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สารคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 ในปจจุบันท่ีทุกประเทศท่ัวโลกกำลังเผชิญอยู กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอการเปลี่ยนแปลงตอสังคมขึ้นมากมาย นานาประเทศกำลังพยายามคนหาแนวทาง และวิธีในการ
แกไขกันอยางสุดความสามารถอยางท่ีไมเคยมีมากอน เพื่อใหสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได อยางทันทวงที การ
วิจัยคนควาและการพัฒนาองคความรูในดานตางๆ จึงมีบทบาทสำคัญเปนอยางย่ิง เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางในการ
แกปญหาและแนววิธีในการปฏิบัติอยางถูกตอง กอใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
การดำเนินชีวิต การทำงาน การปฏิบัติหนาที่ในดานตางๆ ใหเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ 

สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไดสงผลกระทบตอรูปแบบในการดำเนินชีวิตและความเปนอยู รวมถึงสภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมอยางรวดเร็ว ไมสามารถแกไขใหจบลงภายในชวงระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเปนสิ่งที่อุบัติ ขึ้นมาใหม จึงตองใช
ระยะเวลาในการพัฒนาองคความรูใหมๆ ตองคนควาวิจัยเพื่อหาคำตอบ เพื่อใหไดแนวทาง ในการแกปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ ปญหาที่กำลังเผชิญอยูในวันนี ้มิใชมีเพียงเร่ืองเดียวเทานั้นท่ีกำลัง พยายามหาทางออก แตขณะเดียวกัน
ยังมีอีกหลายเร่ืองที่ยังคงรอคำตอบ ไมวาจะเปนปญหาการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศอยางรุนแรง ปญหาการ
ขาดแคลนแหลงน้ำ และปญหาการขาดแคลนพลังงาน ฯลฯ 

ในวันนี้กระบวนการวิจัยและพัฒนาจึงกลายเปนเครื่องมือที่ สำคัญและมีความจำเปนอยางยิ่งในการ
เตรียมพรอมที่จะรับมือกับปญหาหรือสถานการณตางๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ทันทวงที 
เปนที่พึ่งใหกับประชาชนในประเทศในการแกปญหาในดานตางๆ จนสามารถยกระดับไปสูการสรรค สรางนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนำมาใชใหเกิดประโยชนตอผูคนในสังคม จนสามารถพ่ึงพาตนเอง ในดานตางๆ ไดเปนอยาง
ดี รวมถึงเปนกระบวนการและกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อใหเราอยูรอด ตอไปและสามารถรับมือกั บ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นตอไปในอนาคต 

การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 8 “TECHCON 2022” ภายใตหัวขอ “เชื่อมตอเทคโนโลยีในวิถี
ชีวิตใหม” จึงจัดขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุน การวิจัยคนควา และการพัฒนาองค ความรู  รวมถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในดานตางๆ เพื่อนำสูการสรางสรรคอนาคตท่ียั่งยืน โดยหวังเปนอยาง ยิ่งวาการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ 
จะเปนการนำเสนอเผยแพรองคความรู และนำไปสูการใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและสังคมอยางเปนรูปธรรม 
ตอไปในอนาคต 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐกฤต  ปานขลิบ) 
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
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คำแถลงคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการฯ 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่  8 (The 8th TECHCON 2022) ภายใตหัวขอ “เชื่อมตอ
เทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม” จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันศุกรที่ 
30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยดำเนินการในรูปแบบออนไลน ซึ่งมี
วัตถุประสงค เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ จากคณาจารย 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ ในการศึกษาระดับอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม โดยรูปแบบการประชุม
วิชาการครั้งนี้ ประกอบดวย การแสดงปาฐกถา (Keynote Speaker) การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย 
(Oral Presentation) และแบบโปสเตอร (Poster Presentation) โดยแบงกลุมเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1. วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม (Engineering and Industrial)
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology)
3. สังคมศาสตรและศึกษาศาสตร (Social and Education)
4. การบริหารธุรกิจและการจัดการ (Business Administration and Management)
ทั้งนี้คณะผูจัดการประชุมวิชาการหวังเปนอยางยิ่งวา ผูเขารวมประชุมจะไดนำความรูที่ไดไปประยุกตใช

ในการพัฒนางานวิจัยใหเกิดการวิจัยพัฒนาคนควาวิจัย สรรคสรางอนาคตท่ียั่งยืนดวยการวิจัย และพัฒนา โดยหวัง
เปนอยางยิ่งวาการจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022) “เชื่อมตอเทคโนโลยีในวิถีชีวิต
ใหม” จะเปนการนำเสนอเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัย การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสูสังคม
วิถีใหมอยางยั่งยืน เพ่ือความกาวหนาตอไปในอนาคต 

คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการฯ 
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KEYNOTE SPEAKER 

ดร.มนตศักด์ิ โซเจริญธรรม 

โทรศัพท : 080 045 3360 
สัญชาติ : ไทย 
ศาสนา : พุทธ 

การศึกษา 

. 2009  –2014  Ph.D., Information Sciences, University of Pittsburgh Dissertation: 
Multi-modal Transportation and Multi-Criteria Walking (MMT-MCW) for 
Wayfinding and Navigation Services    

. 2 0 0 3  –2 0 0 5  M.Eng. Survey Engineering, Chulalongkorn University, Thailand  
Thesis: Internet GIS for Finding Shortest Traveling Time Route in Multimodal 
Mass Transportation System.    

. 2 0 0 2  – 2 0 0 4  M.Sc. Information Technology, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi, Thailand Achieved a certificate on Internet and enterprise 
network 2    

. 1 9 9 5  –1 9 9 9  B.Eng. Survey Engineering, Chulalongkorn University,Thailand  
Survey Engineering Project: Developing application software by Visual Basic 6.0 
for converting image formats (between “.raw” and “.bmp”)   
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ความเช่ียวชาญ 

. เทคโนโลยี Cloud, Big Data, Data Analytics, Machine Learning และ AI 

. การจัดการขอมูล เชน Data Governance, Data Standards, Data Clearing House และ 
Data Catalog 

. กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และเทคโนโลยีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

. ไอโอที 5G และการสื่อสารขอมูล 

. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) 

. เทคโนโลยีการระบุพิกัดความแมนยำสูงดวยดาวเทียม GPS/GNSS 

. เจรจา ประสานงาน วิเคราะห วางแผน พัฒนาและบริหารโครงการเทคโนโลยีขนาดใหญ 

ตำแหนงปจจุบัน  

. ผูอำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลขอมูล 

ประวัติการทำงาน 

.  นักวิจัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ 

.  ผูเชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานส งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

.  ผูอำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานสืงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวง
ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

.  ผูอำนวยการฝายสงเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

.  ผูอำนวยการฝายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักนายกรัฐมนตรี 

.  ผูบริหารขอมูลระดับสูง (Chief Data Officer) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสำนัก 
นายกรัฐมนตรี 

.  ที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลส วนบุคคล กระทรวงดิจิทัล     
เพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ TECHCON 2022 

 ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัด 
1 รองศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ แกวปาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 รองศาสตราจารย กิจจา จิตรภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันวสิาข ศรีสุเมธชัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพพร บัวอินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฎฐนันท มูลสระดู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินนัท ภูเกาลวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาราย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
8 ผูชวยศาสตราจารยสุเมธ  พลับพลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเมธ เทศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงธรรม  ดีวาณิชสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วุฒวิฒัน คงรัตนประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธุ จันทรดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
13 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มงคล คูพิมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา  มุขดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี 
15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิเชฐ  นิลดวงดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี 
16 ดร.วีระ ศรีอริยะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
17 ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ มหาวิทยาลัยราชภััฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
18 ดร.ฐกัด เบญจเลิศยานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
19 ดร.ภูวดล โพธิ์แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
20 ดร.คัทลียา  ฤกษพิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
21 ดร.พิศิษฐ ชำนาญนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
22 ดร.สุพิชฌาย  เพ็ชรสดใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุรี 
23 ดร.บุราณี  ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุรี 
24 ดร.ทรงพล  นคเรศเรืองศักดิ์ วิทยาลัยเซาธอีสบางกอก 
25 อาจารยนิกร   แสงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
26 รองศาสตราจารยพิพัฒน  ลักษมีจรัลกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
27 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐกฤต  ปานขลิบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
28 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล  จงสุพรรณพงศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
29 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรางค  บุญยะพงศไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
30 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดา ศิลปาภิสันทน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
31 ผูชวยศาสตราจารย  โกศาสตร  ทวิชศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
32 ผูชวยศาสตราจารยกานต  วัฒนประทีป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
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33 ดร.สุทธิลักษณ  ชุนประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
34 ดร.วุฒิชัย  เกษพานิช วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
35 ดร.ญาณิศา  พ่ึงเกตุ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
36 ดร.ประกาศ  ปาวา ทองสวาง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
37 ดร.กฤษติยา  โตมวง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
38 ดร.กฤษฎา  เครือชาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
39 อาจารยอินจิรา  นิยมธูร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
40 อาจารยสุคนธ  ขาวกริบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
41 อาจารยปญจปพัชรกร บุญพรอม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
42 อาจารยกัญณัฏฐ  สุริยันต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
43 อาจารยวรรณลักษณ  อภินาวิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
44 อาจารยประวีณ  ไมเกตุ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
45 อาจารยชานนท  คันธฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
46 อาจารยอนันต  มณีรัตน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
47 อาจารยชูกฤต  องคานนท วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
48 อาจารยกำจัด   ใจตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
49 อาจารยจิรวัตน  กรุณา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
50 อาจารย วาที่ ร.ต.ศรายุทธ  โรหิตเสถียร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
51 อาจารยรัฐพล  โพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
52 อาจารยวิทูร  หวนโคกสูง   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
53 อาจารยศักดิ์ดา  มั่นคง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
54 อาจารยวริศร  รัตนนิมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
55 อาจารยสงกรานต  ภารกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
56 อาจารยประสงคศักดิ์  สองศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
57 อาจารยชลิดา  โปะมา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
58 อาจารยวิโรจน  ขาวละออ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
59 อาจารยนิลุบล  สุทธิอาภา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

   60 Mr.Gaurav  Sengupta วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
61 คุณนครินทร  พลพิทักษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
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กำหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 8 (The 8th TECHCON 2022) 

“เช่ือมตอเทคโนโลยีในวถิีชีวิตใหม” (รูปแบบออนไลน) 
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

08.00 – 09.00  ลงทะเบียน (ออนไลน) 
พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

09.00 – 09.30 พิธีเปด 
กลาวรายงานโดย: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี 
กลาวเปดงานโดย: ผูชวยศาสตราจารย พรพิสุทธ์ิ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

09.30 – 10.45 Keynote Speaker: “เชื่อมตอเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม” 
ดร.มนตศักดิ์ โซเจริญธรรม ผูอำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลขอมูล 
(ถาม-ตอบ ขอซักถามในรูปแบบออนไลน) 

10.45 – 12.00 นำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร (แบบออนไลน) 
ประกาศรางวัลบทความยอดเยี่ยม 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 นำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย (รูปแบบออนไลน) 
หมวดวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม 
หมวดสังคมศาสตรและศึกษาศาสตร       
หมวดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       
หมวดการบริหารธุรกิจและการจัดการ 

16.00 – 16.30 ปดงาน 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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สารบัญ 
 

การนำเสนอภาคบรรยาย 
 

ชื่อบทความ วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม 
 

หนา 
 

1. การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกสำหรับการบำบัดอากาศปนเปอนโทลูอีนในคอลัมน
แบบแพคท่ีใชแพ็คกิ้งเคลือบตัวเรงปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด 

OENG - 1 

 ผูแตง : สุภิญญา กูลนรา  อ.ดร.กริชชาติ วองไวลิขิต และ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล  
2. การพัฒนาเคร่ืองสไลดเนื้อทุเรียนสำหรับเกษตรกรทองถิ่น OENG - 11 
 ผูแตง : ธีรวัฒน ชื่นอัศดงคต และ  ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล  
3. การวิเคราะหความแข็งแรงของอุปกรณรองรับกระบอกไฮดรอลิกหลายชั้นแบบดันใตทอง

สำหรับรถกระบะเท 1 ตัน ดวยระเบียบวิธีการไฟไนตเอลิเมนต 
OENG – 20 

 ผูแตง : ลักษิกา อูสุวรรณ  ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย  สมบัติ หิรญัวรรณพงษ 
สุพจน สุดกรยุทธ  รัตนะ เลหวนิช  อรรถพร สกุลสม  และกรีฑา สุขท่ัง 

 

4. การผลิตไฟฟาจากความรอนเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมเครื่องแกว OENG - 32 
 ผูแตง : กฤติเดช ดวงใจบุญ  และ ชูกฤต องคานนท  
5. การเปรียบเทียบการเชื่อมรางรถไฟขนาด 70 ปอนด ระหวางการเชื่อมดวยกระบวนการ

เชื่อมอารคไฟฟา, กระบวนการเชื่อมตอโลหะดวยแกสเฉื่อย และกระบวนการเชื่อมอารค
ทังสเตนแกสปกคลุม 

OENG - 43 

 ผูแตง : ชวกร  รักษาวงษ และ ประยรู  สุรินทร  
6. ผลของซิลิกาฟูมและแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตโพลีคารบอกซิเลทอีเทอรตอสมบัติ

ทางกายภาพของปูนซีเมนตผสมเถาลอย 
OENG - 58 

 ผูแตง : กฤตภาส สุวรรณมณี  มนัสกร ราชากรกิจ และ สุพรรณี ธีรวัฒนสาร  
7. การประเมินความเสี่ยงกระบวนการผลิตน้ำประปาในระบบจายสารเคมี ตามแนวทาง

มาตรฐาน ISO 45001:2018 กรณีศึกษา โรงงานผลิตน้ำบางเขน 
OENG -67 

 ผูแตง : ณัฐวดี แสงทอง  และ รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ  
8. การประเมินระดับเสียงดังของเครื่องบดยอยหินขนาด 125 แรงมา OENG -79 
 ผูแตง : มนูญ มาศนิยม และ ณัฐวฒิ หวังสม   
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สารบัญ (ตอ) 
 

ชื่อบทความวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม 
 

หนา 

9. การประยุกตพลศาสตรการไหลเชิงคำนวณสำหรับการทำนายอุณหภูมิและความดันลดของ
กาซรอนเพ่ือปองกันการควบแนนของไอกรดในระบบเคร่ืองผลิตไอน้ำแบบกูคืนความรอน 

OENG - 86 

 ผูแตง : เวธนพล เจนวัฒนานนท และ กริชชาติ วองไวลิขิต  
10. การพยากรณการใชพลังงานไฟฟาในอุตสาหกรรมถุงพลาสติกโดยวิธีการหาคาพลังงาน

จำเพาะและวิธีการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 
OENG - 96 

 ผูแตง : อริยพงศ อารีเวชศรีมงคล  และ ฐกฤต ปานขลิบ  
11. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาความรอนจากขยะชุมชนในการแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิง 

(Refuse Derived Fuel; RDF) กรณีศึกษา สถานที่กำจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี 

OENG - 105 

 ผูแตง : สุชาพิชญ  แสนทวีสุข และ รศ.สุชาติ  เหลืองประเสริฐ  
12. การวิเคราะหดานการยศาสตรและปรับปรุงทาทางการทำงานเพ่ือลดความเมื่อยลาจากการ

ทำงานเปดปดฝาบอดักน้ำเสีย 
OENG - 117 

 ผูแตง : สุรีรัตน กลั่นเกษร และ กฤษ วงษเกษม  
13. ผลการใชวาลวบริการน้ำมันเบรกในการเปลี่ยนถาย ไลลมน้ำมันเบรกรถยนต OENG - 126 
 ผูแตง : มูฮัมมัดรอซดี  มูดอ และ ปรุฬห  มะยะเฉ่ียว  
14. การศึกษาความเร็วที่เหมาะสมตอการขันฝาดวยเครื่องขันฝาขวดบรรจุน้ำบูดู OENG - 136 
 ผูแตง : กามารูดิน หมะมูดอ ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน และ มัจดี  โตะตาหยง  
15. การลดเวลาในกระบวนการเตรียมความพรอมของสายการผลิตผงปรุงรส OENG - 146 
 ผูแตง : ชนาธิป พรหมเพศ  ศิรประภา ดีประดิษฐ  และ วิทยา จันทรอำพล  
16. การหาประสิทธิภาพของชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร OENG - 156 
 ผูแตง : ดวงกมล อังอำนวยศิริ และ กมลวรรณ วงศวุฒิ  
17. ศึกษาความเปนไปไดของระบบการเติมอากาศหมุนเวียนออกซิเจนในน้ำสำหรับกระบวนการ  

