักการแบ่งแยกและเอาชนะท าให้ขั้นตอนวธีิน้ีมปีระสิทธิภาพ  
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3. การด าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยรวบรวมขั้นตอนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนล าดับข้อมูลรูปแบบต่างๆ โดยการรวบรวมผ่านทางสื่อ

อินเตอร์เน็ตอีกท้ังตามหนังสือต่างๆ รวมท้ังรวบรวมภายในการเรียนการสอนท่ีเกิด แล้วน าขั้นตอนวิธีการเรียง

สับเปลี่ยนล าดับข้อมูลมาวิเคราะห์ด าเนินการพัฒนาตามแบบการพัฒนาซอฟแวร์ SDLC (Systems Development Life 

Cycle) โดยมีขัน้ตอนดังตอ่ไปน้ี  

1. รวบรวมข้อมูล โดยจะท าการเก็บรวมรวบขั้นตอนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนล าดับข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ทาง

ชอ่งทางตา่ง ๆ อาทิเชน่ทางอินเตอร์เน็ท ทางชัน้เรียน เป็นต้น 

2. วิเคราะห์อัลกอริทึม วิเคราะห์ออกขั้นตอนวิธีกระบวนหารท างานต่าง ๆ ของเว็บแอพพลิเคชัน โดยมีการ

ใชเ้ครื่องมือผังเข้ามาช่วย (Flow Chart) 

3. ออกแบบ UI (User Interface) ออกแบบหนา้ต่างแสดงผลขั้นตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีความส าคัญอยู่มาก ซึ่ง

การออกแบบท่ีดคีวรออกแบบในรูปแบบท่ีผู้ใช้งานน้ันเข้าใจได้งา่ยและควรออกแบบให้มีความน่าสนใจ 

4. พัฒนาโปรแกรม พัฒนาเว็บแอพพลเิคชันขึน้มาโดยใช้เครื่องทางคอมพวิเตอร์เข้ามาช่วย

5. ทดสอบและจัดทาเอกสาร ทดสอบเว็บแอพพลิเคชันท่ีได้สร้างขึ้นมาพร้อมท้ังจัดท าคู่มือการใช้งาน เพื่อ

อธิบายคุณลักษณะกระบวนการท างานของเว็บแอพพลเิคชันตัวน้ี 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการพัฒนา 

HTML (Hypertext Markup Language) ภาษาหลักท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการ

แสดงผลโดย Hypertext หมายถงึ ข้อความท่ีเชื่อมต่อกันผ่านลิ้ง (Hyperlink) Markup language หมายถงึภาษาที่ใช ้Tag 

ในการก าหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆท่ีแสดงอยูบ่นเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการ

แสดงผลเว็บเพจท่ีต่างก็เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเอง  

JavaScript เป็นภาษายุคใหม่ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอนิเทอร์เน็ตท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง 

เราสามารถเขียน โปรแกรม JavaScript เพิ่มเข้าปในเว็ปเพจเพื่อใชป้ระโยชนส์ าหรับงานดา้นต่าง ๆ ท้ังการค านวณ การ

แสดงผล การรับ-ส่งข้อมูล และท่ี ส าคัญคือ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันทีทันใด นอกจากนี้ยังมีความสามารถ

ด้านอ่ืน ๆ อีกหลายประการท่ีช่วยสร้างความนา่สนใจให้ กับเว็บเพจของเราได้อยา่งมาก  

Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) คือ Application ท่ีถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser (บราวเซอร์) 

ส าหรับการใช้งานเว็บเพจตา่งๆ ซึ่งถูกปรับแตง่ให้แสดงผลแต่สว่นท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล 

ของตัวเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกท้ังผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน 

อนิเตอร์เน็ตและอนิทราเน็ต ในความเร็วต ่าได้  
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4. ผลการศึกษา

จากการศึกษาและรวบรวมขั้นตอนวิธีการเรียงลาดับของข้อมูลนั้นจึงได้ขั้นตอนวิธีการเรียงลาดับของข้อมูล

แบบต่างๆ ท่ีจะนาไปใช้ในการสร้างเว็บแอบพลิเคชั่น แล้วได้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขึ้นมาโดยการนาแผนผังงานเป็น

แมแ่บบเพื่อช่วยในการพัฒนาเว็บแอพพลเิคชั่นนี้ขึ้นมา  

รูปท่ี 1 แผนผังงานการเรียงล าดับแบบ Bubble sort 

(ท่ีมา: https://www.c-programming-simple-steps.com/bubble-sort.html) 

แผนผังงานในแต่ละแบบนัน้จะมรูีปแบบท่ีต่างกัน ในแต่ละแบบของขัน้ตอนวธีิในการเรียงลาดับของขอ้มูล ซึ่ง

ในแต่ละแบบท่ีแตกต่างกันน้ันกจ็ะประสิทธิภาพ จานวนในการสลับตาแหนง่ และเวลาที่ใชใ้นการประมวลผลที่ตา่งกัน  
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รูปท่ี 2 แผนผังงานการเรียงล าดับแบบ Insertion sort 

(ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/450148925240391909/?lp=true) 
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รูปท่ี 3 แผนผงังานการเรียงล าดับแบบ Selection sort 

(ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/137782069827904408/?lp=true) 

Insertion sort และ Bubble sort จะเป็นวิธีการเรียงข้อมูลท่ีผู้คนนิยมใช้ในชีวิตประจาวันกัน อาทิเช่น ในการ

เรียงไพโ่ดยส่วนใหญ่แลว้จะนาวิธี Insertion sort โดยการนาไพน่ัน้มาสอดแทรกเขา้ไป  
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รูปท่ี 4 แผนผังงานการเรียงล าดับแบบ Quick sort 

(ท่ีมา: https://jeffallendevelopment.wordpress.com/2014/01/11/sort-quickly-with-quicksort/) 

Quick sort จะเป็นขัน้ตอนวธีิการเรียงข้อมูลท่ีคอ่นข้างท่ีจะมีความซับซ้อนเนื่องด้วย การเรียงข้อมูลแบบนี้เอง

นัน้ มีการใชก้ารเวยีนเกิด (Recursive function) แต่ในความซับซอ้นมปีระสิทธิท่ีทางานได้ดีในรูปแบบท่ีมีขอ้มูลเป็นจาน

วนมาก  

(ก) 
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(ข) 

รูปท่ี 5 (ก) และ (ข) ตัวอย่างเวบ็แอพพลเิคชั่น 

นอกจากขั้นตอนวธีิการเรียงล าดับข้อมูลยังมีสิ่งส าคัญที่ขาดได้ คือ รูปแบบในการแสดงผลในท่ีน้ีจะมกีารน าสี

และรูปท่ีเป็นกราฟิกน ามาแสดง เกิดการเคลื่อนท่ีให้ดูมคีวามน่าสนใจ แลว้ยังมผีลให้ผู้ท่ีมาศกึษาเกิดความรู้สึกง่ายต่อ

การศึกษาวิธีการเรียงข้อมูลอีกดว้ย พรอ้มท้ังมีการ 

สลับสีระหว่างเปรียบเทียบ และสลับสีเมื่อข้อมูลมีการเรียงล าดับเป็นท่ีเรียบร้อยท าให้ผู้ท่ีมาศึกษานั้นได้มี

การศึกษาและเขส้ใจวธีิการด าเนินการเรียงข้อมูลน้ันได้งา่ยขึ้น  

5. อภิปรายผล

จากการสอบถามผู้ท่ีศึกษาขั้นตอนวิธีการเรียงล าดับข้อมูลนั้น พบว่าผู้ท่ีศึกษาขั้นตอนท่ีวิธีการเรียงล าดับ

ข้อมูลนั้นส่วนมากมีความสับสนในแต่ละแบบวิธีการเรียงล าดับข้อมูลเนื่องการเรียงล าดับข้อมูลในแต่แบบนั้นมักจะมี

ความคล้ายคลึงกัน แต่ว่าในความคล้ายคลึงกันนั้นมีประสิทธิภาพต่างกัน ส่งผลท าให้ผู้ท่ีศึกษานั้นเกิดการเรียนรู้และ

เข้าใจขั้นตอนวิธีการเรียงล าดับข้อมูลได้ล้าช้า การท่ีมีเว็บแอพพลิเคชันแสดงจั้นตอนวิธีการเรียงล าดับข้อมูบขึ้นมานัน้

จะสามารถช่วยให้การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม เนื่องมีการน าภาพและสีช่วยแสดงให้เข้าใจง่ายและมีความ

นา่สนใจ อีกท้ังยังมกีารเข้าถึงน้ันได้หลายช่องทาง  

6. สรุปผลการวิจัย

เว็บแอพพลิเคชันช่วยการศึกษาวชิาโคงสร้างข้อมูล: กรณีศึกษาการเรียงล าดับข้อมูล เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ี

จะช่วยการเรียนการสอนการเรียงล าดับข้อมูลนั้นเกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึ้นกว่าเดิม ท าให้ผู้ใช้งานเว็บแอพพลิเคชันมีการ

เรียนรู้ท่ีดีขึ้น และมีความเข้าใจการเรียงล าดับข้อมูลนั้นได้ดียิ่งขึ้น เนื่องด้วยเว็บพลิเคชั่นนี้มีการแสดงการท างานทีละ

ขั้นตอนในการเรียงล าดับข้อมูล อีกท้ังยังได้น าสีเข้ามาช่วยผู้ท่ีใช้งานนั้นได้เข้าใจขั้นตอนได้ง่ายอีกด้วย และผู้ใช้งาน
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Birds Pro: An Augmented Reality Application for Perching Birds and Non-Perching Birds 

in Thailand   
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บทคัดย่อ:  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี ๙ ไดแ้บ่งนกในประเทศไทยออกเป็น ๑๖ อนัดบั ๔๑ วงศ ์รวมแลว้กวา่ ๙๐๐ ชนิด ทั้งท่ีเป็น
นกประจ าถ่ิน และนกยา้ยถ่ินตามฤดูกาล ซ่ึงการเฝ้าศึกษานกแต่ละชนิด นอกจากจะตอ้งพิจารณา
ตามถ่ินท่ีอยูป่ระจ า และฤดูกาลแลว้ สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศก็เป็นตวัแปรส าคญั ท่ีท า
ให้การศึกษานกแต่ละชนิดท าไดย้าก ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดพฒันาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยใน
การศึกษาลกัษณะท่ีส าคญัของนกไทยท่ีสามารถศึกษาไดต้ลอดเวลา โดยจดัท าเป็นคู่มือดูนกไทย
ประเภทนกจบัคอนและนกไม่เกาะคอน โดยใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมร่วมกบัการข้ึนรูปทรง
สามมิติเป็นโมเดลของนกทั้งสองประเภท  

ค าส าคัญ:  ความเป็นจริงเสริม, แอปพลิเคชนั, โปรแกรมประยกุต,์ นกจบัคอน, นกไม่เกาะคอน 

Abstract: The birds of Thailand represent nearly over 900 species, including resident and 
migratory species, which are approximately 16 orders, 41 families (Thai Junior Encyclopedia 
Project; initiated by His Majesty the King Bhumibol Adulyadej). The study of some birds is quite 
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difficult because of the season migration, geography and weather. This study aims to develop the 
mobile application called Birds Pro for study the important features of perching birds and non-
perching birds in Thailand using augmented reality technique together with the 3D model of 
birds. 

Keywords: Augmented Reality, Mobile Application, Application, Perching Birds, Non-Perching 
Birds. 

๑. บทน า 
นกในประเทศไทยในปัจจุบนัท่ีส ารวจพบมีประมาณ ๙๐๐ กวา่ชนิด ทั้งน้ีเป็นนกประจ าถ่ิน

และนกยา้ยถ่ินตามฤดูกาล ซ่ึงการศึกษานกแต่ละชนิดท่ีอาศยัหรือยา้ยถ่ินตามฤดูนั้นในปัจจุบนัท าได้
ยาก เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา อีกทั้งนก
บางชนิดอาศยัและยา้ยถ่ินไปตามภูมิภาคท่ีแตกต่างกนัท าให้การดูนกท าไดย้ากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการ
เฝ้าดูนกนั้นใช้เวลานาน และหากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยอาจจะไม่สามารถเห็นนกชนิดท่ี
ตอ้งการเฝ้าดูได ้นอกจากน้ีนกบางชนิดอาศยัอยูใ่นป่าลึก จึงยากแก่การท่ีจะพบนกท่ีตอ้งการดู  

ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันท่ีช่วยให้การศึกษาลักษณะท่ีส าคัญของนกท าได้ยิ่งข้ึน ใน
รูปแบบของเกม ส่ือมลัติมีเดีย เช่น iBird Pro Guide to Birds พฒันาโดยบริษทั Mitch Waite Group 
ใช้งานบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส (iBirds, 2017) และ Birds Pro พฒันาโดยบริษทั NATURE 
MOBILE GmbH ใชง้านบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (naturemobile, 2017) ท่ีใชศึ้กษาลกัษณะ
ของนกประจ าถ่ินและนกยา้ยถ่ินตามฤดูกาล ในทวปีอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปตามล าดบั งานวิจยั
ของ (Visutsak, 2016: 2251-2257)ไดน้ าเกมมาช่วยในการศึกษาลกัษณะของนกกินแมลงและนกกิน
ผลไม ้ท่ีมาหาประโยชน์กบัตน้สะเดา โดยการใชเ้กมเป็นส่ือแบบปฏิสัมพนัธ์จะช่วยใหก้ารฝึกทกัษะ
การสังเกตลกัษณะของนกกินแมลงและนกกินผลไม ้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ส าหรับนกใน
ประเทศไทยกวา่ ๙๐๐ ชนิดนั้น บางชนิดเป็นนกประจ าถ่ิน และมีถ่ินอาศยัอยูต่ามภูมิประเทศท่ีเป็น
ป่าเขา มีเพียง ๒๐๐ กวา่ชนิดเท่านั้นท่ีอาศยัอยูใ่นแถบกรุงเทพ และบางจงัหวดัในภาคกลางท่ียงัพอ
ใหน้กัดูนกไปเฝ้าดูและศึกษาลกัษณะได ้(Visutsak, 2016: 2251-2257) นอกจากน้ีการใชเ้ทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ยงัได้ถูกน ามาใช้กับการเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์อีกด้วย 
(Visutsak and Pensiri, 2018) 

หลกัสัตวศาสตร์สากล ไดจ้  าแนกสัตวอ์อกเป็นหมู่ย่อยๆ โดยแบ่งเป็นอนัดบั (Order) ใน
อนัดบัหน่ึงๆ ก็แบ่งออกไปเป็นหลายวงศ์ (Family) ในวงศ์หน่ึงๆ ก็แบ่งออกไปเป็นหลายสกุล 
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(Genus) ถา้เป็นพหูพจน์เรียก (Genera) แต่ละสกุลจะก็ประกอบดว้ยสัตวห์ลายชนิด (Species) ใน
กว่า ๙๐๐ ชนิดน้ีสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ได้แบ่งนกในประเทศไทยออกเป็น ๑๖ อนัดบั 
๔๑ วงศ ์(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, ๒๕๑๒) การศึกษาอนุกรมต่างๆของนกในประเทศไทย 
ในปัจจุบนันั้นนกบางชนิดท่ีใกล้จะสูญพนัธ์ุนั้น ภาพประกอบท่ีใช้ในการศึกษามีเพียงภาพวาด
เท่านั้น ท าให้การศึกษาท าได้ยาก หนังสือท่ีมีภาพประกอบของนกในประเทศไทย ท่ีได้รับการ
ยอมรับในวงวิชาการในปัจจุบนัก็มีเพียงเล่มเดียวคือ หนงัสือ BIRD GUIDE OF THAILAND ของ
นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล มีรูปสีของนกทุกชนิดท่ีรู้จกัหรือเคย พบในประเทศไทย พร้อมด้วย
ค าอธิบายยอ่ๆ เป็นแนวทางส าหรับผูส้นใจ (นายแพทยบุ์ญส่ง เลขะกุล, ๒๕๑๑) 

ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดพฒันาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการเรียนรู้ท่ีสามารถศึกษา
ลกัษณะของนกไดต้ลอดเวลา โดยจะจดัท าเป็นคู่มือดูนกไทยประเภทนกจบัคอนและนกไม่เกาะ
คอน โดยใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม ร่วมกบัการใชส่ื้อสามมิติมาช่วยเพื่อให้คู่มือดูนกมีความ
น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา 

๒. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
๑. เพื่อพฒันาแอปพลิเคชันคู่มือดูนกไทยประเภทนกจบัคอนและนกไม่เกาะคอนโดยใช้

เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 
๒. เพื่อให้การศึกษาลกัษณะของนกจบัคอนและนกไม่เกาะคอนสามารถท าไดต้ลอดเวลา 

เป็นการฝึกทกัษะการสังเกตลกัษณะท่ีส าคญัของนกทั้งสองประเภท ก่อนเดินทางไปดูนกในสถานท่ี
จริง (Field Trip) 

๓. การด าเนินการวจัิย 
โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนัท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
๑. โปรแกรม Vuforia ส าหรับตรวจจบัมาร์กเกอร์ (Marker)  
๒. โปรแกรม Google SketchUp ส าหรับสร้างโมเดลนกสามมิติ 
๓. โปรแกรม Unity3D ส าหรับพฒันาแอปพลิเคชนั Birds Pro: คู่มือดูนกไทยประเภทนก

จบัคอนและนกไม่เกาะคอนโดยใชค้วามเป็นจริงเสริม 
รูปภาพของนกท่ีจะน ามาใชมี้จ านวน ๙๓ ชนิด (All about birds, 2017) แบ่งเป็นนกไม่เกาะ

คอนจ านวน ๕๑ ชนิด ไดแ้ก่ นกเป็ดผเีล็ก นกจมูกหลอดลาย นกโตค้ล่ืนสีคล ้า นกร่อนทะเลหางแดง 
นกกระทุง นกบูบีเทา้น ้ าเงิน นกกาน ้ าปากยาว นกอา้ยงัว่ นกโจรสลดัใหญ่ นกยางด า นกกระสาคอ
ขาวปากแดง นกช้อนหอยขาว เป็ดคบัแค เหยี่ยวออสเปร เหยี่ยวรุ้ง เหยี่ยวเคสเตรล นกหวา้ นกคุ่ม
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อืดใหญ่ นกกระเรียนไทย นกอญัชนัคิ้วขาว นกฟินฟุต นกอีแจว นกโป่งวิด นกหวัโตกินปู นกปาก
งอน นกกระแตผีเล็ก นกแอ่นทุ่งเล็ก นกกระแตแต้แวด้ นกปากซ่อมดง นกสกัวหวงซ้อน นก
นางนวลธรรมดา นกนางนวลแกลบเล็ก นกกรีดน ้า นกพิราบป่า นกแขกเตา้ นกกาเหวา่ นกแสก นก
เคา้แมว นกปากกบลายด า นกตบยุงหางยาว นกแอ่นตาล นกแอ่นฟ้าหงอน นกขุนแผนหวัแดง นก
กะเตน็ใหญ่ธรรมดา นกจาบคาหวัเขียว นกตะขาบทุ่ง นกกะรางหวัขวาน  นกแก๊ก นกโพระดกคอสี
ฟ้า นกพรานผึ้ง นกหวัขวานด่างอกลายจุด 

นกจบัคอน ๔๒ ชนิด ได้แก่ นกพญาปากกวา้งหางยาว นกแตว้แลว้ธรรมดา นกจาบฝน
เสียงใส นกนางแอ่นบา้น นกเดา้ดินอกสีชมพ ูนกพญาไฟสีเทา นกคอสามสี นกปรอดหวัสีเขม่า นก
เขียวกา้นตองทอ้งสีส้ม นกขมิ้นนอ้ยธรรมดา นกมุดน ้ า นกเอ้ียงถ ้า นกยอดขา้วหางแพนหวัแดง นก
กระจ๊ิดเขียวคล ้า นกกางเขนบา้น นกอีแพรดแถบอกด า นกแซวสรรค ์นกโกงกางหวัโต นกกินแมลง
ตาเหลือง นกปากนกแกว้หัวเทา นกต๊ิตหัวแดง นกกระจอ้ยป่าโกงกาง นกต๊ิดใหญ่ นกไต่ไมใ้หญ่ 
นกเปลือกไม ้นกต๊ิดหน้าแดง    นกกินปลีคอสีน ้ าตาล นกสีชมพูสวน นกแว่นตาขาวหลงัเขียว นก
ขมิ้นทา้ยทอยด า นกเขียวคราม นกอีเสือลาย นกเฉ่ียวดงหางสีน ้ าตาล นกแซงแซวหางปลา นกแอ่น
พง นกกาน้อยหงอนยาว นกเอ้ียงหัวสีทอง นกจาบธรรมดา นกกระต๊ิดหงอนแดง นกจาบปีกอ่อน
เล็ก นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ นกกระจอกบา้น 

เม่ือไดรู้ปภาพของนกทั้ง ๙๓ ชนิดแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการน ามาข้ึนรูปเป็นโมเดลนกสาม
มิติ และลงสี และน าไปจดัเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูลเพื่อเตรียมน ามาใช้ในขั้นตอนการตรวจจบัมาร์ก
เกอร์ต่อไป รูปท่ี ๑ และ ๒ แสดงการข้ึนรูปโมเดลนกสามมิติดว้ยโปรแกรม SketchUp  

รูปที ่๑ แสดงการข้ึนโครงโมเดลนกสามมิติดว้ยโปรแกรม SketchUp 
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รูปที ่๒  แสดงการลงสีโมเดลนกสามมิติดว้ยโปรแกรม SketchUp 

ในส่วนของการตรวจจบัมาร์กเกอร์นั้น Vuforia จะเป็นตวัจดัการ โดยตอ้งท าการสร้าง
ฐานขอ้มูลมาร์กเกอร์ท่ีจะน ามาใช้ในการตรวจจบัผ่าน Web API (Application Programming 
Interface) ของ  Vuforia ซ่ึงจะมีการน าภาพไปผา่นกระบวนการประมวลผลทางภาพ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ จากนั้นจึงน าฐานขอ้มูลมาร์กเกอร์มาติดตั้งในแอปพลิเคชนั โดยภายในโปรแกรม Vuforia 
จะมีฐานขอ้มูลของมาร์กเกอร์ทั้งหมดเพื่อใชใ้นการจ าแนกมาร์กเกอร์ และในมาร์กเกอร์แต่ละตวัจะ
มีหมายเลขดชันี (Index) เป็นค่าท่ีถูกก าหนดเขา้มาเพื่อจ าแนกมาร์กเกอร์แต่ละอนั หลงัจากมีการ
ตรวจพบมาร์กเกอร์ Vuforia จะคืนหมายเลขดชันีของตวัมาร์กเกอร์กลบัมาท่ีแอปพลิเคชัน ซ่ึง
หมายเลขดัชนีท่ีส่งคืนกลบัมาก็คือหมายเลขของนกท่ีจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลของแอปพลิเคชัน
นัน่เอง  

การออกแบบส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ช้ (GUI-Graphic User Interface) เป็นการร่าง
รูปแบบหน้าจอของโปรแกรมก่อนท่ีจะพฒันาแอปพลิเคชนั เม่ือเร่ิมการท างานโปรแกรมจะเขา้สู่
หนา้การท างาน ซ่ึงแบ่งออกไดส้ามส่วนคือ ๑) แสดงขอ้มูลของนก ๒) แสดงโมเดลของนก และ ๓) 
ปุ่มท่ีใชส้ าหรับหมุนโมเดล รูปท่ี ๓ แสดงแบบร่างหนา้จอของส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ช ้
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รูปที ่๓ แสดงแบบร่างหนา้จอของส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ช ้

การออกแบบในการแสดงผลโมเดลและรายละเอียด แบ่งไดเ้ป็น ๒ ส่วน 
 ๑. การจดัเก็บโมเดล: ในส่วนของการจดัเก็บโมเดล โมเดลทุกตวัจะถูกวางไวบ้นหนา้จอใน

ตอนเร่ิมตน้ของการท างานอยูก่่อนแลว้ การแสดงผลจะใช้วิธีการเปิด-ปิดทีละตวั เขา้ถึงไดโ้ดยเม่ือ
ตรวจพบมาร์กเกอร์จะแสดงโมเดลทนัที 

๒. การจดัการรายละเอียด: ในส่วนของการจดัการรายละเอียด รายละเอียดทั้งหมด ๕ อยา่ง 
คือ ช่ือ ช่ือสามญั ช่ือวิทยาศาสตร์ วงศ ์และรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่ึงทั้งหมดน้ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดย
การใชห้มายเลขดชันีไปเรียกขอ้มูลจากอาร์เรยม์าแสดง 

๔. ผลการศึกษา 
 การท างานของแอปพลิ เคชัน  เ ม่ือโปรแกรมถูกโหลด  ให้น ากล้อง ท่ี ติดมากับ

โทรศพัท์มือถือไปส่องท่ีมาร์กเกอร์ โปรแกรมจะแสดงตวัโมเดลนกสามมิติและขอ้มูลของนกท่ี
ผูใ้ชง้านตอ้งการศึกษาบนหนา้จอ โดยแถบขอ้มูลดา้นขวามือสามารถเลือนข้ึน-ลงไดเ้พื่ออ่านขอ้มูล
เพิ่มเติม ตามหน้าจอท่ีได้ออกแบบไวด้งัรูปท่ี ๓ ผูใ้ช้สามารถหมุนตวัโมเดลนกไปตามทิศทางท่ี
ผูใ้ช้งานตอ้งการได้โดยคลิกปุ่มทิศทางท่ีตอ้งการด้านล่างซ้าย (ปุ่มหมายเลข ๓) แผนภาพแสดง
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม (Activity Diagram) แสดงในรูปท่ี ๔ และหนา้จอของโปรแกรม 
(Screen captured) ท่ีแสดงรายละเอียดของนกบางชนิดแสดงในรูปท่ี ๕ ถึงรูปท่ี ๑๐ 
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รูปที ่๔ แสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรม Birds Pro 

จากแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างาน เม่ือผูใ้ช้ถือกล้องไปส่องท่ีมาร์กเกอร์ จากนั้น 
Vuforia จะท าการตรวจสอบมาร์กเกอร์กับ DBMarker ว่ามีอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ เม่ือพบ 
DBModel จะส่งหมายเลขดชันี กลบัมายงั Vuforia การแสดงโมเดลนกจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ Vuforia 
ตรวจพบมาร์กเกอร์ และจะท าการแสดงโมเดลนกทนัที ซ่ึงโมเดลนกได้ถูกโหลดมารออยู่บน
หนา้จอของโปรแกรมอยูก่่อนแลว้ และน าหมายเลขดชันีท่ีไดม้า ไปสืบคน้ในโครงสร้างอาร์เรยข์อง 
Detail เม่ือพบจะน ารายละเอียดของนกตามหมายเลขดชันี มาแสดงท่ีหนา้จอของโปรแกรม (บริเวณ
หมายเลข ๑ ตามรูปท่ี ๓) 
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รูปที ่๕ แสดงภาพของนกบูบีเทา้น ้าเงิน (นกไม่เกาะคอน) บนแอปพลิเคชนั Birds Pro 

รูปที ่๖ แสดงภาพของนกบูบีเทา้น ้าเงิน บนแอปพลิเคชนั Birds Pro เม่ือมีการหมุนโมเดลนก 

รูปที ่๗  แสดงภาพของนกปากงอน (นกไม่เกาะคอน) บนแอปพลิเคชนั Birds Pro 
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รูปที ่๘  แสดงภาพของนกปากงอน บนแอปพลิเคชนั Birds Pro เม่ือมีการหมุนโมเดลนก 

รูปที ่๙  แสดงภาพของนกแซวสวรรค ์(นกเกาะคอน) บนแอปพลิเคชนั Birds Pro 

รูปที ่๑๐ แสดงภาพของนกแซวสวรรค ์บนแอปพลิเคชนั Birds Pro เม่ือมีการหมุนโมเดลนก 
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หลงัจากท่ีพฒันาแอปพลิเคชนั Birds Pro เสร็จส้ินแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าเอาแอปพลิเคชนัไปใช้
ทดสอบการใช้งานจากกลุ่มทดสอบย่อย เพื่อทดสอบในเร่ืองการออกแบบโปรแกรม การใช้งาน
โปรแกรมในภาพรวม ซ่ึงผูท้ดสอบเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครจ านวน 31 คน ไดผ้ลการประเมินดา้นการ
ออกแบบ และการใชง้านดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั Birds Pro 
เกณฑก์ารประเมินในดา้น ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. ความง่ายของการใชง้าน 4.44 0.58 
2. การออกแบบ UI 4.40 0.47 
3. การให้ความรู้เร่ืองลักษณะท่ีส าคญัของ
นกจบัคอนและนกไม่เกาะคอน

4.32 0.50 

4. ความชดัเจน รายละเอียด และขนาดของ
โมเดลนก 3 มิติ

4.44 0.50 

5. ความรวดเร็วของการแสดงผลของโมเดล
บนหนา้จอโทรศพัท/์แทบ็เล็ต

4.36 0.48 

รวม 4.39 0.45 

5. อภิปรายผล
การประเมินผลดา้นการออกแบบ และการใชง้าน ของผูใ้ช้แอปพลิเคชนั Birds Pro พบว่า 

ผูใ้ชส่้วนใหญ่มีประสบการณ์การใชง้านแอปพลิเคชนัต่างๆมาแลว้ เช่นเกม และการใชแ้อปพลิเคชนั
บนโทรศพัท์มือถือ จึงไม่พบปัญหาด้านการใช้งาน จากตารางท่ี ๑ พบว่า คะแนนเฉล่ียของการ
ประเมินในทุกดา้น ผูใ้ช้ให้คะแนนในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.39 เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ความง่ายของการใชง้านมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.44 และดา้นความ
ความชดัเจน รายละเอียด และขนาดของโมเดลนก 3 มิติ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.44 และด้านท่ีมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการให้ความรู้เร่ืองลกัษณะท่ีส าคญัของนกจบัคอนและนกไม่เกาะ
คอน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ซ่ึงจากความเห็นของผูว้ิจยัพบวา่ หากมีการให้ความรู้แก่ผูท้ดสอบ
ในเร่ืองของลกัษณะท่ีส าคญัของนกทั้งสองประเภทก่อนการเล่นแอปพลิเคชนั ผูท้ดสอบอาจจะมี
ความเขา้ใจลกัษณะ และสังเกตความแตกต่างของนกจบัคอนและนกไม่เกาะคอนไดดี้กว่าน้ี ส่วน
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ความตอ้งการท่ีผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่มเติมได้แก่ เสียงบรรยายการให้ความรู้เร่ืองนกจบัคอนและนกไม่
เกาะคอน แทนการท่ีตอ้งมาอ่านเองจากแอปพลิเคชนั   

6. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ
การใช้งานของโปรแกรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ โปรแกรมสามารถคน้หา 

มาร์กเกอร์ และแสดงโมเดลนกสามมิติ พร้อมกบัขอ้มูลของนกชนิดนั้นๆได ้การตรวจจบัของมาร์ก
เกอร์ใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งอาศยัแสงสวา่งท่ีเพียงพอในการตรวจจบั และคุณภาพของกลอ้งท่ีติดมา
กบัโทรศพัทมื์อถือ ในเร่ืองของการโฟกสัภาพของมาร์กเกอร์ท่ีอยูใ่นระยะใกล ้ขอ้จ ากดัในเร่ืองของ
การสร้างโมเดลนกสามมิติดว้ยโปรแกรม Google SketchUp คือความละเอียดของโมเดลนกท่ีได้ 
เน่ืองจากเป็นโปรแกรมประเภท Freeware ท าให้การใชง้านในเร่ืองการ render รูปทรงสามมิติยงัไม่
มีความละเอียดพอ ซ่ึงท าให้การแสดงรายละเอียดของนกบางชนิดยงัท าได้ไม่ละเอียดเท่าท่ีควร

แนวทางในการพฒันาต่อคือใช้โปรแกรมข้ึนรูปสามมิติอ่ืนเช่น Blender ท่ีให้ผลของการ 
render ท่ีให้รายละเอียดไดดี้กว่าโปรแกรม Google SketchUp และพฒันาแอปพลิเคชนักบันก
ประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติม ซ่ึงผูว้ิจยัมีแนวทางในการน าแอปพลิเคชนัน้ีไปใชใ้นการให้ความรู้เร่ืองการ
สังเกตลกัษณะท่ีส าคญัของนก เช่นลกัษณะปาก ปีก และขนาดล าตวั ซ่ึงจะน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงใน
ชุดโครงการ Game-based learning การเรียนรู้ลกัษณะส าคญัของนกกินแมลงและนกกินผลไมโ้ดย
ใชเ้กมเป็นส่ือต่อไป 
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แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเลา่เกาะหนเูกาะแมว 

Animation 2D Narrative of Koh Nu Koh Meaw 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อแอนิเมชันในรูปแบบ 2 มิติ ให้ผู้สนใจทราบถึงตํานานความเป็นมาของเกาะ

หนูเกาะแมว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสงขลา และศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อส่ือ

แอนิเมชัน โดยเนื้อหาของงานวิจัยนี้จะแบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ส่วน 1) การนําเสนอตํานานความเป็นมาของเกาะหนู

เกาะแมว ผ่านทางตัวละคร 6 ตัวละคร ฉาก 9 ฉาก โดยมีมุมกล้องในการนําเสนอแบบซูม ทิลท์ และแพน อีกทั้งยังใช้

เทคนิคการสร้างแอนิเมชันตามกฎพื้นฐานทั้ง 8 กฎ ซึ่งผู้วิจัยใช้ซอฟต์แวร์อะโดบี แฟลชในการสร้างตัวละคร ฉาก และ

ข้อความ ในรูปแบบของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ และซอฟต์แวร์อะโดบี ซาวด์บูท ในการจัดการในเร่ืองของเสียงบรรยาย และ

เสียงประกอบอื่น ๆ 2) ส่วนเกมประกอบแอนิเมชัน ด้วยซอฟต์แวร์อะโดบี แฟลซ และภาษาแอคชันสคริปต์ ผลการวิจัย

พบว่าความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน จํานวน 40 คน ผ่านทางเว็บไซต์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  

( X = 4.53 , S.D. = 0.32) 

คําสําคัญ: แอนเิมชัน, เกม, สงขลา, เกาะหนูเกาะแมว 

Abstract: This research has the purpose to produce animation media in form of two dimensional format for people 

who interest in history of the Koh Nu Koh Meaw. The history is the symbol and attraction place in Songkhla province 

and study the satisfaction of viewers toward animation. The content of this research will be presented divide into 2 

parts: 1) to represent the history of the Koh Nu Koh Meaw through 6 characters and 9 scenes by having the camera 

angle in zoom, tilt and pan. Moreover, using technique to build animation follow by basic rules of 8 rules. The 

researchers used Adobe Flash software to create characters, scenes and messages in the form of 2-dimensioned 

animation and Adobe Soundbooth software in order to manage transcript and other sound. 2) the section of game 

animation by Adobe Flash software and Action Script language. The result was found that 40 viewers’ satisfaction in 

this animation via website with the average in a very good level ( X = 4.53 , S.D. = 0.32) 

Keywords: animation, game, Songkhla, Koh Nu Koh Meaw   

K D S  2 0 1 8   หน้า  394



1. บทนํา

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของ

ภาคใต้ และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางศาสนา ชาติพันธ์ุ ภาษา วิถี

ชีวิต และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเป็นลําดับที่ 4 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต 

กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ตามลําดับ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) โดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด

สงขลา เช่น เกาะหนูเกาะแมว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในเขตอําเภอเมือง โดยเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งและเป็น

แหล่งเหมาะสําหรับการตกปลา ปัจจุบันมีประติมากรรมรูปปั้นหนูแมวเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเกาะหนูเกาะแมว 

นอกจากนี้บนเกาะหนูยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญคือ ป้อมปืนใหญ่และหลุมหลบภัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

(สํานักงานเทศบาลนครสงขลา, 2556) หาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายสีขาวที่มีความสวยงามในอําเภอสิงหนคร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเวลาอัสดงที่แสงอาทิตย์กระทบกับหาดทราย จะเกิดแสงประกายที่สวยงามบรรจบกับสวนสนตลอดแนว 

(จังหวัดสงขลา, 2554) เขาตังกวน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในเขตอําเภอเมือง มีลักษณะเป็นเนินเขาสูงจาก

ระดับน้ําทะเล ประมาณ 2,000 ฟุต ซึ่งบนยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอําเภอเมืองสงขลา รวมถึงเป็นที่

ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองสงขลาเป็นอย่างยิ่ง (การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย, 2560)  

(a) เกาะหนูเกาะแมว (b) หาดทรายแก้ว (c) เขาตังกวน

รูปที่ 1 ตัวอย่างสถานที่ทอ่งเทีย่วในอําเภอเมืองสงขลา 

จากตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสงขลาที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะอยู่กันคนละอําเภอแต่กลับมี

ตํานานความเป็นมาจากเรื่องเล่าเดียวกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่อาจไม่ทราบถึงตํานานความเป็นมา

ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองเล่าเกาะหนูเกาะแมว โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง

ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะการจําลองเหตุการณ์ พร้อมเสียง และคําบรรยายประกอบ ซึ่งการ

นําเสนอส่ือในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ สามารถนําเสนอเร่ืองราวให้มีความน่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย และสามารถเข้าถึงผู้ชมได้

เป็นจํานวนมาก (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2555) อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ของผู้ชมอย่างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้คําอธิบายที่มีลักษณะเป็นข้อความที่สั้น กระชับได้ใจความ รวมถึงมีภาพ และเสียง

ประกอบ (สุรพงษ์ เวชสุวรรณมณี, 2550)  การพัฒนาส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ตํานาน

ความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมว เขาตังกวน และหาดทรายแก้ว รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 

โดยส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองเล่าเกาะหนูเกาะแมวนี้จัดเป็นสื่อเสริมการเรียนรู ้ซึ่งจะช่วยให้ผู้สนใจสามารถเข้าใจถึงตํานาน
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ความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมว นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีแนวคิดในการพัฒนาเกมประกอบส่ือแอนิเมชัน เพื่อสร้างความ

สนุกสนานและความเพลิดเพลนิให้แก่ผู้สนใจอีกดว้ย 

2. การดําเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใช้ตัวแบบ ADDIE Model (Serhat Kurt, 2017) ซึ่งมี

ขั้นตอนสําคัญ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

2.1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (A: Analysis) 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าตํานานความเป็นมาเกี่ยวกับเกาะหนูเกาะแมวซึ่งเป็นเร่ืองเล่าที่สืบทอดกันมาและไม่

ทราบว่าผู้ใดแต่ง โดยได้ทําการรวบรวมข้อมูลและลงสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้คนในพื้นที่ แล้วทําการสํารวจสถานที่จริง 

จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์รูปแบบที่จะใช้ในการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการนําเสนอในงานวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของสือ่แอนิเมชัน 2 มิต ิเร่ืองเล่าเกาะหนูเกาะแมว 

2.2. ขั้นตอนการออกแบบ (D: Design)  

จากที่ผู้วิจัยไดท้ําการวิเคราะห์การทํางานของส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองเล่าเกาะหนูเกาะแมว ออกเป็น 2 ส่วน 

ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบนี้ ผู้วิจัยจะนําเสนอการออกแบบการทํางานใน 2 ส่วน ดังนี้ 

2.2.1 การออกแบบส่วนตาํนานความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมว 

  ผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ในส่วนของตํานานความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมว 

ตั้งแต่การออกแบบเนื้อเร่ือง (Story) เป็นการออกแบบเรื่องราวตํานานความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมวจากการค้นคว้า

ข้อมูล และการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้คนในท้องที่ การออกแบบตัวละครและฉาก (Characters and Screens) เป็นการ

ออกแบบตัวละครและฉากที่สําคัญ ซึ่งบอกเล่าเร่ืองราวเหตุการณ์ในตํานานความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมว ซึ่งใน

งานวิจัยนี้จะถ่ายทอดผ่านทางตัวละครสําคัญ 6 ตัวละคร ได้แก่ หนู แมว สุนัข พ่อค้าชาวจีน ลูกสาวพ่อค้าชาวจีน และ

แม่ค้า ดังรูปที่ 3 นอกจากนี้ยังมีฉากสําคัญที่ใช้ประกอบในงานวิจัยจํานวน 9 ฉาก ดังรูปที่ 4 และการออกแบบสตอร่ีบอร์ด 

แอนิเมชัน 2 มิต ิเรื่องเล่าเกาะหนูเกาะแมว

ตํานานความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมว เกมประกอบแอนิเมชัน 

ให้แง่คิดในเร่ือง 

- ความสามัคคี

- การมีน้ําใจ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อตอ่กัน

- ไม่ควรละโมบ

- สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

ให้แก่ผู้เล่น
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(Storyboard) ซึ่งเป็นการออกแบบโดยใช้ภาพในการเล่าเร่ืองให้ได้ครบถ้วนทั้งเหตุการณ์ รวมทั้งกระบวนการที่ดําเนินไป

ตามเนื้อเรื่อง จนถึงผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการ ซึ่งภาพทั้งหมดจะเรียงต่อเนื่องเป็นเหตุผลกัน เมื่อดูแล้วสามารถเข้าใจ

เร่ืองราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน (ดนัย ม่วงแก้ว, 2552) ดังรูปที่ 5 

รูปที่ 3 การออกแบบตัวละคร 

รูปที่ 4 การออกแบบฉาก 
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นําเรื่อง พ่อคา้ชาวจนีกําลังเดินทางไปยังเมืองสงขลา พอ่ค้าซ้ือสุนัขและแมวให้ลูกสาว 

สุนัขและแมวคุยปรกึษากัน หนูแอบฟังสุนัขและแมวคุยกัน แมวขู่หนูให้ขโมยดวงแก้ว 

หนูขโมยดวงแกว้จากพอ่คา้ สุนัข แมว และหนูว่ายน้ํากลับเมืองสงขลา แมวแย่งดวงแก้วไปจากหนู 

แมวและหนูจมน้ําทะเลตาย แมวและหนูกลายเป็นเกาะแมวและเกาะหนู สุนัขวา่ยน้ํามาตายบนฝัง่ 

สุนัขกลายไปเป็นเขาตังกวน ดวงแก้วแตกละเอียดกลายเป็นหาดทรายแก้ว ฉากจบ 

รูปที่ 5 การออกแบบสตอรี่บอร์ด 

2.2.2 การออกแบบเกมประกอบแอนเิมชัน 2 มิติ 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ ในส่วนของเกมประกอบแอนิเมชัน ตั้งแต่การ

ออกแบบเนื้อเร่ืองในเกม ซึ่งจะกําหนดให้ผู้เล่น 2 คน เป็นตัวแทนของแมวและหนู โดยจะต้องแข่งกันเก็บดวงแก้ว และดวง

แก้ววิเศษที่ตกลงในทะเล ซึ่งหากผู้เล่นเก็บดวงแก้ว 1 ดวง จะได้คะแนน 10 คะแนน แต่หากเก็บดวงแก้ววิเศษ 1 ดวง จะได้

คะแนน 100 คะแนน หากผู้เล่นคนใดมีคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นไป โดยในเกมจะมีอุปสรรคสิ่งกีดขวางคือ  
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ถังน้ํามันและเรือที่แล่นอยู่ในทะเล การออกแบบตัวละครและฉากในเกม จะทําการออกแบบตัวละครและฉากที่ใช้เล่า

เร่ืองราวในเกมผ่านทางตัวละครสําคัญ 6 ตัว ได้แก่ หนู แมว ถังน้ํามัน เรือ ดวงแก้ว และดวงแก้ววิเศษ ส่วนฉากในเกมจะ

เป็นฉากทะเล ดังรูปที่ 6  และการออกแบบรูปแบบของเกม จะใช้แป้นคีย์บอร์ดกลุ่มควบคุมทิศทางซ้าย ขวา บน ล่าง และ

แป้น W, A, S และ D ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของหนูและแมว ดังรูปที่ 7 

หนู แมว 

(b) ฉากในเกม

ถังน้ํามัน เรือ 

ดวงแก้ว ดวงแก้ววิเศษ 

(a) ตัวละครในเกม

รูปที่ 6 การออกแบบตัวละครและฉากในส่วนของเกมประกอบแอนิเมชัน 

(a) แป้นคีย์บอร์ดสําหรับผู้เล่นฝั่งหนู (b) แป้นคีย์บอร์ดสําหรับผู้เล่นฝ่ังแมว

รูปที่ 7 แปน้คยีบ์อร์ดที่ใช้ในเกมประกอบแอนิเมชัน 

2.3. ขั้นตอนการพัฒนา (D: Development)  

 เป็นขั้นตอนของการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ซึ่งจะนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบในขั้นตอน

ก่อนหน้า มาสร้างตัวละคร ฉาก และข้อความ ในรูปแบบของสื่อแอนิเมชัน 2 มิต ิโดยใช้ซอฟต์แวร์ Adobe Flash และสร้าง

เสียงบรรยาย พร้อมเสียงประกอบอื่น ๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Adobe Soundbooth ซึ่งมีมุมกล้องในการนําเสนอได้แก่ zoom, tilt 

และ pan อีกทั้งยังใช้เทคนิคการสร้างแอนิเมชันตามกฎพืน้ฐานทัง้ 8 กฎ ได้แก ่การกระดอน การสะบัด การเดินและว่ิง การ

ยกวัตถุที่มีน้ําหนัก การสะดุ้ง การสนทนา การเดินของสัตว์สี่เท้า การทําเทคนิคของธรรมชาติ และใช้ซอฟต์แวร์ Adobe 

Premiere ในการตัดต่อวิดีโอ นอกจากนี้ในส่วนของเกมประกอบแอนิเมชันมีการใชภ้าษาโปรแกรม Action Script  ซึ่งเป็น

ภาษาสคริปต์ที่ใช้ในการทํางานร่วมกับโปรแกรม Adobe Flash เพื่อให้สามารถทํางานในรูปแบบโต้ตอบ (Interactive) ได ้

โดยมีตัวอย่างผังการทํางานของโปรแกรม (Program Flowchart) ในส่วนของการคิดคะแนนในเกมประกอบแอนิเมชัน 2 มิต ิ 
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ดังรูปที่ 8 ซึ่งจะมีการเพิ่มคะแนนเมื่อผู้เล่นเก็บดวงแกว้ หรือดวงแก้ววิเศษได ้จะลดคะแนนลงเม่ือผู้เล่นชนกับถังน้ํามัน และ

จะให้ผู้เล่นกลับไปยังจุดเริ่มต้นอกีครั้งเมื่อผู้เล่นชนกับเรือ โดยจะคิดคะแนนภายใต้เงื่อนไขเวลาของการเลน่ไมเ่กนิ 20 วินาท ี

การคิดคะแนน

คะแนน 0
ตําแหน่ง จุดเริ่มต้น

ผู้เล่นเก็บดวงแก้ว

ผู้เล่นเก็บดวงแก้ววิเศษ

ผู้เล่นชนถังน้ํามัน

ผู้เล่นชนเรือ

คะแนน คะแนน + 10
ตําแหนง่ ตําแหน่ง + 1

คะแนน คะแนน + 100
ตําแหน่ง ตําแหน่ง + 1

คะแนน คะแนน – 5
ตําแหน่ง ตําแหน่ง + 1

ตําแหน่ง จุดเริ่มต้น

(ตําแหน่ง <> จุดสุดท้าย)
&& (เวลา <> 20)

แสดงผลการทํางาน จบการทํางาน
เท็จ

จริง

จริง

จริง

จริง

จริง

เท็จ

เท็จ

เท็จ

เท็จ

รูปที่ 8 ผังการทํางานในส่วนการคิดคะแนน 
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 2.4. ขั้นตอนการนําไปใช้งาน (I: Implementation)  

 เป็นการนําส่ือแอนิเมชัน  2 มิติ เรื่องเล่าเกาะหนูเกาะแมวไปเผยแพร่ผ่านผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของ

ผู้วิจัยและผ่านทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/noo-meaw และ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่

สนใจในตํานานความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมวได้เข้าชมและเลน่เกมประกอบแอนิเมชัน 

2.5. ขั้นตอนการประเมินผล (E: Evaluation)  

 เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผู้วิจัยและ

เว็บไซต์และในช่วงระหว่างวันที่ 7- 31 พฤษภาคม 2561 ด้วยความสมัครใจและไม่มีเกณฑ์ในการคัดผู้ชม จํานวนทั้งสิ้น  

40 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานตามวิธีการให้คะแนนของลิเคิร์ท (Likert R.,1932) แล้วนํามาหา

ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standardization: S.D.) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีของ

ธานินทร ์ศลิปจ์ารุ (2550) ดังนี้ 

4.51-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 

3.51-4.50 หมายถงึ ระดับด ี

2.51-3.50 หมายถงึ ระดับปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถงึ ระดับน้อย 

1.00-1.50 หมายถงึ ระดับนอ้ยที่สุด 

3. ผลการศึกษา

สื่อแอนิเมชัน 2 มิต ิเร่ืองเล่าเกาะหนูเกาะแมว ที่พัฒนาขึ้นมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

3.1. ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิต ิ

 สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองเล่าเกาะหนูเกาะแมวได้พัฒนาตามตัวแบบ ADDIE Model และนําเทคนิคการสร้าง

แอนิเมชันตามกฎพื้นฐานทั้ง 8 กฎ ทฤษฎีสี และหลักการของแสงและเงา รวมถึงนําไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมี

ตัวอย่างหน้าจอการนําเสนอในส่วนของตํานานความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมวดังรูปที่ 9 

(a) ผลการทํางานในส่วนของส่วนตํานานความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมว

รูปที่ 9 ตัวอย่างหน้าจอสือ่แอนิเมชัน 2 มติ ิเรื่องเล่าเกาะหนูเกาะแมว 
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(b) ผลการทํางานในส่วนของเกมประกอบแอนิเมชัน

รูปที่ 9 ตัวอย่างหน้าจอสือ่แอนเิมชัน 2 มิต ิเรื่องเล่าเกาะหนูเกาะแมว (ตอ่) 

3.2.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 

จากการนําเสนอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองเล่าเกาะหนูเกาะแมวผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผู้วิจัยและ

เว็บไซต์ โดยมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ชม ดังตารางที่ 1 โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 30 

เพศหญิง ร้อยละ 70 มีระดับช่วงอายุ 20 – 30 ปี สูงสุดที่ร้อยละ 67.50 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีสูงสุดที่ 

ร้อยละ 80 และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.52, S.D. = 0.32) 

โดยความพึงพอใจด้านการจัดเนื้อหาและนําเสนอเนื้อหามีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจในเนื้อหา ด้านการ

ออกแบบสื่อ ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน และด้านกระบวนการเรียนรู้ โดยมีคา่เฉลี่ย 4.56, 4.55, 4.53, 4.51 และ 

4.50 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูช้ม 

ข้อมูล ร้อยละ 

เพศ 

- ชาย 30 

- หญิง 70 

ช่วงอายุ 

- น้อยกว่า 20 ปี 27.50 

- 20 – 30 ปี 67.50 

- 31 – 40 ปี 2.50 

- มากกว่า 40 ปี 2.50 

ระดับการศึกษา 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 

- ปริญญาตรี 80 

- สูงกว่าปริญญาตรี 5 
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ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มตีอ่ส่ือแอนเิมชัน 2 มิต ิ

รายการประเมิน S.D. ความหมาย 

ด้านการออกแบบสือ่ 4.53 0.22 ดีมาก 

ด้านการจัดเนือ้หาและนําเสนอเนื้อหา 4.56 0.31 ดีมาก 

ด้านความเข้าใจในเนื้อหา 4.55 0.36 ดีมาก 

ด้านกระบวนการการเรียนรู้ 4.50 0.31 ดี 

ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน 4.51 0.41 ดี 

การประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.53 0.32 ดีมาก 

4. อภิปรายผล

สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเล่าเกาะหนูเกาะแมว ที่พัฒนาข้ึนด้วยซอฟต์แวร์ Adobe Flash และ Adobe Soundbooth 

ได้นําไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผู้วิจัยและทางเว็บไซต ์

(https://sites.google.com/view/noo-meaw) โดยผู้สนใจสามารถเลือกเมนู เพ่ือเลือกรับชมสื่อแอนิเมชัน หรือเล่นเกม

ประกอบสื่อก็ได้ ซึ่งเนื้อหาของสื่อแอนิเมชันจะกล่าวถึงตํานานความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมว ซึ่งจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองเล่าเกาะหนูเกาะแมว พบว่าอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยของของชุมพล จันทร์ฉลอง (2558) รวมถึง ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ และอนุช สุทธิธนกูล (2557) เนื่องจากสื่อ

แอนิเมชัน 2 มิติที่พัฒนาข้ึนเป็นการบูรณาการหรือผสมผสานส่ือหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ ข้อความ กราฟิก 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ

น่าสนใจในเนื้อหาแทนการนําเสนอในรูปแบบเดิม อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประกายรัตน ์สุวรรณ (2555) ซึ่งได้ทํา

การถ่ายทอดเร่ืองราว เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่องิกับข้อเท็จจริงผ่านทางตัวละคร ฉาก และเสียงประกอบ ซึ่งทําให้ผู้รับชมเห็น

ภาพ และเกิดความน่าสนใจ มีความเพลิดเพลิน ประกอบกับได้รับความรู้ ซึ่งสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน 

รวมถึงการเพิ่มความน่าสนใจให้กับสื่อแอนิเมชันด้วยการพัฒนาเกมประกอบแอนิเมชัน ย่อมช่วยเพิ่มความน่าสนใจและ

ดึงดูดใหผู้ช้มเข้ามารับชมมากขึ้นอีก 

จากการศึกษาการจัดทํางานวิจัยส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองเล่าเกาะหนูเกาะแมว ในส่วนตํานานความเป็นมาของ

เกาะหนูเกาะแมว พบว่าหากต้องการให้สื่อแอนิเมชันมีความละเอียดในการแสดงผลมากยิ่งข้ึน ควรปรับขนาดความ

ละเอียดของภาพเป็นแบบ Ultra High Definition (3840 x 2160 pixel) หรือเพิ่มอัตราการแสดงผลภาพให้มีความต่อเนื่อง

มากยิ่งขึ้นในรูปแบบ 60 fps ดังนั้นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยต่อ ผู้วิจัยจะทําให้การเคล่ือนไหวของตัวละครมีความ

สมจริงเป็นธรรมชาติมากข้ึนดว้ยการปรับความละเอยีดภาพและเพิ่มอัตราการแสดงผลภาพ นอกจากนี้ในส่วนเกมประกอบ

แอนิเมชัน สามารถเพิ่มความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่นได้อีก ด้วยการเพิ่มจํานวนด่านในการเล่น เพิ่ม

จํานวนอุปสรรคสิ่งกีดขวาง และความเร็วในการเล่น เป็นต้น  
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5. สรุปผลการวิจัย

สื่อแอนิเมชัน 2 มิต ิเร่ืองเล่าเกาะหนูเกาะแมวที่พัฒนาข้ึนนี้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการ

สร้างสื่อและเกมประกอบสื่อ เพื่อเล่าถึงตํานานความเป็นมาของเกาะหนูเกาะแมว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของ

จังหวัด โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ในการทําให้ผู้รับชมได้ทราบถึงตํานานความ

เป็นมาของเกาะหนูเกาะแมว และสามารถสร้างความสนุกนานเพลิดเพลินแก่ผู้รับชม รวมถึงได้ฝึกทักษะในการเล่นเกม
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การสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมดิจิทัลแนวการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยแท็บเล็ทดิจิทัล 

A Process of Creating Manga Style Digital Painting with Digital Tablet 

วรากร ใชเ้ทียมวงศ ์

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบอนิเทอร์แอคทฟีและเกม คณะดิจทัิลมเีดีย มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

 warakorn.ch@spu.ac.th 

บทคัดย่อ: แท็บเล็ทดิจิทัลเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีศิลปินดิจิทัลนิยมใช้ในปัจจุบันเนื่องจากสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน

ได้เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์และเคร่ืองมือแบบดั้งเดิม จากการศึกษาตัวอย่างผลงานจิตรกรรมดิจิทัลแนวการ์ตูนญี่ปุ่นด้วย

แท็บเล็ทดิจิทัล พบว่าขั้นตอนในการสร้างสรรค์ส่วนใหญ่เร่ิมต้นจากการร่างภาพ ตัดเส้น ลงสีพื้นเพื่อดูองค์ประกอบภาพ

ท้ังหมด ก่อนลงสีเก็บรายละเอียดตามเทคนิคส่วนตัวของศิลปินโดยใช้ค าสั่งและเคร่ืองมือในระบบการท างานแบบเลเยอร์  

รวมถึงคุณสมบัติพิเศษของเลเยอร์ในการลงน้ าหนักแสงเงา ซึ่งเป็นระบบการท างานพื้นฐานท่ีมีอยู่ในซอฟต์แวร์หรือแอป

พลิเคชันวาดรูปท่ัวไป แต่ถ้าต้องการสร้างผลงานจิตรกรรมดิจิทัลแนวการ์ตูนญี่ปุ่น ควรเลือกใช้แท็บเล็ทดิจิทัลคู่กับ

ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันท่ีมีระบบเลเยอร์ท่ีสมบูรณ์ ระบบอินเทอร์เฟสการใช้งานท่ีสะดวก และการตอบสนองต่อ

น้ าหนักมอืกับปากกาสไตลัสได้อย่างแม่นย า ถึงแม้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ท าให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลท่ีอ านวยความ

สะดวกแก่ศิลปินในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะในรูปแบบจิตรกรรมดิจิทัล แต่สิ่งส าคัญท่ีไม่ควรละเลย คือ ทักษะ

และองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีศิลปะ โดยเฉพาะเร่ืององค์ประกอบศิลปะเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับเคร่ืองมือดิจิทัลในการ

สร้างสรรค์ผลงานศลิปะหลายหลายสไตลท่ี์มีคุณค่า ความหมายและความงาม เป็นท่ีน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น 

ค าส าคัญ: จิตรกรรมดจิิทัล, การ์ตูนญี่ปุ่น, แท็บเล็ทดิจิทัล 

Abstract: Digital tablets are one of the digital artists’ favorite tool which allows them to create the digital painting as 

same as in the traditional way. From a study of selected artists’ illustrations, the process of creating the Manga style 

digital painting started from rough sketching, line art, color blocking, and painting the character and background. The 

artist used various techniques in painting with the layer system and layer properties found in typical painting 

software and application. The proper application and software for a specific purpose of painting in Manga style should 

have a complete layer system, user-friendly interface and high response to pressure from a stylus. Although the 

digital tools are convenient to assist the artists in the process of digital painting, knowledge in principle of art such as 

the composition of art should be also applied to create the meaningful and impressive artwork.  

