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กลุ่มผูส้งูอายุมกัจะมปัีญหาอาการปวดเมื่อยตามกลา้มเน้ือซึง่เกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น เกดิจากการท างาน 
การยกของหนกั ท่ายนื และท่านัง่ทีไ่ม่ถูกตอ้งสะสมเป็นเวลานาน ท าใหเ้กดิอาการหดเกรง็ตวัของกลา้มเนื้อและเสน้เอน็
ตามสว่นต่างๆ ของร่างกาย อาการเหล่านี้สามารถป้องกนัไดด้ว้ยการท างานดว้ยท่าทางทีเ่หมาะสม ออกก าลงักาย และ
การยดืเหยยีดกล้ามเนื้ออย่างสม ่าเสมอ โยคะเป็นศาสตร์ที่รวมทัง้การออกก าลงักายและยดืเหยยีดกล้ามเนื้อดว้ยกนั 
รวมทัง้ยงัเป็นการออกก าลงัที่ไม่หนักเกินไป ท าให้ผู้สูงอายุสามารถปฏิบตัิตามได้ง่าย นอกจากนี้แนวโน้มการ ใช้
เทคโนโลยขีองผูส้งูอายุมเีพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง งานวจิยันี้จงึท าการการศกึษาและรวบรวมองคค์วามรูโ้ยคะทีเ่หมาะสม
ส าหรบัผู้สูงอายุ ซึ่งผ่านกระบวนการคดัเลือกขอ้มูล การท าความสะอาดขอ้มูล และจดัเก็บในคลงัขอ้มูลและพฒันา
Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล  จากผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี ซึ่งสรุปได้ว่า 
Visualization มกีารน าเสนอขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ชดัเจน และเขา้ใจไดง้่ายมกีารเลอืกใชส้แีละรูปแบบกราฟได้อย่าง
เหมาะสม ซึง่ช่วยอ านวยความสะดวกในการใชง้านของผูส้งูอายุและผูส้นใจไดเ้ป็นอย่างด ี
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DEVELOPMENT OF DATA VISUALIZATION ABOUT YOGA POSES TO RELIEVE 
PAIN RECOMMENDATION FOR THE ELDERLY 

 

Yanisa Tanusa* and Preecha Tangkraingkij 

 

 

ABSTRACT 

  

The elderly usually have muscle aches which could be caused by many reasons such as working, 
heavy lifting, incorrect standing posture and incorrect sitting posture, have accumulated over time causing 
spasm in muscles and tendons in various parts of the body. These pains can be prevented by working in proper 
posture, exercise, and stretching. Yoga is a combination of strengthening and stretching, which is not too heavy 
exercise, making it easy for the elderly to follow. The rising of using the technology of the elderly continually, 
lead researchers to study and gather knowledge of yoga that is suitable for the elderly that processed data 
selection, data cleaning, and storage in the data warehouse. A then develop data visualization to analyze the 
data. From the results of user satisfaction at a high level, which can be concluded that Visualization is presented 
to be accurate, clear and easily understandable, with appropriate selection of colors and chart formats which 
can help facilitate the use of the elderly and those who are interested as well. 
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 อาการปวดเมื่อยตามกลา้มเนื้อเป็นปัญหาทีพ่บบ่อยในกลุ่มผู้สงูอายุ ซึง่เกดิขึน้ไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น เกดิ
จากการท างาน การยกของหนกั ท่ายนื ท่านัง่ทีไ่ม่ถูกตอ้ง สะสมเป็นระยะเวลานาน ท าใหเ้กดิอาการการหดเกรง็ตวัของ
กลา้มเนื้อและเสน้เอน็บรเิวณส่วนแขน หวัไหล่ หลงั เอว ขา โดยทัว่ๆ ไปแลว้อาการเหล่านี้ สามารถป้องกนัไดด้ว้ยการ
ท างานด้วยท่าทางทีเ่หมาะสม หลกีเลี่ยงงานหนักมากๆ รวมถึงการออกก าลงักาย และการยดืเหยยีดกล้ามเนื้ออย่าง
สม ่าเสมอซึง่มผีลท าใหก้ระดกูและกลา้มเนื้อแขง็แรง  

 โยคะเป็นวถิแีห่งการฝึกฝนตนเองมาแต่โบราณทีม่หีลกัฐานตัง้แต่สมยัอารายธรรมลุ่มน ้าสนิธุ ประเทศอนิเดยี 
เมื่อราว 3,000 ปีก่อนครสิต์กาล ในหนังสอืโยคะ สตัระ (Yoga Sutra) ซึ่งเขยีนโดย ปตญัจล ี(Pantanjali) หนังสอืเป็น
เสมอืนคมัภีร์เล่มแรกที่จารกึเรื่องราวเกี่ยวกบัโยคะโดยละเอยีด ท าให้คนรุ่นหลงัได้มโีอกาสศกึษาโยคะกนัอย่างเป็น
ระบบมากขึน้ นักประวตัศิาสตรบ์างคนเชื่อว่าโยคะมมีากว่า 5,000 ปีก่อนครศิต์กาลแลว้ เพยีงแต่เป็นการสอนโดยตรง
จากคุรุ (Guru) หรอื แบบปากต่อปาก [1]  

 โยคะเป็นศาสตรท์ีร่วมการออกก าลงักายและยดืเหยยีดกลา้มเนื้อ ท าใหผู้ท้ีฝึ่กโยคะเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง
สามารถลดอาการหดเกรง็ตวัของกลา้มเนื้อและเสน้เอน็ รวมทัง้ยงัเสรมิสรา้งมวลกลา้มเนื้ อ อกีทัง้ในปัจจุบนัเทคโนโลยี
ก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้กลุ่มผู้สูงอายุมแีนวโน้มใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพิ่มขึน้โดยในปี 2558 กลุ่มนี้มีการใช้
อนิเทอรเ์น็ต รอ้ยละ 9.6 [2] และในปี 2562 มถีงึรอ้ยละ 33.2 จากกลุ่มประชาการประเทศไทย [3] ท าใหผู้ว้จิยัตระหนกั
ถึงปัญหาอาการปวดของผูสู้งอายุและแนวโน้มของการใชเ้ทคโนโลยีของผูสู้งอายุทีเ่พิม่ขึน้ [4] จงึน ามาสู่การรวบรวม
องค์ความรู้และพฒันาVisualization เพื่อแนะน าท่าโยคะบรรเทาอาการปวดส าหรบัผู้สูงอายุเพื่ออ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูใ้ชง้าน 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาและรวบรวมองคค์วามรูโ้ยคะทีเ่หมาะสมส าหรบัผูส้งูอายุ 

2. เพื่อพฒันาVisualizationแนะน าท่าโยคะบรรเทาอาการปวดทีเ่หมาะสมส าหรบัผูส้งูอายุ 

 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. โยคะ (Yoga)  

 โยคะมาจากรากศพัท ์ยุจ ในภาษาสนัสกฤต แปลว่า รวม องคร์วม หรอื เตม็ หมายถงึ การสรา้งความสมดุล
ของร่างกายจติใจ และจติวญิญาณโดยรวมใหเ้ป็นหนึ่งเดยีว [5] เป็นศาสตรท์ีส่ าคญัของวฒันธรรมอนิเดยี โดยมคีวาม
ผกูพนัอยู่กบัปรชัญาและศาสนาฮนิด ูการฝึกโยคะจงึเป็นกระบวนการส าหรบัฝึกกาย ฝึกการหายใจ และฝึกจติใหม้คีวาม
จดจ่อกบัเรื่องลมหายใจเขา้ออก รวมทัง้มปีระโยชน์ต่อจติใจและร่างกายของหลายดา้น เช่น ระบบไหลเวยีนเลอืด ดา้น
กายภาพ กระตุน้สมอง สมาธ ิเป็นตน้ [1, 6] 
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2. การจดัการความรู ้(Knowledge Management, KM)  

 การจดัการความรู ้เป็นกระบวนการการพฒันาและการจดัเกบ็ความรูใ้นดา้นต่างๆ และถ่ายทอดความรูน้ัน้ๆ สู่
คนภายในองค์กร หรอืสู่สาธารณะ องค์ความรู้กจ็ะประกอบด้วยความรู้ สองประเภท คือ ความรู้ที่ฝังในตวัคน (Tacit 
Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกดิจากสญัชาติญาณ หรอืเกดิจากประสบการณ์การเรียนรู้ หรอืพรสวรรค์ต่างๆ   และ
ความรู้ที่ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ผ่านการวเิคราะห์ สงัเคราะห์จนเป็นหลกัทัว่ไป
สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรปูแบบต่างๆ ได ้เช่น หนงัสอื เอกสารและรายงานต่างๆ [7] 

 

3. Visualization  

 เป็นการแสดงขอ้มูล หรอื ผลลพัธ์ และการสื่อสารระหว่างคอมพวิเตอรแ์ละผูใ้ชง้านในรูปแบบของภาพ หรอื
ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ดขีอง Visualization ไดแ้ก่ ช่วยในการแสดงขอ้มลูทีม่ปีรมิาณสงู ช่วยในการรบัรูห้รอืคาดคะเนสิง่ที่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต Visualization ไม่เพยีงแต่แสดงรายละเอยีดขอ้มูลในตวัเองเท่านัน้ ยงัสามารถแสดงปัญหาที่
เกดิขึน้ไดด้ว้ย ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจ หรอื วเิคราะหข์อ้มลูไดส้ะดวกขึน้โดยขอบเขตขอ้มลูนัน้จะมขีนาดใหญ่หรอืเลก็
กไ็ด ้และช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถสนันิษฐานขอ้มูลไดส้ะดวก [8] โดยการน าเสนอขอ้มูลอาจจะเป็นการแสดงผลของรปูภาพ 
กราฟ แผนที ่หรอื แผนภาพ โดยทีผ่ลลพัธข์อง Visualization คอืการน าขอ้มูลต่างๆ  ทีซ่่อนเรน้อยู่ทีผู่ใ้ชไ้ม่ทนัสงัเกต
ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้ใช้และตัวขอ้มูล และยงัช่วยผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพอกีดว้ย [9] 

 

4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 Igbinovia and Ikenwe (2018) [10] กล่าวว่ากระบวนการจดัการความรู ้(KM Process Model) ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิ
พฒันาการของความรู้ควรประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) การสร้างและแสวงหาความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ดา้น
เครื่องมอื 3) การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ 4) การจดัเกบ็ขอ้มลู 5) การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู ้6) การเรยีนรู ้

 จนัทร์ดา บุญประเสรฐิ และคณะ (2559) [11] ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่องผลของการออกก าลงักายแบบหะฐะ
โยคะต่อสมรรถภาพทางกายในผุส้งูอายุ จ านวน 52 ราย จงัหวดัเชยีงราย ผลการศกึษาพบว่า สมรรถภาพทางกายดา้น
ความยดืหยุ่นของกลา้มเนื้อและขอ้ต่อ และความทนทานของปอดและหวัใจภายหลงักายออกก าลงักายแบบหะฐะโยคะ
ของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติ (p < .001) 

 พีระพงษ์ พิพัฒน์เจษฎากุล และ เอื้อน ป่ินเงิน (2562) [12] ได้พัฒนการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ
สนับสนุนงานจ าหน่ายไฟฟ้า พบว่า ระบบธุรกจิอจัฉรยิะทีพ่ฒันาขึน้จากการสร้างสร้างภาพจากขอ้มูลโปรแกรมแทบ็
โบลวส์ามารถน าเสนอขอ้มลูจ าหน่ายไฟฟ้า ประกอบดว้ย 3 รายงานหลกั คอื รายงานดา้นหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า รายงาน
ดา้นใบแจง้ค่าไฟฟ้าคงคา้ง และรายงานดา้นสถติงิานจ าหน่ายไฟฟ้า  
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การด าเนินงานวิจยั 

 ผู้วจิยัไดพ้ฒันา Visualization เพื่อแนะน าท่าโยคะบรรเทาอาการปวดส าหรับผู้สุงอายุ โดยขัน้ตอนต่างๆ ใน
งานวจิยัม ี4 ขัน้ตอน ดงัภาพที ่1 

 

 

ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนในการพฒันา Visualization 

 