คัดแยกสาหรายพวงองุนโดยใชเซลลแสงอาทิตยเปนพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน 

OENG - 164 

 ผูแตง : กมลวรรณ วงศวุฒิ  และ ดวงกมล อังอำนวยศิริ  
18. การวิเคราะหความเคนของเพลาทายในรถบรรทุกขนาดเล็ก OENG - 174 
 ผูแตง : ขเสม ตั้งฤทธิกุล  สหรัฐ ฉิมมี  พงศกร ปนสันเทียะ และ วุฒิภัทร ยวดขุนทด  
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“บทความเผยแพรเปนขอคิดเห็นของผูเขียนเทานั้น ผูเขียนตองรับผิดชอบตอผลกฎหมายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากบทความน้ัน” 
XI 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

ชื่อบทความวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม 
 

หนา 

19. การศึกษาความเปนไปไดของหญาเขียวสยามเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาชีวมวลอยาง
ยั่งยืน 

OENG - 184 

 ผูแตง : สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์  ธัญกร คำแวง  และ  เพ็ญประภา สุวรรณะ  
20. การวิเคราะหความเคนของเฟองเฉียงโดยใชสมการของ AGMA และวิธีไฟไนตอิลิเมนต OENG - 194 
 ผูแตง : เอนก หงษทอง  ทศวรรษ ฝายขาว มณฑล ถาปะทะ และ ณัฐวัฒน ศรีบุญเรือง  
21. AN ASSESSMENT OF SELECTED WORKING FLUIDS IN AN ORGANIC CYCLE 

MACHINE 
OENG - 211 

 ผูแตง : Kosart Thawichsri   
22. A STUDY OF ELECTRICITY GENERATION FROM LOW-TEMPERATURATURE HEAT 

SOURCE USING R-245FA WORKING FLUID EXPANING THROUGH LOW-COST 
TURBINE 

OENG - 225 

 ผูแตง : Kosart Thawichsri  
23. การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองกำเนิดไฟฟาเทอรโมอิเล็กทริกสของอุปกรณประหยัดพลังงาน

สำหรับเตาแกสหุงตมในครัวเรือน 
OENG - 237 

 ผูแตง : กฤษณ แกวศรี และ สิสวัตม ธรรมประดิษฐ  
24. การศึกษาหาตำแหนงที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งชุดทดลองเพียโซอิเล็กทริกเพ่ือตรวจสอบ

ความเสียหายของแบร่ิงลอรถยนต  
OENG - 246 

 ผูแตง : นัทวัฒร นิลมาลย  อำนาจ วันริโก  ถาวร สังขสุวรรณ  พรพจน หลีเหล็ม 
อารักข คงเพ็ชร  พงษดนัย เศียรสุวรรณ  และ ศุภวิชญ อดิศัยศักดา 

 

25. การวิเคราะหความเสียหายของเพลาขอเหวี่ยงในรถปกอัพ OENG - 255 
 ผูแตง : เสกสรรค กลิ่นจันทร  สุรศักดิ์  กสิกัลปพฤกษ  อภิศักดิ์ วุฒิเศลา  

สุรศักดิ์ บุญเกลี้ยง และ ธนกร ไกรษรวงค 
 

26. การพัฒนาเคร่ืองบรรจุของเหลวและวัดปริมาณของเหลวแสดงขอมูลเรียลไทม OENG - 266 
 ผูแตง : ศราวุธ เทียมทัน  ทวีศักดิ์ หาญชัย  นคร อุปนันท  ไกรศร ไกแกว  

ศิริวรรณ พลเศษ  กิตติศักดิ์ วาดสันทัด  ชุมพล ปทุมมาเกษร และ ปรัชญ ใจกวาง 
 

27. การวิเคราะหความเคนของเพลารองในรถปกอัพ OENG - 275 
 ผูแตง : ธีรพงษ สีกันหา  ณัฐิวัฒน ชำนาญรัมย  ภูวดล ดอนราชรี  อนุศิษฐ ชาบาง 

และ พงษสิทธิ์ อุตตะมะ 
 

28. การวิเคราะหความดัดลาที่รอบสูงในเหล็ก AISI 1045 ของเพลาขับ OENG - 285 
 ผูแตง : พุฒิยากรณ เถาปญญา  อนุชา ผาหลา  พรสวรรค รุงเรื่อง และ พรชัย แซตัน  
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“บทความเผยแพรเปนขอคิดเห็นของผูเขียนเทานั้น ผูเขียนตองรับผิดชอบตอผลกฎหมายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากบทความน้ัน” 
XII 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

ชื่อบทความวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม 
 

หนา 

29. การวิเคราะหความเสียหายของเพลารองในรถปกอัพ OENG - 294 
 ผูแตง : สิทธิชัย ทองดี  พงศธร จงเลิศปญญา  ธีรนิตเมธา ไชยเสน  เดชนะ สุขานนท 

และ อำพล พานจันทร 
 

30. ทัศนคติและความสนใจในการใชพลังงานจากระบบโซลารเซลลบนหลังคาโรงงานขนาดเล็ก 
ในแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

OENG - 304 

 ผูแตง : สินเพ็ด สักกะทิน  ภีม พรประเสริฐ และ กนกวรรณ สุภักดี  
31. บำบัดน้ำเสียโรงงานชุบโครเมียมดวยโอโซน OENG - 314 
 ผูแตง : มงคล จงสุพรรณพงศ และ ชูกฤต องคานนท  
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XIII 

 

สารบัญ 
 

การนำเสนอภาคโปสเตอร 
 

บทความวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม 
 

หนา 
 

1. การออกแบบและสรางเคร่ืองแบงมะพราว เพ่ือใชในการผลิตมะพราวเคลือบช็อกโกแลต PENG - 1 
 ผูแตง : วิโรจน ขาวลออ, กิตติยา นาคพันธ และ สุภาวดี สมศรี  
2. การหาประสิทธิภาพชุดประลอง เรื่องลักษณะอาการของเอ็กซแพนชันวาลวเกิดการอุดตัน 

ในระบบปรับอากาศรถยนต 
PENG - 9 

 ผูแตง : วิทูร หอยสังข, จิรวัตน กรุณา  และ พงศกรณ ตั้งนรารัชชกิจ  
3. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบดานความรวมมือในการอนุรักษพลังงาน: กรณีศึกษาโรงเลื่อยไม PENG - 18 
 ผูแตง : ศิวกร กาญจนปทม และ ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ  
4. การศึกษาแรงจูงใจตอการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน: กรณีศึกษาโรงงานขึ้นรูปโลหะ

แผน 
PENG - 28 

 ผูแตง : ธารารัตน ปงคำ  และ ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ  
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคากรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด PENG - 38 
 ผูแตง : เฉลิมพล เมืองลือ  
6. การออกแบบและดัดแปลงรถจักรยานยนตไฟฟา PENG - 48 
 ผูแตง : ทวิทย วิทยสหมุนี, ประสงคศักด์ิ สองศรี และ อนันดร พิริยพฤนต  
7. ปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารสัญญากอสรางธุรกิจเอกชนในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด19) ในพ้ืนที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
PENG - 58 

 ผูแตง : อรสุธีร สุขนาวา, ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรานนท คงสง,  
ดร.ธีรเดช สนองทวีพร, รองศาสตราจารย ดร. เสรีย ตูประกาย,  
อาจารย ดร.ชัยวัฒน ภูวรกุลชยั  และ ดร.ทรงกฤต ตรีรัตนพิจารณ 

 

8. การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการฉีดข้ึนรูปชิ้นสวนฝาครอบแบตเตอร่ีรถยนตดวยวิธีการ 
ออกแบบการทดลอง 

PENG - 69 

 ผูแตง : อมรเทพ คุมสุข, รัฐพล โพธิ์ศรี และ พินิจนัย สิทธิไชย  
9. ระบบจัดเก็บและจายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติ PENG - 77 
 ผูแตง : จำรอง อินทบุญศรี, มนตชัย ไกรษรวงค, สราวุฒิ สุนทรวิภาค, 