Keywords: Digital Painting, Manga style, Digital tablet 
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1. บทน า

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ มีการเลือกใช้สื่อท่ีแตกต่างกันในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกถึง

อารมณ์ความรู้สึก ความคิด และความเชื่อ อันเป็นท่ีมาของผลงานทัศนศิลป์หลากหลายแขนง  รวมถึงงานจิตรกรรม 

(Painting)  ซึ่งเป็นงานศิลปะแบบ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา โดยศิลปินจะถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านการวาด การ

ระบายสี และการจัดองค์ประกอบศิลป์ลงบนพืน้ผิวของวัสดุ เชน่ กระดาษ ผ้าใบ หรอื ไม ้เป็นต้น (กุลนิดา. 2555 : 12)  

และเมื่อโลกเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20  (Castells.  2009 : 45-50)เกิด

การคิดคน้นวัตกรรมดจิิทัลมากมายท่ีเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานของศิลปินจากงานจิตรกรรมบนสื่อแบบดั้งเดิมมาสู่

งานจิตรกรรมบนสื่อดิจิทัล หรือ จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Painting) ท่ีมีการสร้างสรรค์ภาพวาดขึ้นจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ซึ่งมีอุปกรณ์ส าหรับวาดภาพแบบเสมือนจริงติดตั้งอยู่ เช่น  สี จานสี และพู่กัน เป็นต้น นอกจากนี้

ศิลปินยังสามารถสร้างแปรงหรือพู่กันดิจิทัลแบบใหม่ขึ้นมาใช้ในโปรแกรมดังกล่าวได้อีกด้วยท าให้งานจิตรกรรมดิจิทัลมี

เอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากงานจิตรกรรมแบบดั้งเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล 

และสามารถน ามาจัดแสดงในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์บนกระดาษ ผ้าใบหรือวัสดุอื่นได้เช่นเดียวกับภาพวาดท่ัวไป (Digital 

Painting. 2013) 

ด้วยเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ศิลปินในยุคอนาล็อกจ าเป็นต้องมีการปรับตัวจากการใช้อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือแบบดั้งเดิมเป็นอุปกรณ์ดิจิทัลในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะทางศิลปะแบบ

ดั้งเดิมกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยหลอมรวมจุดเด่นของท้ังสองฝั่งเข้าด้วยกันเพื่อต่อยอดและพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะในยุคดิจิทัล ซึ่งรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมดิจิทัลในปัจจุบันมีสไตล์ท่ีแตกต่างกันไปตามความชอบของ

ศลิปินแตล่ะคน รูปแบบหนึ่งท่ีมักจะเป็นท่ีคุน้เคยของคนไทย คือ แนวการ์ตูนญี่ปุ่นหรือ หรือมังงะ (Manga) ส าหรับชาวญี่ปุ่น

แลว้ มังงะ หมายถงึการต์ูนทุกประเภทไมว่า่จะเป็นหนังสอืการต์ูนหรือภาพยนตร์การต์ูน แต่ค าว่า มังงะ กลับหมายถึงเพียง

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นหรือคอมิค (Comic) เท่านั้นเมื่อถูกน าไปใช้เรียกนอกประเทศญี่ปุ่น (Widewalls. 2016) ตัวละครส่วน

ใหญ่ในมังงะมีรูปร่างหน้าตาอ้างอิงมาจากสัดส่วนกายวิภาคของมนุษย์แต่ลดทอนรายละเอียดลง โดยเฉพาะบนใบหน้า 

สังเกตได้ชัดว่าจมูกเล็กลงและตาโตกว่าปกติ ตลอดจนมีการแสดงสีหน้าเกินจริง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการ์ตูนมังงะท่ี

แตกตา่งจากตัวละครในการต์ูนทางฝั่งตะวันตก (ImagineFX. 2011 : 32-33)  

ด้วยลักษณะพิเศษของมังงะ จึงมีการผลิตอุปกรณ์ดิจิทัลและซอฟต์แวร์มากมายส าหรับศิลปินยุคอนาล็อกท่ี

ต้องการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแต่ยังคงไว้ซึ่งความรู้สึกการใช้งานอุปกรณ์วาดการ์ตูนแบบดั้งเดิม  เช่น

ดินสอ ปากกาตัดเส้น และพู่กัน เป็นต้น ผลสร้างสรรค์ชิน้นี้จึงเป็นการทดลองเพื่อค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

ดิจิทัลแนวการ์ตูนญี่ปุ่นหรือมังงะด้วยเคร่ืองมือดิจิทัลท่ีสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้เหมือนอุปกรณ์แบบดั้งเดิมและ

สามารถสร้างสรรค์ชิน้งานได้ตามความต้องการของศลิปิน 

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมดจิิทัลแนวการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยแท็บเล็ทดิจิทัล 

2.2. เพื่อสร้างสรรค์จิตรกรรมดจิิทัลแนวการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยแรงบันดาลใจจากดอกไมไ้ทย 

2.3. เพื่อศึกษาค้นควา้หาแอปพลเิคชันท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมดจิิทัลแนวการ์ตูนญี่ปุ่น 
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3. กรอบทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3.1. การหาและรวบรวมข้อมูล 

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้มีการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างผลงานจิตรกรรมดิจิทัลแนวการ์ตูน

ญี่ปุ่นท่ีสร้างสรรค์จากแท็บเล็ทดิจิทัลจ านวน 3 ชิ้นคัดเลือกจากศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีใช้ อุปกรณ์และ

ซอฟตแ์วร์หรือแอปพลเิคชันท่ีแตกต่างกันเพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้  

ตัวอย่างผลงานชิ้นท่ีหนึ่งชื่อ  A Painting from the Moon โดย Asuka111 ศิลปินชาวไทยใช้แอปพลิเคชัน 

SketchBook Pro บน iPad Pro และ Apple Pencil ศิลปินเร่ิมจากการร่างภาพด้วยดินสอบงบนกระดาษและเคลียร์เส้นร่าง

จากภาพดังกล่าวท่ีอิมพอร์ตเข้ามาในแอปพลเิคชันแลว้ตัดเส้นลงหมึก หลังจากนั้นจึงเร่ิมลงสีแบบคร่าวๆเพื่อก าหนดโทนสี

หลักของภาพ ลงสีแสงเงาในส่วนของฉากหลังและตัวละครตามล าดับ เก็บรายละเอียดฉากเพื่อเพิ่มมิติให้กับชิ้นงาน 

สุดท้ายคอืการเก็บรายละเอยีดของงาน เช่น ไฮไลท์ สีบนจานสี และหยดสท่ีีลอยอยู ่เป็นต้น (Sketchbook. 2012) 

รูปท่ี 1 A Painting from the Moon (Asuka111, 2012) 

ตัวอย่างผลงานชิ้นท่ีสองชื่อ  Full body Comission โดย Ikramine Aldena ใช้ซอฟต์แวร์ Medibang บน

คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ท เร่ิมต้นด้วยการร่างภาพลงในคอมพิวเตอร์โดยตรง ตัดเส้น ลงสีตัวละครด้วยสีพื้นและลงสีแสง

เงา เก็บรายละเอยีดและเพิ่มไฮไลท์ ซึ่งแตล่ะขั้นตอนมกีารแยกเลเยอร์เป็นช้ันซ้อนทับกันขึน้ไป (MediBang Paint. 2016) 

ตัวอย่างผลงานชิ้นท่ีสามเป็นบทความออนไลน์สอนวิธีการลงสีเร่ือง Professional Illuatration Process โดย 

Toichi ใช้ซอฟต์แวร์ Clip Studio Paint บนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ท ร่างภาพและลงสีแบบคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางในการ

ท างาน ตัดเส้นแบบแยกเลเยอร์ฉากและแยกชิ้นส่วนของตัวละคร ลงสีพืน้ท้ังภาพเพื่อคุมโทน ลงสีแสงเงาบนเสื้อผ้า ผมและ

ผิวของตัวละครตามล าดับ แล้วลงเก็บรายละเอยีดของตัวละคร หลังจากนัน้จึงลงสีฉากก่อนท่ีจะปรับแต่งโทนสีของท้ังภาพ

เป็นขัน้ตอนสุดท้าย (Celcys. 2018) 
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รูปท่ี 2 Full body Comission (Ikramine Aldena, 2016)  

และภาพตัวอยา่งผลงานของศิลปินชาวตา่งประเทศช่ือ Toichi (Celcys. 2018) 

จากการศึกษาตัวอย่างผลงานของศิลปินดิจิทัลท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศพบว่า กระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมดิจิทัลส่วนใหญ่ไม่ได้แตกต่างจากการท างานบนสื่อแบบดั้งเดิมเท่าใดนัก เร่ิมต้นด้วยการร่า ง

ภาพ ตัดเส้น ลงสีโครงร่างภาพเพื่อดูองค์ประกอบโดยรวม ก่อนลงสีเก็บรายละเอียดแสงเงาซึ่งในขั้นตอนนี้ศิลปินจะมี

เทคนิคการลงสีท่ีแตกต่างกันไปตามแนวทางส่วนตัวของแต่ละคนโดยใช้ ค าสั่ง เคร่ืองมือและระบบการท างานแบบเลเยอร์

ในซอฟต์แวร์หรือแอปพลเิคชันเพื่อถ่ายทอดภาพในจินตนาการออกมาเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

เมื่อพิจารณาถึงเคร่ืองมือท่ีศิลปินส่วนใหญ่ใช้จะเป็นแท็บเล็ทดิจิทัลพร้อมปากกาสไตลัสกับซอฟต์แวร์หรือ

แอปพลิเคชันส าหรับวาดรูป ซึ่งแท็บเล็ทดิจิทัลรุ่นใหม่ท่ีมีหน้าจอในตัวเร่ิมเป็นท่ีนิยมของศิลปินดิจิทัลในปัจจุบัน เนื่องจาก

สามารถวาดลงบนหน้าจอได้โดยตรง ให้สัมผัสเหมือนกับการวาดภาพลงบนกระดาษจริง ถ้าจับคู่การใช้งานกับแอปพลิเค

ชันวาดรูปท่ีเหมาะสม ศิลปินสามารถใช้แท็บเล็ทดิจิทัลเพียงเคร่ืองเดียวร่างภาพ ตัดเส้นลงหมึกและระบายสีได้โดยท่ีไม่

จ าเป็นต้องตอ่เข้ากับคอมพวิเตอร์หรือโนต้บุ๊ค  

จากการทดลองใชง้านแอปพลเิคชันวาดรูปท้ัง 4 ตัวท่ีเลือกมาเพื่อเปรียบเทียบการใช้งาน ได้แก่ Sketchbook 

Pro, Procreate, MediBang และ Clip Studio Paint พบวา่ส่วนใหญ่มีระบบการท างานแบบเลเยอร์ ด้วยเครื่องมือและค าสั่งท่ี

ใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันท่ีรายละเอยีดของการใช้งาน Sketchbook Pro เหมาะกับการท างานวาดภาพส าหรับงาน

ออกแบบอุตสาหกรรม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเส้นและมิติของรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตท่ีชัดเจน แต่ระบบเลเยอร์ยังไม่สมบูรณ์

ส าหรับการวาดภาพการ์ตูนญี่ปุ่น Procreate เหมาะส าหรับการวาดภาพลงสดีิจิทัลท่ีมีรายละเอยีดสมจริง รองรับไฟล์ขนาด

ใหญ่ท่ีมีความละเอียดสูง แต่การปรับแต่งเพื่อให้รองรับน้ าหนักมือเวลาใช้ปากกาสไตลัสตัดเส้นลงหมึกยังไม่ดีเท่าท่ีควร 

MediBang และ Clip Studio Paint เป็นแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นมาส าหรับการวาดการ์ตูนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ แต่ Clip Studio 

Paint ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ท่ีเป็นมืออาชีพได้มากกว่าด้วยระบบอินเทอร์เฟสท่ีใช้งานง่ายและความเสถียรของ

เคร่ืองมือ รวมถึงรองรับน้ าหนักมือจากปากกาสไตลัสได้ใกล้เคียงกับการใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิม ดังนั้นแอปพลิเคชัน Clip 

Studio Paint จึงเป็นตัวเลอืกท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ใชท่ี้ต้องการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมดจิิทัลสไตล์ญี่ปุ่น 
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นอกเหนอืจากการหาข้อมูลของตัวอย่างผลงานจิตรกรรมดิจิทัลแนวการ์ตูนญี่ปุ่นท่ีสร้างสรรค์จากแท็บเล็ท

ดิจิทัล รวมถึงเครื่องมือและซฮฟต์แวร์หรือแอปพลเิคชันท่ีใชก้ารท างานแล้ว ดอกไมท่ี้จะน ามาใช้วาดเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีส าคัญ

ท่ีต้องค านึงถึง โดยเลือกดอกไม้เฉดสีแดงท่ีเป็นไม้มงคลหรือชื่อมีความหมายดีในความเชื่อของคนไทย รวมถึงมีรูปร่าง

รูปทรงสวยงามนา่สนใจ ได้แก่ ดอกเข็ม ดอกประทัดจนีและดอกมังกรคาบแก้ว  

ดอกเข็ม มดีอกตูมซึ่งรูปร่างคล้ายเข็มเปรียบได้กับความฉลาดเฉียบแหลมและนิยมน าไปบูชาสิ่งศักสิทธ์ิ (ปา

ลิตา. 2555 : 68-69) ตน้ประทัดจนีออกดอกแบบช่อ รูปร่างคล้ายประทัดเล็กๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลประจ าวันตรุษจีน

สื่อถึงฤดูใบไม้ผลิท่ีก าลังมาถึงและการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข (ปิยะแสง. 2552 : 134) มังกรคาบแก้ว พวงเงิน

หรือพวงแกว้ ดอกเป็นช่อมีกลีบสีขาวเหมือนปากมังกรก าลังคาบกลีบดอกสีแดงเข้ม เชื่อกันว่าปลูกไว้คุ้มครองและน าโชค

ลาภมาให้ (ไทยรัฐ. 2556) 

รูปท่ี 3 ดอกเข็ม ดอกประทัดจนี และดอกมังกรคาบแกว้เรียงตามล าดับจากซา้ยไปขวา (ส านักพิมพบ้์านและสวน. 2558) 

3.2. กรอบทฤษฎ ี

ถึงแมจ้ะเป็นงานศิลปะในรูปแบบดิจิทัลท่ีใชอุ้ปกรณส์มัยใหมใ่นการสร้างสรรค์ผลงานแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับ

หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะท่ีน ามาประยุกต์ใช้ไม่ได้แตกต่างจากการท างานศิลปะแบบดั้งเดิม ท้ังในเร่ืองของดุลยภาพ 

(Balance) สี และน้ าหนัก 

หลักการจัดองค์ประกอบศลิปะ 

การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพ (Unity) ขึ้นจากความสับสนยุ่งเหยิง จัดระเบียบและดุลยภาพ 

(Balance) ให้แก่สิ่งท่ีขัดแย้งเพื่อให้รวมตัวกันได้ ดุลยภาพเป็นกฎท่ีส าคัญกฎหนึ่งของการสร้างเอกภาพ แบ่งออกเป็น 2 

แบบ ได้แก่ ดุลยภาพแบบสมมาตร(Symmetrical Balance) และดุลยภาพแบบอสมมาตร(Asymmetrical Balance) 

ดุลยภาพแบบสมมาตร ให้ความรู้สึกหยุดนิ่งเพราะเป็นการซ้ าของสิ่งท่ีเหมือนกันท้ังสองข้างแต่กลับด้านกัน

จากซ้ายเป็นขวาแล้วประจันหน้าเข้าหากัน ในขณะท่ีดุลยภาพแบบอสมมาตร  ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและ

เปลี่ยนแปลง เม่ือน้ าหนักของภาพท้ังสองข้างไม่เท่ากันให้เลื่อนเส้นแกนดิ่งของภาพเข้าหาฝั่งท่ีมีน้ าหนักมากกว่าหรือเลื่อน

องคป์ระกอบท่ีมีน้ าหนักมากกว่าเข้าหาเส้นแกนดิ่ง หรอืเพิ่มจุดเด่นให้ฝั่งท่ีมีน้ าหนักน้อยกวา่ด้วยรูปทรง สี เสน้ น้ าหนักหรือ

พื้นผิว 

สิ่งส าคัญที่ก าหนดโครงสร้างของดุลยภาพมี 3 ชนิด ได้แก่ เส้นแกนทางดิ่ง (Vertical Axis) เส้นแกนทางราบ 

(Horizontal Axis) เส้นแกนทางเฉียง (Diagonal Axis) ซึ่งเส้นแกนทางดิ่งและเส้นแกนทางราบจะมีความส าคัญท่ีมีผลต่อ
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ความรู้สกึทางการมองเห็นมากกว่าเส้นแกนทางเฉียง การท างานศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับสีต้องค านึงถึงคุณลักษณะดุลยภาพ

ของสี ดังนี้ ความจัดของสีและน้ าหนักของสี ขนาดหรือปริมาณของสี ความขัดแย้งหรือความกลมกลืนกับสีพื้น และ

ต าแหนง่ของเส้นแกนทางดิ่ง (ชลูด. 2538 : 101-144) 

ทฤษฎีสี 

วธีิการใชส้ีเบือ้งต้นมอียู่ 2 วธีิ คือ การใช้สกีลมกลืนกับการใชส้ีตัดกัน ศิลปินจะเลอืกใชว้ธีิใดขึน้อยูก่ับ

จุดมุ่งหมายของในการสร้างสรรค์ผลงาน ถ้ากลมกลนืเกินไปก็จืดชดืนา่เบ่ือ แตถ่้าตัดกันมากเกินไปก็เกดิความขัดแย้ง

สับสนจนทนไม่ได้ การใชส้ีท้ัง 2 วธีิน้ีสามารถแยกย่อยออกได้เป็น 7 แบบดังนี้ สีเอกรงค์ (Monochrome)  สีตรงข้าม 

(Complimentary Colours) สีเกือบตัดกัน (Split Complimentary Colours) สีตรงข้ามสองคู่เคียงกัน (Tetradic Colour) สีสาม

เส้า (Triadic Colours) และสีส่ีเสา้ (Quadratic Colours) (ชลูด. 2538 : 54-62) 

แสงและเงา (Light & Shade) 

เมื่อแสงส่องกระทบกับวัตถุจะท าให้เกิดเงาในต าแหน่งท่ีอยู่ตรงข้ามกับแสง ค่าน้ าหนักของแสงและเงาท่ี

เกิดขึ้นบนวัตถุสามารถแบ่งได้ดังน้ี บริเวณสวา่งจัด (Highlight) บริเวณสวา่ง (Light) บริเวณมืด (Shade) บริ เวณมืดจัด 

(High Shade) และบริเวณเงา (Shadow) (Birn. 2014 : 24-40) 

น  าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone) 

น้ าหนัก คือ ความออ่นแก่ของบริเวณท่ีสว่างและบริเวณท่ีมืด หรือความอ่อนแก่ของสีด า หรือสีอื่นท่ีระบาย

ลงไป น้ าหนักของแสงเงาตามธรรมชาติในความเข้มระดับท่ีแตกต่างกันในงานหนึ่งชิ้นจะท าให้เกิดปริมาตรของรูปทรง ให้

อารมณแ์ละความรู้สกึ รวมถึงการสร้างมติใิห้ความลึกในภาพ (ชลูด. 2538 : 42-49) 

4. ขั นตอนในการสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรมดิจิทัลแนวการ์ตูนญี่ปุ่นสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิด “A brighter shade of joy” ท่ีได้รับแรง

บันดาลใจมาจากพรรณไมด้อกของไทยในแต่ละเฉดสี โดยภาพนี้เลือกโทนสีแดงเพื่อสื่ออารมณ์ของความสนุกสนานร่าเริง 

มกีระบวนการท างานสร้างสรรค์ดังน้ี 

4.1. การสรา้งภาพรา่งต้นแบบ 

ร่างภาพลงบนกระดาษจากแนวความคิด “A brighter shade of joy” ท่ีมีแรงบันดาลใจดอกไทยในเฉดสีแดงท่ี

มชีื่อเป็นมงคลและสื่อถึงความสนุกสนาน ได้แก่ ดอกเข็ม คอกประทัดจีนและดอกมังกรคาบแก้ว โดยการจัดองค์ประกอบ

ภาพได้เน้นจุดเด่นท่ีมงกุฏดอกไม้ให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและใช้การจัดองค์ประกอบของดอกไม้ด้วยดุลยภาพแบบ

อสมมาตร (Asymmetrical Balance) ตามเส้นแกนทางดิ่ง (Vertical Axis) รวมถึงการเว้นท่ีว่างรอบตัวละครเพื่อสร้างความ

นา่สนใจและเป็นจุดดงึสายตาเขา้มาสู่ภาพ 

จากการศกึษาตัวอย่างงานและข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือดิจิทัล การท างานสร้างสรรค์ชิน้นีจ้ึงเลอืกใช้แอป

พลเิคชัน Clip Studio Paint และ iPad Pro กับ Apple Pencil เร่ิมจากการถา่ยรูปภาพท่ีร่างไว้แลว้น ารูปเข้ามาในแอปพลเิคชัน

บนแท็บเล็ท เปิดเลเยอร์ใหม่แล้วเก็บรายละเอยีดของภาพในสว่นของดอกไมใ้ห้เรียบร้อยก่อนท่ีจะลงสีพืน้ลงบนภาพท้ังหมด

เพื่อให้เห็นภาพรวมของสีท่ีจะใชใ้นงาน คู่สท่ีีเลอืกใช ้คือ สีเขียวและสีแดงซึ่งเป็นสตีัดกันแบบคูต่รงข้าม (Complimentary 
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Colours) เพื่อสร้างความขัดแย้งให้เกิดความเคลื่อนไหวในภาพอยา่งชัดเจน ซึ่งสีเขียวและสแีดงยังมีความหมายแฝงถึงการ

เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอกีด้วย เนื่องจากสีเขียวกับสีแดงเป็นคู่สีท่ีตัดกันอยา่งรุนแรงและท้ังสองสีมีน้ าหนัก (Tone) ท่ี

ใกล้เคียงกัน จึงเลอืกใช้สีเขียวนอ้ยกว่าสีแดง และใชส้ีขาวอมเขยีวเป็นค่าน้ าหนักกลางในการช่วยประสานคู่สท้ัีงสองให้อยู่

ด้วยกันอยา่งกลมกลืน 

รูปท่ี 4 ภาพร่างลายเส้นแบบหยาบบนกระดาษตามแนวความคดิ “A brighter shade of joy”  

และภาพร่างลงสพีื้นเพื่อศึกษาภาพรวมของดุลยภาพของสีให้มีรูปทรงและน้ าหนักที่กลมกลืนกัน 

4.2. การสรา้งสรรค์ผลงานจรงิ 

ลงสีและลงน้ าหนักบริเวณท่ีสว่างและมืดก่อนโดยก าหนดให้แสงเข้าจากทางด้านขวาตามวิธีการเขียนภาพ

แบบเหมอืนจรงิท่ัวไป ในขั้นตอนนี้มีการแยกเลเยอร์ตัวละครออกเป็น 3 ชั้นเพื่อความสะดวกในการลงสีและแก้ไข โดยเร่ิม

ลงสตีัวละครจากผิว เสื้อผ้า และผมตามล าดับ หลังจากนั้นจึงลงสีและน้ าหนักในส่วนของมงกุฏดอกไม้ลงบนเลเยอร์ใหม่ท่ี

สร้างขึน้ ซึ่งจะลงสเีก็บรายละเอยีดดอกไม้ท่ีอยูด่้านหนา้ให้มีความคมชัดมากกว่าดอกไม้ท่ีอยูด่้านหลัง 

รูปท่ี 5 ภาพท่ีมีการลงสีและน้ าหนักตามทิศทางของแสงท่ีเข้ามาจากทางดา้นขวา 
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ขั้นสุดท้ายคอืการลงสีน้ าหนักสว่นท่ีสว่างท่ีสุด (Highlight) ส่วนท่ีมืดท่ีสุด (High Shade) และเงาตกกระทบ 

(Shadow) ด้วยการใชคุ้ณสมบัตพิเิศษของเลเยอร์ในแอปพลเิคชัน ได้แก ่เลเยอร์มัลตพิลาย (Multiply)  

และเลเยอร์สกรีน (Screen) ซึ่งการท างานของเลเยอร์กลุม่นี้จะเป็นการผสมสขีองแสงเงาในระบบดิจิทัลท่ีจะให้ใหผ้ลลัพธ์

แบบเดียวกันกับท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ เวลาเลอืกสมีาใชก้บัเลเยอร์เหลา่นีค้วรเลอืกสท่ีีอยู่ในโทนร้อนหรือเย็นท่ีเป็นโทน

เดียวกันกับสีพืน้ในเลเยอร์ดา้นล่างเพื่อความสมจรงิ 

เลเยอร์มัลตพิลาย (Multiply) สร้างไว้บนเลเยอร์ของตัวละครและดอกไม้ท่ีลงสีแล้ว เพื่อใชส้ าหรับลงน้ าหนัก

ส่วนท่ีเข้มท่ีสุดและเงาตกกระทบ ได้แก่ เงาบนใบหน้า เงาบนผมและเงาบนเสื้อผ้า  

เลเยอร์สกรีน (Screen) สร้างไวช้ัน้บนสุดส าหรับลงน้ าหนักส่วนท่ีสว่างท่ีสุด ได้แก่ บริเวณแก้ม ปกเสือ้ และ

ดอกไม้ดา้นบน 

รูปท่ี 6 ภาพเปรียบเทียบความแตกตา่งของเมื่อมีการลงน้ าหนักบนเลเยอร์มัลตพิลายและเลเยอร์สกรีน 

5. ผลงานสรา้งสรรค์

ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบไฟลด์ิจิทัลสามารถน าออกมาพมิพล์งบนกระดาษหรือผ้าใบเพื่อจัดแสดง

นทิรรศการหรือน าไปเผยแพร่บนสื่อโซเชียล รวมถึงการน าไปใชง้านร่วมกับสื่อดิจิทัลประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ผลงานชิน้นี้

ได้รับการคัดเลอืกเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ 2018 International Art & Design Invitation Exhibition, Burapha 

University, Thailand. February 5-9, 2018 จัดโดย Korea Association of Art and Design 
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รูปท่ี 7 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบไฟลด์ิจิทัลท่ีสามารถน าไปพมิพส์ าหรับจัดแสดงงานได้ 

6. วิเคราะห์ผลงาน

จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ส าหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ มาสู่แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ทดิจิทัล

และปากกาสไตลัส ช่วยให้การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายขึ้น ไม่จ าเป็นต้องพกพาอุปกรณ์วาดภาพแบบ

ครบชุด เมื่อผสมผสานกับระบบการท างานแบบเลเยอร์ท่ีสามารถท างานแบบแยกชั้นและคุณสมบัติพิเศษของเลเยอร์แต่ละ

ประเภทในการสร้างแสงเงาเพ่ือเพิ่มมติใิห้กับงาน ตลอดจนค าสั่งพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ เช่น Undo Copy และ Paste เป็น

ตน้ ท าให้การแก้ไขกลับไปกลับมาและปรับแตง่องค์ประกอบภายในภาพท าได้สะดวกกว่าการวาดภาพด้วยมือ ถ้าศิลปินใช้

แท็บเล็ทดิจิทัลรุ่นท่ีมีหน้าจอในตัวร่วมกับแอปพลเิคชันท่ีเหมาะสมก็จะสามารถใช้ปากกาสไตลัสวาดลงไปบนจอแท็บเล็ทได้

โดยตรงซึ่งให้ความรู้สกึและสัมผัสเหมอืนกับการวาดรูปลงบนกระดาษของจรงิ 

แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ดิจิทัลและแอพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการถ่ายทอดความคิด

สร้างสรรค์ของศิลปินออกมาสู่ผู้ชมในรูปแบบผลงานจิตรกรรมดิจิทัลเท่านั้น สิ่งส าคัญท่ีควรค านึงถึง คือ ทักษะและองค์

ความรู้ทางด้านทฤษฎีศิลปะ โดยเฉพาะเร่ืององค์ประกอบศิลปะเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับเคร่ืองมือยุคดิจิทัลในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่า  ความหมายและความงามเป็นท่ีน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น เนื่องจากองค์ประกอบศิลป์มี

ความส าคัญอย่างมากในการสร้างงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิจิตรศิลป์  หรือประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้างสรรค์ต้องมีความรู้

เบือ้งต้นด้านศิลปะมาก่อน  และศึกษาถึงหลักการเกี่ยวกับการจัดวางองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านั้นรวมถึงการก าหนดสีให้

เกิดความเข้าใจ หากสรา้งสรรค์ผลงานโดยขาดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานนั้นอาจดูด้อยค่าหมดความหมายหรือไม่น่าสนใจ

(ชลูด. 2538:18) 
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กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่งานออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ 

The Creation of Art Works to the Design of Line Stickers

เกรียงไกร กงกะนันทน ์

อาจารย์ประจ า สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมเีดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

E-mail: kriangkrai.ko@spu.ac.th

บทคัดย่อ: งานวจิัยช้ินนี้เสนอจินตนาการท่ีมีตอ่ ปี่เซียะ ซึ่งเป็นสัตว์มงคลท่ีมนุษยใ์ห้ความเคารพบูชา  ด้วยเป็นสัญลักษณ์

แห่งชีวิตท่ีมั่งคั่ง  มั่นคงไปด้วยความสุขและความปรารถนาท่ีสมหวัง  โดยผู้วจิัยเลือกเอาเร่ืองราวของสัตวม์งคลมาใช้เป็น

องค์ประกอบหลักในการส ารวจถึงสภาวะทางความรู้สึกของมนุษย ์ เพื่อสื่อถึงความปรารถนาท่ีไมส่ิ้นสุด อันเป็นจุดเร่ิมต้น

ของความอยากมี อยากเป็น อยากได้  กลายเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนถึงกิเลสของมนุษย์ทุกคน  ซึ่งผลักดันให้ด้านมดืภายใน

จติใจขับเคลื่อนให้เกิดการกระท าต่างๆ ของมนุษย์มิรู้จบสิ้น  ภาพของสัตว์มงคลเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของความ

ต้องการบางอย่างภายในจิตใจของมนุษย์  พัฒนาและก่อร่างสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้  

กลายเป็นสัญลักษณ์มงคลในความเชื่อแต่ละศาสนาท่ีได้รับการเคารพและบูชามาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ผลงานวิจัย

ชิ้นนี้ได้น าความเช่ือเหลา่นี้มาสรา้งงานศลิปะ และน างานศลิปะท่ีสร้างขึน้มา สร้างสรรค์ตอ่ยอดผลงานสูก่ารสร้างสติ๊กเกอร์

ไลนเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชงิพาณิชย ์   

ค าส าคัญ: มนุษย,์ เทพเจ้า, ป่ีเซียะ, กิเลส, สติ๊กเกอร์ไลน ์

Abstract: This research, present my imagination toward Pi Xiu (a bottomless mythical creature that looks like a Chinese 

lion), which human beings pay respect to because it symbolizes prosperity, happiness and success. The researcher 

uses this auspicious creature to study human feelings, in order to reflect the endless desire which is the origin of lust. 

Thus, this creature is a reflection of lust in all human beings. Lust represents the dark side in human minds and drives 

human beings to perform endless actions.  Therefore, images of such auspicious creatures represent certain needs in 

human minds. These images have developed and formed tangible shapes and forms of emotions, and have become 

auspicious symbols in religious beliefs. These symbols have been worshiped and respected for centuries. This research 

uses such beliefs for creating works of arts which can be expanded to Sticker Line for commercial purposes.       

Keywords: Human Beings, Deities, Pi Xiu, Lust, Sticker Line 
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1. บทน า

พระพุทธเจ้าทรงพบว่าความทุกข์ของคนเรานั้นมิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มีสาเหตุอยู่เบื้องหลัง เช่นเดียวกับ

ปรากฏการณ์ท้ังหลาย ก็ล้วนแต่มีเหตุอันเป็นท่ีมาท้ังสิ้น กรรม คือกฎของเหตุและผลนี้ เป็นกฎสากลและเป็นกฎพื้นฐาน

ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเสียทีเดียว การจมลงสู่ก้นบ้ึงของจิตท่ีเต็มไปด้วย

อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เช่น ความกลัว หวาดระแวง เยือกเย็น หนาว เหน็บ สับสน บ้าคลั่ง ร้อนรุ่ม ทุกสิ่งทุกอย่างถูก

หลอมรวมเข้าด้วยกันจนไมส่ามารถแยกออกจากกันได้  รวมท้ังสิ่งท่ีเป็นสิ่งผิดปกติท้ังอาจเกิดขึน้ในจินตนาการและเกิดขึ้น

จรงิ การสัมผัสได้ถึงสัญญะแห่งจิตวญิญาณ ท าให้อยากปลดเปลื้องสิ่งตา่งๆเพื่อแสวงหาดนิแดนความสุข      

           ผลงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนเป็นการเดินทางส ารวจสภาวะแห่งจิต โดยผู้วจิัยใชส้ภาวะด าดิ่งท่ีอยู่ในจิตใจสร้างอาณา

เขตแห่งดินแดนลึกลับ มิติแห่งจินตนาการซึ่งเต็มไปด้วยผัสสะแห่งจินตนาภาพ โดยได้ดัดแปลงรูปทรงจากท่ีเคยรับรู้

เร่ืองราวของมนุษย์ สัตว์ประหลาด พืชและสัตว์เดรัจฉาน ผ่านเร่ืองราวของพุทธศาสนา เช่น ค าสอนในไตรภูมิกถา เพื่อ

แสดงออกถึงดินแดนลึกลับ เป็นสภาวะนามธรรมท่ีต้องการหลุดพ้น แตก่ารจินตนาการถึงดินแดนแห่งสวรรค์โดยมนุษย์คง

มอิาจละทิ้งกลิ่นของกิเลสท่ีแฝงอยู่ภายในได้อยา่งหมดจด    

           ด้วยมนุษย์มีความปรารถนาท่ีไม่มีท่ีสิ้นสุด สัญลักษณ์ต่างๆจึงถูกแทนค่า ความหมาย เช่น เทพเจ้า สรวงสวรรค์ 

สัตว์และสิ่งมงคลตา่งๆ เป็นเสมอืนภาพมายาที่สร้างขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตอ้งการเหลา่นั้น ข้าพเจ้าจึงสร้างรูปทรงขึ้น

จากในจินตนาการ โดยได้ต้นแบบมาจากงานศิลปะไทย จีน ภูฏาน และธิเบตโบราณ แต่ ได้พัฒนาเร่ืองราวและการ

แสดงออกในบุคลิกภาพของตนเอง รวมไปถึงเทคนิควธีิการท่ีแสดง ทัศนะธาตุท่ีดูรุนแรง ใช้สีสันท่ีสดใส โดยใช้สัญลักษณ์

ต่างๆ แทนสภาวะนามธรรม เช่น ป่ีเซียะ เปรียบเหมือนตัวแทนความปรารถนาท่ีจะอยู่อย่างปลอดภัย เป็นสุข ร่ ารวย โดย

เชื่อว่าเป็นสัตวศ์ักดิ์สิทธ์ิช่วยป้องกันและปัดเป่าภยันตราย ภูตผีปีศาจ สิ่งไม่ดี ตลอดจนเรียกทรัพย์ และความร่ ารวย   

           ด้วยแนวความคิดท่ีกลา่วมานี้ผู้วิจัยได้น าผลงานศิลปะที่สร้างขึน้มาสร้างสรรค์ตอ่ยอดผลงานสูก่ารสร้างมูลคา่เพ่ิม

ในเชงิพาณิชย ์โดยเลอืกเอาผลงานช่ือ The Garden of God, Chapter 3 : Pi Xiu เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ ขนาด120 x 80 

เซนติเมตร สร้างสรรค์ในปี พศ. 2560 มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลนช์ุด Pi Xiu โดยใชค้ าอวยพรตา่งๆ 

มาตอบสนองความปรารถนาของมนุษย ์ 

1.1. ปัญหาและความส าคัญ 

            ในปัจจุบันเทคโนโลยี และการสื่อสาร มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ด้วยสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปของโลกจึงท า

ให้การสื่อสารไร้พรหมแดนในรูปแบบของสื่อดจิิทัล มีผลต่อชวีิตประจ าวันของมนุษยอ์ย่างหลกีเลี่ยงไมไ่ด้ ค าวา่ออนไลนเ์ร่ิม

ปรากฎตัวมากขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพาต่างๆ ท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อ

ความบันเทิงหรือท าธุรกรรมทางธุรกิจ เป็นเครือข่ายชุมชนออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งท าให้เกิดการสื่อสารซึ่งท าให้

เป็นชอ่งทางของการโฆษณาท าให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบใหมซ่ึ่งมีมูลค่ามหาศาล การใช้งานอุปกรณ์มือถือ

หรือคอมพิวเตอร์พกพาท าให้เกิดสายพันธ์ุคนดิจิทัล ซึ่งเป็นการเรียกของคนใช้งานในยุคการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีไร้สาย

เกิดการรวมตัวกันในชุมชนออนไลน ์ซึ่งจะมเีร่ืองราวให้สื่อสารกันในทุกๆ เร่ืองตัง้แตเ่ร่ืองการเรยีน กิจกรรมยามวา่ง ดนตรี 

กีฬา ความรัก ภาพยนตร์  สัตว์เลีย้ง จึงท าให้คนในกลุ่มนี้มีบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจ จากการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตท่ีดู
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จะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชวีติในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ความตอ้งการด้านคอนเทนท์ในรูปแบบของสื่อดจิิทัลมอีัตราการเตบิโตท่ี

สูงมากขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

ในยุคดิจิทัลความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีท าให้เกิดงานศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งงานศลิปะยุคดิจิทัลต่างจากงานศิลปะ

แบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง จากสมัยก่อนนั้นกว่าศิลปินจะได้ผลงานจิตรกรรม 1 ผลงาน จะต้องผ่านกระบวนการ ขั้นตอนท่ี

หลากหลาย เช่น การขึงผ้าใบ ลงสีพื้น ร่างภาพ ลงสีต่างๆ แต่ในยุคปัจจุบันมีแค่คอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียวก็สามารถ

สร้างสรรค์งานต่างๆได้มากมาย ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา ในขณะท่ีโลกศิลปะ และโลก

ดิจิทัลมีความเชื่อมโยงเข้าหากัน ผลงานศิลปะ เช่น งานจิตรกรรม ก็สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานสู่การสร้าง

มูลค่าเพิ่มในเชงิพาณิชย ์ 

รูปที่ 1 ภาพผลงานภาพวาดดจิิทัล ส าหรับเกมท าอาหาร โดยนางสาวลักขณา เนื่องจ านง นักศกึษาคณะดิจิทลั

         มเีดีย มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

  รูปแบบหนึ่งของงานศิลปะยุคดิจิทัล คือ ภาพวาดดิจิทัล (Digital Painting) ซึ่งก็คืองานจิตรกรรม (Painting) ท่ีใช้

เทคนิคการวาดผ่านคอมพวิเตอร์ โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ หลักๆก็จะเป็นเมาส์ปากกา และอีกอยา่งหนึ่งก็คือโปรแกรมท่ีใชใ้นการ

วาด เช่น Photoshop, Corel Painter, ArtRage, Paint Tool SAI ฯลฯ งานจิตรกรรมดิจิทัล (Digital Painting) สามารถน าไปใช้

ในส่วนต่างๆ ของสื่อบันเทิง สื่อออนไลน ์งานมัลติมเีดีย เกม รวมถึงโซเชยีลมีเดีย ซึ่งสามารถน าไปใชร่้วมกับสื่อต่างๆเกือบ

ทุกอย่างเลยก็วา่ได้ 
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รูปที่ 2 ภาพผลงานภาพวาดดจิิทัล ออกแบบตัวละคร ส าหรับเกมท าอาหาร โดยนางสาวลักขณา เนื่องจ านง 

         นักศกึษาคณะดิจิทลัมเีดีย มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

  1.2. วัตถุประสงค์ 

            1.2.1. เพื่อสร้างสรรค์ตอ่ยอดผลงานศิลปกรรมสูผ่ลงานจิตกรรมดจิิทัล  

            1.2.2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรมให้มมีูลค่าเพิ่มในเชงิพาณิชย ์ 

            1.2.3. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลงานสติ๊กเกอร์ไลน์ 1 ชุด ชื่อว่า “Pi Xiu” 

2. การด าเนนิการวิจัย

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้วิจัย มีลักษณะการสร้างรูปทรงท่ีเกิดจากจินตนาการ ผสมผสานกับ

อารมณค์วามรู้สึก เพื่อแสดงถึงจิตท่ีเป็นอกุศล สภาวะด าดิ่งท่ีอยู่ในจิตใจของมนุษย ์ซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ 

เชน่ ความกลัว หวาดระแวง เยอืกเย็น หนาวเหน็บ ซึ่งอารมณค์วามรู้สกึเหล่านีเ้ป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษยซ์ึ่งเกิดมาชว่ง

ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป 

2.1. การค้นคว้าข้อมลู 

 2.1.1. ข้อมูลนามธรรม เกิดจากการหยุดคิด พิจารณาความรู้สึกของตนเอง ท่ี เกิดจากประสบการณ์การรับรู้สิ่ง

ตา่ง ๆ รอบ ๆ ตัวในการด าเนินชีวติประจ าวัน เชน่ สื่อต่าง ๆ วรรณกรรม บทกวี ภาพยนตร์ ตลอดไปจนถึงการกระท าของ

ตัวเอง สิ่งเหลา่นีล้้วนมผีลตอ่อารมณ์ความรู้สกึ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ 
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            2.1.2. ข้อมูลรูปธรรม คือข้อมูลจากสิ่งตา่งๆรอบๆตัว ซึ่งในผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยสามารถแบ่งได้ดังน้ี 

            2.1.2.1. ข้อมูลจากธรรมชาติ รูปทรงในผลงานของผู้วัจัยมาจากสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติและชีวภาพเป็นรูปทรง

อนิทรีย์รูป (Organic Form) โดยเลือกรูปทรงของคน สัตว์ และพืชท่ีนา่สนใจ ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการอันไร้ขอบเขต น าไปสู่

กระบวนการสร้างสรรค์  

            2.1.2.2. ข้อมูลจากงานศลิปกรรม งานศลิปกรรมตา่งๆทุกแขนง เชน่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ทั้ง

ศิลปะสมัยโบราณจนถึงงานศิลปะร่วมสมัย ข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อจินตนาการและแนวความคิด โดยข้าพเจ้าได้น าข้อมูล

ต่างๆ เหล่านี้มาประมวล วิเคราะห์ และถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ผสมผสานกับจินตนาการ

และความเชื่อทางศาสนา   

2.2. กรอบทฤษฎ ี

ในการท างานศิลปะนั้น ไม่วา่จะเป็นงานศลิปะทั่วไป หรืองานศิลปะในรูปแบบดิจิทัลท่ีน าเทคโนโลยสีมัยใหมม่าใช้

นั้น ต้องอาศัยทฤษฎีองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ กรอบทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะท่ีเป็นหัวใจหลักในงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ 

ได้แก่ ทฤษฎกีารจัดองคป์ระกอบศิลป์ ทฤษฎีส ีและทฤษฎแีสงและเงา 

2.2.1. ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบทางศิลปะนั้นเป็นหลักส าคัญส าหรับผู้สร้างสรรค์

ศลิปะ เราสามารถแบ่งคุณค่าในงานศิลปะออกได้เป็น 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทางด้านเร่ืองราว 

คุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการน าเอา องค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะ ได้แก่ จุด  เส้น สี แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง 

พื้นผิว  ฯลฯ มาจัดเข้าดว้ยกันเพื่อให้เกิดความงาม  ซึ่งเราเรียกการน าสิ่งตา่งๆเหลา่นีม้าจัดรวมกันเพื่อให้เกิดความสวยงาม

ว่า การจัดองค์ประกอบศิลป์ (Art Composition) เมื่อศิลปินน าเสนอสิ่งต่างๆผ่านรูปแบบลักษณะท่ีเกิดจากการจัด

องค์ประกอบทางศลิปะแล้ว ในส่วนของเนื้อหาเร่ืองราวท่ีน าเสนอก็มสี่วนส าคัญ งานศิลปะนัน้จะขาดคุณค่าทางความงาม

ถ้าองค์ประกอบท่ีจัดขึ้นไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาและเร่ืองราว  ดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงมีความส าคัญใน การ

สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอยา่งยิ่งเพราะจะท าให้งานศลิปะทรงคุณค่าทางความงามอยา่งสมบูรณ ์ 

2.2.2. ทฤษฎีส ี ความรู้เร่ืองทฤษฎีสเีป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับงานศิลปะและออกแบบทุกชนิด หากมีความรู้เร่ือง

พื้นฐานของสีท่ีดแีลว้ ก็จะท าให้งานออกแบบดูสวยงามและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ฉะนัน้ในการสร้างสรรค์และการออกแบบ

ผลงานเราไมค่วรมองข้ามจุดส าคัญเร่ืองนี้ไป การเรียนรู้การใชง้าน Photoshop จนช านาญนั้นยังไมส่ามารถสร้างสรรค์งานด ี

ๆ ออกมาได้หากไมรู้่จกัใชส้ีให้เหมาะสม  

2.2.3. ทฤษฎีแสงและเงา ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและงานออกแบบ ชิ้นงานท่ีสร้างเพื่อให้เกิดความสมจริง

จ าเป็นต้องอาศัยภาพวาดท่ีมีการก าหนดน้ าหนักของแสงเงา เพื่อให้ภาพท่ีออกมาดูแลว้มมีติ ิ ดูแลว้มปีริมาตร และเกิด

ความรู้สกึสมจรงิ แสงและเงา  (Light &Shadow) เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ภาพเกิดความกลมกลืน หรือตื้นลึกเหมอืนจรงิอย่างท่ี

ตาเห็น ท้ังยังท าให้เกิดรูปทรง และความสมบูรณ์ของภาพ แสงเงาเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดการมองเห็นอยา่งหนึ่งซึ่ง

ส าคัญมาก หลักในการใชแ้สงเงา เชน่ เมื่อมีแสงตกกระทบลงบนวัตถุย่อมจะเกิดเงา ความเข้มของเงาจะขึน้อยูก่ับความเข้ม

ของแสง ในท่ีท่ีมีแสงสวา่งมาก เงาจะเข้มขึน้ ในท่ีท่ีมีแสงสวา่งนอ้ย เงาจะไมช่ัดเจน ในท่ีท่ีไม่มแีสงสวา่ง จะไมม่เีงา เป็นต้น 
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2.3. การสรา้งภาพรา่ง (Sketch)  

  กระบวนการสร้างภาพร่างของงานวจิัย สามารถแบ่งขัน้ตอนการท างานออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  2.3.1. การออกแบบรูปทรง (Character Design) โครงสร้างของรูปทรงหลัก ๆ ในงานวจิัยช้ินนี ้ได้จากการศึกษาหา 

ข้อมูลรูปทรงจากธรรมชาติ ตลอดจนงานศิลปกรรมโบราณและร่วมสมัย น ามาคลี่คลายให้สอดคล้องกับเนื้อหาโดยใส่

อารมณ์ความรู้สกึส่วนตัวเข้าไป รูปทรงใหมท่ี่ได้จะเป็นรูปทรงท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว รูปทรงท่ีผู้วิจัยสนใจศกึษาเป็นพิเศษคือ

รูปทรงของ ป่ีเซียะ ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแตโ่บราณ มีรูปร่างและเขาคล้ายกวาง แต่มหีน้า, หัว, ขา

คล้ายสิงโต, มีปีกคล้ายนก, หลังคล้ายปลา และมีส่วนหางคล้ายแมวปนไปด้วยท้องและบางส่วนของหัวคล้ายมังกร เป็น

สัตว์สี่ขา และเป็นสัตว์ศักดิ์สทิธ์ิช่วยป้องกันและปัดเป่าภยันตรายและภูตผีปีศาจ สิ่งไมด่ีต่าง ๆ ได้ นอกจากนีแ้ลว้ ปี่เซียะยัง

เป็นสัญลักษณ์ของการพทัิกษ์และคุ้มครองทรัพย์สมบัติอกีด้วย อันเนื่องจากการท่ีเป็นสัตวท่ี์กินอย่างเดียวไม่มีการขับถ่าย 

ตามความเชื่อโบราณ   

รูปที่ 3 ภาพ Chinese Pixiu, at the tomb of Emperor Wu of Southern Qi (Xiao Ze) in Danyang,China. 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Pixiu เข้าถึงเมื่อวันท่ี 22  กันยายน 2561 

           2.3.2. น าเอารูปทรงท่ีออกแบบไว้มาเป็นโครงสร้างหลักในภาพร่าง จัดวางองค์ประกอบและเพิ่มเติมเนื้อหาลงไป 

ในภาพร่างของงานวิจัยจะมีโครงสร้างหลัก ๆ ของภาพ ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับภาพร่าง รูปทรงและพื้นท่ีว่างซึ่งเป็นส่วน

ส าคัญมาก แตก่ารท าเหมอืนภาพร่างทุกอย่าง ท าให้งานของผู้วิจัยขาดอารมณค์วามรู้สกึ หลังจากร่างโครงสร้างใหญ่ ๆ ใน

งานจริงแล้ว ผู้วิจัยก็จะสังเกตพื้นท่ีว่างท่ีเหลืออยู่หลังจากนั้นก็จะจินตนาการรูปทรงใส่เข้าไปตามลักษณะของท่ีว่างท่ี

ปรากฏ  

           2.3.3. การก าหนดสไตล์หรือรูปแบบของงานท้ังหมด โดยเร่ิมการท างานด้วยการออกแบบตัวละคร โดยผู้วิจัย

น าเอาผลงานจิตรกรรมช่ือ The Garden of God, Chapter 3 : Pi Xiu เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร 

สร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2560 มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพร่าง ผู้วิจัยเลือกผลงานชิ้นนี้มาพัฒนาต่อเป็นสติ๊กเกอร์
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ไลน์ชุด “ป่ีเซียะ” เนื่องจากผลงานชิ้นนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับสัตว์มงคลตามความเชื่อโบราณ ซึ่งเชื่อว่า ป่ีเซียะ เป็นสัตว์

ศักดิ์สิทธ์ิช่วยป้องกันและปัดเป่าภยันตราย ภูตผีปีศาจ สิ่งไม่ดี ตลอดจนเรียกทรัพย์ และความร่ ารวย ให้ผู้ท่ีนับถือ  

รูปที่ 4 ภาพผลงานจติรกรรมชื่อ The Garden of God, Chapter 3 : Pi Xiu เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

          ขนาด 120 x 80 เซนตเิมตร สร้างสรรค์ในปี พศ. 2560 โดย เกรียงไกร กงกะนันทน์ 

           2.3.4. เมื่อได้ต้นแบบแรงบันดาลใจในการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์แลว้ อันดับแรกคือต้องก าหนดสไตลห์รือรูปแบบ

ของงานท้ังหมด ว่าจะท าในรูปแบบลักษณะใด แล้วจึงเร่ิมออกแบบ ซึ่งการออกแบบตัวละครนั้นจะต้องค านึงถึง

องค์ประกอบจากการสร้างรูปลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดลักษณะพิเศษโดยเฉพาะท่ีน่าจดจ า หากงานท่ีออกแบบมี

ความนา่สนใจก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชม ดังนัน้ การออกแบบตัวละครจึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนรู้ถึงหลักการ

พื้นฐานของการออกแบบคือ ขนาด (size) รูปทรง (shape) สัดสว่น (proportion) โดยน าหลักท้ัง3 ข้อ มาจัดองค์ประกอบเข้า

ด้วยกัน เพื่อสื่อถึงบุคลิกของตัวละครได้ชัดเจน การออกแบบตัวละครนั้นต้องพยายามท าให้ตัวละครมีชีวิต  จึงถือเป็น

สิ่งจ าเป็น โดยการออกแบบตัวละคร ปี่เซียะ นัน้จะออกแบบให้มีบุคลิก ท่าทาง น่ารัก สดใส ขี้เล่น เมื่อได้ตัวละครตน้แบบ

แล้ว หลังจากนั้น ก าหนดค าท่ีจะสื่อความหมาย ท่ีจะใส่ในภาพแต่ละภาพ โดยแนวความคิดของผลงานชุด ป่ีเซียะ นี้

ตอ้งการใชส้่งเพื่ออวยพรในโอกาสต่างๆ ชุดค าที่เลอืกมา จึงได้แก่ค าอวยพรตา่งๆ โดยค าท่ีเลอืกใช้จ านวน 40 ค า ได้แก่ เฮง

เฮง ร่ ารวยเงินทอง อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง สมพรปรารถนา จงมชีัยชนะ จงสมหวัง โชคดีมีสุข เงินทองไหลมา จงมีสติ 

มั่งมศีรีสุข ถูกหวยรวยๆ ค้าขายก าไร เงินทองมากมาย กิจการรุ่งเรอืง โชคดีสอบผ่าน โชคร้ายหมดไป การงานราบร่ืน จงมี

พลัง อย่าท้อถอย จงมีความเพียร สู้สู้ ชีวิตรุ่งเรือง ฝันดี สุขสันต์ตรุษจีน สุขสันต์ปีใหม่ ประสบความส าเร็จ มีแฟนรวยๆ 
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ปลอดภัยตลอดปี เดินทางปลอดภัย ชนะทุกอยา่ง รักนิรันดร์ วันจันทร์สุขสันต์ วันอังคารสดใส วันพุธร่ ารวย วันพฤหัสบดีมี

ชัย วันศุกรส์ุขกาย วันเสารส์มหวัง วันอาทิตยเ์บิกบาน  

รูปที่ 5 ภาพสเก็ตการออกแบบตัวละคร ปี่เซียะ 

           2.2.5. ท าสเก็ตโดยออกแบบตัวละครให้มีลักษณะท่าทาง เข้ากับค าท่ีเลือกไว้แต่ละค า ให้ครบ 40 รูป ซึ่งการ

ออกแบบลักษณะ ท่าทาง ของตัวละคร สิ่งท่ีต้องค านึงถึงคือ ต้องออกแบบให้เข้ากับค าอวยพรแต่ละค าท่ีเลือกมาใช้ 

นอกจากนี้ฟอนต์ตัวอักษรท่ีน ามาใช้ในงานออกแบบก็เป็นสิ่งส าคัญ ต้องเลือกฟอนตท่ี์เข้ากับตัวละครท่ีเราออกแบบ เพื่อให้

งานออกมาสวยงามและสมบูรณ์   

รูปที่ 6 ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ชดุ Pi Xiu 
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2.2.6. เมื่อได้ภาพสเก็ตตามท่ีต้องการแล้ว ก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการน าภาพท่ีได้มาตัดเส้นโดยใช้โปรแกรม 

Photoshop นั้นเราต้องศึกษารูปแบบและข้อก าหนดท่ีทางบริษัทไลน์ ได้ก าหนดไว้ให้เข้าใจเสียก่อน โดยทางบริษัทไลน์ได้

ก าหนดสิ่งท่ีจ าเป็นต่างๆ ดังนี้  

· รูปภาพหลัก 1 รูป กวา้ง 240 x สูง 240 พิกเซล

· รูปสตกิเกอร์ (เลอืก( 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป, 32 รูป, 40 รูป กว้าง 320 x สูง 320 พิกเซล (สูงสุด( 

· รูปภาพแท็บห้องแชท 1 รูป กว้าง 96 x สูง 24 พิกเซล  

· ก าหนดจ านวนสตกิเกอร์ในชุดได้ท่ีหน้าจัดการสตกิเกอร์ เปลี่ยนจ านวนสตกิเกอร์ได้จนกว่าจะยื่นขอพจิารณาสติกเกอร์

· ขนาดของรูปมหีนว่ยเป็นพิกเซลทัง้หมด

· รูปแบบของรูปคือ PNG ท้ังหมด

· สตกิเกอร์จะถูกลดขนาดโดยอัตโนมัต ิโปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่รูปมคีวามสูงและความกว้างเป็นเลขคู่

· เราขอแนะน าให้ใช้ความละเอยีด 22dpi หรือสูงกว่าและโหมดสี RGB

· ขนาดสูงสุดของภาพละไฟล์คอื 1MB

· ในกรณีท่ีบีบอัดรูปท้ังหมดเป็นไฟล์ ZIP แลว้อัพโหลด ไฟล ์ZIP ตอ้งมีขนาดไม่เกิน 20 MB

· โปรดสร้างฉากหลังของโลโก้และภาพประกอบให้โปร่งใส

รูปที่ 7 ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ชดุ Pi Xiu ที่ร่างเสน้รอบนอกโดยใช้โปรแกรม Photoshop 

K D S  2 0 1 8   หน้า  424



2.4. การลงสี 

           การลงสีให้มีความสวยงามนั้นเป็นสิ่งท่ีส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง สีจะมีส่วนท าให้เกิดความรู้สึก และอารมณ์ของตัว

งาน กระบวนการลงสีมีขัน้ตอนตา่งๆ ดังนี้  

           .2.4 1. ก าหนดโทนสีและอารมณ์ของภาพ โดยศกึษาจากทฤษฎสีี และหลักการตา่ง ๆ และตรวจความเหมาะสม สี

และอารมณ์ของภาพมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ โดยแต่ละโทนสี หรือกลุ่มสี สามารถสื่อสารอารมณ์ 

ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้งานดูสวยงามและ

สมบูรณ ์ 

รูปที่ 8 ภาพการก าหนดโทนสแีละอารมณ์ของภาพ 

           2. .4 2 .ก าหนดทิศทางของแสง และลงสีเงาบนตัวละคร เพื่อเพิ่มมิติให้ตัวละครดูไม่แบนจนเกินไป ศึกษาเร่ืองการ

ผลักระยะ และน้ าหนักสี เพื่อเพิ่มระยะให้ตัวละคร โดยอาจมีการวางแสงเงาคร่าว ๆ ก่อนน ามาลงสีจริง เนื่องจากการใส่

แสงเงาสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของภาพให้ดู ไมเ่หมอืนกันได้ ไม่วา่จะเป็นแสงแข็ง แสงออ่น หรอื อื่น ๆ   

           2. .4 3 . เมื่อก าหนดโทนสีและอารมณข์องภาพได้ตามต้องการแล้ว ก็น าภาพร่างท่ีท าไวท้ั้งหมดมาลงสีพืน้ในขั้นแรก 

โดยยังไมต่อ้งเก็บรายละเอยีดในสว่นต่างๆ เพื่อท่ีจะท ารวมๆให้เสร็จก่อน  

รูปที่ 9 ภาพการลงสีพืน้ ขั้นแรก 
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           2.4.4. เก็บรายละเอยีดส่วนต่าง ๆ ของภาพให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยเนน้ไปท่ีความคมชัดของภาพ ภาพรวมมีน้ าหนักสี

ครบ ได้แก่ สีเข้ม กลาง และอ่อน ตามหลักการออกแบบ และการใส่ Effect ให้ภาพ ซึ่งเป็นข้อดีของโปรแกรม Adobe 

Photoshop ท่ีสามารถเปลี่ยนสี หรือดึงจุดเด่นเฉพาะส่วนได้ โดย Adjustment หรือ การปรับสีในโปรแกรมท่ีข้าพเจ้าใช้เป็น

ส่วนใหญ่ได้แก่ Photo Filter, Hue and Saturation, Levels, Color Balance, และ Selective Color ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสีให้

เป็นแบบท่ีต้องการโดยสามารใชเ้ครื่องมือ Selection เลอืกเปลี่ยนเฉพาะส่วนได้  

รูปที่ 10 ภาพสติ๊กเกอร์ไลน์ชดุ Pi Xiu ทีเ่ก็บรายละเอียด เส้น สี น้ าหนัก อย่างสมบูรณ์ 

            2.4.5. เมื่อออกแบบ ลงสี เก็บรายละเอียด สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Pi Xiu ท่ีสมบูรณ์แล้ว วิธีการสมัครตั้งแต่การ

ลงทะเบียนไปจนถึงการขาย มดีังนี้  

            2.4.5.1. ลงทะเบียนครีเอเตอร์ กรอกข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อลงทะเบียนเป็นครีเอเตอร์ 
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            2.4.5.2. การลงทะเบียนรูปและรายละเอียดลงทะเบียนรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ ค าอธิบายต่างๆแล้วอัพโหลด

รูป 

            2.4.5.3. การพิจารณา หลังจากท่ีคุณลงทะเบียนรูปแล้ว ทีมงานจะพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์ส าหรับการจ าหน่าย

หรือไม ่

            2.4.5.4. เร่ิมการขาย หลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว คุณจะเร่ิมจ าหน่ายสติกเกอร์ท่ี LINE STORE ได้โดยคลิกปุ่ม 

"เร่ิมจ าหนา่ย" ท้ังนีส้ามารถเปลี่ยนราคาจ าหนา่ยได้ตามท่ีต้องการ โดยเลอืกจากตัวเลอืกในเมนูต้ังคา่ราคา 

3. ผลการศึกษา

สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Pi Xiu นี้เกิดจากกระบวนการน าเอาผลงานจิตรกรรมชื่อ The Garden of God, Chapter 3 : Pi 

Xiu เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร สร้างสรรค์ในปี พศ. 2 560 มาเป็นแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ตอ่ยอดผลงานสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้ได้แสดงในนิทรรศการ

ศลิปะ "The Garden of God" โดยเกรยีงไกร กงกะนันทน ์ณ DUKE Contemporary Art Space ชัน้ 1 ศูนยก์ารค้าเกษร วลิเลจ 

ราชประสงค์ นิทรรศการแสดงระหว่างวันท่ี 5 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560   

รูปที่ 11 ภาพสติ๊กเกอร์ไลน์ชดุ Pi Xiu ที่เสร็จสมบูรณ์ ออกขายจริง 
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4. สรุปผลและอภปิรายผล

           จากกระบวนการในขั้นต้นท้ังหมด ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Pi Xiu จ านวน 1 ชุด โดยมี

เนื้อหา เร่ืองราวและองค์ประกอบเกี่ยวกับสัตว์มงคล “Pi Xiu” และค าอวยพรในโอกาสต่างๆ เมื่อน าไปขายใน Line Store 

พบว่า ในเดือนแรกท่ีออกขายมีรายได้สูงสุด 3,036 เยน จากการส ารวจการใช้งานพบว่าค าอวยพรท่ีมีการส่งสูงสุด 3 

อันดับแรกคือ ประสบความส าเร็จ เงนิทองมากมาย และสุขภาพแข็งแรง ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบวา่มคี าอวยพรบางค า

ท่ียังไมม่กีารสง่ เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาของการใชอ้วยพรดังกล่าว ได้แก่ สุขสันต์ตรุษจีนและสุขสันต์ปีใหม่ 

จากการทดลองน าเอาผลงานศิลปะมาเป็นต้นแบบในการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ท าให้พบว่าผลงานศิลปะ

สามารถน ามาท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู่งานรูปแบบใหม่ๆ อีกท้ังยังสามารถท าให้ผลงานออกแบบมีคุณค่า

และเพิ่มรายได้ในเชงิเชงิพาณิชยอ์กีด้วย 
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ลักษณะกลีบดอกไม้ของลวดลายพฤกษาพรรณบนแม่พิมพ์ผ้าบาตกิแบบโลหะในเขตจังหวัดนราธิวาส 

Flower petal shapes of Plant patterns on Batik metal stamp in Narathiwas Province 

ก าธร เกิดทพิย์ 

อาจารย์ สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อคณะวิทยาการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวทิยาเขตปตตานี 

*E-mail kamtorn.k@psu.ac.th

บทคัดย่อ: ลวดลายพฤกษาพรรณเป็นลวดลายท่ีนิยมในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายส าหรับสวมใส่ของประชากรใน

พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องมาจากข้อก าหนดทางศาสนาท่ีมีข้อห้ามเกี่ยวกับการสวมใส่เคร่ืองนุ่ งห่มท่ีมี

ลวดลายสัตว์ ผ้าบาติกเป็นประเภทของผ้าท่ีนิยมน ามาเป็นเคร่ืองนุ่งห่มและแพร่หลายในการสวมใส่ในชีวิตประจ าวัน

ของประชากรในพื้นท่ีภาคใต้ โดยเทคนิคการผลิตบาติกท่ีนิยมคือบาติกลายพิมพ์ จากการส ารวจรูปแบบลวดลายบน

แม่พิมพ์โลหะท่ีพบในจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าบาติกลายพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะแหล่งใหญ่ท่ีสุดในสาม

จังหวัดภาคใต้ท้ังหมด 557 ชิ้น  พบว่าลวดลายบนแม่พิมพ์ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือลวดลายพฤกษาพรรณ 327 ชิ้นคิด

เป็นร้อยละ 56.87 โดยผู้เขียนได้วเิคราะห์ลักษณะของกลีบดอกไมท่ี้พบบนแม่พมิพ์โลหะท่ีพบในจังหวัดนราธิวาสได้ 4 

รูปแบบดังนี้คือ  กลีบดอกปลายคลื่น ปลายมน ปลายแหลมกนกและทรงเมล็ดข้าวสารหรือปลายแหลม ซึ่งสามารถ

สร้างลวดลายพฤกษาพรรณรูปแบบใหม่ได้โดยการจัดองค์ประกอบของกลีบดอกไม้พื้นฐานท้ัง 4 แบบนี้เข้าด้วยกัน 

และนอกจากนี้การเพิ่มจ านวนคลื่น หรือรอยหยักตรงปลายจะสามารถสร้างรูปร่างของพฤกษาพรรณเพื่อออกแบบเป็น

ลวดลายและเอกลักษณใ์หม่ได้อีกด้วย 

ค าส าคัญ: บาติก, บาติกลายพิมพ์, แมพ่มิพโ์ลหะ, ลวดลายพฤกษาพรรณ, ภาคใตข้องไทย 

Abstract:  Plant patterns is the most popular pattern design for clothes in the southernmost provinces of Thailand 

due to the Islamic prohibition animals in patterns.  Clothes from batik is undoubtedly popular in southern Thailand 

to wear in both daily life and special occasions.  Stamping technique is the most popular technique used to batik 

production in the region which is called Membatik Cap.  From the study of the batik stamps 557 pieces used by 

local batik producer in Narathiwas province which is the largest batik from metallic stamp production in southern 

Thailand, it was found that 327 pieces (56.87%) are of plant patterns. The stamps are modularly composed of 4 

basic petal patterns to generate plant patterns in printing batik. The petal shapes in the studied plants patterns can 

be described as wavy petal shape, oval petal shape, fire petal shape and rice grain petal shape.  Plant patterns 

composed of these 4 petal shapes can generate various patterns. In addition, the modification of these wavy petal 

shapes such as increasing number of waves and tips in the petals are also used to enhance the variety and 

uniqueness to the batik as well.  