1. การศกึษาและรวบรวมขอ้มลู 

 ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลท่าโยคะบรรเทาอาการปวดต่างๆทีเ่หมาะสมส าหรบัผูส้งูอายุจากหนังสอื งานวจิยั 
และสมัภาษณ์สอบถามผูเ้ชีย่วชาญ [13, 14] ขอ้มลูทีต่อ้งการประกอบไปดว้ยท่าโยคะทีบ่รรรเทาปวดตามสว่นต่างๆของ
ที่เหมาะสมส าหรบัผู้สูงอายุ โดยท่าต่างๆจะต้องไม่อนัตรายจนเกนิไป ขอ้ควรรู้ก่อนการฝึกโยคะและขอ้ควรพงึระวงั
ส าหรบัผูท้ีม่โีรคประจ าตวัและมอีาการผดิปกตทิางดา้นร่างกายว่าควรหลกีเลีย่งท่าใด องคค์วามรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวาม
เป็นมาและประโยชน์ของโยคะ ทัง้หมดที่กล่าวมาขา้งต้นเกบ็เป็นขอ้มูลดบิในไมโครซอฟทเ์อก็เซล (Microsoft Excel) 
และท าการถ่ายท าวดีทิศัน์โยคะบรรเทาอาการปวดเพื่อผูส้งูอายุจากขอ้มูลทีถู่กรวบรวมมา โดยไดร้บัความร่ วมมอืจาก
ผูเ้ชีย่วชาญศาสตรข์องโยคะ 

2. การเตรยีมขอ้มลูและจดัเกบ็ขอ้มลู 

 น าขอ้มูลดบิมาท าการคดัเลอืกขอ้มูล (Data Selection) ที่เกี่ยวขอ้งกบัโยคะส าหรบัผู้สูงอายุเท่านัน้ จากนัน้
น ามาท าความสะอาดขอ้มลู (Data Cleaning) โดยจะปรบัชื่อหวัคอลมัน์ในมคีวามจ าเพาะเจาะจง เช่น ท่าโยคะ โรคและ
อาการผดิปกติ ต าแหน่งที่ปวด เป็นต้น แก้ไขความผดิพลาดจากการเกบ็ขอ้มูล ตรวจสอบการสะกดค าใหถู้กต้อง ลด
ขอ้มูลทีซ่ ้าซอ้น เตมิส่วนของขอ้มลูทีห่ายไป และตดัเรคอรด์ขอ้มลูทีไ่ม่เกีย่วขอ้งและไม่สมบรูณ์ออก เช่น ปวดเอว ปวด
เอวกบัสะโพก หรอื อุง้เชงิกราน กลายเป็น เอว,สะโพก ต่อจากนัน้จดัเกบ็เป็นคลงัขอ้มลู  
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3. การวเิคราะหข์อ้มลูและออกแบบ Visualization 

 ขอ้มลูจากคลงัขอ้มลูจะถูกน าเขา้เครื่องมอืชื่อว่า Tableau Desktop โดยเชื่อมโยงขอ้มลูในแต่ละชที เพื่อท าการ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้า งการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของแดชบอร์ด 
(Dashboard) ดงัภาพที ่2 และท าการเผยแพร่ Visualization ไปยงั Tableau Online เพื่อผูใ้ชง้านสามารถเรยีกดรูายงาน
ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตด้วยเวบ็เบราว์เซอร์หรอืโปรแกรมประยุกต์แทบ็โบลวใ์นสมาร์ตโฟน (Tableau Application) ที่
เชื่อมต่อกบับรกิารของ Tableau Server 

 

 

ภาพท่ี 2 การพฒันาVisualization ดว้ย Tableau Desktop 

 

4. การทดสอบ Visualization 

 หลังจากที่ได้ท าการออกแบบ Visualization ผู้วิจ ัยน า Visualization ที่พัฒนาขัน้มานี้ น ามาแสดงผลการ
วเิคราะหก์ารแนะน าท่าโยคะส าหรบัผูส้งูอายุ ท าการตรวจสอบการแสดงผลใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน เป็นไปตามทีอ่อกแบบ 
และน า Visualization ไปทดสอบกบัผูใ้ชง้านเพื่อวดัผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน 

 

ผลการทดลอง 

1. ลกัษณะการออกแบบ 

 การออกแบบสว่นของปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอรใ์นหน้าจอการแสดงผล เพื่อใหผู้ใ้ชง้านทีเ่ป็น
กลุ่มผูส้งูอายุสามารถใชง้านไดง้่ายและสะดวก โดยใชรู้ปสญัลกัษณ์เพื่อแทนความหมายทีม่ขีนาดใหญ่ใหเ้หน็ชดัในการ
น าทางไปสู่หน้าต่างต่อไป พรอ้มกบัก ากบัขอ้ความไวข้า้งๆรูปสญัลกัษณ์เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายมากขึน้ โดยเริม่จาก
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หน้าจอหลกั เพื่อไปสู่หน้าต่างอื่นๆ โดยม ีโปรแกรมท่าโยคะ ประวตัคิวามเป็นมา ขอ้ควรรูก้่อนฝึกโยคะ และ ประโยชน์ 
แสดงดงัภาพที ่3 

 

 

ภาพท่ี 3 หน้าต่างหน้าจอหลกัเพื่อเลอืกหน้าต่างทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 

 

2. ผลการน าเสนอ Visualization 

 การน าเสนอขอ้มลูรายงานในรปูแบบแดชบอรด์ สามารถเลอืกขอ้มลูเฉพาะได ้รวมถงึการแสดงขอ้มลูรายงาน
ในรปูแบบ ตารางขอ้มลู แผนภาพ แผนภูม ิการเปรยีบเทยีบขอ้มลู ซึง่สามารถเหน็ความแตกต่างอย่างชดัเจน 

  2.1. Visualization ด้านโปรแกรมท่าโยคะ โดยแนะน าท่าโยคะส าหรบัผู้สูงอายุในเงื่อนไขต่างๆ โดยให้
ผู้ใช้งานท าการเลอืกเงื่อนไขที่ตรงกบัตนเอง โดยมเีงื่อนไขให้เลอืกดงันี้ 1) พึ่งผ่าตดัมาหรอืไม่ 2) โรคและ
อาการผิดปกติ 3) กิริยาบทที่ผู้ใช้ต้องการ คือ นัง่เก้าอี้ นัง่พื้น หรือยืน 4) ถ้าเป็นเพศหญิงโปรดเลอืกว่ามี
ประจ าเดือนหรือไม่ โดยตัวเลือกเหล่านี้จะให้เลือกในรูปแบบ ตัวเลือกเดียวแบบลงด้านล่าง (Single-drop 
down list) อกีหนึ่งเงื่อนไขคอื เลอืกกลา้มเนื้อส่วนทีป่วด โดยดดัแปลงมาจากการเลอืกแผนภูม ิเป็นการเลอืก
กล้ามเนื้อที่ปวดบรเิวณร่างกาย จากนัน้ซอฟต์แวรจ์ะท าการกรองผลลพัธ์ท่าโยคะที่เหมาะสมต่อผู้ใชจ้ะลสิต์
ออกมา โดยมกีารเชื่อมต่อกบัวดีทิศัน์บนเวบ็ไซต์ยูทูป (Youtube) ใหเ้ล่นอตัโนมตัหิลงัจากผูใ้ชก้รองตวัเลอืก 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการเลอืกท่าทีส่นใจ ผูใ้ชส้ามารถเลอืกท่าทีผู่ใ้ชต้อ้งการฝึกได้เช่นกนั แสดงดงัภาพที ่4 

  2.2. Visualization ดา้นประวตัคิวามเป็นมา แสดงขอ้มลูของความเป็นมาของโยคะ และรปูภาพที่
เกีย่วขอ้งเพื่อใหผู้ใ้ชง้านรูจ้กัโยคะไดล้กึซึง้มากขึน้ และประยุกตใ์ชก้ล่องแนะน า ใหแ้สดงความหมายของโยคะ
บนขอ้ความโยคะอนัใหญ่พรอ้มกบัรปูประกอบ แสดงดงัภาพที ่5 

  2.3. Visualization ดา้นขอ้ควรรูก้่อนปฏบิตัโิยคะดา้นประโยชน์ของโยคะ แสดงขอ้มลูขอ้ควรรูก้่อนฝึก
โยคะเป็นหวัขอ้ๆ โดยใชก้ารสรา้งภาพเคลื่อนไหว เพื่อเปลีย่นหวัขอ้ไดอ้ตัโนมตั ิหรอืเลอืกหวัขอ้เฉพาะได้
ตามทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ แสดงดงัภาพที ่6 
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  2.4. Visualization ดา้นประโยชน์ของโยคะ แสดงขอ้มูลประโยชน์ของโยคะเป็นแผนภาพวงกลมบบัเบิล้ 
เมื่อน าตวัชีต้ าแหน่ง ไปวางบรเิวณวงกลม จะแสดงกล่องแนะน า เป็นการแสดงขอ้ความรายละเอยีดของขอ้มูล
ประโยชน์โยคะดา้นนัน้ๆ แสดงดงัภาพที ่7 

 

 

ภาพท่ี 4 หน้าต่าง Visualization ดา้นโปรแกรมทา่โยคะ 

 

 

ภาพท่ิ 5 หน้าต่าง Visualization ดา้นประวตัคิวามเป็นมา 
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ภาพท่ี 6 หน้าต่าง Visualization ดา้นขอ้ควรรูก้่อนปฏบิตัโิยคะ 

 

 

ภาพท่ี 7 หน้าต่าง Visualization ดา้นประโยชน์ของโยคะ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการพัฒนา Visualization เพื่อแนะน าท่าโยคะบรรเทาอาการปวดส าหรับผู้สูงอายุ โดยใช้  
Visualization หลายมิติและแดชบอร์ดในมุมมองต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและรบัขอ้มูลได้ดีขึน้ ได้แก่ 
ประวตัิความเป็นมา ข้อควรรู้ก่อนปฏิบตัิโยคะ โปรแกรมท่าโยคะ และประโยชน์ของโยชน์ รวมทัง้ท าให้พบขอ้มูลที่
น่าสนใจ เช่น ท่าโยคะทีเ่หมาะส าหรบัผูส้งูอายุทีม่าอาการความดันโลหติสงู กระดูกทบัเสน้ประสาน หรอืกระดูกต้นคอ
เสื่อม เป็นต้น ผลทดสอบความพงึพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดบัด ีเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมากจาก ผู้ศกึษางานวจิยัได้
ด าเนินการพฒันา Visualization ใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ชดัเจน และเขา้ใจไดง้่ายมกีารเลอืกใช้สแีละ
รูปแบบกราฟไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการใชง้านของผูส้งูอายุและผูส้นใจเป็นอย่างด ี
จากข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน ควรมีตัวอกัษรที่ใหญ่ขึน้เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอ่านได้ชดัเจน และหน้าต่างส าหรบั
วธิกีารใชง้าน เพื่อใหใ้ชง้านอย่างสะดวกสบายมากขึน้ 
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สรปุผลการศึกษา 

บทความวจิยันี้ ไดน้ าเสนอการศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาการแสดงผลภาพเพื่อแนะน าท่าโยคะบรรเทาอาการ
ปวดส าหรบัผูส้งูอายุ โดยศกึษาขององคค์วามรูด้า้นโยคะ โยคะเพื่อผูส้งูอายุ และ การพฒันา Visualization ซึง่ท าใหเ้กดิ
ประโยชน์เป็นอย่างมากกบัผู้สูงอายุ ให้ได้ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัโยคะ เขา้ถึงได้ง่ายสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา และ
สามารถปฏบิตัติามไดต้ามความสามารถและขอ้จ ากดัด้านสุขภาพของผู้ใชง้าน จากการทดสอบ พบว่าระดบัความพงึ
พอใจของผูใ้ชง้านอยู่ในระดบัด ีเนื่องจากผลการพฒันา Visualization มกีารน าเทคนิคการรวมขอ้มูลใหอ้ยู่ในมาตรฐาน
เดียวกันภายใต้คลังข้อมูลที่ออกแบบส าหรับประมวณผลเชิงวิเคราะห์โดยการน าเอาหลักการจัดการความรู้  มา
ประยุกต์ใช้กบักระบวนการของ Visualization ท าให้ได้ขอ้มูลในมติิและลกัษณะทีห่ลากหลาย การแนะน าท่าโยคะต่อ
ปัญหาอาการปวดของผูส้งูอายุถูกรวบรวมมาเผยแพร่ใหใ้ชง้านไดง้่าย  
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โปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
ส าหรบัคดัเลือกแผนประกนัชีวิต 

 

ธนิต มาลากร1*  ชชัพมิขุ หริญัญชาตธิาดา2 และวริทิธิพ์ล ภมูปิระเทศ2 
 

 