ธวัชชัย เลิดสุวรรณ, ปรัชญ ใจกวาง, กิตติศักดิ ์วาดสันทัด, ชุมพล ปทุมมาเกษร 
และ ศิริวรรณ พลเศษ 

 

10. การบริหารจัดการควบคุมอะไหลระบบระบายความรอนในโรงงานเปาขวดพลาสติกแบบเอบีซี PENG - 87 
 ผูแตง : โสภณ คงแกว, ศรายุทธ โรหิตเสถียร  และ พินิจนัย สิทธิไทย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม 
 

หนา 
 

11. ศึกษาและออกแบบอุปกรณทำความสะอาดสำหรับสุนัขโดยใชคลื่นอัลตราโซนิก PENG - 94 
 ผูแตง : ชุมพล ปทุมมาเกษร, เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ,  โยษิตา เจริญศิริ 

และ กิตติศักดิ์ วาดสันทัด 
 

12. การวิเคราะหความเสียหายของเฟองเฉียงในรถยนตซีดาน PENG - 102 
 ผูแตง : ภักใจ อินอนัน, อำพล เทพพุทธา, อดิศร อบอุน และ นัฏฐกิตต มากชนบท  
13. การพัฒนาเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจงแบบจักรยานนั่งปนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา 

สำหรับสวนสาธารณะ 
PENG - 114 

 ผูแตง : ฉัตรชัย เธียรหิรัญ, กำจัด ใจตรง, สงกรานต ภารกุล, ประสงคศักด์ิ สองศรี   
และ สุภาวดี สมศรี 

 

14. การระบายความรอนของคูลลิ่งทาวเวอรในโรงงานพลาสติก PENG - 122 
 ผูแตง : ธัชเศษฐ อธิวงศวริศ, วิทูร หวนโคกสูง และ กีรติ กรกำจายฤทธิ์  
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สารบัญ 

การนำเสนอภาคบรรยาย 

ชื่อบทความ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา 

1. การยกระดับมาตรฐานผูประกอบการอาหารริมบาทวิถีของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร OSCI - 1 
ผูแตง : อาทิตย มายะรังษี วชิระ สิงหะคเชนทร และสิทธิพันธุ ไชยนันทน 

2. ประสิทธิภาพของเช้ือราไตรโคเดอรมา แอสเพอเรลลัม สายพันธุ TCP-2 ในการละลาย
ฟอสเฟตเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตในตนทุเรียน

OSCI - 12 

ผูแตง : ณัฐพล ขันนพคุณ สมพร งามพิมลกุล มรกต อังอำนวยศิริ 
เทอดศักดิ์ สุวรรณเทพ สุริยา สุริยกานนท และสายพิณ ไชยนันทน 

3. ความสัมพันธระหวาง ความรู การรับรู และการปฏิบัติงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

OSCI - 22 

ผูแตง : กันยากร ศรีสงากุล พิพัฒน ลักษมีจรัลกุล อินจิรา นิยมธูร 
สิทธิพันธุ ไชยนันทน และสายพิณ ไชยนันทน 

4. การบริหารจัดการน้ำในลุมน้ำชี-มูลดวยวิธีการกำหนดการเชิงเสนภายใตผลกระทบความ
ตองการการใชน้ำนอยสุด

OSCI - 33 

ผูแตง : สุลักษณ ชัยขรรค 
5. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการหยิบสินคาโดยระบบการจัดการคลังสินคาในกลุมลูกคา

เปราะบางที่มีขอกำหนดเรื่องอายุของสินคา กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร
OSCI - 44 

ผูแตง : อุดม พูลลาภ และ สุพัชรี สุปริยกุล 
6. การพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล

กรณีศึกษา เงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา
OSCI -55 

ผูแตง : ปกรณ ตุลกิจจาวงศ นิตินัย ไพศาลพยัคฆ และณรงคฤทธ์ิ สุคนธสิงห 
7. การพัฒนาระบบตรวจสอบการสวมใสหนากากอนามัยพรอมเคร่ืองวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ

สำหรับนักศึกษาท่ีเขามาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
OSCI - 65 

ผูแตง : พิรุฬห แกวฟุงรังษี  โชคชัย ไชยอักษร ณัฐวุฒิ มาอุด ศิริพงศ ศิริสวัสดิ์  ธฤษ 
เรือนคำ ชัยทัศน เกียรติยากุล และภาณุวัฒน สุวรรณกูล 
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“บทความเผยแพรเปนขอคิดเห็นของผูเขียนเทานั้น ผูเขียนตองรับผิดชอบตอผลกฎหมายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากบทความน้ัน” 
XVI

สารบัญ (ตอ) 

ชื่อบทความ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา 

8. การพัฒนาโมเดลพยากรณสำหรับปริมาณการรับสงขอมูลอินเทอรเน็ตโดยใชเทคนิค
โครงขายประสาทเทียม

OSCI - 75 

ผูแตง : นัทวุฒิ  ขันธกสิกรรม ศรันย นาคถนอม และเตชคฐสิณป เพียซาย 
9. การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “พาจาลอดไปเรียนหนังสือ” เพื่อประชาสัมพันธ

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกน
OSCI - 83 

ผูแตง : อานนท โพธิ์เอม ดิษฐสกุล ไหวดี และนันทศักด์ิ ไชยขวัญ 
10. การพัฒนาแอปพลิเคชันบน ไลนลีฟ สำหรับการทำบิสซิเนส แมทชิ่งออนไลน OSCI - 94 

ผูแตง : เจียมศักดิ์ ทองรุง อานนท โพธิ์เอม และธนภัทร กุหลาบทิพย 
11. การประเมินความเส่ียงดานการยศาสตรในงานยกมวนฟลม แพ็คฟลม ของพนักงานบริษัท

แหงหนึ่ง
OSCI - 105 

ผูแตง : รัชนีกร ชมสวน พีรพล ขุโยชิน นพดล สนธิ อรอนงค วุฒิยากรกุล และศศิธร 
ลอเรนซ 

12. ระบบตรวจสอบใบหนาบุคคลโดยใชเทคนิคแยกแยะลักษณะพิเศษ OSCI - 117 
ผูแตง : ปยะวดี  พงษสวัสดิ์ และดำรงศิลป ชาวไรปราณ 

13. ระบบแจงเตือนความผิดปกติของหองสงสัญญาณเคเบิลทีวีคายภาณุรังษี ดวยเทคโนโลยี IoT
ผานแอพพลิเคชั่นไลน

OSCI - 128 

ผูแตง : ปยะวดี พงษสวัสดิ์ และกิตติพงศ สุขคโพธ์ิ 
14. การพัฒนาผลิตภัณฑสปนจเคกโดยใชน้ำตาลโตนดผสมลูกตาลเพื่อทดแทนน้ำตาลทราย OSCI - 140 

ผูแตง : วีรภัทร เส็งกีหวย ธนวัฒน หนุนสุข พูนศิริ ทิพยเนตร และสุคนธา สุคนธธารา 
15. เกมฝกกีตาร OSCI - 152 

ผูแตง : บุญญฤทธิ์ ไชยชนะ ภุชงค รัสมีพันธ บุญญาพร บุญชัย นิศากร เถาสมบัติ 
และเนตรนภา แซตั้ง 
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“บทความเผยแพรเปนขอคิดเห็นของผูเขียนเทานั้น ผูเขียนตองรับผิดชอบตอผลกฎหมายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากบทความน้ัน” 
XVII

สารบัญ 

การนำเสนอภาคโปสเตอร 

บทความ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา 

1. ความรูเทาทันการเกิดภาวะน้ำหนักตัวเกินของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปในเขต อำเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PSCI - 1 

ผูแตง : ปญจปพัชรภร บุญพรอม สิทธิพันธุ ไชยนันทน วชิระ สิงหะคเชนทร ลินจง 
บอหิรัญรัตน และสุคนธ ขาวกริบ 

2. การรับวัคซีนปองกันโควิด-19 และความตองการรับการจัดสรรวัคซีนปองกันโควิด-19 ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

PSCI - 12 

ผูแตง : นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ ศรินพร ลีมหารุงเรือง ปญจปพัชรภร บุญพรอม 
และญาณิศา พ่ึงเกตุ 
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XVIII

สารบัญ 

การนำเสนอภาคบรรยาย 

ชื่อบทความ บริหารธุรกิจและการจัดการ หนา 

1. ปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจซ้ือซ้ำของนักศึกษา เจเนอเรชัน Z ตอแบรนดของรานไกทอด
ฟาสตฟูด ที่มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