Keywords: Batik, membatik cap, metal stamp, plant pattern, southern Thailand 
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1. บทน า

เคร่ืองนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ท่ีมีความจ าเป็นต่อมนุษย์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  โดยมีการวิวัฒนาการมา

อย่างต่อเนื่องจากยุคสมัยท่ีใช้หนังสัตว์เพื่อปกปิดและให้ความอบอุน่แก่ร่างกายโดยมุง่เนน้ในเร่ืองประโยชน์ใช้สอยเป็น

หลัก จนมาสู่ยุคสมัยท่ีมนุษย์ตอ้งการความงามมาเพิ่มเติมสีสันให้กับความต้องการทางด้านจิตใจ ไม่ว่าในทางรูปแบบ

ลวดลาย  สีสัน เทคนิค แลวิธีการการผลิตผ้า จึงมีส่วนท่ีส่งผลให้ผืนผ้าแต่ละพื้นท่ีมีความหลากหลาย และมี

ความจ าเพาะของแตล่ะถิ่นท่ีแตกต่างกันออกไป 

บาติก เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการของการพัฒนาความงามบนเคร่ืองนุ่งห่ม โดยปัจจุบันยังไมม่ีข้อสรุปแหล่งก าเนดิ

แรกของเทคนิคน้ี แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นเทคนิคท่ีใชก้ันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งค าวา่บาตกิ 

(Batik) มาจากค าในภาษามลายู คือ Tik มคีวามหมายคอืการท าให้เป็นจุด เป็นแต้ม เป็นดวง (Spots หรือ Dots) (ธวัชชัย 

ทุมทอง.2545 : 7) 

การสร้างลวดลายบนผ้าบาตกิ ท่ีนิยมใช้มี 2 วธีิคอื ผ้าบาติกลายเขียน (Membatik Tulis) ซี่งใชจ้ันติ้งหรือปากกา

เขียนเทียน ท่ีมีเทียนเหลวอยู่ด้านในกระเปาะบรรจุเทียนแล้วเขียนลวดลายลงบนผ้าซึ่งเป็นเทคนิคแรกเร่ิมของการท า

บาติกแต่เทคนิคนี้จะผลิตผ้าได้น้อยและใช้เวลานานกว่าท่ีจะวาดลวดลายบนผ้าแต่ละผืนให้แล้วเสร็จ และอีกประเภท

หนึ่งคือ ผ้าบาติกลายพิมพ ์(Membatik Cap) ท่ีใชแ้มพ่มิพ ์หรอื จั๊บ (Cap) จุ่มเทียนเหลวแล้วพมิพล์ายลงบนผ้า โดยวิธีนี้

จะลดเวลาในการผลิตได้มากและผลิตผืนผ้าได้ปริมาณท่ีเยอะกว่าวิธีแรก ซึ่งท้ังสองวิธีนี้เมื่อสร้างลวดลายบนผ้าเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว จึงเข้ากระบวนการน าผ้าไปย้อมสีแบบเย็นและรอจนสีแห้งหลังจากนั้นจึงน าผ้าไปต้มเอาส่วนท่ีเป็นวัสดุ

กันสี(เทียน) ออก เราก็จะเห็นลวดลายบนผืนผ้าตามท่ีได้เขียนหรือพมิพไ์ว้     

การท าบาติกในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่จังหวัด ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส  พบท้ังผ้าบาติกท่ีใช้จันติ้งในการเขียนลวดลาย และใช้แม่พิมพ์ในการพิมพ์ ลวดลาย แต่ท่ีพบตาม

โรงงานผลิตผ้าบาติกรายใหญ่พบวา่นิยมใช้แมพ่มิพโ์ลหะในการพิมพล์ายผ้าเน่ืองจากสามารถผลิตได้จ านวนท่ีเยอะกวา่

บาติกลายเขียน 

จากการสังเกตวิธีการนุ่งห่มผ้าบาติกลายพิมพ์ของประชากรในพื้นท่ีพบว่าประชากรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสตรี

และกลุ่มแม่บ้านนิยมสวมใส่ผ้าท่ีมีลวดลายพฤกษาพรรณ ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมากประชากรในพื้นท่ีเป็นมุสลิม ซึ่งตาม

หลักศาสนาอิสลามแล้วนั้นมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับข้อห้ามในการนุ่งห่มเสื้อผ้าท่ีมีลวดลายท่ีมีสิ่งมีชีวิตเอาไว้  แต่ถึงแม้จะ

เป็นลวดลายท่ีนยิมกันมาก ลวดลายท่ีพบเห็นกย็ังเป็นลวดลายแบบเดิมๆ ท่ีใชว้นกันไป 

จากความนิยมในการสวมใส่เสื้อผ้าบาติกลายพมิพ์ลวดลายพฤกษาพรรณ ผู้เขียนเห็นว่า หากท าการวิเคราะห์

ลักษณะกลีบดอกท่ีใชบ้นแมพ่มิพโ์ลหะได้แล้วนา่จะเป็นประโยชน์ส าหรับนายช่างหรือศลิปินท้องถิ่น โดยเฉพาะบุคคลท่ี

สนใจในการท าผ้าบาติกแต่ยังไม่มีพื้นฐานหรือแนวความคิดในการออกแบบลวดลายพฤกษาพรรณ ได้น าไปใช้  หรือ 

ประยุกตล์วดลายเพื่อผลิตเป็นแม่พิมพโ์ลหะและงานอื่นๆ ได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์หาลักษณะกลีบดอกไม้ของลวดลายพฤกษาพรรณบนแม่พิมพ์ผ้าบาติกแบบโลหะในเขตจังหวัด

นราธวิาส เพื่อประกอบสร้างเป็นลวดลายใหม่ 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ผู้วิจัยได้ใช้หลักการของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ เป็นตัว

อธิบายเหตุและผลของความจ าเป็นในการสร้างและประกอบลวดลายใหม ่และใชเ้ทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑท่ี์ว่า

ด้วยเร่ืองการออกแบบให้เป็นช้ินสว่นย่อย (Modular design) เพื่อสร้างลวดลายใหม่ 

2. การด าเนนิการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลลวดลายบนแม่พิมพ์โลหะในเขตจังหวัดนราธิวาส 

และท าการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจงมาวิเคราะห์รูปแบบกลีบดอกไม้ 

3. ผลการศึกษา

จากประชากรแม่พิมพ์โลหะท่ีผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลท้ังหมดในเขตจังหวัดนราธิวาสจ านวน 575 ชิ้น พบว่า

ลวดลายท่ีนิยมสูงสุดคือลวดลายพฤกษาพรรณซึ่งมีจ านวนแม่พิมพ์จ านวน 327 ชิ้น  คิดเป็นร้อยละ 56.87 ของ

แม่พิมพ์โลหะท่ีส ารวจท้ังหมด   ซึ่งองค์ประกอบหลักของแม่พิมพ์ลวดลายพฤกษาพรรณนั้นจะประกอบไปด้ วยดอก

และใบ แต่ในท่ีน้ีผู้วจิัยสนใจวิเคราะห์เฉพาะเจาะจงเฉพาะส่วนท่ีเป็นกลีบดอกไม้เท่านัน้ 

จากการวิเคราะห์รูปแบบของกลีบดอกไมท่ี้พบในแมพ่ิมพโ์ลหะลวดลายพฤกษาพรรณพบวา่มลีักษณะเด่นแยก

เป็นรูปแบบใหญ่ๆได้ 4 รูปแบบดังนี้คอื  กลีบดอกปลายคลื่น  กลีบดอกปลายมน  กลีบดอกปลายแหลมกนก  กลีบดอก

ทรงเมล็ดขา้วสารหรือปลายแหลม ดังตัวอยา่งตามตารางตอ่ไปน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะกลีบดอกท่ีพบในแม่พิมพโ์ลหะลวดลายพฤกษาพรรณ 

ลักษณะกลีบ

ดอก 

ชื่อเรียกจากลักษณะ

กลีบดอก(วเิคราะห์ตาม

รูปร่าง) 

ตัวอยา่งแม่พิมพท่ี์พบ 

กลีบดอกปลายคลื่น 

(Wavy petal shape) 
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ลักษณะกลีบ

ดอก 

ชื่อเรียกจากลักษณะ

กลีบดอก(วเิคราะห์ตาม

รูปร่าง) 

ตัวอยา่งแม่พิมพท่ี์พบ 

กลีบดอกปลายมน 

(Oval petal shape) 

กลีบดอกปลายแหลม

กนก  

(fire petal shape) 

กลีบดอกทรงเมล็ด

ข้าวสารหรือปลายแหลม 

(rice grain or pointy 

petal shape) 
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4. อภปิรายผล

จากผลการวิเคราะห์รูปแบบกลีบดอกไม้นั้น  นายช่างหรือผู้ท่ีสนใจท่ัวไปสามารถใช้รูปแบบของกลีบดอกไม้

มาจัดวาง  ย่อ ขยาย ปรับมุมองศา เพิ่มจ านวนหยัก หรือ ผสมผสานกลีบดอกแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็น

ลวดลาย ส าหรับเป็นผลิตเป็นแม่พิมพ์โลหะ นอกจากนั้นยังสามารถผสมผสานจุดเล็กๆ ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญอีก

ประการท่ีพบได้ในแมพ่ิมพโ์ลหะซึ่งสังเกตได้จากภาพตัวอยา่งจากตารางท่ี 1 อกีทัง้ยังสามารถใช้เส้นโค้ง เส้นตรง หรือ

เส้นลักษณะต่างๆ เพื่อสร้างความนา่สนใจให้แกล่วดลายให้มากยิ่งขึ้น 

รูปท่ี 1 ตัวอย่างการออกแบบจากกลีบดอกปลายคลื่น

รูปท่ี 2 ตัวอยา่งการออกแบบจากกลีบดอกปลายมน 

รูปท่ี 3 ตัวอยา่งการออกแบบจากกลีบดอกปลายแหลมกนก 

รูปท่ี 4 ตัวอย่างการออกแบบจากกลีบดอกปลายแหลม 
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รูปท่ี 5 ตัวอยา่งการออกแบบจากการผสมผสานกลีบดอกปลายมน ปลายคลื่นและ 

กลีบดอกทรงเมล็ดขา้วสารหรือปลายแหลมเข้าดว้ยกัน 

5. สรุปผลการวิจัย

ผ้าบาตกิยังเป็นท่ีนิยมใส่อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในทางภาคใตข้องประเทศไทย แตจ่ากการเก็บขอ้มูลพบวา่โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นการน าลวดลายเก่ามาใช้วนกันไป มีการพบลวดลายใหมอ่ยู่บ้างแต่ยังเป็นจ านวนน้อยอยู่ ซึ่งการศกึษา

และวิเคราะห์รูปแบบกลีบดอกไมบ้นแม่พมิพ์โลหะนั้น เมื่อผู้ออกแบบได้ใช้กลีบดอกแบบตา่งๆ มาท าการออกแบบและ

จัดองค์ประกอบใหม่ อกีทัง้ยังสามารถน าผลท่ีได้จากการใชก้ลีบดอกแบบตา่งๆ มาจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ก็จะได้

ความใหม่ ความหลากหลายและน่าสนใจของลวดลายท่ีจะพัฒนาไปเป็นลวดลายส าหรับการผลิตแม่พิมพ์โลหะ  ซึ่ง

ตามกลไกลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมแสดงให้เห็นว่า เมื่อ นวัตกรรมหนึ่งมา ถึงจุดท่ีเบ่ือหนา่ยของคน

ในสังคม จึงเกิดการเข้ามาของสิ่งใหมใ่นท่ีสุด(ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2543) ด้วยเหตุนี้ การสรรหาวิธีการในการสร้าง

ลวดลายขึน้มาใหม่จึงเป็นสว่นหนึ่งท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ ของคนในสังคมได้ 

 ั 

(a) 
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(b) 

(c) 
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(d) 

รูปท่ี 6 ตัวอยา่งการจัดวางลวดลาย 
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บทคัดย่อ

หนังสอืเรื่อง “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้าง” เป็นเรื่องราวประวัตศิาสตร์ 2 ช่วงเวลา เรื่องเล่า

ในบ้านเป็นเรื่องราวของพระยารณไชยชาญยุทธ (ครุธ หงสนันทน์) บรรพบุรุษสกุลหงสนันทน์ที่รับราชการและมบีทบาท

ส�าคัญยิ่งในการยกทัพปราบฮ่อที่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช 

รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าจากทายาทสกุลหงสนันทน์

ส่วนเรื่องพงศาวดารเมอืงล้านช้างนัน้เกี่ยวกับประวัตศิาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรล้านช้างในอดตี ผ่าน

การบอกเล่าของสมาชกิตระกูลสทิธสิารกิบุตรและชาลจีันทร์ ซึ่งเป็นตระกูลที่สบืเชื้อสายราชสกุลล้านช้างโดยตรง 

เป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองของชาวลาวที่มองมายังไทย ซึ่งเป็นเกร็ดประวัตศิาสตร์ที่หาอ่านได้ยากยิ่ง 

ผลงานการออกแบบอนิโฟกราฟิกประกอบเนื้อหาหนังสอืเล่มนี้ เป็นการน�าเสนอข้อมูลหลายลักษณะ ทัง้

ศาสตราวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามเมื่อครัง้อดตี เหตุการณ์พุ่งรบกันระหว่างฝ่ายไทยและฮ่อ แผนที่ภูมศิาสตร์

อาณาจักรล้านช้าง    และผังโครงสร้างราชวงศ์ล้านช้าง ผ่านรูปแบบงานออกแบบที่ดูไม่เป็นทางการ เพื่อให้เหมาะกับ

เนื้อหาที่เป็น “เรื่องเล่า” และช่วยให้ผู้อ่านท�าความเข้าใจกับเรื่องราวที่มรีายละเอยีดมากมายได้ง่ายขึ้น

ค�าส�าคัญ: ฮ่อ, หลวงพระบาง, พงศาวดารล้านช้าง, ศาสตราวุธยุทโธปกรณ์, เหตุการณ์พุ่งรบระหว่างไทยและฮ่อ,  

แผนที่ภูมศิาสตร์อาณาจักรล้านช้าง,  ผังโครงสร้างราชวงศ์ล้านช้าง, อนิโฟกราฟิก 

ABSTRACT

“Family’s Tales and Laan-chaang History” is the book about 2 period in Thailand history. Family’s tales 

part  is about Phya Ronnachaichanyuth (Kruth Hongsanantana), Hongsanantana’s ancestor, who was a central role 

in Haw Chinese War at Luang Prabang in the era of King Chulalongkorn the Great (Rama V) which is the tale in 

Hongsanantana family.

Laan-chaang History is about Laan-chaang kingdom’s story which is the tale in Sitthisarikkabhuddara and 

Chaleechan family (the descendant of Laan-chaang dynasty). This story is extremely rare information in Thailand 

history because it is Laos’ viewpoint.

Infographic design in this book using several technique, it is about ancient weapons, Haw Chinese War, 

Laan-chaang kingdom territory and Laan-chaang dynasty’s family tree, with informal style that suits for “tales” 

and helping audience easy to understand this story.

Keywords: Haw Chinese, Luang Prabang, Laan-chaang history, ancient weapons, Haw Chinese War, Laan-chaang 

kingdom’s territory, Laan-chaang dynasty’s family tree, Infographic
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บทน�า
 คราวแรกที่ผู้วจิัยได้รับมอบหมายให้ออกแบบหนังสอื “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้าง” เมื่อได้อ่าน

ข้อมูลที่ได้รับมานัน้พบว่า เป็นเกร็ดประวัตศิาสตร์ที่น่าสนใจมาก แต่ด้วยความที่มรีายละเอยีดเชงิประวัตศิาสตร์

มากมาย ทัง้บุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์จ�านวนมาก ศาสตราวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการศกึที่คนในยุคปัจจุบันไม่คุ้น

เคย ล�าดับเหตุการณ์ในการศกึที่ยาวนานและเต็มไปด้วยรายละเอยีด รายละเอยีดขอบเขตของอาณาจักรต่างๆ รวมถงึ

ล�าดับการสบืราชวงศ์ล้านช้าง ท�าให้ผู้วจิัยเห็นว่าควรใช้การออกแบบอนิโฟกราฟิกเข้ามาช่วยอธบิายเนื้อหา นับเป็นขัน้

ตอนเริ่มต้นการออกแบบที่ใช้เวลาอย่างมาก ทัง้การล�าดับเหตุการณ์เป็นภาพให้ตรงตามเนื้อหา การหาข้อมูลอ้างองิ

เพิ่มเตมิทัง้ที่เกี่ยวกับศาสตราวุธยุทโธปกรณ์ แผนที่ภูมศิาสตร์ในสมัยนัน้ ในขัน้ตอนนี้ผู้วจิัยได้มกีารประสานงานกับ

เจ้าของเรื่องตลอดเวลา มกีารส่งแบบร่างอนิโฟกราฟิกให้ตรวจสอบความถูกต้อง โดยเป็นแบบร่างที่ใช้ลายเส้นง่ายๆ 

ซึ่งรูปแบบของลายเส้นนี้เองที่เจ้าของเรื่องมคีวามเห็นว่าดูสบายตาและเข้ากับเนื้อหาของหนังสอืที่เป็น “เรื่องเล่า” ไม่ใช่

ข้อมูลประวัตศิาสตร์เชงิวชิาการ ทัง้สองฝ่ายจงึเห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้รูปแบบลายเส้นง่ายๆ นี้ในการออกแบบเป็นอนิ

โฟกราฟิก เมื่อผลงานออกแบบหนังสอืเสร็จสมบูรณ์ ผู้วจิัยในฐานะผู้ออกแบบมคีวามเห็นว่า เป็นการออกแบบอนิโฟ

กราฟิกที่แตกต่างไปจากงานอนิโฟกราฟิกทั่วไป อกีทัง้ยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดท�าหนังสอืเล่มนี้ คอืต้องการ

ให้เรื่องราวในประวัตศิาสตร์ถูกถ่ายทอดต่อไปยังคนรุ่นใหม่ และที่ส�าคัญยังท�าหน้าที่อธบิายเนื้อหาเรื่องราวที่ซับซ้อน

เต็มไปด้วยรายละเอยีดให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของงานอนิโฟกราฟิกได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์ของงานออกแบบ
1. เพื่อช่วยอธบิายเนื้อหาหนังสอืเรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้างให้ผู้อ่านท�าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

2. เพื่อใช้รูปแบบการออกแบบที่เรยีบง่ายเพิ่มความน่าสนใจให้แก่เนื้อหาและดงึดูดให้คนรุ่นใหม่สนใจ ช่วงอายุ 

20-40 ปี

ขั้นตอนในการออกแบบ
1. เรยีบเรยีงข้อมูลและหาข้อมูลอ้างองิเพิ่มเตมิ

ข้อมูลในเบื้องต้นที่ผู้วจิัยได้รับมาในรูปแบบไฟล์ดจิทิัล สิ่งแรกที่ท�าคอืการอ่านและท�าความเข้าใจกับเนื้อหาพร้อม

ทัง้จดบันทกึและสรุปเนื้อหาเป็นส่วนๆ เมื่ออ่านจบในรอบแรก สิ่งที่พบคอื เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องยาวนาน เต็มไปด้วย

รายละเอยีดที่คนในยุคปัจจุบันไม่คุ้นเคย ทัง้สถานที่ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อต่างไปจากครัง้อดตี บุคคลที่เกี่ยวข้องใน

เหตุการณ์นัน้มจี�านวนมาก ศาสตราวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสมัยนัน้ก็ต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชงิ แนวคดิในการน�าอนิโฟ

กราฟิกมาช่วยในการอธบิายเนื้อหาจงึเกดิขึ้น โดยผู้วจิัยสรุปว่าเนื้อหาในส่วนที่จ�าเป็นต้องใช้อนิโฟกราฟิกมทีัง้สิ้น 4 

ส่วน คอื 

1. ศาสตราวุธยุทโธปกรณ์

2. ล�าดับเหตุการณ์การรบระหว่างไทยและฮ่อ

3. แผนที่ทางภูมศิาสตร์อาณาจักรล้านช้าง

4. ล�าดับพระมหากษัตรยิ์ล้านช้างและผู้สบืสายสกุล

โดยข้อมูลอ้างองิที่ผู้วจิัยจ�าเป็นต้องหาเพิ่มเตมิคอื

1. ลักษณะศาสตราวุธยุทโธปกรณ์  ซึ่งหลายอย่างไม่เป็นที่คุ้นเคยในปัจจุบัน

2. บุคคล สถานที่ที่ถูกอ้างถงึ รวมทัง้เครื่องแต่งกาย และรูปแบบการรบในสมัยนัน้ 

3. แผนที่ทางภูมศิาสตร์ในสมัยนัน้ ซึ่งการแบ่งเขตแดนประเทศและอาณาจักรต่างๆ จะแตกต่างจากในปัจจุบัน

ส่วนข้อมูลเรื่องล�าดับพระมหากษัตรยิ์ล้านช้างและผู้สบืสายสกุลนัน้ ผู้วจิัยได้รับข้อมูลจากเจ้าของเรื่องซึ่งเป็นผู้

สบืเชื้อสายโดยตรง จงึมไิด้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเตมิ
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รูปที่ 2 ภาพตัวอย่างการหาข้อมูลอ้างองิเรื่องบุคคล สถานที่ เครื่องแต่งกาย และรูปแบบการรบ

(http://oknation.nationtv.tv/blog/wut2013/2013/01/16/entry-1 (วันที่ค้นข้อมูล : 28 ตุลาคม 2556).)

รูปที่ 1 ภาพตัวอย่างการหาข้อมูลอ้างองิเรื่องศาสตราวุธยุทโธปกรณ์

(http://www.thailandoutdoor.com/2continents/FightingHor.html (วันที่ค้นข้อมูล : 28 ตุลาคม 2556).)
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2. กรอบทฤษฎี

ในการออกแบบอนิโฟกราฟิกส�าหรับหนังสอื “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้าง” ผู้วจิัยได้อ้างองิ

กรอบทฤษฎใีนการออกแบบทัง้สิ้น 3 ทฤษฎ ีได้แก่

  2.1 ทฤษฎกีารออกแบบอนิโฟกราฟิก (Infographic Design Theory) ตามทฤษฎกีารออกแบบอนิโฟ

กราฟิกนัน้มขีัน้ตอนการออกแบบทัง้สิ้น 11 ขัน้ตอน (Visma, เข้าถงึเมื่อ 2556, หน้า 27) ได้แก่

 2.1.1 ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Define your target audience) กลุ่มเป้าหมายของหนังสอืเล่มนี้จงึเน้นไปที่

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่อยู่ในช่วงอายุ 20-40 ปี 

 2.1.2 ก�าหนดเป้าหมาย (Define your goals) วัตถุประสงค์ของหนังสอืเล่มนี้คอืถ่ายทอดและส่งต่อเรื่อง

ราวในประวัตศิาสตร์ที่ไม่เป็นที่เผยแพร่ในสาธารณะให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจ เพื่อไม่ให้ข้อมูลอันทรงคุณค่าถูกกลนื

หายไปกับกาลเวลา 

2.1.3 ก�าหนดสื่อ (Define the medium) ข้อมูลนี้ถูกน�าเสนอในรูปแบบสื่อสิ่งพมิพ์

2.1.4 ก�าหนดประเด็นที่จะเล่า (Choose your topic) เนื้อหาเป็นการเล่าเรื่องราวในประวัตศิาสตร์ในสมัย

รัชกาลที่ 5 

 2.1.5 ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม (Find the right information) ข้อมูลที่น�ามาใช้ในการออกแบบเป็น

ข้อมูลตรงจากทายาทสกุลหงสนันทน์และทายาทที่สบืเชื้อสายมาจากราชวงศ์ล้านช้าง ท�าให้ข้อมูลมคีวามน่าเชื่อถอื

 2.1.6 ประมวลและเรยีบเรยีงข้อมูล (Process your data) ในขัน้เริ่มต้น ผู้วจิัยได้อ่านและท�าความเข้าใจ

เนื้อหาโดยละเอยีด

 2.1.7 ค้นหาเรื่องราวที่ต้องการเล่าเป็นอนิโฟกราฟิก (Find the story in the data) ผู้วจิัยวเิคราะห์ว่า

เนื้อหาส่วนที่จ�าเป็นจะต้องเล่าเป็นอนิโฟกราฟิกได้แก่  

1. ศาสตราวุธยุทโธปกรณ์

2. ล�าดับเหตุการณ์การรบระหว่างไทยและฮ่อ

รูปที่ 3 ภาพตัวอย่างการหาข้อมูลอ้างองิเรื่องแผนที่ภูมศิาสตร์

(http://oknation.nationtv.tv/blog/wut2013/2013/01/16/entry-1 (วันที่ค้นข้อมูล : 28 ตุลาคม 2556).)
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3. แผนที่ทางภูมศิาสตร์อาณาจักรล้านช้าง

4. ล�าดับพระมหากษัตรยิ์ล้านช้าง

 2.1.8 เลอืกรูปแบบอนิโฟกราฟิกที่เหมาะสมกับเนื้อหา (Choosing the right type of infographic) อนิโฟ

กราฟิกมดี้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่ Mixed charts, Informationl / list,  Timeline, How to, Process, Comparison, Loca-

tion, Photo-graphic, Hierarchical, Single chart, Visualized numbers, Anatomical, Visual resume, Family tree

 เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการน�าเสนอมหีลายลักษณะ ผู้วจิัยเลอืกใช้รูปแบบการน�าเสนอแบบ Mixed charts ซึ่ง

เป็นการใช้รูปแบบอนิโฟกราฟิกหลายแบบผสมผสานกันได้แก่

1. ศาสตราวุธยุทโธปกรณ์ ใช้วธิกีารแบบ Information

2. ล�าดับเหตุการณ์การรบระหว่างไทยและฮ่อ ใช้วธิกีารผสมผสานระหว่าง Scatter plot และ Time-

line

3. แผนที่ทางภูมศิาสตร์อาณาจักรล้านช้าง ใช้วธิกีารแบบ Location

4. ล�าดับพระมหากษัตรยิ์ล้านช้าง ใช้วธิกีารแบบ Family tree

 2.1.9 การตัง้ชื่อและค�าบรรยายประกอบอนิโฟกราฟิก (How to write copy for your infographic) ผู้วจิัย

ใช้วธิกีารเขยีนบรรยายด้วยค�าที่กระชับ ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ เพื่อให้อ่านง่าย ไม่ดูเป็นวชิาการจนเกนิไป

 2.1.10 สร้างแบบร่าง (Create a wire frame) ผู้วจิัยได้ท�าการสร้างแบบร่างตัง้แต่ขัน้ตอนการอ่านและ

เรยีบเรยีงข้อมูล และได้ท�าการพัฒนาแบบร่างให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 2.1.11 ออกแบบอนิโฟกราฟิก (Design your infographic) ในขัน้ตอนสุดท้ายเป็นการน�าแบบร่างมาเปลี่ยน

เป็นงานออกแบบ ผู้วจิัยได้ใช้โปรแกรมการออกแบบหลายโปรแกรมร่วมกัน ได้แก่ Adobe Photoshop CC, Adobe Illus-

trator CC, Adobe InDesign CC จนกลายเป็นไฟล์งานออกแบบดจิทิัลที่พร้อมน�าไปผลติเป็นสิ่งพมิพ์ต่อไป

  2.2 ทฤษฎวีากยสัมพันธ์ทางการมองเห็น (Visual Syntax Theory) รายละเอยีดของภาพมสี่วนโดยตรง

กับการรับรู้ของมนุษย์ (Philip B. Meggs, 1989,  หน้า 19) ซึ่งมทีัง้สิ้น 6 ระดับ ได้แก่ สัญลักษณ์ (Notation), ภาพความ

คดิ (Pictograph), ภาพเงา (Silhouette), ภาพวาดเค้าโครง (Contour drawing), ภาพลายเส้นไล่น�้าหนัก (Line as tone), 

ภาพเสมอืนจรงิ (Representation)

 รูปแบบและรายละเอยีดที่ต่างกันของภาพ มผีลโดยตรงต่อการรับรู้และอารมณ์ของผู้มอง  ด้วยวัตถุประสงค์

ที่ต้องการให้ภาพอนิโฟกราฟิกให้อารมณ์ที่ดูง่าย เป็นกันเองประหนึ่งนั่งฟังเรื่องเล่า ผู้วจิัยจงึเลอืกใช้รูปแบบภาพวาด

เค้าโครง (Contour drawing) ซึ่งเป็นการวาดที่ให้รายละเอยีดเพยีงเค้าโครงคร่าวๆ

 2.3 ทฤษฎสีแีละบุคลิิกภาพ (Color image scale) การเลอืกใช้สสี่งผลโดยตรงกับอารมณ์งานออกแบบ 

ซึ่งการเลอืกใช้ชุดสทีี่แตกต่างกันจะเป็นการก�าหนดบุคลกิภาพของงานออกแบบที่ต่างกัน (Shigenobu Kobayashi, 

1991,  หน้า 11) ผู้วจิัยต้องการบุคลกิภาพที่มคีวามทันสมัย (Modern) เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย จงึเลอืกใช้ชุดส ี

ขาว เทา และเหลอืงตามทฤษฎ ีColor image scale

3. การสร้างภาพร่างต้นแบบ

ขัน้ตอนการร่างต้นแบบ เริ่มท�าพร้อมไปกับขัน้ตอนการประมวลเรยีบเรยีงข้อมูล เนื่องจากข้อมูลมจี�านวนมาก

การท�าไปพร้อมกันจงึสะดวกกว่า
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4. การสร้างสรรค์ผลงานจรงิ

ในการสร้างสรรค์ผลงานจรงิซึ่งเป็นสื่อสิ่งพมิพ์ประเภทหนังสอื อนิโฟกราฟิกเป็นองค์ประกอบหนึ่งจากหลายองค์

ประกอบ ได้แก่ การจัดรูปเล่ม การออกแบบตัวอักษร การปรับแต่งภาพ การท�าองค์ประกอบกราฟิกอื่นๆ เสรมิ โดย

เครื่องมอืที่ใช้มหีลายประเภทผสมผสานกัน ทัง้การวาดด้วยมอื การใช้เครื่องสแกนภาพ โปรแกรมออกแบบต่างๆ ทัง้ 

Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC และ Adobe InDesign CC โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนได้ดังนี้

4.1 จัดท�าดัมมี่ เป็นการสร้างแบบจ�าลองเพื่อให้ทราบว่าแต่ละหน้าจะจัดวางรายละเอยีดเนื้อหาส่วนใดลงไป

บ้าง

 4.2 สร้าง Grid System และ Template  การออกแบบหนังสอืซึ่งมจี�านวนหลายหน้า จ�าเป็นต้องสร้างระบบขึ้น

มาเพื่อให้สะดวกในการจัดวาง

 4.3 จัดวาง Layout  เมื่อได้ระบบและทราบว่าแต่ละหน้าจะจัดวางข้อมูลส่วนใดลงไปแล้ว ก็ถงึขัน้ตอนการจัด

วางเนื้อหาทุกอย่างทลีะหน้าด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CC

 4.4 ปรับแก้ให้งานลงตัวมากยิ่งขึ้น  เมื่อจัดวางครบทัง้เล่มแล้ว ผู้วจิัยได้ท�าการพมิพ์ผลงานทัง้หมดออกมา

ด้วยขนาดเท่าจรงิ และตรวจดูความลงตัวเรยีบร้อยของงาน หากมจีุดใดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะท�า

รูปที่ 4 ภาพตัวอย่างการสร้างภาพร่างต้นแบบ
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สัญลักษณ์ด้วยปากกาสแีดง ขัน้ตอนปรับแก้นี้จ�าเป็นต้องท�าหลายรอบ เพื่อให้งานที่ได้สมบูรณ์มากที่สุด

 4.5 พสิูจน์อักษร ตรวจหาค�าผดิ และความเรยีบร้อยของไฟล์งาน  เมื่อปรับแก้จนทุกอย่างลงตัวแล้ว ขัน้ตอน

สุดท้ายจะเป็นการพสิูจน์อักษรเพื่อตรวจหาค�าผดิ หากพบจะท�าการแก้ไขในไฟล์งานทันท ีหลังจากนัน้จะเป็นการตรวจ

ความเรยีบร้อยของงานทัง้ไฟล์ตัวอักษรที่ใช้ ไฟล์ภาพที่อยู่ในโหมดส ีCMYK ส�าหรับกระบวนการสิ่งพมิพ์ เมื่อตรวจสอบ

ทุกอย่างจนเรยีบร้อยแล้วจงึท�าการส่งไฟล์งานไปผลติที่โรงพมิพ์ต่อไป

 4.6 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างงาน  เมื่อได้รับไฟล์งานไปแล้ว ก่อนการพมิพ์จรงิ ทางโรงพมิพ์จะมี

การส่งตัวอย่างงานพมิพ์ ซึ่งภาษาการพมิพ์เรยีกว่า พรูฟ มาให้ผู้ออกแบบท�าการตรวจสอบความถูกต้อง ผู้วจิัยจะตรวจ

สอบความถูกต้องทัง้หมดอกีครัง้ หากพบจุดที่ต้องแก้ไขจะประสานงานแก้ไขกับทางโรงพมิพ์

 4.7 พมิพ์งานและเข้ารูปเล่มเป็นหนังสอื  ขัน้ตอนสุดท้ายเป็นกระบวนการที่เกดิขึ้นในโรงพมิพ์ เมื่อผู้วจิัย

ยนืยันความถูกต้องของตัวอย่างงานกับทางโรงพมิพ์แล้ว ขัน้ตอนการพมิพ์งานจรงิจงึเริ่มขึ้น เมื่อพมิพ์เสร็จเรยีบร้อยโรง

พมิพ์จะท�าการเข้ารูปเล่มตามลักษณะที่ผู้วจิัยก�าหนดไว้ ออกมาเป็นหนังสอืที่เสร็จสมบูรณ์

รูปที่ 5 ภาพตัวอย่างการออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบ
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วเิคราะห์ผลงาน
 จากแนวคดิในการออกแบบสู่กระบวนการคดิสร้างสรรค์ผลงาน การหาข้อมูลรวมถงึกรอบทฤษฎ ี3 ทฤษฎไีด้แก่ 

ทฤษฎกีารออกแบบอนิโฟกราฟิก ทฤษฎวีากยสัมพันธ์ทางการมองเห็นและ ทฤษฎสีแีละบุคลกิภาพ จงึน�ามาสู่การ

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงานอนิโฟกราฟิกที่เล่าเรื่องพงศาวดารเมอืงล้านช้าง การวเิคราะห์ผลงานจงึขอวเิคราะห์

ผ่านกรอบทฤษฎตี่างๆ ดังนี้

1.ทฤษฎกีารออกแบบอนิโฟกราฟิก (Infographic Design Theory) กระบวนการออกแบบทัง้หมดอ้างองิมาจาก

ทฤษฎกีารออกแบบอนิโฟกราฟิก โดยจุดส�าคัญที่สุดคอืการเลอืกใช้รูปแบบอนิโฟกราฟิกที่เหมาะสมกับเนื้อหา ด้วย

ความที่ข้อมูลมหีลากหลายประเภท การน�าเสนอจงึต้องใช้วธิผีสมผสาน ผู้วจิัยเลอืกใช้ภาพประกอบแสดงลักษณะและ

รายละเอยีดส�าหรับข้อมูลเรื่องศาตราวุธยุทโธปกรณ์และบุคคลส�าคัญ ใช้ Scatter plot และ Timeline ส�าหรับข้อมูลเรื่อง

ล�าดับเหตุการณ์การรบ ใช้แผนที่ส�าหรับข้อมูลทางภูมศิาสตร์ และแผนภูมติ้นไม้ส�าหรับข้อมูลการสบืเชื้อสายราชวงศ์

ล้านช้าง 

รูปที่ 6 ภาพแสดงการใช้รูปแบบการน�าเสนอแบบ Information ส�าหรับข้อมูลเรื่องศาสตราวุธยุทโธปกรณ์

รูปที่ 7 ภาพแสดงการใช้รูปแบบการน�าเสนอแบบ Scatter plot และ Timline ส�าหรับข้อมูลเรื่องล�าดับเหตุการณ์การรบ
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รูปที่ 8 ภาพแสดงการใช้รูปแบบการน�าเสนอแบบแผนที่ส�าหรับข้อมูลเรื่องแผนที่ภูมศิาสตร์

รูปที่ 9 ภาพแสดงการใช้การน�าเสนอแบบแผนภูมติ้นไม้ส�าหรับข้อมูลเรื่องล�าดับพระมหากษัตรยิ์ราชวงศ์ล้านช้าง
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2.ทฤษฎวีากยสัมพันธ์ทางการมองเห็น (Visual Syntax) ถูกใช้เพื่อก�าหนดบุคลกิภาพและรูปแบบงานอนิโฟกราฟิก

ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่นยิมรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ดูสบายตา อกีทัง้ยังเข้ากับแนวคดิที่เป็น 

“เรื่องเล่าในบ้าน” อกีด้วย

 2.1 ภาพวาดเค้าโครง (Contour Drawing) เป็นรูปแบบส�าคัญที่ก�าหนดบุคลกิภาพของงานให้ดูไม่เป็นทางการ 

การใช้ลายเส้นที่เรยีบง่าย กึ่งภาพร่าง ท�าให้เป็นอนิโฟกราฟิกที่ดูต่างไปจากงานอนิโฟกราฟิกที่พบเห็นทั่วไป

3.ทฤษฎสีแีละบุคลกิภาพ (Color Image Scale)  เช่นเดยีวกับทฤษฎวีากยสัมพันธ์ทางการมองเห็น ทฤษฎนีี้ถูกใช้

ร่วมกันเพื่อก�าหนดบุคลิกภาพและรูปแบบงานอินโฟกราฟิกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่นิยมรูป

แบบที่ไม่เป็นทางการ ดูสบายตา อกีทัง้ยังเข้ากับแนวคดิที่เป็น “เรื่องเล่าในบ้าน” อกีด้วย

 3.1 บุคลกิภาพทันสมัย (Modern) จากทฤษฎ ีColor Image Scale โดย Shigenobu Kobayashi ก�าหนดให้ชุดสี

ขาว เทา ด�า เหลอืง บ่งบอกบุคลกิภาพที่ทันสมัย (Modern) ผู้วจิัยได้ใช้ชุดสนีี้เป็นแนวคดิตัง้ต้น และปรับความเข้มของสี

เทาให้อ่อนลงเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน

รูปที่ 10 ภาพแสดงรูปแบบภาพแบบภาพวาดเค้าโครง (Contour Drawing)

และการใช้โทนสเีทา ขาว เพื่อบ่งบอกบุคลกิภาพที่ทันสมัย (Modern)
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ผลงานสร้างสรรค์

รูปที่ 11 ภาพปกหนังสอื “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้าง”

สื่อสิ่งพมิพ์ประเภทหนังสอื ขนาด 21 x 29.7 ซม.

K D S  2 0 1 8   หน้า  447



รูปที่ 11 ภาพผลงานส่วนที่แสดงข้อมูลเรื่องศาสตราวุธยุทโธปกรณ์ 

จากหนังสอื “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้าง”
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รูปที่ 12 ภาพผลงานส่วนที่แสดงข้อมูลเรื่องศาสตราวุธยุทโธปกรณ์

จากหนังสอื “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้าง”
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รูปที่ 13 ภาพผลงานส่วนที่แสดงข้อมูลเรื่อล�าดับเหตุการณ์การรบ

จากหนังสอื “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้าง”
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รูปที่ 14 ภาพผลงานส่วนที่แสดงข้อมูลเรื่องแผนที่ภูมศิาสตร์

จากหนังสอื “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้าง”

K D S  2 0 1 8   หน้า  451



รูปที่ 15 ภาพผลงานส่วนที่แสดงข้อมูลเรื่องล�าดับกษัตรยิ์ราชวงศ์ล้านช้าง

จากหนังสอื “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้าง”
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สรุปผลที่ได้จากผลงาน
การออกแบบผลงานอนิโฟกราฟิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหนังสอื “เรื่องเล่าในบ้านและพงศาวดารเมอืงล้านช้าง” 

นี้ ได้ถูกน�าออกเผยแพร่ในห้องสมุดหลายแห่งทั่วประเทศ ตามความประสงค์ของเจ้าของหนังสอืซึ่งเป็นผู้สบืเชื้อสาย

ราชวงศ์ล้านช้าง ซึ่งคุณประโยชน์จากหนังสอืเล่มนี้คอืการส่งต่อเรื่องราวในประวัตศิาสตร์ที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ในวง

กว้างแก่คนรุ่นหลังช่วงอายุ  20-40 ปี เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้คงอยู่และขยายสู่วงกว้างต่อไป โดยได้ผลตอบรับจากผู้อ่าน

ผ่านทางเจ้าของหนังสอืว่าเป็นหนังสอืประวัตศิาสตร์ที่มรีูปแบบน่าสนใจ อนิโฟกราฟิกช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและ

ไมน่าเบื่อ

ส่วนประโยชน์ในแง่กระบวนการสร้างสรรค์นัน้ ผู้วจิัยได้มโีอกาสทดลองงานออกแบบที่เป็นการผสมผสานกัน

จากหลายทฤษฎ ีทัง้อนิโฟกราฟิก วากยสัมพันธ์ทางการมองเห็น ท�าให้เกดิผลงานที่แตกต่างไปจากผลงานอนิโฟกราฟิก

ทั่วไป อันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้วจิัยได้รับจากการท�างาน ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานต่อๆ ไป และน�าความรู้ที่

ได้มาถ่ายทอดให้นักศกึษาได้เรยีนรู้อกีทางหนึ่งด้วย 
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กระบวนการสร้างสรรคง์านออกแบบ ดิจิตอลอาร์ต ด้วยโปรแกรม Zbrush 

The process of design digital art with Zbrush 

ฐากร ปฐมพงศานนท์ 

อาจารย์ประจ า คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
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บทคัดย่อ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบตัวละครและน าเอาองค์ความรู้ ท่ีได้จากการศึกษาน ามา

สร้างสรรค์งานประติมากรรมแบบดิจิตอลอาร์ตเพื่อใช้อธบิายกระบวนการต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับป้ันงานสามมิติ 

Zbrush เพื่อน าไปใช้ในส าหรับงานแอนนิเมชัน ผลจากการอ่านบทความนี้จะท าให้บุคคลท่ัวไปหรือบุคคลท่ีสนใจในงาน

ศลิปะเข้าใจตัวโปรแกรมมากยิ่งข้ึนและได้ทราบข้อดีและข้อด้อยของตัวโปรแกรม  

ค าส าคัญ: ดิจติอลอาร์ต, โปรแกรมประยุกต์ส าหรับป้ันงานสามมิติ Zbrush, ประติมากรรม 

Abstract: This article aims to study character design and bring the knowledge gained from the study to create digital 

art sculptures to explain the processes for Zbrush and apply for an animation. The result of reading this article will 

make people or people interested in art more understand the program and know the advantages and disadvantages 

of the program. 

Keywords: Digital art, Zbrush, Sculpture 
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1. บทน า

บทความนี้เป็นการน าเสนอผลงานการออกแบบตัวละครพญานาคด้วยเทคนิค “Digital art” ซึ่งใช้โปรแกรม 

Zbrush ในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงการออกแบบตัวละครส าหรับในการท าแอนิเมชันเพื่อใหต้อบสนองความต้องการ

ของผู้ออกแบบมากท่ีสุด ในส่วนของการท างาน Digital art นั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างกับ

การสร้างงานศลิปะแบบเดิมยกตัวอย่างเช่น การป้ันตัวละครด้วยมือ ก่อนท่ีจะข้ันตอนการป้ันนั้นจะต้องมีอุปการณ์เช่น พาย 

เกรียง ชุดเครื่องมือส าหรับการป้ันจึงมีความแตกต่างกับการสร้างงานป้ันแบบ Digital art ซึ่งใช้เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์

เพียงเครื่องเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทันที ท าให้บุคคลรุ่นใหม่ท่ีสนใจงานศิลปะประเภทประติมากรรมได้รับ

ความสะดวกในการท างานมากยิ่งข้ึนเพราะประหยัดท้ังเวลาและอุปกรณ์การป้ัน แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีข้ันพืน้ฐานเกี่ยวกับ

การสร้างงานสรรค์งานศิลปะก็ยังเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างย่ิงเช่น การร่างแบบตัวละคร การวางองค์ประกอบศิลป์ ยังคงมี

ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการสร้างสรรค์งานศลิปะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม เทคโนโลยีมีสว่นเข้ามามีบทบาทส าคัญ

มากข้ึนในวงการศิลปะเพราะช่วยลดข้ันตอนยุ่งยากต่าง ๆ โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างสรรค์งานป้ันในรูปแบบ “Digital art” 

นั้นก็คือโปรแกรม Zbrush เป็นโปรแกรมท่ีศิลปินส่วนใหญ่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทประติมากรรม เพราะ

ตัวโปรแกรมมีการตอบสนองการท างานได้ดีเสมือนการป้ันดินแบบของจริงและยังมีข้อดีท่ีสามารถต่อยอดไปยังงาน

ภาพยนตร์แอนิเมชันได้อีกด้วย 

2. รูปโปรแกรม

รูปท่ี 1 โปรแกรม Zbrush 

โปรแกรม Zbrush คือโปรแกรมท่ีจ าลองการป้ันโมเดลแบบสามมิติโดยผู้ใช้จะสามารถเลือกขึ้นรูปทรงของโมเดล

ได้หลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นการข้ึนจากทรงกลมแล้วค่อยๆเพิ่มรายละเอียดลงไปทีล่ะชั้นเรียกการท างานแบบนั้นว่า 

Subdivision หรือจะเลือกโมเดลส าเร็จรูปท่ีโปรแกรมก าหนดให้แล้วท าการป้ันต่อเพื่อให้การท างานป้ันนั้นมีความรวดเร็ว

และลดข้ันตอนในการข้ึนโมเดล โปรแกรมออกแบบให้สามารถท่ีจะลงสีโมเดลได้ทันทีท่ี เมื่อป้ันเสร็จและจัดแสงได้ด้วย

โปรแกรมเดียวเหมาะส าหรับศลิปินท่ีตอ้งการสร้างสรรค์ศิลปะผลงานท่ีมีคุณภาพแต่ไม่ตอ้งการความยุ่งยาก 
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3.วัตถุประสงค์

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิคการสร้างงานศิลปะแบบ  Digital art ให้ผู้ท่ีสนใจในงาน 

Digital art และบุคคลท่ัวไปได้ความรู้และเข้าใจในงานป้ันโมเดลแบบสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงแนวคิดท่ี

ส าคัญในการใช้โปรแกรมเพื่อท่ีจะให้ผู้สนใจในงานศลิปะสามารถถ่ายทอดผลงานจากจิตนาการออกมาเป็นรูปธรรมมาก

ท่ีสุด 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย

4.1. การรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ 

ก่อนท่ีจะเริ่มข้ันตอนการท างานจ าเป็นจะต้องหาข้อมูล ท่ีมา ความหมาย เพื่อตีความเอาสิ่งท่ีมีประโยชน์มา

ใช้เพื่อสร้างงานยกตัวอย่างเช่น การศกึษาหลักกายวภิาคของสัตวเ์ลื่อยคลานเป็นเภทงู วรรณคดีท่ีเกี่ยวข้องกับพญานาคใน

ไทย ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับพญานาค มังกรของชาวตะวันตก เป็นต้น 

4.2.  การสร้างสรรค์ผลงาน 

การออกแบบตัวละคร พญานาค เริ่มข้ึนจากการค้นคว้าข้อมูลซึ่งน ามาสู่ข้ันตอนการออกแบบตัวละครด้วย

การ (Sketch) โดยจะเน้นรายละเอียดท่ีแปลกใหม่แตส่ามารถอยู่รวมกันได้เพื่อวางองค์ประกอบในการป้ันใหอ้อกกลมกลืน 

4.3. วเิคราะหเ์ทคนิค 

การค้นควา้เทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับการข้ึนโมเดลสามมิตใินโปรแกรม Zbrush โดยในท่ีนี้จะ

ใช้หัวแปลง Move Standard, Dam standard, Clay, Clay buildup, Pinch เป็นต้น เพื่อข้ึนชิน้งาน 

รูปท่ี 2 เครื่องมือหัวแปลงต่าง ๆ ของโปรแกรม Zbrush 
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5. ขั้นตอนการท างาน

การออกแบบตัวละครพญานาคได้แรงบันดาลใจมาจากพญานาคในวรรณคดีไทย มังกรของประเทศจนี มังกรของ

ยุโรป และรวบรวมลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตเพื่อมาเลือกใช้ในการออกแบบ ท าให้ตัวงานมีความแปลกใหม่น่าสนใจมาก

ย่ิงขึ้น 

รูปท่ี 3 ร่างตัวละคร 

การป้ันชิน้งานจ าเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน Sub tools ในการท างาน ฟังก์ชันนีถู้กออกแบบใหส้ามารถป้ันโมเดลแยกทีล่ะ

ชิน้ส่วนท าใหก้ารท างานมีความรวดเร็วและง่ายต่อการแก้ไข ในแต่ละ่ชิ้นงานจะต้องข้ึนโมเดลแบบ Low polygon เพราะการ

ข้ึนโมเดลแบบ Low polygon จะท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยและแก้ไขได้ง่ายเพราะโมเดลมีความละเอียดต่ าตามตัวอย่าง

รูปท่ี 4 แสดงถึงการข้ึนโมเดลแบบ Low polygon และฟังก์ชัน Sub tools เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขณะท างานป้ันมี Hot key ท่ี

สามารถย้อนกระบวนเพื่อกลับมาแก้ไขระหว่างป่ัน โดยกด Ctrl + Z จะท างานย้อนกลับไปแก้ไขได้ 1 ครั้ง ต่อการกด 1 ที ซึ่ง

เป็นข้อดีท่ีส าคัญส าหรับการสร้างงานแบบ Digital Art  
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รูปท่ี 4 ฟังก์ชัน Sub tools 

เมื่อได้โมเดลแบบ Low polygon ตามความต้องการแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือท าการเก็บรายละเอียดโมเดลให้มีความ

ละเอียดย่ิงขึ้นเรียกว่าการป้ันแบบ High polygon ฟังก์ชันท่ีใช้ในการป้ันแบบ High polygon ท่ีเรียกว่า Geometry Subdivisions 

Levels คีย์ลัดของโปรแกรมคือ Ctrl + D ดังตัวอย่างรูปท่ี 5  

รูปท่ี 5 Geometry Subdivisions Levels 

โปรแกรม Zbrush จะมีชุดเครื่องมือท่ีเรียกกว่า Brush ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้เป็นอุปกรณ์การป้ันเพื่อสร้างชิ้นงาน 

เช่น การท าใหนู้น ท าร่อง รอยขีดข่วนต่าง ๆ ดังตัวอย่างรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 แสดงถึง Brush ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการป้ันเพื่อเพิ่มรายละเอียด 

การสร้างพืน้ผิวใหใ้นกับตัวโมเดลพญานาค จ าเป็นต้องหาตัวอย่างจากสิ่งมีชีวิตท่ีมีอยู่จริงในโลกและเลือกใช้ตาม

ความเหมาะสมดังตัวอย่างรูปท่ี 7 แสดงถึงการเลือกลักษณะเด่นของสัตว์น ามาใช้ในการป้ันส่วนต่าง ๆ เพื่อท าให้งานมี

ความน่าสนใจย่ิงขึ้น 

รูปท่ี 7 แสดงถึงการเลือกลักษณะเด่นของสัตวน์ ามาใช้ในการป้ันส่วนต่าง 
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จากผลงานการออกแบบพญานาคชิน้นีไ้ด้รับค าชื่นชมจากทางบริษัท creative max studio วา่ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ

จึงถูกคัดเลือกมาใช้ในงานแอนิเมชันละครเรื่อง แก้วกุมภัณฑ์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 การท างานแอนิเมชัน

คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวของตัวละคร ซึ่งโปรแกรม Zbrush ไม่เหมาะท่ีจะท างานประเภทงานเคลื่อนไหว เพราะ

โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ท างานป้ันเป็นหลัก จึงรองรับในงานแอนิเมชันถึงแม้ตัวโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันจะออกแบบมา

ให้ท าแอนิเมชันเบ้ืองต้นได้ก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อจ ากัด ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะข้ึนแค่ชิ้นงานในโปรแกรม Zbrush และ

น าไปใช้ในโปรแกรมอ่ืนท่ีรองรับส าหรับงานด้านแอนิเมชันได้ดีกวา่ โปรแกรมในท่ีนี้คือโปรแกรม Maya ท า ดังตัวอย่างรูปท่ี 

8 แสดงถึง การวางกระดูกและตัวควบคุมโมเดลเพื่อเตรียมใช้ส าหรับงานแอนิเมชันในโปรแกรม Maya ซึ่งไม่สามารถท าได้

ในโปรแกรม Zbrush 

รูปท่ี 8 การวางกระดูกและตัวควบคุมโมเดลเพื่อเตรียมใช้ส าหรับงานแอนิเมชันในโปรแกรม Maya 

ข้ันตอนต่อไปของการท างานแอนิเมชันคือการลงสีโมเดลตัวละครและประมวลผลออกมาเป็นภาพเรียกข้ันตอนนี้

วา่ Texture & Rendering การจะประมวลผลภาพใหเ้หมือนจริงได้นั้นจ าเป็นจะต้องประมวลภาพออกมาเป็นชั้นทีละ่ชั้นดังนี้ 

Depth คือมิติของภาพ, Diffuse คือสีโมเดล, Bump normal คือพื้นผิวมีลายละเอียดเช่นเกล็ดงูต่าง ๆ , Lighting คือแสงตก

กระทบ,  reflect คือแสงสะท้อน, shadow คือเงา, specular คือบริเวณท่ีมีความเข้มของแสง, SSS คือบริเวณท่ีมีความต่าง

ของสี, Velocity คือค่าRGB ดังตัวอย่างรูปท่ี 9 เมื่อน าชั้นตา่ง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นนีม้าร่วมกันจะเกิดภาพท่ีท าใหเ้หมือนจริง  
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รูปท่ี 9 Texture&Rendering 

รูปท่ี 10 ตัวอย่างพญานาคท่ีใช้ในละครเรื่อง แก้วกุมภัณฑ์ 
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รูปท่ี 11 ตัวอย่างพญานาคท่ีใช้ในละครเรื่อง แก้วกุมภณัฑ์ 

รูปท่ี 12 ตัวอย่างพญานาคท่ีใช้ในละครเรื่อง แก้วกุมภัณฑ์ 
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รูปท่ี 13 ตัวอย่างพญานาคท่ีใช้ในละครเรื่อง แก้วกุมภัณฑ์ 

รูปท่ี 14 ตัวอย่างพญานาคท่ีใช้ในละครเรื่อง แก้วกุมภัณฑ์ 
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6. สรุป

ประโยชนจากการเลือกใช้โปรแกรม Zbrush ในการสร้างสรรค์ผลงานแบบ Digital art ท าให้ประหยัดต้นทุนของ

เวลาและอุปกรณ์ส าหรับการป้ัน สามารถสร้างงานประติมากรรมแบบ Digital art ท่ีมีคุณภาพสูงและสามารถแก้ไขผลงาน

ได้ง่าย ผลงานท่ีป้ันด้วยโปรแกรม Zbrush สามารถน าไปต่อยอดในโปรแกรมอ่ืน ๆ ตามใช้งานเช่น แอนิเมชัน เกม เทคนิค

พิเศษเป็นต้น ในการออกแบบครั้งนี้ได้ยกตัวอย่างของการออกแบบพญานาคข้ึนมาเพื่ออธิบายข้ันตอนท่ีใช้ในการท างาน

ด้วยโปรแกรม Zbrush ท่ีใช้เวลาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ในการท าซึ่งเร็วมาถ้าเทียบกับโปรแกรมชนิดอ่ืน และได้ถูกคัดเลือกจาก

ทางบริษัท creative max studio มาใช้ในเทคนิคแอนิเมชันของละครเรื่อง แก้วกุมภัณฑ์ แอนิเมชัน โดยตัวละครพญานาครับ

บทโดย กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช ในละครเรื่อง แก้วกุมภัณฑ์ ท่ีเข้าฉายวันท่ี 2 ตุลุคม 2561 โดยสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์

ไทยทีวีสชี่อง 3 

โปรแกรม Zbrush ถูกออกแบบมาใหส้ามารถท างานป้ันเป็นหลัก  จึงไม่สามารถท างานจบทุกกระบวนการของการ

ท าแอนิเมชันได้ ถึงแม้ตัวโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันจะออกแบบมาให้ท าแอนิเมชันเบ้ืองต้นได้ก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อจ ากัด

ค่อนข้างมาก ท าให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะป้ันชิ้นงานแค่ในโปรแกรม Zbrush และน าไปท าในโปรแกรมอ่ืนท่ีรองรับ

ส าหรับการท างานเฉพาะด้านได้ดีกวา่ ท าให้ผู้ท่ีสนใจในงานแอนิเมชันท่ีใช้โปรแกรม Zbrush มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้

โปรแกรมอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคล้องต่อการใช้งาน 
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การใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline ออนไลน ์
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บทคัดย่อ: งานฉบับนี้เป็นการจัดหาเว็บไซต์คู่มอืการใชง้านโปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline 

โดยโครงงานฉบับนี้ได้ถูกสรา้งขึ้นจากปัญหาท่ีได้พบเจอ นั่นคือ การเรียนรู้เพื่อปรับพื้นฐานก่อนการเร่ิมตน้ลงมอืปฏบัิติงาน

จริง ซึ่งหนึ่งในท่ีนี้ คือการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline ทีมวิจัยจึงมีความเห็นด้วย

ท่ีจะจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline พร้อมท้ังยังเสนอแนะให้จัดท า 

สื่อการสอนในรูปแบบเว็บไซต์ เนื่องจากการเรียนรู้การเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นพร้อมท้ังยังเป็นการฝึกฝนเพื่อ

พัฒนาผลงานปฏิบัตินั้นมาพัฒนาร่วมกับการท างานภายในบริษัทงานชิ้นนี้จึงออกมาเป็นเว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม

Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้ในรูปแบบของ

สื่อการสอนบนเว็บไซต์ โดยภายในเว็บไซต์นั้นประกอบไปด้วยวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมท้ังหมด ได้แก่ การติดตั้ง

โปรแกรม ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม การเร่ิมต้นการสร้างโปรเจค การสร้างเเบบทดสอบ การจัดท าสคริปต์เพื่อการ

แปล การจัดรูปแบบงานให้ตรงกับภาษา การใช้เเป้นพิมพ์คีย์ลัดการ Publish & Preview ตัวอย่าง Course งาน ซึ่งเนื้อหา

ท้ังหมดครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการเร่ิมต้นการสร้างสื่อการสอน ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม จนกระท่ังสามารถสร้างสื่อการ

สอนได้ผลส าเร็จจนสามารถจัดส่งงานให้กับลูกค้า เมื่อจัดท าโครงงานในครั้งนี้ส าเร็จ ทางแผนกจะได้รับ เว็บไซต์คู่มอืการ

ใช้งาน โปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline ท่ีสามารถท าให้พนักงานใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน

สหกิจศึกษา สามารถเรียนรู้การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline และ

มคีวามรู้พืน้ฐานส าหรับการเร่ิมงานได้ทันที โดยไม่ต้องมกีารสอนงานหรือถ้าหากมกี็เพียงเล็กน้อย ท าให้ไม่เป็นการเพิ่มงาน

ให้กับพนักงานที่ปรึกษา ชว่ยลดระยะเวลาในการสอนงานได้จ านวนมาก และใชร้ะยะเวลาในการเตรียมความพร้อมทางด้าน

ทักษะการใชโ้ปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค าส าคัญ: สื่อการเรียนการสอนออนไลน,์ การเรียนออนไลน์ , Adobe Captivate, Articulate Storyline 
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Abstract: This project provides a website for the manual of Adobe Captivate program and Articulate Storyline program. 

This project has been created based on the problems that have been found, which is learning to adjust the fundamentals 

before beginning to work.  Which one here Is the use of Adobe Captivate program and Articulate Storyline program. 

The research team therefore agreed to create the manual of Adobe Captivate and Articulate Storyline program and 

also suggested to create teaching materials in the form of a website.  Because learning is easier and more convenient 

to access and is also a practice to develop the work that is developed together with the work within the company. And 

the Articulate Storyline program so everyone within the organization can access that knowledge in the form of teaching 

materials on the website.  The website consists of a video tutorial for all applications, including program installation. 

