
 

 



ค ำน ำ 

การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 2 จัดขึ้นใน 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
มีบทความที่ส่งเข้าร่วมน าเสนอในภาคบรรยายรวมทั้งสิ้น 98 บทความ เป็นบทความจากสถานศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมจ านวน 31 แห่ง รวมทั้งสิ้น 77 บทความ 

เนื้อหาของบทความได้ครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องในสามสาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการศึกษา และ บริหารธุรกิจและสารสนเทศ  

ผู้น าเสนอบทความจากหลากหลายสถาบันได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อย่างกว้างขวางและหลาก  
หลาย สาขาวิชา ท าให้ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการต่อยอด หรือพัฒนางานวิชาการได้อย่างลึกซึ้งต่อไป  

บทความวิชาการสาขาต่างๆ ทีไ่ดส้่งเข้ามาได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกจ านวน
รวมทั้งสิ้น 70 ท่าน ในจ านวนนี้ 38 ท่านเป็นผู้พิจารณาบทความที่เชียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก 18 สถาบัน
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

นอกเหนือจากการร่วมน าเสนอบทความวิชาการแล้วผู้เข้าร่วมการน าเสนอก็ได้รับความรู้ ได้ฟังบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา”  บรรยายโดย        ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธี
ระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯได้รับทราบถึงความก้าวหน้า
ของวิทยาการปัญญาประดิษฐ์ ประโยชน์ และแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้งาน 

ส าหรับเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการฉบับพิเศษนี้ ได้จัดการส าหรับบทความที่เน้นการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดยตรงเพ่ือน าเสนอบทความเป็นการเฉพาะด้านชุมชน 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขอขอบพระคุณ การให้ความอนุเคราะห์จากผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วิทยาการ 
และคณะท างานทุกท่านที่ให้ร่วมแรง ร่วมใจ จนท าให้กิจกรรมโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ านาจ สวัสดิ์นะที) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์-ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 

 

 

 



สำรจำกอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด าเนินโครงการการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น ผลงาน
วิชาการที่ร่วมน าเสนอมีทั้งงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และวิจัยเชิงประยุกต์ ผลงานวิจัยหลายผลงานสามาถน าไป
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือแม้แต่การใช้งานเชิงพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีความยินดีที่ได้เป็นเวทีให้ คณาจารย์ นักวิจัย ได้มาร่วมกันน าเสนอ
ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงวิชาการ เป็นเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือ
ร่วมกันน าวิชาการไปพัฒนาส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศสืบต่อไป  

                                                  

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำนิยมจำกที่ปรกึษำกิตติมศักดิ์โครงกำร NCST – CRU 2nd 2019 

การประชุมวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัย และ ความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา และ บริหารธุรกิจ  การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
วิชาการจากหลากหลายสถาบันการศึกษา และ หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดผลงานในการพัฒนาทางวิชาการได้เป็น
อย่างดี   

หวังอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการในครั้งต่อไป จะมีการน าเสนอผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ช่วยในการ
แก้ปัญหา พัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนสืบไป 

 

                                                                 

 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์  จามรมาน) 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ NCST-CRU 2nd 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำนิยมจำกวิทยำกรบรรยำยพิเศษ (Keynote speaker) 

ปัญญาประดิษฐ์นับเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่ออนาคตของประเทศ ดังนั้นการศึกษาของประเทศไทย
เราควรที่จะค านึงถึงเทคโนโลยีนี้ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนจะต้องอยู่กับมันในอนาคต หลังจากสังคมเราเข้าสู่
สังคมท่ีเรียกว่าสังคมดิจิตอลและสังคมท่ีมีผู้สูงอายุมากขึ้นปัญญาประดิษฐ์เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ชีวิตของ ของ
คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากข้ึน รวมไปถึงผู้สูงอายุที่จะมีมากข้ึนในอนาคตก็จ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้ในการช่วยท าให้การด าเนินชีวิตมีคุณภาพดีขึ้น  

ดังนั้น เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นั้น จึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจในวงกว้างว่าเป็น
เทคโนโลยีที่เป็นอนาคต ที่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกับ เทคโนโลยีนี้งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนั้น นับว่าเป็นงานประชุมวิชาการท่ีเป็นชั้นแนว
หน้าและเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนได้ศึกษาและเข้าใจบทบาทของตัวเองในอนาคตในโลกสังคมปัญญาประดิษฐ์ 

 

                                                                     

 

 

(ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคง) 

นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมคร้ังที่ 2 

(The 2nd CRU-National Conference in Science and Technology: NCST 2nd 2019)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
………………………….. 

ชื่อโครงกำร :  การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 2 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 6 มิถุนายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  : คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
สถำนที่ด ำเนินกำร  : อาคาร 28  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะด าเนินการจัดการประชุมวิชาการจะจัดให้มีขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์และบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้น าเสนอผลงานวิจัย ได้น าเสนอผลงานการวิจัยที่มี
คุณภาพสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ผลการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัย อีกทั้งยัง
เป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกิจกรรมที่ช่วยจะผลักดันคุณภาพงานวิจัย การจัดการเรียนการ
สอน และการพัฒนาการด้านวิชาการ ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างด ี

การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโ ลยี
คอมพิวเตอร์โดยวิทยากรพิเศษ และ การน าเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการน าเสนอปากเปล่า 
(Oral presentation) บทความทุกบทความจะถูกพิจารณา เสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติม เพ่ือความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่น าเสนอ หรือเก่ียวข้อง จ านวน
สองท่าน ทุกบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาเพ่ือการน าเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการ (CRU-NCST-2nd proceeding) ส าหรับบทความที่น าเสนอและได้ท าการปรับปรุงเพ่ิมเติม เนื้อหา ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ จะได้รับการพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งจะมีการถูกอ้างอิงโดยวารสารวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลวิจัย TCI ระดับ 1  



2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จาก

สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ 
2) เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ ได้น าเสนอผลงานการวิจัยสู่

สาธารณชน 
3) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน   
4) เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย 

3.  วัน และสถำนที่กำรจัดประชุม 
วันพฤหัสบดีที ่6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4.  รูปแบบกำรจัดประชุม 
1) การบรรยายพิเศษ (Keynote Lecture) 
2) การน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

5.  กลุ่มสำขำผลงำนวิจัย 
1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) สาขาการศึกษา 
3) สาขาบริหารธุรกิจ 

6. อัตรำค่ำลงทะเบียน  
1) ค่าลงทะเบียนผู้น าเสนอบทความ บทความละ 2,000 บาท 
2) ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม   ท่านละ 500 บาท 

  หมายเหตุ : อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และ อาหารกลางวัน 

7. ก ำหนดกำรด ำเนินงำน 
ผู้ประสงค์จะน าเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทความวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่

ก าหนด ซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยมีก าหนดการด าเนินงาน ดังนี้ 

รำยละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลำ 
1. ส่งผลงานแบบฉบับเต็ม (Full Paper)  ภายใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
2. แจ้งผลการพิจารณาบทความ  
(ภายใน 7 วันหลังจากได้รับผลงาน) 

ภายใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

3. วันสุดท้ายของการแก้ไขความฉบับเต็ม  
(ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการตอบรับ) 

ภายใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

4. ประกาศผลการพิจารณาบทความ  พร้อมแจ้งก าหนดและ
แบบฟอร์มการช าระเงิน  
(ภายใน 3 วันหลังจากได้รับบทความฉบับแก้ไข) 

ภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

5. วันประชุมวิชาการ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

 

 



8. วิธีกำรช ำระเงิน 
ช าระเงินภายหลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย 
1) โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 860-0-10803-9 ชื่อบัญชี “นายสมชาย ปราการเจริญ และ นายพัทธดนย์  

สุขพันธุ์ เพ่ือการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา
ศาลอาญา 

2) หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐานการช าระเงินและแบบฟอร์มการโอนเงินที่ได้รับการตอบ
รับ  พร้อมชื่อ-นามสกุล มายัง E-mail : pattadon.s@chandra.ac.th 

3) เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ผลงานวิจัยของ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา 

หน่วยงาน ของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทีเ่ข้าน าเสนอผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ 
2) คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้รับ

ประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา และผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

3) คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน  
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 

4) ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมเสนอผลงาน ในที่ประชุมวิชาการ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ 

5) คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน สามารถน าไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ต่อไป 

6) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

10. กำรประเมินผล 
ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

11. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  สวัสดิ์นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 
1) เกี่ยวกับการส่งบทความ 

- รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ โทรศัพท์ 093-306-4752 
 NCST official E-mail: science.cru.ncst@gmail.com 
- อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ  มุกดาสนิท โทรศัพท์ 086-829-9644 
- อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์ โทรศัพท์ 081-382-6529 

2) เกี่ยวกับการช าระเงิน 
- อาจารย์ ดร.พัทธดนย์  สุขพันธ์ โทรศัพท์ 086-899-2797 
 E-mail : pattadon.s@chandra.ac.th 



 

 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร 

กำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

กำรศึกษำ และบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม คร้ังท่ี 2 

เร่ือง “ปัญญำประดิษฐ์ผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ”  

The 2 nd CRU-National Conference in Science and Technology:  

NCST-CRU 2nd 2019 

ณ อำคำร 28 มหำวิทยำลัยรำชภัฎจนัทรเกษม 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ.2562 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสาร  

09.00 – 09.15 น.  พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ สวัสดิ์นะที 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และประธานด าเนินการ 
กล่าวเปิดการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

09.15 – 09.30 น. ชม VDO presentation แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  

09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธนารกัษ์ ธีระม่ันคง 
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 

 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   

10.45 – 12.15 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย   

12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ต่อ)  

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   

14.45 – 17.30 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ต่อ)  

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมเรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร 
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คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม  

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำมภำยใน 

1 รศ.ดร. สมชาย ปราการเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2 ดร. ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3 ดร. สุกานดา ไชยยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4 ผศ.ดร. อเนก เทียนบูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

5 ผศ. ภวิต ยอดเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

6 ดร. สิริทิพ วะศินรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

7 ดร. ภัทรดนย์ สุขพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

8 ดร. ดิฏฐชัย จันทร์คุณา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

9 ผศ.ดร. จรัล รัตนโชตินันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

10 อ. ภัทราวุธ บุญประคอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

11 ดร. วิจิตร จารุโณประถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

12 ดร. ภาคภูมิ มุกดาสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

13 อ. นิยม สุทธหลวง   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

14 ดร. ไพโรจน์ สมุทรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

15 ดร. ชลิต กังวาราวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

16 อ. ปภาดา นาวากาญจน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

17 ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

18 ดร. ศิริลักษณ์ สุรินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

19 ผศ.ดร. ชนะ ปรีชา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

20 ผศ.ดร. บริบูรณ์ ศรีมาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

21 อ. มานพ ภู่สุวรรณ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

22 ผศ.ดร. ดวงพร กาซาสบิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

23 ดร. ไตรทศ งามปติิพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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24 ดร. กฤติยา ศรีบุญเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

25 ผศ.ดร. จันทรัตน์ กิ่งแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

26 ดร. เพลินพิศ ยะสินธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

27 อ. ชัยศิริ สนิทพลกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

28 ดร. นภาพันธ์ โชคอ านวยพร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

29 ดร. ศิริลักษณ์ สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำมภำยนอก 

1 พลเรือตรี กตัญญู ศรีตังนันท์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