OBUS - 1 

ผูแตง : โอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร 
2. การพัฒนาระบบการควบคุมภายในสินคาคงเหลือตามแนวทางของ COSO

กรณีศึกษา บริษัทนำเขาและจำหนายอะไหลรถแทรคเตอรแหงหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร

OBUS - 10 

ผูแตง : สิริวรรณ แซโล  และสุนา สุทธิเกียรติ 
3. การศึกษาคุณภาพการใหบริการติดต้ังอินเตอรเน็ต TOT

ของหางหุนสวนจำกัด นะโมราเทเลคอม
OBUS - 2  

ผูแตง : ณัฐมน หนูทองแกว เรวดี จันประสิทธิ์  และกาญจนธัช บัวพา 
4. การศึกษาการรับรูและความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอมาตรการ

ในการเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-
19 

OBUS - 32 

ผูแตง : เพ็ญพิชา อยูเย็น  วีรลักษณ ตองมีทอง,  อัจจิมา สุปรียาพร  และชมพูนุท 
ภาณุภาส

5. การศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมเจเนอเรชัน Y
ในกรุงเทพมหานครจากแอปพลิเคชันติ๊กต็อก (TikTok)

OBUS - 43 

ผูแตง : เบญจมาศ อยูคง  กมลวรรณ จิ้มกระโทก  อนงคนาค ลานุสัตย
และอังสุมาลิน จำนงชอบ 

6. อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการและกลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่มีตอ
ความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม

OBUS -57 

ผูแตง : ริศภพ ตรีสุวรรณ 
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“บทความเผยแพรเปนขอคิดเห็นของผูเขียนเทานั้น ผูเขียนตองรับผิดชอบตอผลกฎหมายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากบทความน้ัน” 
XIX

สารบัญ (ตอ) 

ชื่อบทความ บริหารธุรกิจและการจัดการ หนา 

7. การบริหารจัดการตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสในวิถีใหม
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

OBUS - 71 

ผูแตง : กัลยาณี  ศิวธรรมปญญา วัยวุฒิ  บุญลอย และเริงวิชญ  นิลโคตร 
8. สวนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมตอรานอาหาร คาเฟ 

ที่มีการจำหนายเมนูสวนผสมของกัญชา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
OBUS - 86 

ผูแตง : เขมิกา พรมพันใจ และปาลิดา ศรีศรกำพล 
9. การศึกษาสวนประสมทางการตลาดเพ่ือเเกไขปญหารายไดที่ลดลง

กรณีศึกษา หางหุนสวนจำกัด ช.แมสอดวัสดุภัณฑ
OBUS - 97 

ผูแตง : เอกสุชิณ เพียรสุภาพ และดร.จรัชวรรณ จันทรัตน
10. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเอกชน กลุม เจเนอเรชั่นวาย OBUS - 107 

ผูแตง : ภีมวัจน ขุนศักดา และดร. พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล 
11. การเตรียมควาพรอมเพ่ือรองรับการประกาศใชชุดมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (TFRS for SMEs) ในกรุงเทพมหานคร
OBUS - 122 

ผูแตง : พ.ท.วีรยุทธ ศรีจันทรา ตอศักด์ิ จันทรครบ เปมิกา ปมปา กาญจนา ยอดแกว 
นัทธมน ศรีขำ และพิชฌานาสน ออนอิงนอน 
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XX

สารบัญ 

การนำเสนอภาคโปสเตอร 

บทความ บริ ารธุรกิจและการจัดการ หนา 

1. การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเช็คชื่อการเขาเรียน ดวยโปรแกรม Thunkable PBUS - 1 
ผูแตง : ชนกานต หอยย่ีภู 

2. การพัฒนาระบบการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

PBUS - 9 

ผูแตง : รตวรรณ ทวีรักษากุล 
3. การจัดการเรียนรูออนไลนในความปรกติใหมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
PBUS – 19 

ผูแตง : สุภัคชญา  เชียงหนุน 
4. ผลของการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร หลักสูตรปริญญาตรี
PBUS - 32 

ผูแตง : วรวัฒน  ทรงวิวัฒน ศิวพร ทรงวิวัฒน และณฐพล พันธุวงศ 
5. การพัฒนาเว็บไซตรีวิวอาหารออนไลน PBUS - 43 

ผูแตง : ปณิธาน ทาปลูก ทิว หงสทอง และจิตติญาดา พุกกะมาน
6. การพัฒนาแอพพลิเคชันสงเสริมการขายผลิตภัณฑสมุนไพรสำหรับเสริมสุขภาพ

กรณี ศึกษารานคาแหงหนึ่งในเขตบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
PBUS - 53 

ผูแตง : วชิราพรรรณ แกวประพันธ  ยงยุทธ ตันบริบูรณ  อรรถกร มงคลประเสริฐ
และยุทธพงษ สีมวง 

7. การพัฒนาระบบจัดการความรูโดยใชเทคโนโลยีสื่อสารผานระบบคลาวดคอมพิวติงเพ่ือ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

PBUS - 62 

ผูแตง : เบญจมาภรณ จันทร 
8. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเท่ียวตางชาติที่ถนนขาวสาร PBUS - 73 

ผูแตง : จุฬาลักษณ ราหูรักษ และประกาศ ปาวา ทองสวาง 
9. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของนักทองเท่ียวในตลาดน้ำอัมพวา PBUS - 83 

ผูแตง : นราธิป วงศสินธุวิเศษ และประกาศ ปาวา ทองสวาง 
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XXI

สารบัญ(ตอ)

การนำเสนอภาคโปสเตอร

ชื่อบทความ  บริหารธุรกิจและการจัดการ หนา 

10. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการเทสโกโลตัส ชลบุรี PBUS - 96 
ผูแตง : นราธิป วงศสินธุวิเศษ และประกาศ ปาวา ทองสวาง 

11. พฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี PBUS - 109 
ผูแตง : วงศบวร สระปทุม และประกาศ ปาวา ทองสวาง 

12. พฤติกรรมการใชจายคาโทรศัพทมือถือของพนักงาน บริษัท AAA จำกัด PBUS - 118 
ผูแตง : ศิริวรรณ ดีเข่ือนเพชร และประกาศ ปาวา ทองสวาง 

13. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูซื้อในตลาดนัดจตุจักร PBUS - 127 
ผูแตง : อายุวัต จงเจริญชัยกุล และประกาศ ปาวา ทองสวาง 

14. ประสิทธิผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสอนของคณาจารย
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ในชวงสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

PBUS - 136 

ผูแตง : กิตติภูมิ แสวงนกิจ  วรรณรภา พันธุมาส  และสุภาณี เครืออนันต3 
15. การศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการสมัครบัตรเดบิตประเภทที่มี

ความคุมครอง : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ
PBUS - 150 

ผูแตง : บุญญรัตน  ดวงกมลมาศ 
16. การเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการแปรรูปสับปะรดสินคาโอทอปในอำเภอนิคมพัฒนา

จังหวัดระยอง ตามแนวคิดทฤษฎีกระบวนการจัดการของเฮนรี ฟาโยล
PBUS - 163 

ผูแตง : โอภาส  กิจกำแหง และอรทัย  มูลรัตน 
17. ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร PBUS - 176 

ผูแตง : นัสภรณ  ติชะวาณิชย และ จินตนา บุญปริต 
18. ศึกษาพฤติกรรมการทำงานในยุคดิจิทัล PBUS - 186 

ผูแตง : จักรกฤษณ  ติชะวาณิชย
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“บทความเผยแพรเปนขอคิดเห็นของผูเขียนเทานั้น ผูเขียนตองรับผิดชอบตอผลกฎหมายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากบทความน้ัน” 
XXII

สารบัญ(ตอ)

การนำเสนอภาคโปสเตอร

ชื่อบทความ  บริหารธุรกิจและการจัดการ หนา 

19. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตไฟฟาโอรา กูดแคท ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

PBUS - 197 

ผูแตง : สมบูรณ โคกผา  เสนีย สวางวงษ และ จิรวัตน กรุณา 
20. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา

บริษัท เอ็ดดูเครื่องเขียน จำกัด
PBUS - 211 

ผูแตง : สิริกร ประทุม  ณัฏฐณิชา  พรหมอยู  ชลิดา  โปะมา และศักด์ิ กองสุวรรณ
21. การหาแนวทางแกไขปญหาในคลังสินคาของบริษัท เอบีซี ฟดมิลล จำกัด PBUS - 224 