Basic knowledge of the program Starting to create a project Creating a test script for translation Formatting the work 

to match the language Using the Publish & Preview keyboard shortcut for example.  Course work, which covers all 

content before starting the creation of teaching materials. Since the installation of the program Until being able to create 

effective teaching materials that can be delivered to customers when the project is completed successfully The 

department will receive Adobe Captivate user guide website and Articulate Storyline program that can make new 

employees Or student cooperative education internship Can learn to create teaching materials with Adobe Captivate 

and Articulate Storyline program and have basic knowledge for starting work immediately Without having to teach or 

if there is only a little Therefore, it is not a job to add to the consultant Can help reduce the amount of time for teaching 

And use the time to prepare for the skills to use the program more efficiently 

Keyword: online teaching materials, e learning, Adobe Captivate, Articulate Storyline 

1. บทน า

 บริษัทแอนโดวาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นบริษัทจัดหาเนื้อหาภาษาท่ัวโลกและให้บริการทางด้านการแปลภาษา 

ตั้งแต่การแปลข้อความ การสร้างเนื้อหาผ่านการบันทึกเสียง การแปลเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ สื่อการเรียนการสอน รวมถึง

วดิีโอและเกม ซึ่งในการฝึกสหกิจศกึษาใน ครัง้นี้ ได้ปฏบัิตงิาน ในต าแหนง่ Digital Production Specialist โดยในต าแหนง่นี้มี

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าสื่อ การเรียนการสอนในรูปแบบตา่งๆ การปรับเปลี่ยน แก้ไขไฟล์งานมัลติมเิดียการแก้ไข 

coding HTML, CSS รวมถึงการใชโ้ปรแกรมตา่งๆท่ีเกี่ยวข้อง เชน่ Adobe Captivate, Articulate, Storyline, Adobe Photoshop 

เป็นต้น เพื่อชว่ยให้ การแก้ไขและปรับเปลี่ยนงานเป็นไปตามความตอ้งการของลูกค้า  

 ทางบริษัทแอนโดวาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาเข้ามาท างาน ในแต่ละปี

เป็นจ านวนมากส่วนใหญ่จะเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่ง Digital Production Specialist โดยในการท างานจะต้องมีพี่เลี้ยง

คอยสอนงานต่างๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามคีวามเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนในการท างานในแต่ละงานท่ีได้

รับผิดชอบ โดยในการสอนงานในแต่ละคร้ังมักจะใช้เวลาในการสอนเป็นระยะเวลานานเนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่มี

ความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม จึงสง่ผลให้งานท่ีรับผิดชอบเกิดความลา่ชา้ตามไปด้วยดังนัน้ เวลาจึงถือว่า

เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันจึงได้เล็งเห็นปัญหาในจุดนี้จึง ได้ท าการคิด

ริเร่ิมจัดท าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเว็บไซตโ์ดยประกอบไปด้วยเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการใช้งานของ
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดท าสื่อ ซึ่งการจัดท าโครงงานในคร้ังนี้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างานภายในแผนกให้สามารถ

ด าเนนิงานไปได้อยา่งรวดเร็วมากยิ่งขึน้ และก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแกน่ักศกึษาฝึกงานในรุ่นตอ่ไป 

2. การด าเนินการวิจัย

2.1 เก็บรวบรวมข้อมลู 

2.1.1 ศกึษาการท างานและวธีิการใชง้านของ โปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate 

Storyline รวม ถึงเครื่องมือท่ี เกี่ยวข้องในการจัดท าสื่อการเรียนรู้  

2.1.2 สอบถามความต้องการของผู้ใช ้(User Requirement) 

1. สามารถแสดงเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับ วธีิการใชง้าน กระบวนการในการจัดท า สื่อได้

2. สามารถอธิบายกระบวนการท างาน ภายในแผนกได้

3. สามารถเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน, วดิีโอ สอน และสามารถปฏบัิตงิานได้จรงิ

4. สามารถใช้งานเว็บไซตไ์ด้เฉพาะบน Server ขององค์กรเท่านัน้

2.2 ศึกษาทฎษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ (E-Learning) [4] Krutus กล่าววา่ "E-Learning 

เป็นรูปแบบของ เนื้อหาสาระท่ีสร้างเป็นบทเรียนส าเร็จรูป ท่ีอาจใช้CDROM เป็นสื่อกลางในการส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่าน 

เครือข่ายภายใน หรืออินเทอร์เน็ต ท้ังนี้อาจจะอยู่ใน รูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer Based Training: 

CBT) และการใช้เว็บเพื่อการฝึกอบรม (Web Based Training: WBT) หรือการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียมก็ได้" 

Campbell ได้ให้ความหมายว่า "E-Learning เป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ สร้างการศึกษาท่ีมี

ปฏิสัมพันธ์ และการศึกษาท่ีมี คุณภาพสูง ท่ีผู้คนท่ัวโลกมีความสะดวก และสามารถ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ไม่จ ากัด

สถานท่ีและเวลา เพื่อเป็น การเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร" ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ได้ให้ความหมายว่า E-

Learning คือ การเรียนการสอนทางไกลท่ีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ทางเว็บไซต์ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นช่องทางในการ 

ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้เรียน สามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลมากมายท่ีมีอยู่ท่ัวโลกอย่างไร้ขอบเขตจ ากัด ผู้เรียนสามารถ

ท ากิจกรรมหรือแบบฝึกปฏบัิติต่างๆ แบบ ออนไลน์ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกอยู่ใน เว็บไซต์เป็นการเรียน

การสอนออนไลน์ท่ีได้รับความ นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะไม่มีขีดจ ากัดเร่ือง ระยะทาง เวลา และสถานท่ี อีกท้ังยัง

ตอบสนองต่อ ศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง จาก 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้ให้ค าจ ากัดความไว ้2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกของ E-Learning หมายถงึ การเรียน เนื้อหา หรือ

สารสนเทศส าหรับการสอน หรือการอบรม ซึ่งใช้การน าเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับ การใช้ภาพเคลื่อนไหว 

วิดีโอและเสียง โดยอาศัยเว็บ เทคโนโลยี (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมท้ังใช้เทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอน ตา่ง ๆ ลักษณะท่ีสอง E-Learning คือ การเรียนใน 

ลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใชก้ารถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทาง อุปกรณ ์อเิล็กทรอนิกส ์ไมว่า่จะเป็นคอมพิวเตอร์ เครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต 

อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือ สัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม สุรสทิธ์ิวรรณไกรโรจน์ผู้อ านวยการโครงการ การ

เรียนรู้แบบออนไลน์แห่ งส านักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้ค าจ ากัดความของ E-

Learning ว่าเป็น “การเรียนรู้แบบ ออนไลน์ หรือ E-Learning การศึกษาเรียน รู้ผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 

(Internet) หรือ อินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียน จะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของ
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ตน โดย เนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน 

Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง

กันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดย อาศัยเคร่ืองมือการติดต่อ สื่อสารท่ีทันสมัย (อีเมล, เว็บ บอร์ด, แชท) จึง

เป็นการเรียนส าหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)” โดยสรุป 

ความหมายของ E-Learning หมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตน ามา ออกแบบและจัดการระบบ เพื่อ

สร้างระบบการเรียนการ สอน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพเพื่อตรงกับความ

ตอ้งการของผู้สอนและ ผู้เรียน สามารถเชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายท่ีสามารถ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน สามารถ

ประเมิน ตดิตามพฤติกรรมผู้เรียนได้เสมอืนการเรียนในห้องเรียนจริง 

2.2.2 ทฤษฎี เกี่ ยวกับ  HTML (Hyper Text Markup Language) [5]  HTML (Hypertext Markup 

Language) เป็น ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของ คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองในการแสดงผลบนจอภาพใน 

ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ในลักษณะของเว็บเพจ ซึ่ง สามารถแสดงผลได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังรูปแบบ

กราฟกิภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือแมก้ระท่ังการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ในระบบ อนิเตอร์เน็ตภาษา HTML เป็น

ภาษาที่มลีักษณะของโค้ด กล่าวคือ จะเป็นไฟล์ท่ีเก็บขอ้มูลเป็นตัวอักษรในมาตรฐานของรหัสแอสกี (ASCII Code) โดยเขียน

อยู่ใน รูปของเอกสารข้อความ (Text Document) ดังนั้นจึงท า ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถก าหนดรูปแบบและ โครงสร้าง

ได้ง่ายด้วยภาษา HTML ท่ีถูกพัฒนามาอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและตอบสนองต่อการใช้ ภาพทางกราฟิก 

นอกจากนี้ภาษา HTML ยังมีลักษณะ พเิศษท่ีควรทราบดังน้ี  

1. สามารถใช้งานได้กับโปรแกรมสร้างและแก้ไข ไฟล์ข้อความ (Text Editor) ได้แก่ Notepad,

Word Processing ตา่ง ๆ ซึ่งง่ายตอ่การเรียนรู้ และรูปแบบไฟลท่ี์ได้จะมีขนาดเล็ก 

2. HTML ท่ีถูกบันทึกใน Text Editor จะมีชนิดของ ไฟล์เป็น HTM ส าหรับระบบปฏิบัติการ

MSDOS และจะมีชนิดเป็น HTM หรือ HTML ใน ระบบปฏิบัติการ Unix Windows 95/98/NT 3. สามารถท างานได้บนเว็บ

บราวเซอร์ทุกตัวท่ี สนับสนุน HTML ได้แก่ Netscape รุ่นต่าง ๆ , Microsoft Internet Explorer, American Online, Mosaic 

เป็นต้น  

2.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับ CSS (Cascading Style Sheets )[6] CSS คือ ชุดค าสั่ง ท่ีใช้ส าหรับการ

ก าหนดการ แสดงผลข้อมูลหน้าเว็บเพจซึ่งค าเต็ม ๆ ของ CSS คือ Cascading Style Sheets เป็นมาตราฐานหนึ่งของ W3C 

ท่ีก าหนดขึ้นมา เพื่อใช้ในการปรับแต่งหน้าเอกสารเว็บ เพจโดยเฉพาะ การใช้งาน CSS จะเข้ามาช่วยเพิ่ม ความสามารถ

ให้กับ HTML เดิมท่ีใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ CSS ได้อยู่บนมาตรฐานท่ีเวอร์ชั่น 2.0 (CSS2.0) ซึ่งตัวเวอร์ชั่น 

3.0 ปัจจุบันยังมีการใช้งาน เพิ่มขึ้นพร้อมกับ html 5 โดยในปัจจุบันเว็บไซต์ส่วนใหญ่ จะนิยมใช้งาน CSS กันเพิ่มมากขึ้น 

ท้ังนีเ้นื่องจาก CSS มคีวามสามารถในการปรับแตง่การแสดงผลข้อมูลหน้า เว็บเพจท่ีเหนอืกวา่ HTML บางเว็บไซต์ท่ีเห็นกัน

ใน Internet แทบจะเรียกได้ว่าใช้ CSS ท้ังหมดในการ ออกแบบ Layout ความสามารถของ CSS  

1. CSS สามารถท าให ้TEXT ท่ี เป็นจุดเชื่อมโยงหนา้เว็บเพจ ไมต่อ้งมีการขดีเส้น ใตก้ ากับได้

2. CSS สามารถก าหนดขนาดของตัวอักษรได้ คือ เมื่อผู้ใช้ระบบปรับขนาดตัวอักษร ท่ี

บราวเซอร์ CSS ก็จะแสดงผลตามขนาด ตัวอักษรท่ีก าหนดไว ้ส่งผลให้เว็บเพจ แสดงผลไมผ่ิดพลาดตามขนาดของตัวอักษร 

ท่ีผู้ใช้ได้ปรับเปลี่ยนท่ีบราวเซอร์  

K D S  2 0 1 8   หน้า  468



3. CSS สามารถท าการก าหนดภาพพื้นหลัง (Image Background) ให้ได้ต าแหน่งและมี รูปแบบ

ตามท่ีต้องการ 

4. CSS ท าให้การปรับปรุงเว็บเพจในส่วนของ การแสดงผลท าได้ อย่างรวดเร็วขึน้ เนื่องจากเรา

สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของการแสดงผลได้ แล้วส่งผลให้ท้ังหน้า เพจท่ีมีการใช้งาน CSS ปรับเปลี่ยนไปตามท่ี ท า

การแก้ไข  

5. CSS ท าให้เว็บเพจอัพโหลดรวดเร็วมากขึน้ เนื่องจาก CSS จะท างานร่วมกับ HTML เป็นหลัก

ดังนัน้จึงสามารถพิมพโ์ค้ดของ CSS แทรกไปยังโค้ดของ HTML ได้ 

2.2.4 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โปรแกรม Articulate Storyline [3] เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างสื่อ

การเรียนการ สอน สามารถน าเสนอเนื้อหาบทเรียนท่ีคุณต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากทางโปรแกรมได้ 

จัดเตรียมเคร่ืองมือท่ีมีความหลากหลาย พร้อมกับ รูปแบบการน าเสนอท่ีคุณสามารถปรับแต่งบทเรียนได้ อย่างอิสระ 

รวมถึงยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เนื้อหาบทเรียน และส่วนประกอบการเรียนรู้อื่น ๆได้อีก ด้วย ทั้งนี้โปรแกรม

สามารถใช้งานได้ท้ังแบบ Online และ Offline โดยการใช้งานจะมีรูปแบบลักษณะของ โปรแกรมท่ีคล้ายกับโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint ซึ่งโปรแกรมนี้เหมาะส าหรับผู้ใช้ท่ีต้องการสร้างสื่อการ เรียนการสอนท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งใน

ท่ีนี้โปรแกรม Articulate Storyline สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Computer PC, Tablet, Smartphone ซึ่งช่วยสนับสนุน การ

ใชง้านท่ีสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใชโ้ปรแกรม Adobe Captivate [1][2] เป็นโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการ สร้าง 

Movie ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการน าเสนอ แบบมัลติมีเดียประกอบด้วย วดิีโอ, เสียง, กราฟกิและ ภาพเคลื่อนไหว 

พร้อม interaction สามารถผสมผสาน การจัดการในระบบ E-learning ได้ด้วย Adobe Captivate มีรูปแบบการท างานท่ีใช้

งานง่าย คล้ายกับ โปรแกรม PowerPoint เป็นเคร่ืองมือท่ีตอบสนองอย่าง รวดเร็วซึ่งใช้ในการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ E 

learning ท้ัง ในรูปแบบเว็บขนาดเล็ก (.swf) และรูปแบบ HTML5 นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสร้าง screencasts และแปลง

งานน าเสนอของ Microsoft PowerPoint ไป เป็นรูปแบบ.swf และ HTML5 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีเหมาะ ส าหรับอาจารย์ 

นักศึกษา หากใครท่ีต้องการโปรแกรม ท างานน าเสนอดี ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม น าเสนองานอย่าง PowerPoint 

โปรแกรม Adobe Captivate จะสามารถเป็นตัวช่วยได้อย่างดีเยี่ยมเช่น การน าเสนอผลงาน การจับหน้าจอภาพเพื่อน าไป

สร้าง สื่อการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบ รวมไปถึงการตัดต่อ วิดีโอ เพื่อใช้ส าหรับงานน าเสนอหรือผลิตสื่อการเรียนรู้ 

โดยโปรแกรม Adobe Captivate เป็นโปรแกรมท่ีใชส้ร้างชิน้งานได้งา่ยและเร็ว 

2.3 วเิคราะห์และออกแบบแผนผังโครงสร้างของ เว็บไซต์ ตามแผนภาพท่ีแสดงในภาพ ภาพท่ี 1 แผนผังโครงสร้าง

ของเว็บไซด ์
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ภาพท่ี 1 แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต ์

2.4 พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML5, CSS, JavaScript และ Bootstrap Framework 
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3. ผลการศึกษา

 ผลท่ีไดจ้ากการจัดท าการวจิัยครัง้นี้ ปรากฎว่า เว็บไซต์คู่มือการใชง้านโปรแกรม Adobe Captivate และ

โปรแกรม Articulate Storyline สามารถแสดงเนื้อหา ประกอบด้วยดังนี้  

3.1 หนา้ Home เป็ นหนา้หลักส าหรับให้ ผู้เรียนสามารถเลือกโปรแกรมท่ีสนใจ จะท าการศึกษาเรียนรู้ 

3.2 หนา้โปรแกรม Adobe Captivate จะประกอบด้วยเนื้อหา  

1. วธีิการติดต้ังโปรแกรม Adobe Captivate

2. Adobe Captivate คืออะไร?

3. แนะน าเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Captivate

4. การเร่ิมตน้การสร้างโปรเจค

5. วธีิการเพิ่มขอ้ความในสไลดง์าน

6. การสร้างปุ่ม Button

7. วธีิการเพิ่มวดิีโอและรูปภาพในสไลด์งาน

8. การเพิ่มเสียงเข้ามาในสไลดง์าน

9. การเพิ่มพื้นหลังให้กับสไลด์งาน

10. วธีิการเพิ่มตัวละครและรูปทรงตา่งๆ ในสไลด์งาน

11. การเพิ่มชนดิไฟล์ flash

12. คีย์ลัดในการใชโ้ปรแกรม

13. การตัง้ค่าสารบัญของโปรแกรม Adobe Captivate

14. การตัง้ค่าก่อนสร้างแบบทดสอบ ของโปรแกรม Adobe Captivate

15. การสร้างเเบบทดสอบ

16. การสง่ออกไฟล ์และการดูตัวอยา่งงาน

17. การก าหนดคา่ของแบบทดสอบ

18. การ Export - Import ไฟลต์น้ฉบับภาษา

19. การตัดตอ่ภาพเคลื่อนไหวให้ตรง กับเสียงบรรยาย

20. ตัวอยา่งผลงาน Course ภาษาที่ได้รับการแปล

3.3 หนา้โปรแกรม Articulate Storyline ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 

1. ตัวอยา่งผลงาน Course ภาษาที่ ได้รับการแปล

2. การสร้างปุ่ม "Button"

3. การตัดตอ่ภาพเคลื่อนไหวใหต้รงกับเสียงบรรยาย

4. การสร้างสไลด์แรก

5. การ Import โปรเจคอื่นๆ เข้ามายังสไลด์

6. การตดิตัง้แอปพลเิคชั่นของโปรแกรม

7. การใช้แป้นพมิพล์ัด

8. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ States, Layer, Triggers
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9. การปรับแตง่ Player

10. การ Preview ดูตัวอย่างงาน

11. การเข้าสูห่นา้การจัดการบัญชี

12. การ Publish โปรเจค

13. การเพิ่มหน้าสไลด์ประเมินคะแนนผลลัพธ์ของผู้เรียน

14. การเพิ่มเเละเเก้ไข States

15. การเพิ่ม Marker ในรูปแบบของขอ้ความ

16. การสร้างปฏสิัมพันธ์แบบลากและวางวัตถุ

17. การใช้ Slide View

18. การสร้างแบบฟอร์มค าถาม

19. การใช้อินเตอร์เฟซ Storyline

20. เครื่องมือภายในโปรแกรม

21. การ Export - Import ไฟลต์น้ฉบับภาษา

22. การท างานของตัวแปร

23. Articulate Storyline คืออะไร?

3.4 หนา้ Additional Tools ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop มคีวาม เกี่ยวข้องกับการจัดท าสื่อการเรียนรู้ อย่างไร

2. โปรแกรม Adobe Animate มคีวามเกี่ยวข้องกับการจัดท าสื่อการเรียนรู้อยา่งไร ฃ

3. โปรแกรม Microsoft Word มคีวามเกี่ยวข้องกับงานแปลอย่างไร

3.5 หนา้ Process อธิบายถึงกระบวนการท างานภายในแผนกตัง้เร่ิมตน้จนกระทัง้ ส่งงานให้แกลู่กค้า 

 ผลลัพธ์จากการจัดท าเว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline 

ภาพท่ี 2 หนา้ Home เป็นหน้าหลักส าหรับให้ผู้เรียนสามารถเลือกโปรแกรมท่ีสนใจจะท าการศึกษาเรียนรู้ 
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ภาพท่ี 3 หนา้ Articulate Storyline เป็นหน้าท่ีอธิบายวธีิการใชง้าน วิดโีอสอนรวมถึงกระบวนการในการจัดท าสื่อท้ังหมด 

ภาพท่ี 4 หนา้ Adobe Captivate เป็นหน้าท่ีอธิบายวธีิการใชง้านของโปรแกรม Adobe Captivate และแสดง วดิโีอสอน

รวมถึงกระบวนการในการจัดท าสื่อท้ังหมด 
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ภาพท่ี 6 หนา้ Adobe Photoshop เป็นหน้าท่ีอธิบายถึงการใชง้านโปรแกรม ที่น ามาใชเ้ป็นองค์ประกอบในการ จัดท าสื่อ

การเรียนรู้ 

ภาพท่ี 7 หนา้ Adobe Animate เป็นหน้าท่ีอธิบายถึงการใชง้านโปรแกรมท่ีน ามาใชเ้ป็นองค์ประกอบในการจัดท าสื่อการ

เรียนรู้ 
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ภาพท่ี 8 หนา้ Microsoft Word เป็นหน้าท่ีอธิบายถึงการใชง้านโปรแกรม ที่น ามาใชเ้ป็นองค์ประกอบในการจัดท าสื่อการ

เรียนรู้ 

ภาพท่ี 9 หนา้ Process เป็นหน้าท่ีอธิบายถึงกระบวนการท างานภายในแผนกตั้งเร่ิมตน้จนกระทัง้ส่งงานให้แกลู่กค้า 
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4. อภปิรายผล

ตารางที่ 1 ความพงึพอใจต่อการใชง้านเว็บไซต์ 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

รูปแบบเว็บไซต์ ✓ 
ความสวยงาม ✓ 
ใชง้านง่ายสะดวกไมซ่ับซ้อน ✓ 
สามารถเรียนรู้ได้เข้าใจ ✓ 
ความเหมาะสมดา้นของเนื้อหา ✓ 
ความครบถ้วนของเนื้อหา ✓ 
ความเข้าใจในบทเรียน ✓ 
สามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านไดจ้รงิ ✓ 

ผลจากการทดสอบการใช้งานเว็บไซด์สอนออนไลน์ โดยพนักงานบริษัทแอนโดวาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด จาก 

พนักงาน 40 คน สรุปผลออกมาเฉลี่ยตามตารางแสดงความพงึพอใจของพนักงานเป็นระดับคะแนน อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง

ถึงดมีาก  

5. สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาเว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline เพื่อให้นักศึกษา

ฝึกงานในรุ่นต่อไปสามารถมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบของการจัดท าสื่อเรียนการสอนท้ังสอง โปรแกรมรวมถึงเคร่ืองมือ

ซอฟต์แวร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าสื่อ ท้ังนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการสอนงาน ให้แก่นักศึกษา และช่วยสนับสนุนการ

ท างานภายใน แผนกให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้จัดท า โครงงานสหกิจศึกษาจึงได้จัดท าโครงงานเว็บไซต์

คู่มือ การใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline ขึ้นมาโดยภายใน เว็บ ไซต์จะประกอบไป

ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรม กระบวนการในการจัดท าสื่อ รวมถึงอธิบายเครื่องมือ ซอฟตแ์วร์ท่ีมีความเกี่ยวข้อง

ในการจัดท าสื่อการเรียนรู้ โดยภายในเว็บไซต์จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ หน้า Home เป็นหน้าหลักส าหรับให้

ผู้เรียนสามารถเลือก โปรแกรมท่ีสนใจจะท าการศึกษาเรียนรู้ หน้า Articulate Storyline และหน้าโปรแกรม Adobe 

Captivate เป็นหน้าท่ีอธิบายวธีิการใชง้าน วิดีโอสอนรวมถึงกระบวนการ ในการจัดท าสื่อท้ังหมด หนา้ Additional Tools เป็น

หนา้ที่อธิบายถึงโปรแกรมตา่งๆ ท่ีน ามาใชเ้ป็นองค์ประกอบในการจัดท าสื่อการเรียนรู้ และหนา้ Process เป็นหน้าท่ีอธิบาย

ถึงกระบวนการท างานภายใน แผนกตั้งเร่ิมต้นจนกระท้ังส่งงานให้แก่ลูกค้า ซึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ในคร้ังนี้คาดหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะเป็น ประโยชน์แก่นักศึกษาฝึกงานและช่วยลดระยะเวลาใน การสอนงานให้แก่นักศึกษาฝึกงานในรุ่นต่อไป 

ท้ังนีจ้ากการได้จัดท าเว็บไซต์คู่มือการใชง้าน จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านความรู้ความเข้าใจวธีิการใชง้านของ โปรแกรม

และเคร่ืองมือท้ังหมด อีกท้ังผู้เรียนสามารถ น าไปพัฒนาต่อยอดทางด้านการศึกษาเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ภายใน

อนาคต 
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การเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ไทย 4.0 

2 กรณศึีกษา : พพิิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลาง 

Digital Storytelling for Experiential Learning in Thai Museum 4.0 

2 Case Studies : Investment Discovery Learning Museum and EGAT Learning Center 

สมรักษ์ เจยีมธีรสกลุ 
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บทคัดย่อ:  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารประสบการณ์เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลไทย เป็นงานวิจัย

เชงิคุณภาพ พพิธิภัณฑเ์รียนรู้การลงทุน และศูนยก์ารเรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลาง  เป็น 2 กรณศีกึษา  เก็บขอ้มูลจาก

เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนใช้การเล่าเร่ืองการเดินทางของวีรบุรุษเพื่อสร้างทักษะ

ชีวิตในการจัดการด้านการเงิน  ส่วนศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลางใช้การเล่าเร่ืองการตามหาแสงนิรันดร์ เพื่อ

สร้างความเข้าใจในภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการเล่าเร่ืองท้ัง 2 กรณีศึกษาเป็นการเล่าเร่ือง

ดิจิทัลเพื่อสื่อสารประสบการณ์เรียนรู้  ปัจจัยท่ีท าให้การเล่าเร่ืองดจิิทัลเกิดประสิทธิผลต่อผู้เข้าชม ได้แก่ พล็อตเร่ือง 

ตัวละครหรือคาแรกเตอร์ การเรียนรู้ผ่านสื่อปฏสิัมพันธ์ระบบโตต้อบแบบเกม และสถานการณ์เสมอืนจรงิ 

ค าส าคัญ:  พพิธิภัณฑด์ิจิทัล, ศูนยก์ารเรียนรู้, ประสบการณ์เรียนรู้, การเล่าเร่ืองดิจทัิล, การเรียนรู้เชงิรุก 

Abstract:  This paper is an exploratory study aims to explain how experiential learning communication was used 

in Thai digital museum and learning center. The study employed a documentary technique and in-depth interview. 

Investment Discovery Learning Museum used the hero’s journey storytelling concept to create financial literacy. 

EGAT Learning Center applied “searching for eternally light” storytelling to communicate EGAT social benefits. 

Factors that constructed effective digital storytelling  are plot , character and interactive learning media such as 

game based learning and simulation. 

Keywords: Digital Museum, Learning Center , Experiential Learning, Digital Storytelling,  Active Learning 

1. บทน า

พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และพื้นท่ีนันทนาการส าหรับคนทุกช่วงอายุใน

อดีต พิพิธภัณฑสถาน  พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ ถูกจัดตั้งโดยภาครัฐ หน่วยงานท่ีมีภารกิจในการอนุรักษ์

โบราณวัตถุ เช่น กรมศิลปากร หรือจัดตั้งตามพันธกิจ เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจัดตั้งในโรงเรียนท่ัว

ประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ท่ีจัดตั้งโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ จัดตั้งโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ (สสส.)  ปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ (Knowledge – based Economy) ทรัพย์สินความรู้เป็นสิ่งท่ีมคีุณค่า สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อ
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ตัวบุคคล องคก์ร ประเทศชาติ ยุคเทคโนโลยเีปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ทักษะท่ีส าคัญคือ การเรียนรู้วิธีการ

เรียนรู้ (Learning how to Learn) ข้อมูลขา่วสาร ความรู้ท่ีสามารถสืบค้น เป็น Big Data ผ่านอนิเทอร์เน็ต คนในศตวรรษ

ท่ี 21 แสวงหาความรู้หลากหลายรูปแบบ ท้ังจากการอ่าน การฟัง การสนทนา การเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม ทัศน

ศกึษาในแหล่งเรียนรู้ องคก์รภาครัฐ และเอกชนช้ันน าของไทยเกิดการตื่นตัวในการสร้างพิพธิภัณฑแ์ละศูนยก์ารเรียนรู้

เพื่อสื่อถึงภารกิจองค์กร และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 

พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือผ่านการเล่าเร่ืองดิจิทัล 

(Digital Storytelling) เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้สื่อของคนในสังคม   สื่อดิจิทัลถูกใช้ในลักษณะ

ผสมผสาน ท้ังภาพ เสียง กราฟิก วีดิทัศน์ เกม เพื่อให้ผู้เข้าชมพพิิธภัณฑ์เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสาทสัมผัส

ให้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาการใช้เล่าเร่ืองดิจิทัล (Digital Storytelling) เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ (Experiential Learning)

ในพพิธิภัณฑก์รณศีกึษา

2. เพื่อศึกษาประเภทของสื่อดจิิทัลระบบโตต้อบในพิพิธภัณฑก์รณศีกึษา

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้การเล่าเร่ืองดิจทัิลเพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้เกิดประสิทธิผล

ขอบเขตการศกึษา 

เลอืกพพิธิภัณฑด์ิจิทัลในประเทศไทย เป็นกรณีศึกษา ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นพิพิธภัณฑห์รือศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีเพิ่งเปิดให้บริการภายในระยะเวลา 5 ปี จาก พ.ศ.2556-2561

2) ใชส้ื่อประสมระบบปฏสิัมพันธ์ (Interactive Multimedia) ในการจัดแสดง  สร้างการมสี่วนร่วมของผู้เข้าชม

3) เป็นพิพิธภัณฑห์รือศนูย์การเรียนรู้ท่ีมีแกน่เร่ือง (Theme) ในการจัดแสดง

จากเกณฑด์ังกล่าวขา้งต้น ผู้วิจัยเลอืก 2 กรณศีกึษา คือ

- พพิธิภัณฑเ์รียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) หรือ Investory จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เปิดให้บริการในปี 2559

- ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลาง (EGAT Learning Center) จัดตั้งโดยการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เปิดให้บริการในปี 2561

ค าถามวิจัย 

RQ 1 :  พิพธิภัณฑด์ิจิทัลกรณศีกึษามกีารเล่าเร่ืองดิจทัิลเพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้อย่างไร    

RQ 2 : พพิธิภัณฑก์รณศีกึษาใช้สื่อดจิิทัลระบบโต้ตอบประเภทใดเพื่อสร้างการมสี่วนร่วมตอ่ผู้เข้าชม 

RQ 3 : ปัจจัยอะไรท่ีท าให้การเล่าเร่ืองดิจทัิลเพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้เกิดประสิทธิผล 

ทบทวนวรรณกรรม 

พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกับประสบการณผ์ู้เข้าชม (Digital Museum and Visitor Experience)  

พิพิธภัณฑ์ ตามค าจ ากัดความของสภาการพิพธิภัณฑสถานระหว่างชาติ (International Council of Museum) 

หรือ ICOM หมายถึง องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไรท่ีเปิดเป็นสถานท่ีสาธารณะ และเป็นสถาบันถาวรท่ีให้บริการแก่
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สังคมและมีส่วนในการพัฒนาสังคม มีหน้าท่ีรวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดง วัตถุอัน

เป็นหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ท้ังนี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้นคว้า การศึกษา และ 

ความเพลดิเพลนิใจ    

พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Museum) คือการน าดิจิทัลมาใช้งานในงานทุกประเภทของพิพิธภัณฑ์ ส่งผล

กระทบต่อการจัดการ การอนุรักษ์ การจัดแสดง สถาปัตยกรรม เส้นทางสัญจร และความสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์กับ

สภาพแวดล้ อม  (A total revolution affecting the museum in the aspects of management, preservation, display, 

architecture, circulation path, and its relationship with the surrounding environment, Lin, Qua-Ping) ค าว่า ดิจิทัล 

ถูกใชใ้นงานและต าแหนง่งานตา่งๆ ของพิพิธภัณฑ ์ได้แก่งานจดหมายเหตุและนักจดหมายเหตุดจิิทัล (Digital Archives, 

Digital archives specialist) งานจัดการทรัพยากรดิจิทัลและภัณฑารักษ์ดิจิทัล (Digital Curation, Digital curator) การ

ออกแบบพพิธิภัณฑด์ิจิทัลระบบโตต้อบ (Interactive Digital Museum Design)   

การน าเทคโนโลยีมาใช้ ท าให้พิพิธภัณฑวิทยาเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบหลักท่ีสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

สถานท่ี ชุมชน วัฒนธรรม และเทคโนโลยี (Bautista, 2014 : 7-30) 

สถานที่ (Place) ในพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลเปลี่ยนเป็น พื้นท่ี (Space) ท่ีคนสามารถเชื่อมต่อกันด้วยอุปกรณ์ (‘we 

are where we devices are’, Gordon and de Souza e Silva ใน Bautista,2014 : 10) แทนความหมายเดิมของพื้นท่ี

กายภาพสถานท่ีตั้ง พิพิธภัณฑ์เน้นประสบการณ์ (Experiential Museum) ได้มาแทนท่ีพิพิธภัณฑ์เน้นวัตถุจัดแสดงหรือ

คอลเลคชั่น คอลเลคชั่นไม่ได้ถูกน าเสนอเป็นเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ แต่ได้กลายเป็น “สื่อ” ประเภทหนึ่งท่ีใช้สร้าง

ประสบการณ์ต่อผู้เข้าชมผ่านเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีมีประสิทธิผล 

ชุมชน (Community) ท่ีพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพมีความหลากหลายขึ้น ครูสามารถ

ดาวนโ์หลดแผนการจัดการเรียนรู้จากเวบไซต์ของพพิธิภัณฑ์ นักเรียน นักวชิาการสามารถหาข้อมูลจากฐานขอ้มูลคอล

เล็คชั่นออนไลน์ ซอฟท์แวร์ชมพิพิธภัณฑ์ในโทรศัพท์มือถือให้ข้อมูลในรายละเอียด ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วม 

(Engagement, Participation) ผ่านการคอมเมนท์ แท็ก โพสท์ภาพเพื่อแชร์ในสื่อโซเชียล ฯลฯ ดังนั้น ลักษณะของชุมชน

ในพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลท่ีร่วมประสบการณ์กันจึงมีท้ังชุมชนแห่งการให้ความหมาย ( Interpretive Community) ชุมชนแห่ง

ความสนใจ (Community of Interest) และชุมชนแห่งการแสวงหา (Community of Inquiry) ซึ่งบุคคลในแต่ละกลุ่มยอ่ยใช้

พิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความหมายตอ่ประสบการณ์ของตน พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลไม่ได้ตอบสนองเฉพาะพื้นท่ีตามภูมิศาสตร์ แต่

ชุมชนมาจากทั่วโลกที่มคีวามสนใจร่วมกัน หรือแสวงหาความรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ (Bautista,2014 : 13-15) 

วัฒนธรรม (Culture) ท่ีพิพิธภัณฑส์ื่อสารไมใ่ชก่ารสื่อสารทางเดียวอีกตอ่ไป แตเ่ป็นวัฒนธรรมท่ีชุมชนมสี่วน

ร่วม ผู้เข้าชมสามารถสรา้งเนือ้หา (User-Generated Content : UGC) ด้วยการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

พพิธิภัณฑด์ิจิทัลท่ีเนน้ความหมายเร่ืองการเปิดรับประสบการณ์ผู้เข้าชม ผา่นระบบออนไลน ์ ท้ังการจัดแสดง

และองคป์ระกอบงานพพิธิภัณฑ ์เชน่ ระบบคลังข้อมูล งานจดหมายเหต ุระดับของการเปิดรับประสบการณ์ ได้แก ่

ก. ผู้เข้าชมเปิดรับประสบการณ์จริงและออนไลน์ รับชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงผ่านเคร่ืองมือดิจิทัล เช่น 

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงและสมาร์ทมิวเซียม (Virtual Museum and Smart Museum) ซึ่งกรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรมจัดท า ระบบพพิธิภัณฑอ์เิล็กทรอนิกส ์(e-Museum) ระบบน าชมพพิธิภัณฑ ์(Museum 

Pool) ซึ่งส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ด าเนินการวิจัยร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และพิพิธภัณฑ์ชุมชน 6 แห่งใน

จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อสร้างตน้แบบงานวจิัยท่ีชุมชนมสี่วนร่วม ออกแบบ จัดท าเนื้อหา ผลิตสื่อเว็บไซต์ และ

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการท่องเท่ียว ( https://www.nectec.or.th) 
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ข. ผู้เข้าชมเปิดรับประสบการณ์จัดแสดงโดยไม่มีอาคารสถานท่ี เป็นพิพิธภัณฑเ์สมอืนจรงิบนโลกออนไลน ์

(Online Virtual Museum) เชน่ พพิธิภัณฑอ์อนไลน์เฉลิมพระเกียรตเิพื่อพ่อ(http://node.king9moment.com/) 

พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2 กรณีศึกษา คือ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลาง 

เป็นพิพิธภัณฑท่ี์ใชก้ารเล่าเร่ืองดิจทัิล ให้ผู้เข้าชมสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระการจัดแสดงจากประสบการณ์

ตรงด้วยการมปีฏสิัมพันธ์กับระบบดิจิทัล 

ดิจิทัลคอนเทนต์ระบบโต้ตอบ (Interactive Digital Content) 

ดิจิทัลคอนเทนต์ หรือเนื้อหาดิจิทัล  คือ สารสนเทศท่ีมีรูปแบบเป็นดิจิทัล โดยอาศัยการสื่อหรือ การแสดง

เนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ดิจิทัล ป้ายโฆษณาดิจิทัล โรงภาพยนตร์

ระบบดิจิทัล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559 อ้างถึงในช้องนาง วิพุธานุพงษ์, 2561: 98) การผลิต

ดิจิทัลคอนเทนต์ใช้ความรู้ และดิจิทัลเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบและอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ใน

การสร้างสรรค์ (วีระยุทธ,2552: 5) อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในไทยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอุตสาหกรรม

แอนิเมชั่น กลุ่มอุตสาหกรรมเกม และกลุ่มอุตสาหกรรมคาแรกเตอร์ (ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์

แห่งชาติ, 2560 สืบค้นจาก http://www.depa.or.th/th/news/ตลาดดจิิทัลคอนเทนต์ในไทยปี-59)     

 ดิจิทัลคอนเทนต์ระบบโตต้อบในพิพธิภัณฑแ์ละศูนย์การเรียนรู้  ถูกน าเสนอในรูปแบบเกมเพื่อการเรียนรู้  คา

แรกเตอร์  แอพพลิเคชั่น ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศองคค์วามรู้ในพิพธิภัณฑแ์ละศูนยก์ารเรียนรู้ แหลง่เรียนรู้ในไทยท่ี

มกีารพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตร์ะบบโตต้อบ ได้แก่ พพิธิภัณฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การพพิธิภัณฑว์ิทยาศาสตร์

แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลางของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ดิจิทัลคอนเทนต์ระบบโต้ตอบมีความส าคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไทยแลนด์ 4.0 สังคมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (Digital Economy Society) ท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบ (Formal and Informal Education) ส าหรับ

การศึกษาในระบบ (Formal Education) ผ่านสถาบันการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้เพื่อการเข้าถึงข่าวสาร 

ข้อมูลความรู้ เป้าหมายการเรียนรู้คือ ให้เยาวชนมีวิจารณญาณ มีทักษะในการใช้สื่อ (Media Literacy) ครูเปลี่ยน

บทบาทจากการสอนเนื้อหาสาระมาเป็นการสอนให้ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีใหม่ให้เกิดสาระมากขึ้น 

(ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด บทสัมภาษณ์ในวารสารเศรษฐกิจและสังคม , 53 (2) 2559 : 19) ส่วนการศึกษานอกระบบ 

(Informal Education) ดิจิทัลคอนเทนต์ระบบโต้ตอบถูกน ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ใน

พิพิธภัณฑ์และศูนยก์ารเรียนรู้  เนื้อหาความรู้ได้ถูกท าให้เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายส าหรับเยาวชน ประชาชน เรียนรู้ผ่าน

เกมการเรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลิน ตัวอย่างเช่น ความรู้และทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) สอนการวางแผน

ทางการเงิน วางแผนการลงทุน อันเป็นทักษะชีวิตท่ีส าคัญของคนทุกช่วงวัย ความรู้เร่ืองการจัดการด้านการพลังงาน

โลกอนาคต การสร้างเมอืงอัจฉริยะ ระบบจัดการบ้านอัจฉริยะ ความรู้ต่างๆ ท่ีเรียนรู้ผ่านดจิิทัลคอนเทนต์ระบบโตต้อบ 

สามารถท าให้ผู้เรียนรู้เกิดความเข้าใจจากการลงมอืปฏิบัต ิเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่

ศูนยก์ารเรียนรู้และพิพิธภัณฑไ์ด้ออกแบบไว ้     
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เรื่องเล่า การเล่าเรื่องดิ จิทัลกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Narrative, Digital Storytelling and 

Experiential Learning) 

 เรื่องเล่า (Narrative) คือเร่ืองราวท่ีแต่งขึ้นจากจินตนาการหรือการบรรยายข้อเท็จจริง โดยเร่ืองเล่า

คัดเลือกเหตุการณ์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุดของล าดับเหตุการณ์ เร่ืองเล่าปรากฏออกมาเป็นสื่อหลายรูปแบบ 

เช่น เร่ืองสั้น นวนิยาย ภาพและภาษา ภาพเขียน นิทาน การ์ตูน นิทานท่ีเล่าแบบมุขปาฐะ (วีณา แก้วประดับ, 2549 : 

304 ; เธียรทศ ประพฤติชอบ, 2558 : 4 ) เร่ืองเล่าสัมพันธ์กับแนวเร่ือง ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อความคาดหวังของท้ังผู้

เล่าและผู้ฟัง (วีณา แก้วประดับ, 2549 : 303) ตัวอย่างแนวเร่ือง เช่น แนวรักพาฝัน แนวโศกนาฏกรรม แนวผจญภัย 

 พิพิธภัณฑ์มีธรรมชาติเป็นนักเล่าเรื่อง (Bedford,2001 ; Johnson, 2006 อ้างถึงใน Roussou et al, 2015 : 

2) ในอดีตพิพิธภัณฑ์เล่าเร่ืองด้วยการอธิบายวัตถุจัดแสดงตามล าดับเวลา ถึงยุคศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์เล่าเร่ือง

ผ่านแก่นเร่ือง (Theme)  ในศตวรรษท่ี 21 อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อโซเชียลท าให้ข้อมูล (การเล่าเร่ือง) มา

ก่อนวัตถุจัดแสดง มีการเล่าเร่ืองผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  สร้างนิทรรศการท่ีมีระบบโต้ตอบส่วนบุคคลและเกิดการ

สื่อสารย้อนกลับ ให้ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  การน าเสนอภายในพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนจากการอิงคอลเล็คชั่น

(Collection-based Museum) มาสู่การสร้างประสบการณ์ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวังของผู้เข้าชม

(Rosussou et al, 2015)

 เทคโนโลยีถูกน ามาใช้เพื่อการเล่าเร่ืองในพิพิธภัณฑ์ เป็นการเล่าเร่ืองดิจิทัล (Digital Storytelling) เร่ืองเล่า

ดิจิทัลถูกเขียนและน าเสนอจากผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิทยาการในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ นักการศึกษา นักโบราณคดี นัก

ออกแบบกราฟกิ นักสร้างภาพแอนเิมช่ัน นักเขียน นักแตง่เพลง โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ    

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) คือกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ

ด้วยการน าเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่   เป็นการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ

ต้องการ ความสนใจเฉพาะบุคคล ท าให้เกิดความรู้ท่ีมีความหมายและยั่งยืนต่อผู้เรียนรู้ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ส่วนใหญ่ผ่านการลงมอืปฏบัิตใินสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลอง   

การเล่าเร่ืองด้วยการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ระบบสื่อประสมปฏสิัมพันธ์ ท าให้ผู้เข้าชมพพิธิภัณฑด์ิจิทัลเกิด

ความเพลิดเพลิน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ดิจิทัลส่วนบุคคล (Digital Personalized Learning) ผู้เข้าชมสามารถมี

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกัน หรือกับสื่อมัลติมีเดีย และได้รับผลป้อนกลับ (Feed Back) เมื่อจบการเรียนรู้ อันเป็น

กระบวนการและวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีคนสร้างองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติ  วิเคราะห์ ด้วยตนเอง และ

แลกเปลี่ยน (Share) ความรู้ตนเองสู่สังคมผ่านสื่อโซเชยีล 

2.การด าเนินการวิจัย

 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกโปรแกรมเมอร์ผู้ออกแบบ

ระบบปฏบัิตกิารโตต้อบในพิพิธภัณฑด์ิจิทัลกรณศีกึษา 

3.ผลการศกึษา

RQ 1 :  พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกรณีศึกษามกีารเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร

พพิธิภัณฑเ์รียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) หรอื Investory 

มีบทบาท (Role) ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ลงทุน (Inspire to Invest) ด้วยการให้ความรู้ทางการเงินการ

ลงทุน  เพื่อให้คนไทยมีทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) กลุ่มเป้าหมายคือ คนท่ียังไม่ลงทุนท่ีมีอายุตั้งแต่ระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้น หรือวัยรุ่น และเนื่องจากการบริหารจัดการด้านการเงินเป็นความรู้ท่ีจ าเป็น แต่หากน าเสนอใน

ลักษณะวชิาการโดยตรงจะไมจู่งใจให้กลุม่เป้าหมายสนใจเรียนรู้ คณะท างานพัฒนาอนิเวสสตอร่ี ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยจึงใช้กลยุทธ์สร้างพล็อตเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Approach) สร้างตัวละคร

ศัตรูทางการเงิน Monsey Monsters เป็นสัญลักษณ์ของปัญหาทางการเงิน คนเราทุกคนถูกศัตรูทางการเงิน (Money 

Monster) คุกคาม สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจึงรวมตัวกันเป็นฮีโร่ (Heroes) มีภารกิจในการก าจัดมันนี่ มอน

สเตอร์ และสร้างฮีโร่รุ่นใหม่ขึ้นมา ฮีโร่ท้ัง 4 ประกอบด้วย การ์เดียนบี กัปตันเอส โปรเอ็ม  และเลดี้ดี  (Guardian B, 

Captain S, Pro M and Lady D) 

วิธีการเล่าเร่ืองของพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ใช้แนวคิดการเดินทางของวีรบุรุษ (Hero Journey) ออกแบบ

เนื้อหา (Content Design) จากแนวความคิด From Zero to Hero  โดยให้ผู้ชมเป็นศูนยก์ลาง (Self-Directed) เพื่อให้เกิด

การค้นพบตนเอง (Self-Discovery) ซึ่งน าไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน ( Inspire to Invest) อันเป็น

วัตถุประสงค์ส าคัญของการเรียนรู้ (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2559 : 46) 

แผนภาพท่ี 1 แสดงแนวคดิเร่ิมแรกของการน าเสนอการเล่าเร่ือง Hero Journey 

ท่ีมาของภาพ : The Stories Behind INVESTORY, 2559 : 45 

Investory เร่ิมต้นจากผู้เข้าชมลงทะเบียนระบบโต้ตอบโดยเลือกคาแรกเตอร์ด้วย RFID ตอบค าถามเร่ือง

การเงิน คอมพิวเตอร์จะประเมินมันน่ี มอนสเตอร์รายบุคคลวา่มีเท่าใด Money Monster นี้จะเกาะตามตัว จากนั้นผู้เข้า

ชมจะได้เรียนรู้เร่ืองมันนี่ มอนสเตอร์ว่าคืออะไรจากการชมแอนิเมชั่น 2 มิติประกอบเทคนิคคิเนติค (2D Animation – 

Kinetic) เร่ือง Hero Power ห้องโถงกลางเป็น World of SET พบหุ่นของ 4 ฮีโร่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังระบบนิเวศการ

ลงทุน (SET Eco System) และกาลานุกรมการลงทุน (SET Timeline) ห้องถัดไปผู้เข้าชมใช้คอมพิวเตอร์ระบบโต้ตอบ 

ตรวจสุขภาพทางการเงิน (Check Up Station) ซึ่งเป็นจุดพลิกผัน (Turning Point) ท าให้ทราบว่า การออมเงินด้วยการ

ฝากเงนิเพยีงอยา่งเดียว ไมส่ามารถเอาชนะมันน่ีมอนสเตอร์ได้ เนื่องจากค่าเงนิเฟอ้ และปัญหาทางการเงินอื่น ผู้เข้าชม

จึงต้องเข้าโรงเรียนสอนการลงทุน (SET Training School) ซึ่งฮีโร่ท้ัง 4 จะช่วยฝึกผ่านเกมดิจิทัลระบบโต้ตอบ จน

สามารถเรียนรู้จัดสัดส่วนการออมการลงทุนและเข้าสู่ห้อง Big Battle ลงทุนในสถานการณ์เสมือนจริง ในรูปแบบเกม

จ าลองซื้อขายหุน้ และกลายเป็นฮีโรท่ี่สามารถต่อสู้กับมันน่ีมอนสเตอร์ได้ 
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ห้อง Big Battle การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เกมจ าลองซื้อขายหุน้ 

ภาพจาก https://www.chillpainai.com/scoop/7920/ 
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แผนภาพท่ี 2 แสดงล าดับระบบสื่อประสมปฏสิัมพันธ์จากจุดเร่ิมตน้จนจบ 

ท่ีมาของแผนภาพ : ธนกฤต เหมวรางกูร 

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลาง (EGAT Learning Center) 

มีบทบาท (Role) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานโลกอนาคต 

และเป็นพื้นท่ีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ.กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) คณะท างาน

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เลอืกแก่นเร่ือง (Theme) ในการจัดแสดงวา่ ตามหาแสงนิรันดร์    

การลงทะเบียน เลอืกอวตาร์      เกมระบบโตต้อบ Smart City      การเคลื่อนไหวท่ีผลิตพลังงานไฟฟ้า 
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ศูนยก์ารเรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลาง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

วิธีการเล่าเร่ืองของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลาง ใช้แนวคิดการเดินทาง (Journey) สู่โลกอนาคตเพื่อ

การเรียนรู้ ผู้เข้าชมเร่ิมต้นลงทะเบียนอวตารเป็นคาแรกเตอร์ด้วย RFID Watch กรอกชื่อ อีเมล์ การเดินเร่ือง เร่ิมจาก

การชมภาพยนตร์ 4 มิต ิตอนจบของเร่ืองแมสคอทประจ าศูนย์ 2 ตัว คือ แฮปป้ีและพาวเวอร์ พาผู้เข้าชมไปโลกอนาคต

อกี 50 ปีข้างหน้า เรียนรู้การผลิตพลังงานด้วยการเคลื่อนไหว การจัดการพลังงานไฟฟา้ในเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

ผู้เข้าชมจะได้เล่นเกมระบบโต้ตอบ 2 เกม คือ เกมบ้านอัจฉริยะ (Smart House Game) และเกมเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City Game) ตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานในเมืองนิเวศแห่งความสุขของ กฟผ. (EGAT Eco Plus) อาคารศูนย์ซึ่งได้รับ

การรับรองตามมาตรฐาน LEEDs (Leadership in Energy Efficiency Designs) ชมสวนดาดฟ้าท่ีน าน้ าบ าบัดแล้วกลับมา

ใช้ ชมทิวทัศน์แม่น้ าเจ้าพระยาพร้อมกับเร่ืองเล่ากิจกรรมทางสังคมของ กฟผ. เรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิต

ไฟฟ้า และกาลานุกรมการผลิตไฟฟ้าของไทย รับฟัง CEO ของ กฟผ.เล่าถึงความท้าทายในการจัดการพลังงานไฟฟ้า

ตามข้อตกลงสากล ลดโลกร้อน เรียนรู้การจัดการพลังงานไฟฟ้า 16 ประเทศท่ัวโลก ผู้เข้าชมเล่นเกมเสมือนจริงท า

หนา้ที่จัดการระบบส่งไฟฟา้ทั่วประเทศตามสถานการณ ์(Scenario) และเกมอาเซียนกรดิจัดการระบบส่งไฟฟ้าระหว่าง

ประเทศในอาเซียน ตลอดเส้นทางการเรียนรู้ ผู้เข้าชมจะใช้ RFID Watch แตะเพื่อเล่นเกม ดึงข้อมูลความรู้ เมื่อถึงห้อง

สุดท้าย Enlightenment สรุปการเรียนรู้ของผู้เข้าชมด้วยระบบโต้ตอบ น า RFID Watch สัมผัสโต๊ะ ระบบโต้ตอบส่วน

บุคคลจะประมวลผลให้เป็นดาว หมายถึงการเรียนรู้ตามฐานมาก-น้อย และกราฟใยแมงมุม แสดงสีตามฐานการ

เรียนรู้สะท้อนบุคลิกภาพ ความชอบส่วนบุคคล 
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ภาพการเล่นเกมสถานการณ์จ าลอง  ควบคุมระบบส่งไฟฟา้ I control – Interactive Simulation Game 

ประมวลผลรายบุคคล ห้อง Enlightenment 

กราฟใยแมงมุมท่ีสง่อเีมลร์ายบุคคล 
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RQ 2 : พิพิธภัณฑ์กรณีศึกษาใช้สื่อดิจทิัลระบบโต้ตอบประเภทใดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อผู้เข้าชม 

ดิจิทัลคอนเทนต์ระบบโต้ตอบในพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกรณีศึกษาท้ัง 2 แห่ง สร้างจากเนื้อหาความรู้เฉพาะด้าน

ของแต่ละองค์กร  สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

รายการ พิพิธภณัฑเ์รียนรู้การลงทุน ศูนย์การเรียนรู้  

กฟผ.ส านักงานกลาง 

1.ระดับการศกึษากลุ่มผู้เข้าชม ตัง้แตร่ะดับมัธยมศกึษา ตัง้แตร่ะดับประถมศึกษา 

2.สื่อดจิิทัลระบบโตต้อบท่ีใชใ้น

การจัดแสดง

2.1 ลงทะเบียน โดยใช ้RFID Card เลอืก

คาแรกเตอร์เก็บขอ้มูลสว่นบุคคล  ตัว

มันน่ีมอนสเตอร์เกาะตามตัวคาแรก

เตอร์ 

2.1 ลงทะเบียนดว้ย RFID Watch  

เลอืกคาแรกเตอร์ Avatar กรอก

อเีมล ์

2.2 ระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสุขภาพ

ทางการเงิน โดยกรอกอายุ เงินเก็บ ท่ีมี

อยู่ รายได้ อายุท่ีต้ังใจวา่จะเกษียณ 

และเงินใชร้ายเดอืนเป้าหมายเมื่อ

เกษยีณ ค่าผลการค านวณท่ีแสดงคือ 

ตัวเลขจ านวนเงินออมตอ่เดอืน 

2.2 เกม Smart House เล่นสร้าง

บ้านอัจฉริยะ (เล่นรายบุคคล)เมื่อ

จบเกม การประมวลผลจะให้ดาว 

2.3 เกมฝึกการลงทุนกับ 4 ฮโีร่ 4 ฐาน

ฝึกการเรียนรู้  ผลการเล่นเกม เป็นแต้ม

คะแนน 

2.3 เกม Smart City ร่วมกันเล่น 2 

คน ชว่ยกันสร้างเมอืงอัจฉริยะ ท่ีมี

การวางผังเมอืง การใชพ้ลังงาน  

การคมนาคมอัจฉรยิะ อาคาร

อัจฉรยิะ เมื่อจบเกม การ 

ประมวลผลจะให้ดาว   

2.4 ระบบคอมพวิเตอร์การจัดพอร์ท

การลงทุน สัดส่วนระหวา่งเงินออม หุ้น  

ตราสารหนี ้กองทุนรวม ผลท่ีได้คอื 

กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนการจัดพอร์ท 

2.4 ห้องน้ าโลกอนาคต แสดงอินโฟ

กราฟกิเร่ืองการประหยัดน้ าท่ี

กระจก ระบบโตต้อบเป็นเซนเซอร์

จับความเคลื่อนไหว 

2.5 Big Battle ลงทุนโดยมสีถานการณ์

และระยะเวลาจ ากัด ฝกึความเข้าใจ

จากสิ่งท่ีเรียนรู้มาแล้ว สถานการณ์   

รายนามบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เป็นข้อมูลจริง สถานการณ์

หรือโจทย์ เป็นสถานการณท่ี์เคยเกิดขึ้น

มาแล้ว เป็น Simulation Game เสมอืน

จรงิ 

2.5 เกม I Control  ผู้เล่น 4 คน

ควบคุมระบบส่งไฟฟา้ตามค่าความ

ตอ้งการ (Demand) จากทุกภาคทั่ว

ประเทศ ค่า Demand Side และ 

Supply Side (ไฟฟา้ที่ผลิตได้) เป็น

ค่าตัวเลขจริงท่ีหน่วงเวลา 30 นาท ี 

สถานการณ์ท่ีให้เป็นสถานการณ์ท่ี

เคยเกิดขึ้นจรงิ  ผู้เล่นเกมตอ้ง

เลอืกใช้เชื้อเพลงิท่ีเหมาะสมเพื่อ

ผลิตไฟฟา้ให้ได้ตามโจทย์ท่ีให ้
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รายการ พิพิธภณัฑเ์รียนรู้การลงทุน ศูนย์การเรียนรู้  

กฟผ.ส านักงานกลาง 

2.6 ฉันเป็นฮีโร ่(Hero I am)หลังจาก

ออกจากห้อง Big Battle แลว้ ผูเ้ข้าชมมี

ความรู้เร่ืองการลงทุนเป็นฮีโร ่เมื่อเดิน

ผ่านทางออก ภาพของตนเองในร่างคา

แรกเตอร์จะแสดงท่ีจอบริเวณทางออก 

2.6 เกมอาเซียนกริด ผู้เล่นเกม 4 

คนจะได้รับโจทย์สถานการณต์อ้ง

แก้ไขปัญหาไฟฟา้ไมพ่อใชใ้นบาง

ประเทศ ท าให้ต้องส่งไฟฟา้จาก

ประเทศอ่ืนเข้าไป 

- 2.7  ประมวลผลประสบการณก์าร

เรียนรู้ท่ีผ่านมาท้ังหมด โดยแทนค่า

สีของแสงให้แตล่ะโซนที่เรียนรู้มา  

หากเรียนรู้ครบทุกต าแหนง่ จะได้ 5 

ดาว  และแสงเป็นสขีาว 

- 2.8 อเีมลก์ราฟใยแมงมุมสง่ให้

รายบุคคลแสดงการประมวลผล

การเรียนรู้ 

RQ 3 : ปัจจัยอะไรที่ท าให้การเล่าเรื่องดิจทิัลเพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้เกิดประสิทธิผล 

 ปัจจัยท่ีท าให้การเล่าเร่ืองดิจิทัลใน 2 พิพิธภัณฑ์กรณีศึกษาประสบความส าเร็จ ได้แก่ พล็อตเร่ือง การสร้าง

ตัวละครหรือคาแรกเตอร์ การเรียนรู้ผ่านสื่อปฏสิัมพันธ์ระบบโตต้อบแบบเกม และสถานการณ์เสมือนจรงิ 

ปัจจัย พิพิธภณัฑเ์รียนรู้การลงทุน ศูนย์การเรียนรู้  

กฟผ.ส านักงานกลาง 

1.พล็อตเร่ือง การเดินทางของวรีบุรุษ (Hero Journey) 

จากจุดเร่ิมตน้เป็นศูนย์สูค่วามเป็น

วรีบุรุษ (From Zero to Hero) เพื่อ

เอาชนะศัตรูทางการเงิน 

การเดินทางสู่โลกอนาคตเพื่อการ

เรียนรู้การจัดการพลังงาน 

2.การสร้างตัวละคร หรือ คาแรก

เตอร์เพื่อเป็นตัวเดินเร่ือง

- ตัวละครศัตรูทางการเงิน หรอื

Money Monster เป็นตัวละครท่ีถูก

ออกแบบมาเพื่อช่วยเล่าเร่ืองปัญหาทาง

การเงินท่ีมีอยูใ่นชีวิตจรงิ เชน่ การไมรู้่

จัดอดออม อุบัตเิหตุ  เงนิเฟอ้ การใช้

จ่ายเกินตัว หากใครไม่สามารถควบคุม

ศัตรูทางการเงินได้จะเกิดปัญหาทาง

การเงิน ปรากฏในแอนเิมช่ัน และตดิตัว

ผู้เข้าชมตัง้แตเ่ร่ิมลงทะเบียนวา่มศีัตรู

ทางการเงินมากน้อยเพยีงใดจากการ

ตอบค าถามลงทะเบียน

- แมสคอท ประจ าศูนย์การเรียนรู้

คือ Power กับ Happy ซึง่เป็น

ตัวแทนของการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่ง

ประเทศไทย ที่มคี าขวัญว่า ผลติ

ไฟฟา้เพ่ือความสุขของคนไทย

ปรากฏในรูปแบบหุ่นโมเดล แอนิ

เมช่ันให้ค าแนะน าในการเล่นเกม
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ปัจจัย พิพิธภณัฑเ์รียนรู้การลงทุน ศูนย์การเรียนรู้  