บทคดัย่อ 

  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดท์ี่
สามารถคดัเลอืกแผนประกนัชวีติได้ตรงตามเกณฑ์ความต้องการของผู้ใช้งาน โปรแกรมที่ได้มคีวามยดืหยุ่นสูงและ
สามารถใชไ้ดก้บัแผนประกนัชวีติแบบพืน้ฐานทีม่อียู่ในประเทศไทย หลงัจากทีผู่ใ้ชง้านกรอกขอ้มูลของแผนประกนัชวีติ
ที่สนใจและกดปุ่ มยนืยนั ข้อมูลจะถูกน าไปเกบ็ไว้ที่ตวับริการ ในขัน้ตอนของการคดัเลือกแผนประกนั ผู้ใช้งานต้อง
ก าหนดเกณฑใ์นการคดัเลอืก ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนภายใน อตัราความคุม้ครอง อตัราความคุม้ค่า การลดหย่อนภาษี 
หรือการเพิ่มอนุสญัญาประกันสุขภาพ จากนัน้โปรแกรมจะค านวณคะแนนที่สมนัยกับแผนประกันแต่ละแผนและ
เรยีงล าดบัคะแนนจากมากมาน้อย โดยโปรแกรมจะแสดงผลเฉพาะแผนประกนั 5 อนัดบัแรกที่มคีะแนนสูงสุด  ทัง้นี้
โปรแกรมประยุกตท์ีถู่กพฒันาขึน้สามารถน าไปใชง้านในสายงานธุรกจิประกนัชวีติไดเ้น่ืองจากโปรแกรมถูกออกแบบให้
ผูใ้ชง้านประเภทหวัหน้าสายงานสามารถกรอกค่าบ าเหน็จไดอ้กีดว้ย เมื่อน าโปรแกรมประยุกตไ์ปทดสอบกบัผูใ้ชง้าน 30 
คนพบว่า ผลการประเมนิอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุโดยมคีะแนนเฉลีย่ 4.84 จาก 5 คะแนน และมสีว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.11 คะแนน  

 

ค าส าคญั: ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์โปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคลื่อนที ่อตัราความคุม้ครอง อตัราความคุม้ค่า  

              อตัราผลตอบแทนภายใน การจดัการแผนประกนัชวีติ 
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Android Mobile Application for Life Insurance Plan Selection 
 

Tanit Malakorn2* Chatphimuk Hirunyacharttada2 and Wiritphon Phumiprathet2 
 

 

ABSTRACT 

  

This research is primarily aimed at developing an android mobile application to select a life insurance 
plan based on constraints and criteria specified by a user. The application is highly flexible and can be used 
with any existing basic life insurance plans in Thailand. After a user fills in all required data of life insurance 
plans completely and clicks the “confirm” button, the data will be stored in the server. In the insurance plan 
selection process, the user must set the filtering criteria, such as internal rate of return, rate of coverage, worth 
rate, tax deduction, and health insurance rider. The application will then compute the scores corresponding to 
each plan, sort them in descending order, and finally display only the top five insurance plans with the highest 
scores.  This application can also be used in the life insurance business since it was designed to allow 
supervisors to fill in the commission percentage. The application was tested by 30 individual users, and the 
results were satisfactory with an average score of 4.84 out of 5, and a standard deviation of 0.11.  

 

Keywords:  Android operating system; mobile application; rate of coverage; worth rate; internal rate of return;  

     life insurance plan management 
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บทน า  

 ปัจจุบนั มบีรษิทัทีท่ าธุรกจิดา้นการประกนัชวีติในประเทศไทยอยู่มากกว่า 20 บรษิทั [1] โดยแต่ละบรษิทัได้
ออกผลติภณัฑป์ระกนัชวีติมามากมายหลายรปูแบบเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูท้ีส่นใจจะท ากรมธรรมป์ระกนั
ชวีติไดทุ้กกลุ่มจนท าให้คนส่วนใหญ่ตดัสนิใจยากในการเลอืกแผนประกนัทีเ่หมาะสมส าหรบัตนเอง โดยทัว่ไปผูท้ีส่นใจ
จะท ากรมธรรมป์ระกนัชวีติมกันิยมสอบถามรายละเอยีดของแผนประกนัชวีติจากตวัแทนประกนัหลายบรษิทัเพื่อน ามา
เปรยีบเทยีบผลประโยชน์ทีต่นเองจะได้รบัทัง้ในแง่ของความคุม้ครองและผลตอบแทน แต่เนื่องจากความหลากหลาย
ของแผนประกนัจงึท าใหก้ารเปรยีบเทยีบท าไดย้ากล าบากแมว้่ามกีารก าหนดเงื่อนไขเบือ้งต้นบางประการไวเ้หมอืนกนั 
เช่น ก าหนดทุนประกนัหรอืระยะเวลาคุม้ครองไวเ้ท่ากนั แต่เบีย้ประกนั เงนิคนืระหว่างสญัญา หรอืเงนิสนิไหมมรณกรรม
มกัมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละแผนประกนั  ส าหรบัแผนประกนัแบบทีเ่น้นเงนิคนืระหว่างสญัญาอาจอาศยัตวัชีว้ดัทาง
การเงนิชนิดหนึ่งที่เรยีกว่าอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) [2, 3] มาใช้ในการเปรยีบเทยีบ
ผลประโยชน์ระหว่างแผนประกนัได ้แต่หากเป็นแผนประกนัทีเ่น้นใหค้วามคุม้ครองเป็นหลกัมกัไม่สามารถค านวณหา
อตัราผลตอบแทนภายในได้หรือหากสามารถค านวณได้แต่ค่าที่ได้มกัมคี่าติดลบมาก [4] จากปัญหาดงักล่าว ธนิต 
(2564) [5] จงึมแีนวคดิในการน าเสนอตวัชี้วดัเพิม่เติมขึน้อกี 3 ชนิด นัน่คอือตัราความคุ้มครองสะสมรายปี (Annual 
Cumulative Rate of Coverage: ACRC) อตัราความคุม้ครอง (Rate of Coverage: RC) และอตัราความคุม้ค่า (Worth 
Rate: WR) โดยการน าเงนิสนิไหมมรณกรรมมาพจิารณาร่วมดว้ย  

 ในส่วนของโปรแกรมประยุกตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัชวีติทีม่อียู่ในปัจจุบนัถูกพฒันาขึน้มาจาก 2 กลุ่มใหญ่ 
นัน่คอื 1) กลุ่มของบรษิทัประกนัชวีติ ซึง่จะพฒันาโปรแกรมมาเพื่อใชภ้ายในระบบธุรกจิของตนเอง มกัมขีอ้จ ากดัในการ
เขา้ถึงขอ้มูลและไม่สามารถใชโ้ปรแกรมเพื่อน าขอ้มูลไปเปรยีบเทยีบกบัแผนประกนัของบรษิัทอื่นได้ เช่น โปรแกรม 
TLProPlus ทีถู่กพฒันาขึน้โดยบรษิทัไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) [6] ซึง่ถูกจ ากดัการใชง้านไดแ้ต่เฉพาะตวัแทน
ประกนัชวีติของบรษิัทเท่านัน้ อกีทัง้ไม่มฟัีงก์ชนัทีใ่ชใ้นการค านวณค่า IRR หรอืไม่สามารถน าขอ้มูลของแผนประกนั
ชวีติมาเปรยีบเทยีบกนัได ้และ 2) กลุ่มของนักพฒันาอสิระ ซึง่จะพฒันาโปรแกรมมาเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถใชง้าน
ไดท้ัง้แบบทีพ่ฒันามาในเชงิพาณิชยแ์ละแบบทีส่ามารถใชง้านไดโ้ดยไม่เสยีค่าลขิสทิธิแ์ต่ยงัคงขาดความสมบรูณ์ ใชง้าน
ค่อนขา้งยากส าหรบัคนไทยเนื่องจากบรษิทัผูพ้ฒันาโปรแกรมส่วนใหญ่เป็นบรษิทัต่างชาตจิงึใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั 
เช่น โปรแกรม Insurance Calculator ทีถู่กพฒันาขึน้โดยบรษิทั Primary Key Technology [7] สามารถใชค้ านวณไดแ้ต่
เฉพาะค่า IRR เท่านัน้ ไม่มรีะบบการจดัการขอ้มูล ไม่สามารถเกบ็ขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล ไม่สามารถเปรยีบเทยีบแผน
ประกนั ไม่สามารถกรอกค่าบ าเหน็จเพื่อใชใ้นสายงานธุรกจิประกนัชวีติได ้หรอืโปรแกรม Financial Calculators ทีถู่ก
พฒันาขึน้โดยบรษิัท Bishinews [8] แม้ว่าจะมฟัีงก์ชนัในการค านวณด้านการเงนิค่อนขา้งครบถ้วนแต่ยงัคงมปัีญหา
เกีย่วกบัระบบการจดัการขอ้มูลเช่นกนั ยิง่ไปกว่านัน้การกรอกขอ้มูลเพื่อใชค้ านวณค่า IRR ต้องใชค้่ากระแสเงนิสดซึง่
หากผูใ้ชง้านขาดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการเงนิอาจกรอกขอ้มลูผดิพลาดได ้  

 วตัถุประสงคห์ลกัในการพฒันาโปรแกรมประยุกตเ์พื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านมอียู่ 4 ดา้นดงันี้ 
(1) พฒันาระบบการจดัการขอ้มูลส่วนตวัเพื่อใชบ้รหิารจดัการในระบบสายงานธุรกจิประกนัชวีติ (2) พฒันาระบบการ
จดัการขอ้มูลของแผนประกนัชวีติเพื่อใชจ้ดัเกบ็ขอ้มูลของแผนประกนัชวีติทีส่นใจ (3) ค านวณค่าตวัชีว้ดั IRR, ACRC, 
RC และ WR จากขอ้มลูของแผนประกนัชวีติเพื่อน ามาใชค้ดัเลอืกแผนประกนัทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของผูใ้ชง้าน
ตามเกณฑท์ีผู่ใ้ชง้านก าหนดไว ้และ (4) พฒันาโปรแกรมทีส่ามารถรองรบัไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการใช้
งานไดอ้ย่างแพร่หลาย  
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ขัน้ตอนวิธีด าเนินงานวิจยั 

จากวตัถุประสงคข์องงานวจิยัทีมุ่่งเน้นใหโ้ปรแกรมมคีวามสามารถใชง้านไดอ้ย่างหลากหลายจงึออกแบบให้

ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกเขา้ถงึสทิธิข์องการใชง้านได ้2 สทิธิ ์นัน่คอืสทิธิข์องสายงานธุรกจิประกนัชวีติและสทิธิข์องบุคคล

ทัว่ไปเน่ืองจากมคีวามเป็นไปไดท้ีค่นในสายงานธรุกจิประกนัชวีติมคีวามประสงคท์ีจ่ะน าแผนประกนัในบรษิทัทีต่นสงักดั

มาเปรยีบเทยีบผลตอบแทนและความคุม้ครองกบัแผนประกนัของบรษิทัอื่น ทัง้น้ีสทิธิข์องสายงานธุรกจิประกนัชวีติถูก

แบ่งย่อยออกเป็น 2 ระดบั นัน่คอื ระดบัหวัหน้าสายงานและระดบัตวัแทนประกนัซึง่ผูใ้ชง้านต้องเลอืกลงทะเบยีนใชส้ทิธิ ์

ไดเ้พยีงระดบัเดยีวเท่านัน้โดยระบบจะท าการตรวจสอบจากหมายเลขบตัรประชาชน กล่าวคอื หมายเลขบตัรประชาชน 

1 หมายเลขสามารถเลอืกสมคัรลงทะเบยีนใชง้านไดเ้พยีงระดบัเดยีวระหว่างหวัหน้าสายงานและตวัแทนประกนั ส าหรบั

ผงังานแสดงฟังกช์นัการเลอืกสทิธิก์ารเขา้ใชง้านโปรแกรมประยุกตแ์สดงในรปูที ่1  

 

เร ิ่มต้น

จบการท างาน

เลอืกสิทธิก์ารเขา้ใช้งาน

การเขา้ระบบ
(ส าหรบัสายงาน)

การเขา้ระบบ
(ส าหรบับุคคลทัว่ไป)

การใช้งานระดบั
หวัหน้าสายงาน

การใช้งานระดบั
ตวัแทนประกัน

 

 

รปูท่ี 1 ผงังานแสดงฟังกช์นัการเลอืกสทิธิก์ารเขา้ใชง้านโปรแกรมประยุกต ์

 

การลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมประยุกต ์
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     เมื่อเริ่มใช้งานโปรแกรมเป็นครัง้แรก ผู้ใช้งานจะต้องท าการลงทะเบียนโดยก าหนดให้ใช้อีเมลเป็นชื่อผู้ใช้ 

(Username) และให้ตัง้ค่ารหสัผ่าน (Password) จากนัน้ระบบจะท าการบนัทกึขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลซึ่งในงานวจิยันี้

เลอืกใชฐ้านขอ้มูล Firebase หลงัจากลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผูใ้ชง้านจะยงัไม่สามารถเขา้สู่ระบบ (Login) ไดจ้นกว่า

ผูดู้แลระบบจะอนุมตัิการเขา้ใชง้าน ในทีน่ี้ผูดู้แลระบบหมายถงึผูดู้แลตวับรกิาร (Server) ซึง่ท าหน้าที่อนุมตักิารเขา้ใช้

งานโปรแกรมหรอืลบขอ้มลูของผูใ้ชง้าน หลงัจากทีผู่ด้แูลระบบอนุมตักิารเขา้ใชง้านแลว้ผูใ้ชง้านจงึจะสามารถเขา้สูร่ะบบ

ได้ ทัง้นี้ผู้ดูแลระบบจะควบคุมดูแลและจดัการเฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบยีนประเภทบุคคลทัว่ไปหรอืหวัหน้าสายงาน

เท่านัน้ หากเลือกลงทะเบียนประเภทตวัแทนประกนั ผู้ใช้งานต้องติดต่อหวัหน้าสายงานของตนเองเพื่อกรอกรหสั

ประจ าตวั (PIN) ของหวัหน้าสายงาน จากนัน้ระบบจะดงึขอ้มลูของแผนประกนัชวีติทีห่วัหน้าสายงานกรอกขอ้มูลไวม้า

แสดงในหน้ารายการของแผนประกนัของตวัแทนประกนัทนัท ี

 

การใช้งานโปรแกรมประยุกต ์ 

เมื่อเขา้สู่ระบบโดยใชส้ทิธิข์องสายงานธุรกจิประกนัชวีติ โปรแกรมจะก าหนดสทิธิใ์นการจดัการขอ้มลูออกเป็น 

2 ระดบัโดยในระดบัหวัหน้าสายงานจะมฟัีงกช์นัการท างานอย่างครบถว้น ทัง้ดา้นการจดัการขอ้มลูสว่นตวัทัง้ของตนเอง

และของตวัแทนประกนัในสายงาน การจดัการขอ้มลูของแผนประกนัชวีติรวมถงึการคดัเลอืกแผนประกนัชวีติทีเ่หมาะสม 

(หมายเลข 1 – 5 ในรูปที ่2) ในขณะทีผู่ใ้ชง้านในระดบัตวัแทนประกนัจะมสีทิธิก์ารจดัการขอ้มลูทีน้่อยกว่าโดยสามารถ

จดัการขอ้มลูสว่นตวัของตนเองและการคดัเลอืกแผนประกนัชวีติทีเ่หมาะสมเท่านัน้ (หมายเลข 1 และ 4 ในรปูที ่2) หาก

ผู้ใช้งานเลอืกเขา้สู่ระบบในสทิธิข์องบุคคลทัว่ไป โปรแกรมจะใหส้ทิธิใ์นการใชฟั้งก์ชนัคล้ายคลงึกบัในกรณีของระดบั

หวัหน้าสายงาน สิง่ที่แตกต่างกนัคอืสทิธิข์องบุคคลทัว่ไปไม่มชี่องใหก้รอกค่าบ าเหน็จ รวมทัง้ไม่แสดงรหสัประจ าตวั 

ส าหรบัผงังานแสดงฟังกช์นัการใชง้านของโปรแกรมประยุกตแ์สดงไวใ้นรปูที ่2  
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เร ิ่มต้น

หน้าหลัก

จบการท างาน

การคดัเลือก
แผนประกนั

การจดัการ
แผนประกนั

ออกจากระบบ

ยนืยัน

ใช่

ไม่ใช่

การจดัการ
ขอ้มูลส่วนตวั

การจดัการ
ตวัแทนประกัน

การเพิ่ม
แผนประกนั

1 2 3 4

5

 

 

รปูท่ี 2 ผงังานแสดงฟังกช์นัการใชง้านโปรแกรมประยุกต ์

 

การคดัเลือกแผนประกนัชีวิต   

เมื่อผู้ใชง้านต้องการคดัเลอืกแผนประกนัชวีติ โปรแกรมจะดงึขอ้มูลของแผนประกนั รวมทัง้ค่าตวัชีว้ดั IRR, 
ACRC, RC และ WR ของแต่ละแผนประกนัจากฐานขอ้มลู Firebase ลงมายงัอุปกรณ์เพื่อค านวณหาคะแนนทีส่มนยักบั
แผนประกนัโดยใช้วธิคี่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักตามเกณฑ์การคดัเลือกที่ผู้ใช้งานต้องการ จากนัน้โปรแกรมจะเรยีงล าดบั
คะแนนของแผนประกนัจากมากไปน้อยโดยโปรแกรมจะแสดงเฉพาะแผนประกนัที่มคีะแนนสงูสุด 5 อนัดบัแรกเท่านัน้ 
ผงังานแสดงขัน้ตอนการคดัเลอืกแผนประกนัชวีติแสดงไวใ้นรปูที ่3  
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เร ิ่มต้น

ค านวณคะแนนที่สอดคล้องกบัแผน
ประกนัแต่ละแผน

เรยีงล าดบัคะแนนจากมากมาน้อย

แสดงแผนประกนัทีมี่คะแนนสงูสุด 5 อนัดับแรก

รบัเกณฑ์ความต้องการของผ ู้ใช้งาน

จบการท างาน

ขอ้มูลแผนประกัน
ในฐานขอ้มูล

 

 

รปูท่ี 3 ผงังานแสดงขัน้ตอนการคดัเลอืกแผนประกนัชวีติ 

 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการพฒันาโปรแกรมประยุกต ์

ในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ชิ้นนี้เลอืกพฒันาโดยใช้ ionic framework เนื่องจากเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่
ไดร้บัความนิยมสงูในการพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ง่ายต่อการพฒันา มฟัีงกช์นัการท างานใหเ้ลอืกใชอ้ย่างหลากหลาย 
อกีทัง้ยงัมคีุณสมบตัขิองการพฒันาโปรแกรมแบบลกูผสม (Hybrid) กล่าวคอืหลงัจากพฒันาโปรแกรมประยุกตเ์พยีงครัง้
เดยีว สามารถน าโปรแกรมทีไ่ดไ้ปใชง้านบนหลายแพลตฟอรม์ทัง้ Android, iOS และ Windows phone นอกจากนี้ ionic 
framework ยังสามารถใช้งานร่วมกับ HTML5, CSS3 และ JAVA Script ได้อีกด้วย เครื่องมือที่ส าคัญอีกชิ้นหนึ่งที่
น ามาใชใ้นการพฒันาโปรแกรมนี้คอื Android Studio ซึง่ใชใ้นการสรา้งไฟล ์APK เพื่อน ามาใชง้านบนอุปกรณ์เคลื่อนทีท่ี่
ใชร้ะบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ส าหรบัฐานขอ้มูลทีเ่ลอืกใชค้อื Firebase เนื่องจากเป็นฐานขอ้มูลแบบ NoSQL มคีวาม
ยนืหยุ่นสงูและสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่เสยีค่าบรกิารหากจ านวนการท ารายการไม่มากเกนิขอ้จ ากดัของผูใ้หบ้รกิาร  

 

ผลการพฒันาโปรแกรมประยุกต ์

โปรแกรมประยุกต์นี้ประกอบไปดว้ยฟังกช์นัการท างานหลกัอยู่ 5 ส่วน แต่เนื่องจากฟังกช์นัการจดัการขอ้มลู
ส่วนตวัเป็นฟังกช์นัพืน้ฐานทีพ่บเหน็ไดท้ัว่ไปจงึไม่น าเสนอในบทความวจิยันี้ ส าหรบัในหวัขอ้นี้จะน าเสนอในส่วนของ
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การเพิ่มแผนประกนั การจดัการแผนประกนัและการคดัเลือกแผนประกันชีวิตซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้งานวิจัยนี้
แตกต่างจากงานวจิยัชิน้อื่น โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 

การเพ่ิมและการจดัการแผนประกนั 

 หลงัจากที่ผูใ้ชง้านประเภทหวัหน้าสายงานและ/หรอืบุคคลทัว่ไปเขา้สู่ระบบเป็นครัง้แรก ผู้ใช้งานจะต้องกด
ทีส่ญัรูปเครื่องหมายบวก (+) ซึง่อยู่มุมดา้นล่างขวามอืในหน้ารายการของแผนประกนัเพื่อท าการเพิม่แผนประกนั ดงั
แสดงในรูปที ่4 (ก)  จากนัน้โปรแกรมจะแสดงหน้าเพิม่แผนประกนัดงัแสดงในรูปที ่4 (ข) โดยใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้มูล
ของแผนประกนัทีส่นใจทัง้ชื่อบรษิทัประกนั ชื่อแผนประกนั ระยะเวลาคุม้ครอง ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนั ทุนประกนั 
เบีย้ประกนัรายปี เงนิเมื่อครบก าหนดสญัญา รวมทัง้ระบุว่าแผนประกนัดงักล่าวสามารถน ามาใชล้ดหย่อนภาษแีละ/หรอื
สามารถท าอนุสญัญาประกนัสุขภาพไดห้รอืไม่ ในดา้นล่างจะมปีุ่ มกดเพื่อใชก้รอกขอ้มูลเกีย่วกบัเงนิคนืระหว่างสญัญา
และเงนิสนิไหมมรณกรรมซึง่โปรแกรมถูกออกแบบใหม้กีารตรวจสอบเงื่อนไขของขอ้มูลเหล่านี้เพื่อกนัความผดิพลาด 
เช่น จ านวนปีทีไ่ด้รบัเงนิคนืระหว่างสญัญาต้องไม่เกนิระยะเวลาคุม้ครอง เงนิคนืระหว่างสญัญาต้องกรอกเป็นตวัเลข
บวกเท่านัน้ หรอืจ านวนปีทีไ่ดร้บัเงนิสนิไหมมรณกรรมต้องเท่ากบัระยะเวลาคุม้ครอง เป็นต้น ส าหรบัผูใ้ชง้านประเภท
หวัหน้าสายงานจะมปีุ่ มกดเพิม่อกี 1 ปุ่ ม นัน่คอื ปุ่ มกดเพื่อใชก้รอกขอ้มลูเกีย่วกบัค่าบ าเหน็จ 

 

   

(ก) (ข) (ค) 

 

รปูท่ี 4 หน้าสว่นตดิต่อผูใ้ชง้านส าหรบัการเพิม่และการจดัการแผนประกนั  
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 เมื่อผู้ใช้งานกรอกขอ้มูลครบถ้วนสมบูรณ์ ให้กดปุ่ มยนืยนั โปรแกรมจะแสดงขอ้มูลทัง้หมดเพื่อให้ผู้ใช้งาน
ตรวจสอบ นอกจากนี้โปรแกรมจะน าขอ้มลูของแผนประกนัมาค านวณหาค่าตวัชีว้ดัต่าง ๆ นัน่คอื IRR, ACRC, RC และ 
WR ดงัแสดงในรปูที ่4 (ค)  เมื่อผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ขขอ้มลู ใหก้ดปุ่ มแกไ้ข แต่ถา้ขอ้มลูถูกตอ้ง ใหก้ดปุ่ มตกลง เพื่อให้
โปรแกรมส่งขอ้มูลของแผนประกนัและค่าตวัชี้วดัที่ค านวณได้ทัง้หมดไปบนัทกึไว้ในฐานขอ้มูล Firebase หลงัจากที่
ขอ้มูลถูกบนัทกึเรยีบรอ้ยแลว้ ชื่อของแผนประกนันัน้จะปรากฎทีห่น้ารายการของแผนประกนั ผูใ้ชง้านสามารถกดทีช่ื่อ
ของแผนประกนัเพื่อดูรายละเอียดของแผนประกนั รวมทัง้สามารถแก้ไขแผนประกนัหรือลบแผนประกนัออกจาก
ฐานขอ้มลูไดโ้ดยกดทีส่ญัรปูไขควงหรอืถงัขยะทีด่า้นบนของหน้าแผนประกนัชวีติ 

 