ผูแตง : วิมลวัลย  ทรงศิริยศ  ณัฐพล ทองออน และ นิลุบล สุทธิอาภา
22. แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานลดความสูญเปลาในงานซอมบำรุง

กรณีศึกษา บริษัท MG (ประเทศไทย) จำกัด
PBUS - 234 

ผูแตง : รวมพล จันทศาสตร  ,ธีรภาพ ภมรสุพรวิชิต  ,ประจักษ พรมงาม , 
สุพจน รุงเจริญ  และวณิศญดา วาจิรัมย 

23. แนวทางลดความสูญเปลาเพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนและประสานงาน PBUS - 251 
ผูแตง : นุชจรี ภิญโญสวัสดิ์สกุล  นุชจิรา ยุโซะ  สมชาย เทศปลื้ม  ประจักษ พรมงาม
และธีรวรา บวชชัยภูมิ5 

24. การลดกระบวนการรอคอยงานบรรจุของอุตสาหกรรมผลิตสี PBUS - 266 
ผูแตง : อัสรียาภร สงาอารียกุล , สวุรรณา ฤทธ์ิเปยม , โกราฟ เสนกุปตา และ 
ณรงคฤทธิ์  ยิ้มเจริญพรสกุล

25. อิทธิพลตอการเลือกใชบริการและเลือกซ้ือสินคาผานระบบออนไลนในชวงวิกฤตโควิด-19 PBUS - 276 
ผูแตง : สุพัชรี สุปริยกุล  พจนารถ  เพ็ญสวาง  ภิศาชล พรมวงษ และสุรัตน 
จันทองปาน

26. การรับคืนสินคาไมมีมูลคามาเพ่ิมมูลคา กรณีศึกษาคลังสินคาโรงงานผลิตสี PBUS - 289 
ผูแตง : ชุติมาพร หมอนใหญ และ เพชรรัตน  แกวชนะ



8th TECHCON 2022  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “เชื่อมตอเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม” 

“บทความเผยแพรเปนขอคิดเห็นของผูเขียนเทานั้น ผูเขียนตองรับผิดชอบตอผลกฎหมายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากบทความน้ัน” 
XXIII

สารบัญ(ตอ)

การนำเสนอภาคโปสเตอร

ชื่อบทความ  บริหารธุรกิจและการจัดการ หนา 

27. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษารานราดหนายอดผักสวนพลู PBUS - 301 
ผูแตง : ลดาวรรณ สวางอารมณ  วีระพันธ กันเมือง และชลิดา โปะมา 

28. การสรางคุณคาผานกิจกรรมเพ่ือสังคม ดวยกระบวนการทางการตลาดสมัยใหม ที่ผลตอ
รายไดของผูประกอบการในตลาด : กรณีศึกษาชุมชนคลองบางหลวง

PBUS - 309 

ผูแตง : ริณรณีญ เสนียวาสน 
29. ปญหาและอุปสรรคการจัดทำบัญชีของผูประกอบการรานคา กรณีศึกษา ผูคาในตลาดลุง

ออม อำเภอศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี
PBUS - 321 

ผูแตง : พัชรินทร ฉัตรสุวรรณยิ่ง  และกาญจนา มะโรงทอง
30. สภาพปญหาในการจัดทําบัญชีของผูทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนในเขตบางกอกใหญ

กรุงเทพมหานคร
PBUS - 332 

ผูแตง : สุภาวดี  สมศรี  หทัยนุช หัตถีกุล และยุทธพงษ สีมวง 
31. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาระหน้ีครัวเรือนในสถานการณชวงโควิด-19

ของเกษตรกรในเขตตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม
PBUS - 346 

ผูแตง : สุนิสา  พิมมานัส 
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XXIV

สารบัญ 

การนำเสนอภาคบรรยาย 

ชื่อบทความ สังคมศาสตรและศึกษาศาสตร หนา 

1. การศึกษาการสงเสริมและแนวทางพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตทวีวัฒนา  สังกัดกรุงเทพมหานคร

OSOC - 1 

ผูแตง : สุจิตราภรณ ยงหวาน 
2. การศึกษาและแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในสำนักงานเขตทวีวัฒนา สังกัด

กรุงเทพมหานคร
OSOC - 11 

ผูแตง : ฐิติรัตน เพียรเสร็จ 
3. แนวทางการใชประโยชนที่ดินพระราชทานของเกษตรกร ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ

จังหวัดปทุมธานี
OSOC - 1 

ผูแตง : ณฤดี จินตนานุสรณ 
4. แนวทางการพัฒนาสมาชิกกลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานแยง สูการเปนเกษตรกร

อัจฉริยะ
OSOC - 33 

ผูแตง : สุกฤตา สวางเนตร 
5. แนวทางการพัฒนาการผลิตหอมแดงตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของกลุมแปลงใหญ

หอมแดงบานโคกกอง ตำบลขาวปุน อำเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี
OSOC - 41 

ผูแตง : บรรพต ศรชัย สัจจา บรรจงศิริ และวรรธนัย  อนสำราญ 
6. สภาพปญหาและประสบการณของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาพลศึกษา

ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
OSOC - 50 

ผูแตง : อริญชย นิลสกุล 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความนาเชื่อถือของขอมูลของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่

4 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับบทเรียนออนไลนโดยการใช
GOOGLE SITES

OSOC - 59 

ผูแตง : ปริญญา ยืนนาน และพินโย พรมเมือง 
8. การศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบ

ทวิภาคีจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน
OSOC - 68 

ผูแตง : ปรายฟา ชาญเมืองปก  พลศักดิ์ เลิศหิรัญปญญา ประภัสสร ปแกว และ
พลอยวรีย ไกรตรวจพล 

9. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อการรับชมการแขงขันอีสปอรต
ภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

OSOC - 78 

ผูแตง : ฐิติวัจน  สังขแกว ปภังกร ศุภกิจเจริญ และคมสิทธิ์ เกียนวัฒนา 
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XXV

สารบัญ (ตอ) 

ชื่อบทความ สังคมศาสตรและศึกษาศาสตร หนา 

10. การศึกษาแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีผลตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบ
แคมปปง จังหวัดนครนายก

OSOC - 87 

ผูแตง : ฐิติมนต พรนิธิกุลพงศ มนรดา ถาวร ณัฐฑริกา ปองกัน และอุษณีย วัชร
ไพศาลกุล 

11. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทยที่
ใชบริการรานอาหารสตรีทฟูดที่ไดรับรางวัลบิบ กูรมองด

OSOC - 96 

ผูแตง : ศิริวรรณ ทิพยจันทร  ณัฏฐณิชา วรัญชิตศิริกุล  และศรัญญา ศรีทอง 
12. การประเมินความตองการจำเปนของการบริหารโรงเรียน สูความเปนเลิศทางวิชาการของ

โรงเรียนตากพิทยาคม
OSOC - 106 

ผูแตง : ภูธนภสั พุมไม 
13. ความสามารถดานการอานและการเขียนคำที ่สะกดไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูสมองเปนฐาน
OSOC - 117 

ผูแตง : กิตติยา ธรรมนาม และ พินโย พรมเมือง 
14. ผลของการใชชุดการสอนตามกฎแหงการฝกหัดของธอรนไดคที่มีตอทักษะการอานโนต

ดนตรีสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
OSOC - 127 

ผูแตง : ธีรพล จันทบูรณ  วัน เดชพิชัย  และชุติมา ทัศโร 
15. การพัฒนาทักษะการแกปญหาคณิตศาสตรอยางสรางสรรคในการจัดสรรที่ดินตามหลัก

เกษตรทฤษฎีใหม ดวยวิธีการเรียนรูแบบเปด
OSOC - 136 

ผูแตง : อุบลรัตน หริณวรรณ  และกรกนก ไชยพูน 
16. การเปรียบเทียบทักษะการฟงดนตรีสากลระหวางการสอนตามแนวคิดของดาลโครซ กับการ

สอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
OSOC - 147 

ผูแตง : ปฐมพงศ แซหลี  วัน  เดชพิชัย และชุติมา ทัศโร 
17. การพัฒนาทักษะการออกเสียงทายคำกริยาภาษาอังกฤษชองที่ 2 เติม –ed ดวยสื่อวีดีโอ ใน