2 รศ. ดร. สาโรช พูลเทพ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

3 ผศ.เสาวลี แก้วช่วย มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8 รศ.ดร.ภัทรวรรธน์ จรีพัฒน์ธนธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 ผศ.ชนกนาถ ชูพยัคฆ์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

10 ผศ. ดร. เปรมพร เขมาวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

11 รศ.ธวัชชัย งามสันติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

12 ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

13 รศ. สุชาดา รัตนคงเนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

14 รศ.ดร.พงศธร ชมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

15 ผศ. ดร.วีรพล จิรจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

16 ดร.ณรงค์ โพธิ กระทรวงศึกษาธิการ-เขตการศึกษา 4 

17 ดร.อายุธ เรืองทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนสุวรรณภูมิ 

18 อ.ณัฐพงศ ์ เหลืองนฤดม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
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19 อ.บุญชม สุดจิตต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

20 ผศ.ดร.ธนัชยศ จ าปาหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

21 ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

22 ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร  มหาวิทยาลัยเอเชีย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประยุกต์ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 400 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเชิงส ารวจ เเครื่องมือ
ในการวิจัย ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา การวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test และ F-test โดยวิธีของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศามีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับ มาก และพบว่า ด้านความต้องการเข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าอื่น เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ีพบว่า อายุ และ
ระดับการศกึษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประยุกต์ใช้ พบว่า ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และบุคลากร มีส่วนส าคัญที่จะต้อง
พร้อมในการประยุกต์ใช้งาน นอกจากนี้การใช้งานโดยนักท่องเที่ยว ยังพบปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม
ต่อการใช้งาน  

ค ำส ำคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, สื่อปฏิสัมพันธ์ 360 องศา, การส่งเสริมการท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ 

Abstract 

This research aimed to study an application of 360 – degree interactive E – Book for tourism promotion of the Surin 
National Museum, to compare tourists’ opinion influence in the application of 360 – degree interactive E – Book with 
difference personal factors including sex, age, and education level. Moreover, it aimed to study problem and 
obstruction of the application of 360 – degree interactive E – Book. The sampling consists 400 people who were 
travelers in Surin Province and were collected by an accidental sampling method. The research methodology was 
the mix method including research and development and survey research. the instruments were the 360 – degree 
interactive E – Book for tourism promotion of the Surin National Museum and the opinion questionnaire. The analysis 
methods were means, standard deviation, t-test, and F-test with Scheffe. The research found that tourists’ opinion 
influence in the application of 360 – degree interactive E – Book mean in overall was good. Furthermore, the factor 
of demand to visit the Surin National Museum had tourists’ opinion mean higher than other factors.  The comparing 
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of tourists’ opinion influence in the application of 360 – degree interactive  
E – Book with difference sex had not different opinions. However, the comparing of tourists’ opinion with difference 
age and education level had different opinions at the statistical significance level of 0.05. The results of study problem 
and obstruction showed that the hardware, the software and the peopleware were important things of the application 
of 360 – degree interactive E – Book. In addition, the usage by tourists found problems that the mobile phones must 
be suitable for using the E – Book. 
Keywords: E – Book,360 – Degree InteractiveMedia, Tourism Promotion, Surin National Museum 

1.บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
ประเทศไทยเป็นหนึ่ งในประเทศที่ เป็นจุดหมายของ

นักท่องเที่ยวเป็นล าดับต้นๆของโลก  โดยมีการท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมาก สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย มีจ านวน 35,381,210 คน ต่อปี พ.ศ. 2561 [1] 
โดยจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานตอนล่างของ
ประเทศไทย เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยขอมยังเรืองอ านาจอีก
ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิง
วัฒนธรรมประเภทโบราณสถานจ านวนมากมาย รวมถึงภูเขา 
น้ าตก จุ ดชมวิ ว  วั ดวาอาราม ถ้ า  เขื่ อน  อี กทั้ งยั งมี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพัฒนาและ
ให้ความรู้โดยมีการจัดแสดงข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ
เผยแพร่ความรู้ในด้านวัฒนธรรมต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์โดยมี
การจัดแสดง คลังโบราณวัตถุ  ธรรมชาติวิทยา โบราณคดี 
ประวัติศาสตร์เมือง ชาติพันธุ์วิทยา และมรดกดีเด่นประจ า
จังหวัด เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ที่มาเข้าชม อย่างไรก็ตามการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสื่อ
มากมายหลายรูปแบบที่ ช่วยให้นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่
ท่องเที่ยว และประวัติข้อมูลของสถานท่ีนั้นๆ ในรูปแบบต่างๆ 
ได้ง่ายขึ้น นอกจากนีย้ังมีการผสมผสานและประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ 
เข้ามาสนับสนุน เช่น อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต  
นิตยสารออนไลน์ เทคโนโลยี 360 องศา เทคโนโลยีเสมือนจริง 
[2] อื่นๆ รวมไปถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถศึกษา
เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่อช่วยให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักได้
ง่ายมากขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่ อประชาสั มพั นธ์ และส่ ง เ สริ มการท่ อ ง เที่ ย วของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งาน 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ อีกทั้ง
ผู้สนใจสามารถศึกษาและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สนใจได้ตาม
ความต้องการของแต่ละบุคคลโดยประยุกต์ ใช้หนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี 360 องศา ท าให้
เกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และช่วยส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ตอ่ไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปฏิสัมพันธ์  360 องศาเพื่ อการส่ งเสริมการท่องเที่ ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา
เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัด
สุรินทร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประยุกต์ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาเพื่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ 

1.3 ทฤษฎีที่ส ำคัญและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.3 .1 พิพิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ จั งหวั ดสุ ริ นทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานท่ีรวบรวม
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และจัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านศิลปวัฒนธรรม เนื้อหาการจัดแสดง แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง 
ได้แก่ 1. ธรรมชาติวิทยา 2. ประวัติศาสตร์โบราณคดี 3. 
ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ 4. ชาติพันธุ์วิทยา และ 5. มรดก
ดีเด่น [3] 

1.3.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย หน้าปก สารบัญ ค าน า เนื้อหา รายการอ้างอิง 
ดรรชนี และปกหลัง[4] 

1.3.3 สื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ 
อัจฉรา แก้งค า [5] สื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ หมายถึง 

สื่อมัลติมีเดียที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน โดย
การใช้ศักยภาพของคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนควบคุมบทเรียนเอง ผ่านการน าเสนอสารสนเทศได้
หลากหลายรูปแบบ 

1.3.4 เทคโนโลยีความจริงเสมือน 360 องศา 
ดุลยเทพ ภัทรโกศล[6] กล่าวถงึ เทคโนโลยีเสมือนจริงบน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของสื่อประสมประกอบด้วย 
ข้อความ รูปภาพ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ 
ที่ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นได้รอบตัว 360 องศา 
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2.วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัย
และพัฒนา และการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาเพื่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมี
ขั้นตอนในการวิจัย ดังภาพที่ 1 ซึ่งสามารถอธิบายขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย ได้ดังนี ้

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1.1 ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว 

จังหวัดสุรินทร์ จ านวนประมาณ 341,962 คน ต่อสามเดือน ต่อ
ปี [7] 

2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว 
จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ 

 

 
ภำพที่  1 ผังขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
2.2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาเพื่อ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัด
สุรินทร์ 

2.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ
การประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา
เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัด
สุรินทร์ 

2.3 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและหาคุณภาพของ
เครื่องมือ 

2.3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาเพื่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพ
ที่ 2สามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา ดังนี ้
 

 
ภำพที่ 2 ผังขั้นตอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 
360 องศา 

2.3.1.1 ขั้น Pre - production 
1) เตรี ยมข้ อมู ลศึ กษาสถานที่ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์และการสร้างสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกับการศึกษาโปรแกรมที่ช่วยออกแบบ
และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

2) เตรียมข้อมูลสถานที่จุดต่างๆที่ต้องการถ่ายภาพมา
ประกอบในการสร้างสื่อหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ 

3) ออกแบบ Layout ภาพแสดงข้อมูลในการสร้างสื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

4) เตรียมข้อมูลการสร้างภาพ 360องศา ได้แก่ เตรียม
ข้อมูลและศึกษาสถานที่ที่ใช้ถ่ายท าภาพ 360 องศา และ
จัดเตรียมอุปกรณ์และวันเวลาถ่ายท า 

5) เตรียมข้อมูลสร้างวีดิโอ (VTR) ได้แก่ ร่างสคริปต์
ข้อมูลจุดต่างๆที่ใช้ในการถ่ายท าวีดิโอเขียนสคริปต์ที่ใช้ในการ
พากย์เสียงประกอบในวีดิโอ และจัดเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์
ในการถ่ายท า 

6) เตรียมข้อมูลสร้างโปสเตอร์ ได้แก่ เตรียมข้อมูล
และศึกษาสถานที่ที่ต้องการน าข้อมูลมาใช้ท าโปสเตอร์ เตรียม
ข้อมูลสถานที่จุดต่างๆที่ต้องการถ่ายมาประกอบในโปสเตอร์ 
และสร้าง Layout ภาพและข้อมูลของโปสเตอร์ 
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2.3.1.2 ขั้น Production    
1) ลงสถานที่จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการ

สร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา เพื่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ 

2) สร้างภาพ 360 องศา ได้แก่ ลงสถานที่จริงเพื่อลง
มือถ่ายท าภาพ 360 องศา 

3)ลงสถานที่จริง เพื่อลงมือถ่ายท าวีดิโอตามสคริปต์ที่
วางไว้จากนั้นท าการบันทึกเสียงตามสคริปต์  

4) สร้างโปสเตอร์ ได้แก่ ลงสถานที่จริงเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการท าโปสเตอร์ และถ่ายภาพจุดที่ใช้ใน
การท าโปสเตอร์ 

2.3.1.3 ขั้น Post – production  
1) น าข้อมูลที่ได้มาจัดวางตาม Layout ที่ร่างไว้ด้วย

โปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลน าภาพที่ได้มาจัดวางใน 
Layout ที่สร้ างไว้สร้ างจุดเ ช่ือมโยงลิ้ งค์ภายในหนั งสื อ
อิ เล็กทรอนิกส์  และ  Export งานออกมาเป็นไฟล์  .PDF 
Interactive 

2) สร้างภาพ 360 องศาโดยน าภาพที่ได้มาสร้างภาพ 
360 องศา ด้วยโปรแกรม App Street View ท าการ Export 
ไฟล์ออกมาแสดงขึ้นเว็บไซต ์

3) สร้างวิดีทัศน์(VTR) ได้แก่ น าไฟล์วิดีโอที่ได้มาตัด
ต่อในโปรแกรมตัดต่อภาพและเสียง จากนั้น  Export เป็น
ไฟล์.mp4 โดยมีการเข้ารหัสH.264ส าหรับการแพร่ภาพแบบ 
Streaming browser 

4) การหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดย
ผู้วิจัยน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น ดังภาพที่ 3 - 6ไปให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) มีค่าความเที่ยงตรง โดยรวมเฉลี่ย 4.05 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 

  
ภำพที่ 3 โปสเตอร์เพื่อเข้าถึงไฟล์ E-BOOK 360 องศาโดยการ
สแกน QR CODE ( ซ้ า ย )  แนะน าขั้ นตอนการ เข้ าชม  
E-book เลือก Application“sidebooks”ตามรุ่นมือถือที่ใช้
(ขวา) 
 