กฟผ.ส านักงานกลาง 

- ตัวละครวรีบุรุษ หรอื Hero เป็นฮีโรท่ี่

เสมอืนคนจรงิ มคีวามรู้และความ

เชี่ยวชาญพเิศษ สามารถแนะน า ให้

ความรู้การลงทุนรูปแบบตา่งๆ ปรากฏ

ในรูปแบบหุ่นจ าลองในหอ้ง SET

Ecosystem กราฟกิบอร์ด สื่อวีดทัิศน์ให้

ค าแนะน าความรู้ผลิตภัณฑ์ลงทุน

-ตัวละครซึ่งเป็นนักวิชาชพีจริงผู้มี

ส่วนร่วมในการออกแบบอาคาร

ประหยัดพลังงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

ได้แก่ สถาปนกิ วศิวกรสาขา

โครงสร้าง เคร่ืองกล ไฟฟา้ ปรากฏ

ในสื่อวีดทัิศน์เล่าเร่ืองอาคาร

ประหยัดพลังงานนี้

3.การเรียนรู้ผ่านสื่อระบบโต้ตอบ

ปฏิสั มพัน ธ์แบบ เกม (Game-

Based Learning)

- เกมตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน

(Check Up Station) เพื่อค านวณ

เป้าหมายจ านวนเงินท่ีต้องเตรียมไว้ใช้

หลังเกษยีณ ท าให้ผู้เข้าชมเข้าใจสถานะ

ทางการเงินและความจ าเป็นในการ

ลงทุน

- เกมฝึกการลงทุนใน Investory Land

ตามฐานฝกึฮโีร่ท้ังสี่ ได้แก ่ฐานฝึกการ์

เดียน บ ีผู้เชี่ยวชาญตราสารหน้ี ฐานฝึก

กัปตัน เอส ผู้เชี่ยวชาญเร่ืองหุ้น ฐานฝึก

โปร เอ็ม ผู้เชี่ยวชาญในกองทุนรวม

และฐานฝึกเลดี้ ดี ผู้เชี่ยวชาญใน

อนุพันธ์

- เกมบ้านอัจฉริยะ (Smart House)

เรียนรู้การจัดการ พลังงานภายใน

บ้านแห่งโลกอนาคต ซึ่งบ้านจะถูก

ออกแบบให้ผลิตพลังงานและ

สามารถใช้ ได้เอง

- เกมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็น

การทดลองจัดการเมืองจากปัจจัย 4

เร่ือง คือ การออกแบบวางผังเมือง

การจัดการระบบขนส่งเคลื่อนยา้ย

การจัดการพลังงานไฟฟา้ท้ังไฟฟ้า

จากโรงไฟฟ้าหลักโรงไฟฟา้พลังงาน

หมุนเวยีน  โรงไฟฟา้โลกอนาคตและ

อาคารอัจฉริยะ

4.การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์

เสมอืนจรงิ (Simulation Game)

- เกมจ าลองการซื้อขายหุน้ในหอ้ง Big

Battle เป็นโปรแกรมการเรียนรู้การ

ลงทุนท่ีพัฒนาขึ้นใหม ่โดยเลอืกใช้

ขอ้มูลของหุ้นท่ีอยูใ่นกลุ่มดัชน ีSET 50

ข้อมูล SET Index บทวเิคราะห์ และข่าว

ท่ีเกี่ยวข้องตัง้แตปี่ 2533-2557

-เกม I Control จ าลองการจัดการ

ระบบส่งเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการการใช้ไฟฟา้ทั่วประเทศ

โดยขอ้มูลการผลิตกระแสไฟฟา้

(Supply Side) กับขอ้มูลความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟา้ (Demand Side)

จากทั่วประเทศเป็นขอ้มูลจรงิ หนว่ง

เวลา 30 นาท ีส่วนสถานการณท่ี์

เป็นโจทยใ์นการเล่นเกม น ามาจาก

สถานการณ์จริงท่ีเคยเกิดขึ้น และ

สุ่ม
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อภปิรายผล 

พิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 ใช้เร่ืองเล่าท่ีมีแก่นเร่ือง (Theme) ในการสื่อสารพิพิธภัณฑ์ ในศตวรรษท่ี 21 

สังคมดจิิทัล ความหมายของพพิิธภัณฑไ์ด้เปลี่ยนจากการเนน้วัตถุจัดแสดงเป็นศูนยก์ลาง มาสู่การเนน้ประสบการณ์ผู้

เข้าชม สื่อดิจิทัลหลากหลายรูปแบบและดิจิทัลคอนเทนต์มีบทบาทหน้าท่ีสร้างประสบการณ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ท้ังใน

สถานท่ีจริง และในโลกเสมือนจริง   

แนวทางเร่ืองเล่าท่ีพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ใช้คือ การเดินทาง (Journey) เพื่อการเรียนรู้ โดยสร้างแก่น

เร่ือง (Theme)  เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดความเพลิดเพลินในระหว่างการเรียนรู้ การเดินทางเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

ดิจิทัลกรณีศึกษา Investory เดินเร่ืองลักษณะเกิดปัญหาทางการเงิน ฮีโร่ (ตัวแทนของผลิตภัณฑ์ลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย)ให้ความรู้จนเกิดความมั่นใจ จบลงด้วยมีความรู้ และลงทุนเป็น ส่วนศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

ส านักงานกลาง การเดินทางแสวงหาความรู้ (Quest) แห่งโลกอนาคตในการจัดการพลังงานไฟฟ้า 

ปัจจัยท่ีท าให้การเล่าเร่ืองดิจิทัลเกิดประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พล็อตเร่ือง  ตัวละครหรือคาแรก

เตอร์ การเรียนรู้ผ่านสื่อปฏสิัมพันธ์ระบบโตต้อบแบบเกม และสถานการณ์เสมอืนจรงิ 

5. สรุปผลการวิจัย

การเล่าเร่ืองเพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลไทยกรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 

และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ส านักงานกลาง เป็นน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User 

Experiences) พิพิธภัณฑ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผ่านเร่ืองเล่า ซึ่งมีเส้นเร่ือง (Story Line) คือ การเดินทาง (Journey) เพื่อ

การเรียนรู้ ดิจิทัลคอนเทนต์ในพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษาท้ัง 2 แห่ง เป็นระบบสื่อประสมปฏิสัมพันธ์  (Interactive 

Multimedia) ระบบโตต้อบแตล่ะฐานเรียนรู้ ชว่ยท าให้ผู้เข้าชมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การลงมอืปฏบัิต ิเกิดความเข้าใจ

และในกรณี Investory เกิดความเชื่อม่ัน และสร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน    

6. กิตตกิรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณบัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  ท่ีสนับสนุนการศึกษามอบทุน 100 ปีจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัยให้ผู้วจิัย 
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พฤติกรรมการรับสื่อ  ความต้องการรายการวิทยุ รายการวทิยุส าหรับเยาวชนที่ควรจะเป็นและ

กลไกที่ท าให้รายการวทิยุส าหรับเยาวชนยั่งยืนในสถานการณ์ความไม่สงบสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้1 

อาทิตยา สมโลก 

คณะวิทยาการสื่อสารมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

peanut_can@hotmai.com 

บทคัดย่อ: บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อวิทยุ ความต้องการรายการวิทยุของ

เยาวชน 2.เพื่อศึกษาสถานการณร์ายการวทิยุส าหรับเยาวชนท่ีควรจะเป็นและกลไกท่ีท าให้รายการวทิยุส าหรับเยาวชน

ยั่งยืน เป็นการวิจัยเชงิปริมาณใชแ้บบสอบถามจัดเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ย t-test และ One-Way Anova และ

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม  ผลการศึกษา 1)พฤติกรรมการรับสื่อ พบว่า เยาวชนใช้

อินเตอร์เน็ตมากกว่าสื่ออื่นๆ รองลงมาคือโทรทัศน์และวิทยุ ช่องทางท่ีใช้รับฟังรายการ มากกว่าสื่ออื่นๆคือ

โทรศัพท์มือถือฯลฯ 2) ความต้องการรายการวิทยุ เนื้อหาท่ีต้องการระดับมาก เช่น ศาสนา ยาเสพติด การรายงาน

สถานการณ์ภาวะวิกฤติฯลฯ และพบว่า เยาวชนชาย-หญิงต้องการเนื้อหาการแก้ไขปัญหาเยาวชนระดับมากโดย

เยาวชนชายตอ้งการมากกวา่ และเยาวชนกลุ่มอายุ19-24ปีและกลุ่ม14-16ปีต้องการเนื้อหาเร่ืองความปลอดภัยระดับ

มากแต่กลุม่19-24ปีตอ้งการมากกว่า 3) รายการวิทยุท่ีควรจะเป็น พบว่า กสทช. ควรปลดล็อคเร่ืองการห้ามโฆษณา 

นักจัดรายการควรเป็นผู้มีประสบการณ์ เป็นมืออาชีพ เป็นนักสันติภาพ ฯลฯ รูปแบบรายการควรหลากหลายรูปแบบ 

ยดืหยุ่นตามความเหมาะสม  เนื้อหารายการควรเนน้  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปัญหาวัยรุ่น  ความบันเทิง  สังคมพหุ

วัฒนธรรม  สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาค เช่นการเตอืนภัย การเยยีวยาฯลฯ การเสนอรายการควรหลากหลาย 

ลีลาการพูดจริงใจ พูดเชิงบวก ไม่บิดเบือน การใช้ภาษาน่าเชื่อถือ ไม่หยาบคายฯลฯกลไกท่ีท าให้รายการวิทยุยั่งยืน 

ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และสถาบันการศึกษา เน้นการสร้างเครือข่าย ให้มี

โฆษณาในรายการ เพิ่มช่องทางเสนอรายการ ได้แก่ หอกระจายข่าว ผลิตรายการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กไลฟ ์ 

และเนน้การมีสว่นร่วมของผู้ฟัง 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการรับสื่อ, ความต้องการรายการวิทยุเยาวชน, สถานการณ์รายการวิทยุ, กลไกท่ีจะท าให้

รายการวทิยุส าหรับเยาวชนยั่งยืน 

ค าย่อ:  กสทช. หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

          ศอ.บต. หมายถึง ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1 *บทความนี้เป็นสว่นหนึ่งของดุษฏนีพินธ์เร่ือง “รายการวทิยุส าหรับเยาวชนภายใต้สถานการณค์วามไมส่งบสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต”้ หลักสตูรปรัชญาดุษฏบัีณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนเิทศศาสตร์และ

นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Media Exposure Behavior, Need of Radio Programs, Preferable Youth Radio Programs, 

and Mechanics Accelerating Sustainable Radio Programs amid the Unrest  in the Three 

Southern Border Provinces 

Athitaya Somlok 

Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University 

peanut_can@hotmai.com 

Abstract: This study aims at 1) investigating their exposure behavior and needs of radio programs, and 2) 

examining the circumstances of preferable radio programs for youth in turmoil situations and the mechanisms 

which accelerate sustainable radio programs for youth. The data were analyzed through descriptive statistics 

including frequencies, percentage, means, t-test, and One Way Anova. Mixed-methods design was employed. 

In the qualitative part data were gained from in-depth interview and focus group discussion. Findings: Media 

exposure behaviors, the findings showed that radio was the second most frequently used medium after the 

Internet and television. The FM radio was the most preferable. Moreover, Both male and female audience were 

extremely keen to know about drugs and health, especially male youth. Besides, youth aged between 19-

24years old were highly eager to learn how to survive in multicultural society than those aged between 14-19 

years old, who moderately needed the information, and etc. In terms of the potential radio programs, 1) NBTC 

should release the ban on advertising or provide sponsorship, 2) youth and adult broadcasters should be 

promoted to become professional 3) Contents should be presented for social activities, entertainment and turmoil 

situations , and etc. In terms of the presentation, (1) varieties of languages should be presented, (2) styles of talk 

should be pleasant and fun with sincere voice, (3) the language use should be unique, easy to remember, 

friendly, and politeThe findings also suggested The mechanisms accelerating sustainable radio programs were; 1) 

sponsorship by government sectors, local institutions, and etc., 2) releasing ban on advertising, 3) including more 

broadcasting channels, such as online media or through broadcasting towers, and 5) participation of the audience 

and relevant parties. 

Keywords:  Media exposure behavior, Needs of radio programs, Circumstances of radio programs, Mechanics 

Accelerating  Sustainable  Radio  Program 

K D S  2 0 1 8   หน้า  494



1. บทน า

ภารกิจหนึ่งของสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อวทิยุ คือการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ี  ควบคู่กับพัฒนางาน

ด้านสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ระยะแรกการก าหนดนโยบายเยาวชนแห่งชาติ ในช่วงปีพ.ศ.

2522  และแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาวพ.ศ.2545-2554 ส่วนหนึ่งมีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กและ

เยาวชนผ่านสื่อมวลชนประเภทตา่งๆ เพิ่มบทบาทสื่อของรัฐ เชน่ พ.ศ. 2535 กรมประชาสัมพันธ์  ได้ร่วมมือกับองค์กร

ยูนิเซฟ ก าหนดให้มีวัน ”วันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก”International Children’s Day of Broadcasting ซึ่งจัดใน

สัปดาห์ท่ีสองของเดือนธันวาคมทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับสื่อ ท้ังสื่อวิทยุ

และสื่อโทรทัศน์   พ.ศ. 2546 กรมประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการวิทยุต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและ

ครอบครัว ชื่อว่า “รายการแบ่งฝันปันรัก” และในช่วงเวลาดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการเพิ่มเวลาออกอากาศของ

รายการเพื่อเด็กและ เยาวชนโดยสนับสนุนให้มีสถานวีทิยุเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพิ่มสัดส่วนรายการ

เด็ก เยาวชนและครอบครัว ร้อยละ 15-20 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด และการส ารวจในปีพ.ศ.2555 พบว่ามี

รายการเด็กและเยาวชนออกอากาศทางวิทยุเพิ่มมากขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ6.0ต่อสัปดาห์  และปี พ.ศ.2556 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2556, น.10) ได้ออกข้อบังคับ

ก าหนดให้สถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการต้องออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับ

เด็กและเยาวชนอย่างน้อย 60 นาที  

สื่อวิทยุมีประโยชน์ต่อสังคมและเยาวชน โดยพบว่าวิทยุยังคงเป็นสื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยัง

ประชาชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการการส ารวจหลายๆคร้ัง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553-2554 พบว่า 

ประชาชนส่วนหนึ่งยังคงเปิดรับฟังสื่อวิทยุ โดยเฉพาะวิทยุชุมชนเป็นสื่อหลักรองจากสื่อโทรทัศน์ (ฐิตินบ โกมลนิมิ, 

2557, น.5; ลดาวัลย์ แก้วสีนวล, 2554, น. 6-7; ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา, 2554, น. 6-7)  ส าหรับพื้นท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้ปัตตานี ยะลา และนราธวิาส เป็นพื้นท่ีท่ีมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นโดยสรุป ช่วงระยะเวลา 14 

ปีทีผ่านมา ตัง้แตปี่พ.ศ.2547 พบวา่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพืน้ท่ีรวม 19,279 เหตุการณ์ และ ร้อยละ 61.24  

คือความขัดแย้งท่ีรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้อ่อนแอคือประชาชนท่ัวไปรวมท้ังผู้หญิง เด็กและเยาวชน  ในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใตม้จี านวนเด็กก าพร้ามากกว่าจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย จ านวน 9,226 คน และจ านวนเด็กก าพร้าก็

จะสูงตามเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้น (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2560, ออนไลน์; Deep South Incident Database, 

2560, ออนไลน์; BBC NEWS, 2561, ออนไลน์) สื่อมวลชนโดยเฉพาะสถานีวิทยุในพื้นท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีมีส่วนร่วม

แก้ปัญหา ช่วยเสริมความรู้  ข่าวสาร ความบันเทิงเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆ อีกมุมหนึ่ง พบว่า สื่อมวลชนในพื้นท่ีได้

รวมตัวกันเพื่อสร้างการสื่อสาร เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้หญิง เด็ก และเยาวชน เป็นการสร้างการมสี่วนร่วมโดยให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีโอกาสได้จัดรายการเร่ืองเล่า

ของผู้สูญเสียผ่านทางสถานีวิทยุ (ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, 2554, น.25-26)  ด้วยประโยชน์ของวิทยุท่ีมีต่อเยาวชนและ

บุคคลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบซึ่งสนใจปัญหาท่ีวิทยุจะเข้ามามีส่วนร่วมบรรเทา

ปัญหาด้วยการตั้งค าถาม คือ พฤติกรรมการรับสื่อวิทยุ และความต้องการรายการวิทยุมีมากน้อยเพียงใดท้ังใน

ภาพรวมและเมื่อจ าแนกรายกลุ่ม และรายการวิทยุส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีซึ่งมีสถานการณ์ความไม่สงบควรเป็น

อย่างไรและกลไกอะไรท่ีท าให้รายการวทิยุส าหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใตย้ั่งยืนมอีะไรบ้าง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อวิทยุ และความตอ้งการรายการวทิยุของเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในภาพรวมและจ าแนกรายกลุ่ม 
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2. เพื่อศึกษารายการวทิยุส าหรับเยาวชนท่ีควรจะเป็นในสถานการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

และเพื่อศึกษากลไกที่ท าให้รายการวทิยุส าหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใตย้ั่งยืน  

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการวิทยุส าหรับเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภีรกาญจน์ ไค่นุนนา และคณะ จัดท าโครงการ ได้แก่ “การพัฒนาศักยภาพผู้นักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน

และครอบครัว”  ซึ่งผลส ารวจในช่วงแรกพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการจัดรายการวิทยุส าหรับเยาวชนท่ี

เหมาะสมเพื่อสร้างความแตกต่างหลากหลายให้แก่ผู้รับสาร และสถานีวิทยุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัด

รายการวิทยุส าหรับเยาวชนบรรจุอยู่ในผังรายการและมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเยาวชนในรายการร่วมด้วย  

สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นท่ีบางแห่งเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในรายการ และปีต่อมาจัดโครงการ 

“การพัฒนาเครอืขา่ยพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพื้นท่ีสื่อดสี าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคใต้ พบวา่ มีการผลักดัน

ให้มีการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว จัดรายการวิทยุส าหรับเยาวชนจ านวน 6 

รายการ  แต่พบอุปสรรคบางประการท าให้การจัดรายการไม่มีความต่อเนื่อง และการพัฒนาเครือข่ายเป็นไปอย่าง

ล่าช้าเพราะนักจัดรายการต่างมีภารกิจอื่นๆและการรวมตัวเป็นเครือข่ายถือเป็นภารกิจเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ

ท างานหลัก(ภรีกาญจน์ ไค่นุน่นาและคณะ, 2555, น. 20-30; 2556, น. 15) 

“โครงการศึกษาสถานภาพ บทบาทการด าเนินงาน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสื่อวิทยุเพื่อร่วมสร้าง

สันติภาพใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตต้อนลา่ง : จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส” ส่วนหนึ่งพบว่า 

พบข้อสรุปส าคัญ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามัคคีและสันติภาพ แต่

ตอ้งการรับการสนับสนุนตา่งๆ ได้แก่ เงินทุน  เครื่องมือ อุปกรณต์า่งๆ รวมท้ังขอ้มูลท่ีชัดเจนเพื่อน ามาประกอบการจัด

รายการ  และน าเสนอคุณลักษณะส าคัญของสื่อวิทยุเพื่อสันติภาพ ดังนี้ 1) สื่อท่ีให้ความส าคัญกับศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ศีลธรรมและจริยธรรม 2) สื่อท่ีเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้กับคนกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียม 3) สื่อท่ีเปิดกรอบ

ความคิดทางวิชาการและวิชาชพี  4) สื่อท่ีน าเสนอความขัดแย้งในแง่มุมท่ีแตกต่างหลากหลายเพื่อผ่อนคลายความตึง

เครียดในประเด็นเดิมๆของสถานการณ์ 5) สื่อท่ีน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ ท้ังข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์

สันติภาพ ความรัก ความสมัครสมานสามัคคี แทนท่ีความขัดแย้งและรุนแรง (อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว และ ชรินรัตน์  สม

โลก, 2554, น. 45-55) 

ข้อมูลการรายงานสถานการณ์วิทยุชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจ าปี พ.ศ.2558 ของ แผนงาน

วทิยุกระจายเสียงเพื่อสันติภาพ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  พบข้อมูลโดยสรุป 1) เกิดการลดจ านวนสถานีวิทยุ

ชุมชนเนื่องจากข้อก าหนดทางกฎหมาย 2) กลุ่มวิทยุชุมชนมีความพยายามในการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อยื่น

ข้อเสนอขออนุญาตออกอากาศกับทางภาครัฐในช่วงเดอืนรอมฎอน 3) เทคโนโลยกีารออกอากาศแบบดิจิตอล คือ การ

แก้ปัญหาทางกฎหมายด้านการออกอากาศของสถานีวทิยุชุมชน  4) การพัฒนาเนื้อหาวิทยุเพื่อสนับสนุนงานสันติภาพ

เป็นสิ่งจ าเป็น  (สมัชชา นลิปัทม ์และ นูรีซัน อูเซ็ง, 2559, น. 1-3) 

2. การด าเนินการวิจัย

2.1 วิธีการด าเนินการวิจัย: การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

การวจิัยเชงิปริมาณ (1) ตัวแปรตาม ได้แก่ (1.1) พฤติกรรมการรับสื่อวิทยุ (1.2) ความต้องการรายการวิทยุ  ได้แก่ 

รูปแบบรายการ เนื้อหารายการ วิธีการน าเสนอและเวลาออกอากาศ (2) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (2.1) พื้นท่ีอาศัยจ าแนก 

3 กลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี  ยะลา และกลุ่มจังหวัดนราธวิาส (2.2) เพศ จ าแนก 2 กลุ่มได้แก ่กลุ่มชายและหญิง 
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(2.3) อายุ จ าแนก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ14-16 ปี และ มากกว่า16-19 ปี และมากกวา่19-24ปี (2.4) ระดับการศกึษา 

จ าแนก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมัธยมศกึษาตอนต้น  มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.  ปริญญาตรี/ปวส. 

การวจิัยเชงิคุณภาพ  ศึกษาประเด็น (1) รายการวิทยุส าหรับเยาวชนท่ีควรจะเป็นในสถานการณ์ความไม่สงบสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) กลไกที่ท าให้รายการวทิยุส าหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใตย้ั่งยืน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ เยาวชนอายุตั้งแต่ 14-24 ปี ซึ่งรับฟังรายการวิทยุและอาศัยอยู่ในเขตสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตาน ียะลา  นราธวิาส)จ านวน 384 คน โดยใชห้ลักการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร

ของ W.G. Cochran (1977) 

   การวจิัยเชงิคุณภาพ กลุ่มตัวอยา่ง (1) จัดเก็บข้อมูลรายการวิทยุท่ีควรจะเป็นและกลไกท่ีท าให้รายการวิทยุยั่งยืน

จากนักจัดรายการวิทยุท่ีเป็นประชากร ท้ัง 39 คน (2) จัดเก็บข้อมูลและพฤติกรรมการรับสื่อและความต้องการ

รายการวิทยุท่ีควรจะเป็นและกลไกท่ีท าให้รายการวิทยุยั่งยืนจากเยาวชนท่ีตอบแบบสอบถามปลายเปิด  เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 120 คน (3) จัดเก็บข้อมูลรายการวิทยุท่ีควรจะเป็นและกลไกท่ีท าให้รายการวิทยุยั่งยืนจากผู้ร่วม

สนทนากลุ่ม รวม 47 คน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี19 คน ยะลา14 คนและจังหวัดนราธิวาส 14 คน ได้จากการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) และแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling)  

2.3 เครื่องมอืรวบรวมข้อมูล 

     2.3.1 เครื่องมือรวบรวมขอ้มูลเชงิปริมาณ แบบสอบถาม พัฒนาจากแนวคิด ทฤษฏีและ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 

พฤตกิรรมการรับสื่อวิทยุ และความตอ้งการรายการวทิยุ  

     2.3.2 เครื่องมือรวบรวมขอ้มูลเชงิคุณภาพ 

1) แนวค าถามการสัมภาษณ์นักจัดรายการประเด็นรายการวิทยุส าหรับเยาวชนท่ีควรจะเป็นได้แก่

นโยบายการด าเนินงาน รูปแบบรายการ เนื้อหารายการ วิธีการน าเสนอเวลาออกอากาศ ปัญหาและการปรับการจัด

รายการ และ กลไกที่ท าให้รายการวทิยุใต้ย่ังยนื  

2) ค าถามปลายเปิดส าหรับเยาวชน ประเด็นรายการวิทยุส าหรับเยาวชนท่ีควรจะเป็นและกลไกท่ีท าให้

รายการวทิยุส าหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใตย้ั่งยืน 

3) การสนทนากลุ่ม เคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interviewed) ประเด็น

รายการวิทยุส าหรับเยาวชนท่ีควรจะเป็นและ กลไกท่ีท าให้รายการวิทยุส าหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยั่งยืน   

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้การพรรณนาวิเคราะห์(Descriptive Analysis) และใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test, One Way Anova  

3. ผลการศึกษา

3.1 ผลการศกึษาพฤติกรรมการรับสื่อวิทยุและความต้องการรายการวิทยุ

3.1.1 พฤติกรรมการรับสื่อ พบดังนี้ 1) ประเภทสื่อท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน พบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อท่ีเยาวชนใช้

มากกว่าสื่ออื่นๆ รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ ตามล าดับช่องทางการรับฟังรายการวิทยุ พบว่า เยาวชนใช้

โทรศัพท์มือถือมากกว่าช่องทางอื่นๆ 71.1%  วิทยุออนไลน์ 59.1%  3) สถานท่ีรับฟังวิทยุมากกว่าท่ีอื่นๆ คือบ้าน 

82.8%  รองลงมา ในรถยนต์ 27.1%  4) ประเภทวิทยุท่ีรับฟังมากกว่าประเภทอื่นๆ คือ สถานีวิทยุกระจายเสียง(FM) 
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82.3%  รองลงมา สถานีวทิยุออนไลน์ 34.1%  5) ชว่งเวลารับฟังรายการรายการวันจันทร์-ศุกร์ รับฟังรายการช่วงค่ า

(19.01-22.00น.) 32%  รองลงมา ช่วงเย็น(16.01-19.00น.) 26.6%  และ ความยาวรายการท่ีต้องการรับ คือ30นาที 

-1ชั่วโมง 39.8% รองลงมา 15-30นาที 39.3%  6) รายการวันเสาร์-อาทิตย์ เยาวชนรับฟังรายการช่วงสาย (8.01-

11.00น.) 31.5%  รองลงมาคือ ช่วงบ่าย(13.00-16.00น.) 23.7% และความยาวรายการท่ีต้องการรับฟังมากท่ีสุด คือ

30นาที-1ชั่วโมง 35.2% รองลงมา 15-30นาที  35.2% 7) ความถี่ในการรับฟังรายการแต่ละสัปดาห์ พบว่า เยาวชน

รับฟัง1-2วัน/สัปดาห์ 43.2% รองลงมาคือ 3-4วัน/สัปดาห์ 39.8%  8) กิจกรรมระหว่างฟังวิทยุ ได้แก่ พักผ่อนและ

หรือนอนเล่น 59.1% รองลงมาคือ ตั้งใจเปิดฟังโดยเฉพาะ 35.7%   9) วิธีการฟังรายการท่ีมากกว่าวิธีอื่นๆคือ หมุน

คลื่นเปลี่ยนไปเร่ือยๆ 46.4% รองลงมา คือ ติดตามรับฟังประจ า 37.5% 11) เหตุผลการตัดสินใจรับฟังรายการวิทยุ

พบว่า ฟังวิทยุเนื่องจากสนใจรายการและเนื้อหาน่าสนใจ สนใจลีลาและหรือภาษาของนักจัดรายการระดับมาก ส่วน

การชอบนักจัดรายการ และร่วมสนุกกับค าถามอยูใ่นระดับปานกลาง

 3.1.2 ความตอ้งการรายการวทิยุและผลการศึกษาเปรียบเทียบ  พบดังนี้ 

1) รูปแบบรายการท่ีเยาวชนต้องการระดับมาก ได้แก่ รายการเพลง ตอบปัญหา และข่าว เรียง

ตามล าดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบดังนี้   เยาวชนชายและหญิงต่างต้องการรายการตอบปัญหาระดับมากแต่

เยาวชนชายต้องการมากกว่า   และพบว่า เยาวชนจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสต้องการรูปแบบรายการข่าวและ

รายการตอบปัญหาระดับมากแต่เยาวชนจังหวัดปัตตานีต้องการมากกว่า ส่วนเยาวชนจังหวัดยะลาต้องการรูปแบบ

รายการขา่วระดับปานกลาง  

2) ความต้องการเนื้อหารายการ พบว่า (1) เนื้อหาความรู้: เร่ืองท่ีต้องการระดับมาก ได้แก่ ศาสนา

ความรู้เท่าทันสื่อ ภาษา ประชาคมอาเซียน ยาเสพติดฯลฯ เรียงตามล าดับ (2) เนื้อหาข่าว: ข่าวท่ีต้องการระดับมาก 

ได้แก่ ข่าวปัญหาสังคม เตือนภัยสังคม ข่าวท้องถิ่น  ข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน/สังคม ข่าวการศึกษา  และข่าวบันเทิง  

เรียงตามล าดับ (3) เนื้อหาความบันเทิง: ความบันเทิงท่ีต้องการระดับมาก ได้แก่ เพลงท่ีเกี่ยวกับความศรัทธา เพลง

ไทยสากล และ เพลงสากล เรียงตามล าดับ  (4) เนื้อหาประชาสัมพันธ์กิจกรรม: กิจกรรมท่ีต้องการระดับมาก ได้แก่ 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนและนักศึกษา (5) เนื้อหารายการด้านสังคม:เร่ืองท่ีต้องการระดับมาก ได้แก่  การ

รายงานสถานการณภ์าวะวกิฤติเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในพื้นท่ี ปัญหาวัยรุ่น  ทักษะชีวิต   การส่งเสริมเยาวชน

ในพืน้ท่ี  ครอบครัวคู่คิดภายในครอบครัว  การแก้ไขปัญหา เยาวชนและการเรียนหรือเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ  การ

รายงานการสร้างความเข้าใจด้านต่างๆในภาวะวิกฤติ (6) เนื้อหาด้านร่างกาย: เร่ืองท่ีต้องการมาก ได้แก่ การดูแล

สุขภาพร่างกาย เร่ืองเพศและการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย (7) เนื้อหาด้านจิตใจ : เร่ืองท่ีต้องการระดับมาก ได้แก่ 

จริยธรรม ทัศนคติท่ีดีในการด ารงชีวิต และคุณธรรม เรียงตามล าดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบดังนี้ (1) เยาวชน

ชายและหญิงต่างตอ้งการเร่ืองยาเสพติดและสุขภาพระดับมากแต่เยาวชนชายต้องการมากกว่า  เยาวชนชายต้องการ

ฟังเพลงศิลปินท้องถิ่นระดับมากแต่เยาวชนหญิงต้องการระดับปานกลาง (2) เยาวชนจังหวัดปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาสต้องการความรู้เร่ืองศาสนาในระดับมากแต่เยาวชนปัตตานีต้องการมากกว่าเยาวชนท้ังสองจังหวัด  (3) 

เยาวชนกลุ่มอายุมากกว่า19-24ปีและกลุ่มอายุ14-16ปีต้องการเนื้อหาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นท่ีระดับมาก แต่

เยาวชนกลุ่มอายุมากกว่า19-24ปีต้องการมากกว่า (4) เยาวชนกลุ่มปริญญาตรี/ปวส. และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอ้งการความบันเทิงดา้นเพลงท่ีเกี่ยวกับความศรัทธาระดับมากแต่กลุม่ปริญญาตรี/ปวส.ตอ้งการมากกวา่ 

3) ความต้องการวิธีการน าเสนอรายการ พบว่า  (1) ภาษาพูดท่ีต้องการระดับมาก คือ การพูดชัดเจน
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เข้าใจง่าย พูดไม่หยาบคาย  ใชภ้าษามลายูถิ่น (2) ลีลาการพูด ท่ีต้องการระดับมาก คือ น้ าเสียงจริงใจ การพูดเหมือน

การพูดคุยกับเพื่อน (3) ลักษณะการใชภ้าษา ท่ีต้องการระดับมาก คือ มีเอกลักษณ์ ใช้ภาษาเป็นกันเอง  และ ใช้ภาษา

ตื่นเต้นน่าติดตาม  (4) ความต้องการด้านวัยของผู้ด าเนินรายการ: ต้องการวัยผู้ใหญ่และวัยเยาวชน/วัยรุ่นระดับมาก 

แต่ต้องการวัยผู้ใหญ่มากกว่า ผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่าวัยผู้ด าเนินรายการเยาวชนชายและหญิงต้องการผู้

ด าเนินรายการท่ีเป็นวัยเยาวชนหรือวัยรุ่น ระดับมากแต่เยาวชนหญิงต้องการมากกว่า เยาวชนชายและหญิงต่าง

ตอ้งการรายการตอบปัญหาระดับมากแต่เยาวชนชายตอ้งการมากกวา่ ฯลฯ 

4) ความตอ้งการเวลาออกอากาศ พบว่า (1) ความยาวของรายการขึ้นอยู่กับรูปแบบและความเหมาะสม

ของเนื้อหา รองลงมา ได้แก่ ความยาว1 ชั่วโมงและ มากกว่า 1ชั่วโมง ตามล าดับ (2) เวลาออกอากาศ  พบว่า วัน

จันทร์-ศุกร์ และวันเสารอ์าทิตย ์ ล าดับท่ี1 ชว่งสาย (8.01-11.00น.) ล าดับท่ี2 ชว่งเชา้(5.00-8.00น.)  

3.2 ผลการศึกษาสถานการณ์รายการวิทยุส าหรับเยาวชนที่ควรจะเป็นและกลไกที่จะท าให้รายการวิทยุ

ส าหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ย่ังยนื  

3.2.1 รายการวทิยุส าหรับเยาวชนท่ีควรจะเป็น 

1) นโยบายการด าเนนิงาน: กสทช. ควรปลดล็อคเร่ืองการห้ามโฆษณาและหรือสนับสนุนงบประมาณ

ส าหรับการผลิตรายการวิทยุส าหรับเยาวชนในสถานีวิทยุประเภทกิจการบริการสาธารณะและบริการชุมชน การรับ

เพยีงแคเ่งินบริจาคอยา่งเดียวไม่เพยีงพอกับการอยู่รอด และพัฒนารายการวทิยุส าหรับเยาวชน 

2) นักจัดรายการ : ลักษณะนักจัดรายการท่ีควรจะเป็น (1) ประเด็นดา้นวัย: เยาวชนและผู้ใหญ่ควรจัด

รายการร่วมกันเพื่อเพิ่มสสีันและความน่าสนใจในรายการ (2) ประเด็นตัวบุคคล ควรเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเยาวชน  

เข้าใจผู้รับสารในพื้นท่ี  มทัีกษะการสื่อสาร และเทคนิคการจัดรายการท่ีสร้างความสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รักใน

การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคนิคการสื่อสารในแบบฉบับของตนเอง มีความเป็นมืออาชีพ เป็นนักสันติภาพ มี

บทบาทส าคัญในการร่วมแสวงหาทางออกอย่างสันติและยั่งยืน ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม  (3) การพัฒนานักจัด

รายการ ควรส่งเสริมให้นักจัดรายการวทิยุ ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถและทักษะการจัดรายการวทิยุ 

3) รูปแบบรายการ : ควรผลิตรายการตามความเหมาะสมของเนื้อหา เน้นเนื้อหาท่ีน่าสนใจในพื้นท่ี

ผลิตรายการแบบผสมผสมผสานหลายรูปแบบเนน้การมีสว่นร่วมของเยาวชน และมีรูปแบบรายการผ่อนคลายความตึง

เครยีด ได้แก่ รายการเพลง  ตอบปัญหา และรายการขา่ว 

4) เนื้อหารายการ สรุปได้ 20 ประเด็น เสนอเป็นตัวอยา่ง ดังนี้

(1) สุขภาพ ควรน าเสนอการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาวะทางเพศ และควรให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมจัดรายการ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทย ์นักจิตวิทยา) กลุ่มเยาวชน และผู้ปกครอง 

(2) ยาเสพติด  ควรเสนอวิธีการเรียนรู้ท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันมากกว่าเนื้อหาท่ีเป็นวิชาการ

น าเสนอเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนท่ีอยากจะเลิกยาเสพติด เน้นการสื่อสารสองทางโดยให้เยาวชนโทรศัพท์

ผ่านรายการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอาจเน้นข้อมูลสง่เสริมการเรียนรู้ดา้นการป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชน 

(3) กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  (3.1) น าเสนอกิจกรรมงานจิตอาสาพัฒนาในพื้นท่ี กิจกรรม

สร้างสรรค์อื่นๆ การสง่เสริมเยาวชนในพื้นท่ี  เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เยาวชนรักบ้านเกิด การสร้างจิตส านึกให้เยาวชนรู้จัก

รักและพัฒนาบ้านเกิดไปสูก่ารเป็นแกนน าการพัฒนา  (3.2) เปิดโอกาสให้เยาวชนจัดรายการ เช่น การร่วมกันน าเสนอ

กิจกรรม เยาวชนจัดรายการสัมภาษณ์เพื่อนๆเยาวชนในพื้นท่ี เพื่อฝึกประสบการณ์และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน  (3.3) 
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ข้อมูลท่ีน าเสนอตอ้งเป็นปัจจุบัน 

(4) การเพิ่มทักษะชีวิต  (4.1) เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับตัวเมื่อต้องพบกับสังคมภายนอก  (4.2)

ทักษะความสัมพันธ์ในชีวิตคู่และครอบครัว (4.3) เน้นการสื่อสารสองทางให้เยาวชนโทรมาปรึกษาหรือเชิญผู้มี

ประสบการณ์โดยใช้กรณีศึกษาเข้ามาเป็นประเด็นหลักในการพูดคุย (4.4) เสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต

นอกเหนอืจากการจัดรายการให้กับเยาวชน เชน่  การฝึกอบรมศักยภาพส าหรับเยาวชน 

(5) ความบันเทิง (5.1) ควรเสนอเพลงสร้างสรรค์มสีาระหรือฟังแลว้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายหู

ไมค่วรเป็นเพลงประเภทอกหักหรือมเีนื้อหารุนแรงเชงิชู้สาว (5.2) ควรสรุปเนื้อหาและสาระจากเพลงเพื่อให้เยาวชนได้

ตระหนักรู้และน าแง่คิดจากเพลงไปปรับใช้ในชีวิต (5.3) เน้นเสนอเพลงเกี่ยวกับความศรัทธา เช่น เพลง “อนาชีด” 

เสนอ เพลงไทยสากล และ เพลงสากล  เพลงศิลปินท้องถิ่น เกมและการแข่งขัน 

(6) สังคมพหุวัฒนธรรม (6.1) ควรเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ความแตกต่างแต่ละศาสนาหรือเนื้อหาท่ี

จ าเป็นต่อเด็กและเยาวชนเพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานหรือแนวทางในการด าเนินชวีติ เนื้อหาการด ารงชวีติในสังคมพหุวัฒนธรรม

และการสร้างความสามัคคี (6.2)ควรเสนอเนื้อหาความภูมใิจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความงดงามของสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(7) สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  (7.1) การเตือนภัย: ควรเน้นการให้ผู้ฟังรายการรู้จัก

ระมัดระวังตนเองและคนรอบข้างจากสถานการณ์ฉุกเฉินอาจใช้การพูดคุย  สารคดีสั้น คลิปเสียงสั้น ประกอบการ

น าเสนอ และควรเสนอเนื้อหาการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบและภาวะวิกฤติอื่นๆ  (7.2) การให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการก่อเหตุ  (7.2.1) ควรน าเสนอ วิธีการแจ้งวัตถุต้องสงสัย  เนื้อหาความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นท่ีและ

แนวปฏบัิตริะหว่างเกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพบัิติ (7.2.2) ควรเนน้แนวทางการปฏบัิตติัวภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ สร้าง

ความตระหนักรู้ในการพจิารณาข้อมูลท่ีมาจากสื่อสังคมออนไลน์ (7.3) การเยียวยา: (7.3.1) ควรเสนอเนื้อหาด้านการ

เยยีวยาจิตใจให้แกป่ระชาชนท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมซึ่งอยูใ่นพืน้ท่ี เชน่ การจัดกิจกรรมใดๆท่ีเป็นการ

ปลอบใจ ให้ก าลังใจและช่วยเหลือ โดยปรับให้สอดคล้องตามความต้องการของเด็กและเยาวชน  (7.3.2) ควรเสนอ

เนื้อหาในพื้นท่ีท่ีเป็นมุมมองเชิงบวกเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนพัฒนาบ้านเกิดของตน (7.4) ลักษณะการเสนอ

เนื้อหาความไมส่งบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (7.4.1) ใชว้ธีิการสอดแทรกเนื้อหาในรายการ และช่วงเกิดสถานการณ์

ภาวะวิกฤติ  เช่นข่าวสั้น/ข่าวด่วนอย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอนักจัดรายการควรรายงานข้อมูลในทันทีแบบเรียลไทม์

(Real Time) เพื่อผู้ฟังได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว (7.4.2) ข้อมูลท่ีน าเสนอในรายการควรมาจากแหล่งข่าวในพื้นท่ี

โดยตรง ข้อมูลต้องถูกต้องและผ่านตรวจสอบรอบด้าน ควรคัดกรองข้อมูลก่อนน าเสนอ (7.4.3) การเสนอเนื้อหาการ

เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเพียงอย่างเดียวจะท าให้เครียดจึงควรเสนอข่าวดีมากกว่าข่าวเสีย และอาจน าเสนอเนื้อหา

อื่นๆร่วมดว้ย เชน่ เปิดเพลงให้ก าลังใจ พูดเชงิบวก เยยีวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ (7.4.4) ควรเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ

ป้องกันเป็นการให้ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานการณ์ภาวะวิกฤติว่าควรเป็นเช่นไร 

ไมเ่นน้เพยีงแคเ่หตุการณ์ความไม่สงบแตร่วมถึงภาวะวิกฤติดา้นอื่นๆด้วย 

5) วิธีการน าเสนอ  มีดังนี้ (1) ภาษาท่ีใช้ในการจัดรายการ: ควรใช้ภาษาหลากหลาย เข้าถึงทุกกลุ่ม

ชาติพันธ์ เชน่ มลายูท้องถิ่น และใชภ้าษาไทยกลางเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังทุกคน  (2) ลีลาการพูด : นักจัดรายการควรสร้าง

อรรถรสในการพูดคุยและสรา้งบรรยากาศท่ีสนุกสนาน เพื่อให้เยาวชนรู้สึกผ่อนคลายและไว้วางใจ ใช้น้ าเสียงเป็นมิตร 

แสดงความจริงใจ  เนน้ลลีาการพูดในรายการแบบสนุก มุกทันสมัย พูดแบบจรงิใจ และไมบิ่ดเบือน (3) ลักษณะการใช้
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ภาษา : ควรมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว ใชภ้าษาตื่นเต้นน่าติดตาม  มีภาพลักษณ์ท่ีดี สร้างความน่าเชื่อถือ แสดงความเป็น

มติร ไมพู่ดหยาบคาย 

6) เวลาออกอากาศ มดีังนี้  (1) เยาวชนในระบบ คือ กลุ่มเยาวชนท่ีอยู่ในระบบการศึกษา วันธรรมดา

(จันทร์-ศุกร์) ควรเป็น เวลาก่อนไปโรงเรียน (6.00-8.00น.) หลังเลิกเรียน(16.00-19.30น.) และช่วงเวลา 20.00-

22.00น. วันเสาร์และอาทิตย์ คือ ช่วง 9.00-12.00 น.และ ตั้งแต่ 21.00น.เป็นต้นไป จนถึงดึก (2) เยาวชนนอกระบบ 

ควรออกอากาศรายการทุกวันในช่วงดึก ตั้งแต่ 21.00 น. เป็นต้นไป จนถึง เวลา 01.00-.03.00น.ของวันใหม่  (3) 

รายการวิทยุส าหรับเยาวชนในวันศุกร์ เน้นช่วงเวลา 11.00-12.00น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาของชาวมุสลิมรวมตัวกันท่ีมัสยิด 

เพื่อการท าละหมาด 

3.2.2. ผลการศึกษากลไกที่จะท าให้รายการวทิยุส าหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใตย้ั่งยืน 

1) การสนับสนุนของภาครัฐ หนว่ยงานท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้บริหารสถานี และสถาบันการศึกษา ดังนี้

(1) การสนับสนุนของภาครัฐ: กสทช.  กรมประชาสัมพันธ์ และศอ.บต. ควรสนับสนุนการด าเนินรายการวิทยุส าหรับ

เยาวชน  เชน่ การสนับสนุนงบประมาณพัฒนารายการ พัฒนาบุคลากรและกิจกรรมส าหรับเยาวชนในพื้นท่ี  (2) การ

สนับสนุนของหน่วยงานในพื้นท่ีและผู้น าชุมชน: หน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยป์ระจ าจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลต าบล,  องค์การบริหารส่วนต าบลผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา

ให้ความร่วมมือกับสถานีวิทยุผลิตรายการวิทยุส าหรับเยาวชน สนับสนุนการแก้ปัญหาของเยาวชนในชุมชนโดยใช้

สถานีวิทยุเป็นสื่อกลาง สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนโดยมีสถานีวิทยุเป็นหน่วยงาน

เผยแพร่ข้อมูลในพื้นท่ี เปิดโอกาสและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดรายการ  สนับสนุนค่าเดินทาง

ค่าตอบแทน รางวัล เกียรตบัิตรตา่งๆเพื่อเป็นก าลังใจให้กับเยาวชนท่ีมาร่วมจัดรายการ (3) การสนับสนุนของผู้บริหาร

สถานี: ผู้บริหารสถานีวิทยุควรก าหนดนโยบาย งบประมาณและแผนสนับสนุนรายการส าหรับเยาวชนท่ีแน่นอนและ

ต่อเนื่อง รวมถึงแผนการพัฒนารูปแบบการจัดรายการ การพัฒนานักจัดรายการวิทยุ (4)การสนับสนุนของ

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี:  สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีการเรียนการ

สอนด้านนิเทศศาสตร์  ควรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารายการ โดยสนับสนุนการวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางสนับสนุน

รายการวทิยุส าหรับเยาวชนและพัฒนาทักษะการจัดรายการให้กับนักจัดรายการและเยาวชนท่ีสนใจ

2) การสร้างเครือข่ายรายการ: เป็นการจัดรายการกับกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มเครือข่ายสถานีวิทยุใน

พื้นท่ี  ภาคประชาสังคม สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯเพื่อสนับสนุนข้อมูลหรือเป็นช่องทางในการส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีมี

ปัญหาผ่านทางรายการและประสานงานเพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกัน เครือข่ายจะมีส่วนช่วยพัฒนารายการ การน าเสนอ 

และติดตามผล อาจเป็นการจัดสัมมนาระดับภาค และเชิญชวน นักจัดรายการ กลุ่มเยาวชน ผู้ปกครอง และตัวแทน

ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความร่วมมอืในการก าหนดเนื้อหารายการวทิยุส าหรับเยาวชน  น าเสนอรายการท่ีน่าสนใจ 

และร่วมติดตามผลการจัดรายการแต่ละรอบปี   สถานีวิทยุควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างนักจัดรายการกับ

ผู้ฟังรายการ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์รายการและขับเคลื่อนการท างานด้านรายการวิทยุส าหรับเยาวชน สร้าง

เครือข่ายผู้ฟังรายการท่ีหลากหลาย เช่น เด็กและเยาวชน  ผู้ปกครอง   ครูหรืออาจารย์ประจ าสถานศึกษา เพื่อ

ผลักดันให้ผู้ฟังมสี่วนร่วมในการพัฒนารายการ  

3) โฆษณาในรายการ: กสทช.ควรปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการห้าม “โฆษณา” เพื่อเป็น

ชอ่งทางหางบประมาณบริหารรายการวิทยุส าหรับเยาวชน  เพราะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ การโฆษณาจะเป็น
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ช่องทางหนึ่งท่ีจะสามารถระดมทุนเพื่อพัฒนารายการเด็กและเยาวชน ควรมอง “โลกความเป็นจริง” ภาครัฐ

นอกเหนอืจากการออกกฎหมายก็ควรมีแผนปฏบัิตท่ีิจะผลักดันรายการส าหรับเยาวชนให้ส าเร็จ 

4) การเพิ่มช่องทางเสนอรายการ (4.1) การเชื่อมสัญญาณกับสื่อกระแสหลัก  สนับสนุนการน าเสนอ

รายการวทิยุส าหรับเยาวชนในวิทยุกระแสหลักระดับประเทศ เปิดโอกาสให้นักจัดรายการระดับท้องถิ่นมีโอกาสไปจัด

รายการ น าเสนอรายการหรือพูดคุยในรายการวทิยุกระแสหลักร่วมดว้ยเพื่อสร้างเครอืขา่ยรายการวทิยุส าหรับเยาวชน

ร่วมกัน (4.2) การเสนอรายการทางสื่อออนไลน์  การเพิ่มช่องทางการสื่อสารของนักจัดรายการและรายการวิทยุ

หลายๆทางโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Live หรือ Youtube Live จะท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

และ เนน้การใชแ้อพพลเิคชั่นจากโทรศัพท์มือถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการรับฟัง

รายการ ให้ผู้ฟังและนักจัดรายการได้โตต้อบ ฟังรายการย้อนหลัง และตดิตามผลสะทอ้นกลับ  (4.3) การเสนอรายการ

ผ่านหอกระจายข่าว เนื่องจากหอกระจายข่าวในพื้นท่ีมักใช้ประโยชน์เฉพาะการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชุมชนแต่

หากน ามาใช้ประโยชน์ในการน าเสนอรายการวิทยุส าหรับเยาวชนก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางและเพิ่มจ านวน

กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น เพราะพื้นท่ีตั้งของหอกระจายข่าวมักอยู่ในศูนย์กลางชุมชนท่ีชาวบ้าน

มักจะท ากิจกรรมในชว่งเวลาวา่งดังนัน้เยาวชนท่ีร่วมท ากิจรรมในพื้นท่ีดังกลา่วจะสามารถรับฟังรายการร่วมด้วย (4.4) 

ควรมีศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Call Center) เชื่อมโยงช่องทางกับสถานี

วิทยุกระจายเสียงในการเป็นสื่อกลางสื่อสารกับประชาชน ใช้เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบและรายงานข้อมูลต่างๆ 

และเป็นช่องทางติดตอ่สว่นกลางโดยมหีมายเลขฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีไม่ต้องเสียค่าใชจ้่าย  

5) การมสี่วนร่วมของผู้ฟังรายการและผู้เกี่ยวข้อง  ผู้ฟังรายการและผู้เกี่ยวข้องท่ีมีประสบการณ์ควรมี

ส่วนร่วมในรายการ เช่น การให้สัมภาษณ์ บรรยายประสบการณ์  ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการรายงานข่าว คือเป็นนักข่าว

ภาคสนามรายงานสดจากพืน้ท่ี เปิดช่องทางให้เยาวชน ผู้ฟังสามารถสะท้อนความต้องการได้ทันทีโดยผ่านสื่อออนไลน์  

เช่น เฟชบุ๊กหรือไลน์ออฟฟิตเชียล และมีการส ารวจความต้องการรายการหรือใช้วิธีให้ฝ่ายรายการส ารวจผู้ฟังว่ามี

ความตอ้งการรายการแบบใด มากน้อยเพยีงใดเพื่อน าไปปรับปรุงผังรายการ  

4. อภปิรายผล

4.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อวิทยุท่ีพบวา่ เครื่องรับวทิยุยังคงเป็นสื่อท่ีเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ใช้ประโยชน์ 33.1%  รับฟังรายการวิทยุบนมือถือ 71.1% เป็นเพราะทุกคนต่างใช้โทรศัพท์เป็นปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ ซึ่ง

สามารถรับวทิยุได้หลายชอ่งทางและรวดเร็ว ดังท่ีเสาวนยี ์ฉัตรแก้ว (2552, น.42-50) เสนอวา่ นอกเหนือจากรายการ

วิทยุจะออกอากาศผ่านทางการกระจายเสียง ปัจจุบันก็มีการน าเสนอโดยออกอากาศสด(Live Radio)ในรูปแบบวิทยุ

ออนไลน์  ผ่านทางเว็บไซต์  จุดเด่นของวิทยุออนไลน์ คือ การน าเสนอภาพสดขณะจัดรายการ(Live Web Cam) ผู้ฟัง

สามารถรับฟังรายการย้อนหลัง(Radio on Demand) รวมท้ังสามารถขอเพลง สนทนาโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 

ส าหรับการรับข้อมูลจากสื่อวิทยุก็เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล กลุ่มบุคคลหนึ่งในนั้นก็

คือกลุ่มเยาวชน ดังแนวคิดของ กิตมิา สุรสนธิ  (2548, น. 239) ท่ีกลา่วว่า บุคคลต้องใชข้้อมูลขา่วสารในการด ารงชีวิต 

และใชก้ารสื่อสารเพื่อแสวงหาสิ่งตา่ง ๆและ แต่ละคนย่อมมีความต้องการการสื่อสารท่ีแตกต่างกันไป เทคโนโลยีและ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงสง่ผลตอ่การส่ือสารเพราะยุคปัจจุบันเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทและชว่ยตอบสนองความ

ตอ้งการการสื่อสารของมนุษย ์

 4.2 ผลการศึกษาความต้องการเนื้อหาที่พบวา่  1) เยาวชนต้องการทราบเนื้อหาศาสนาระดับมากและมากกว่าเร่ือง

อื่นๆ เป็นเพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากรสว่นใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  มักด าเนินชวีติสอดคล้องกับหลัก
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บัญญัติของศาสนา และยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิมซึ่งมีเหตุมาจากกฎเกณฑ์ทางศาสนาและการด ารงชีวิตตามวิถีของ

ศาสดา ตอ้งปฏบัิตตินให้อยู่ในกรอบของศาสนาซึ่งเป็นเหตุจูงใจท่ีท าให้เยาวชนมคีวามตอ้งการเนื้อหาด้านศาสนาระดับ

มากและมากกว่าเนื้อหาด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้อาจเป็นเพราะการปลูกฝังของผู้ปกครองท่ีเมื่อมีเวลาวา่งก็มักเปิดวิทยุเพื่อ

รับฟังรายการศาสนา ดังท่ี ตัวแทนการสนทนากลุ่มจังหวัดยะลา กล่าวว่า “....สถานีวิทยุของมัสยิดกลางยะลา และ

วิทยุศาสน์คุณธรรมของปัตตานีเท่าท่ีฟังในหมู่บ้าน พ่อแม่จะเปิดวิทยุไว้เลย เยาวชนก็จะได้ฟังด้วยเวลาเขามากินข้าว

ด้วยกันหรือเตรียมตัวละหมาดตอนเย็น...”  2) เยาวชนต้องการเนื้อหาข่าวระดับมาก ได้แก่ ข่าวปัญหาสังคม เตือนภัย

สังคม ข่าวท้องถิ่น ข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน/สังคม เรียงตามล าดับ ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ McCombs & 

Becker (1979, p. 51-52) เสนอวา่ บุคคลมักรับข่าวสารเพื่อตอบสนองความตอ้งการตนเอง มนุษยต์อ้งการการสื่อสาร

เพื่อช่วยในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้สาเหตุท่ีเยาวชนต้องการรับรู้ข่าวปัญหาสังคม 

เตอืนภัยสังคม อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะภาวะวิกฤติความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีท าให้ประชาชน

ตอ้งระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้น เหตุการณ์ท่ีผู้ก่อการร้ายท าให้บุคคลในพืน้ท่ีบาดเจ็บ เสียชีวิต เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีคือ

คนกลุ่มหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงรวมถึงส่งผลกระทบด้านสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ ชนิตา พรหมทอง

ดี (2555, น. 24-25)  และสุวรา แก้วนุ้ยและสุภาภรณ์ พนัสนาชี (2558, น. 1-3) ท่ีพบว่า ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก

สถานการณ์ความรุนแรงท าให้เยาวชนมกีารสานสัมพันธ์และการท ากิจกรรมน้อยลง ขาดการพบปะสังสรรค์ ขาดการ

ท ากิจกรรมร่วมกัน  เนื่องจากใชช้วีติต่างคนต่างอยู่และเต็มไปดว้ยความหวาดระแวง ดังนัน้จากผลการศึกษาข้างต้นจึง

ท าให้เยาวชนแสวงหาข้อมูลด้านข่าวปัญหาสังคมและเตือนภัยสังคม เพื่อรู้จักป้องกันและระมัดระวังตนเองจาก

สถานการณ์ต่างๆท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

5.3 ผลการศึกษาลักษณะนักจัดรายการท่ีควรจะเป็น ท่ีพบว่า ควรเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเยาวชน เข้าใจ

ผู้รับสารในพื้นท่ี  มทัีกษะการสื่อสารและเทคนิคการจัดรายการ มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว   ควรมคีวามเป็นมอือาชีพ เป็น

นักสันติภาพ จะเห็นได้ว่าการจัดรายกายวิทยุส าหรับเยาวชน นอกจากเนื้อหาท่ีน าเสนอผ่านรายการวิทยุ สิ่งท่ีส าคัญ

อีกประการหนึ่งคือนักจัดรายการวิทยุ เป็นผู้ท าหน้าท่ีเชื่อมโยงระหว่างรายการวิทยุกับผู้ฟัง โดยท าหน้าท่ีถ่ายทอดสิ่ง

ตา่งๆตามรูปแบบรายการ ไปยังผู้ฟังตามวัตถุประสงค์ของรายการ และตรงกับเป้าหมายของกลุ่มผู้ฟัง  นักจัดรายการ

มบีทบาทให้ความบันเทิง ความรู้และแจ้งข้อมูลขา่วสารและส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาสติปัญญา และ

ระดมความร่วมมือประสานกับเยาวชนและผู้ฟังในพื้นท่ีดังแนวคิดของ รอส โฮเวิร์ด (วลักษณ์กมล จ่างกมล, ผู้แปล, 

2551: 6-7) ท่ีว่า บทบาทของการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งส่วนหนึ่งคือ การเสนอทางออก (Solution 

Building) ต้องพยายามสรุป และรายงานให้เห็นสิ่งท่ีเป็นข้อเสนอทางออกของปัญหา และต้องเป็นกระบวนการในการ

แสวงหาทางออก โดยสถานการณ์ภาวะวิกฤตินั้นหมายรวมถึงความไม่สงบในพื้นท่ี หรือภาวะวิกฤติด้านอื่นๆท่ีเกิด

ขึน้กับเยาวชนดว้ย ดังนัน้นักจัดรายการจึงต้องมคีวามรู้ในการแก้ปัญหาเน่ืองจากอาจจะมีเยาวชนท่ีฟังรายการขาดวุฒิ

ภาวะในการเรียนรู้ มีค่านิยมผิดๆ แยกแยะสิ่งดีไม่ดีไม่ได้ ดังนั้นการให้ความรู้ ค าปรึกษาท่ีถูกต้องและชี้แนะแนว

ทางการแก้ไขหรอืขอ้ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเป็นสว่นหนึ่งในการสนับสนุนการหาทางออกในภาวะวิกฤติได้  สอดคล้องกับ

ผลการวจิัยของ อรุณีวรรณ บัวเนี่ยวและชรินรัตน์ สมโลก (2554, น.45-55)ท่ีพบว่า สื่อควรน าเสนอเร่ืองราวต่างๆท้ัง

ข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็นในเนื้อหาข่าวสารและความบันเทิงท่ีสร้างสรรค์สันติภาพ ความรัก ความสมัครสมานสามัคคี

แทนท่ีบรรยากาศความก้าวร้าว รุนแรง การแย่งชิงผลประโยชนห์รืออคตริะหว่างผู้คนในสังคม 

5.4 ผลการศึกษาท่ีพบว่าลักษณะการเสนอเนื้อหาท่ีควรจะเป็นควรเน้นการน าข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นท่ี  

ข้อมูลต้องถูกต้องและเป็นการตรวจสอบรอบด้าน คัดกรองข้อมูลก่อนน าเสนอ อาจเป็นเพราะต้องการความชัดเจน

และถูกต้องของข้อมูลและให้คนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูล  เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ Clause (1968, อา้งถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น. 190) ท่ีว่าการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์วิกฤติ ควรเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) เพื่อท าให้เข้าใจสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้นและความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ และสอดรับกับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ(2543, น.184-185) 

ท่ีว่า สื่อวิทยุกระจายเสียงยังคงเป็นสื่อท่ีมีศักยภาพในการท าหน้าท่ีของการสร้าง  “ปริมณฑลสาธารณะ”(Public 

Sphere) ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงบทบาทในการเชื่อมโยงและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ

รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น นั่นอาจเป็นเพราะการสร้างความเข้าใจในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น

เร่ืองส าคัญท่ีควรตระหนัก การท่ีสื่อวิทยุกระจายเสียงเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือกลุ่มคนในพื้นท่ีได้ร่วมกันแสดงความ

คิดเห็น หรือรายงานสถานการณ์ต่างๆจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นท่ีและช่วยท าให้เกิดการสื่อสาร

เร่ืองราวบ้านตนเองและชว่ยสร้างบรรยากาศของสันติภาพในพืน้ท่ี 

5.5 ผลการศึกษาเนื้อหาท่ีพบว่ากลไกท่ีท าให้รายการวิทยุส าหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยั่งยืน 

ประการหนึ่งคือตอ้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หนว่ยงานท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้บริหารสถานี และสถาบันการศกึษา

เพราะการสนับสนุนดังกล่าว เป็นการพยายามสร้างการมสี่วนร่วมเพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันถึงการสนับสนุนในการ

พัฒนารายการวิทยุส าหรับเยาวชน สอดคล้องกับกาญจนา แก้วเทพ (2552, น. 43) ท่ีกล่าวถึงสิ่งส าคัญของการ

สื่อสารอย่างมีส่วนร่วมคือ การผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย (Policy Maker/ 

Planner)  โดยการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวจะท าให้เกิดการบริหารจัดการการผลิตรายการ เกิดการสนับสนุนอย่าง

แท้จริงจากคนในพื้นท่ี และกลายเป็นเครอืขา่ยการสื่อสารจากหน่วยงานภายนอก โดยเป็นมิติระดับการเป็นผู้ร่วมผลิต

และ พบว่าสอดคล้องกับผลการวจิัยของ ชาลสิา มากแผ่นทอง(2547, น. 70-85) ท่ีพบว่าการพัฒนางานวิทยุชุมชนใน

พื้นท่ีจ าเป็นต้องสร้างความมีส่วนร่วม 3 ระดับ ระดับแรก การสร้างความมีส่วนร่วมระดับภายในกลุ่ม ได้แก่ การ

ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ท่ีสนใจและเข้าใจในเร่ืองเดียวกัน ถือเป็นการสื่อสารแนวระนาบ ระดับท่ีสอง การสร้างความ

ร่วมมอืกับชุมชน สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม เป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งส่งผลให้

การท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน  

5.6 ผลการศึกษาท่ีพบว่า กลไกสนับสนุนท่ีท าให้รายการวิทยุยั่งยืนประการหนึ่ง คือ การเพิ่มช่องทางการ

เสนอรายการ  เชน่ การเสนอรายการทางสื่อออนไลน์  เนน้การใช้แอพพลิเคชั่น การเสนอรายการผ่านหอกระจายข่าว

ฯลฯ สอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (2545, น. 443, 500-502) ท่ีว่าองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อ

สันติภาพ ส่วนหนึ่ง คือต้องมีความเจริญด้านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ กล่าวคือ ระบบการสื่อสารเพื่อ

สันติภาพ ควรจะมีความเจริญด้านเทคโนโลยี สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้อย่างกว้างขวางท่ัวถึง ไม่มีอุปสรรคด้าน

ระยะทางและเวลาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ควรมรีะดับการผลิตท่ีสูงพอท่ีจะให้ผลผลิตมากพอและแจกจ่ายได้อย่าง

ท่ัวถึงต่อผู้รับและ สอดคล้องกับแผนงานวิทยุกระจายเสียงเพื่อสันติภาพ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ รายงาน

สถานการณ์วิทยุชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2558 พบข้อมูลว่า เทคโนโลยีสื่อใหม่คือค าตอบในการผลิต

รายการวทิย ุนักจัดรายการวทิยุจึงปรับเปลี่ยนไปออกอากาศในรูปแบบดิจิตอลแทน เพื่อตอบสนองการสื่อสารในกลุ่ม

ผู้ใชม้อืถอืสมารท์โฟนและเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ฟังท่ีอยูต่า่งพื้นท่ี (สมัชชา นลิปัทม์ และนูรีซัน อูเซ็ง, 2559, น.1-3)  

5. สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวจิัยซึ่งเอื้อประโยชนต์อ่สถานีวิทยุสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น าไปพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนา

รายการ หนว่ยงานสว่นกลางและภายในจังหวัดสนับสนุนการพัฒนารายการเพื่อเยาวชน ดังนี้ 

 5.1 พัฒนารายการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของเยาวชนท่ีใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่และส่วนหนึ่งใช้

สื่อวิทยุ ซึ่งเยาวชนนิยมฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียง FM ช่วงเวลาท่ีรับฟังรายการส่วนใหญ่คือ วันจันทร์-
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ศุกร์ ชว่งเวลา 19.01-22.00น. รองลงมา คือ 16.01-19.00น. นิยมรับฟังรายการความยาว 30 นาที-1ชั่วโมง ส าหรับ

วันเสาร-์อาทิตย ์รับฟังช่วงเชา้ 8.01-11.00น. และชว่งบ่าย 13.01-16.00น. ฯลฯ 

5.2 พัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีอยู่ในระดับมาก เช่น  ต้องการรูปแบบรายการเพลง ตอบ

ปัญหา ข่าว ต้องการเนื้อหา ความรู้เร่ืองศาสนา การรู้เท่าทันสื่อ  ข่าวเตือนภัย ข่าวท้องถิ่น ความบันเทิงเพลงท่ี

เกี่ยวกับความศรัทธาเนือ้หาประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักเรียนและนักศึกษา  ด้านสังคมโดยเฉพาะการรายงาน

สถานการณ์ภาวะวิกฤติเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในพื้นท่ี ปัญหาวัยรุ่น  การส่งเสริมเยาวชนในพื้นท่ี  เนื้อหาด้าน

จรยิธรรม และทัศนคติท่ีดใีนการด ารงชีวิต  

5.3 สนับสนุนให้รายการวิทยุส าหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจริงตามท่ีควรจะเป็น 1) กสทช.ควร

ปลดล็อคเร่ืองห้ามโฆษณา  2) นักจัดรายการควรเป็นผู้ใหญ่และเยาวชนร่วมกันจัดรายการ  3) นักจัดรายการควรมี

ประสบการณ์ดา้นเยาวชน เป็นมอือาชพี เป็นนักสันติภาพและควรได้รับการพัฒนาความสามารถ  3) รูปแบบรายการ

ควรหลากหลายและเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชน 4) เนื้อหาเน้น 20 ประเด็น เช่น สุขภาพ ยาเสพติด การศึกษา 

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  สังคมพหุวัฒนธรรม และสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5.4 สนับสนุนให้กลไกที่จะท าให้รายการวทิยุส าหรับเยาวชนย่ังยนืเป็นจริง 1) การสนับสนุนของกสทช. หน่วยงานใน

พื้นท่ี ผู้น าชุมชน ผู้บริหารสถานี สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 2) การสร้างเครือข่ายรายการ 3) การมีโฆษณาในรายการ  

4) การเพิ่มช่องทางเสนอรายการ  ได้แก่ เนน้การเชื่อมสัญญาณกับสื่อกระแสหลัก  การเสนอรายการทางสื่อออนไลน์

การเสนอรายการผ่านหอกระจายข่าว  และการมีศูนย์กลางบริการผ่านสถานีวิทยุเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉิน  5) การมสี่วนร่วมของผู้ฟังรายการ
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การสื่อสารการตลาดจากแนวคดิสู่ชุมชน : 

กรณศึีกษาธุรกิจชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

ฮัมเดีย มูดอ1*   จารียา อรรถอนุชติ2* 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ hamdia.c@psu.ac.th  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ jareeya.a@psu.ac.th 

*hamdia.c@psu.ac.th (Corresponding author)

บทคัดย่อ: งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจพื้นฐานและสภาพการด าเนินธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคของการ

ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการสื่อสารเพื่อขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแว้ง 

อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการคัดเลือกด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) 

จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม และกลุ่มท าขนมอาหารว่าง โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มบิสมี (ปลอก

หมอน) เดิมคือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 28 คน  กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบาโงอาเต็ง 

(กลุ่ม SASEAKA) เป็นกลุ่มแม่บ้านท่ีรวมตัวกันท าขนม อาหารว่าง จัดเลี้ยงส าหรับคนในชุมชน รวมถึงเป็นกลุ่มผลิตลูก

อมโบราณ หรือท็อฟฟีก่ะทิถั่ว มสีมาชิกท้ังหมด 27 คน ผลจากการท าวิจัยเชงิปฏบัิตกิาร (Action Research) แบบมสี่วน

ร่วม คือ มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเทศบาลต าบลแวง้ให้

มีความรู้เพียงพอท่ีจะประเมินศักยภาพของตนเองได้ ท้ังด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การสื่อสารตราสินค้า 

และการบริหารจัดการ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากลุ่มของตนเอง อีกท้ังเกิดธุรกิจชุมชนต้นแบบ

ในพืน้ท่ี เพื่อกลุม่ดังกลา่วสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อพัฒนากลุ่มของตนเอง และเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการ

ธุรกิจกลุ่มอื่น นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านักงานเกษตร 

ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานสาธารณสุข ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน รวมถึงองค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีชายแดนใตอ้กีด้วย   

ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาด ผู้ประกอบการ ธุรกิจชุมชน 

Abstract:  This research aims to explore the fundamentals and conditions of business as well as problems and 

obstacles of business.  In addition, this research seeks for the communication strategies to expand the learning 

about community business in Weng Sub-district, Amphoe Weng, Narathiwat.  The samples were selected by two 

purposive sampling methods. The first group was Bismee group (pillow case). There are 28 members of the group. 