รายวิชา ENG111 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ขอนแกน

OSOC - 1  

ผูแตง : ณีรนุช ปนทอง  ธารีรัตน หิรัญนุเคราะห  บุญเลิศ วงศพรม และอุบล พันธุ
อุบล 
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XXVI

สารบัญ 

การนำเสนอภาคโปสเตอร 

ชื่อบทความ สังคมศาสตรและศึกษาศาสตร หนา 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองการพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
กรณีศึกษา เงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยใชวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 3 
เทคนิค ไดแก 1) เทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย 2) เทคนิคการแบ็กกิ้ง และ 3) เทคนิค
การแรนดอมฟอเรสต ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาเปนขอมูลรายวันอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประ เทศ  
เงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา  ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2563 จํานวน 2438 ขอมูล โดยแบงขอมูลเปน 2 ชุดขอมลู 
ไดแก ขอมูลเรียนรู ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 2424 ขอมูล และขอมูลทดสอบ 
เดือนกันยายน 2563 จํานวน 14 ขอมูล ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองที่มีความเหมาะสมในการพยากรณอัตรา
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา เมื่อเปรียบเทียบกับชุดขอมูลทดสอบ  
พบวา แบบจําลองการพยากรณดวยเทคนิคการแบ็กกิ้ง มีคาความแมนยํามากที่สุด โดยคาเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ เทากับ รอยละ 0.35 ลําดับถัดมา คือ แบบจําลองการพยากรณดวยเทคนิคการแ รนด
อมฟอเรสต โดยคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ เทากับ รอยละ 0.37 และลําดับสุดทาย คือ  แบบจําลอง
การพยากรณดวยเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย โดยมีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพทัธ
เทากับ รอยละ 2.11  
คําหลัก: การพยากรณ การวิเคราะหอนุกรมเวลา อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เทคนิคเหมือง
ขอมูล 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to develop the model of foreign exchange rate, a 

case study of the US dollar.  This research used the time series data mining techniques by 3 
techniques, as follows; 1 )  Support Vector Machine for Regression technique 2 )  Bagging 
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technique and 3) random forest technique. The data used in the study were daily data on US 

dollar foreign exchange rates from 2010-2020, 2495 data. The data divided into 2 data sets: 
Training data set from October 2010 -  August 2020 ,2424  data and testing data set on 

September 2020, 14 data. The results showed that a suitable model for forecasting US dollar 

foreign exchange rates compared with the testing data set.  It was found that the forecasting 

model using the Bagging technique was the most accurate, with a Mean Magnitude of Relative 

Error of 0.35% , followed by a random forest technique with a Mean Magnitude of Relative 

Error of 0.37% . Finally, the forecasting model with support vector machine for regression  
technique had a Mean Magnitude of Relative Error of 2.11%.  
Keywords: Forecasting, Data mining technique, Foreign exchange rate, Time series analysis 

1. บทนํา
ปจจุบันปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจในภายในประเทศ คือ การคาระหวางประเทศ 

(International Trade) มีสวนสําคัญในการชวยสรางความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและการเมือง อีกทั้งยัง
ไดรับประโยชนทางดานการจัดสรรทรัพยากรและแรงงานจากประเทศอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยสงผล
ใหตลาดภายในประเทศเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น กอใหเกิดการจางแรงงานและเพ่ิมขึ้นของรายได ชวยยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชากรใหดยีิ่งขึ้น สงผลใหเกิดการพัฒนาดานองคความรูใหมดานทักษะการทํางานและ
เทคโนโลยี ทําใหประชาชนไดนําองคความรูไปใชไดในอนาคต การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศจาก
ประเทศพัฒนาและไปยังประเทศกําลังพัฒนา เปนการสงเสริมใหประเทศที่กําลังพัฒนามีเงินทุนเขามา
หมุนเวียน สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง ดังน้ันเงินจึงมีความสําคัญอยา งยิ่ง
เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเพ่ือใชสําหรับการคาระหวางประเทศ ซึ่งสกุลเงินที่ทั่วโลกใหการยอมรับ และ
สงผลกับเศรษฐกิจภายในประเทศน้ัน คือสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเปนสกุลเงินที่ทั่วโลกใชเปน
สกุลเงินหลักในการทําธุรกรรมตางๆ 

การคาระหวางประเทศ เดือนมกราคม -เมษายน พศ .2565 มูลคาการสงออกสินคาเทากับ 
3,183,590.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2564 ในชวงเวลาเดียวกันเทากับ รอยละ 24.34 และมูลคาการนําเขา
สินคาเทากับ 3,322,906.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2564 ในเวลาชวงเดียวกันเทากับรอยละ 30.32 (ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 2565) ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศตองอาศัยการคาระหวางประเทศ เน่ืองจากเปนนําเขาเทคโนโลยีและสินคาที่สงผลตอการเติบโตของ
ประเทศ อีกทั้งยังเปนการไดรับเงินทุนจากตางประเทศจากการสงออกสินคา ซึ่งมีมูลคาสูงมากทุกป ใน
ระยะเวลา 20 ปที่ผานมาประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางการคาระหวางประเทศอยางตอเน่ือง สวนใหญ
ขาดดุลการคา เน่ืองจากมีการนําเขาสินคามูลคาสูงตลอดหลายปที่ผานมา การคาระหวางประเทศของประเทศ
ไทย สวนใหญทําการคาดวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนหลัก ดังน้ันอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการชําระเงินคาสินคา หากคาเงินบาทตอ
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คาเงินดอลลารสหรัฐมีมูลคาลดลงหรือคาเงินบาทแข็ง สงผลดีตอการนําเขาสินคา แตสงผลเสียตอการสงออก
สินคาเน่ืองจากไดรับเงินคาสินคาลดลง หากคาเงินบาทตอคาเงินดอลลารสหรัฐมีมูลคาเพิ่มขึ้นหรือคาเงินบาท
ออน สงผลดีตอการสงออกสินคา แตสงผลเสียตอการนําเขาสินคาเน่ืองจากชําระเงินคาสินคาเพิ่มขึ้น 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จึงเปนปจจัยสําคัญตอ
ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศน้ัน มี
ความผันผวนตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากการไดจายเงินคาสินคาสูงขึ้นจากการนําเขาสินคา หรือไดรับเงิน
คาสินคาลดลงจากการสงออกสินคา การวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล จึงเปนเทคนิคที่
ใชในการพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลากหลายวธิี
ที่สามารถคาดการณและประเมินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศได สาํหรับงานน้ีผูวิจัยใชวิธีก าร
วิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Time Series Data Mining Techniques) 3 เทคนิค 
ไดแก เทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression) 
เทคนิคการแบ็กกิ้ง (Bagging) และเทคนิคการแรนดอมฟอเรสต (Random Forest) โดยผลลัพธของการ
ประมวลผลขอมูลอนุกรมเวลาจะอยูในรูปแบบของการสรางแบบจําลองการพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา  

2. วัตถุประสงคการวิจยั
1. เพื่อศึกษาเทคนิคเหมืองขอมูลที่ เหมาะสม ในการนํามาพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนเงิ นต รา

ตางประเทศ สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 
2. เพื่อเปรียบเทียบคาอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจริง กับ

คาพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยใชเทคนิคการทํา
เหมืองขอมูล 

3. ประโยชนการวิจัย
แบบจําลองพยากรณที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนตนแบบในการคาดการณความผันผวนของ

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามชวงเวลาตางๆ เพื่อใชในการวางแผนงานขององคกรที่จะนําเขา
หรือสงออกสินคาจากตางประเทศ โดยเฉพาะคูคาที่ใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา สงผลใหลดตนทุนของ
องคกรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนตลอดเวลา 

4. การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการวิจัย สมมติฐานการวิจัย คําถามการวิจัย ปญหาการวิจัย
และอื่น ๆ 

4.1 เหมืองขอมูล  (Data Mining) เปนวิธีการคนหาความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูลน้ันๆ  จาก
ฐานขอมูลที่มีขนาดใหญ ซึ่งองคความรูที่ไดจากกระบวนการเหมืองขอมูล องคกรสามารถนําไปใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการทําเหมืองขอมูลสามารถนําไปประยุกตใชในงานไดหลากหลายรูปแบบทั้งในดาน 
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การคาขาย ธุรกิจ ซึ่งชวยในการประกอบการตัดสินใจของผูที่ประกอบธุรกิจตางๆ อีกทั้งยังสามารถชวยเหลือ
ในดานเศรษฐกิจและสังคมไดอีก โดยเทคนิคการทําเหมืองขอมูลมีหลายเทคนิค เชน การหากฎความสัมพันธ 
(Association Rule)  การแบงกลุมขอมูล (Clustering)  การจําแนกประเภทขอมูล (Classification) เปนตน  
(เอกสิทธิ์ พัชรวงศศักดา,2557) 