การคดัเลือกแผนประกนั 

หลงัจากทีเ่พิม่แผนประกนัลงในฐานขอ้มลู Firebase เรยีบรอ้ยแลว้ ในหน้ารายการของแผนประกนัจะปรากฎ
รายชื่อของแผนประกนัทัง้หมด เมื่อต้องการคดัเลอืกแผนประกนั ใหผู้ใ้ชง้านกดทีส่ญัรูปตวักรองทีอ่ยู่ดา้นบนมุมขวาดงั
แสดงในรูปที ่5 (ก) จากนัน้โปรแกรมจะแสดงหน้าเกณฑก์ารเรยีงล าดบัซึ่งผูใ้ชง้านต้องกรอกความต้องการของอตัรา
ผลตอบแทนภายใน อตัราความคุม้ครองและอตัราความคุม้ค่าในหน่วยรอ้ยละ โดยผลรวมของทัง้ 3 ตวัชีว้ดัตอ้งเท่ากบั 
100 (ดูรูปที ่5 (ข) ประกอบ) เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ มยนืยนั โปรแกรมจะค านวณคะแนนทีส่มนัยกบัแผนประกนัแต่ละแผน 
เรยีงล าดบัคะแนนจากมากมาน้อยแต่โปรแกรมจะแสดงผลเฉพาะแผนประกนัทีม่คีะแนนสงูสุด 5 อนัดบัแรกดงัแสดงใน
รปูที ่5 (ค)  

 

   
(ก) (ข) (ค) 

 

รปูท่ี 5 หน้าสว่นตดิต่อผูใ้ชง้านส าหรบัการคดัเลอืกแผนประกนั 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 

เมื่อน าโปรแกรมประยุกต์ที่พฒันาขึน้มาให้ผู้ทดสอบทดลองใช้และท าแบบสอบถามเพื่อประเมนิระดบัความพงึ

พอใจในการใชโ้ปรแกรมจ านวน 30 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มของบุคคลทัว่ไปทีไ่ม่เคยท าประกนัชวีติ 10 คน กลุ่มของบุคคล

ทัว่ไปทีเ่คยท าประกนัชวีติ 10 คนและกลุ่มของตวัแทนของบรษิทัประกนัชวีติ 10 คน ซึง่มกีารอธบิายขัน้ตอนวธิกีารใช้

งานก่อนท าการทดลองประมาณ 15 นาท ีผลการประเมนิความพงึพอใจแสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยก าหนดให้ค่าของ

ระดบัความพงึพอใจ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึงมคีวามพงึพอใจมากที่สุด มคีวามพงึพอใจมาก มคีวามพงึพอใจปาน

กลาง มคีวามพงึพอใจน้อยและมคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ ตามล าดบั 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความพงึพอใจในแต่ละดา้น 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ เฉล่ีย 

( ) 5 4 3 2 1 

1. ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ 

1.1 การลงทะเบยีนใชง้านครัง้แรก 25 2 3 - - 4.73 

1.2 การจดัการขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชง้าน 30 - - - - 5.00 

1.3 การเพิม่แผนประกนั 22 5 3 - - 4.63 

1.4 การจดัการแผนประกนั 27 2 1 - - 4.87 

1.5 การคดัเลอืกแผนประกนั 30 - - - - 5.00 

1.6 ภาพรวมของการใชง้านโปรแกรม 29 1 - - - 4.97 

2. ด้านการออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งาน 

2.1 ขนาดและต าแหน่งของปุ่ มกดมคีวามเหมาะสม 29 1 - - - 4.97 

2.2 ขนาดและต าแหน่งของชอ่งกรอกขอ้ความมคีวามเหมาะสม 30 - - - - 5.00 

2.3 ปุ่ มกดไอคอนมคีวามเหมาะสมต่อการใชง้าน 25 2 3 - - 4.73 

3. ด้านความสวยงามของโปรแกรมประยุกต์  

3.1 สขีองพืน้หลงัมคีวามเหมาะสม 24 2 4 - - 4.67 

3.2 สแีละขนาดของตวัอกัษรชดัเจน 24 2 4 - - 4.67 

3.3 การจดัขอ้ความมคีวามเหมาะสมในแต่ละหน้า 25 2 3 - - 4.73 

3.4 ภาพรวมความสวยงามของโปรแกรม 24 5 1 - - 4.77 
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4. ด้านประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

4.1 ชว่ยเพิม่ความสะดวกในการเลอืกแผนประกนั 30 - - - - 5.00 

4.2 ชว่ยคดัเลอืกแผนประกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 26 3 1 - - 4.83 

4.3 ชว่ยจดัเกบ็แผนประกนัของผูใ้ชง้าน 26 3 1 - - 4.83 

4.4 พงึพอใจในประโยชน์ของโปรแกรมโดยรวม 29 1 - - - 4.97 

 

เมื่อน าคะแนนในแต่ละดา้นมาหาค่าเฉลีย่ X และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน S.D. จะไดผ้ลสรุปดงัแสดงในตารางที ่2  

 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจ 

 

ความพึงพอใจ 
X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

ดา้นที ่1 การใชง้านโปรแกรมประยุกต ์ 4.87 0.15 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

ดา้นที ่2 การออกแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน 4.90 0.15 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

ดา้นที ่3 ความสวยงามของโปรแกรมประยุกต์ 4.71 0.05 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

ดา้นที ่4 ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 4.91 0.09 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

โดยรวม 4.85 0.11 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

 

 

โดยก าหนดใหเ้กณฑก์ารแปลความหมายเป็นดงันี้ 

หากคะแนนเฉลีย่อยู่ในช่วง 4.2 X 5.0   หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

หากคะแนนเฉลีย่อยู่ในช่วง 3.4 X 4.2   หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจมาก 

หากคะแนนเฉลีย่อยู่ในช่วง 2.6 X 3.4   หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง 

หากคะแนนเฉลีย่อยู่ในช่วง 1.8 X 2.6   หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจน้อย 

หากคะแนนเฉลีย่อยู่ในช่วง 1.0 X 1.8   หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

 

สรปุผลการวิจยัและแนวทางการพฒันาต่อ   
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งานวจิยันี้เป็นการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ที่ใชง้านบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดเ์พื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชง้านในการคดัเลอืกแผนประกนัทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑค์วามตอ้งการตามทีผู่ใ้ชง้านระบุไว ้
เมื่อเริม่ตน้ใชง้านโปรแกรมใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้มลูของแผนประกนัลงในโปรแกรม จากนัน้โปรแกรมจะน าขอ้มลูไปเกบ็ไว้
ที่ตวับรกิาร ในการคดัเลอืกแผนประกนั ให้ผู้ใชง้านก าหนดเกณฑค์วามต้องการในการคดัเลอืก   จากนัน้โปรแกรมจะ
ค านวณคะแนนทีส่มนยักบัแผนประกนัแต่ละแผน เรยีงล าดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยและสดุทา้ยโปรแกรมจะแสดงผล
เฉพาะแผนประกนัทีม่คีะแนนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก  

นอกจากความสามารถในการคดัเลอืกแผนประกนัที่เหมาะสมแล้ว โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพฒันาขึน้นี้ยงัมี
ความสามารถในการจดัการข้อมูลส่วนตวั รวมทัง้ความสามารถในการจดัการระบบตวัแทนประกนัในสายงานธุรกิจ
ประกนัชวีติไดโ้ดยโปรแกรมถูกออกแบบใหม้ฟัีงกช์นัเพิม่เตมิเพื่อใหผู้ใ้ชง้านประเภทหวัหน้าสายงานสามารถกรอกค่า
บ าเหน็จเพื่อใหต้วัแทนประกนัไดท้ราบถงึค่าบ าเหน็จทีต่นเองจะไดร้บัหากสามารถขายแผนประกนัชวีติไดอ้กีดว้ย ทัง้นี้
เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้ถูกน าไปใช้งานได้อย่างแพร่หลาย จึงออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกภาษาได้ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เมื่อน าโปรแกรมประยุกต์นี้ไปทดสอบกบัผูใ้ชง้าน 30 คนพบว่าผลประเมนิความพงึพอใจ
ของผูใ้ชง้านมคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที ่4.85 จาก 5 คะแนนและมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเฉลีย่เท่ากบั 0.11 คะแนนซึง่
แปลผลไดว้่าผูใ้ชง้านมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  

 งานวจิยันี้ยงัสามารถน ามาพฒันาเพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมประยุกตท์ีม่คีวามสมบรูณ์มากขึน้ เช่น เพิม่ตวัเลอืกของ
การท าอนุสญัญาแบบอื่น ๆ ใหค้รอบคลุมนอกเหนือจากการประกนัสขุภาพ หรอืเลอืกใชข้ ัน้ตอนวธิแีบบปัญญาประดษิฐ ์
เช่น การใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบวนซ ้า การเรยีนรูข้องเครื่องจกัร การใชต้รรกศาสตรค์ลุมเครอืหรอืโครงขา่ยประสาทเทยีม
มาใชใ้นการคดัเลอืกแผนประกนัทีเ่หมาะสมแทนการใชว้ธิคี่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั 
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ภาคผนวก  

 

 

รปูท่ี 6 แผนภาพบรบิท (Context diagram) ของโปรแกรมประยุกต ์

 



506 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 

 

รปูท่ี 7 แผนภาพกระแสขอ้มลู (dataflow diagram) ระดบั 0 ของโปรแกรมประยุกต ์

 

 

 

รปูท่ี 8 แผนภาพกระแสขอ้มลู (dataflow diagram) ระดบั 1 ของการจดัการฐานขอ้มลู 
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บทคดัย่อ  

 

 งานวจิยันี้มวีตัถประสงคเ์พื่อศกึษาการท า Classification ดว้ย Convolutional Neural Networks โดยไดท้ า
การรวบรวมขอ้มลู และพฒันาเพื่อแยกผูผ้ลติยานพะหนะ และ รุ่นนัน้ ๆ ดว้ยการน าสถาปัตยกรรม ของ deep learning 
เพื่อสรา้งโมเดลทีม่ปีระสทิธภิาพ ในการศกึษาครัง้นี้มกีารจ าแนกประเภทโดยใชชุ้ดขอ้มลูทีแ่สดงภาพรถยนตป์ระเภทซี
ดานทีม่มีมุมองรอบดา้นเพื่อใชบ้ง่บอกรุ่น โดยใชร้ถยนตป์ระเภทซดีาน 23 รุ่น (23 คลาส) เลอืกจากจ านวนยานพาหนะ
ทีม่อียูม่ากบนทอ้งถนน สรุปผลไดว้่าแบบจ าลองทีส่รา้งขึน้มานัน้จ าแนกคลาสได ้23 คลาสมคีวามแม่นย าอยูท่ี ่62.5% 
แต่แบบ 2-level นัน้มคี่าเฉลีย่ของความแม่นย าอยู่ที ่79.3% 
 
ค าส าคญั:  Classification; Convolutional neural network; Label Data; Sedan car; 
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Sedan car Classification by using Convolutional Neural networks 

Chompunic Teawcharoenporn , Pipat Jariyayunyong , Thanakrit Kraising , Kitsana Kumphet, 
Nattapon Kumyaito , Winai Wongthai , Thanathorn Phoka and Wansuree Massagram* 

 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this study is to effectively classify sedan models using Convolutional Neural 
Networks. Dataset used depicts sedans with a 360° view. Twenty-three sedan models (23 classes), selected 
from the number of commercially available vehicles, were used. The deep-learning generated model is 
capable of classifying twenty-three classes with 62.5% accuracy. However, with the two-level model, the 
accuracy goes up to 79.3% accuracy on average.  