The second group is the SASEAKA housewife group. This group is the housewives who make snacks for the people 

in the community which including ancient candy or toffee coconut milk, consist of 27 participants. The results from 

the participatory action research is  a course on potential communication marketing development of community 

entrepreneurs in Amphoe Waeng sub-district to have sufficient knowledge to assess their potential. It comprises of 

the product development, marketing, brand communication and management.  That can apply their knowledge to 
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develop their own groups and being community business model for other groups. Besides, there is also a network 

of cooperation between businesses and enterprises in the southern border provinces. It can also create engagement 

among local government organizations and agencies such as the Agricultural Office, Community Development 

Office, Public Health Office, Non- Formal Education Office including NGOs involved in community business 

development in the southern border region. 

Keywords: marketing communication, entrepreneur, community business 

1. บทน า

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสารและการตลาดไว้ด้วยกัน ใน

ปัจจุบันแนวโน้มการตลาดเข้าสู่ยุคสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีการท าการตลาดแบบไร้พรมแดน ผู้ประกอบการจึงมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาเป็นส่วนขับเคลื่อนด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อให้ธุรกิจมีความ

สะดวกและง่ายขึน้ แต่ปัญหาท่ีพบในการสื่อสารการตลาดคือ การท่ีผู้ประกอบการไม่มคีวามรู้ความสามารถในการใช้

สื่อในการสื่อสารการตลาด หรืออาจจะมีความรู้ในการใช้สื่ออยู่บ้าง หากแต่ไม่รู้ว่าควรสื่อสารอะไรออกไปให้กับ

ผู้บริโภค จนบางคร้ังผู้ประกอบการให้ข้อมูลต่างๆ เกินความจ าเป็นจนสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้การ

สื่อสารการตลาดในบริบทของพื้นท่ีๆ ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะต้องอาศัย

องคป์ระกอบในดา้นตา่งๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้การสื่อสารมปีระสิทธิภาพ เนื่องจากพืน้ท่ีดังกลา่วมีความหลากหลายทางด้าน

วัฒนธรรม เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี การเลือกใช้ภาษาให้มีความเหมาะสมกับผู้คนใน

พื้นท่ี นอกจากนี้ผู้ประกอบการตอ้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะชว่ยให้การสื่อสารการตลาด

ประสบความส าเร็จแล้ว องค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือ การพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการในการใช้

เทคโนโลยีมาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของตน เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร และอ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ประกอบการในดา้นตา่งๆ เชน่ การตลาด การจัดจ าหนา่ย การสร้างเครอืขา่ยระหว่างผู้ประกอบการ เป็นต้น เชน่การ

ใชช้อ่งทางของ เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ ์1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท้ังนี ้การพัฒนาศักยภาพดา้นการ

สื่อสารของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน จ าเป็นท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน การ

พัฒนาดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องท าการศึกษาวิจัย เพื่อให้ทราบข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของ

ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 

จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของชุมชน เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 ท่ีจังหวัดนราธิวาส พบว่า ปัญหาการพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีท่ีผ่านมา 

คือผู้ประกอบการไม่มีตลาดท่ีชัดเจน ส่งผลให้เมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้วขายไม่ได้ การเกิดกลุ่มท่ีไม่เข้มแข็ง 

ผู้ประกอบการเกิดการเลียนแบบแต่ไม่เรียนรู้ท่ีจะพัฒนาในแบบฉบับของตนเอง การแข่งขันด้านราคา ตัดราคากันเอง 

พฤตกิรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตผู้ประกอบการไมม่แีบรนดห์รือตราสินคา้ของตัวเอง อกีทัง้ช่องทาง

การตลาดยังจ ากัดแค่ภายในชุมชน ส่วนผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเกี่ยวกับอาหารยังไม่ผ่านมาตรฐานรองรับ  นอกจากนี้ ยัง

พบว่า สิ่งท่ีพื้นท่ีหรือชุมชนต้องการพัฒนาคือ การพัฒนาแบรนด์สินค้า ช่องทางการสื่อสารการตลาด ทักษะการ

สื่อสารท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์การน าเสนอเร่ืองราวท าผลิตภัณฑใ์ห้น่าสนใจ หรือ Storytelling 
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งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีของ

เทศบาลต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และร่วมมือกันพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ี โดยมีเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบของเทศบาลต าบลแวง้ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส ท าหนา้ที่เป็นนักวิจัยร่วม  

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด แนวคิดทุนชุมชน และวิสาหกจิชุมชน

การสื่อสารการตลาดเป็นองค์ความรู้ท่ีน่าสนใจในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน เพราะนอกจากการประกอบ

ธุรกิจท่ีต้องดูแลในเร่ืองต้นทุน และผลก าไรแล้วการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ให้ผู้บริโภคได้รับทราบความ

เคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้กลุ่มผู้บริโภครู้สึกผูกพัน และอยากมีส่วนร่วมในการ

ซื้อและใช้สินค้าหรือบริการนั่นเอง นอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการยังต้องอาศัยความรู้เร่ืองทุนชุมชน เพื่อเข้าใจ

ความหมายของทุนประเภทตา่งๆ อย่างถ่องแท้ เพื่อใชใ้นการพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนต่อไป  

2.1 แนวคิดการสื่อสารการตลาด 

 การสื่อสารการตลาด ประกอบด้วยค าว่า “การสื่อสาร” และ “การตลาด” การจะเข้าใจความหมายของการ

สื่อสารการตลาดจึงต้องเข้าใจความหมายของการสื่อสารและการตลาดเสียก่อน การสื่อสารจะเกิดขึน้เมื่อบุคคลหนึ่ง

ถ่ายทอดสาร    (วัจนภาษาและอวัจนภาษา) ไปยังอีกบุคคลหนึ่งตามช่องทางการสื่อสาร และบุคคลท่ีได้รับสารอาจ

ตอบสนองต่อสารนั้น การสื่อสารประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) สาร 

(Message) ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ดังรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 แบบจ าลองการสื่อสาร 

(Bettinghaus and Cody, 1994 อา้งถึงใน ณัฏฐ์ชุดา วจิิตรจามรี, 2556) 

 ส าหรับความหมายของการตลาดนั้น นักวชิาการได้ให้ความหมายของการตลาดแตกต่างกันไป   สิทธ์ิ ธีรสรณ์ 

(2555) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การตลาดหมายถึง กิจกรรมการส่งมอบคุณค่าหรือแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจหรือ

องค์กรกับลูกค้า ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2544) อธิบายไว้ว่า การตลาด คือ กระบวนการวางแผนการส่งเสริม

การตลาดและการจัดจ าหนา่ยเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลและสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

            ดังนั้น การสื่อสารการตลาด หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันท่ีจะสื่อความหมายสร้างความ

เข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค โดยมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของ

ธุรกิจนั้น (สุวัฒนา วงษก์ะพันธ. 2530: 55) 
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 ส าหรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) หมายถึง การด าเนิน

กิจกรรมเพื่อการส่ือความหมาย สร้างความเข้าใจ การยอมรับ ระหว่างธุรกิจ กับผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรม

ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจัดเป็นเครื่องมือทางการตลาด (Marketing 

Tools) โดยใชร่้วมกับเครื่องมอืทางการตลาดอกี เชน่ ผลิตภัณฑ ์(Product) ราคา (Price) และการกระจายสนิค้า (Place) 

ท าหน้าท่ีตอบสนองผู้บริโภค ส่วนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท าหนา้ท่ีส่งข้อมูลของสินค้าและบริการ เพื่อให้

ผู้บริโภครู้จัก และสนใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ รวมท้ังเป็นกระบวนการเพื่อการสื่อสารข้อมูลของสินค้า บริการ ไปสู่

กลุ่มเป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ (ณฐวัฒน ์คณารักสมบัติ. 2557 : 248) 

2.2 แนวคิดทุนชุมชน 

ทุนชุมชน (Community Capital) ได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นในสังคมไทย ตัง้แตยุ่คเศรษฐกิจตกต่ า เม่ือปี2540 ท่ี

ส านักงานกองทุนทางสังคม (SIF) ซึ่งสนับสนุนให้ชุมชนหันกลับมาสู่รากเหง้าของตนเองเพื่อ ความยั่งยืนทุนทางสังคม 

(Social Capital) และทุนชุมชนจึงถูกกล่าวถึงมากขึ้นในฐานะท่ีเป็นแก่นแกนแห่ง การด ารงอยู่ของสังคมไทย โดยเฉพาะ

สังคมต่างจังหวัดท่ีแม้จะมีเศรษฐกิจตกต่ าแต่สังคมโดยภาพรวมก็ยัง สามารถด ารงอยู่ได้ต่อมาทุนชุมชนได้ถูกน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นมติติา่งๆ มากขึ้น เชน่ สุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ 

จากการศึกษาพบว่า ทุนชุมชนมีความหมายท่ีใกล้เคียงกันหมายถึงสิ่ง ท่ีมีอยู่เดิมในชุมชน สามารถน าไปใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกงามได้ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). 2558 : 6 อ้างใน ราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2556) ส่วนกรมการพัฒนาชุมชนขยายความเพิ่มเตมิวา่ทุนชุมชน อาจเกิดขึน้มาโดยธรรมชาตหิรือมนุษย์สร้างขึน้

ภายหลังก็ได้และสามารถน าไปตอ่ยอดให้เกิดมูลค่าได้เชน่ ทรัพยากรธรรมชาติคน วัฒนธรรม ประเพณี (สถาบันพัฒนา

องคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน). 2543) 

ขณะที่ทุนชุมชนยังมีความหมายท่ีคล้ายกันคือสิ่งท่ีชุมชนสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการด ารงอยู่อย่างสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม เป็นองค์ความรู้ความเชื่อวถิีชีวิตแนวปฏิบัติท่ีสืบทอดและส่งเสริมจนเป็น รากเหง้าหรือเอกลักษณ์ของชุมชน 

เป็นตัวก าหนดสภาพการด ารงชวีิตและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน (บุษบา ทองอุปการและคณะ. 2560 : 603) 

ท้ังแนวคิดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (2558) และแนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชน 

(2553) แบ่งประเภทของทุนชุมชนเหมอืนกัน ซึ่งสามารถประมวลประเภทของทุนชุมชนได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ทุนเงินตรา เป็นทุนท่ีเป็นตัวเงินอาจอยู่ในรูปของกลุ่มออมทรัพย์สหกรณ์หรือธนาคารชุมชน ซึ่งทุนเงินตรา

สามารถใช้ส าหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนได้ขณะเดียวกันก็สามารถน าทุน เงินตราไปต่อ/ดึงทุน

เงินตรามาจากภายนอกได้อีก

2. ทุนท่ีไม่ใชเ่งินตราแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

2.1 ทุนมนุษย ์(Human Capital) เป็นความรู้ความช านาญด้านตา่งๆ ของทุกเพศทุกวัยท่ีอยูใ่นชุมชน 

2.2 ทุนทางสังคม (Social Capital) สิ่งท่ีอยู่ในชุมชนท่ีมีผลให้เกิดการเกาะเกี่ยวกันในชุมชน และสังคม

เชน่กฎระเบียบความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมค่านยิมฯลฯ 

2.3 ทุนทางกายภาพ (Physical Capital) เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก ต่างๆ เช่น

โครงสร้างพื้นฐานฯลฯ 

2.4 ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นตัวก าหนด วิถีชีวิต

ของชุมชน 
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จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เหน็วา่  การพจิารณาทุนชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนในเทศบาลต าบลแวง้มท้ัีงท่ี

เป็นเงินตราและไมใ่ชเ่งินตรา สามารถน ามาพจิารณาการประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีว่า ใชทุ้นประเภทไหนอยา่งไร 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (2558:7) ให้ข้อมูลว่าเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 

ประกอบด้วย 4 ระดับได้แก่ 

ระดับครอบครัว– ทุกครอบครัวมคีุณภาพชีวิตท่ีด ีกินอิ่มนอนอุ่น ทุนมีหน้ีลด 

ระดับกลุ่มองค์กร/ชุมชน/หมู่บ้าน – มีกลุ่มองค์กรชุมชนด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชนท่ีเข้มแข็ง มี ความมั่นคง

ทางอาหาร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ สุขภาพกายใจแข็งแรง 

ระดับพืน้ท่ี/ต าบล–มฐีานงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนท่ีเข้มแข็งเพื่อน าไปสู่ท้องถิ่นจัดการตนเอง  

ระดับจังหวัด– เชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชนท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาระดับนโยบาย เพื่อ

ยกระดับให้เป็นการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน 

2.3 แนวคิดการพัฒนาวิสาหกจิชุมชน 

พระราชบัญญัติส่งเสรมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ระบุในมาตรา3 ของพระราชบัญญัตินี้โดยการให้

ความหมายของวสิาหกิจชุมชนวา่หมายถึง(คลังเอกสารสาธารณะ. 2551) 

“กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคล  ท่ีมีความ

ผูกพันมวีถิีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไมว่า่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไมเ่ป็นนิติบุคคล 

เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหวา่งชุมชน ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

ประกาศก าหนด” 

ตอนท้ายของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ระบุถึงความจ าเป็นในการ ประกาศใช้

พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าโดยท่ีเศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยท่ีเศรษฐกิจ

ชุมชนในปัจจุบันจ านวนหนึ่งยังอยูใ่นระดับท่ีไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าท้ังใน ระดับภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ สมควรให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างรายได้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพัฒนา

ความสามารถในการจัดการ และ การพัฒนารูปแบบของ วิสาหกิจชุมชน อันจะยังผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งพร้อม ส าหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมไป

ถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูก่ารเป็นผู้ ประกอบกจิการขนาดยอ่มและขนาดกลางต่อไป 

เสรี พงศ์พิศ (2552) ระบุว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการโดยชุมชน ท่ีมีการรวมตัวกันเพื่อ จัดการ

ตนเองโดยเฉพาะการผลิตการแปรรูปการตลาด และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ขณะท่ี ส านักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2556) ให้ความหมายว่าวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) เป็นกิจการ

ของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือกิจการอื่นๆ ท่ี ด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพันมีวิถีชีวิต

ร่วมกันและรวมตัวกันประกอบอาชพีเพื่อสร้างรายได้และ เพื่อการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว 

ดังนั้น พบว่าเคร่ืองมือของการพัฒนาทุนชุมชนคือการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จะส่งผลให้ชุมชน สามารถ

บริหารจัดการทุนชุมชนให้มมีูลค่าสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

K D S  2 0 1 8   หน้า  511



3. วัตถุประสงค์การวิจัย

3.1 เพื่อส ารวจข้อมูลพืน้ฐานและสภาพการด าเนนิธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแวง้ 

อ าเภอแวง้ จังหวัดนราธวิาส 

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแวง้ 

อ าเภอแวง้ จังหวัดนราธวิาส 

3.3 เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแวง้ อ าเภอ

แวง้ จังหวัดนราธวิาส 

4. กรอบแนวคดิการวิจัย

งานวจิัยนี้เป็นการวิจัยเชงิปฏบัิตกิาร (Action Research) แบบมสี่วนร่วม โดยด าเนินการดังนี้ 

ทีมผู้ช่วยวิจัยในแต่ละพื้นท่ี ท าการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีมีความพร้อมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านการสื่อสาร ได้แก่ ข้อมูลของกลุม่ จ านวนสมาชิก ชื่อกลุม่ รายละเอยีดต่างๆ ผลิตภัณฑ ์การด าเนนิธุรกิจ

ของกลุม่ ที่ตัง้ ทุนเดิมท่ีมี ความตอ้งการความรู้ และการพัฒนาตนเองของกลุ่ม  

4.1 การจัดอบรมเชงิปฏบัิตกิารในพื้นท่ี 2 ครัง้ 

นักวิจัยน าข้อมูลพื้นฐานมาออกแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการสื่อสารการตลาดส าหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนของแตล่ะพื้นท่ี โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้  

หลักสูตรการอบรมครั้งที่ 1 เนื้อหาประกอบด้วย 

การวเิคราะห์ SWOT ของธุรกิจชุมชน การส ารวจตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค 

การพัฒนาผลิตภัณฑ ์แบรนดส์ินค้า และชอ่งทางการสื่อสารตราสินคา้  

ทักษะการสื่อสารท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  

หลักสูตรการอบรมครั้งที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วย 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การสร้างเนื้อหาเพื่อใชใ้นการประชาสัมพันธ์และแนะน าผลิตภัณฑ ์ 

การน าเสนอเร่ืองราวผลิตภัณฑ ์หรอื Storytelling 

4.2 การให้ค าปรึกษา สังเกตการณ ์ติดตามการด าเนนิงาน และการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม (Site Visits) 

4.3 ถอดบทเรียนการเรียนรู้ วเิคราะห์ผลร่วมกับทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง และสรุปผลการวจิัย  

4.4 น าเสนอผลการวจิัยเป็นโมเดลหรือรูปแบบการสื่อสารการตลาดส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 
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สามารถสรุปภาพของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร ได้ดงันี้

รูปท่ี 2 กระบวนการการวจิัยเชงิปฏบัิตกิาร 

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอยา่งโครงการวจิัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

ในพื้นท่ีชายแดนใต้ของเทศบาลต าบลแว้ง เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแว้งท่ีทางเทศบาล

ให้การสนับสนุนและเชิญให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 1 ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการ

คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม กลุ่มท าน้ าพริกเผา 

และกลุ่มท าขนมอาหารวา่ง 

หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 แล้ว ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นผู้ประกอบการ 1 

กลุ่ม โดยคัดเลอืกจาก 1) กลุ่มท่ีมีผลิตภัณฑ์ มตีน้ทุนชุมชนท่ีสามารถพัฒนาให้มีมูลค่าได้ 2) เป็นกลุ่มท่ีสนใจและตั้งใจ

เข้าร่วมโครงการวิจัย 3) กลุ่มมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาได้ และ 4) ผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มเป็นเจ้าของมีศักยภาพ

ทางการตลาด ในท่ีน้ีทางเทศบาลต าบลแว้งคัดเลอืกกลุ่มอาชพี 2 กลุ่ม จากเดิมท่ีคณะผู้วิจัยก าหนดกลุม่ตัวอย่างเพียง

กลุ่มเดียว ท้ังนี้เนื่องจากทางเทศบาลเห็นศักยภาพการพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดของท้ัง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัด

เย็บเสื้อผ้าสมัยนยิม และกลุ่มท าขนมอาหารวา่ง 

ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มแรก คือ กลุ่ม บิสมี (ปลอกหมอน) เดิมคือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม ท่ียังไม่มีชื่อ

กลุ่มอยา่งเป็นทางการ แตเ่มื่อทางกลุ่มตอ้งการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม จึงได้ชว่ยกันคิดต้ังช่ือกลุ่มเพื่อใชใ้นการสร้าง

ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม มสีมาชิกกลุ่มจ านวน 28 คน  ใชว้ธีิการลงขัน หรือลงทุนคนละ 200 บาท เพื่อท าปลอกหมอน 

เป็นการทดลองตลาดและแจกให้สมาชิก เพื่อให้สมาชิกไปแนะน าต่อ  ราคาขายคือ 3 ชิ้น 100 บาท ก าลังการผลิตท่ี

สามารถเย็บได้คอื 30 ผืน/ครึ่งวัน มกีารปันผล 1 เดอืน ต่อครัง้ 

กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มแมบ้่านชุมชนบาโงอาเต็ง (กลุ่ม SASEAKA) คือ กลุ่มแมบ้่านท่ีรวมตัวกันท าขนม อาหารวา่ง 

จัดเลี้ยงส าหรับคนในชุมชน รวมถึงเป็นกลุ่มผลิตลูกอมโบราณ หรือท็อฟฟี่กะทิถั่ว ท่ีส่วนผสมของลูกอม คือ น้ าตาล

แวน่ มะพร้าว กะทิ งา ถั่ว จะใชเ้วลาเคี่ยวสว่นผสมท้ังหมด 2 ชั่วโมง   มสีมาชิกท้ังหมด 27 คน การแบ่งก าไรให้สมาชกิ 

40 วันต่อคร้ัง รายได้ต่อคนได้ประมาณครั้งละ 1,500 บาท อาชีพหลักของสมาชกิกลุ่มนี้ คือ กรีดยาง เย็บผ้า ขายของ

ช า 
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6. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาโครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของ

ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีชายแดนใตข้องเทศบาลต าบลแวง้แบ่งตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 

ตารางที่ 1 สรุปเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ เนื้อหาของวัตถุประสงค ์ เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 

1 เพื่อส ารวจข้อมูลพื้นฐานและสภาพการด าเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบล

แวง้ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส 

แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุม่ 

SWOT Analysis 

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของ

ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแวง้ 

อ าเภอแวง้ จังหวัดนราธวิาส 

จัดประชุมและสนทนากลุ่ม  

ตดิตามการด าเนินงานของกลุม่ 

ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อการพัฒนาการ

ด าเนนิงานของกลุ่ม 

ถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3 เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อขยายผลการ

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแวง้ 

อ าเภอแวง้ จังหวัดนราธวิาส 

จัดประชุมและสนทนากลุ่ม  

ถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อการพัฒนาการ

ด าเนนิงานของกลุ่ม 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ี

ชายแดนใต้ของเทศบาลต าบลแว้ง  แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของ

ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีชายแดนใต ้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้สถิติ   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะ

ของกลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 

ข้อมูลส่วนท่ีสอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน เป็นการ

สัมภาษณอ์ย่างเป็นทางการ มีการนัดหมายล่วงหนา้ โดยลงพื้นท่ีเพื่อสังเกตการณก์ารด าเนนิงานของกลุ่ม 2 คร้ัง  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยใชว้ธีิการสังเกตการณแ์บบมสี่วนร่วม โดยแบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่ 

ระยะท่ี 1 การเข้าถึงพื้นท่ี ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 1 หลักสูตรการวิเคราะห์ SWOT ของ

ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนท่ีทางเทศบาลต าบลแว้ง โดยได้ท าการเชิญกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีมาร่วม

ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาทักษะการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพเิรียล จังหวัดนราธวิาส  

ระยะท่ี 2 การลงพื้นท่ีแบบเจาะจงไปท่ีกลุ่มบิสมี ปลอกหมอน เดิมคือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม และกลุ่ม

ท าลูกอมโบราณ เดิมคือกลุ่มท าขนม อาหารว่าง ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีทางเทศบาลต าบลแว้งคัดเลือกให้เป็นกลุ่ม
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ตัวอย่างของการวิจัยในคร้ังนี้ ท าการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่ม และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการสื่อสารการตลาดของกลุ่ม  

ระยะที่ 3 การลงพื้นท่ี แบบเจาะจงครัง้ท่ี 2 เพื่อสังเกตการณก์จิกรรมท่ีกลุม่ท า สัมภาษณ ์พูดคุยและเปลี่ยน

ความคิดเห็น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการด าเนนิงานของกลุม่   

8. ผลการศกึษา

จากการศกึษาคร้ังนี ้ผู้วิจัยได้แบ่งผลการศึกษาออกตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตัง้ไวด้ังนี้ 

วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อส ารวจข้อมูลพื้นฐานและสภาพการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

ในพื้นที่เทศบาลต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

จากการวจิัยพบวา่ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแวง้ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า

หัตถกรรมและอาหาร ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม กลุ่มท าขนม อาหารวา่ง และกลุ่มน้ าพริกเผา การด าเนนิธุรกิจ

ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจส่วนตัว หรือของครอบครัวและเครือญาติ แมม้ลีักษณะการรวมกลุ่มกัน แตย่ังไมช่ัดเจนนัก บางกลุ่ม

เป็นการรวมกันเฉพาะกิจ และในจ านวนนี้มีกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มท่ีมีสมาชกิชัดเจน 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มบิ

สม ีปลอกหมอน เดิมคือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนยิม และกลุ่มท าลูกอมโบราณ เดิมคือกลุ่มท าขนม และอาหารวา่ง 

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มบิสมี ปลอกหมอน มีสมาชิก 28 คน มีวิธีระดมทุนด้วยการให้สมาชิกลงทุนคนละ 200 

บาท เพื่อท าปลอกหมอน เร่ิมแรกท า ท าแจกให้สมาชิก เพื่อให้สมาชิกไปแนะน าต่อ และก าหนดราคาขายคือ ปลอก

หมอน 3 ใบ 100 บาท โดยสามารถผลิตปลอกหมอนได้ 30 ผืน/ครึ่งวันหรือ 3 ชั่วโมง และเมื่อขายสินค้าได้ จะน าเงินท่ี

ได้มาปันผลให้สมาชิกเดือนละ 1 คร้ัง ส่วนข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผลิตลูกอมโบราณ  ชื่อกลุ่มแม่บ้านชุมชนบาโงอาเต็ง 

มีสมาชิกท้ังหมด 27 คน แต่สมาชิกท่ีมาท าลูกอมจริงๆ มีประมาณ 7 คน อาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มนี้ คือ กรีดยาง 

เย็บผ้า ขายของช า มารวมกลุ่มเพื่อผลิตลูกอม สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันศุกร ์และเสาร ์หรือขึน้อยูก่ับตลาด ถ้าบางช่วงมี

ออเดอร์มาก ก็เพิ่มวันผลิต ส่วนผสมของลูกอมโบราณ คือ น้ าตาลแว่น มะพร้าว กะทิ งา ถั่ว ใช้เวลาเคี่ยวส่วนผสม

ท้ังหมด 2 ชั่วโมง ก าหนดราคาขาย คือ ห่อละ 7 เม็ด 5 บาท  ห่อละ 10 บาท มี 14 เม็ด และ 20 บาท มี 28 เม็ด ส่วน

การส่งสินค้าของกลุ่มจะส่งท่ีตลาดแว้ง ส าหรับปริมาณการผลิตต่อคร้ังคือ คร้ังละ 7 กิโลกรัม ซึ่งจะได้ลูกอมท้ังหมด 

1,960 เม็ด เมื่อขายได้จะน าก าไรมาแบ่งให้สมาชิกท่ีมาท า ซึ่งการแบ่งก าไรให้สมาชิกก าหนดไว้ 40 วันต่อคร้ัง โดย

สมาชิกจะมีรายได้เสริมตอ่คนประมาณครั้งละ 1,500 บาท 

ในสว่นของกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกชัดเจน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบิสมี ปลอกหมอน และ

กลุ่มผลิตลูกอมโบราณ หากท าการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มดีังนี้   

- จุดแข็ง (Strength) กลุ่มท้ังสองกลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีมีผู้น าท่ีเข้มแข็ง และสมาชกิมีความสามัคคีกัน  มีการแบ่ง

บทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน

- จุดอ่อน (Weakness) ของกลุ่มบิสมีคือ เป็นกลุ่มท่ีเกิดขึ้นใหม่ ไม่มีทุน ไม่มีอุปกรณ์ และไม่มีสถานท่ี

ส าหรับรวมกลุ่มสมาชิก ในขณะท่ีกลุ่มท าลูกอมโบราณ มีจุดอ่อนคือกระบวนการผลิตยาก ต้องควบคุม

คุณภาพ และเป็นเร่ืองของเวลาและความพร้อมของสมาชิก

- โอกาส (Opportunity) มีหน่วยงานอยา่งเทศบาลต าบลแวง้ท่ีเห็นศักยภาพของกลุม่

- อุปสรรค (Threat) ของท้ังสองกลุ่มคอื ตลาดจ ากัดอยูใ่นเขตต าบลและอ าเภอแวง้
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วัตถุประสงค์ 2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนใน

พื้นที่เทศบาลต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มบิสมี ปลอกหมอน ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ

หลากหลาย และต้องการค าแนะน าเร่ืองของการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ   

“อยากให้มีคนมาสอนออกแบบ แนะน าการตัดเย็บ พัฒนาตัวสินค้านอกจากปลอกหมอนเป็นอยา่งอื่นดว้ย แต่

ก็ต้องการจักรแซกริมด้วย แต่กลุ่มไม่มีงบซื้ออุปกรณ์ ถ้าไม่มีเราก็ท างานยาก” ซัมซียะ ดือราแม ประธานกลุ่มบิสมี

กล่าว 

 นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังต้องการได้รับค าแนะน าเร่ืองการบริหารจัดการกลุ่ม ตอ้งการพัฒนาด้านการสื่อสาร

การตลาด โดยขณะนี ้กลุ่มมแีบรนดท่ี์สมาชกิชว่ยกันคิดคอื ใชช้ื่อ บิสมี ท่ีหมายถึงการเร่ิมตน้ ดังเชน่ท่ีกลุม่เองเป็นกลุ่ม

ท่ีเพิ่งตัง้ขึน้ใหม่  

“บิสมี มาจากการกล่าวค าว่า บิสมลีะห์ ท่ีมุสลมิจะต้องกล่าวทุกครัง้ก่อนเร่ิมท าการใดๆ เหมอืนกลุ่มของเราที่

เพิ่งเร่ิมต้น อีกอย่างคือเวลาเรานอน ก่อนท่ีหัวจะถึงหมอนเราก็ต้องเอ่ยค าบิสมีละห์ทุกคร้ัง แล้วจะนอนฝันดี” ซัมซียะ 

ดอืราแม ประธานกลุม่บิสมีกลา่ว 

ด้านกลุม่ผลิตลูกอมโบราณ ซึ่งยังไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง เมื่อทีมผู้วิจัยลงพื้นท่ีพบปะและพูดคุยกับสมาชิก

กลุ่ม ณ ที่ท าการผลิตของกลุ่ม จึงชวนสมาชิกช่วยกันคิดชื่อเรียกสินค้า ซึ่งเดิมทีเรียกว่า จั๊กกะระนีแซ ซึ่งเป็นชื่อเรียก

ท่ัวไป ไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า จึงชวนคิดต่อว่า น่าจะเป็นชื่อเฉพาะ จึงรวมค าจากส่วนผสมของการผลิต

ลูกอม ได้แก่ ซาแต หมายถึง กะทิ นแีซ หมายถงึ น้ าตาล และ กาแจ หมายถงึ ถั่ว แล้วใชค้ าเหลา่นีม้าผสมกัน ท าให้ได้

ชื่อมาว่า “ซาแซก้า” อย่างไร 

จากผลการวจิัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ด าเนนิการจัดหลักสูตรเร่ือง การบริหารจัดการกลุ่ม และการสื่อสารแบรนด ์

เพื่อขยายช่องทางการตลาด โดยจัดอบรมคร้ังท่ี 2 พร้อมกันท้ังสองกลุ่ม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแวง้  

ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีพบปะผู้ประกอบการ ท้ัง 2 กลุ่ม เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2561 เพื่อติดตามการด าเนินงานของ

กลุ่ม และพบวา่  

กลุ่มผลิตลูกอมโบราณ ปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของกลุ่ม โดยเปลี่ยนชื่อเรียกลูกอม จาก ซาแซก้า เป็น 

นีซาน จากเดิมท่ีไม่เคยคิดต้นทุนต่อหน่วย เมื่อได้รับข้อแนะน าการคิดต้นทุนท่ีแท้จริง และปรับขนาดของลูกอมให้เล็ก

ลง ท าให้ได้จ านวนเม็ดเพิ่มขึ้น จากเดิมผลิตครัง้ละ 7 กิโลกรัม ซึ่งจะได้ลูกอมท้ังหมด 14 พวงๆ ละ 20 ห่อๆ ละ 7 เม็ด 

รวม 1,960 เม็ด มาเป็น 20 พวงๆ ละ 20 ห่อๆ ละ 7 เม็ด รวมได้ลูกอมท้ังหมด 2,800 เม็ด เพิ่มขึ้นจากเดิม 840 เม็ด 

คิดเป็นเงินท่ีเพิ่มขึ้นอกี 120 บาทต่อครัง้ สามารถจ่ายก าไรให้สมาชกิ 40 วัน/ครัง้ ครั้งละ 900 บาท   

“หลังจากท่ีทีมอาจารย์ลงมาคราวนั้น เราได้ค าแนะน าหลายเร่ือง คิดต้นทุนทุกอย่าง ปรับขนาดให้เล็กลง แต่

ราคาเดิม เพราะสงสารคนซือ้” 

ผลการวิจัยยังพบว่า ทางกลุ่มผลิตลูกอมนีซาน ขยายช่องทางการขายสินค้า จากเดิม 10 ร้าน เพิ่มเป็น 15 

ร้าน จากการประเมินการขายของกลุ่มพบวา่ แตล่ะสัปดาห์ไม่เคยเก็บของกลับมา หมายความว่า ขายได้หมด  

“กลุ่มเราท ามาตั้งแต่ปี 48 ท่ีผ่านมาเราไม่เคยเอาค่าใช้จ่ายต่างๆ มาคิดหาต้นทุนท่ีแท้จริง คิดแต่ค่าวัตถุดิบ 

มาคราวน้ีถึงได้รู้ว่า มันส าคัญนะ” 

ประธานกลุ่มยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกลุ่มจะส่งลูกอมทุกๆ วันอาทิตย์ และจะเก็บของท่ีเหลือกลับมาในวัน

เดียวกัน แต่ท่ีผ่านมาไม่มีเหลือให้เก็บกลับ แสดงว่าลูกค้าชอบสินค้า ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม พบว่า กลุ่มผลิตลูก
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อมนีซาน เห็นว่า สมาชิกกลุ่มต้องกลับมาทบทวนตัวเอง ว่าใครถนัดทางไหน คืองานของกลุ่มมีหลายอย่าง แต่การท า

ขนม ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะท าได้ นอกจากนี้ กลุ่มเองยังไม่มีสวัสดิการของกลุ่ม ทุกวันนี้กลุ่มผลิตสัปดาห์ละ 3 คร้ังๆ ละ 7 

กิโลกรัม หรือ 21 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ และก าลังขยายช่องทางการขายออนไลน์ นั่นหมายความว่ากลุ่มต้องพัฒนา

ตัวเองให้มากกว่านี้ 

ส าหรับการรวมกลุม่ของสมาชกิ ประธานกลุม่เล่าให้ฟังวา่ เส้นทางการรวมกลุ่ม เกิดจากภาครัฐต้องการให้มี

การรวมกลุม่ สมาชกิทุกคนต้องระดมทรัพยากร ข้าวของเครื่องใชข้องตัวเอง เอาของท่ีใชใ้นบ้านมาไวต้รงกลางเป็นของ

ส่วนรวม ในขณะท่ีคนท่ีเป็นประธานกลุ่มต้องมีจิตอาสา เพราะต้องใช้พลังท้ังกายและใจอย่างมาก ส่วนสมาชิกต้อง

ช่วยกัน โดยไม่คิดค่าแรง รับผิดชอบเมื่อของท่ีท าเหลือ ประธานก็ต้องซื้อน้ ามาเลี้ยงสมาชิก จากนั้นก็พัฒนาตนเอง 

เรียนรู้เพิ่มเตมิดว้ยการไปอบรม แลว้ทบทวนตัวเองว่าเป็นไงบา้ง 

ประธานกลุม่ฯ กล่าวเพิ่มเตมิวา่ ท่ีผ่านมา กลุ่มไม่เคยคิดค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีไมใ่ช่วัตถุดิบ เชน่ ค่าขนสง่ ค่าแก๊สหุง

ตม้ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ า ค่าไฟฟา้ ฯลฯ เพราะเป็นค่าท่ีต้องจ่ายเป็นประจ าทุกเดอืน   

ด้านกลุ่มบิสมี ปลอกหมอน เมื่อได้ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีเพื่อท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม ท าให้ได้รู้จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มบิสมี ตลอดจนรับทราบข้อจ ากัด ความต้องการในการบริหารจัดการกลุ่ม 

ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของกลุ่ม ดังผลการวิจัย ท่ีพบว่า กลุ่มบิสมี

ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันการแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม

ออกเป็น 8 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายซื้อผ้า ฝ่ายนับจ านวน ฝ่ายวัดขนาด ฝ่ายตัดตามแบบ ฝ่ายเย็บ ฝ่ายแซกริม ฝ่ายขาย และ

ฝ่ายเก็บเงิน 

ส าหรับการสื่อสารการตลาดจะเน้นการสื่อสารแบรนด์ของตัวเองหลังจากท่ีได้แบรนด์ของตัวเองเรียบร้อย

แล้ว และสิ่งท่ีกลุ่มได้ด าเนินการต่อคือ การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของกลุ่มให้ เป็นท่ีรู้จัก ด้วยการพกไปด้วย

ตลอดเวลาไมว่า่จะไปท่ีไหนก็ตาม  

ดังนั้น หากเราพิจารณาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาล

ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตาม 4 องค์ประกอบของการสื่อสาร คือ แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or 

Sender) สาร (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) สามารถสรุปได้ดังนี้  

รูปท่ี 3 รูปแบบการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชมุชน 

ผู้ส่งสาร (ชุมชน) 

สมาชิกในกลุ่มบสิมี 

(ปลอกหมอน) และ

กลุ่มผลิตลูกอม

โบราณ 

สาร (สินค้าของ

ชุมชน/แบรนด์) 

เร่ืองราวของสินค้า/ 

กลุ่มบสิมี และกลุ่ม

ผลิตลูกอมโบราณ 

นีซาน 

ช่องทาง 

(เคร่ืองมือการ

ส่ือสารการตลาด) 

ใช้ช่องทางการ  

กระจายสินค้าแบบ

ดั้งเดิม คอืการ

กระจายไปตาม

ร้านคา้ในชุมชน 

โดยเน้นการขายโดย

บุคคล

ผู้รับสาร 

ผูบ้ริโภคภายใน

ชุมชน และชุมชน

ขา้งเคยีง 
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ผู้ส่งสารของผู้ประกอบการเป็นสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งโดยมากแล้วมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็น

อย่างดี หากแต่การสื่อสารเพื่อน าเสนอสินค้าของตนอาจจะเป็นจุดด้อยของกลุ่ม เพราะไม่ทราบวา่ต้องเสนออะไร พูด

อย่างไรท่ีจะท าให้สินค้าของกลุม่ตนดูนา่สนใจและแตกตา่งจากสินค้าของกลุ่มอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากสารท่ี

ใชใ้นการส่ือสารน้ันไมช่ัดเจน อาท ิองค์ประกอบของตัวสนิค้า เร่ืองราวและที่มาของสนิค้า  

ส าหรับช่องทางหรือเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดของท้ังสองกลุ่มนัน้ไม่มีการระบุอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการ

โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง และการสนับสนุนกิจกรรม 

เนื่องจากว่าเนื้อหา (Content) ท่ีใช้ในการสื่อสารการตลาดยังไม่มีความพร้อม เช่น แบรนด์ เร่ืองราวของแบรนด์และ

สินค้า ท าให้การสื่อสารการตลาดไมเ่ด่นชัด จากการท าวิจัยคร้ังน้ีมโีอกาสได้พัฒนาในเร่ืองของแบรนดข์องท้ังสองกลุ่ม 

กล่าวคือ กลุ่มท่ีผลิตปลอกหมอน มีช่ือแบรนดว์า่ “บิสมี” และกลุ่มท่ีผลิตลูกอมโบราณมีช่ือแบรนดว์า่ “นซีาน”  

ส่วนใหญ่แล้วท้ังกลุ่มบิสม ีและ กลุ่มนีซานใช้ชอ่งทางการสื่อสารการตลาดแบบการขายโดยบุคคล เช่น กลุ่ม

บิสมีมีการแนะน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของตนให้เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป โดยการพกพาไปในท่ีต่างๆ ท าให้สามารถขยาย

ฐานลูกค้าได้เพิ่มขึน้ ส าหรับกลุ่มนซีานมีการสื่อสารการตลาดแบบการขายโดยบุคคล ประกอบกับหลังจากท่ีทางกลุ่ม

ได้ร่วมท าวิจัยแลว้ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการผลิตท่ีสามารถเพ่ิมปริมาณลูกอมให้มากขึ้นจากวัตถุดิบเท่าเดิม เพราะมี

การปรับขนาดให้เล็กลงเล็กน้อย  ท าให้สามารถเพิ่มช่องทางการขายสินค้า จากเดิม 10 ร้าน เพิ่มเป็น 15 ร้าน ท าให้

สามารถเพิ่มช่องทางของการสื่อสารการตลาดอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีการขยายฐานลูกค้ามากขึ้นจากผู้บริโภคภายใน

ชุมชนไปยังผู้บริโภคให้พืน้ท่ีขา้งเคยีง  

วัตถุประสงค์ 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจชุมชนในพื้นที่

ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 ผลการวจิัยพบวา่ การถอดบทเรียนการด าเนินธุรกิจชุมชนของกลุ่มบิสมี และกลุ่มลูกอมนซีาน ท าให้ได้เรียนรู้

และหาแนวทางการสื่อสารเพื่อขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจชุมชนในพื้นท่ี เทศบาลต าบลแว้งได้ว่า การด าเนิน

ธุรกิจชุมชนให้สามารถอยู่รอดได้นั้น มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินศักยภาพการ

ด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีต้องรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

ในการด าเนินธุรกิจ แสวงหาโอกาสและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีส าคัญคือ การพัฒนาตนเอง

ของสมาชกิกลุ่มให้มทัีกษะการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นทักษะท่ีส าคัญท่ีท าให้กลุม่ธุรกิจชุมชนยังคงอยู่ 

 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม จากการวิจัยพบวา่ กลุ่มท้ังสองกลุ่ม เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีมีผู้น ากลุ่มท่ีเข้มแข็ง 

มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้กลุ่มอยู่รอด มีความสามัคคีกัน แต่ยังขาดความมั่นใจในการ

ด าเนินการบางอย่าง ท้ังๆ ท่ีสมาชิกมีความเข้มแข็งและพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ท้ังสองกลุ่ม

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการคิดจัดท าบัญชี การเขียนโครงการหรือแผนธุรกิจเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจาก

หนว่ยงานตา่งๆ  

ด้านการสื่อสาร ผลการวจิัยพบวา่ ผู้น ากลุ่มเห็นความส าคัญของการสื่อสารและมีทักษะการสื่อสารในระดับดี 

รู้จักวิธีการสื่อสารท้ังกับสมาชิกในกลุ่ม แตย่ังมีขอ้จ ากัดด้านการสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

การพัฒนาการสื่อสารโดยเฉพาะด้านการสื่อสารการตลาดในอนาคต ต้องค านึงถึงเนื้อหาท่ีต้องการสื่อสาร

ของกลุ่ม โดยเฉพาะส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นล าดับแรกๆ ท่ีทางกลุ่มต้องสื่อสารให้กลุ่มผู้บริโภค

ได้รับรู้ จากการวจิัยพบวา่ส่วนผสมทางการตลาดของท้ังสองกลุ่มคอื  
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Product ของกลุ่มลูกอมนซีาน ถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ และยังเป็นท่ีต้องการ

ของลูกค้า หากแต ่จ าเป็นต้องปรับเร่ืองบรรจุภัณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบิสม ีท่ีแมม้คีวามสามารถ

ในการตัดเย็บ แตย่ังต้องพัฒนาเร่ืองการออกแบบ และการคัดเลือกผ้าท่ีน ามาท าเป็นปลอกหมอน 

Price การก าหนดราคาต้องครอบคลุมท้ังคา่วัสดุ อุปกรณ ์และค่าใชจ้่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยท่ี

สมาชิกได้รับค่าตอบแทนท่ีคุม้ทุน 

Place ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยสนิค้าของกลุ่ม มท้ัีงท่ีวางฝากขายกลุม่ตา่งๆ การจัดแสดงงานสนิค้า 

และมีช่องทางการสื่อสารออนไลน ์ 

Promotion ผลการวจิัยพบวา่ ท้ังสองกลุ่ม ยังไม่พร้อมส าหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อ

และเนื้อหา เพื่อโปรโมทหรือแนะน าสนิค้าของกลุ่ม     

ดังนัน้จะเห็นได้วา่ การสื่อสารการตลาดของกลุม่บิสมี และกลุ่มนซีานเป็นการสื่อสารการตลาดในช่วงเร่ิมตน้

เท่านัน้ หากแต่ทางกลุ่มจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางการสือ่สารการตลาดต่อไปในอนาคต การพัฒนาเครื่องมือ

ด้านการสื่อสารการตลาดอาจจะน ามาวิเคราะห์โดยแบ่งตามประเภทของเครื่องมีการส่ือสารการตลาดดังน้ี  

    ตารางท่ี 2 สรุปเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่น ามาประยุกตใ์ชก้ับกลุม่ผู้ประกอบการในอนาคต 

เครือ่งมือดา้นการ

สื่อสารการตลาด 

การน าเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดไปประยุกต์ใช้ 

การโฆษณา 

(Advertising) 

การโฆษณาควรเป็นการโฆษณาภายในท้องถิ่น เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นประชาชนใน

พื้นท่ี และอาจจะเพ่ิมเตมิในส่วนของการโฆษณาผ่านวิทยุในท้องถิ่นท่ีเป็นภาษา

ท้องถิ่น คือ ภาษามลายู เพ่ือใหข้้อมูลขา่วสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ 

การสง่เสริมการขาย 

(Sales Promotion) 

การสง่เสริมการขาย ส าหรับกลุม่ผู้ประกอบการกลุ่มเล็กๆ ท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ ควรมกีาร

ส่งเสริมการขายท่ีมีต้นทุนไม่มากนัก เพราะเป็นช่วงแรกในการเร่ิมตน้ท าธุรกิจ 

การขายโดยใช้พนักงาน 

(Personal Selling) 

ในปัจจุบันพนักงานขายท้ังสองกลุ่ม มีการท าการขายโดยมีการน าสินค้าไปในสถานท่ี

ตา่งๆ เมื่อต้องตดิตอ่ธุระเพ่ือเป็นช่องทางในการขยายฐานลกูคา้ 

การประชาสัมพันธ์ 

(Public Relations) 

การประชาสัมพันธ์โดยสว่นใหญ่ผ่านหนว่ยงานทางราชการเชน่ พัฒนาชุมชน 

การตลาดทางตรง  

(Direct Marketing) 

การตลาดทางตรง ไมเ่หมาะสมท่ีน ามาใชก้ับท้ังสองกลุ่ม เนื่องจากต้องใชง้บประมาณ

ในการลงทุนค่อนขา้งสูง ประกอบกับการรวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้าของท้ังสอง

กลุ่มยังไมม่รีะบบท่ีชัดเจน 

การตลาดอเิล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Marketing) 

การตลาดอเิล็กทรอนิกส ์อาจจะเร่ิมท าเม่ือมฐีานขอ้มูลของลูกค้าจ านวนหนึ่งแลว้

โดยต้องพจิารณาจากยอดขาย และก าลังการผลิตของกลุม่ดว้ย 

การแสดงสินค้า 

(Display) 

การจัดแสดงสนิค้าของท้ังสองกลุ่ม ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหนว่ยงานภาครัฐ ใน

การให้การสนับสนุนโอกาสในการจัดแสดงสินค้าในงานต่างๆ ท่ีหนว่ยงานราชการจัด

ขึน้ เพราะทางกลุ่มยังไมม่กี าลังเพยีงพอในการท่ีจะลงทุนจัดแสดงสนิค้า หรือเข้าร่วม

ในงานจัดแสดงในต่างพื้นท่ี เพราะต้องใชง้บประมาณในการลงทุนค่อนขา้งสูง เช่น ค่า

เดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าบูท และค่าอาหาร 
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เครือ่งมือดา้นการ

สื่อสารการตลาด 

การน าเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดไปประยุกต์ใช้ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ์

(Packaging) 

เป็นเครื่องมือท่ีไว้สื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑใ์ห้เป็นท่ีรู้จัก และดูสวยงาม การ

ออกแบบบรรจุภัณฑแ์ละเร่ืองราวของสนิค้า จะชว่ยให้ลูกค้าสนใจมากขึ้น 

นอกจากนี้ ทุนทางสังคมในพื้นท่ียังสามารถน ามาพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับ

ธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จังหวัดนราธวิาสได้เป็นอยา่งดี เชน่ บุคลากรหรือสมาชิกของกลุม่ซึ่งมคีวามรู้

ความช านาญและสามารถผลิตสินค้าหัตถกรรมออกมาสู่ตลาดได้ มีความรู้เร่ืองการปักลวดลายผ้าคลุมสตรีและการ

เย็บผ้า ตลอดจนการท าลูกอมโบราณ ซึ่งส่วนนี้สามารถน ามาพัฒนาผ่านการสื่อสารจากกลุ่มสู่ชุมชน เพื่อให้คนใน

ชุมชนเกิดการขยายธุรกิจในวงกว้าง  

9. อภปิรายผลการวิจัย

 จากการท าวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้คน้พบข้อมูลพืน้ฐานด้านการประกอบการของชุมชน ตลอดจนแนวคดิทางด้าน

การสื่อสารการตลาดท่ีธุรกิจชุมชนน ามาใชด้ังนี้   

1. ข้อค้นพบจากการวิจัยท่ีพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแว้ง ส่วนใหญ่เป็น

ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหัตถกรรม ได้แก่ กลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรี กลุ่มผลิตภัณฑ์เย็บผ้า กลุ่มท าอาหารสินค้าหัตถกรรม

ดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชน เป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท่ีนับเป็นทุนชุมชนท่ีส าคัญของพื้นท่ี ต.แว้ง อ.เมือง จ.