 
ภำพที่ 4 หน้าแรกของ E-BOOK พร้อมวิดีทัศน์แนะน า (ซ้าย) 
หน้าเนื้อหาประกอบด้วยข้อความ ภาพ ปุ่มควบคุม และปุ่ม
รับชมภาพ 360 องศา เมื่อคลิกปุ่ม 360 องศา จะสามารถเข้า
ชมภาพ 360 องศาของสถานที่(ขวา) 
 

 
ภำพที่ 5คลิปวิดีโออธิบายข้อมูลเนื้อหาในแต่ละหน้า  

 
ภำพที่ 6 ภาพ 360 องศาของสถานที่ในพพิิธภัณฑ์ 

2.3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ
การประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา
เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัด
สุรินทร์ มีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามและหาคุณภาพของ
เครื่องมือ ดังนี ้

2.3.2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างแบบสอบถาม 

2.3.2.2 วิเคราะห์ข้อค าถามแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale)  
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2.3.2.3 สร้างแบบสอบถาม จ านวน 50 ข้อจากนั้นน าไป
เสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) โดยพิจารณา
เลือกค่าความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

2.3.2.4 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
นักท่องเที่ยว จ านวน 20 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามา
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) คือ 0.920   

2.3.2.5 ท าการคัดเลือกข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์มาสร้าง
แบบสอบถาม จ านวน 40 ข้อ โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1. 
ด้านเนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  2. ด้านเนื้อหาโปสเตอร์ 3. 
ด้านเนื้อหาวีดีโอ 4. ด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 5. 
ด้านการออกแบบโปสเตอร์ 6. ด้านการออกแบบวีดีโอ และ 7. 
ด้านการออกแบบภาพ 360 องศา 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาเพื่อ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัด
สุรินทร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวไปให้
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ที่สมัครใจยินยอม
เป็นอาสาสมัครและมีความพร้อมที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ให้ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา เป็นเวลา 
10 นาที จากนั้นให้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 
เดือน ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
2.5.1 วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2.5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน t-test แบบ independent 
2.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (F-test) และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของ 
Scheffe 

3. ผลกำรศึกษำ 

3.1 ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์
ปฏิสัมพันธ์  360 องศาเพื่ อการส่ งเสริมการท่องเที่ ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ผลการศึกษา ดังตาราง
ที่ 1 
 
 
 
 
ตำรำงที่ 1 ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา (n = 400 คน) 

รายด้าน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. ด้านเนื้อหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

4.23 0.71 มาก 

2. ด้านเนื้อหาโปสเตอร ์ 4.19 0.73 มาก 
3. ด้านเนื้อหาวีดีโอ 4.22 0.72 มาก 
4. ด้านการออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

4.25 0.77 มาก 

5. ด้านการออกแบบ
โปสเตอร ์

4.33 0.69 มาก 

6. ด้านการออกแบบวีดีโอ 4.28 0.76 มาก 
7. ด้านการออกแบบภาพ 
360 องศา 

4.26 0.75 มาก 

8. ด้านความต้องการเข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
จังหวัดสุรินทร ์

4.75 0.50 มาก
ที่สุด 

โดยรวม 4.26 0.73 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับ มาก 
( x = 4.26, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่ าเฉลี่ ยมากกว่ าค่ าอื่น คือ ด้ านความต้องการเข้ าชม
พิพิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ  จั งหวัดสุ รินทร์  ( x = 4.75 ,  
S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ด้านการออกแบบโปสเตอร์ 
( x = 4.33, S.D. = 0.69)  และด้ านการออกแบบวี ดี โ อ 
( x = 4.28, S.D. = 0.76) ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่ า ค่ า อื่ น  คื อ  ด้ า น เ นื้ อห า โปส เ ตอร์  ( x = 4.1 9 ,  
S.D. = 0.73) 

3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา
เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัด
สุรินทร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

3.2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
จ าแนกตาม เพศ ดังตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
จ าแนกตาม เพศ 
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ความ
คิดเห็น 

n = 
400 

x  
S.D. t df Sig. 

โดย 
รวม 

ชาย 164 4.26 0.20 
0.183 398 0.855 

หญิง 236 4.26 0.25 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า p >.05 ดังนั้น เพศที่แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์
ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาไม่แตกต่างกัน 

3.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
จ าแนกตาม อายุ ดังตารางที่ 3 

ตำรำงที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
จ าแนกตาม อาย ุ

ความ
คิดเห็น 

Sources 
of 

variance 
df SS MS F P 

โดยรวม Between 
Groups 

6 3.204 .534 11.853 .000* 

 Within 
Groups 

393 17.706 .045   

 Total 399 20.910    
*p<.05 

จากตารางที่ 3 พบว่า p < .05 ดังนั้น อายุที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ ใช้หนั งสืออิ เล็กทรอนิกส์
ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ 
Scheffe ดังตารางที่ 4 โดยก าหนดตัวแปร ดังนี้ A1 = ต่ ากว่า 
15 ปี , A2 = 16 – 20 ปี , A 3 = 21 - 25, A 4 = 26 - 30, A 5 
= 31 - 35, A 6 = 36 – 40 และ A7 =41 ปีขึ้นไป 
 
ตำรำงที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่

อาย ุ x  
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

4.50 4.24 4.23 4.18 4.21 4.16 4.18 

A1 4.50  .245* .266* .302* .273* .320* .302* 
A2 4.24   .021 .057 .028 .075 .057 
A3 4.23    .035 .007 .054 .036 
A4 4.18     -.029 .018 .000 
A5 4.21      .047 .030 
A6 4.16       -.018 
A7 4.18        

*p<.05 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มอายุต่ ากว่า 15 ปี มีระดับความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 
360 องศา เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์มากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 16 – 20 ปี, 
2 1  -  2 5  ปี , 2 6  -  3 0  ปี , 3 1  -  3 5  ปี ,  
36 – 40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป 

3.2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
จ าแนกตาม ระดับการศึกษา ดังตารางที่ 5 

ตำรำงที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ความ
คิดเห็น 

Sources 
of 

variance 
df SS MS F P 

โดยรวม Between 
Groups 

4 2.777 .694 15.125 .000* 

 Within 
Groups 

395 18.133 .046   

 Total 399 20.910    
*p<.05 

จากตารางที่ 5 พบว่า p < .05 ดังนั้น ระดับการศึกษาที่
แตกต่ างกันมี ความคิดเห็นต่อการประยุ กต์ ใ ช้หนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวิธีของ Scheffe ดังตารางที่ 6 โดยก าหนดตัวแปร 
ดังนี้ E1 = ประถมศึกษา, E2 = มัธยมศึกษาตอนต้น, E3 = 
มัธยมศึกษาตอนปลาย, E4 = อนุปริญญาหรือปริญญาตรีและ 
E5 =สูงกว่าปริญญาตรี 

ตำรำงที ่6 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่

อาย ุ x  
E1 E2 E3 E4 E5 

E1 E2 E3 E4 E5 

E1 4.44  .193* .045 .247* .222* 
E2 4.24   -.147* .054 .029 
E3  4.40    .201* .176* 
E4 4.19     -.025 
E5 4.21      

*p<.05 

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มประถมศึกษามีระดับความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 
360 องศา เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์มากกว่ากลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่ม
อนุปริญญาหรือปริญญาตรี  และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี
นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่ากลุ่ม
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มอนุปริญญาหรือปริญญาตรี และกลุ่ม
สูงกว่าปริญญาตรี 
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3.3 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประยุกต์ ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาเพื่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ 

ในกระบวนการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 
องศา เป็นการสร้างภาพ 360 องศา ที่จ าเป็นจะต้องมีความ
คมชัดของภาพในทุ กๆด้ าน ดั งนั้ นการสร้ า งหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์จึงมีการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ
ที่มีคุณภาพในระดับสูง หากทรัพยากรและอุปกรณ์ไม่พร้อมใน
การท างาน ก็จะไม่ได้ภาพ 360 องศา ท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ยัง
พบปัญหาในส่วนของการผลิตที่จะต้องใช้ฮาร์ดแวร์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง และซอฟแวร์ที่มีคุณภาพในการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนของบุคลากรการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ โดยนักท่องเที่ยว
สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์ได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนส าหรับการใช้งานโดยนักท่องเที่ยว พบปัญหา
เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่จะต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม จะต้อง
มีความจุของหน่วยความจ าในการติดตั้งโปรแกรม รวมไปถึงมี
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

4.สรุปผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 

4.1 สรุปผลการศึกษา 
งานวิจัยนี้ เป็นการประยุกต์ใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์

ปฏิสัมพันธ์  360 องศาเพื่ อการส่ งเสริมการท่องเที่ ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพบว่า ความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ปฏิสัมพันธ์ 360 องศามีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับ มาก ( x
= 4.26, S.D. = 0.73) และพบว่า ด้านความต้องการเข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่า
อื่น เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ 
อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคการประยุกต์ใช้ พบว่า ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ 
และบุคลากร มีส่วนส าคัญที่จะต้องพร้อมในการประยุกต์ใช้งาน 
นอกจากนี้การใช้งานโดยนักท่องเที่ยว ยังพบปัญหาเกี่ยวกับ
โทรศัพท์มือถือที่จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานท้ังนี้
จะน าไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
จังหวัดสุรินทร์ที่ยั่งยืนต่อไป 

4.2 อภิปรายผล 

จากผลงานวิจัย จะเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการ
ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ โดยสร้างการควบคุมเช่ือมต่อยังเครือข่าย ได้แก่
การใช้สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตได้ ควบคุมการเล่นและขนาด
การแสดงผลของวิดีทัศน์ และควบคุมลักษณะการเช่ือมโยงไปยัง
โซเชียลเน็ทเวอร์คอื่นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [11]   และ
ใช้หลักการออกแบบหน้าจออินเตอร์เฟซ อาทิ การจัดวาง 
Layout การจัดการ Font การใช้สี การจัดการภาพนิ่งและภาพ
วิดีโอ รวมถึงรูปแบบนิ้วมือส าหรับการควบคุมรูปภาพด้วย iPad 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [12]และ[13]และการน าเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน 360 องศา จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจและ
มีความต้องการเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [2] นอกจากนี้ เฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 
องศา โดยรวม อยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ [8] 
และ [9] ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เครื่องบิน
เล็ก ซึ่งพบว่าคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้งาน
และด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย คือ 4.38 และ 
4.48 ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จะเห็นเพศที่
แตกต่ างกันมี ความคิดเห็ นต่อการประยุ กต์ ใ ช้หนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศาไม่แตกต่างกันทั้งนี้ทั้งเพศ
ชายและหญิงจะมีพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนมากเช่นกัน 
ท าให้เมื่อใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่แตกต่างกันไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [10] ที่เพศที่ต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ในขณะที่อายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน จะเห็นว่านักท่องเที่ยวท่ีเป็นเยาวชน 
จะมีความสนใจและต้องการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า
ผู้ใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [10] ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคการประยุกต์ใช้งาน พบทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และ
บุคลากร อีกทั้งโทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ตที่จะต้องมี
ความพร้อมต่อการใช้งาน เช่นเดียวกับงานวิจัย [6] 

4.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 
4.3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว  เช่น  การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ศูนย์การท่องเที่ยวและนันทนาการ  
ศูนย์สารสนเทศประจ าแหล่งท่องเที่ยว  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  โรงแรมที่พักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้ง
ภาครั ฐและภาคเอกชน เป็ นต้ น สามารถน าหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา เพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ 

4.3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ 360 องศา พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบภาพ 
360 องศา พร้อมวิดีทัศน์แนะน า 