 

Keywords:  Classification; Convolutional neural network; Label Data; Sedan car; 
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บทน า  

 ปัจจบุนัมรีถยนตม์ากมายและหลายประเภทบนทอ้งถนนเช่น ECO-Car, Compact Car, Mid-Size Car, Full-
Size Car, MPV ในบรบิทนี้เรยีกว่า Sedan หรอื Saloon ซึง่เป็นรถยนตย์อดนิยมในประเทศไทย คนสว่นใหญ่มกัใชใ้น
การเดนิทางและการขนสง่ อุตสาหกรรมรถยนตย์งัคงแพรห่ลายในประเทศไทยและต่างประเทศ ท าให ้ บรษิทัรถยนต์
ต่างๆ ทีผ่ลติรถยนตจ์ านวนมากทัง้จ านวนรถยนตจ์ านวนรุ่นรถยนต ์ สง่ผลใหม้กีารผลติรถยนตห์ลายลา้นคนัต่อปีและ
ผูใ้ชร้ถยงัคงเตบิโตขึน้ ดว้ยเหตุนี้จงึมรีถจ านวนมากบนทอ้งถนนจงึไม่สามารถระบยุีห่อ้และรุ่นของรถได ้ หรอืเป็นไปได้
ยากทีจ่ะแยก อาจตดิตามรถจากป้ายทะเบยีนรถ แต่กย็งัมขีอ้บกพร่องหลายประการเช่นป้ายทะเบยีนปลอมความ
เสยีหายความผดิเพีย้นและในแงข่องการตคีวามตวัอกัษร (เช่นระหว่าง "0" กบั "O") ทีส่ าคญัไม่สามารถแยกแยะไดว้่า
เป็นรถยีห่อ้และรุ่นอะไร ดงันัน้น่ีคอืเหตุผลของการสรา้ง Machine learning เพื่อเรยีนรูว้่ายีห่อ้และรุ่นของรถแต่ละคนัเป็น
อย่างไร การเรยีนรูข้องเครื่อง (ML) เป็นการศกึษาทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัอลักอรทิมึและแบบจ าลองทางสถติทิีร่ะบบ
คอมพวิเตอรใ์ชเ้พื่อท างานเฉพาะโดยไม่ตอ้งใชค้ าสัง่ทีช่ดัเจนโดยอาศยัรปูแบบและการอนุมานแทน ถูกมองว่าเป็น
สว่นย่อยของปัญญาประดษิฐ ์(AI). อลักอรทิมึ Machine learning สรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลูตวัอย่างซึง่
เรยีกว่า "ขอ้มลูการฝึกอบรม" เพื่อท าการคาดการณ์หรอืตดัสนิใจโดยไม่ตอ้งมกีารตัง้โปรแกรมไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อ
ด าเนินการ ท าใหฉ้นัใช ้Machine learning การประมวลผลภาพดจิทิลัเพื่อวเิคราะหแ์ละจดัประเภทรถยนต ์
 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

 อปุกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี  

 ภาษา Programming ทีใ่ชค้อื ภาษา Python 

 ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชม้ดีงันี้ tensorflow หรอื tesorflow-gpu == 1.11.0 / cuda == 9.0 / cuDNN == 7.1.4 

 

     การทดลอง 

 

 Dataset ทีใ่ชเ้ป็นภาพรถยนตซ์ดีานทีห่นึ่งรปูมอียู่หนึ่งคนั และรูปละหนึ่งรุ่น ไลบรารรีูปภาพทีใ่ชต้อ้งมคีวาม
ละเอยีดของภาพที่เหมาะสมกบัรุ่นของ CNN รูปแบบการเรยีนรูท้ีจ่ าไดใ้นงานวจิยันี้อาจไม่ครอบคลุมรถยนต์ทัง้ แต่มี
มากกว่า 23 คลาส ทีเ่ป็นรถทีน่ิยมในประเทศไทย ไดแ้ก่  

chevrolet sonic , ford fiesta ,  honda accord , honda city , honda civic , honda cr-v ,  honda hr-v ,honda jazz , 
mazda mazda 2 , mazda mazda 3 , MG MG3 , Mitsubishi attrage , Mitsubishi mirage , Nissan almera , Nissan 
march , Nissan note , Nissan teana , Suzuki swift , Toyota altis , Toyota camry , Toyota ch-r , Toyota vios , 
Toyota yaris  
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การทดลองเริม่จากการเกบ็ขอ้มลู ขอ้มลูจะแบ่งเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคอื  

1. ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ training คอืขอ้มลูทีเ่กบ็มาจากอนิเตอรเ์น็ตโดยผ่าน extension ทีม่ชีื่อว่า fatkun  

2. ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ test เป็นขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบว่า model ทีไ่ดม้าจากการ training นัน้มคีวามแม่นย ามากน้อยเท่าไหร่ 
โดยไดเ้กบ็มาจากการถ่ายรปูรถในชวีติประจ าวนั และภาพทีไ่ดม้าจากเวบ็ไซตข์ายรถมอืสอง  

  

การทดลองครัง้นี้จะใช ้model ในการ training  

ทัง้หมด 3 model ไดแ้ก่ Mobilenet  , VGG19 และ Resnet เพื่อหาความแตกต่าง โดยผูว้จิยัจะท าการทดลอง 2 แบบ
ดว้ยกนันัน้กค็อื แบบ 1-Level และ 2-Level ซึง่ 

แบบ 1-Level คอืการน า ยีห่อ้และรุ่นอยู่ในคลาสเดยีวกนัและน า dataset มาท าการ training data 

แบบ 2-Level คอืการน า ยีห่อ้และรุ่นแยกกนัก่อนน า dataset เหล่านัน้มาท าการ training data 

 

ผลการทดลอง  

ตารางที ่1 Accuracy (Top-1) 1-Level Step = 50000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 80 รปู 

 

 
Mobilenet VGG Resnet 

Correct 38 50 40 

Accuracy 0.475 0.625 0.60606 

 

ตารางที ่2 Accuracy (Top-3) 1-Level Step = 50000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 80 รปู 

 

 
Mobilenet VGG Resnet 

Correct 54 50 58 

Accuracy 0.675 0.625 0.725 
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ตารางที ่3 Accuracy (Top-5) 1-Level Step = 50000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 80 รปู 

 

 
Mobilenet VGG Resnet 

Correct 58 56 62 

Accuracy 0.725 0.7 0.775 

 

ตารางที ่4 Accuracy 2-Level (honda) Step = 2000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 110 รปู 

 

 
Mobilenet VGG Resnet 

Correct 80 84 79 

Accuracy 0.72727272 0.763636 0.718182 

 

ตารางที ่5 Accuracy 2-Level (Mazda) Step = 2000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 46 รปู 

 

 
VGG Resnet 

Correct 46 44 

Accuracy 1 0.95 
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ตารางที ่6 Accuracy 2-Level (Misubishi) Step = 2000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 40 รปู 

 

 
VGG Resnet 

Correct 32 36 

Accuracy 0.8 0.9 

 

ตารางที ่7 Accuracy 2-Level (Nissan) Step = 2000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 56 รปู 

 

 
VGG Resnet 

Correct 42 40 

Accuracy 0.75 0.71 

 

ตารางที ่8 Accuracy 2-Level (Toyota) Step = 2000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 110 รปู 

 

 
VGG Resnet 

Correct 83 76 

Accuracy 0.75 0.69 

  

ทัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้หน็ว่าค่าความแมน่ย า (Accuracy) นัน้ไดม้คีวามแม่นย าทีย่งัค่อนขา้งกลาง ๆ จงึไดห้าทางออก
โดยการ training data อกีชุดนึงซึง่เป็นการ train วา่ input รปูนัน้เป็นรถยีห่อ้อะไร ทีต่อ้งท าแบบนี้เพราะว่า ผูว้จิยั
สามารถรูย้ีห่อ้รถไดก้่อนจากนัน้ค่อยท าการหาว่ารถยีห่อ้นัน้เป็นรุ่นอะไร เพื่อเพิม่ความแม่นย า ตามล าดบั 
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โดยผลทดลองของการ training ยีห่อ้ของรถไดด้งันี้ 

ตารางที ่9 Accuracy (Top-1) ของยีห่อ้รถ Step = 2000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 140 รปู 

 

  VGG Resnet 

Correct 98 101 

Accuracy 0.7 0.72 

  

ตารางที ่10 Accuracy (Top-3) ของยีห่อ้รถ Step = 2000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 140 รปู 

 

  VGG Resnet 

Correct 120 120 

Accuracy 0.85714 0.85714 

 

ตารางที ่11 Accuracy (Top-5) ของยีห่อ้รถ Step = 2000 รอบ ขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้หมด 140 รปู 

 

  VGG Resnet 

Correct 130 133 

Accuracy 0.9285714 0.95 

 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
  การจ าแนกภาพ (Classification) โดยใช้ Convolutional Neural Network (CNN) นัน้จะจ าแนกได้ยาก
มากหากจดัประเภทดว้ยขอ้มลูทีม่ากไม่เพยีงพอ และอาจท าใหค้วามแม่ย าน้อยลงหากมหีลายคลาส ส าหรบังานนี้ผูว้จิยั
ไดจ้ดัเตรยีมขอ้มลูทีเ่ป็นชุดฝึกฝนทัง้หมด 11,404 รปู และ ชุดขอ้มลูชุดทดสอบอกี 2208 รปู  ซึง่แบ่งเป็น 23 คลาส โดย
แบ่งเป็นผูผ้ลติ 
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จาก Honda 2552 รูป (accord 449 รูป, city 404 รูป , civic 447 รูป ,cr-v 424 รูป , hr-v 406 รูป , 
jazz 422 รปู ) 

จาก Toyota 2383 รปู (altis 417 รปู ,camry 550 รปู , ch-r 488 รปู , vios 456 รปู , yaris 472 รปู ) 

จาก Chevrolet 601 รปู ซึง่เป็น sonic ทัง้หมด 

จาก Ford 823 รปู ซึง่เป็น fiesta ทัง้หมด 

จาก Mazda ทัง้หมด 945 รปู (mazda-2 468 รปู , Mazda-3 477 รปู) 

จาก MG 475 รปู ซึง่เป็น mg3 ทัง้หมด 

จาก Mitsubishi 986 รปู (attrage 499 รปู , mirage 487 รปู ) 

จาก Nissan 2062 รปู (almera 460 รปู , march 522 รปู , note 530 รปู ,teana 550 รปู ) 

จาก Suzuki 577 รปู ซึง่เป็น swift ทัง้หมด 

 ขอ้มูลทีเ่ป็นชุดทดสอบทัง้หมด คอืรูปทีม่าผูผ้ลติจากชุดฝึกฝนในอตัราส่วน 80 :20 (ชุดฝึกฝน 80 ชุดทดสอบ 
20 ชุด) 

ใน model 1-Level นัน้มคี่า accuracy ทีส่งูสดุอยู่ที ่62.5% ซึง่เป็นของ VGG19 ใน top-1  

model 2-Level นัน้มีการทดลองหลายรุ่นมากจากการสงัเกตุของผู้ทดลองนัน้สรุปได้ว่ายิง่มจี านวนคลาสที่น้อยมาก
เท่าไหร่ยิง่มคีวามแม่นย ามากเท่านัน้ model 2-Level จงึมคีวามน่าเชื่อถอืมากกว่าแบบ 1-Level แต่ก่อนทีจ่ะบ่งบอกได้
ว่ารถยนต์คนันี้รุ่นอะไร ต้องทราบว่าเป็นยีห่อ้อะไรก่อน ดงันัน้ผูท้ดลองจงึได ้จดัท า อกี 1 model เพื่อบ่งบอกว่ารถนัน้
เป็นยีห่อ้อะไร และมคี่า accuracy สงูสดุอยู่ที ่72% เป็นของ Resnet ใน Top-1 

 

ข้อเสนอแนะและข้อจ ากดั 

 ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ขอ้มลูและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและตรวจสอบความถูกตอ้งของรุ่นและ
ยีห่อ้รถยนต์ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งต้นเพื่อใชใ้นการตรวจจบัรถยนต์ประเภทซดีานส่วนใหญ่ทีม่อียู่บนทอ้งถนนในไทย 
ซึง่ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบจ าลองแบ่งตามรุ่นรถและยีห่้อรุ่นมคีวามแม่นย าสงูสุดที ่62.5% ในแบบ Top-1 ของ 1-Level  และ 
ขอ้จ ากดัของการท าทดลองครัง้นี้คอื ชุดขอ้มูลทัง้หมดเป็นชุดรถยนต์ประเภทซดีานยอดนิยม 23 รุ่นในประเทศไทย 
เพื่อใหไ้ดภ้าพทีถู่กตอ้งหรอืภาพถ่ายอื่นทีไ่ม่ใช่ ไม่ควรใช ้23 รุ่นน้ีมฉิะนัน้จะเกดิขอ้ผดิพลาด 

 งานวจิยัในอนาคตหากตอ้งการศกึษาต่อ อาจเพิม่จ านวนของ dataset หรอืความหลากหลายของมุมมองรอบ
ดา้นของรถ เพื่อใหม้คีวามยดืหยุ่นในการใชง้านของตวัโมเดลทีส่รา้งขึน้ โดยค านึงถงึรถทีม่อียู่มากบนทอ้งถนนขณะนัน้ 
และ อพัเดตถงึรุ่นรถทีม่มีากขึน้ตามปีทีผู่ผ้ลติไดผ้ลติขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากไดร้บัความกรุณาอย่างสงูจาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.             ธนะ
ธร พ่อคา้ อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั ทีก่รุณาใหค้ าแนะน าปรกึษา ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความ
เอาใจใสอ่ย่างดยีิง่ ผูว้จิยัตระหนกัถงึ ความตัง้ใจจรงิและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ 
ณ ทีน่ี้  