ปัตตานี เป็นตัวก าหนดสภาพการด ารงชีวิตและการประกอบอาชพีของคนในชุมชนแห่งนี้  

 2. ข้อค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับ SWOT ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ท่ีพบว่า จุดแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ

ชุมชนเทศบาลต าบลแว้งในภาพรวมคือ มีทุนท่ีไม่เป็นเงินตราเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ บุคลากรหรือสมาชิกของกลุ่มซึ่งมี

ความรู้ความช านาญและสามารถผลิตสินค้าหัตถกรรมออกมาสู่ตลาดได้ อาจอธิบายได้ว่า  ธุรกิจชุมชนต าบลแว้ง มี

ความรู้เร่ืองการปักลวดลายผ้าคลุมสตรีและการเย็บผ้า ตลอดจนการท าลูกอมโบราณ ท่ีก าลังจะหายไป จนเป็นท่ี

ประจักษ์แก่สังคม ท าให้ได้รับโอกาสจากเทศบาลต าบลแว้ง ผู้สนับสนุนทุนท่ีให้การสนับสนุนด้านความรู้และโอกาส

การพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

ข้อค้นพบอกีด้านหน่ึงในการวเิคราะห์ SWOT พบวา่ จุดออ่นของธุรกิจชุมชนในพื้นท่ี คือการมทุีนในรูปตัวเงินท่ี

จ ากัด ท้ังน้ีอาจอธิบายได้วา่ ธุรกิจชุมชนเป็นการรวมกลุม่ของชาวบ้านท่ีมีเงินทุน หมุนเวยีนค่อนขา้งจ ากัด อกีทัง้การให้

การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนท่ีไม่ใชเ่งินทุนหรืองบประมาณ หรือ

หากให้การสนับสนุนงบประมาณ ก็มีเงื่อนไขในการเสนอของบประมาณท่ีตอ้งเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณา ท า

ให้กลุ่มธุรกิจชุมชนซึ่งเป็นชาวบ้านท่ีมีความรู้จ ากัด ขาดศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการดังกล่าว จึงไม่สามารถ

ของบสนับสนุนจากโครงการตา่งๆ ของหน่วยงานได้ 

 อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบจากการวิจัยคร้ังนี้ยังพบวา่ กลุ่มธุรกิจชุมชน มวีธีิการบริหารจัดการทุนเงินตราให้อยู่

ในรูปของกลุม่ออมทรัพย์ท่ีกลุม่บริหารจัดการภายในกลุ่มเอง  

3. ข้อค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีต าบล

แวง้ท่ีพบวา่ แมธุ้รกิจชุมชนในต าบลแวง้ผลิตสินค้าท่ีมีตลาดรองรับ แตผู่้ประกอบการในชุมชนไม่กล้าขายของแพง อาจ

อธิบายได้ว่า เป็นเพราะผลิตภัณฑ์น้ันยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการขยายสายการผลิตโดยใช้กระบวนการ
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ผลิตท่ีมีอยู่เดิม มีข้อจ ากัดในการสร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม (Repositioned Existing Product) และยังไม่ได้

วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือการส ารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้ประกอบการยังไมส่ามารถต่อรองเร่ืองราคา

ทางการตลาดได้ ท้ังนี้หากโอกาสของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถออกสู่ตลาดวงกว้างได้นั้น ผู้ประกอบการธุรกิจ

ชุมชน จ าเป็นต้องหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะและเพิ่มมูลค่าของสินค้า ท่ีแม้

สินค้าจะถูกลอกเลียนแบบ แต่ผู้บริโภคก็ยังเชื่อม่ันในคุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการ  

4. ข้อค้นพบอีกประการหนึ่ง พบว่า แม้ธุรกิจชุมชนมีทุนทางสังคม ได้แก่ ทุนภูมิปัญญาการเย็บผ้าและปัก

ลวดลายของผ้าคลุมผมสตรี แตย่ังขาดทักษะและความสามารถในการจัดการกับทุนท่ีมีอยู่ อาจอธิบายได้วา่ ศักยภาพ

ด้านการสื่อสารการตลาดของกลุ่มธุรกิจชุมชนในพืน้ท่ียังมขี้อจ ากัด โดยเฉพาะทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม ท่ีแม้กลุ่ม

ธุรกิจชุมชนอาจเคยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอยู่บ้าง แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของ

การเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน ท าให้การได้รับความรู้ดังกลา่วจ ากัดเฉพาะหัวหน้ากลุ่มเท่านั้น และไปไมถ่ึงสมาชิกทุกคน อกี

ท้ังขอ้จ ากัดของตัวสมาชิกกลุ่มเองท่ีมีความถนัดในการผลิต แตไ่มถ่นัดจัดการ ท าให้ทักษะการบริหารจัดการจึงจ ากัดที่

ใครคนใดคนหน่ึงในกลุ่มเท่านัน้ โดยท่ัวไปก็มักจะเป็นหัวหนา้หรอืประธานกลุม่ 

5. ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของการวิจัยคร้ังนี้ คือ ภาวะผู้น าท่ีเกิดขึ้นในการบริหารจัดการของ

ประธานกลุม่ เป็นเร่ืองส าคัญที่ผู้น าต้องคิดให้รอบด้าน เพื่อประเมินหาความคุ้มทุนต่อการรับจ้างผลิตชิ้นงานแตล่ะคร้ัง 

ท้ังนีส้ามารถอธิบายได้วา่ หากผู้น ามีความรอบคอบ ละเอยีดถี่ถ้วน ก็จะชว่ยให้ไม่ถูกเอาเปรียบทางการตลาด อกีทัง้ยัง

ไมต่อ้งประสบกับภาวะขาดทุนของกลุม่  

6. ข้อค้นพบเร่ืองการรวมกลุ่มท างานของกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มธุรกิจชุมชน ยังพบว่า การท างานแบบรวม

ศูนย ์อาจไมเ่หมาะกับวถิีการใช้ชีวิตของชาวบ้านในพื้นท่ี สามารถอธิบายได้วา่ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนสว่นใหญ่ 

มีอาชีพหลักคือการท าเกษตรกรรม และประกอบอาชีพเย็บผ้า หรือท าขนมเป็นอาชีพรอง ดังนั้น สมาชิกส่วนใหญ่จึง

เป็นกลุ่มแมบ้่านท่ีท างานบ้าน มภีาระที่ตอ้งเลี้ยงลูกเป็นสว่นใหญ่ การท่ีจะต้องออกไปเย็บผ้าท่ีศูนย์ฝึกอาชพีของต าบล 

อาจไม่ใช่เร่ืองท่ีสะดวกส าหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนท่ีมีบ้านอยู่ห่างจากศูนย์ฝึกอาชีพ ท าให้การท างานแบบ

รวมศูนย์ ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีนัก เช่นเดียวกับการจัดอบรมเพื่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนใดก็ตาม ท่ีพบว่า การจัดอบรมแบบรวมศูนย์ คือจัดการเรียนรู้แบบหลักสูตรเดียวให้แก่ผู้ประกอบการ โดยไมไ่ด้

วเิคราะห์ความต้องการของกลุ่ม อาจท าให้การอบรมแต่ละคร้ัง ไมไ่ด้ผลเท่าท่ีควร 

7. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแว้ง ท้ังสองกลุ่ม ถือเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีเพิ่งเร่ิมต้นใน

ระดับพื้นฐาน ข้อค้นพบดังกล่าว ตรงกับการวิจัยเร่ืองการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(สัจจา บรรจงศิริและ คณะ. 2554) ท่ีได้เสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งพบว่า แนวทางการพัฒนาของท้ัง

สองกลุ่มมีดังน้ี 
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รูปท่ี 4 แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 

10. ข้อเสนอแนะการวิจัย

 การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเพื่อส ารวจข้อมูลพื้นฐาน สภาพการด าเนินธุรกิจ ปัญหา อุปสรรคของ

ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

การสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนและแนวทางการสื่อสารเพื่อขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

ชุมชน ท าให้ได้ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นแนวทางท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นในการพัฒนาธุรกิจชุมชน หากแต่งานวิจัยช้ินนี้ ได้คน้พบประเด็น

ต่างๆ มากมายท่ีน่าสนใจและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจชุมชน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม 

ระบบบัญช ีการสื่อสารทางการตลาด เป็นต้น ซึ่งในสภาพความเป็นจริงน้ัน การพัฒนาท้ังระบบนัน้อาจจะต้องเร่ิมทีละ

จุด เพราะเราไม่สามารถจัดการกับปัญหามากมายได้ท้ังหมดในเวลาเดียว ดังนั้น งานวิจัยท่ีสามารถต่อยอดได้ใน

อนาคต อาจจะเป็นการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพท่ีมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน โดยวิเคราะห์ปัญหาเป็นรายกลุ่ม 

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
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บทคัดย่อ: การวจิัยคร้ังนีม้วีัถตุประสงค์เพื่อ ศกึษาและพัฒนาชุดสจีากวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใตเ้พื่อใช้ใน

การออกแบบกราฟกิ วเิคราะห์แนวทางการพัฒนาชุดสีจากวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ของ

สามจังหวัดชายแดนใตท่ี้มีรูปแบบเฉพาะตัวสามารถใช้ในการสื่อสารด้วยงานกราฟิกรูปแบบตา่งๆ 

 งานวิจัยเร่ืองการศึกษาและพัฒนาชุดสีจากวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อใช้ในการออกแบบ

กราฟิกในสังคมพหุวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ ใช้พื้นท่ีในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส เป็นพื้นท่ีในการด าเนินการวิจัย มุ่งเน้นในการหาแนวคิด ในการพัฒนาชุดสีเพื่อใช้ในการออกแบบกราฟิก 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และประเมินผลการออกแบบโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

และ กลุ่มผู้น าทางศาสนาในพืน้ท่ีเพื่อให้งานพัฒนาชุดสเีป็นท่ียอมรับของคนในพืน้ท่ี 

 ผลท่ีได้จากงานวิจัย คือ ชุดสีจากวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นทางเลือกหนึ่งของนักออกแบบท่ี

ต้องการงานท่ีสะท้อนความเฉพาะตัวของสามจังหวัดชายแดนใต้ สามารถใช้ในงานออกแบบในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นการ

ออกแบบสื่อสิ่งพมิพ ์บรรจุภัณฑ ์ฯลฯ ได้อยา่งเหมาะสม 

ค าส าคัญ: ชุดส,ีกราฟกิ,วัฒนธรรม,สามจังหวัดชายแดนใต้ 

Abstract :The purposes of this study were to examine, to develop color schemes in Thai three southern 

provinces - culture believing. The study aimed to design graphics, to analyzed model development for color 

schemes in Thai three southern provinces - culture believing. This study conveys identity to Thai three southern 

provinces - culture believing, develops personal color schemes from Thai three southern province that can use to 

communicate with graphics model.  

The study about the development to study and develop color schemes in Thai three southern provinces - 

culture believing for using in graphic design in multicultural society of the three southern provinces. The three 
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southern provinces are Pattani, Yala,and Narathiwat. The research areas focus on finding ideas and develop a 

color scheme for use in graphic design. The researcher analyzed and evaluated the design by Cultural experts, 

Design experts and Religious leaders in the area to the color scheme are acceptable to people in the area.  

The result of the research is the color schemes in Thai three southern provinces - culture believing. This is 

an alternative to the designer who needs a job that reflects the identity of the three southern provinces. It can be 

used in the designs in the area. Whether it is the properly design of printed media, packaging, etc. 

Keywords: Color Schemes , Graphic , Culture , Thai three southern provinces 

1. บทน า

พัฒนาการด้านส่ือสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สังคมโลกก าลังมีการเปลี่ยนถ่ายการสื่อสารจากวัฒนธรรม

ในการอ่านเข้าสู่การสื่อสารรูปแบบใหม่ การบอกเล่าเร่ืองราวในรูปแบบ ของตัวหนังสือ และ กราฟิกแบบต่างๆ เพื่อ

สื่อสาร เนื้อหา เร่ืองราวและวัฒนธรรมของตนเองออกไป เป็นสิ่งท่ีอยู่คูก่ันกับสังคมมนุษยม์านับเป็นพันปี สื่อเหลา่นีจ้ึง

เป็นช่องทางในการสื่อสารทางวัฒนธรรม ของสังคมมนุษย์มาโดยตลอด แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบไปตามการ

พัฒนาของเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยขึ้นจนกลายเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรมร่วมสมัย  และเกิดเป็นสิ่งท่ีเรียกว่า 

“วัฒนธรรมทางสายตา”(visual culture) ส าหรับสังคมไทยแล้วค าว่า “วัฒนธรรมทางสายตา” (visual culture) ถือเป็น

ค าใหม่และศาสตร์ใหม่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก แม้ว่าตลอด 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา สังคมไทยจะเต็มไปด้วยการ

แพร่กระจายของวัฒนธรรมภาพ โดยผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ ทีวี ภาพโฆษณา ตลอดรวมถึงภาพ

บนจอคอมพิวเตอร์ และภาพถ่าย ฯลฯ เป็นต้น (สมเกียรติ ตั้งนโม,2549) ท่ามกลางสังคมข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ภาพ

ท้ังหลายต่างสื่อสารอยู่รายรอบตัวเราทุกๆวัน  เราสามารถเรียกสิ่งเหล่านี้ได้วา่"วัฒนธรรมทางสายตา"(visual culture) 

และเราจ าเป็นต้องเรียนรู้ด้วยความฉลาดผ่านการรับรู้ทางสายตา( intelligence of visual perception)   ในการบริโภค

ข้อมูลและการเรียนรู้เพื่อท่ีจะอ่านภาพเหล่านี้ให้ออก(visual literacy)ในระดับท่ีลึกซึ้ง เพื่อน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องตาม

เป้าหมายของผู้สง่สาร  

สีเป็นช่องทางหนึ่งท่ีท าให้นักออกแบบสามารถท าการสื่อสารความหมาย สีเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัตอ่วิถีชีวิต

ของเราอย่างมาก นับแตส่มัยดึกด าบรรพจ์นถึงปัจจุบัน เราไดน้ าสีมาใชใ้ห้เกิดประโยชนโ์ดยใชเ้ป็นสัญลักษณ์ในการ

ถ่ายทอดความหมายอยา่งใดอย่างหนึ่ง สีจึงเป็นสิ่งท่ีควรศกึษาเพื่อใชป้ระโยชนก์ับวิถีชีวิตของเราเพราะสรรพสิ่ง 

ท้ังหลายท่ีแวดลอ้มตัวเราประกอบไปด้วยสท้ัีงสิ้น ในงานศิลปะสีเป็นองค์ประกอบส าคัญอยา่งหนึ่งและในวถิีชีวิตของ

เราสีเป็นองค์ประกอบท่ีมีอทิธิพลตอ่ ความรู้สกึ อารมณ ์และจติใจ ได้มากกว่าองคป์ระกอบอ่ืน ๆ (นลิาวรรณ์   ธิหล้า

,2561) 

การปฎวิัตอิุสาหกรรมยังท าให้ให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจและอุตสาหกรรมตา่งๆสง่ผลใหง้านดา้นโฆษณาและ

งานสิ่งพิมพ์เติบโตขึ้นตามไปด้วย  ความก้าวหน้าด้านทางเทคโนโลยีการพิมพ์ยังส่งผลให้งานศิลปะสามารถท่ีจะพิมพ์

เผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2545) ในจังหวัดปัตตานีเองมีการขยายตัวของความต้องการในการ

ออกแบบกราฟกิมากขึน้โดยจะเห็นได้จากจ านวนสื่อ ท่ีผลิตออกมาไม่วา่จะเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การประชุม 

อบรม บรรจุภัณฑ์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในพื้นท่ีท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้เร่ิมมีการหาความเป็นตัวตนของวัฒนธรรมสาม

จังหวัดชายแดนใต้ แต่ในระดับชาติการรายงานข่าวทางโทรทัศน์ท่ัวประเทศใช้ภาษากลางเป็นหลัก การใช้รูปแบบ

ตัวอักษรท่ีถูกพัฒนามาจากวัฒนธรรมส่วนกลาง ก็หมายความได้ว่าพื้นท่ีทางวัฒนธรรมดังกล่าวถูกยึดครองด้วย 

“วัฒนธรรมของชาวกรุงเทพ และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ถูกกลืนหายไป” (กาญจนา แก้วเทพ, 2544) ในสามจังหวัด

K D S  2 0 1 8   หน้า  525



ชายแดนใต้ของไทยนั้น วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ถูกดูดกลนืโดยวัฒนธรรมของชาวกรุงเทพและมาเลย์เซียท่ีอยู่ใกล้ๆจนไม่

อาจจะเรียกได้ว่าวัฒนธรรมท่ีเป็นอยูเ่ป็นอัตลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนใตจ้รงิ (ครองชัย หัตถา และคณะ,2555) 

การศึกษาและพัฒนาชุดสีจากวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อใช้ในการออกแบบกราฟิก จึงเป็น

แนวทางหนึ่งในการสร้างชุดสีเฉพาะตัวท่ีมีความโดดเด่น แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่าง

ของสามจังหวัดได้ และเป็นตัวเลอืกหน่ึงให้นักออกแบบในพืน้ใชใ้นการออกแบบสื่อสารตา่งๆ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

พัฒนาชุดสีจากวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อใช้ในการออกแบบกราฟิก เป็นแนวทางหนึ่งในการ

สร้างชุดสเีฉพาะตัวท่ีมีความโดดเด่น แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ทางของวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใตไ้ด้ 

2. การด าเนนิการวิจัย

การศึกษาและพัฒนาชุดสีจากวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้  ใช้พื้นท่ีในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นพื้นท่ีในการด าเนินการวิจัย มุ่งเน้นในการหาแนวคิดในการพัฒนาชุดสีเพื่อใช้ในการ

ออกแบบกราฟกิ ผู้วิจัยจะท าการถอดชุดสีจากวัฒนธรรมทางสายตาในสามจังหวัดชายแดนใต้ และท าการประเมินผล

โดยกลุม่ตัวอย่างและผู้เช่ียวชาญ โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

2.1. การศึกษาปัญหาและข้อมูลพืน้ฐานในพืน้ท่ี 

2.1.1 การศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร วัฒนธรรม และชุดสใีนงานกราฟกิ

2.1.2 เก็บขอ้มูลรูปแบบของสใีชใ้นในพื้นท่ี 

2.1.3 ก าหนดผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมายท่ีจะท าการสื่อสาร 

2.1.4 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

          2.2. การวเิคราะห์แยกแยะข้อมูลและการก าหนดแนวทางในการออกแบบ 

2.2.1 การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแยกเป็น ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิง

ปริมาณ 

     2.2.2 ก าหนดปัญหาทางการออกแบบวางแผนการออกแบบ ก าหนดวัตถุประสงค์และวธีิการวัดผล 

2.3. การออกแบบและทดลอง 

2.3.1 การสร้างชุดงานตน้แบบ 

2.3.2 การทดสอบกับกลุม่ตัวอย่างและผู้เช่ียวชาญ 

2.4. การน าเสนอผลงาน 

2.4.1 การน าเสนองานเต็มรูปแบบ 

2.4.2 การวัดและประเมินผลงาน 

2.4.3 สรุปผลและเสนอแนะงานวจิัย 
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3. ผลการศึกษา

ตารางที ่1 สรุปการวเิคราะห์อัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใตก้ับชุดส ี

ปัตตาน ี ยะลา นราธวิาส 

ตราประจ า

จังหวดั 

ปืนใหญ่พญาตาน ี เหมอืงแร่ดบุีก เรือกอและกางใบ

ดอกไม้ประจ า

จังหวดั 

ดอกชบา ดอกพกิุล ดอกบานบุรี

ค าขวัญ บูดูสะอาด หาดทรายสวย 

รวยน้ าตก นกเขาด ีลูกหยี

อร่อย หอยแครงสด 

ยะลาใตสุ้ดแดนสยาม เมอืง

งามชายแดน 

ทักษณิราชต าหนัก ชนรัก

ศาสนา นราทัศนเ์พลนิตา ปาโจ

ตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง 

ลองกองหอมหวาน 

การด าเนนิ

ชวีิต 

 สังคมเกษตร ประมง สังคมเกษตร ประมง สังคมเกษตร

อาชีพ ค้าขาย ประมง นาเกลือ เกษตร ค้าขาย เกษตร ประมง ค้าขาย
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ปัตตาน ี ยะลา นราธวิาส 

ประเพณ ี งานแหเ่จ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

งานชักพระ 

งานลาซัง 

งานแหพ่ระอีกง๋ 

งานไก่ฆอและ 

งานแข่งขันนกเขาชวา

อาเซียน 

งานสมโภชหลักเมอืง 

งานวันสะตอ

งานแข่งเรือกอและ 

งานแหเ่จ้าแม่โตโ๊มะ๊ 

งานเสื่อกระจูด 

งานลองกอง
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ปัตตาน ี ยะลา นราธวิาส 

โบราณสถาน เมอืงโบราณยะรัง

เมอืงโบราณบา้นวัด 

มัสยิดกรือเซะ 

ศาสเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

วัง7หัวเมอืง 

วัดถ้ า

อุโมงค์ปิยะมิตร

มัสยิด300ปี 

(ตะโละมาเนาะ) 

วัดชลธาราสงิเห 

บ้านพระยาระแงะ 

ดารุล้ยาดดีี

อัตลักษณด์้าน

ศิลปะ 

กรชิปัตตานี

เครื่องทองเหลอืง

เรือนไทยมุสลมิ 

เรือนไทยมุสลมิ 

กรงนกกรงหัวจุก 

รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมสาม

วัฒนธรรม 

ของมัสยดิ300ปี 

ผ้าปาเต๊ะ

เรือนไทยมุสลมิ 
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ปัตตาน ี ยะลา นราธวิาส 

มัสยิดกลางปัตตานี

ผ้าจวนตานี

กรชิรามัน

จิตกรรมฝาผนังวัดถ้ า 

ผ้าปาเต๊ะ 

เรือกอและ

อัตลักษณด์้าน

วัฒนธรรม 

การแตง่กายแบบมุสลมิ 

การสื่อสารด้วยภาษายาว ี

วัฒนธรรมการกิน บูด ู

การแตง่กายแบบมุสลมิ 

การสื่อสารด้วยภาษายาว ี

การแตง่กายแบบมุสลมิ 

การสื่อสารด้วยภาษายาว ี

ภาษาเจ๊ะเห 

ของดีประจ า

จังหวดั 

ไก่ฆอและ 

นาซิดาแฆ

ส้มโชกุน

ไก่เบตง 

ลองกอง 
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ปัตตาน ี ยะลา นราธวิาส 

ลูกหย ี

บูด ู

ผักน้ า ใบไมส้ีทอง 

ผ้าปาเต๊ะ 

เรือกอและ 

กระจูด 

จากตารางท่ี 1 ผู้ท างานวจิัยได้ท าการออกแบบวเิคราะหแ์ละดึงชุดสีของแตล่ะจังหวัดออกแบบโดยใชว้ธีิ การ

วเิคราะห์โทนสีแบบไทย (ไพโรจน ์พิทยเมธี,2551) ท าการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญสองด้านคอื  

1.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดา้นศลิปะและวัฒนธรรมภาคใต้

2.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบกราฟกิและการสื่อสาร
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รูปแบบสีท่ีดงึจากวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้โดยแบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้ 

รูปท่ี 1 ชุดสีท่ีแบ่งตามจังหวัด 

ท าการจัดรูปแบบสีท่ีจะใชใ้นงานจะใชรู้ปแบบการวเิคราะห์ของ Kobayashi เนื่องจากสามารถวเิคราะห์อารมณ์

ของสตีามวัฒนธรรมได้ง่าย และนักออกแบบสามารถเลอืกใช้สีได้ตามมู้ดโทนของงานท่ีท าการออกแบบ 

รูปท่ี 2 ชุดสีท่ีแบ่งตาม Image Scale ของ Kobayashi 
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รูปท่ี 3 ชุดสีท่ีแบ่งตามมู้ดโทนของงานกราฟิก 

4. อภปิรายผล

จากชุดสีท่ีได้ ผู้วิจัยได้ท าการทดลองการออกแบบงานกราฟิกในพื้นท่ีสามจังหวัดเพื่อใช้ในการทดสอบความ

เหมาะสม และหาค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการน างานไปใชใ้นงานกราฟิกจรงิในพืน้ท่ี ดังนี้ 

รูปท่ี 4 หนังสือเพลงกลอ่มเด็กภาคใตใ้นมูด้โทนแบบ Dynamic 
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รูปท่ี 5 หนังสือหนังสือกรชิในมูด้โทนแบบ Elegant 

รูปท่ี 6 โลโก้แผ่นท่ีท่องเท่ียวปัตตานใีนมูด้โทนแบบ Casual 
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รูปท่ี 7 โลโก้ปัตตานีเมอืงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมูด้โทนแบบ Culture 

ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 

1.จากการทดลองการออกแบบด้วยชุดสีจากวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ให้มู้ดโทนได้ตามรูปแบบของ

อารมณ์งานออกแบบท่ีเลือก การพัฒนาขั้นต่อไปควรมีการแบ่งเปอร์เซนต์สีเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกและเลือกใชง้าน

ได้ชัดเจนมากขึ้น 

2.ในการออกแบบท่ีมีองค์ประกอบท่ีซับซ้อน การใช้สีอาจมีความซับซ้อนมากขึ้น ส าหรับผู้เชี่ยวชาญสามารถ

พัฒนาชุดสท่ีีมีให้ได้มูด้โทนมากขึ้นและไมต่ดิกับขอ้จ ากัด แตส่ าหรับผู้เร่ิมตน้ควรท าให้แนวทางการใชส้ีท่ีงา่ยขึน้ 

3.การเลือกโทนสีอาจต้องค านึงถึงองค์ประกอบของงานกราฟิกเพิ่มเติมเพราะจะท าให้ความหมายของงาน

เป็นไปตามองคป์ระกอบน้ันด้วยนอกจากการใชส้ี 

4.การจัดชุดสีช่วยให้นักออกแบบเลือกสีในการออกแบบกราฟิกต่างๆได้ง่ายขึ้น ลดเวลาในการท างาน

นอกจากนั้นยังท าให้ได้สท่ีีแสดงออกถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ได้เป็นอยา่งดี 

5. สรุปผลการวิจัย

จากการวจิัยชุดสจีากวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นแนวทางในการออกแบบให้นักออกแบบในพื้นท่ี

ท างานท่ีต้องการให้เกิดอัตลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนใต้ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกเพื่อการ

สื่อสารต่างๆได้อย่างมีความเฉพาะตัวของพื้นท่ี สิ่งท่ีควรเพิ่มเติมคือชุดสีจากวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ยังมี

จ านวนนอ้ยควรพัฒนาให้เกิดเฉดสีมากขึ้น โดยการศกึษาจากวัฒนธรรมอ่ืนๆในพื้นท่ีเพิ่มเตมิ รวมถึงการจัดมูด้โทนของ

สีให้เป็นไปตามรูปแบบสากลท่ีนักออกแบบมีความคุ้นเคยมากกว่าเช่น รูปแบบของ Pantone ในโปรแกรมออกแบบ

ต่างๆ การแบ่งเปอร์เซ็นต์สีเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในเลือกใช้งานได้ชัดเจนมากขึ้น ว่าในแต่ละมู้ดโทนควรใช้สีใดกี่

เปอร์เซนต์  อีกท้ังการสื่อสารความเป็นสามจังหวัดชายแดนใต้นั้น การใช้สีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการ

สื่อสารอัตลักษณ ์ควรค านึงถึงองค์ประกอบของงานกราฟกิอื่นๆด้วยเชน่ รูปแบบกราฟกิประกอบ และรูปแบบตัวอักษร

จะท าให้การสื่อสารแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่าง แสดงวัฒนธรรมของสามจังหวัด

ชายแดนใตไ้ด้อยา่งดี 
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ความสุขของผู้สูงอายุจากการสื่อสารโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
The happiness of the elderly from communication with social media 

ศุภราภรณ์ ทวนน้อย 

1 อาจารย์สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 

E-mail : suparaporn.t@psu.ac.th

บทคัดย่อ: ความสุขของผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยซึ่งการได้ติดต่อสื่อสารกับคนในวัยเดียวกันหรือกับบุคคลใน 
ครอบครัวก็สามารถเพิ่มความสุขและคุณค่าให้กับผู้สูงอายุได้ การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาความสุขของ 
ผู้สูงอายุจากการสื่อสารโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอาย ุ23 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ 2 คน การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย แบบสอบถาม
ความสุขของผู้สูงอายุท่ีได้จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์และแบบสอบถามความสุขของผู้สูงอายุท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์
จากผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุมีความสุขเพ่ิมข้ึนหลังจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 
รู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลในวัยเดียวกันและคนในครอบครัว ซึ่งส่งผลให้ปัญหาสุขภาพเดิมๆ ดีขึ้น 
ผู้สูงอายุมีความต้องการอุปกรณ์สื่อสารท่ีเอื้อต่อการใช้งานต่อผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพท่ีจะตามมา เช่น 
ขนาดหน้าจอท่ีใหญ่ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตท่ีมีความเรว็เหมาะสมกับการใช้งานและต้องการท่ีจะเรียนรู้
วิธีการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 

คำสำคัญ: เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ ความสุขของผู้สูงอายุ การสื่อสารกับผู้สูงอายุ 

Abstract: Happiness in the elderly caused by many factors. Communicate with people of the same age or family 
will be able to add value and happiness to the elderly. In this research data were collected from 23 elderly 
people and two caregivers giving us insight into how the elderly experience social media. This research is 
qualitative research and consisted of a questionnaire and personal interviews with the elders. The findings are 
the elderly happiness increase from communication by using social media. Making communication between 
friends and relatives have a positive impact on the self-esteem of the elderly, health problems be better. The 
elderly needs equipment used might be suitable such as a bigger screen, large letters, high- speed Internet and 
need to learn how to use technology for social media. 

Keywords: Technology for the elderly, Happiness of the elderly, Communication with the elderly 

1. บทนำ
ในช่วงเวลา 40 ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 14.46 ของประชากรทั้งประเทศ (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, มาลี สันภูวรรณ์ และศุทธิดา ชวนวัน. 2556) ซึ่ง
คาดการณ์ว่าจํานวนผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 50 ในทุกๆ 10 ปีทําให้แนวโน้มของประชากรในอนาคตมี 
จํานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึนเกิดเป็น “ภาวะสังคมสูงอายุ”ดังนั้นการเตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคตจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เมื่อพิจารณาในความต้องการ 
พื้นฐานของผู้สูงอายุมีอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและเศรษฐกิจแล้ว ในปัจจุบันได้มีการ
เตรียมการเพื่อรับมือในด้านสุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุมีเพิ่มมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการเปิดหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนใน 
เรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ หรือแม้แต่การตื่นตัวในการจัดสภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ 
ผู้สูงอายุ ส่วนด้านความต้องการพื้นฐานในด้านจิตใจและด้านสังคมก็เป็นส่ิงสําคัญเช่นกัน เนื่องจากสภาพความเสื่อม
ถอยของสภาพร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมส่ิงแวดล้อมในหลายครอบครัวทําให้ผู้สูงอายุบางคนต้องอยู่ 
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ตามลําพัง ส่งผลต่อจิตใจ อารมณ์ และการรับรู้ บางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะสมองเสื่อมหรือหลงลืม และ 
ปัญหาท่ีพบอีกประการคือปัญหาระหว่างการสื่อสารของผูู้สูงอายุกับผู้ดูแลท่ีมีความเข้าใจไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นเพราะ
สาเหตุสภาพความเสื่อมในการรับรู้ของผู้สูงอายุ เช่น การมองเห็นท่ีลดลงหรือการฟัง ส่งผลให้การสื่อสารไม่ประสบ 
ความสําเร็จ และนอกจากนั้นผู้สูงอายุยังต้องการการยอมรับใส่ใจและให้ความสําคัญจากบุคคลในครอบครัวหรือ 
สังคมของสูงอายุด้วยกันเอง ดงันั้นจึงควรมีการเตรียมพร้อมกับสภาวะการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุในด้านจิตใจและ 
สังคมด้วย ซึ่งปัจจัยพื้นฐานด้านความสุขของผู้สูงอายุมาจากคนในครอบครัวและความต้องการของผู้สูงอายุมี 
ความสัมพันธ์กันระหว่างด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อจิตใจ (กิตติวงค์ สาสวด. 2560)  
ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันจนกลายเป็นส่วนหน่ึงในการดํารงชีวิต ไม่ว่า จะใช้ใน
การทํางานการติดต่อสื่อสารซึ่งได้มีการพัฒนาให้เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานได้ง่ายราคาถูกลงจนสามารถใช้ได้ดี ใน เกือบทุก
เพศทุกวัยมีอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีออกแบบรองรับให้ครอบคลุมสามารถใช้งานได้ไม่ซับซ้อน และยังสร้างการมีความหมาย
ให้กับผู้ใช้แม้แต่ในผู้สูงอายุ เทคโนโลยีท่ีพัฒนาในปัจจุบันทําให้มีการพฒันาการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามไปด้วย  
โดยการสื่อสารท่ีมีอิทธิพลจนกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวันของคนในสังคม คือ สื่อสังคมออนไลน์ แม้แต่กลุ่ม
ของผู้สูงอายุเองก็มีแนวโน้มท่ีจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารมากย่ิงข้ึน ซึ่งจากการศึกษาสื่อ อินเทอร์เน็ตกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่าเมื่อผู้สูงอายุมีโอกาสลองใช้อินเทอร์เน็ต ผู้สูงอายุมีความ 
พึงพอใจและใช้สื่อต่อไป ปัจจัยท่ีสนับสนุนการใช้สื่อน้ีได้แก่ลูกหลาน กลุ่มเพื่อน สโมสรและชมรม ซึ่งช่วยเพิ่มความ 
ท้าทายและความน่าสนใจในการใช้ชีวิตแก่ผู้สูงอายุ (จันทนา ทองประยูร. 2552) สอดคล้องกับการศึกษาการใช้
ประโยชน์และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของผู้สูงอายุไทย มี 4 รูปแบบ คือ เพื่อสร้างตัวตนให้ดู
ทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน และสําหรับในเวลาว่างหรือการ
พักผ่อนหลังจากเสร็จส้ินภาระงานแล้ว (พัชนี เชยจรรยา. 2559) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการนําเสนอ 
เน้ือหาข้อมูลข่าวสารและบริการที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุก็เป็นอีกส่วนสําคัญ ควรเป็นการผสมผสานระหว่าง 
การเรียน การให้ข้อมูล การสื่อสารในโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนผสมผสานด้วยความสนุกสนานและความ
บันเทิงซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (ศิริวรรณ อนันต์
โท. 2552) โดย จะต้องง่ายสําหรับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
ลดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
ผู้สูงอายุคือยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการใช้งาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการใช้งานได้ด้วย
ตัวเอง ขาดความเข้าใจในเรื่องของระบบขั้นตอนการทํางานของสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งน้ีสื่อสังคมออนไลน์ยังมี
ข้อจํากัดในการใช้งานอยู่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้สูงอายุในบางรายเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ค่อนข้างยาก (มนัสสินี บุญ
มีศรีสง่าและมนิตรา สดช่ืน ,2560) จากช่องทางการสื่อสารในสังคมออนไลน์ท่ีมีอย่างหลากหลาย ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมความสุขในผู้สูงอายุโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อจะได้นําไปใช้เป็นพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีใน
การดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขทั้งด้านจิตใจและสังคมในอนาคตต่อไป 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี HAAT Model (The Human Activity Assistive Technology Model) ของ Cook 

and Hussey (2002) ประกอบไปด้วยปัจจัย 4 อย่างคือ มนุษย์ (Human) กิจกรรม(Activity) เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ
สะดวก(Assistive Technology) และบริบท (Context) ซึ่ง HAAT Model ถูกนำไปใช้เป็นกรอบทฤษฎีในการวิจัยด้าน
เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)   ดังนั้นการวิจัยนี้จึงศึกษาปัจจัย 4 อย่าง
โดยปัจจัยด้านมนุษย์เน้นการศึกษาผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านกิจกรรมคือการสื่อสาร ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก คืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และปัจจัยด้านบริบทคือ
ความสุขของผู้สูงอายุ ดังรูปที่ 1 
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รูปท่ี 
1 การวิเคราะห์ปัจจัยของการสื่อสารโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุตามกรอบแนวคิด HAAT Model 

2. การดำเนินการวิจัย
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.

2561  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุและ
ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้สูงอายุจากผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยที่จะสร้าง
ความสุขจากการสื่อสารและจากด้านเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในผู้สูงอายุและเสนอแนะแนวทาง
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีตอบสนองต่อความสุขของผู้สูงอายุ  

2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
     เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขของผู้สูงอายุจากการสื่อสารโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
2.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
     ผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้สูงอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวน 23 คน และผู้ดูแล

ผู้สูงอายุจำนวน 2 คน โดยสุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling Technique) 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     แบบสอบถามสำหรับผู้สูงอายุ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้สูงอายุท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอายุ และปัจจัยอื่นๆ 

  แบบสอบถามสำหรับผู้ดูแลสูงอายุ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุและความคิดเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อความสุขของผู้สูงอายุหลังจากสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

3. ผลการศึกษา
3.1. ผลการศึกษาจากการให้ข้อมูลของผู้สูงอายุ 

           ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
      กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ 23 คน เป็นเพศชาย 7 คน เพศหญิง 16 คน มีอายุ

ระหว่าง 57- 67 ปี สถานภาพ โสด 1 คน สมรส 21 คน และหม้าย 1 คน ส่วนใหญ่ (70%) เป็นข้าราชการบํานาญและ 
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนเกษียณอายุ มีบางส่วนมีรายได้เพิ่มเติมจากการรบังานพิเศษหลังเกษียณอายุ รายได้เฉลี่ยต้ัง
แต่ 10,000-30,000 บาทขึ้นไป ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางการมองเห็นจาํเป็นต้องใช้แว่นสายตาช่วยในการมอง
ขณะใช้อุปกรณ์สื่อสาร มีปัญหาทางด้านร่างกายและมีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ อันได้แก่โรคความดันโลหิตสูง และมี
บางส่วนไม่มีปัญหาทางร่างกาย ส่วนใหญ่ (37.5%) มีบุตรหลานเป็นผู้ดูแลและดูแลตนเอง มีงานอดิเรกท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ ออกกําลังกาย อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ ดูโทรทัศน์ เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ทํางานฝีมือ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม กิจกรรม
การกุศล และช่วยบุตรหลานดูแลกิจการในครอบครัว 

ผู้สูงอายุใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
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     การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอาย ุ
      ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เร่ิมต้นใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารมาเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี โดยใช้

เวลาในการสื่อสารด้วยสังคมออนไลน์เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 นาทีต่อวันจนถึง 5 ชั่วโมงต่อวัน มีความถี่ในเข้าสู่สังคม 
ออนไลน์วันละ 1 ครั้งจนถึงวันละ 10 ครั้งโดยให้เหตุผลว่ามีเวลาว่างมาก ผู้สูงอายไุด้ติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัว 
ญาติพี่น้อง บุตรหลานท่ีอยู่ใกล้และอยู่ห่างไกลกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ติดต่อกับเพื่อนในวัยเดียวกันทั้ง
เพื่อนในปัจจุบันและเพื่อนเก่าท่ีขาดการติดต่อไปเป็นระยะเวลานานอีกครั้ง รวมทั้งกลุ่มความสนใจเดียวกัน ชมรม 
องค์กรต่างๆ โดยแอพพลิเคชั่นส่วนใหญที่ ผู้สูงอายุใช้เก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ Line facebook และ
แอพพลิเคชั่นใช้ในการเรียนรู้และความบันเทิงได้แก่ เว็บไซท์ด้านสุขภาพ youtube ใช้เว็บ Google ในการหาข้อมูล
ข่าวสารท่ีต้องการ  พฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุในการใช้สื่อสังคมออนไลน์คือแชทส่วนตัว  แชทเป็นกลุ่ม  แชร์
ภาพ วิดีโอคอล หาข้อมูลความรู้ต่างๆ ดูหนังฟังเพลงและแสดงความคิดเหน็  

              ผู้สูงอายุมีความรู้สึกดีมากหลังจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารเพราะทําให้รู้จักผู้คนมากข้ึน มี
ความรู้เพิ่มขึ้น ทันข่าวสารทั้งสาระและความบันเทิง ได้ฝึกสมองและทําให้ความจําดีขี้น ได้ติดตามข่าวสารและความรู้
เพิ่มเติม ใช้เวลาว่างในการหาข้อมูลท่ีสนใจและได้รับความรู้ทุกด้านตามความต้องการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
นัดหมายทํากิจกรรมร่วมกันได้ง่ายขึ้น ลดความเบื่อหน่ายในเวลาว่างของแต่ละวัน แก้เหงา ในด้านความสัมพันธ์กับ
สมาชิก ในครอบครัว ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัวเพิ่มข้ึนเพราะสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายและ
บ่อยครั้งขึ้น ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีข้ึน มีช่องทางท่ีสามารถระบายความวิตกกังวลใจให้เพื่อนได้รับฟัง ลดความเครียด 
ผู้สูงอายุมีความสุขเพิ่มมากขึ้นหลังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร  

ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านการสื่อสารที่ทำให้เกิดความสุขในผู้สูงอายุโดยวิเคราะห์ตามทฤษฎี SMCR ของเบอร์โล 
ผู้ส่งสาร 
(Sender) 

ข้อมูลข่าวสาร
(Massage) 

ช่องทาง 
(Chanel) 

ผู้รับสาร 
(Reciver) 

ปัจจัยที่ทำให้เกิด
ความสุขในผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ ความคิดถึง 
ความห่วงใย 

ความคิดถึง 
แลกเปลี่ยนปัญหา
สุขภาพ 

ความบันเทิงและข้อมูล
ข่าวสารด้านต่างๆ เช่น 
ข่าวสารทั่วไป ข้อมูล
ด้านสุขภาพ 

สื่อสังคมออนไลน์ 
(Line facebook ) 

สื่อสังคมออนไลน์ 
(Line facebook ) 

สื่อสังคมออนไลน์
(Youtube Google ) 

ครอบครัว 

เพื่อนในวัยเดียวกัน 

คลายความเหงา 
สุขภาพจิตดีขึ้น 

คลายความเหงา 
ลดความเครียดใน
ปัญหาสุขภาพของตน 

ได้ส่งความปรารถนาดี
ให้กับผู้อื่น 
ลดความเบื่อหน่าย 
ได้ฝึกสมอง 

ครอบครัว 

เพื่อนในวัยเดียวกัน 

ความคิดถึง 
ความห่วงใย 

ความคิดถึง 

แลกเปลี่ยนปัญหา
สุขภาพ 

ความบันเทิงและข้อมูล
ข่าวสารด้านต่างๆ เช่น 
ข่าวสารทั่วไป ข้อมูล
ด้านสุขภาพ 

สื่อสังคมออนไลน์ 
(Line facebook ) 

สื่อสังคมออนไลน์ 
(Line facebook ) 

สื่อสังคมออนไลน์
(Youtube Google ) 

ผู้สูงอายุ รู้สึกมีคุณค่า 
มีความสัมพันธ์อันดีกับ
คนในครอบครัว 
รู้สึกมีคุณค่า 

ลดความเครียดใน
ปัญหาสุขภาพระหว่าง
กัน 
ได้รับความรู้เพิ่มเติม 
ทันเหตุการณ์ 
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 การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
     ผู้สูงอายุใช้อุปกรณ์สื่อสารทั้งแบบใช้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวและใช้หลากหลายอุปกรณ์ ในการเข้าใช้

สังคมออนไลน์ พบว่าผู้สูงอายุใช้แทปเล็ตหรือไอแพดในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากท่ีสุด อันดับรองลงมาคือใช้สมาร์ท
โฟน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและใช้อุปกรณ์สื่อสารในการถ่ายภาพ มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
หลากหลายรูปแบบ โดยใช้อินเทอร์เน็ตบ้านมากท่ีสุด อันดับรองลงมาคือใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
และใช้ WiFi ในพื้นท่ีสาธารณะ ผู้สูงอายุบางส่วนพอใจกับอุปกรณ์สื่อสารท่ีใช้อยู่ แต่บางส่วนต้องการปรับปรุงอุปกรณ์
สื่อสารท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไปสําหรับผู้สูงอายุ มีความซับซ้อนในการใช้งานมากเกินไป 
บางคนท่ีใช้ไอแพดระบุว่าหน้าจอมีขนาดใหญ่ดีแต่ไม่สะดวกสําหรับการพกพาและอยากให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วกว่าที่ใช้งานอยู่  ผู้สูงอายุทุกคนมีความเห็นตรงกันว่ามีความคุ้มทุนเป็นอย่างมากในการ
ใช้อุปกรณ์และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารด้วยสังคมออนไลน์ มีความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ประหยัดเวลา 

รูปท่ี 2 ขนาดหน้าจอท่ีต่างกันของอุปกรณ์ส่ือสาร 

     ผู้สูงอายุเรียนรู้เรียนรู้ทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่สังคมออนไลน์จากคนใกล้ชิด คนในครอบครัว จาก
บุตรหลาน  จากเพื่อนจากท่ีทํางานเดิม และเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารคู่มือการใช้โดยมีบุตรหลานจัดหาอุปกรณ์ใน
การสื่อสารให้เป็นส่วนใหญ่  ผู้สูงอายุมีความยากลําบากในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์จากอุปกรณ์สื่อสารแตกต่าง
กัน โดยมีผู้สูงอายุบางคนปฏิเสธการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในตอนแรกเพราะกลัวความยุ่งยาก แต่เมื่อทดลองใช้แล้วจึง
ทําให้เห็นประโยชน์หลายๆอย่างจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่ามีความยากลําบากในการเข้าถึงสื่อ
สังคมออนไลน์แต่ผู้สูงอายุบางส่วนมีปัญหาบ้างเพราะมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีน้อยจึงมีปัญหาในช่วงแรกของการ
ใช้อุปกรณ์สื่อสารและในบางแอพพลิเคชั่น แต่เมื่อเรียนรู้แล้วก็สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ มีทักษะความ
ชํานาญในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นภายในครอบครัวจากการที่ผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์จากบุตรหลาน 

K D S  2 0 1 8   หน้า  541



ตารางที ่2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดความสุขในผู้สูงอายุ 
การใช้งานของผู้สูงอายุ ปัญหาจากการใช้งาน ปัจจัยที่ทำให้เกิด

ความสุขในผู้สูงอายุ 
ปัจจัยอื่นๆ 

อุปกรณ์สื่อสาร อันดับ 1 แท็ปเล็ตหรือไอแพด 
อันดับ 2 สมาร์ทโฟน 
อันดับ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊คและคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ 

ไอแพดพกพาไม่สะดวก
เพราะมีขนาดใหญ่ 
สมาร์ทโฟนหน้าจอและ
ตัวหนังสือมีขนาดเล็ก ทำ
ให้มีปัญหาในการมองเห็น 

หน้าจอและเนื้อหาที่มีขนาด
ตัวหนังสือใหญ่ขึ้น เหมาะ
กับการมองเห็นของ
ผู้สูงอายุ 

ปัญหาสุขภาพ เช่น 
ปัญหาสายตา  ปัญหา
การปวดเมื่อย 

เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

อันดับ 1 อินเทอร์เน็ตบ้าน 
อันดับ 2 อินเทอร์เน็ตผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
อันดับ 2 WiFi ในพื้นท่ี
สาธารณะ 

ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่
รองรับกับการใช้งานบาง
ประเภท 

ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้
เร็วตามความต้องการ 

ทักษะทาง
เทคโนโลยี 

การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร 
การเชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต 
การใช้งานแอพพลิเคชั่น 

มีปัญหาในช่วงแรกของ
การใช้อุปกรณ์สื่อสาร 

การได้เรียนรู้ทักษะทาง
เทคโนโลยีจากบุตรหลาน  
การได้ใช้เวลาทำกิจกรรม
ร่วมกันกับบุตรหลาน 

     ปัจจัยอื่น ๆ ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
     หลังจากใช้อุปกรณ์สื่อสารในการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์แล้ว พบว่าผู้สูงอายมุีความไวในการคิดมาก

ขึ้นกว่าเดิม  มีการประสานกันระหว่างระบบส่ังการของสมองและการใช้มือในการสัมผัสหน้าจอสมาร์ทโฟน แต่ก็มี
ปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มข้ึนจากก่อนใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือมีอาการปวดเมื่อยต้นคอและหลังเนื่องจากนั่งในท่าเดิมเป็น
ระยะเวลานาน ทางด้านการมองเห็นมีอาการเมื่อยลูกตา ตาพร่ามัวเนื่องจากการจ้องหน้าจอ และนิ้วมือมีอาการชาใน
บางครั้งหากใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นระยะเวลานานเกินไป  แต่ผู้สูงอายุก็ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีส่งเสริมสุขภาพในวัย
สูงอายุมากข้ึน  ทั้งจากการหาข้อมูลเองและจากการสื่อสารกับผู้อื่น ผู้สูงอายุบางส่วนมองว่าข้อมูลสุขภาพท่ีได้รับมี
จํานวนมาก ต้องผ่านการกลั่นกรองเพราะไม่ทราบถึงแหล่งท่ีมาท่ีชัดเจน ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องหรือไม่ เช่น 
การขายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆ ผู้สูงอายุบางส่วนนําข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมาปฏิบัติกับตนเองรวมทั้งแชร์ข้อมูลต่อ
ให้กับเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นอีกช่องทางที่ใช้ติดต่อสือ่สารและปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ  

รูปที่ 4 ผู้สูงอายุขณะใช้งานเครื่องมือสื่อสารในการเข้าสู่สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจำเป็นต้องใช้แว่นสายตาเพื่อใช้ในการมอง 
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3.2. ผลการศึกษาจากการให้ข้อมูลของผู้ดูแลสูงอายุ 
           กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์เพศหญิงจํานวน 2 คนเป็นบุตรของผู้สูงอายุ 

และดูแลผู้สูงอายุมานานกว่า 5 ปีซึ่งเดิมผู้สูงอายุท่ีดูแลมีปัญหาทางด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ แต่หลังจาก 
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความเครียดน้อยลงซึ่งส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น 
ตามไปด้วยผู้สูงอายุใช้สังคมออนไลน์ในการติดต่อกับบุคคลในวัยเดียวกัน เพื่อนร่วมงานก่อนวัยเกษียณ พูดคุยสื่อสาร 
กับบุคคลในครอบครัวเพิ่มข้ึน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์มือถือมากข้ึนเพราะใช้การติดต่อสื่อสารใน 
ช่องทางอื่นเพิ่มข้ึน เช่น Line ผู้สูงอายุเองสามารถใช้เทคโนโลยีการส่ือสารได้ดีมากย่ิงขึ้น ทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
อัพโหลดรูปภาพ แชร์ข้อมูลข่าวสาร ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุมีความสุขเพิ่มข้ึนหลังจากสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เพราะได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ปัญหาอาการปวดศีรษะจากปัญหาสุขภาพเดิม ๆ ลดลง 
ผู้สูงอายุมีความสุขมากที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลในครอบครัว บุตรหลานผ่านทาง facebook และผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุไม่มีความกังวลในเรื่องปัญหาสุขภาพท่ีจะตามมาของผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

4. อภิปรายผล
ผู้สูงอายุมีความสุขเพิ่มข้ึนหลังจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ 

ติดต่อสื่อสารกับบุคคลในวัยเดียวกันและคนในครอบครัว มีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความเครียดน้อยลงซึ่งส่งผลให้สุขภาพ
ร่างกายดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทนา ทองประยูร (2552) ท่ีพบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะได้รับการกระตุ้น 
การพัฒนาทางจิตใจช่วยลดระดับความเหงา ความหดหู่ การซึมเศร้า การ นอนไม่หลับ ซึ่งส่งผลให้ปัญหาสุขภาพเดิมๆ
ดีขึ้น ผู้สูงอายุมีความต้องการอุปกรณ์สื่อสารท่ีเอื้อต่อการใช้งานต่อ ผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพท่ีจะตามมา 
เช่น ขนาดหน้าจอท่ีใหญ่ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็ว เหมาะสมกับการใช้งาน และต้องการท่ีจะ
เรียนรู้วิธีการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต้องการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงาน วิจัยของกุศล สุนทร
ธาดา(2556) ท่ีกล่าวถึงข้อจํากัดของเทคโนโลยีท่ีเอื้อแก่ผู้ใช้งานวัยรุ่น วัยเรียน วัยเด็ก และวัยทํางานเท่านั้นซึ่งควรท่ี
จะท่ีจะขยายผลไปถึงผู้สูงอายุให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้ง่ายย่ิงขึ้นในอนาคต  
5. สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยสามารถสรุปปัจจัยทำให้เกิดความสุขของผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

5.1 ปัจจัยด้านการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
     ความสุขของผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนหลังจากการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีผลในแนวทางเดียวกันทั้ง

จากการสอบถามจากผู้สูงอายุและจากผู้ดูแลผู้สูงอายุ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่วยลดความเบื่อหน่ายให้กับ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งลดความตึงเครียดในปัญหาสุขภาพเมื่อได้แบ่งปันความรู้สึกกับเพื่อนในวัยเดียวกัน  ดังนั้นการนําสื่อ
สังคมออนไลน์มาใช้ในการสื่อสารกับผู้สูงอายุจะสามารถแก้ไขปัญหาด้านจิตใจเดิม ๆ ของผู้สูงอายุได้ทั้งเรื่องความ
เหงา ความรู้สึกไม่มีคุณค่า ความเครียดท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ รวมทั้งทําให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดีข้ึนอีกด้วย  

5.2 ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
      ผู้สูงอายุมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสาร สามารถพัฒนาตนเองได้หากได้รับความรู้ 

เบื้องต้นในการใช้งานเทคโนโลยี ดังนั้นจึงควรหาช่องทางในการให้ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ เช่น คู่มือ 
การใช้เทคโนโลยีผู้สูงอายุสําหรับศึกษาด้วยตนเอง คู่มือการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นสําหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้ 
กับผู้สูงอายุ ช่องทางในสื่อต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุเปิดรับ เช่น youtube หรือการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการให้ความรู้ด้าน 
เทคโนโลยีในโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีมีอยู่ในแต่ละจังหวัดท่ัวประเทศไทย เป็นต้น  
ในความต้องการของผู้สูงอายุด้านอุปกรณ์การสื่อสารท่ีเหมาะสม เช่น จัดหาอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ข้ึนและ
เหมาะสมกับการมองเห็นของผู้สูงอายุ เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วเหมาะสมกับการเข้าถึงของผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการออกแบบเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับการมองเห็น การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ท่ีไม่ซับซ้อนเกินไป โดยจาก
ผลการวิจัยสามารถนําไปต่อยอดสู่แนวทางการออกแบบสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุต่อไป  

5.3 ปัจจัยด้านสุขภาพของผู้สูงอายุหลังจากใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
      ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มข้ึนเล็กน้อยหลังจากใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น อาการตา

พร่ามัว ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดนิ้วมือ อันเนื่องมาจากการใช้งานในระยะเวลานานเกินไป ประกอบกับท่าทางท่ีไม่
เหมาะสมกับการใช้งานหรือจากปัจจัยของอุปกรณ์การสื่อสารท่ีไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการให้ความรู้ในการใช้สื่อ
สังคม ออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับปัญหาสุขภาพ โดยอาจจะเป็นสื่อเผยแพร่ประเภท
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ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้กับผู้สูงอายุในการปรับพฤติกรรมของตนหรือการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการให้ความรู้ในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ท่ีมีอยู่ในแต่ละจังหวัดท่ัวประเทศไทย เป็นต้น  

สําหรับข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเผยแพร่ในการสื่อสารสังคมออนไลน์ของผูู้สูงอายุ มีทั้งข้อมูลท่ีมาจาก 
แหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้และข้อมูลสุขภาพท่ีไม่มีแหล่งที่มาเป็นความเช่ือด้านสุขภาพทางเลือก การขายผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพต่างๆ ซึ่งจากข้อมูลด้านสุขภาพเหล่าน้ีอาจส่งผลในด้านบวกหรือด้านลบกับผู้สูงอายุได้หากผู้สูงอายุเช่ือใน 
ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น การให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อกับผู้สูงอายุจึงมีความสําคัญในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน  

จากผลการวิจัยสามารถนําไปสู่แนวทางการออกแบบสื่อสังคมออนไลน์ท่ีตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ การสือ่สารกับผู้สูงอายุในรูปแบบ
อื่นและสามารถต่อยอดการวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในผู้สูงอายใุนด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
ส่งเสริมด้านความสุข เช่น ในด้านสุขภาพ เป็นต้น  

5.4 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุหลังจากใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
      ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น  ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า

เมื่อได้รับความห่วงใยจากผู้ดูแลและครอบครัวผ่านช่องทางการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่มี
ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว   
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บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบส่วนประสมการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการโรงแรม

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในตัวอย่างของนักท่องเท่ียวใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ตัวอย่างคือ นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 

600 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์แบบจ าลององค์ประกอบเชิงยืนยันส่วนประสมการสื่อสาร

การตลาดท่ีได้ทดสอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลในระดับดี (2 = 1184.74, df = 383, P-value = 0.0, RMSEA = 

0.064, SRMR = 0.075, NNFI = 0.96, CFI = 0.97)  โดยการส่งเสริมการขายเป็นองค์ประกอบของส่วนประสมการ

สื่อสารการตลาดมคีวามส าคัญท่ีสุดโดยมีคา่น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 องคป์ระกอบท่ีมีน้ าหนักในล าดับถัดมา

คือ การประชาสัมพันธ์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.87  การโฆษณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.72  และ

การตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และกิจกรรมพิเศษ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.72, 0.70 และ 0.57 

ตามล าดับ ขณะท่ีองค์ประกอบองค์ประกอบท่ีมีน้ าหนักน้อยท่ีสุดคือ การตลาดออนไลน์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.45 ผลการวิจัยสามารถน าไปก าหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมพัฒนา ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประ

สมการสื่อสารการตลาดท่ีเหมาะสมให้กับนักทอ่งเท่ียวใน 3 จังหวัดชายแดนใตต้อ่ไป 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด, การตัดสินใจซือ้, การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยัน 

Abstract:  The study aimed to test marketing communication mix in decision making to service of tourisms for 

medium and large Hotel Industries in three southern border provinces with confirmatory factor analysis. The subjects 

were 600 tourists using for medium and large hotels in 3 southern border provinces. The researchers collected the 

data by questionnaires. The data were analyzed by second order confirmatory factor analysis (CFA). Result showed 
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that the resulting confirmatory factor analysis model exhibited a good fit to the data (2 = 1184.74, df = 383, P-

value = 0.0, RMSEA = 0.064, SRMR = 0.075, NNFI = 0.96, CFI = 0.97). The promotion factor is key component 

of marketing communications mix, with factor loading of 0.99. Public relations, direct marketing and personal selling 

and event marketing show with factor loading of 0.87, 0. 72, 0. 72 and 0.57, respectively.  The research results 

can be used to set the guidelines for hotel entrepreneurs to develop and establish a proper marketing 

communication mix strategy for medium and large hotel Industries in three southern border provinces  

Keywords: marketing communications mix, decision making, confirmatory factor analysis 

1. บทน า

สืบเนื่องจากเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ีต่ ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ราคาสินค้าโภค

ภัณฑ์ตกต่ า การค้าและเงินทุนหมุนเวียนน้อยลง ตลอดจนความผันผวนของตลาดการเงินท่ีส่งผลลบต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโลก และท าให้การจ้างงานและการบริโภคของ ประชากรท่ัวโลกหดตัวและกระทบเป็นวงกว้างไปยังประเทศ

ตา่งๆ ท่ัวโลก ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งหลายๆ ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ี้มคีวามส าคัญและมีบทบาททาง

เศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งได้รับผลกระทบดังกล่าวจากสถานการณ์ข้างตน้ ในขณะท่ีภายในประเทศไทยเองยังมีปัญหาที่

ยังต้องได้รับการแก้ไขไมว่า่จะเป็น ปัญหาทางดา้นการเมอืงและคนในสังคมท่ีแตกแยก ปัญหาทางดา้นความเชื่อม่ันของ

รัฐบาลท่ียังขาดความมีสเถียรภาพ และโดยเฉพาะประเด็นปัญหาของความมั่นคงทางชายแดนใต้ ท่ีกลายเป็นวาระ

แห่งชาติท่ีทุกฝ่ายภายในประเทศให้ความส าคัญ 

ปัญหาความมั่นคงทางชายแดนใต้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา รูปแบบของการก่อความไม่สงบ

จากท่ีเคยแสดงกลุ่ม ประกาศอุดมการณ์ชัดเจน ก่อเหตุตามวาระโอกาสต่างๆ กลายมาเป็นการก่อการแบบซุ่มโจมตี 

ลอบท ารา้ยประชาชนท้ังในท่ีสาธารณะและเขตชุมชมท่ีส าคัญท าให้ส่งผลกระทบในแง่มุมตา่งๆ มากมายไมว่า่จะเป็นใน

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน และการประกอบการ โดยเฉพาะในเร่ืองของการ

ประกอบการของอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตซ้ึ่งธุรกิจดังกล่าวท่ี

อยู่ภายในพื้นท่ีซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธวิาส ได้รับผลกระทบและส่งผลให้มีจ านวนนักท่องเท่ียว

เข้ามาพักในพืน้ท่ีน้อย ผลดังกล่าวจึงกลายเป็นปัญหาที่ภาครัฐจ าเป็นตอ้งแก้ไขและออกมาตรการพิเศษต่างๆ เพื่อช่วย

ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท้ังในระยะสั้น เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการ

การเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และระยะยาวเช่น การส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 

(Business Based Tourism) (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) แม้ว่าการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน

พื้นท่ีในของรัฐบาลท่ีด าเนินการมาจนถึงปัจจุบันจะแสดงให้เห็นว่าภาครัฐได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเหล่านี้

ให้คลี่คลายขึ้นและลดน้อยลง แต่ในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกของคนในพื้นท่ีและผู้ประกอบการต่างๆ ก็ยังมองว่า

สถานการณ์ความรุนแรงยังเหมือนเดิม เพราะปัญหาส าคัญในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ยังมีมิติความไม่สงบ และความไม่

มั่นคงเป็นฐาน ท าให้ผลกระทบตา่งๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ก็ยังคงสภาพของปัญหาเอาไว ้ 

เพื่อท่ีจะรักษาและด ารงไว้ซึ่งธุรกิจของอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ท าให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ตอ้งใช้ความพยายามอยา่งมากในการประคับประคอง และขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าว

ให้อยู่รอด นอกเหนือจากจะได้รับการช่วยเหลือของภาครัฐท่ีเข้ามามีบทบาทในการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจเองก็จ าเป็นท่ีจะต้องมีการแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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และศักยภาพในการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวด้วยการน าเอาส่วนประสมการสื่อสารการตลาดเข้ามาใช้ในช่วย

ขับเคลื่อนการพัฒนาและด าเนินธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้อยู่รอด โดยส่วนประ

สมการสื่อสารการตลาดหมายกิจกรรมท้ังมวลท่ีนักการตลาดได้กระท าขึ้น เพื่อให้เป็นข่าวสารกระตุ้น จูงใจ เพื่อสื่อ

ความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อต่างๆ ไปยังกลุม่เป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิ่งอื่นได้ เพื่อให้เกิด

การยอมรับและตัดสินใจซื้อในท่ีสุดหรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอยา่งหนึ่งตามมุง่หวังไว้ ซึ่งหัวใจส าคัญของ

การสื่อสารการตลาดคือ การสร้างตราสินค้าและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย และเพื่อ

สร้างบุคลิกภาพในระยะยาวของตราสินค้านั้นๆ ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดเป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงและ

คุณค่า ตลอดจนบุคลิกภาพของตราสินค้าผ่านเคร่ืองมือสื่อสารการตลาด โดยเคร่ืองมือเหล่านั้นจะต้องพูดในเนื้อหา

เดียวกัน (Speak with one voice) เพื่อสนับสนุนและตอกย้ าตราสินค้า ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญๆ 7 ประการ ได้แก่ 

การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดออนไลน์ และ

กิจกรรมพเิศษ (Kotler & Keller, 2012; Jaokar, Jacobs Moore & Ahvenainen, 2009; Masterman and Wood, 2006)  

การใช้ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดในธุรกิจโรงแรมจึงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากโรงแรมขนาด

กลาง ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสามารถท าให้ธุรกิจโรงแรมอยู่อย่างยั่งยืน และช่วย

กระตุ้นยอดผู้ใช้บริการได้  จากการศึกษาในอดีตของประเทศไทย พบว่า การสื่อสารการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ (อินท์อร ไตรศักดิ์, 2557) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิตสิริ ศิลปะระเสริฐ (2555) ศึกษา

เร่ือง การสื่อสารการตลาดในการับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

ของโทรศัพท์มือถือแอปเปิล รุ่น ไอโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อสารการตลาดในด้านการรับรู้สื่อโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยส าคัญส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมือถอืแอปเปิล รุ่น ไอโฟน ในกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุขสันติ์ สันทัด (2554) ท่ีศึกษา การรับรู้การสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกล้อง CANON1100D 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบการการสื่อสารการตลาดถือเป็นปัจจัยส าคัญให้ผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครรับรู้และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กล้อง CANON1100D และงานวิจัยของ ภาสกร รอดแผลง และ 

เยาวภา ปฐมศิริกุล (2560) ศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า 

เคร่ืองมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสง่เสริมการขาย การขายโดย

บุคคล และการตลาดทางตรงเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคชายไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการ 

อย่างไรก็ตามการศึกษาข้างต้นในเร่ืองของส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดนั้น จึงอาจไม่สามารถน ามาใช้ได้

โดยตรงในบริบทของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน  3 

จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากความแตกต่างในเร่ืองบริบทในพื้นท่ี อาทิเช่น วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ประเภทของธุรกิจท่ี

แตกตา่ง และสถานการณ์ความไมส่งบ 

จากข้อมูลดังกล่าวและเหตุผลข้างต้นท าให้มคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาส่วนประสมการสื่อสารการตลาดใน

การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ของนักท่องเท่ียวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลท่ีได้จะท าให้

ผู้ประกอบการทราบว่าอะไรคือปัจจัยท่ีส าคัญของส่วนประสมการสื่อสารการตลาดท่ีส าคัญและเหมาะสมในการ