กิตติกรรมประกำศ 
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ขอขอบคุณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ในความ
อนุเคราะห์สถานท่ีในการวิจัย และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ในความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
เครื่องมือในการวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวัตถุดิบและเพื่อได้ทราบถึงปัญหา พร้อมท้ังเสนอแนะวิธีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในการจัดการวัตถุดิบ โดยปัญหาหลักของกิจการ เกิดจากการบริหารจัดการการสั่งซื้อท่ีไม่เป็นระบบท าให้วัตถุดิบไม่เพียงพอ 
การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้หลักการพยากรณ์ 4 วิธี คือวิธีการพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา (Simple Moving Average)
วิธีการพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ซ้ าสอง (Double Moving Average) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponential 
Smoothing) และวิธีพยากรณ์แบบฤดูกาลของวินเตอร์ (Winter’s Linear and Seasonal Exponential Smoothing) แล้ว
ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความแม่นย าของการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธี โดยใช้สูตรเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเฉลี่ย (Mean Absolute Percent 
Error : MAPE) ซึ่งวิธีที่มีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดน้อยที่สุดคือการพยากรณ์แบบฤดูกาลของวินเตอร์คือ 2.16% จากนั้นน าวิธีที่
ได้มาวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบให้กับกิจการอีกด้วย 

ค ำส ำคัญ : การพยากรณ์,ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบรูณ์,ความแม่นย าของการพยากรณ์,ไซรัป 

Abstract 

In this research is the objective of the case study of a coffee shop located nearby KhonKaen University (KKU) 
aimed to material management study, perceiving the problem, as well as providing recommendation and 
suggestion for possible alternative solutions in material management. According to this study, the main issue of 
a café was caused by unsystematic material management leads to inadequate raw material. Therefore, providers 
applied the forecasting principle. There were four forecasting methods include Simple Moving Average, Double 
Moving Average, Exponential Smoothing and Winter’s Linear and Seasonal Exponential Smoothing. In order to 
find out the percentage of accuracy for all those methods, the Mean Absolute Percent Error (MAPE) has used. 
It found that the result of accuracy for those four forecasting methods.  The method with the least error 
percentage is winter’s forecast of 2 . 1 6% .  Then, the method of planning the purchase of raw materials is not 
enough. In order to meet the needs of customers and can also reduce the cost of ordering raw materials for 
the business as well. 

Keywords : Forecasting , Mean Absolute Percent Error , Precision of Forecasting , Syrup 
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1. บทน ำ 
การบริหารงานพัสดุในองค์กรหน่วยงาน บริษัท หรือ

กิจการร้านค้ามีความส าคัญต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
ทุกแห่งเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ เพราะการ
บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ในองค์กร จ าเป็นต้องใช้พัสดุ 
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยสะดวกช่วย
ให้กระบวนการด าเนินงานมีความรวดเร็วประหยัด รวมทั้ง
สนับสนุนแผนงานต่าง ๆ ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ความพร้อมด้านพัสดุจะท าให้องค์กร
สามารถด าเนินงานตามแผนงาน และการ ปฏิบัติงานด้านต่าง 
ๆ ได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หากองค์กรใดขาด
หลักการบริหารจัดการพัสดุที่ดีแล้วการท างานย่อมจะเกิด
ความซ้ าซ้อน สิ้นเปลือง และจะส่งผลกระทบต่อ กระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ [3] ในการท าวิจัยครั้งนี้ทางคณะผู้จัดท า
มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจร้านคาเฟ่
เพราะปัจจุบัน 

แนวโน้มในอนาคตร้านคาเฟ่จะตอบสนองวิถีชีวิตของผู้คน
มากขึ้น ขณะเดียวกันตลาดมีแนวโน้ม เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 
ซึ่งผู้คนจะนิยมนั่งร้านคาเฟ่ที่มีการตกแต่งร้านหรูหราทันสมัย 
สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ส าหรับการนั่งดื่มมากข้ึน 
ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท าได้เลือกที่จะศึกษาร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งใน
ย่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีศึกษาในการท าวิจัย 
เนื่องจากร้านคาเฟ่ดังกล่าว เป็นร้านท่ีได้รับความนิยมในพื้นที่
บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของ
ทางร้านไม่ว่าจะเป็นการจัดร้าน ท าเลที่ตั้ง และเมนูแนะน า
ของร้านที่เป็นที่นิยมมากจนเป็นสาเหตุให้วัตถุดิบไม่เพียงพอ
และนอกจากนี้ทางร้านยังมีพื้นที่ให้บริการส าหรับจอดรถของ
ลูกค้าซึ่งเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีผู้คนแวะเวียนมาอุดหนนุ
มาก โดยคณะผู้จัดท าสนใจศึกษาการบริหารจัดการงานพัสดุ
โดยคณะผู้จัดท าได้ให้นิยามค าว่า พัสดุ หมายถึง วัตถุดิบใน
ร้านกาแฟกรณีศึกษาดังกล่าว และจากการลงพื้นที่ศึกษา
วิธีการบริหารจัดการพัสดุภายในร้านพบว่าร้านประสบปัญหา
วัตถุดิบไม่เพียงพอ ระบบการจัดซื้อไม่เป็นระบบ วัตถุดิบค้างส
ต๊อก วัตถุดิบเสียหายง่ายหรือหมดอายุเร็ว ซึ่งปัญหาที่กล่าว
มาข้างต้นมีผลต่อต้นทุนการบริหารวัตถุดิบทั้งสิ้น จากปัญหา
ดังกล่าวทางคณะผู้จัดท าได้น าเอาหลักการพาเรโตมาใช้เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์พบว่าปัญหาส าคัญที่ควรด าเนินการ
แก้ไขเป็นล าดับแรก คือปัญหาเรื่องวัตถุดิบไม่เพียงพอได้แก่ 
กล้วยหอม และ ไซรัป ท าให้เกิดการจัดซื้อซ้ าและมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งเพิ่มขึ้น ทางคณะผู้จัดท าเลือกที่จะศึกษาประเด็น
ไซรัปไม่เพียงพอโดยเลือกเป็นไซรัปยอดนิยมของร้าน คือ 
ไซรัปกลิ่นกุหลาบเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงกว่ากล้วยหอม และ
จัดท าแผนผังก้างปลาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระดม
ความคิดหาสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าว 

จากการด าเนินการพบว่า สาเหตุมาจากกระบวนการ
สั่งซื้อ และสต๊อกของที่ไม่มีระบบเนื่องจากยังขาดทักษะใน
การสต๊อกสินค้า โดยการสั่งซื้อแบบเดิมของร้านจะสั่งซื้อจาก
ร้านประจ าซึ่งเป็นร้านท่ีมีราคาสินค้าท่ีถูกกว่าปกติมีความถี่ใน
การจัดซื้อเดือนละครั้ง ในกรณีที่ของไม่เพียงพอทางร้านจะท า
การซื้อเพิ่มจากร้านค้าระแวกใกล้เคียงซึ่งมีราคาที่สูงกว่าร้าน
ประจ าที่เคยซื้อ อีกทั้งยังมีค่าบริการจัดส่งพ่วงเข้ามา ส่งผลให้
ต้นทุนสูงเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังขัดแย้งกับแนวทางการประกอบการ
ร้านกาแฟคือต้องควบคุมต้นทุนการด าเนินงานให้อยู่ในระดับ
ที่ต่ า [2] 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้ท าการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้
ไซรัปกลิ่นกุหลาบซึ่งเป็นไซรัปยอดนิยมของทางร้าน แล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการพยากรณ์ยอดขายส าหรับในเดือนถัดไป
เพื่อเพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อไซรัปให้เพียงพอต่อความ
ต้องการและเพื่อการสต๊อกไซรัปท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการพัสดุและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งย่าน
มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

3. ขอบเขตของกำรศึกษำ/วิจัย 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ : งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการวิธีพยากรณ์ 
4 วิธี คือ วิธีการพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 
(Simple Moving Average) วิธีการพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ย
เคลื่อนที่ซ้ าสอง (Double Moving Average) วิธีการปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponential Smoothing) 
และวิธีพยากรณ์แบบฤดูกาลของวินเตอร์ (Winter’s Linear 
and Seasonal Exponential Smoothing)  

จากข้อมูลการใช้วัตถุดิบในร้าน แล้วค านวณหาเปอร์เซ็นต์
ความแม่นย าของการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธี โดยใช้สูตรเปอร์เซ็นต์
ผิดพลาดเฉลี่ย (Mean Absolute Percent Error : MAPE) 

ขอบเขตด้ำนประชำกร : ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อ
ท าการศึกษาค้นคว้าส าหรับการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้จัดการร้าน 
คาเฟ่ ร้านกรณีศึกษา 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหาทั้งหมดที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านแผนผังพาเรโต เพื่อ
ทราบถึงล าดับของปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข แสดงดังภาพท่ี 
1 
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ภำพที่ 1 แผนผังพาเรโต 

น าปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ความถี่มาวิเคราะห์โดยใช้
หลักการแผนผังก้างปลา  แสดงดังภาพที่ 2 เพื่อหาสาเหตุ
หลักของปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นล าดับแรก 

   
ภำพที่ 2 แผนภูมิก้างปลา 

2. จากข้อ 1. และ 2. พบว่าปัญหาที่แท้จริงมาจากการส
ต๊อกวัตถุดิบกล่าวคือไม่ทราบถึงจ านวนไซรัปที่ควรจะ 
สต๊อกไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยทางคณะผู้จัดท า
เลือกศึกษาเป็นไซรัปยอดนิยมคือกลิ่นกุหลาบ 

3. ก าหนดวิธีวิจัยและทบทวนวรรณกรรม 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ไซรัปกลิ่นกุหลาบตั้ งแต่ 

เมษายน 2561 ถึงมีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 12 เดือน 
5. น าข้อมูลที่จัดเก็บจากข้อที่ 5 มาท าการพยากรณ์พร้อม

ทั้งหาค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นย าของการพยากรณ์ ด้วยวิธี
เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเฉลี่ย (Mean Absolute Percent Error 
: MAPE)  

6. เปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นย าของการ
พยากรณ์ทั้ง 4 วิธี เพื่อทราบวิธีที่เหมาะสมกับการพยากรณ์
ไซรัปมากที่สุด 

7. น าเสนอวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมในการใช้เป็นแนว
ทางการสต๊อกไซรัปให้เพียงพอให้กับผู้จัดการร้านคาเฟ่เพื่อ
พิจารณาในสั่งซื้อครั้งต่อไป 

5. ผลกำรศึกษำ 

จากการเก็บข้อมลูย้อนหลังการใช้ไซรัปเป็นรายเดือนจาก
ทางร้านได้ข้อมลูดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลการใช้ไซรปั 

เดือน จ ำนวนไซรัปที่ใช้ 
เมษายน (61) 12 
พฤษภาคม 13 
มิถุนายน 8 
กรกฎาคม 7 
สิงหาคม 6 
กันยายน 6 
ตุลาคม 5 

พฤศจิกายน 6 
ธันวาคม 5 

มกราคม (62) 3 
กุมพาพันธ ์ 4 
มีนาคม 9 

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าการพยากรณ ์และค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด
เฉลี่ย 

วิธีกำรพยำกรณ์ ค่ำพยำกรณ์ MAPE (%) 