ขอขอบพระคุณ ดร. วนัสุรยี ์มาศกรมั ทีค่อยช่วยเหลอืการด าเนินงานเอกสารและช่วยตรวจสอบผลการวจิยั
ครัง้นี้ จนท าใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีอน่ึง ผูว้จิยัหวงัว่า งานวจิยัฉบบันี้จะมปีระโยชน์อยู่ไมน้่อย จงึขอมอบสว่น
ด ีทัง้หมดนี้ใหแ้ก่เหล่าคณาจารย์ทีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทวชิาจนท าใหผ้ลงานวจิยัเป็น  ประโยชน์ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและขอ
มอบความกตญัญูกตเวทติาคุณ แด่บดิา มารดา และผูม้พีระคุณทุกท่าน ส าหรบัขอ้บกพร่องต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้นัน้ 
ผู้วจิยัขอน้อมรบัผดิเพยีงผู้เดยีว และยนิดทีีจ่ะรบัฟังค าแนะน าจากทุกท่านทีไ่ด้เขา้มาศกึษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พฒันางานวจิยัต่อไป 
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การรบัรู้ตวัเลขเจด็ส่วนโดยใช้เทคนิคการมองเหน็ด้วยคอมพิวเตอร ์

 

พพิฒัน์ จรยิะยรรยง*, ชมพูนิกข ์ เตยีวเจรญิพร, ธนกฤต ไกรสงิห,์ กฤษณะ ขมุเพช็ร,  

ณฐัพล คุม้ใหญ่โต, วนิยั วงษ์ไทย, ธนะธร พ่อคา้,  และ วนัสุรยี ์มาศกรมั 

 

 

 

บทคดัย่อ 

 

งานวจิยันี้ท าขึน้เพื่อตอ้งการเกบ็ขอ้มลูตวัเลขดจิทิลัจากเครื่องมอืดจิทิลัทีม่หีน้าปัดเป็นสเีทา จงึมีวตัถุประสงค์
เพื่อสร้างโปรแกรมส าหรบัการประมวลผลและเกบ็ขอ้มูลตวัเลขดจิทิลัเพื่อสามารถน าขอ้มูลไปใช้ต่อยอด โดยการใช้
วธิกีารถ่ายภาพตวัเลขดจิทิลัและสง่ใหค้อมพวิเตอรป์ระมวลผลรปูภาพแลว้สง่ผลลพัธอ์อกมา โดยกลอ้งและคอมพวิเตอร์
ขนาดเลก็ เมื่อคอมพวิเตอรท์ าการถ่ายภาพโปรแกรมจะท าการเขา้รหสัรปูภาพแลว้น าไปเทยีบกบัรหสัของตวัเลขดจิทิลั
ว่าตรงกบัตวัเลขใด 

 

ค าส าคญั:  ตวัเลข 7 สว่น, การจดจดตวัเลข 
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Seven segment digit recognition by using computer vision technique 

 

Pipat Jariyayunyong*, Chompunic Teawcharoenporn, Thanakrit Kraising, Kitsana Kumphet, 
Nattapon Kumyaito, Winai Wongthai, Thanathorn Phoka and Wansuree Massagram 

 

 

 

ABSTRACT  

  

This research aimed to collect digital numbers from digital instruments with gray dials. The objective is 
to create a program for processing and storing digital numerical data so that the information can be further 
used. By using a digital number photographic method and sending it to a computer to process the image and 
outputting it. By camera and small computer. When the computer takes a picture, the program will encode the 
image and compare it with the code of the digital numbers that match of numbers. 

 

Keywords: 7 Segment, Recognizing digits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer of Science and Information Technology, Faculty of Science, Naresuan University, 65000 

Corresponding author, email: wansureem@nu.ac.th 



518 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 บทน า  

 ปัจจุบนัโลกไดเ้ปลีย่นเขา้สู่ยุคทีเ่รยีกกนัว่าดจิทิลัทรานสฟ์อรเ์มชัน่ซึง่เป็นการเปลีย่นผ่านระหว่างดจิทิลั และ
อนาลอ็กท าให้ทุกองค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการที่จะเกบ็ขอ้มูลในทุก ๆ รูปแบบ เพื่อที่จะน ามาวเิคราะห์และ
พฒันาต่อไป ดงันัน้การเกบ็ขอ้มูลจงึส าคญัเป็นอย่างมาก ถ้าองค์กรใดมกีารเกบ็ข้อมูลที่ดจีะท าให้สามารถน าข้อมูล
วเิคราะหไ์ดแ้ม่นย ามากขึน้ ว่าดว้ยการเกบ็ขอ้มลูนัน้เป็นเรื่องทีย่ากส าหรบัการจะเกบ็ขอ้มูลที่มจี านวนมากอย่างตวัเลข
ดจิทิลั ซึง่เป็นขอ้มลูทีม่กัจะอยู่ทีห่น้าปัดของอุปกรณ์สว่นมากเพื่อแสดงผลในขณะนัน้ ๆ งานวจิยันี้จงึไม่สามารถทีจ่ะเกบ็
เขา้ฐานขอ้มูลโดยตรงหรอืถ้างานวจิยันี้ตอ้งการทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูอาจจะต้องใชอุ้ปกรณ์เฉพาะของอุปกรณ์นัน้ ๆ ซึง่ส่งผล
ท าใหต้้องใชง้บประมาณระดบันึงในการเกบ็ขอ้มลู อกีทัง้ยงัไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าการซือ้อุปกรณ์เสรมิของเครื่องมอื
ใดเครื่องมอืหนึ่งนัน้ ไม่สามารถน าไปใชต่้อกบัอุปกรณ์อื่นได ้ดงันัน้งานวจิยันี้จงึจ าเป็นตอ้งน าความพวิเตอรเ์ขา้มาช่วย
แกปั้ญหาเพื่อใหส้ะดวกสบายส าหรบัการท างาน 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และงานวิจยั 

 คอมพิวเตอรวิ์ทศัน์ และ โอเพ่นซอรส์คอมพิวเตอรวิ์ชชัน่ (OpenCV) 

   คอมพวิเตอรว์ทิศัน์นัน้คอืการท าใหค้อมพวิเตอรส์ามารถเขา้ใจภาพหรอืวดีโีอแบบเดยีวกบัการมองเหน็ของ
มนุษย์ [3] ดงันัน้งานวจิยัจงึต้องการใหค้อมพวิเตอร์รู้จ าการท างานของมนุษย์และท างานได้ในแบบทีต่้องการเพื่อลด
ตน้ทุนในการท างาน 

  โอเพ่นซอร์สคอมพิวเตอร์วิชชัน่คือไลบรารีฟังชัน่ส าหรับการเขียนโปรแกรมโดยจะเน้นไปในการสั ง่
คอมพวิเตอรใ์หส้ามารถรูจ้ าภาพหรอืวดีโีอและใหท้ างานแบบเรยีลไทม ์[4] 

ภาษาโปรแกรมไพทอนใชส้ าหรบัการเขยีนค าสัง่ใหค้อมพวิเตอรท์ างานและใชใ้นการพฒันาโปรแกรม [5] 

Image Threshold 

 เป็นการปรบัภาพของกระบวนการ Image processing อย่างหนึ่งที่จะเขา้ไปปรบัพกิเซลของภาพใหม้คี่าอยู่
ระหว่าง 0 ถงึ 1 เรยีกอกีแบบว่าภาพไบนารี ่[7] โดยปกตแิลว้ภาพไบนารีจ่ะมลีกัษณะทีเ่ป็นสขีาวกบัสดี าแค่สองส ี

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 งานวิจยั Recognizing digits with OpenCV and Python [1] เป็นงานวจิยัทีจ่ะน ามาใชจ้ะวธิกีารประมวลผล
ดงันี้ 
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รปูที ่1: ตวัอย่างของการแสดงผลเจด็สว่นเดยีว แต่ละสว่นสามารถเปิด "เปิด" หรอื "ปิด" เพื่อแสดง
ตวัเลขเฉพาะ (ทีม่า: Wikipedia) [1] 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ถ่ายภาพหน้าปัดเลขดจิทิลัทีต่อ้งการ 

 

 

 

รปูที ่2: รปูภาพน าเขา้ตวัอย่างของงานวจิยัเป้าหมายของงานวจิยัคอืการจดจ าตวัเลขบนตวัควบคุมอุณหภมูโิดยใช ้
OpenCV และ Python [1] 
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ขัน้ตอนท่ี 2 เปลีย่นเป็นภาพไบนารี ่
 

 
 

รปูที ่3: ใชข้ ัน้ตอนการประมวลผลภาพเพื่อค านวณแผนทีข่อบของภาพทีง่านวจิยัป้อน [1] 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 ท าการตดัสว่นตวัเลขทีต่อ้งการ 

 

 
 

รปูที ่4: ใชก้ารเปลีย่นมุมมองกบัภาพของงานวจิยัเพื่อใหไ้ดพ้ืน้ที ่LCD [1] 
 
ขัน้ตอนท่ี 4  เปลีย่นภาพทีต่ดัออกมาเป็นภาพไบนารี ่

 

 
 

รปูที ่5: Thresholding LCD ช่วยใหง้านวจิยัสามารถแบง่สว่นพืน้ทีม่ดื (ตวัเลข / สญัลกัษณ์) จากพืน้หลงัสอี่อน (จอ 
LCD เอง) [1] 



521 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 ขัน้ตอนท่ี 5 ลบรอยหยกัเพื่อปรบัภาพใหค้มชดั 

 

 
 

รปูที ่6: การใชชุ้ดของการด าเนินการทางสณัฐานวทิยาจะท าความสะอาด LCD ทีม่ขีดี จ ากดั ของงานวจิยัและจะชว่ยให้
งานวจิยัสามารถแบ่งแต่ละหลกั [1] 

 

 ขัน้ตอนท่ี 6 วาดเสน้กรอบรอบตวัเลขพืน้ทีส่ขีาว ใหม้ขีนาดความกวา้งและสงูตามทีก่ าหนด 

 

 

รปูที ่7: วาดกรอบของแต่ละหลกับนจอ LCD [1] 

  

 ขัน้ตอนท่ี 7 ตดัตวัเลขออกมาจากกรอบสเีขยีวในขัน้ตอนที ่6 

 

 

รปูที ่8: แยกพืน้ทีแ่ต่ละตวัเลขโดยการค านวณกล่องขอบเขตและใชก้ารแบ่งอารเ์รย ์NumPy [1] 
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 ขัน้ตอนท่ี 8 วาดพืน้สีเ่หลีย่มในแต่ละชิน้สว่นของตวัเลข เพื่อเปรยีบเทยีบกบัพืน้ของ ขัน้ตอนที ่7 

 

 

รปูที ่9: ตวัอย่างการวาด ROI เซก็เมนตส์ าหรบัแต่ละสว่นจากเจด็สว่นของหลกั [1] 

 

  ขัน้ตอนท่ี 9 เมื่อไดร้หสัของรปูภาพ จากนัน้น าไปเปรยีบเทยีบกบัรหสัทีก่ าหนดตวัเลขในรปูภาพ 2.3.10 

 

 

รปูที ่10 : การเขา้รหสัรปูภาพ 

   

  เช่น ถา้จะก าหนดตวัเลข 1 ดงันัน้ ต าแหน่งที ่2, 5 กจ็ะใหเ้ป็น 1 สว่น ต าแหน่ง 0, 1, 3, 4, 6 จะเป็น  

0 ดงันัน้ตวัเลข 1 จะไดร้หสั 0 0 1 0 0 1 0 เป็นตน้ 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 IoT-based Seven Segment Display Reader with Chessboard Calibration and Template Determination  

[2] งานวจิยันี้กล่าวถงึวธิกีารหาตวัเลขดจิทิลัทีส่ามารถสอ่งแสงได ้โดยการใชก้ระดานหมากรุกเป็นตวับอกต าแหน่งของ
ตวัเลขดจิทิลั เมื่อตวัเลขท าการส่งแสงพื้นทีส่ดี าของกระดานหมากรุกจะมกีารเปลี่ยนแปลงแล้วจะสามารถบอกถงึต า
หน่องของชิน้สว่นตวัเลขได ้