ตัดสินใจใช้บริการในบริบทพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีความแตกต่างกับพื้นท่ีบริบทอื่นๆ และเพื่อให้

ผู้ประกอบการจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการสื่อสารการตลาดเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ

ของนักท่องเท่ียวและสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรม

ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อทดสอบส่วนประสมการสื่อสารการตลาดในการตัดสนิใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วย

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยันในตัวอยา่งของนักทอ่งเท่ียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

การเปิดรับข่าวสารและการตัดสินใจใชบ้ริการ 

แนวคิดการเปิดรับข่าวสาร หมายถึง กระบวนการเลือกสรรข่าวสารของผู้รับสาร (Selective Process ) ซึ่ง

อธิบายถึงกระบวนการเลือกสรรข่าวสารซึ่งมีลักษณะการท างานเป็นขั้นตอนเหมือนเคร่ืองกรอง ดังนั้นกระบวนการ

เลือกสรรข่าวสารของผู้รับสาร หมายถึง กระบวนการภายในของบุคคลในการพิจารณาเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสาร

จากสื่อต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยท่ีบุคคลนั้นมีโอกาสท่ีจะได้รับสารจากแหล่งต่างๆ มากมาย แต่บุคคลเหล่านัน้จะมี

ความพอใจหรือไม่พอใจแหล่งสารขึน้อยู่กับผู้ส่งสารท่ีมีความแตกต่างกันออกไป โดยการเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น

ประกอบด้วยกระบวนการท่ีส าคัญ 2 กระบวนการคือ การเลอืกให้ความสนใจ (Selective Attention) กับ การเลอืกรับรู้

และตีความ (Selective Perception or Interpretation) (Burgoon, Judee, Quin and Tiantian, 2006)  โดยเฉพาะใน

กระบวนการการเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีได้รับว่ามีสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับความสนใจ ความคิด ความเชื่อ และ

ทัศนคติของตนหรือไม ่ขณะเดียวกันท่ีพยายามหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารท่ีขัดต่อทัศนคติหรือความคิดเดิมของตนในการ

ให้ความสนใจในขา่วสารหรือสนใจในการเปิดรับข้อมูล ในมุมมองท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ 

การตัดสินใจซื้อหมายถึงการพิจารณาทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตนหรือสมาชิกในครอบครัวโดยมีกระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีประกอบด้วย 5 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ 

การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลอืก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยท่ีขั้นตอน

การการรับรู้ปัญหาและการค้นหาข้อมูลนัน้เป็นการท่ีผู้บริโภคมองเลือกสรรข่าวสารของสินค้าหรือบริการ ก่อนท่ีจะท า

การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยแนวคิดท่ีได้รับความนิยมน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเกณฑ์การ

ตัดสินใจการใช้บริการคือแนวคิด การสื่อสารการตลาด ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 องค์ประกอบได้แก่ การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง (Kotler & Keller, 2012) 

การสื่อสารการตลาด 

การสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 2 ฝ่าย คือระหว่างฝ่ายผู้ส่ง

ข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อกัน เมื่อพิจารณาในทาง

การตลาด เมื่อบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม ่เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เก่าหรือตอ้งการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑห์รือบริการ

เดิมท่ีมีอยู่แล้ว บริษัทก็จ าเป็นจะต้องส่งข่าวสารการขายไปยังลูกค้าท่ีคาดหวัง ผู้บริหารการตลาดก็จ าเป็นจะต้องส่ง

ข้อมูลตดิตอ่กับตลาดเป้าหมาย และสาธารณชนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายโดยผ่านเคร่ืองมือ

ส่งเสริมการตลาดท่ีจัดท าขึ้น กระบวนการส่งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในทางการตลาดเรียกว่า การสื่อสาร

ทางการตลาด หรือ Marketing Communication หรืออาจเรียกสั้นๆ ได้ว่า Marcom ดังนั้นความหมายของการสื่อสาร

การตลาด สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดกล่าวคือ เป็นกิจกรรมท้ังมวลท่ีนักการตลาดได้กระท าขึ้น เพื่อให้เป็น

ข่าวสารกระตุ้น จูงใจ เพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ

บริการหรือสิ่งอื่นได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสินใจซื้อในท่ีสุดหรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามมุ่งหวังไว้ ซึ่ง Kotler and Keller (2012) ได้เสนอมิติของการสื่อสารการตลาดหรือเรียกอกีอย่างหนึ่งได้วา่ ส่วนประ

สมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) การโฆษณา (Advertising) หมายถึงข่าวสาร
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ท่ีส่งผ่านสื่อมวลชนบางอย่างโดยมีผู้อุปถัมภ์ท่ีระบุเป็นผู้ออกค่า ใช้จ่ายในการโฆษณานั้น การโฆษณา เป็นการ

ติดต่อสื่อสารท่ีมีลักษณะเป็นการเชิญชวน สื่อท่ีใช้ในการโฆษณาได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์เป็น

ต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้สามารถส่งข่าวสารเข้าถึงตัวบุคคลแต่ละคนครอบคลุมกลุ่มบุคคลได้อยา่งกว้างขวาง 2) การส่งเสริม

การขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดท่ีจัดท าขึน้เพื่อเสนอคุณค่าหรือสิ่งจูงใจพิเศษ (Extra 

Value or Incentive) ส าหรับผลิตภัณฑใ์ห้กับพนักงานขาย ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อให้สามารถกระตุน้

การขายให้เร็วขึน้ การสง่เสริมการขายโดยท่ัวไปสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก เป็นกิจกรรมสง่เสริม

การขายท่ีมุ่งเน้นท่ีผู้บริโภค (Consumer-oriented) และเป็นประเภทท่ี 2 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นท่ีคนกลาง (Trade-

oriented) 3) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (Public relations and Publicity) หมายถึง การติดต่อสื่อสารและ

การสร้างความสัมพันธ์ของบริษัทกับกลุ่มชุมชนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ชุมชนเหล่านี้ได้แก่ ลูกค้า ผู้ขาย ปัจจัยการ

ผลิต ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท รัฐบาล สาธารณชนท่ัวไปและสังคมซึ่งองค์การนั้นด าเนินงานอยู่ โปรแกรมการ

ประชาสัมพันธ์อาจจะมีลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่วัตถุประสงค์ส าคัญก็คือ เพื่อเสริมสร้าง

สัมพันธภาพและผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเสนออีกด้วย ส่วนการเผยแพร่ข่าว (Publicity) หมายถึง ข่าวสารท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนเกี่ยวกับบริษัท สินค้าหรือบริการท่ีปรากฏในสื่อมวลชนต่างๆ ในรูปของข่าวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การ

เผยแพร่ข่าวเป็นเครื่องมือสื่อสารท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่ง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในงานประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์การ 4) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึง การติดต่อสื่อสารแบบตัวตอ่ตัว 

ซึ่งผู้ขายพยายามท่ีจะให้ความช่วยเหลือ และ/หรือ เชิญชวนผู้ซื้อท่ีมุ่งหวัง (Prospective buyers) ให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือ

บริการของบริษัท หรือให้ปฏบัิตติามความคิดอยา่งใดอย่างหนึ่งการขายโดยบุคคลเป็นองคป์ระกอบอีกตัวหน่ึงของส่วน

ประสมการส่งเสริมการตลาด จากนิยามข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ การขายโดยบุคคลเป็นการเผชญิหน้ากันระหวา่งผู้ขาย

และผู้ซื้อ เป็นการเสนอขายด้วยวาจา ตกลงซื้อขายกัน ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถสังเกตความต้องการ และพฤติกรรม

ของแต่ละฝ่ายได้อย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังสามารถปรับปรุงข้อเสนอให้สอดคล้องกันท้ังสองฝ่ายตามสถานการณ์ได้ 5) 

การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing) หมายถึง ระบบการตลาด ซึ่งองค์การใช้เคร่ืองมือสื่อสารต่างๆ ติดต่อกับกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายโดยตรง โดยมีจุดมุง่หมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอยา่งหนึ่ง และ/หรือ เกิดรายการซือ้ขายขึ้น

แม้ว่าแนวความคิดดั้งเดิม การตลาดเจาะตรงไม่ได้รวมอยู่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ในส่วนประสมการส่งเสริม

การตลาด หรือส่วนประสมการสื่อสารการตลาด  

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการหลายท่านเสนอแนวคิดทางส่วนประสมการสื่อสารการตลาดยังสามารถขยายวง

กว้างไปด้านมติิอื่นๆ โดย Jaokar, Jacobs Moore & Ahvenainen (2009) มองว่าการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 

เป็นอีกมิติของส่วนประสมการสื่อสารการตลาดท่ีมีความส าคัญและมีลักษณะการใช้เคร่ืองมือการสื่อสารผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) ซึ่งนอกจากจะท าให้แพร่กระจายข้อมูลได้อยา่งรวดเร็วแล้ว ยังท าให้การสื่อสารแบบสองทาง

ระหว่างตราสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีหลักการ

ส าคัญคือการสื่อสารท่ีสามารถโต้ตอบได้ท้ังสองฝ่าย โดยท่ีสามารถท่ีจะส่งสารรูปแบบต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ 

รูปภาพ ตัวอักษะ เพื่อแบ่งปันให้ผู้รับรับรู้ โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาเพื่อชักจูงใจผู้คนบนโลกออนไลน์และสร้าง

เครอืขา่ยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ ดังนัน้การน าสื่อสังคมออนไลนม์าใชท้างการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร เพื่อโอกาสในการเป็นท่ีรู้จัก ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ และมุ่งหวังในการเพิ่ม

ยอดขายด้วย นอกจากนั้น Masterman and Wood (2006) เสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมตลาด (Event Marketing) โดย

มีวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด ท่ีต้องการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้า โน้มน้าวให้สนใจสินค้าและ

บริการ รวมถึงสร้างการมสี่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย น าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตราสินค้านั้นๆ โดยการจัด
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กิจกรรมพิเศษทางการตลาด สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารองค์กร ได้ใน 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมส่งเสริม

การตลาด เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยเฉพาะ ช่วยสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ให้กับองคก์ร 

กิจกรรมท่ีองค์กรเข้าไปเป็นผู้สนับสนุน โดยใช้กิจกรรมในการสร้างการรับรู้แบรนด์ ภาพลักษณ์องค์กร และสร้าง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมท่ีองค์กรเป็นเจ้าภาพเพื่อให้ความบันเทิงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดขึ้นเพื่อ

สร้างและ/หรือรักษาความสัมพันธ์อันดกีับกลุม่เป้าหมายและเสริมสร้างภาพลักษณท่ี์ดใีห้กับองคก์รหรือตราสินคา้ 

จากแนวคิดข้างตน้ผู้วจิัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวจิัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมในข้างตน้ (Kotler 

and Keller, 2012; Jaokar, Jacobs Moore & Ahvenainen, 2009; Masterman and Wood, 2006  (ดังแสดงในรูปท่ี 1 ซึ่ง

ในกรอบแนวคิดวจิัยดังกล่าวผู้วจิัยได้ก าหนดให้แบบจ าลององคป์ระกอบเกณฑ์เกณฑ์สว่นประสมการสื่อสารการตลาด

ในการตัดสนิใจใชบ้ริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ของนักท่องเท่ียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีตัวแปร

แฝงทั้งหมด (Latent Variables) จ านวน 8 ตัว ประกอบด้วย การสื่อสารการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ

ส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การขายตรง การตลาดออนไลน์ และกิจกรรมพิเศษ ในส่วนตัวแปรสังเกตได้ 

(Observed Variables) ของตัวแปรแฝงประกอบด้วย Adv1= มโีฆษณาผ่านสื่อท่ีจูงใจให้ใชบ้ริการ Adv2 = มโีฆษณาผ่าน

สื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง Adv3 = ข่าวสารโฆษณาของโรงแรมจดจ าง่าย Adv4 = สารจากโฆษณาท าให้รับรู้ข่าวสาร

โปรโมชั่นต่างๆ Adv5 = สารจากโฆษณามีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Adv6 = ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

บริเวณถนนหลักสร้างความนา่สนใจ Pr1= มกีารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของโรงแรมผ่านสื่ออยา่งสม่ าเสมอ Pr2= มี

การสร้างเครือข่าย/ความสัมพันธ์กับบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนอย่างสม่ าเสมอ Pr3 = มีการแจ้งข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆอย่างสม่ าเสมอ Persell1 = มีสิทธิพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ จูงใจให้เลือกใช้

บริการ  Persell2 = มีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดในช่วงเทศการส าคัญๆ อยู่เสมอ Persell3 =  มีสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า

ประจ า Persell4 = มโีปรโมช่ันร่วมกับธุรกิจอื่นจูงใจให้ใช้บริการ Person1 = พนักงานมีใจบริการ Person2 = พนักงานมี

การแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ท าให้จดจ าได้ง่าย Person3 = พนักงานมีอัธยาศัยดี Person4 = พนักงานสามารถให้ข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้าได้อย่างดี Person5 = พนักงานสามารถโน้มน้าวให้กลับมาใช้บริการในคร้ังต่อไป Person6 = พนักงาน

สามารถพูดภาษามาลายูได้ Direct1 = SMS ทางโทรศัพท์ท าให้ได้รับข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ  Direct2 = สารทาง SMS 

สร้างความสนใจให้อยากใช้บริการ Direct3 = สารทาง E-mail ท าให้รับรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ Direct4 =  สารทาง 

E-mail ท าให้อยากใช้บริการ Direct5 = มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษต่างๆผ่านทางจดหมาย Online1 = Website

หลักสร้างความสะดวกในการคน้หาข้อมูลต่างๆ Online2 = Website หลักมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจเลอืกใช้บริการ Online3 =

Website เป็นช่องทางหลักในกาติดต่อกับโรงแรมได้ง่าย Evt1 = กิจกรรมพิเศษทางการตลาดท าให้สนใจใช้บริการ

Evt2 =กิจกรรมสนับสนุนงานสังคมท าให้รู้จักโรงแรมมากขึ้น Evt3 =กิจกรรมในการสนับสนุนงานทางสังคมสร้าง

ทัศนคติท่ีดตีอ่โรงแรม
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การสื่อสาร

การตลาด (MC) 

โฆษณา1 (Adv 1) 

การตลาด

ออนไลน ์

(Online)

กจิกรรมพิเศษ 

(Evt) 

การตลาด

ทางตรง 

(Direct)

การส่งเสริมการ

ขาย 

การขายโดย

บุคคล(Person) 

การ

ประชาสัมพันธ์ 

การโฆษณา

(Adv) โฆษณา 2 (ADV 2) 

โฆษณา 3 (ADV 3) 

โฆษณา 4 (ADV 4) 

โฆษณา 5 (ADV 5) 

โฆษณา 6 (ADV 6) 

ประชาสัมพันธ์ 1 (PR 1) 

ประชาสัมพันธ์ 2 (PR 2) 

ประชาสัมพันธ์ 3 (PR 3) 

ส่งเสริมการขาย 1 (Persell 1) 
ส่งเสริมการขาย 2 (Persell 2) 

ส่งเสริมการขาย 3 (Persell 3) 

ส่งเสริมการขาย 4 (Persell 4) 

การขายโดยบุคคล 1 (Person 1) 

การขายโดยบุคคล 2 (Person 2) 

การขายโดยบุคคล 3 (Person 

3)การขายโดยบุคคล 4 (Person 4) 

การขายโดยบุคคล 5 (Person 

5)การขายโดยบุคคล 6 (Person

6)การตลาดทางตรง 1 (Direct 1)

การตลาดทางตรง 2 (Direct 2) 

การตลาดทางตรง 3 (Direct 3) 

การตลาดทางตรง 4 (Direct 4) 

การตลาดทางตรง 5 (Direct 5) 

การตลาดออนไลน์ 1 (Online 1) 

การตลาดออนไลน์ 2 (Online 2) 

การตลาดออนไลน์ 3 (Online 3) 

กิจกรรมพเิศษ 1 (Evt 1) 

กิจกรรมพเิศษ 2 (Evt 2) 

กิจกรรมพเิศษ 3 (Evt 3) 
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2. การด าเนินการวิจัย

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน 3 จังหวัดชายแดน

ใต ้ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจากในการเก็บขอ้มูลจากทางโรงแรมไม่ทราบจ านวนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการในโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีแน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ใ ช้การก าหนดตัวอย่างตาม

หลักการวเิคราะห์ด้วยแนวคิดของ Kline (2011) โดยกลุม่ตัวอย่างควรมไีมน่อ้ยกวา่ 200 หนว่ย ซึ่งมีเกณฑ์ขัน้ต่ าในการ

ก าหนดตัวอยา่งควรใชผู้้ตอบอย่างนอ้ย 5 คน ตอ่ 1 พารามิเตอร์ท่ีต้องประมาณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ Hair, et al. (2010) 

ท่ีเสนอว่า ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวอย่างมีขนาดอย่างน้อย 5 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ท่ีต้องการ

ประมาณค่า แต่เพื่อให้ข้อมูลมคีวามคงท่ีผู้วิจัยจึงท าการเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอยา่งเป็น 3 เท่าจึงท าการเก็บข้อมูลกับ

กลุ่มตัวอยา่งทัง้หมด 600 คน  

ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึน้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในก าหนดและประยุกต์ใช้รายการวัดตัวแปร แบบสอบถามท่ีได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 

ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยเลือกค าถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ต่อมาผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้กับนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้

อยู่ในพื้นท่ีวิจัย จ านวน 30 ราย เพื่อทดสอบความเท่ียงหรือ สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α Coefficient) ซึ่งทุก

ตัวแปรมคี่ามากกวา่ 0.7  

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 (2nd Order Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบเพื่อแสดงอิทธิพลของเกณฑ์การใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ของ

นักท่องเท่ียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการประมาณค่าพารามเิตอร์วิธีประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด ท าการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ทุกค่าในโมเดลแล้วค านวณกลับเป็นค่าความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตัวแปร

สังเกตได้ ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล (Model fit) โดยพิจารณาค่าสถิติ ไค-แสควร์ (2 – test) ค่าสัดสว่น (2 

/df) ดัชนีวัดความสอดคล้อง (GFI) ดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่ายกก าลังสอง 

(RMSEA) ดัชนีรากทีสองของค่าเฉลี่ยของส่วนท่ีเหลือยกก าลังสองแบบปรับมาตรฐาน (SRMR) ดัชนีวัดระดับความ

สอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) ดัชนวีัดระดับความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (NNFI) เกณฑ์ในการพจิารณาความสอดคล้อง

กลมกลืนของโมเดล ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องของแบบจ าลอง 

ดัชน ี เกณฑ์การตัดสินใจ

ระดับด ี

เกณฑ์การตัดสินใจ

ระดับรับได ้

2 – test ค่าไค-สแควร์ P > .05 - 

ดัชนรีากทีสองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่ายกก าลังสอง (RMSEA) 

≤0.050 ≤0.08 

ดัชนรีากที่สองของค่าเฉลี่ยของสว่นท่ีเหลอืยกก าลังสองแบบ

ปรับมาตรฐาน (SRMR) 

≤0.080 <0.100 

ดัชนวีัดระดับความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) >0.95 >0.90

ดัชนวีัดระดับความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (NNFI) >0.95 >0.90

ที่มา: Hair, et al. (2010) 
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3. ผลการศึกษา

 กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนท้ังสิ้น 600 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุอยู่

ในช่วงระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 สัญชาติไทย ร้อยละ 99.50 สถานภาพโสด ร้อยละ 54.67 นับถือ

ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 71.17  ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีจังหวัดนราธิวาสร้อยละ 41.17 รองลงมาคือจังหวัดยะลา ร้อยละ 

24.83  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาเป็นระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ  

16.33 รายได้โดยรวมของครอบครัวตอ่เดอืน  คือ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.67 โรงแรมในสามจังหวัดท่ี

กลุ่มตัวอยา่งเคยเข้าพักมากท่ีสุด เป็นโรงแรมในจังหวัดปัตตาน ีคิดเป็นร้อยละ 33.33  รองลงมาคือจังหวัดยะลา ร้อย

ละ 33.50 โดยมีลักษณะการเข้าพักแบบการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.33  รองลงมาเป็นการ

ท่องเท่ียวสว่นตัว คิดเป็นร้อยละ 13.50  ซึ่งระยะเวลาท่ีเคยพักอาศัยอยูใ่นพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโ้ดยส่วนใหญ่ 

น้อยกว่า 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 52.83 ผลการวิเคราะห์ในคร้ังแรกโมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามดัชนีชี้วัดโดยพิจารณาจากค่า Modification Index และความเป็นไปได้ทางทฤษฎีใน

ประเด็นท่ีโปรแกรมเสนอให้ปรับปรุง โดยผู้วจิัยปรับแบบจ าลองด้วยการเพิ่ม error covariance จนกระท่ังโมเดลมคีวาม

สอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชงิประจักษ ์ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองท่ีปรับแลว้แสดงอยูใ่นตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 องคป์ระกอบเชงิยนืยันเกณฑ์สว่นประสมการสื่อสารการตลาดในการตัดสนิใจใชบ้ริการโรงแรมขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ของนักท่องเท่ียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

องค์ประกอบภายในอนัดับทีส่อง องค์ประกอบภายในอนัดับทีห่นึ่ง 

องค์ประกอบ  SE R2 องค์ประกอบ  SE R2 

การโฆษณา 0.72 0.06 0.52 มโีฆษณาผา่นสื่อท่ีจูงใจให้ใชบ้ริการ 0.61 0.03 0.37 

มโีฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง 0.68 0.03 0.46 

ข่าวสารโฆษณาของโรงแรมจดจ าง่าย 0.64 0.03 0.41 

สารจากโฆษณาท าให้รับรู้ข่าวสารโปรโมชั่น

ตา่งๆ  

0.77 0.02 0.60 

สารจากโฆษณามีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

เลอืกใช้บริการ 

0.65 0.02 0.43 

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณถนนหลักสร้าง

ความนา่สนใจ 

0.65 0.03 0.42 

การประชาสัมพันธ์ 0.87 0.07 0.75 มีการประชาประสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ

โรงแรมผ่านสื่ออยา่งสม่ าเสมอ 

0.58 0.03 0.34 

มีการสร้างเครือข่าย/ความสัมพันธ์กับบุคคล

ของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนอยา่งสม่ าเสมอ 

0.78 0.03 0.61 

มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยัง

หนว่ยงานตา่งๆ อย่างสม่ าเสมอ 

0.84 0.03 0.70 
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องค์ประกอบภายในอันดับที่สอง องค์ประกอบภายในอนัดับทีห่นึ่ง 

องค์ประกอบ  SE R2 องค์ประกอบ  SE R2 

การสง่เสริมการขาย 0.99 0.05 0.99 มีสิทธิพิเศษ ให้กับหน่วยงานต่างๆ จูงใจให้

เลอืกใช้บริการ 

0.76 0.03 0.58 

มีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดในช่วงเทศกาล

ส าคัญๆ อยู่เสมอ 

0.59 0.03 0.34 

มสีิทธิพิเศษให้กับลูกค้าประจ า 0.61 0.03 0.37 

มโีปรโมช่ันร่วมกับธุรกิจอื่น จูงใจให้ใชบ้ริการ 0.61 0.03 0.37 

การขายโดยบุคคล 0.70 0.07 0.49 พนักงานมีใจบริการ 0.50 0.03 0.25 

พนักงานมีการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ท าให้

จดจ าได้งา่ย 

0.70 0.03 0.49 

พนักงานมีอัธยาศัยด ี 0.56 0.03 0.32 

พนักงานสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้

อย่างด ี

0.45 0.02 0.20 

พนักงานสามารถโน้มน้าวให้กลับมาใช้

บริการในคร้ังต่อไป 

0.57 0.03 0.33 

พนักงานสามารถพูดมลายไูด้ 0.69 0.05 0.48 

การตลาดทางตรง 0.72 0.05 0.52 SMS ทาง โทรศัพ ท์ท า ให้ ได้ รับข่ า วสาร

โปรโมช่ันต่างๆ 

0.76 0.03 0.58 

สารทาง SMS สร้างความสนใจให้อยากใช้

บริการ 

0.80 0.03 0.64 

สารทาง E-mail ท าให้รับรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่น

ตา่งๆ  

0.73 0.03 0.53 

สารทาง E-mail ท าให้อยากใชบ้ริการ 0.70 0.03 0.49 

มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร,สิทธิพิเศษต่างๆ 

ผ่านทางจดหมาย  

0.85 0.03 0.72 

Online Marketing 0.45 0.05 0.20 Website หลักสร้างความสะดวกในการค้นหา

ข้อมูลต่างๆ  

0.79 0.02 0.62 

Website หลักมีข้อมูลท่ีน่าสนใจให้เลือกใช้

บริการ 

0.87 0.02 0.75 

Website เป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับ

โรงแรมได้ง่าย 

0.71 0.02 0.51 

K D S  2 0 1 8   หน้า  554



องค์ประกอบภายในอันดับที่สอง องค์ประกอบภายในอนัดับทีห่นึ่ง 

องค์ประกอบ  SE R2 องค์ประกอบ  SE R2 

กิจกรรมพเิศษ 0.57 0.05 0.32 กิจกรรมพเิศษทางการตลาดท าให้สนใจใช้

บริการ 

0.83 0.02 0.68 

กิจกรรมสนับสนุนงานสังคมท าให้รู้จัก

โรงแรมมากขึน้ 

0.84 0.05 0.71 

กิจกรรมในการสนับสนุนงานทางสังคม

สร้างทัศนคติท่ีดตีอ่โรงแรม 

0.82 0.03 0.67 

ผลจากการทดสอบ

สถิต ิ
2 = 1184.74, df = 383, P-value = 0.0, RMSEA = 0.064, SRMR = 0.075, NNFI = 0.96,

CFI = 0.97

จากตารางท่ี 2 พบวา่แบบจ าลองมคีวามสอดคล้องกับขอ้มูลในระดับดี คือมคี่า 2 = 1184.74, df = 383, P-

value = 0.0, 2/df = 3.09, RMSEA = 0.064, SRMR = 0.075, NNFI = 0.96, CFI = 0.97 และเกณฑ์ส่วนประสม

ทางการสื่อสารการตลาดท้ัง 7 องค์ประกอบมีค่าน้ าหนักระหว่าง 0.45 – 0.99 เรียงล าดับจากน้อยไปมากดังนี้ 

การตลาดออนไลน์ กิจกรรมพิเศษอื่นๆ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และ

การสง่เสริมการขาย   
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รูปท่ี 2 แบบจ าลององคป์ระกอบเกณฑ์เกณฑ์สว่นประสมการสื่อสารการตลาดในการตัดสนิใจใช้บริการโรงแรมขนาด

กลางและขนาดใหญข่องนักทอ่งเท่ียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การสื่อสาร

การตลาด (MC) 

โฆษณา1 (Adv 1) 

การตลาด

ออนไลน ์

กจิกรรมพิเศษ 

(Evt) 

การตลาด

ทางตรง 

การส่งเสริมการ

ขาย

การขายโดย

บุคคล(Person) 

การ

ประชาสัมพันธ ์

(Pr)

การโฆษณา

(Adv) โฆษณา 2 (ADV 2) 

โฆษณา 3 (ADV 3) 

โฆษณา 4 (ADV 4) 

โฆษณา 5 (ADV 5) 

โฆษณา 6 (ADV 6) 

ประชาสัมพันธ์ 1 (PR 1) 

ประชาสัมพันธ์ 2 (PR 2) 

ประชาสัมพันธ์ 3 (PR 3) 

ส่งเสริมการขาย 1 (Persell 1) 

ส่งเสริมการขาย 2 (Persell 2) 

ส่งเสริมการขาย 3 (Persell 3) 

ส่งเสริมการขาย 4 (Persell 4) 

การขายโดยบุคคล 1 (Person 1) 

การขายโดยบุคคล 2 (Person 2) 

การขายโดยบุคคล 3 (Person 

3)การขายโดยบุคคล 4 (Person 4) 

การขายโดยบุคคล 5 (Person 

5)การขายโดยบุคคล 6 (Person 

6)การตลาดทางตรง 1 (Direct 1)

การตลาดทางตรง 2 (Direct 2) 

การตลาดทางตรง 3 (Direct 3) 

การตลาดทางตรง 4 (Direct 4) 

การตลาดทางตรง 5 (Direct 5) 

การตลาดออนไลน์ 1 (Online 1) 

การตลาดออนไลน์ 2 (Online 2) 

การตลาดออนไลน์ 3 (Online 3) 

กิจกรรมพเิศษ 1 (Evt 1) 

กิจกรรมพเิศษ 2 (Evt 2) 

กิจกรรมพเิศษ 3 (Evt 3) 

0.72 
0.87 

0.99 

0.70 

0.72 

0.45 

0.57 

0.82 
0.84 

0.83 

0.61 

0.71 
0.87 

0.79 

0.85 

0.70 

0.80 

0.76 

0.73 

0.69 
0.57 

0.45 

0.56 
0.70 

0.61 

0.50 

0.61 

0.59 
0.76 

0.84 0.78 

0.58 

0.68 

0.64 

0.77 

0.65 0.65 
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ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการขาย เป็นองค์ประกอบส าคัญของส่วนประสมการสื่อสาร

การตลาดในการตัดสนิใจใชบ้ริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีคา่น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 0.99 ค่า 

R2 = 0.99 เกิดจากองค์ประกอบย่อยได้แก่ มีสิทธิพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ จูงใจให้เลือกใช้บริการ มีการจัด

โปรโมช่ันสว่นลดในชว่งเทศการส าคัญๆ อยู่เสมอ มสีิทธิพิเศษให้กับลูกค้าประจ า และมีโปรโมช่ันร่วมกับธุรกิจอื่นจูงใจ

ให้ใช้บริการ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบลดหลั่นกันลงมา ล าดับถัดมาคือ เกณฑ์ในด้าน การประชาสัมพันธ์ โดยมีค่า

น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 0.87 ค่า R2 = 0.75 ท่ีได้สะท้อนองค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์ของโรงแรมผ่านสื่ออย่างสม่ าเสมอ มีการสร้างเครือข่าย/ความสัมพันธ์กับบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ/

เอกชนอย่างสม่ าเสมอ และมีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่ างๆ อย่างสม่ าเสมอ ถัดมาเป็น

องค์ประกอบด้านการโฆษณาและการตลาดทางตรง โดยด้านโฆษณามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 0.72 ค่า R2 

= 0.52 มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ มีโฆษณาผ่านสื่อท่ีจูงใจให้ใช้บริการ มีโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ข่าวสาร

โฆษณาของโรงแรมจดจ าง่าย สารจากโฆษณาท าให้รับรู้ข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ สารจากโฆษณามีประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณถนนหลักสร้างความน่าสนใจ ขณะท่ีเกณฑ์ด้านการตลาด

ทางตรงมคี่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 0.72 ค่า R2 = 0.52 ส่วนด้านการขายโดยบุคคลมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐาน 0.72 ค่า R2 = 0.52 เกิดจากองค์ประกอบย่อยได้แก่ พนักงานมีใจบริการ พนักงานมีการแต่งกายเป็น

เอกลักษณ์ท าให้จดจ าได้ง่าย พนักงานมีอัธยาศัยดี พนักงานสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างดี พนักง าน

สามารถโน้มน้าวให้กลับมาใช้บริการในคร้ังตอ่ไปและพนักงานสามารถพูดภาษามาลายูได้ ส่วนเกณฑ์ท่ีมีน้ าหนักน้อย

และนอ้ยท่ีสุดตามล าดับเป็นเกณฑ์ในดา้นกิจกรรมพิเศษอื่นๆ และการตลาดออนไลน ์เกณฑ์ในด้านกจิกรรมพเิศษมีค่า

น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 0.57 ค่า R2 = 0.32 เกิดจากองค์ประกอบย่อยได้แก่ กิจกรรมพิเศษทางการตลาดท า

ให้สนใจใช้บริการ กิจกรรมสนับสนุนงานสังคมท าให้รู้จักโรงแรมมากขึ้นและกิจกรรมในการสนับสนุนงานทางสังคม

สร้างทัศนคติท่ีดตีอ่โรงแรม เกณฑ์การตลาดออนไลน์มีคา่น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 0.45 ค่า R2 = 0.20 เกิดจาก

องค์ประกอบย่อย Website หลักสร้างความสะดวกในการค้นหาข้อมูลต่างๆ Website หลักมีข้อมูลท่ีน่าสนใจเลือกใช้

บริการและ Website เป็นช่องทางหลักในการตดิตอ่กับโรงแรมได้ง่าย 

4. อภปิรายผล

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 พบว่า การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ถือเป็น

องคป์ระกอบท่ีส าคัญในล าดับแรกและสองของสว่นประสมการสื่อสารการตลาดในการตัดสนิใจใชบ้ริการโรงแรมขนาด

กลางและขนาดใหญ่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยท่ีโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่เสนอสิทธิพิเศษให้กับ

หน่วยงานต่างๆ จูงใจให้เลือกใช้บริการ การจัดโปรโมชั่นส่วนลดในช่วงเทศการส าคัญๆ อยู่เสมอ การให้สิทธิพิเศษ

ให้กับลูกค้าประจ า และการเสนอโปรโมชั่นร่วมกับธุรกิจอื่นจูงใจให้ใช้บริการ รวมถึงการท าการเสนอข้อมูลข่าวสาร

หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลและภาพลักษณ์ของโรงแรม การสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลของ

หน่วยงาน และการแจ้งข่าวสารไปยังไปยังลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจใช้บริการของ

ทางโรงแรมไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งข้อค้นพบนี้เป็นไปในท านองเดียวกับ

ผลงานวิจัยของ ทนตวรรณ คณะเจริญ (2558) และ พนิตศิริ ศิลประเสริฐ. (2555) พบว่า การส่งเสริมการขายเป็น

องคป์ระกอบส าคัญที่ผู้ประกอบการโรงแรมใชเ้ป็นเคร่ืองมอืสื่อสารให้กับผู้บริโภคเกิดพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้า

หรือบริการ เนื่องจากการส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมท่ีผู้ประกอบการจัดท าขึ้นเพื่อเสนอคุณค่าหรือสิ่งจูงใจพิเศษ

ส าหรับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้บริโภคไม่วา่จะเป็นผู้บริโภคท่ีเป็นคนกลางหรือผู้บริโภคท่ีเป็นผู้บริโภคท่ีแท้จริง 

ขณะท่ีในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อค้นพบมีความสอดคล้องกับ ภาสกร รอดแผลง และ เยาวภา ปฐมศิริกุล 
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(2560) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอิทธิพลต่อธุรกิจของโรงแรมในประเทศไทย

โดยเฉพาะในด้านของการประชาสัมพันธ์คุณค่าและภาพลักษณ์ท่ีดี เนื่องจากการประชาสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมของ

ผู้ประกอบการท าการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ของโรงแรมกับกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยข้อมูลใน

การประชาสัมพันธ์สามารถท าเป็นในลักษณะท่ีเป็นทางการหรือไม่ทางการได้ แต่วัตถุประสงค์หลักหรือใจความหลัก

ของผู้ประกอบการคือการเน้นการสร้างความสัมพันธ์ภาพของโรงแรมกับการให้บริการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นซึ่งข่าวสารท่ี

เผยแพร่ต่อผู้บริโภคท าเพ่ือสร้างภาพลักษณท่ี์ดใีห้กับโรงแรม 

อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบด้านการโฆษณา การตลาดทางตรง และการขายทางตรง แม้ว่าจะมคีวามส าคัญ

ท่ีน้อยกว่าองค์ประกอบส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ แต่

ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถน าองค์ประกอบเหล่านี้มาพัฒนาและออกแบบการสื่อสารการตลาดให้เกิดประสิทธิผล

ไปยังผู้บริโภคได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรัตน์ สงสุข (2559) และ ภาสกร รอดแผลง และ เยาวภา ปฐมศริิกุล 

(2560) แสดงให้เห็นว่า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการด้านการโฆษณา การตลาดทางตรง และด้านการขายโดย

บุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อการพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว เนื่องจากการโฆษณาเป็นกิจกรรมท่ี

ผู้ประกอบการส่งข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในลักษณะเชิญชวนเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคท่ีเป็นตัวบุคคลและกลุ่มได้อย่า

กว้างขวางควบคู่ไปกับการตลาดทางตรงและการขายโดยบุคคลที่ตดิตอ่สื่อสารไปยังผู้บริโภคท่ีเป็นตัวต่อตัวและส่งตรง

ไปยังกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้เกิดการตอบสนองในการใช้บริการ ขณะท่ีกิจกรรมพิเศษและ

การตลาดออนไลน์แม้ว่าจะเป็นส่วนประสมท่ีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบท่ีน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งเสริมการ

ขาย การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การตลาดทางตรง และการขายโดยบุคคล ถือว่า ยังคงมีความส าคัญท่ี

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้สามารถน ามาพัฒนาและออกแบบและบูรณาการกับส่วน

ประสมด้านการสื่อสารการตลาดด้านอ่ืนๆ อาทิเชน่ การสง่เสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาทางด้าน

การสื่อสารท่ีส่งผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการท่ีจะส่งผลให้ผู้บริโภคในพื้นท่ีตัดสินใช้

บริการ เนื่องจากกิจกรรมพิเศษเป็นการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้า โน้มน้าวให้สนใจสินค้าและบริการ 

รวมถึงสร้างการมสี่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย น าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดใีห้กับตราสินค้านั้นๆ โดยการจัดกิจกรรม

พิเศษทางการตลาด ขณะท่ีการตลาดออนไลน์เป็นการสื่อสารท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งนอกจากจะท า

ให้แพร่กระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังท าให้การสื่อสารแบบสองทางระหว่างตราสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีหลักการส าคัญคือการสื่อสารท่ีสามารถโต้ตอบ

ได้ท้ังสองฝ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุพงค์ ม่วงอินทร์ (2557) แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงต่อการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค และ วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) 

ศกึษาเร่ืองกิจกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนดข์ององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผลจากการวิจัยนี้ท าให้ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้น

การใช้สว่นประสมการสื่อสารการตลาดในด้านการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การตลาดทางตรง 

และการขายโดยบุคคล การตลาดกิจกรรมและการตลาดออนไลน์มาบูรณาการกับแผนทางด้านการตลาดในด้านของ 

การให้บริการ ราคา และท าเลท่ีต้ัง เพื่อให้ผู้ใชบ้ริการหรือผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการมาใช้บริการโรงแรมในพื้นท่ี

ดังกล่าวและยังรวมถึงสามารถกระตุ้นให้กลุ่มผู้ใช้บริการหรือกลุ่มผู้บริโภคเดิมตัดสินใจใชบ้ริการซ้ าและสามารถสรา้ง

รายได้และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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2. การวิจัยคร้ังนี้ก าหนดขอบเขตการวิจัยพื้นท่ีในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งผลท่ีได้อาจมีข้อจ ากัดของ

ผลการวิจัยท่ีสะท้อนให้เห็นเกณฑ์การส่งเสริมการขายในเร่ืองของบริบทวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ประเภทของธุรกิจท่ี

แตกตา่ง และสถานการณ์ความไม่สงบในภาพรวม ดังนัน้ในการวจิัยในอนาคตควรมีการท าวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูล

จากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นท่ีอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมมากขึน้ รวมถึงในมุมมองของผู้ใช้บริการในดา้นของการวิจัย

เชิงคุณภาพเพื่อมาเติมเต็มให้งานวิจัยมีความลุ่มลึกในเนื้อหามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นควรได้มีการวิเคราะห์เกณฑ์ส่วน

ประสมทางการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้โดยจ าแนกหลักประชากรศาสตร์ หลักจิตวิทยา และหลัก

พฤตกิรรมตอ่ไป 

5. สรุปผลการวิจัย

ผลจากงานวจิัย สามารถสรุปได้ว่า ผลจากการทดสอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ส่วน

ประสมการสื่อสารการตลาดท้ัง 7 ประกอบด้วย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การตลาด

ทางตรง และการขายโดยบุคคล การตลาดกิจกรรมและการตลาดออนไลน์ตามล าดับ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการ

ตัดสนิใจใชบ้ริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ของนักท่องเท่ียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มคีวามสอดคล้องกับ

กรอบแนวคิดท่ีได้มากจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถน าผลท่ีได้จากวิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการ

สื่อสารการตลาดเพื่อให้ตอบสนองกับความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและสามารถน าข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ในการสร้าง

ความเข้มแข็งและพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัดชายแดนใตต้อ่ไป 
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A Study of Public Relations in Building Image of Yala Community Development Office 
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บทคัดย่อ: การศึกษาการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา มวีัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีผู้วิจัยเข้าไปสังเกตแบบมีส่วนร่วม และเป็นผู้เข้าร่วมโดย

สมบูรณ์ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ศึกษาการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา โดยการประชุมและพูดคุยกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และศกึษาข้อมูลจากเว็บไซต์ 

เพจเฟซบุก๊ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และเอกสารอื่น ๆ ส่วนท่ี 2 ศกึษารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 

กระบวนการด าเนนิงานประชาสัมพันธ์ม ี4 ขั้นตอนคอื 1) การส ารวจและค้นควา้หาข้อมูล 2) การวางแผนและด าเนินงาน 3) 

การสื่อสาร และ 4) การประเมินผล ส่วนรูปแบบและสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ

องค์กรนั้น มี 5 สื่อด้วยกันคือ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร เพจเฟซบุ๊กองค์กร รายการ

วทิยุกระจายเสียง สปอตวทิยุ และสื่อบุคคล 

ค าส าคัญ: การประชาสัมพันธ์, ภาพลักษณ,์ การเสริมสร้างภาพลักษณอ์งคก์ร 

Abstract: This study of public relations role in building image is to examine process of public relations, type and public 

relations tools in building image of the Yala Community Development Office.  The research is divided into two parts. 

Firstly, meetings with key informants, social media content analysis of website and Facebook Page of the Yala 

Community Development Office, and related documents are used to investigate public relations process in building 

image.  Secondly, participant observation, a qualitative research method used to examine type and public relations 

tools.  The findings revealed that process of public relations involved with the four steps:  survey and data collection, 

planning and programming, communication and evaluation.  The website, Facebook Page, radio program, radio spot, 

and personal media have been used as public relations tools to reach the target audiences. 

Keywords: Public relations, image, organization image building 
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1. บทน า

การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่างองค์กรและหนว่ยงานตา่ง ๆ กับประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง มสี่วนส าคัญท่ีจะน ามาซึ่ง

ความเข้าใจ ความศรัทธา ความเชื่อมั่น และการยอมรับจากประชาชนโดยท่ัวไป ด้วยเหตุนี้ องค์กรภาครัฐและเอกชนใน

ปัจจุบันต่างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีบทบาทและหน้าท่ีหลักในการสร้างความเข้าใจ 

ปกป้องและรักษาชื่อเสียงขององค์กรมิให้เสื่อมเสีย ตลอดจนแก้ไขความเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อ

หวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน อันจะน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรในระยะยาวต่อไป 

ภาพลักษณ์ (Image) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล สามารถท าให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกับ

ทัศนคติและความรู้สึกท่ีมีต่อภาพลักษณ์นั้น (Boulding, 1975) ดังนั้น องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนต่างให้ความส าคัญกับ

การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร โดยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และรูปแบบการสื่อสารใหม่ ๆ 

ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยกีารสื่อสารยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อีก

ท้ังเพื่อให้องค์กรเป็นท่ียอมรับและได้รับความไวว้างใจจากประชาชนตลอดไป 

การประชาสัมพันธ์ เป็นความพยายามท่ีมีการวางแผนในการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดและจิตใจของ

สาธารณชนท่ีเกี่ยวข้อง โดยกระท าสิ่งท่ีดีและมีคุณค่าต่อสังคม เพื่อให้สาธารณชนเหล่านั้นมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานและ

องค์กร ตลอดจนมีภาพลักษณ์ท่ีดีเกี่ยวกับองค์กรในด้านตา่ง ๆ เพื่อให้องค์กรได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือท่ีดีจาก

สาธารณชนท่ีเกี่ยวข้องในระยะยาวต่อเนื่องกันไปเร่ือย ๆ (เสรี วงษ์มณฑา, 2546) ในด้านการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์

คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจ (mental picture) ของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้ โดยเกิดจากการ

รับรู้ท่ีประทับใจ ซึ่งอาจจะได้มาจากประสบการณ์ทางตรง (direct experience) ท่ีได้ไปพบและสัมผัสด้วยตนเอง เชน่ การไป

ใชบ้ริการ หรือการตดิตอ่สื่อสาร และอาจจะได้มาจากประสบการณ์ทางอ้อม (indirect experience) เป็นการได้รับฟังจากค า

บอกเล่าของบุคคล การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนหรือสื่อขององค์กรนั้น ๆ (พรทิพย์ พิมลสินธ์ุ, 2545) การ

ประชาสัมพันธ์จึงเป็นการบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ท้ังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการท า

กิจกรรมอื่น ๆ เชน่ การบริการของเจ้าหนา้ท่ี การดูแลอาคารสถานท่ี และการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ อกีด้วย (เสรี วงษ์มณฑา, 

2561) ซึ่งการท่ีจะสื่อสารไปยังสาธารณชนเป้าหมายได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น รูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ต้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วย 

การศึกษาการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการวิจัยนี้ กรณีศึกษาคือ ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดยะลา (สพจ.ยะลา) ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐท่ีด าเนินงานด้านการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบในงาน

ประชาสัมพันธ์ขององคก์ร 

การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ (Government Public Relations) เป็นการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ราชการ โดยใช้วิธีการกระจายข่าวสาร เผยแพร่ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย การด าเนินงาน ผลงานต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ 

เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหนว่ยงานราชการสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมอืและความนยิมจากประชาชนกลุ่ม

ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลส าเร็จแก่พันธกิจของหนว่ยงานโดยรวม (ฤทธิรุตม์ คงเมือง, 2557) การประชาสัมพันธ์องคก์ร

ภาครัฐจึงเป็นเคร่ืองมือสื่อสารท่ีส าคัญในการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก

ประชาชนให้มากขึน้ 
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ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจหลัก 4 ด้านด้วยกันคือ 1) พัฒนาระบบและกลไก

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน 2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน 3) ส่งเสริมการ

พัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และ 4) พัฒนาสมรรถนะองค์กร

ในการท างานเชิงบูรณาการ (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา, 2561) ซึ่งเคร่ืองมือส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจ

ดังกล่าวให้บรรลุผลก็คือ การประชาสัมพันธ์ท่ีปรับรูปแบบการสื่อสารให้มีหลากหลายช่องทาง และปรับกลยุทธ์ในการ

วางแผนและบริหารงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม ผู้วิจัยต้องการท่ีจะทราบว่า ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดยะลาในปัจจุบันมีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างไร รูปแบบและ

วิธีการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้นมีกี่ช่องทาง ใช้สื่อประเภทใดบ้าง มีความเหมาะสมหรือไม ่อย่างไร 

ท้ังนี้ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย จะเป็นข้อเสนอแนะให้กับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เพื่อน าไปปรับปรุงและแก้ไข

การด าเนนิงานดา้นการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณข์ององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา” 

มวีัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาการด าเนนิงานดา้นการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณข์องส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ยะลา

2. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ยะลา

3. การด าเนนิการวิจัย

การศึกษาการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ยะลา เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพท่ีผู้วจิัยเข้าไปสังเกตแบบมสี่วนร่วม (Participant Observation) และเป็นผู้เข้าร่วมโดยสมบูรณ์ 

(Complete Participant) ในช่วงท่ีผู้วิจัยท้ังสองเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ตลอดระยะเวลา 4 เดือนคือ ระหว่างวันท่ี 8 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 30 

เมษายน 2561 ซึ่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในคร้ังนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะ

วทิยาการสือ่สาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

สหกิจศกึษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เนน้การปฏบัิตงิานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ 

โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติเพื่อสังคม และได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถาน

ประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน (ชั่วคราว) นับเป็นระบบท่ีมีการผสมผสานระหว่างการเรียนกับการปฏิ บัติงานจริง 

(Work Integrated Learning: WIL) ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา การได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฐานะ

พนักงาน (ชั่วคราว) ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน อีกท้ังยังเป็นการสร้างเสริม

กระบวนการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจกับเหตุการณ์ท่ีพบเจอ และฝึกการสังเกต จึงเป็นโอกาสดีท่ีนักศึกษาจะค้นพบ

ศักยภาพท่ีแท้จริง และความตอ้งการด้านงานอาชีพในอนาคตได้ชัดเจนขึน้ 
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การวจิัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การวจิัยดังต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 การศึกษาการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดยะลา เป็นการวิจัยปฐมภูม ิ(Primary Research) โดยการประชุมและพูดคุยกับผู้รับผิดชอบนักศกึษาปฏบัิติงานสหกิจ

ศกึษาในชว่งท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาไปนเิทศงานนักศกึษา ณ สถานประกอบการ 2 ครัง้คือ เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 

13.30 – 15.00 น. และวันท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. และการวจิัยทุตยิภูม ิ(Secondary Research) ศกึษา

ข้อมูลจากสื่ออเิล็กทรอนกิส์คือ เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์องคก์ร (http://yala.cdd.go.th) เพจเฟซบุก๊ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดยะลา (https://www.facebook.com/yalacddoffice) และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนท่ี 2 การศึกษารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณข์องส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ยะลา ใช้วิธีการสังเกตแบบมสี่วนร่วม โดยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เพื่อปฏิบัติงาน

ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปยังประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท า ให้เห็นภาพรวมของการ

ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เป็นการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและเข้าถึงได้ง่าย อีกท้ังยังเสริมความ

เข้าใจในกระบวนการด าเนินงานได้ชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น (สุภางค์ จันทวานิช, 2549) นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้องของขอ้มูลได้หลายรอบด้วย 

4. ผลการวิจัย

4.1. การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ยะลา 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์คือ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีหน้าท่ีหลักในการพัฒนา

รูปแบบและวิธีการจัดท าระบบสารสนเทศชุมชนและเทคโนโลยสีารสนเทศให้เหมาะสมกับพืน้ท่ีและชุมชน อกีทัง้ยังท าหน้าท่ี

ในการประสานและส่งเสริมให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนเป้าหมายได้น าข้อมูลสารสนเทศชุมชนไปใช้ประโยชน์ในด้าน

ต่างๆ ให้มากท่ีสุด ซึ่งการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา มีกระบวนการ 4 

ขั้นตอนดว้ยกันคือ 1) การส ารวจและประสานการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และข้อมูลอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันเวลา โดยการลงพื้นท่ีชุมชนเป้าหมาย เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังยังเป็นการตรวจสอบ

ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนต่อการด าเนนิงานและนโยบายองค์กรก่อนท่ีจะท าการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่าง ๆ 

จากนั้นจะเป็นขัน้ตอนการจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลร่วมกันในการบูร

ณาการเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และบูรณาการการท างานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) การวางแผนและ

การตัดสินใจ การด าเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ และ

จัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร ซึ่งการวางแผนนั้นจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์องค์กรท่ีเป็นตัวชี้น าถึงการ

ด าเนินงานขององค์กรควบคู่ไปด้วย 3) การติดต่อสื่อสารขององค์กรกับกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง โดยการด าเนินงานตาม

แผนหรอืโครงการท่ีได้ก าหนดไวม้าด าเนนิการสื่อสารและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ี

ก าหนดไว้ ขั้นตอนนีเ้ป็นการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ด ีและชักจูงประชาชนให้การสนับสนุนหรือมคีวามนยิมชมชอบใน

องค์กร อันจะน าไปสู่การสร้างทัศนคติท่ีดีให้เกิดขึ้น ซึ่งการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องให้
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สอดคล้องและสัมพันธ์กับสถานการณ์ เวลา สถานท่ี และประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และ 4) การประเมินผลการ

ด าเนินงานท่ีได้ท าไปแล้วท้ังหมดว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร ผลท่ีได้จากการประเมินจะน ามาใช้เป็นแนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนาการท างานในครัง้ตอ่ ๆ ไป ซึ่งการประเมินผลจะน าไปสู่ขัน้ตอนแรกของการประชาสัมพันธ์ นั่น

ก็คือ การทราบปฏิกิริยาหรือผลสะท้อนกลับ (Feedback) ของผู้รับสาร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

4.2. รูปแบบและวธิีการประชาสัมพันธเ์พื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัยะลา 

รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อยา่งทั่วถึง มปีระสิทธิภาพและเหมาะสม ด้วย

กลไกการสื่อสารหลากหลายช่องทาง สามารถแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์ออกเป็น 5 รูปแบบคือ 

1. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ขององค์กร (http://yala.cdd.go.th) มีการเผยแพร่

ข้อมูลและรายละเอยีดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการด าเนนิงานและนโยบาย ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏบัิตงิาน

อย่างเป็นระบบและสอดคล้องสัมพันธ์กัน มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไปสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและง่ายดาย อกีทัง้สามารถน า

ข้อมูลไปใชป้ระโยชนไ์ด้ทันที 

รูปท่ี 1 เว็บไซต์ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 
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รูปท่ี 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์กรท่ีผู้วจิัยมสี่วนร่วม 

2. เพจเฟซบุก๊ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/yalacddoffice) ของส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดยะลา เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์เพื่อ

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรในปัจจุบัน โดยผู้รับสารท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานและกิจกรรมตา่ง ๆ ได้ทันท่วงที อกีทัง้สามารถเขียนขอ้ความ เล่าเร่ือง ความรู้สกึ แสดงความคิดเห็นในเร่ืองหรือ

กิจกรรมท่ีสนใจ สามารถโพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ และพูดคุยแบบแชท (chat) เป็นการสื่อสารสองทางท่ีผู้รับสาร

สามารถสะท้อนกลับได้ทันทีและรวดเร็ว หากผู้รับสารมีข้อเสนอแนะเพื่อตชิมและแก้ไข หรือมีประเด็นซักถามท่ีเกี่ยวข้องก็

สามารถส่งข้อความโดยตรง ซึ่งปกติแล้วจะได้รับการตอบกลับภายใน 1 วัน ปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊ก 4,420 คน และ

ถูกใจ 3,884 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561) 

K D S  2 0 1 8   หน้า  566

https://www.facebook.com/yalacddoffice


รูปท่ี 3 เพจเฟซบุก๊ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 

รูปท่ี 4 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุก๊ที่ผู้วิจัยมีสว่นร่วม 
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3. รายการวทิยุกระจายเสียง

การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ “เล่าขานงานพัฒนาชุมชน” ทางสถานีวิทยุเพื่อ

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “คลื่นความรู้ สู่สังคมชายแดนใต้” F.M. 98.50 MHz ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 

15.00 – 16.00 น. โดยเนื้อหาของรายการในแต่ละสัปดาห์เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดยะลาก าลังด าเนินการหรือท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชนได้รับรู้

ความเคลื่อนไหวตา่ง ๆ เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมทางสังคมท่ีองค์กรรับผิดชอบ 

4. สปอตวทิยุ

สปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นข้อความท่ีใช้เสียงและดนตรีประกอบ บอกเล่าเร่ืองราวและกิจกรรมท่ี

ต้องการสื่อสาร ซึ่งสปอตวิทยุท่ีด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จะผลิตขึ้นมาเฉพาะกิจเป็นช่วง ๆ ตาม

โครงการและกิจกรรมท่ีจัดขึ้น เช่น การลงทะเบียน OTOP การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาเด็ก

ชนบท สัมมาชีพชุมชน เป็นต้น สปอตวิทยุท่ีผลิตขึ้นมานั้นจะเผยแพร่และออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) F.M. 92.0 MHz, 94.25 MHz และ 95.0 MHz 

5. สื่อบุคคล

การสื่อสารแบบบอกปากต่อปาก และแบบเห็นหน้าค่าตากัน เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีมีความส าคัญและใช้กัน

มากในหมู่ประชาชนท่ัวไป ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาจะใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านตัวแทน

ชุมชนหรือประชาชนโดยตรง 

5. อภิปรายผลและสรุปผลการวจัิย

การด าเนนิงานดา้นการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา พบวา่มี 

4 ขั้นตอนด้วยกันคือ 1) การส ารวจและค้นคว้าหาข้อมูล 2) การวางแผนและด าเนินงาน 3) การสื่อสาร และ 4) การ

ประเมินผล สอดคล้องกับกระบวนการและขั้นตอนของการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความส าคัญเท่า

เทียมกัน จะละเลยขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมิได้ เพราะกระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนจะสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ 

(วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546) การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและ

กระบวนการท างานขององค์กร เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีพลังและการไหลเวียนของข้อมูลเป็นระบบ ท าให้องค์กร

สามารถท างานได้อยา่งราบร่ืน ไมต่ดิขัด อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณท่ี์ดตีอ่องค์กร 

ส่วนข้อค้นพบเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ใชส้ื่อพืน้ฐานดังตอ่ไปน้ี 

1. สื่อบุคคล (การบอกกันแบบปากต่อปากและเห็นหน้ากัน)

การพูดโดยบุคคลเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้เป็นอย่างดี ค าพูดจึงเป็นเคร่ืองมือสื่อสารท่ี

ส าคัญท่ีจะท าให้ประชาชนเกิดความไวเ้นื้อเชื่อใจกัน สนับสนุน และยอมรับท่ีจะมีส่วนร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา สื่อบุคคลเป็นสื่อท่ีสามารถสื่อสารไปยังผู้รับสารโดยตรง ท าให้ผู้ส่ง

สารทราบและรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารได้ทันที อีกท้ังยังสามารถปรับเนื้อหาสาระให้เหมาะกับประชาชนท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย (รุจิรา จิตต์ต้ังตรง และพัชนี เชยจรรยา, 2558) สื่อบุคคลที่ใชม้แีบบท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
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2. สื่อวิทยุกระจายเสียง

การประชาสัมพันธ์ทางรายการวิทยุ “เล่าขานงานพัฒนาชุมชน” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น.

ทางสถานีวทิยุเพื่อการศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา F.M. 98.50 MHz และสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ 

ซึ่งจะเผยแพร่และออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) F.M. 92.0 MHz, 

94.25 MHz และ 95.0 MHz 

ในยุคดิจิทัล 4.0 ท่ีเทคโนโลยกีารสื่อสารสมัยใหมม่ีบทบาทตอ่การพัฒนาในทุกด้าน แมว้า่สื่อวทิยุกระจายเสียงจะ

มคีวามสามารถในการเข้าถึงผู้รับสารอยา่งกว้างขวางและปริมาณมากในคราวเดียวกันก็ตาม แตม่ไิด้หมายความวา่รายการ

วิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จะได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ฟังมากตามไปด้วย ท้ังนี้

อาจจะเป็นเพราะรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการท่ีด าเนินการโดยองค์กรภาครัฐ ไม่สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้รับสารเป้าหมายได้อยา่งแทจ้รงิ 

นอกจากสื่อบุคคลและสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นสื่อพื้นฐานท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ใช้เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์องค์กรแลว้ ยังมีสื่อเชงิรับอกี 2 รูปแบบคือ เว็บไซต์และเพจเฟซบุค๊องค์กร ท่ีเป็นสื่อใหม่และได้รับความนยิม

มากในปัจจุบัน ข้อดีของสื่อใหมค่ือ เข้าถึงผู้รับสารได้รวดเร็ว สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้งา่ย 

ทันสมัย และทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถสร้างความนา่เช่ือถือให้กับองคก์รได้ 

สื่อเชิงรุกท่ีมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสื่อใหม่ก็คือ โครงการพัฒนาต่างๆ เช่น โครงการสัมมาชีพชุมชน 

โครงการต่อยอดอาชีพของกลุ่ม OTOP ต่างๆ หรือโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ซึ่งการด าเนินโครงการและ

กิจกรรมเหลา่นี ้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณท่ี์ดีให้เกิดขึ้นกับส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดยะลา 

ภาพลักษณ์ท่ีดีมีส่วนส าคัญต่อความน่าเชื่อถือของสาธารณชนท่ีมีต่อองค์กร ความเชื่อถือและการรับรู้เกี่ยวกับ

องคก์รของรัฐถูกน าเสนอด้วยกระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ซ้ าแลว้ซ้ าเล่า เพื่อตอกย้ าดว้ยรูปแบบใหม ่ๆ และ

การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณข์ององค์กรให้โดดเด่น และเป็นท่ียอมรับของประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์นั้น 

ท าให้องค์กรมีคุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในหมู่ประชาชนท่ัวไป ซึ่งมักให้ความ

ร่วมมือเมื่อองค์กรต้องการ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม ภาพลักษณ์องค์กรดีมักได้รับความร่วมมอือย่างดีในยามท่ีต้องด าเนิน

โครงการตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนและชุมชนในพื้นท่ี 

6. ข้อเสนอแนะ

1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาควรปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนและชุมชนเป้าหมายให้มากท่ีสุด การด าเนินงานต้องค านึงถึงความ

ถูกต้อง รวดเร็วและมผีลตอ่สว่นรวม

2. เนื้อหาและรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาใช้ในการสื่อสารเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์นั้น มักเป็นไปในลักษณะท่ีเป็นทางการ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเป้าหมายควรเป็น

แบบกึ่งทางการมากกวา่แบบทางการ
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3. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาควรอัพเดทข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์และเพจเฟซบุก๊ให้เป็นปัจจุบัน

อยู่ตลอดเวลา และน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น คลิปวิดีโอสั้นหรือบทความเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังควรสร้างความแตกต่างด้านการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ จดจ า และสนใจในข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ที่น าเสนอผ่านสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

4. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

อย่างตอ่เนื่อง เพื่อจะได้ทราบภาพลักษณข์ององค์กร ผลสะท้อนกลับ และทัศนคตขิองกลุม่เป้าหมาย

7. กติตกิรรมประกาศ

การวิจัยในคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้จากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และ

การให้ค าปรึกษา ตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดยะลา จนได้ผลลัพธ์เป็นบทความวิจัยนี้ 
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