วิธีการพยากรณ์แบบถัว 
เฉลี่ยเคลื่อนท่ีธรรมดา 

7 3.7 

วิธีการพยากรณ์แบบถัว 
เฉลี่ยเคลื่อนท่ีซ ้าสอง 

16 24.62 

วิธีการปรับเรียบ 
แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 

5 4.06 

วิธีพยากรณ์ 
แบบฤดูกาลของวินเตอร์ 

20 2.16 

หมายเหตุ: ค่าพยากรณ์แบบวินเตอร์น าเสนอข้อมูลเป็นรายไตร
มาส (เม.ย.-มิ.ย. 62) 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแม่นย าแล้ว พบว่าวิธี
พยากรณ์แบบฤดูกาลของวินเตอร์ให้ค่าความคลาดเคลือ่นของ
ข้อมูลต่ าที่สุดคือ 2.16 % ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมที่จะน ามา
พยากรณ์ยอดการสั่งซื้อไซรัปในครั้งต่อไปคือ วิธีพยากรณ์
แบบฤดูกาลของวินเตอร์ และในการสั่งซื้อครั้งถัดไป(ไตรมาส
ที่ 2 ของปี 62) จะมีการสั่งซื้อไซรัปกลิ่นกุหลาบจ านวน 20 
ขวด  

6. สรุปผลกำรทดลอง 
จากการทดลองโดยการน าเอาหลักการพยากรณ์ใช้ พบว่า

สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาไซรัปไม่เพียง พอของ
ร้านกาแฟแห่งหนึ่งย่าน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ซึ่งใช้วิธีการ
พยากรณ์หาค่าทั้งสี่วิธี คือ 

1. การพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา (Simple 
Moving Average) 
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2. การพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ซ้ าสอง (Double 
Moving Average)  

3. การปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponential 
Smoothing)  

4. การพยากรณ์แบบฤดูกาลของวินเตอร์ (Winter’s 
Linear and Seasonal Exponential Smoothing) 

จากนั้นค านวณหาค่าความแม่นย าของการพยากรณ์ทั้ง 4 
วิธีโดยใช้สูตรเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเฉลี่ย (MAPE) พบว่าการ
พยากรณ์ทั้ง 4 วิธี มีค่าความแม่นย าที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชัด ซึ่งวิธีที่มีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดน้อยที่สุด คือการ
พยากรณ์แบบฤดูกาลของวินเตอร์ (Winter’s Linear and 
Seasonal Exponential Smoothing) โดยมีเปอร์เซ็นต์ความ
ผิดพลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.16 % โดยวิธีการพยากรณ์ที่ให้ค่า 
MAPE ต่ าที่สุดแสดงว่าวิธีพยากรณ์นั้นมีความแม่นย าที่สุด [1]  

วิธีดังกล่าวจึงเหมาะสมกับการที่จะน ามาพยากรณ์การซื้อ
ไซรัปให้เพียงพอในการสต๊อกครั้งต่อไป เพื่อการ สต๊อกไซรัปท่ี
มีประสิทธิภาพและน าแนวทางดังกล่าวเสนอต่อผู้จัดการร้าน
คาเฟ่กรณีศึกษาเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางการซื้อไซรัปในครั้ง
ถัดไป นอกจากนี้วิธีการพยากรณ์ดังกล่าวยังสามารถขยายผล
ไปประยุกต์ใช้กับการสต๊อกวัตถุดิบอื่นๆในร้านได้อีกจากผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะกิจ กิจติ
ตุลากานนท์ ที่ศึกษาหาวิธีพยากรณ์ปริมาณปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม
เพื่อน าผลการพยากรณ์ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายการ
บริหารสินค้าคงคลังของสหกรณ์การเกษตรชุมตาบง จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่าเมื่อน าการพยากรณ์เข้ามาปรับใช้สามารถ
ลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังของปุ๋ยเคมีที่ศึกษาได้ และ
ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลักขณา เศาธยะนันท์สุณี ทวี
สกุลวัชระ ยุพินกาญจนะศักดิ์ดา และบุญหญิง สมร่าง ที่
ท าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์จ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยซึ่งผลการวิจัยพบว่าการ
พยากรณ์โดยใช้วิธีการของวินเตอร์ให้ค่า MAPE ที่ต่ าเช่นกัน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ในบริเวณแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียง         
บ้านเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนภายใต้บริบทวัฒนธรรม ความเช่ือ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการออกแบบพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การส ารวจภาคสนาม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มตัวแทนชุมชน และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานทางวัฒนธรรมชุมชน ซึ่ง
ผลการวิจัยได้พัฒนาภูมิทัศน์อย่างเป็นรูปธรรมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ แนวรั้วไม้ไผ่รอบ
ต้นมะขาม 100 ปี วิหารรอยพระพุทธบาท และบ้านโบราณชุมชนลาวเวียง ตลอดทั้งส่งเสริมให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน
จากรุ่นสู่รุ่นผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การพัฒนาภูมิทัศน์, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ชุมชนลาวเวียง 
Abstract 
This research aims to propose a guideline for landscape development of Lao Wiang Community’s cultural 
learning resources in Baan Neon Kham, Neon Kham District, Chai Nat Province in order to enhance the potentials 
of community-based tourism under the context of culture, beliefs and local wisdom through participatory area 
design. In this regard, the qualitative study was employed via field survey, in-depth interviews, focus group 
discussions with community representatives and cultural evidence-based data collection. Research outcomes 
included substantial landscape development of 4 cultural learning resources comprising chapel over the well, 
bamboo fence around a 100-year-old tamarind tree, Buddha's footprint temple and Lao Wiang ancient house as 
well as promotion of cross-generational cultural inheritance with knowledge sharing process that would truly 
sustain community-based cultural tourism. 

Keywords: Community Participation, Landscape Development, Cultural Tourism, Lao Wiang Community 
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1. บทน า 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural-based 
tourism resources)  มีความส าคัญต่อการสื่ อสารทาง
วัฒนธรรมของไทยสู่ชนรุ่นหลังและชาวต่างชาติ และยัง
สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศต่อปีเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากการ
ท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ในด้านขอบเขตขององค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรม [1] การพัฒนาภูมิทัศน์ (Landscape  
development) เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
วัฒนธรรมที่สามารถสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับเมือง
หรือท้องถิ่นในหลายมิติ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านกายภาพ และ
ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็น
องค์ประกอบการสร้างประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว [2], [3] 
โดยการพัฒนาจ าเป็นท่ีจะต้องเน้นการให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนพัฒนา ออกแบบ และการ
ก่อสร้าง ตลอดจนการดูแลรักษาพื้นที่เพื่อการได้มาซึ่งแนว
ทางการพัฒนาภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่สร้าง
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กับบริบทของท้องถิ่น [4] และ
สร้างการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่าง
อย่างยั่งยืน 
  การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาภูมิทัศน์
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยเลือกพื้นที่ของชุมชนลาวเวียง 
บ้านเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาทเป็นกรณีศึกษา 
โดยพื้นที่ดังกล่าวยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีมายาวนาน 
ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด การแต่งกาย การทอผ้า แม้กระทั่ง
ประเพณีต่าง ๆ ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมสมัยบรรพบุรุษ [5] 
นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่คาดว่าจะเป็น
แหล่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว อาทิ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ 3 บ่อ ใน
บริเวณทุ่งเนินขามที่ไม่เคยเหือดแห้งเป็นบ่อน้ าท่ีหล่อเลี้ยงคน
ทั้งชุมชน ต้นมะขามใหญ่อายุ 100 ปีคู่หมู่บ้านที่ยังเหลืออยู่
เพียงตนเดียวมีขนาดสิบคนโอบ บ้านโบราณที่ยังคงไว้ตั้งแต่  
อดีดที่สมัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนลาวเวียงจนถืงปัจจุบัน 
และวิหารรอยพระพุทธบาทอันเป็นที่เคารพสักการะของ
ชุมชน [6] แต่อย่างไรก็ดี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนี้ยังไมไ่ด้
มีการจัดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างเป็นระบบและการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยระบบเดิมเน้นการพัฒนาจาก
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ซึ่งอาจท าให้การพัฒนาขาดการค านึงถึง
ความเช่ือมโยงต่อปัจจัยภายในของท้องถิ่นอย่างครอบคลุม 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้นอกจากการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ยังเป็นการ
สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
จากการพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนโดยคนในท้องถิ่นซึ่งจะสร้างความรู้สึกการเป็น
เจ้าของ (Sense of belonging) และการสืบทอดสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อไป 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1 พ้ืนที่ศึกษา 
พื้นที่ศึกษาของการวิจัย คือ บ้านเนินขาม ต าบลเนินขาม ซึ่ง
เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอ าเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท (ภาพที่ 1) บ้านเนินขามมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 
0.22 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ในเขตที่ศึกษาส่วนใหญ่ เป็นพื้นท่ี
ท าการเกษตรลักษณะทั่วไปของประชาชนจะอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ท ากินของตนเอง และพื้นที่ประกอบไปด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายแห่ง โดยการศึกษาวิจัยคัดเลือก
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 แห่ง ตามการจัดล าดับ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญของ
ปราชญ์หมู่บ้าน ได้แก่ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ต้นมะขามใหญ่อายุ 
100 ปี บ้านโบราณ และวิหารรอยพระพุทธบาท 
 

 
ภาพที่ 1  พื้นที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2562) 
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรหลักในพื้นที่ศึกษาคือ ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
เวียงของบ้านเนินขาม โดยการศึกษามีกระบวนการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเป็นผูร่วมกระบวนการพัฒนาภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเป้าหมาย จ านวน 30 คน โดยใช
วิธีการเลือกตัวอยางกลุ่มผู้น าการท่องเที่ยวของชุมชนแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
2.3 การรวบรวมข้อมูล 
2.3.1 การสานเสวนาเพื่อหาอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของแหล่ง
วัฒนธรรมชุมชน 
เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
ด้วยเทคนิคหลากหลายถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าเพื่อสร้างประวตัิ
ของแหล่งส าคัญทางวัฒนธรรมเพื่อดึ งดูดความสนใจ
นักท่องเที่ยวในต านานของพื้นที่ในอดีต (Story creation) 
ได้แก่ การสนทนากลุ่มย่อยกับตัวแทนชาวบ้าน และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชุมชน ในด้านบริบทของวัฒนธรรม 
ความเช่ือ ประเพณี สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ท่ีเป็นเอกลักษณ์
ชุมชนลาวเวียงเพื่อประกอบรายละเอียดในการร่างแบบภูมิ
ทัศน์รอบแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้ง 4 แห่ง  โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมด้วยแบบสัมภาษณ์ค าถาม
ปลายเปิด เช่น “ขอความกรุณาคุณลุงเล่าประวัติบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธ์ิ” และผู้วิจัยท าการจดบันทึก เป็นต้น 
2.3.2 การออกแบบพื้นที่บริเวณแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
group discussions) โดยการศึกษาครั้งนี้ก าหนดให้มีการ
การประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รับฟังปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน และครั้งที่ 2 การร่างแบบภูมิทัศน์
ร่วมกัน รวมถึงแนวทางน าแบบไปสู่การปฏิบัติ  
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
3.1 อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนลาวเวียง: ต านาน ความเชื่อ และเร่ืองเล่าที่สืบทอด
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
3.1.1 บ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิบ้านเนินขาม 
ตามค าบอกเล่าจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนชาวบ้านและ
ปราชญ์ชุมชนถึงประวัติความเป็นมาของบ่อน้ า 3 บ่อ กลาง
ทุ่งโล่งบ้านเนินขามเป็นบ่อน้ าผุดมีน้ าซับตลอดปีไม่เคยเหือด
แห้ง ชาวบ้านมีความเช่ือว่าเป็นบ่อที่มีพญานาคดูแลรักษา