โดยวธิกีารดงักล่าวจะแตกต่างจากงานวจิยั Recognizing digits with OpenCV and Python [1] เพราะว่างงาน 

วจิยัของ [1] สามารถประมวลผลไดเ้ฉพาะเครื่องมอืทีม่หีน้าปัดแบบมแีสงสว่าง(ตวัเลขดจิทิลัทีม่แีสงสว่าง) ซึง่งานวจิยันี้
ของ [2] ไม่สามารถที่จะประมวลผลเครื่องมือที่มีหน้าปัดสเีทาได้ แล้วการใช้กระดานหมากรุกนัน้อาจจะปิดบงัการ
มองเหน็หน้าปัดดจิทิลัได ้

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

TEXT DETECTION AND RECOGNITION FOR INDUSTRIAL AUTOMATION [6] งานวจิยันี้กล่าวถงึวธิ ี

ธกีารหาตวัเลขดจิทิลัทีม่หีน้าปัดสอ่งสว่าง โดยการใชก้ารก าหนดขอบเขคของสแีละความสว่างจากภาพถ่ายและผ่านการ
ประมวลของโครงขา่ยประสาทเทยีม 

 โดยวิธีการของงานวิจยันี้ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยัของ Recognizing digits with OpenCV and Python [1]  
และ  IoT-based Seven Segment Display Reader with Chessboard Calibration and Template Determination [2] 
ซึ่งจะมกีารใชโ้ครงข่ายประสาทเทยีมเขา้มาช่วยประมวลผลซึ่งแตกต่างจากงานวจิยัของ  [6] ที่ใช้การประมวลผลของ
รูปภาพ (Image processing) ที่เป็นโครงข่ายประสาทเทียมนัน้มีความแม่นย าค่อนข้างสูง แต่ต้องแรกกับการใช้
ทรพัยากรคอมพวิเตอรป์ระมวลสงูตาม 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 บทน า 

  เนื่องจากปัจจุบนัองคก์รต่าง ๆ ต้องการจะเกบ็ขอ้มูลเพื่อน ามาพฒันาความสามารถของหน่วยงานของ
ตน  ซึง่โรงงานหรอืหน่วยงานสว่นมากมกัจะมเีครื่องมอืทีเ่ป็นหน้าปัดดจิทิลัทีม่สีขีาวด าเป็นตวัแสดงขอ้มลู  ดงันัน้การจะ
เกบ็ขอ้มลูนัน้สว่นใหญ่จะมอียู่ 2 วธิ ี1. คอืการเกบ็ขอ้มลูแบบปกตโิดยการใชม้นุษยเ์กบ็ขอ้มลูโดยตรงจากอุปกรณ์แต่ผล
ทีไ่ดน้ัน้ไม่ดพีอสมควร เน่ืองจากการเกบ็ขอ้มลูแบบนี้มคีวามแม่นย าไม่มากและอาจเกดิการคาดเคลื่อนของขอ้มลูไดง้่าย 
2. คอืการซือ้อุปกรณ์เฉพาะของเครื่องมอืหรอือุปกรณ์นัน้มาและท าการจดัเกบ็เขา้ไปทีฐ่านขอ้มูล ซึง่วธินีี้เป็นวธิกีารเกบ็
ขอ้มูลทีม่คีวามแม่นย าและถูกตอ้งสงูมากแต่ตอ้งแลกดว้ยการใชง้บประมาณทีเ่ยอะมาก และอุปกรณ์เสรมิทีซ่ือ้มานัน้ไม่
สามารถที่จะน าไปใชก้บัอุปกรณ์อื่นได ้ดังนัน้โปรเจคนี้มจีุดประสงค์เพื่อจ าลองคอมพวิเตอร์เพื่อใหส้ามารถท างานได้
เสมอืนมนุษยใ์หม้ากทีส่ดุและลงทุนต่อการท างานใหน้้อยมากทีส่ดุและสามารถใชก้บัอุปกรณ์ไดห้ลายชนิด 
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หลกัการในการท างาน 

  เริม่แรกนัน้งานวจิยัต้องจ าลองใหค้อมพวิเตอรส์ามารถท างานเช่นเดยีวกบัมนุษย์เพื่อใหส้ามารถท างาน
แทนได้ โดยการท าให้คอมพิวเตอร์รู้จกักบัภาพหรือวีดีโอโดยใช้หลกัการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิทศัน์(Computer 
vision)[3] หลงัจากทีง่านวจิยัท าใหค้อมพวิเตอรร์ูจ้ าภาพแลว้ ขัน้ทีส่องราต้องท าใหค้อมพวิเตอรส์ามาถประมวลผลของ
ภาพใหอ้อกมาเป็นขอ้มลูโดยอาศยัหลกัการของ การประมวลผลภาพ (Image processing) [8] โดยกระบวนการของการ
ประมวลผลภาพนัน้สามารถทีจ่ะประมวลว่าต ่าแหน่งไหนคอืขอ้มลูหรอืผลลพัธท์ี่งานวจิยันี้ตอ้งการ 

 ขัน้ตอนการท างานของแต่ละส่วน 

  การรบัภาพจากกล้อง และการเลือกพืน้ท่ี 

 การรบัภาพจากกลอ้งงานวจิยันี้จะใชโ้อเพ่นซอรส์คอมพวิเตอรว์ชิชัน่(OpenCV) ใหค้อมพวิเตอรท์ า
การถ่ายภาพและใหผู้ใ้ชง้านสามารถเลอืกพืน้ทีท่ีต่อ้งการประมวลผลของรปูได ้ดงัรปูภาพ 10 

 

รปูที ่10  :รปูวธิกีารเลอืกพืน้ที ่

  การแยกตวัเลขดิจิทลั 

 ขัน้ตอนแรกงานวจิยันี้น าภาพทีเ่ลอืมาแลว้เปลีย่นเป็นรปูภาพไบนารี ่(Image threshold) [7] ดงั 

รปูภาพ 3.3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่11  :รปูภาพไบนารี ่
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 ขัน้ตอนทีส่องท าการปรบัภาพไบนารีแ่ลว้ท าการวาดกรอบรอบพืน้ทีส่ขีาว ดงัรปู 11 

 

 

 

รปูที ่12 :วาดกรอบ 

 

 3.3.2 การประมวลผลตวัเลข 

 งานวจิยันี้ไดใ้ชว้ธิกีารประมวลผล จากงานวจิยั Adrian Rosebrock. [1] 

 

 

 

รปูที ่13  :การเขา้รหสั 

 

วธิกีารเขา้รหสัของงานวจิยันี้จะใชพ้ืน้ทีส่ขีาวในกรอบสเีขยีวเพื่อหาพืน้ทีว่า่มอียู่กีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ถา้มพีืน้ทีส่ ี

ขาวอยู่เกนิ 60 เปอรเ์ซน็ของพืน้ที ่100 เปอรเ์ซน็จะใหร้หสัเป็น 1 แต่ถา้ต ่ากว่า 60 เปอรเ์ซน็จะใหเ้ป็น 0 แต่ยงัเกดิ
ปัญหาอยู่ดงันัน้งานวจิยันี้จงึพิม่วธิกีารประมวลผลเขา้ไป เน่ืองจากปัญหาดงั รปูภาพ 13 

 

 

 

รปูที ่14  :การเขา้รหสัทีเ่กดิปัญหา 
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เนื่องจากเกดิปัญหาเพราะการเขา้รหสัของตวัเลข 3 นัน้ควรได้รบัรหสักค็อื {1,0,1,1,0,1,1} ดงันัน้ 
งานวจิยันี้จงึใชว้ธิเีพิม่กรอบเขา้ไปขา้งในเพื่อเชค็ต ่าแหน่งของสว่นทีเ่กดิความผดิพลาด 

 

 

 

รปูที ่15 :วธิเีขา้รหสักรอบใน 

 

 เมื่องานวจิยันี้เพิม่กรอบขา้งในเขา้ไปแลว้งานวจิยันี้จะไดร้หสั 2 ชุด คอืรหสัของรอบนอก 1 ชุด และ 

กรอบรหสัชุดใน อกี 1 ชุดแลว้หลงัจากนัน้งานวจิยันี้จะเปลีย่นรหสัของทัง้ 2 ชุด  ใหเ้ป็นค่าจรงิและเทจ็ โดยก าหนดให ้1 
คอื จรงิ และ 0 คอื เทจ็แลว้น ารหสั 2 ชุดมาเชื่อมกนัโดยใช ้“หรอื” จากวชิา ตรรกศาสตร ์ม.4 [9] เพื่อเชื่อมประพจน์ 

 

 

 

รปูที ่16  : การเชื่อมประพจน์ 

ดงัรปูภาพงานวจิยันี้จะเหน็รหสัทางดา้นซา้ยจะเป็นรหสักรอบนอกและตรงกลางจะเป็นรหสักรอบใน ทีน่ ามา 
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“หรอื” แล้วผลลพัธ์ทางด้านขวางานวจิยันี้จะเห็นว่าผลลพัธ์จะออกมาตรงกบัรูปภาพ 2.3.10 การน าค่าความจริงมา 
“หรอื”นัน้เปรยีบเสมอืนการมอียู่ของชิน้ส่วนตวัเลขดจิทิลัจะมกีรณีเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะเป็น 0 กค็อืทัง้กรอบในและนอกเป็น 
0  และอกีปัญหาหนึ่งกค็อืตวัเลข 1 ซึง่วธิกีาร Adrian Rosebrock. Recognizing digits with OpenCV and Python. [1] 
ไม่สามารถทีจ่ะประมวลผลไดเ้น่ืองจากการวาดกรอบพืน้ 

 

 

 

รปูที ่17 :เขา้รหสัตวัเลข 1 

 

จากรูปภาพ 17 นัน้งานวิจยันี้จะเห็นว่ารหสัจะไปตรงกบัตัวเลข 8 ดงันัน้งานวิจยันี้จึงต้องใช้อีกวิธใีนการ
ประมวลผลเฉพาะดงัรปูภาพ 

 

 

 

รปูที ่18 :เขา้รหสัตวัเลข 1 โดยใชพ้ืน้ทีต่รงกลาง 

 

วธิกีารเขา้รหสัแบบพืน้ทีต่รงกลางจะไม่มปัีญหากบัการแบบอื่นเพราะว่าตวัเลขดจิทิลัจะไมม่ตีวัเลขไหนทีม่ี 

พืน้ทีต่รงกลาง 
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สรปุ 

 ผลของงานวจิยันี้แตกต่างจาก งานวจิยั Recognizing digits with OpenCV and Python [1] คอืการเพิม่การ 

ประมวลผลแบบกรอบในดงัภาพ 3.3.2.2 และการประมวลผลพืน้ทีต่รงการดงัภาพ 3.3.2.5 ซึง่การเพิม่วธิปีระมวลผล
สองวธินีี้สามารถท าใหก้ารใชง้านสะดวกกบัผูใ้ชง้านและสามารถใชง้านกบัสถานการณ์จรงิ 

  ผลของงานวจิยันี้แตกต่างจาก งานวจิยั IoT-based Seven Segment Display Reader with  

Chessboard Calibration and Template Determination [2] เน่ืองจากว่างานวจิยันี้ตอ้งการประมวลผลตวัเลขจากเครือ่ง
ดจิทิลัทีม่หีน้าปัดสเีทาซึง่มาความแตกต่างจากเครื่องมอืทีม่หีน้าปัดแสงสว่างและงานวจิยันี้ปการประมวลผลไม่ปิดการ
มองเหน็หน้าปัด 

  ผลของ ง านวิจัย นี้ แ ตกจ าก  TEXT DETECTION AND RECOGNITION FOR INDUSTRIAL 
AUTOMATION [6] โดยใชว้ธิกีารประมวลผลรูปภาพเพยีงอย่างเดีย่วโดยไม่ไดใ้ชโ้ครงขา่ยประสาทเทยีมและใชง้านกบั
เครื่องมอืทีม่หีน้าปัดสเีทา 

  จาการเปลีย่นเทยีบผลของงานวจิยันี้ท าใหรู้ถ้งึวธิกีารประมวลต่างๆ ขอ้ดขีองงานวจิยันี้คอืการใชก้าร 

ประมวลผลทีน้่อยเมื่อเทยีบกบังานวจิยัอื่น แลว้สามารถใชง้านกบัอุปกรณ์ทีม่หีน้าปัดสเีทาทัง้หมดง่ายต่อการลงทุน 
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