ตามความเชื่อที่ว่า พญานาค เป็นสัญลักษณ์แห่งธาตุน้ า "นาค
ให้น้ า" ถือเป็นแหล่งน้ าส าคัญที่มีประชาชนเหลื่อมใสศรัทธา
มาก โดยที่มาของการขุดบ่อทั้งสามบ่อในทุ่งนา เกิดจากค า
อธิษฐานจิตของหลวงพ่อชุณ วัดเนินขามซึ่งเป็นพระเกจิที่มี
มหาเมตตาสูงได้ปรารภกับชาวบ้านถึงบ่อแก้ว 3 ประการ 
ตามใบแห่งค าจารึกที่ได้รับจากปราชญ์ชาวบ้าน มีใจความว่า     
“เดิมพื้นท่ีแห่งนี้ขาดน้้าดื่มน้้าใช้เป็นพื้นที่แห้งแล้งอยู่ช่วงหนึ่ง 
หลวงพ่อชุณ วัดบ้านเนินขามซึ่งเป็นพระเกจิที่พวกเฮานับถือ
นิมิตเห็นเต่ามาเข้าฝันว่าจะมีตาน้้าผุดขึ้นมาให้ชาวบ้านใน
ละแวกได้ดี่มได้ใช้ จึงเดินทางไปทางเหนือยังจุดที่พญาเต่ามา
แสดงนิมิตให้เห็น และให้ชาวบ้านสร้างบ่อ ณ จุดนั้นสามบ่อ
ใกล้กัน หมายความตามนัยยะถึงแก้วสามประการแห่งพระ
รัตนตรัยซึ่งบ่อน้้าที่สร้างขึ้นไม่เคยเหือดแห้งตราบจนทุก
วันน้ี” 
หลังจากการส ารวจผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของ    
ภูมิทัศน์จากถ้อยค าของปราชญ์ชาวบ้านและตัวแทนชุมชน
โดยสรุปได้ว่า ชาวบ้านต้องการปรับปรุงบ่อและภูมิทัศน์รอบ
บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามบ่อในเชิงสัญลักษณ์พญานาคที่ตาม
ความเช่ือนั้นมีอิทธิพลในการให้น้ า และมีอิทธิพลในทาง
ปฏิบัติแก่ผู้มีความเชื่อที่มาเยือนและการสร้างต านานเล่าขาน
แก่นักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วทุกสารทิศ ส่วนวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง
ชุมชนต้องการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก โดย
ในแบบการก่อสร้างจะอยู่ในข้ันตอนถัดไป 
 

 
ภาพที่ 2  การส ารวจภาคสนามเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์อย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทน
ชุมชน 

3.1.2 ต้นมะขามยักษ์เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี: สัญลักษณ์แห่ง
บ้านเนินขาม 
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ในอีกเรื่องเล่าหนึ่งจากชาวบ้านเนินขามเกี่ยวกับต้นมะขาม
ใหญ่โคนต้นประมาณ 3 เมตร ขนาด 10 คนโอบอายุมากกว่า
ร้อยปีแต่โดยรอบขาดการปรับภูมิทัศน์เชิงกายภาพ และการ
ดูแลท าให้ซีกหนึ่งของล าต้นเริ่มตาย ชาวบ้านจึงมีความตั้งใจ
ที่จะอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติที่ผสมผสานกับความเช่ือของ
ชาวลาวเวียงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษ์ต้นมะขามให้อยู่คู่
บ้านเนินขามมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งแห่งศรัทธาและ
ความหวังแห่งพรอธิษฐาน โดยชาวบ้านเล่าว่า “เมื่อผู้ใดมา
ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ณ ต้นมะขามคู่บ้านเนินขามก็มัก
ประสบความส้าเร็จดังปรารถนา” ทั้งนีค้วามเชื่อผ่านเรื่องเล่า
ดังกล่าวน ามาสู่การอนุรักษ์ต้นไม้ของชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งรากการ
ตั้งถิ่นฐานชุมชนลาวเวียง โดยถ่ายทอดในรูปของป้ายประวัติ
ต้นมะขามโดยมีนายแดน พุ่มจ าปา ชาวบ้านเนินขามเป็นผู้
เรียบเรียงมีเนื้อความโดยย่อว่า “เมื่อประมาณปี 2510 ปลาย
รัชสมัย รัชกาลที่  5 ชาวเนินขามได้อพยพถิ่นฐานจาก
สุพรรณบุรีมาที่ห้วยใหญ่ซึ่งมีป่ามะขามจ้านวนมาก จึงตั้งช่ือ
ว่าบ้านเนินขาม มีต้นมะขามขนาด 10 คนโอบเป็นเนินน้้า
ท่วมไม่ถึง ชาวเนินขามจึงได้ตั้งถิ่นฐานกระจายเต็มบริเวณ
พื้นที่เนินกว้างใหญ่” ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์บทสัมภาษณ์และ
เก็บรายละเอียดเพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบโดยชาวบ้าน
ต้องการท ารั้วล้อบรอบบริเวณต้นมะขามและสร้างสวน
ดอกไม้และปรับปรุงป้ายประวัติซึ่งทีมผู้วิจัยร่วมกับชาวบ้าน
ได้ช่วยกันวัดพื้นที่ขอบเขตงานภูมิทัศน์ (ภาพที่ 3) เพื่อไปสู่
ขั้นตอนการออกแบบร่วมกันต่อไป 
 

 
ภาพที่ 3 ทีมวิจัยและชาวบ้านร่วมกันส ารวจและวัดพื้นที่
ขอบเขตการปรับภูมิทัศน์ต้นมะขามยักษ์เก่าแก่อายุกว่า 100 
ปี ณ บ้านเนินขาม 
3.1.3 บ้านโบราณ : ภาพสะท้อนของร่องรอยแห่งวิถีชีวิต
ชุมชนลาวเวียง 

จากการสัมภาษณ์เจ้าของบ้านโบราณของชุมชนลาวเวียง 
ผู้วิจัยได้ทราบถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างบ้านของชุมชน
ลาวเวียงในสมัยอดีตทีไม่ใช้ตะปูหรือน็อต และใช้การเข้าไม้
แบบโบราณ (ภาพที่ 4) ชุมชนมีความมุ่งหมายที่จะใช้บ้าน
โบราณนี้สืบทอดประเพณีและวิถีชุมชนลาวเวียงให้สืบทอดไป
ยังรุ่นลูกหลาน  

 
ภาพที่ 4 ลักษณะบ้านโบราณของชุมชนลาวเวียง 
ทีมวิจัยได้สังเคราะห์การสัมภาษณ์เจ้าของบ้านและปราชญ์
ชุมชนผู้อาวุโสแห่งลาวเวียงเพื่อถ่ายทอดแนวคิดสู่นิทรรศการ
แสดงวิถีชุมชนภายในบ้านโบราณแห่งนี้ โดยรูปแบบแรกของ
นิทรรศการ ได้แก่ การแสดงศิลปะการทอผ้า ในแบบอัต
ลักษณ์ชาวลาวเวียง (ภาพที่ 5) ที่เป็นความภาคภูมิใจของ
ชุมชนแห่งนี้ตามค ากล่าวที่ว่า “พวกเฮาภูมิใจกับผ้าทอลาย
ช่อมะขาม สุดยอดแห่งผ้าทอโบราณ ที่ท้าให้ผู้มาเฮือนถิ่นเฮา
สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณีวิถีลาวเวียง ”  นอกจากนี้
นิทรรศการยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น การแสดงผลไม้
พื้นถิ่น การจัดขันโตกตามประเพณี และอุปกรณ์การ
ด ารงชีวิตตามวิถีแบบดั้งเดิมของชุมชน 

 
 
ภาพที่ 5 ศิลปะการทอผ้าในแบบอัตลักษณ์ชาวลาวเวียง 
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3.1.4 วิหารรอยพระพุธบาท วัดเนินขาม: ศูนย์รวมจิตใจและ
ความศรัทธาในพระพุธศาสนาของชาวลาวเวียง 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้านพบว่า วิหารรอย
พระพุธบาทสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุธ
ศาสนา โดยมีความเช่ือสืบทอดกันถึงประวัติและความ
ศักดิ์สิทธ์ิของรอยพระพุทธบาท (ภาพที่ 6)  

 
 
ภาพที่ 6 รอยพระพุธบาท วัดเนินขาม 
ชาวบ้านเล่าว่า “ที่วัดนี้มีพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันพระ
จะมีกลิ่นหอมคลุ้งไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านเนินขามจึงมีความ
ต้องการพัฒนาพื้นที่รอบวิหารให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ทาง
วัฒนธรรมและศาสนาที่พวกเฮานับถือ” ทั้งนี้จากการ
สัมภาษณ์พบว่า นักท่องเที่ยวเริ่มทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ
วิหารนี้ การปรับภูมิทัศน์จึงเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวท่ีคาด
ว่าจะมากขึ้นในช่วงเทศกาลตามประเพณี เช่น เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น ชาวบ้านและทีมวิจัยจึงร่วมกันวางแผน
ปรับภูมิทัศน์ท้ังภายในและนอกวิหารให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น 
3.2 การออกแบบภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน
ลาวเวียงอย่างมีส่วนร่วม  
ในกระบวนการออกแบบภูมิทัศน์ของแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมชุมชนทั้ง 4 แห่งร่วมกัน ทีมวิจัยจัดการประชุม
กลุ่มย่อยตัวแทนผู้น าการท่องเที่ยวชุมชนลาวเวียงในวันที่ 
21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาวลาว
เวียง บ้านเนินขาม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเนินขาม โดยภายหลงั
จากการร่วมส ารวจพื้นที่ ทีมวิจัยใช้เวทีสัมมนาในการร่วมกับ
ตัวแทนชุมชนร่างภาพ (Sketching) ด้วยมือ และน าภาพที่
ร่างมาระบายสีและปรับความเหมาะสมของแบบอีกครั้ง
ร่วมกัน ดังภาพที่ 7  

 
ภาพที่7  การออกแบบภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ชุมชนลาวเวียงอย่างมีส่วนร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาว
ลาวเวียง บ้านเนินขาม ระหว่างวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 
นอกจากนี้ ในระหว่างการร่างแบบภูมิทัศน์ร่วมกันของชุมชน
ทีมวิจัยได้น าประเด็นที่สังเคราะห์ในองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของแหล่งทางวัฒนธรรมแต่ละแหล่งมาอภิปรายในกลุ่ม
เสวนาเพื่อให้ได้รายละเอียดตามรากวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างครบถ้วน โดยได้รับค าแนะน าจากปราชญ์
ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมประชุมกลุ่มย่อยด้วยในด้านรูปแบบการ
จัดบ้านโบราณ การพัฒนามณฑปในวิหาร รวมถึงลักษณะรูป
ปั้นพญานาคตามความเช่ือเรื่องบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น  
3.3 การพัฒนาภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : 
ความส าเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ทีมผู้วิจัยจึงจัดประชุม
ระดมทุนและระดมแรงจากชุมชนลาวเวียงและได้รับการ
สนับสนุนอย่างดีจากชาวบ้านลาวเวียง โดยมีการบริจาคไม้ไผ่
เพื่อช่วยการท้ารั้วไม้รอบต้นมะขาม ตามที่ร่วมการร่างแบบ
รั้วในขั้นตอนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี มีการปรับแบบให้เข้า
กับงบประมาณและลดความซับซ้อนของการก่อสร้าง ในด้าน
การพัฒนาภูมิทัศน์รอบบ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์ มีการลดงบประมาณ
ก่อสร้างให้เหมาะสมและน าทรัพยากรหินจากภูเขาที่มีอยู่ใน
พื้นที่มาตกแต่งตามแบบที่ร่างไว้ อย่างไรก็ตามทางชุมชน
จ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือในการด าเนินการก่อสร้างเองโดยมี
นายช่างของชุมชนเป็นจิตอาสาท างาน ในด้านการพัฒนาภูมิ
ทัศน์บ้านโบราณ ทีมวิจัยพร้อมกับเจ้าของบ้านโบราณและ
ตัวแทนชุมชนร่วมกันจัดตกแต่งนิทรรศการตามแบบที่ร่าง
ร่วมกัน โดยใช้ป้ายภาษาถิ่น แม้ว่างบประมาณมีจ ากัดไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาภูมิทัศน์ภายนอกบ้านแต่ทว่า ชุมชนมี
จิตอาสาในการตกแต่งป้ายทางเข้าและน าดอกไม้และต้นไม้
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มาปลูกโดยรอบ และสุดท้ายคือ การพัฒนาภายในและ
โดยรอบวิหารรอยพระบาทในวัดเนินขาม ซึ่งชุมชนได้ร่วมกัน
วางแผนก าหนดตารางการท าความสะอาดและบูรณะในทุก
อาทิตย์ จากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนผ่านการค าแนะน า
ของทีมวิจัยงานพัฒนาภูมิทัศน์ในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ทั้ ง  4 แห่ ง  ได้ด า เนินการเสร็จสิ้ น ในเฟสแรกวันที่  4 
พฤษภาคม 2562 โดยภาพที่ 8 แสดงภาพก่อนและหลังการ
พัฒนาภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทที่สร้างศักยภาพ
การท่องเที่ยวของชุมชนลาวเวียง บ้านเนินขามจากการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
4. สรุปผลการศึกษา 
การออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยรอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนของ
บ้านเนินขาม ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
มีการประยุกต์แนวคิดความพอเพียงเป็นพื้นฐานการพัฒนา มี
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเนินขามอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนพัฒนา การส ารวจ การ
ออกแบบ และการก่อสร้าง จนการพัฒนาภูมิทัศน์ของแหล่ง
เรียนรู้ วัฒนธรรมชุมชนในเฟสแรกเสร็จสมบูรณ์ โดย
กระบวนการที่พัฒนาโดยการวิจัยนี้สามารถต่อยอดการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนอื่น ๆ เพื่อ
สร้างความยั่งยืนในการจัดการท่องเที่ยว การพัฒนานี้ส าเร็จ
ได้ด้วยทรัพยากรที่มีในชุมชน ความอดทน ความพยายาม 
และความมีวินยัร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านเนินขามอันจะ
น ามาซึ่งการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวที่
ร่วมกันพัฒนาขึ้นและเกิดความภูมิใจในความเป็นเจ้าของ
พื้นที่ ผลจากการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน นอกจากจะสร้างสุนทรียภาพให้กับ
นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชมสถานที่แล้ว ยังเป็นต้นแบบแนว
ทางการจัดการที่สามารถสร้างเสริมอัตลักษณ์และการรักษา
คุณค่าทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น
ที่มุ่งหวังการสืบสานสู่รุ่นลูกหลาน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบการวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการ
พยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล (2) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลัง
ส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล และ (3) หารูปแบบการบริหาร
คลังสินค้าที่เหมาะสมส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคการด าเนินการวิจัยโดยเริ่มต้นจากวิเคราะห์สินค้าด้วยอัลกอริธึม น าผลการ
วิเคราะห์มาหารูปแบบการบริหารศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จากนั้นน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลัง
ส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลกลุ่มตัวอย่างคือ ข้อมูลยอดขาย
สินค้าวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยน ามาวิเคราะห์ด้วยอัลกอริธึมพยากรณ์ 3 อัลกอริธึมได้แก่ (1) การหาค่าเฉลี่ย
แบบง่าย (2) แบบปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล และ(3) การจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล เพื่อหารูปแบบการบริหารศูนย์กระจาย
สินค้าที่เหมาะสมส าหรับสินค้าแต่ละรายการจากนั้นน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาระบบวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังส าหรับศูนย์
กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล ทดสอบประสิทธิภาพการท างานโดยการ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของระบบวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการ
จ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล กับการวิเคราะห์โดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลจากนั้นจึงน าไปให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจผลการวิจัยพบว่า (1) จากสินค้าคลาส A จ านวน 16 รายการ มีสินค้าท่ีควรใช้ 1 อัลกอริธึม จ านวน 9 รายการ ควรใช้ 
2 อัลกอริธึม จ านวน 5 รายการและควรใช้ทั้ง 3 อัลกอริธึม จ านวน 2 รายการ (2) จากสินค้าคลาส A ทั้ง 16 รายการ ควรใช้การ
บริหารศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคแบบ “กระจายสินค้า” และ (3) ระบบวิเคราะห์สินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคนี้
สามารถลดเวลาการวิเคราะห์ได้มากถึงร้อยละ 93 ส าหรับสินค้าจ านวน 10 รายการ ร้อยละ 90 ส าหรับสินค้าจ านวน 5 รายกาและ
ร้อยละ 80 ส าหรับสินค้าจ านวน 1 รายการ 
ค าส าคัญ สินค้าคงคลัง, ศูนย์กระจายสินค้าภูมภิาค, การพยากรณ์, การจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล 

 
Abstract 
The research objectives were to (1) develop an inventory analysis system for regional distribution centers using 
forecasting and Monte Carlo simulation; (2) test an inventory analysis system for regional distribution centers 
using forecasting and Monte Carlo simulation; and (3) propose a suitable warehouse management model for 
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regional distribution centers.  The research methodology was to analyze the products with algorithms 
proposed a suitable warehouse management model for regional distribution centers and develop an inventory 
analysis system for regional distribution centers using forecasting and Monte Carlo simulation. The sample data 
was the sales from 1st January to 31 December 2017.The sale data was analyzed using 3 algorithms; Simple 
Moving Average, Exponential Smoothing and Monte Carlo Simulation, to find an appropriate model for 
distribution center management for each product. The performance was evaluated by comparing between the 
analysis results from the analysis system and Microsoft Excel. Finally, the system was delivered to users for 
testing their satisfaction.  The results showed that (1)  the 16 products from class A: 9 products should be 
analyzed by 1 algorithm, 5 products should be analyzed by 2 algorithms and 2 products are should be 
analyzed by all 3 algorithms; ( 2)  all 16 products should be analyzed for regional distribution center 
management by using "Cross-Dock Model" and (3) this analysis system assisted to reduce the analyzing time 
up to 93% for 10 products, up to 90% for 5 products and up to 80% for 1 product. 
 
Keyword:  Inventory, Regional Distribution Center, Prediction, Monte Carlo Simulation 

 
1. บทน า 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่เป็นบริษัทซื้อ
มาขายไปนั้นโดยทั่วไปจะมีการจดัเก็บสินค้าท่ีมีการสั่งซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิต (Supplier) ไว้ท่ีศูนย์กระจายสินค้ากลาง 
(Central Distribution Center - CDC) จากนั้นจึงส่งไปยัง
ศูนย์กระจายสินคา้ภูมภิาค (Region Distribution Center - 
RDC)  แล้วส่งต่อไปยังร้านผู้แทนจ าหน่าย ธุรกจิซื้อมาขายไป
จัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคที่มีความเคลื่อนไหวเร็ว และลูกค้า
สามารถหาซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นทดแทนได้ และคู่แข่งทาง
ธุรกิจมีหลายรายในท้องตลาดท าให้เกิดการแข่งขันสูง ท าให้
องค์กรต้องหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อมาช่วยในการบริหารจัดการ
ลดต้นทุนสินค้าสร้างความไดเ้ปรียบด้านการแข่งขัน
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ให้บริการที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นย า และสร้างความประทับใจให้ลูกค้า 
 ปัจจุบันต้นทุนด้านการบริหารคลังสินค้าและค่า
ขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังร้านลูกค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะค่าน้ ามันเช้ือเพลิงที่สูงขึ้น และ
จ านวนเที่ยวส่งสินค้าที่มากข้ึนเพราะมีค าสั่งซื้อท่ีมากขึ้น การ
บริหารคลังสินค้าจึงต้องได้รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีต้นทุนของการบริหารคลังสินค้า
และการขนส่งสินค้าที่ต่ าที่สุด ดังนั้นการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารคลังสินค้าจะท าให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กรและมีผลประกอบการที่ดีขึ้น [1,2,3,4,5] 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้า
ภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบ
มอนติคาร์โล (2) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ
วิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้า
ภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบ
มอนติคาร์โล และ (3) หารูปแบบการบริหารคลังสินค้าที่
เหมาะสมส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค [6,7,8] เพื่อช่วย
เพิ่ มประสิทธิภาพการท างาน ลดต้นทุน  เพื่ อ เพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
 

2.วิธีด าเนินการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างคือ ข้อมูลยอดขายสินค้าวันที่ 1 

มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยน ามาวิเคราะห์แบ่งกลุม่
สินค้าแบบ ABC Analysis จากนั้นน าสินค้า Class A มี
วิเคราะหด์้วยอัลกอริธึมพยากรณ์ 3 อัลกอริธึมได้แก่  
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2.1 ค่าเฉลี่ยแบบง่าย(Simple Moving Average) 
 

∑ ค่าความต้องการก่อนหน้าช่วงระยะเวลา n

n
      (1) 

 

เมื่อ n คือจ านวนช่วงเวลาในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ท่ีใช้ในการ
ค านวณ  

2.2 แบบปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล 
(Exponential Smoothing) 

Ft+1=Ft +α(At-Ft)                       (2) 

โดยที่  Ft+1=  ค่าพยากรณ์ที่ต้องการใหม ่

Ft=  ค่าพยากรณ์ในช่วงที่ผ่านมา 

At=  ค่าพยากรณ์ที่ต้องการใหม ่
 

 2.3 การจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โลโดยการ
สร้างแบบจ าลองใน Microsoft Excel โดยใช้สมการ  
Monte Carlo Simulation      
             =RANDBETWEEN(bottom,top)               (3) 
โดย  bottom = ค่าต่ าสดุ 
 top = ค่าสูงสุด 
 

2.4 วัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ด้วย 
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่น (Mean Absolute 
Percent Error- MAPE) 

MAPE=
∑|(ค่าที่เกิดข้ึนจริง-ค่าที่พยากรณ์)/ค่าที่เกิดข้ึนจริง|

n
 (3) 

            เมื่อ n คือจ านวนช่วงเวลาในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้
ในการค านวณ จากนั้นน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้า ภูมิ-
ภาค [9] ด้วยการพยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบ
มอนติคาร์โล [10,11,12] ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดย
การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี ้

1)  Microsoft Excel ใช้ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเก็บรวบรวมผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2 )   Visual Studio Code ห รื อ  VSCode 
โปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด  

3)  Xamppโปรแกรม Apache web server ไว้
จ าลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปต์หรือเว็บไซต์ใน
เครื่องโดยที่ ไม่ต้องเช่ือมต่ออิน เทอร์เน็ตและไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่าย การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมา
พร้อมกับ PHP ภาษาส าหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นที่
นิยม MySQL ฐานข้อมูล , Apache จะท าหน้าที่ เป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ 

4)  MySQL ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลสินค้า 
5)  Theme: Admin LTE รูปแบบหน้าเว็บไซต์ ที่

สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานฟรี 
6)  Web Server: Apache ผู้ ให้ บ ริการโดเมน

ส าหรับเว็บไซต์ จดโดเมนในราคา 290 บาท ต่อปี 
7 )  Server: Digital Ocean เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก า ร

เซิร์ฟเวอร์เพื่อท าการอัปโหลดเว็บไซต์เพื่อให้สามารถใช้งาน
เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเลือกใช้ในราคา 5 US Dollar 
ต่อเดือน 

ทดสอบประสิทธิภาพการท างานโดยการเปรียบ 
เทียบผลการวิเคราะห์ของระบบวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลัง
ส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการ
จ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลกับการวิเคราะห์ โดย 
Microsoft Excel จากนั้นจึงน าไปให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ 
 

3.ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัยเริ่มจากการจัดกลุ่มสินค้ากลุ่มตัวอย่าง

แบบABC Analysis ไดผ้ลดังนี ้
ตารางที่ 1การจัดคลาสกลุม่สินค้าแบบ ABC Analysis 

คลาส 
เปอร์เซ็นต์
มูลค่ายอดขาย 

จ านวน
กลุ่มสินค้า 

จ านวน
ยอดขาย 

A 80% 16 3,717,594 
B 15% 13 716,288 
C 5% 42 218,457 
 

จากสินค้าคลาส A จ านวน 16 รายการ มีสินค้าที่ควรใช้ 1 
อัลกอริธึม จ านวน 9 รายการ ควรใช้ 2 อัลกอริธึม จ านวน 5 
รายการและควรใช้ทั้ง 3 อัลกอริธึม จ านวน 2 รายการ 
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 ตารางท่ี 2  สรุปรายการสินคา้ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์
แบบต่าง ๆ 

 
วิเคราะหส์ินค้าคลาส A ทั้ง 16 รายการโดยการน าค่าทีไ่ด้
จากการวิเคราะห์แต่ละอัลกอริธึมมาสรา้งกราฟวิเคราะห์แนว
โน้นของสินค้านั้น ๆ ผลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์กราฟแนวโน้ม
สินค้าของคลาส A  ควรใช้การบริหารศูนย์กระจายสินค้า
ภูมิภาคแบบ “กระจายสินค้า (Cross-Dock)”  

 
ภาพที่ 1  กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากนั้นน าเอาอัลกอริธมึทั้งหมดทีท่ าการทดลองมาพัฒนาใน
ระบบวิเคราะหส์ินค้าคงคลังส าหรบัศูนย์กระจายสินคา้
ภูมิภาคโดยผู้ใช้สามารถท าการน าเข้าข้อมูลที่จะใช้ในการ

วิเคราะห์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel เมื่อน าเข้าข้อมูล
เรียบร้อย สามารถเลือกท าการวิเคราะห์ โดยกดปุม่ให้ระบบ
เริ่มการท างาน (Execute) จะไดผ้ลการวิเคราะห์ 3 
อัลกอริธึม เพื่อเปรียบเทียบว่ารายการสินค้าเหมาะที่จะ
วิเคราะหด์้วยอัลกอริธึมใดและน าตัวผลทีม่ีความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุดไปใช้งาน สามารถเข้าชมการท างานของระบบได้ที ่
https://youtu.be/c1IL2FUsS6Q 
โดยการน าระบบมาช่วยวิเคราะหส์ินค้านี้สามารถลดเวลาการ
วิเคราะหไ์ดม้ากถึงร้อยละ 93 ส าหรับสินค้าจ านวน 10 
รายการ ร้อยละ 90 ส าหรับสินค้าจ านวน 5 รายการ และ
ร้อยละ 80 ส าหรับสินค้าจ านวน 1 รายการ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1) ความถูกต้องของข้อมูลที่ระบบวิเคราะห์ น ามาเปรียบ 
เทียบกับข้อมูลที่ท าการวเิคราะห์โดย Microsoft Excel โดย
ผลที่ได้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน 
2) ส่วนของการใช้งานระบบ น าระบบที่พัฒนาและทดสอบ
ความแม่นย าแล้วให้กับพนักงานของบริษัทท่ีมีหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคือหน่วยงาน Inventory 
management (IM) จ านวน 6 คน ใช้งานโดยการให้คะแนน
ส่วนต่าง ๆ ของระบบ ผลตอบรับจากผู้ใช้งานสามารถใช้งาน
ได้จริง ลดเวลาการท างาน และได้ข้อมลูที่ครบถ้วน

Subcategory 
ID 

Simple 
Moving 
Average 

Exponential 
Smoothing 

Monte 
Carlo 
Simulation 

30001 12% 19% 11% 
30003 1% 7% 3% 
30004 1% 4% 5% 
30005 2% 2% 2% 
30007 0% 3% 0% 
40014 1% 3% 2% 
50002 1% 1% 1% 
50010 2% 3% 3% 
60010 4% 8% 4% 
60011 2% 1% 1% 
70001 1% 18% 1% 
70002 1% 6% 1% 
70003 2% 12% 1% 
70004 0% 4% 1% 
70006 3% 35 0% 

https://youtu.be/c1IL2FUsS6Q
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบเวลาการท างาน ก่อนและหลัง
ใช้งานระบบวิเคราะห์ฯ  

จ านวน
รายการ
สินค้า 

ก่อนใช้
ระบบ
วิเคราะห์
(นาที) 

ใช้ระบบ
วิเคราะห ์
(นาที) 

เวลา
ลดลง 
(นาที) 

คิด
เป็น 

1 5 1 4 80% 
5 10 1 9 90% 
10 15 1 14 93% 
 
4. สรุปผลการศึกษา 

4.1 สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูล  ในการ
วิเคราะห์สินค้าเพื่อใช้ในการบริหารศูนย์กระจายสินค้า
สามารถช่วยให้การบริหารศูนย์กระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่การพยากรณ์สินค้าหลาย ๆ รายการจ าเป็นต้องใช้
หลายอัลกอริธึมช่วยในการวิเคราะห์ เนื่องจากการใช้เพียง
อั ล กอริ ธึ ม เดี ย ว ไม่ เพี ย งพอต่ อการพ ยากรณ์ สิ น ค้ า 
นอกจากนั้นสินค้าและข้อมูลการขายสินค้าต่างกันจะ
เหมาะสมกับอัลกอริธึมต่างกัน เช่นเดียวกับการบริหารศูนย์
กระจายสินค้า รูปแบบและลักษณะของธุรกิจที่ต่างกันการ
วิเคราะห์รูปแบบการบริหารศูนย์กระจายสินค้าจะแตกต่าง
กันไปด้วย ผลการวิเคราะห์สินค้าเพื่อบริหารศูนย์กระจาย
สินค้าภูมิภาคของธุรกิจตัวอย่าง จะน าค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ศูนย์กระจายสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนส่งมาช่วยในการ
วิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์การบริหารศูนย์กระจายสินค้า
ภูมิภาค สรุปสินค้าที่อยู่ในคลาส A จากการวิเคราะห์ทั้งหมด 
16 รายการ เหมาะกับการบริหารศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค
แบบกระจายสินค้า (Cross-Dock) เนื่องจากธุรกิจมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารศูนย์กระจายสินค้ากลางแบบคงที่  (Fixed 
Cost) และค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่คิดเป็นแบบเหมาจ่าย
น้ าหนักสินค้าถึงร้านลูกค้าอยู่แล้ว หากแยกสินค้าเก็บท้ังศูนย์
กระจายสินค้ากลางและศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคจะท าให้
เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง   

 
4.2 สรุปผลการพัฒนาระบบ  การพัฒนา

ระบบเพื่อเข้ามาช่วยการท างานในการค านวณปริมาณสินค้า
จะช่วยการท างานท่ีซับซ้อนของอัลกอริธึมที่ใช้ในการท างาน 

ช่วยลดความผิดพลาดเนื่องมาจากความผิดพลาดทีเ่กิดจาก
ตัวบุคคล (Human Error) ความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
สูตรในการวิเคราะห์ที่ท าไว้ในไฟลง์านเกิดความผิดเพี้ยนไป
จากเดิม ใช้เวลาในการวเิคราะห์ทีส่ั้นลงจากเดิมการท างานใช้
เวลา 8 – 10นาที ในการวิเคราะห์แตล่ะรายการสินคา้ใน
อัลกอริธึมเดียว แต่ระบบพยากรณ์ใช้เวลาเพียง 1 นาทีใน
การวิเคราะห์ 3 อัลกอริธึม ช่วยลดเวลาท างานลงคดิเป็น 
88%  และได้ข้อมูลถูกต้องแมน่ย าและเหมาะสมกับสินค้า
มากที่สุด จากการทดสอบความถูกต้องโดยน าผลการ
วิเคราะห์ทีไ่ด้จากระบบไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่
หาได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ Microsoft Excel ซึ่งได้
ผลลัพธ์ที่ตรงกัน การพัฒนาในรปูแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานโดยใช้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานจริงไดร้ับการตอบรับเป็น
อย่างดี ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในการวิเคราะห์
อัลกอริธึมขั้นสูง เพียงแต่มีความรูใ้นการวิเคราะห์สินคา้บ้างก็
สามารถใช้งานระบบได้แล้ว  

4.3 ข้อเสนอแนะ  
 1) การวิเคราะห์สินค้าเพื่อบรหิารศูนย์กระจาย
สินค้ากลางและศูนย์กระจายสินคา้ภูมิภาค มีความเหมาะสม
ที่น าไปใช้ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 

2)  ในกรณีบริหารศูนย์กระจายสินค้าภมูิภาคเพื่อ
ใช้ในการสนับสนุนโครงการก่อสรา้งต่าง ๆ เช่น สะพาน 
โรงงาน เป็นต้น ที่ใช้สินค้าจ านวนมากยังสามารถท่ีจะ
เลือกใช้การบริหารศูนย์กระจายสนิค้าภูมิภาคแบบคลังสินค้า 
(Inventory Management) เนื่องจากแม้จะเกดิค่าใช้จ่ายใน
การบริหารคลังสินค้า 2 แห่ง แต่ด้วยปรมิาณการใช้สินค้า
และระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าให้คุ้มค่าต่อการด าเนินการ  

3)  ระบบพยากรณ์ สินค้าส าหรับ ช่วยในการ
วิเคราะห์สินค้านี้จะสามารถช่วยในการวิเคราะห์สินค้าเพื่อใช้
ในการบริหารศูนย์กระจายสินค้ า ซึ่ งใช้ อัลกอริธึม  3 
อัลกอริธึม โดย 2 อัลกอริธึมเป็น Numeric ได้แก่ Moving 
Average และ Exponential Smoothing อีก 1 อัลกอริธึม
เป็นอัลกอริธึมธึมแบบสุ่ม ได้แก่ Monte Carlo Simulation  
ระบบพยากรณ์นี้ยังสามารถพัฒนาต่อโดยเพิ่มอัลกอริธึมต่าง 
ๆ ที่ทางบริษัทต้องการได้  
 4)  ระบบพยากรณ์สินค้ายังสามารถพัฒนาต่อ
เพื่อให้ระบบสามารถน าตัวเลขที่ได้จากการพยากรณ์ไป
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ค านวณ “ปริมาณการสั่งซื้อ” (Lot size) โดยต้องอาศัย
นโยบายของบริษัทในการเก็บสินค้าแต่ละรายการ ระยะเวลา
ในการส่งสินค้าของแต่ละผู้ผลิต (Lead Time) จ านวนวันใน
การจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Day of Supply - DOS) ซึ่งบาง
บริษัทอาจใช้เป็น จ านวนเดือนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
(Month of Supply – MOS)   
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