4.2 ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) คือชุดขอมูลที่ถูกเกบ็รวบรวมตามระยะเวลาอยางเปน
ระบบ ซึ่งจะอยูในรูปแบบตัวแปรอยางหน่ึง เชน ขอมูลราคาปดของหุนแตละวัน ขอมูลอุณหภูมิรายวันใน
ประเทศไทย เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง โดยที่ไมสามารถทราบ
ลวงหนาไดวา มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน ซึ่งขอมูลจําพวกน้ีจะถูกจัดเปน ตัวแปรสุม จึงเกิดเปน
อนุกรมเวลาแบบสุม โดยเม่ือไดขอมูลที่ถูกเก็บรวมรวบมาแลวน้ัน ซึ่งอาจจะเปนขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน 
รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน โดยจะตองสามารถคํานวนคาทางสถิติเบื้องตนได ไดแก คาเฉลี่ย คาความ
แปรปรวน คาความแปรปรวนรวมระหวางชวงเวลา จึงเรียกวาเปนขอมูลอนุกรมเวลา โดยมีองคประกอบหลกั
ดวยกัน 4 สวน ไดแก แนวโนม ฤดูกาล วัฏจักร และเหตุการณความไมแนนอน (ภูมฐิาน รังคกูลนุวัฒน,2556) 
 พิชญากร เลค (2561) ไดทํางานวิจัยเร่ือง การพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตางประเทศ โดย
ใชการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูลโดยใช 3 เทคนิค ไดแก 1) แบบจําลองการถดถอยเชิงเสน 
2) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายชั้น และ 3) ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับ
การถดถอย ผลการวิจัยสรุปไดวาชุดขอมูลสกุลเงินดอลลาร สกุลเงินยูโร และสกุลเงินเยน มีความเหมาะสม
มากที่สุดกับแบบจําลองการพยากรณดวยซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย คาเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนสัมพัทธ เทากับ 2.43% 1.39% และ 2.57% ตามลําดับ  ชุดขอมูลสกุลเงินปอนดสเตอรลิงมีคว าม
เหมาะสมมากที่สุดกับแบบจําลองการถดถอยเชิงเสน คาความเฉลี่ยคลาดเคลื่อนสัมพัทธ เทากับ 0.64% และ
ชุดขอมูลสกุลเงินหยวนเรนมินบิมีความเหมาะสมมากที่สุดกับแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอร
เซ็ปตรอนหลายชั้น คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ เทากับ0.97% 

 วีรศักดิ์ ฟองเงิน, วรปภา อารีราษฎร และ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2561) ไดทําวิจัยเร่ือง การ
พยากรณปริมาณนํ้าในเขื่อนกิ่วลม โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล โดยใช 4 เทคนิค ไดแก 1)การวิเคราะหก าร
ถดถอย 2)โครงขายประสาทเทียม 3)แบบจําลองตนไมเอ็มไฟวพี และ 4)ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการ
ถดถอย สรุปผลการวิจัยวาแบบจําลองตนไมเอ็มไฟวพี มีคาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อนต่ําที่สุดเทากับรอย
ละ 10.56 

วีระยุทธ พิมพาภรณ , ปรียาภรณ พูลทอง , และ บุษกร แกววิเชียร (2559) ไดทําวิ จัย เร่ือง การ
พยากรณปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําโดยใชวิธีวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล โดยใช 3 
เทคนิค ไดแก 1)แบบจําลองการถดถอยเชงิเสน 2).แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนห
ลายชั้น และ 3)ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย ผลการวิจัยสรุปวาแบบจําลองซัพพอรตเวกเตอร
แมชชีนสําหรับการถดถอย มีประสิทธิภาพสูงที่สดุ มีคาความเฉลี่ยคลาดเคลือ่นสัมพัทธเทากับรอยละ 18.55 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยคร้ังน้ีเปนการสรางแบบจําลองเพ่ือพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาเทคนิคการพยากรณที่ เปนไปไดและเห มาะสมในการนํามาใชพยากรณอัตราก าร
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและสรุปผล
เลือกเทคนิคที่สามารถใชในการพยากรณไดอยางเหมาะสมจํานวน 3 เทคนิค คือ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน
สําหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression) เทคนิคการแบ็กกิ้ง (Bagging) และเทคนิค
การแรนดอมฟอเรสต (Random Forest)  

2. การเตรียมขอมูล (Data Preparation) รวบรวมและจัดเก็บขอมูล  ดําเนินการรวบรวมขอมูล
รายวันของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา  จากเว็บไซต  
https://www.bot.or.th (ธนาคารแหงประเทศไทย,2564) ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2563 จํานวน 2438 ขอมูล 
โดยในชุดขอมูลจะทําการแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ไดแก ชุดขอมูลเรียนรู (Training Data Set) ที่นํามาสอน
ระบบเพื่อสรางแบบจําลองการพยากรณโดยใชขอมูลตั้งแตเดอืน ตุลาคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 
2424 ขอมูล และชุดขอมูลทดสอบ (Testing Data set) เปนขอมูลเดือนกันยายน ป 2563 จํานวน 14 ขอมลู 
สําหรับใชเปนขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการพยากรณ โดยชุดขอมูลการเรียนรูแสดงผล
เปนรูปแบบกราฟ ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลคาอัตราการแลกเปลี่ยนกับวันที่ 
 

3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ใชโปรแกรม WEKA Version 3.8.6 เพื่อวิเคราะหขอมูล
และสรางแบบจําลองการพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา  
โดยใชวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล  (Time Series Data Mining Techniques)  และ
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ทดสอบประสิทธิภาพของการพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ตราตางประเทศ  สกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา โดยใชคาความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) และคารากที่สองของ
คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) มาเปนดัชนีชี้วัดแบบจําลองก าร
พยากรณที่มีความเหมาะสม สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองกับชุดขอมูลทดสอบ  สําหรับ
รูปแบบการพยากรณจะมีลักษณะเปนแบบ Sliding Window ซึ่งเปนการจัดเรียงขอมูลแบบอนุกรมเวลาโดย
สรางชดุขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลองการพยากรณ จํานวน 3 เทคนิค แตละเทคนิคนําชุดขอมูลเรียนรู
แบงเปนชุดขอมูลยอนหลัง (Lagged)  1) 182 วัน 2) 365 วัน 3) 547 วัน 4) 730 วัน 5) 912 วัน และ 6) 
1095 วัน  

4. การประเมินผล (Evaluation) การตรวจสอบความแมนยําในการพยากรณ โดยการคัดเลือก
แบบจําลองพยากรณที่มีคา MAE และ RMSE ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของแตละเทคนิค ทั้ง 3 เทคนิค มา
วิเคราะหเพื่อหาคาความคาดเคลื่อนสัมพัทธ (MRE) และคาเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนสัมพัทธ (MMRE)  
 

6. ผลการวิจัย 

จากการวิจัยวัดประสิทธิภาพของการสรางแบบจําลองพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ดวยชุดขอมูลเรียนรู ตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 - เดือนสิงหาคม 
2563 และชุดชอมูลทดสอบ เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 3 เทคนิค คือ ผลการวิจัย
สามารถแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

6.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองเพ่ือพยากรณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 
จากขอมูลรายวันอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่ใชเปนชดุ

ขอมูลเรียนรู สําหรับการจําลองพยากรณ ผูวิจัยนําขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2563 มา
ใชสรางแบบจําลองการพยากรณ โดยชุดขอมูลแบงเปนชุดขอมูลยอนหลัง (Lagged) 1) 182 วัน 2) 365 วัน 3) 
547 วัน 4) 730 วัน 5) 912 วัน และ 6) 1095 วัน สามารถสรางแบบจําลองในการพยากรณ อัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพที่ไดจากเทคนิควิธี
เหมืองขอมูลทั้ง 3 เทคนิค เปรียบเทียบประสิทธิภาพดวยคา MAE และ RMSE จากผลการทดลองสามารถ
แสดงไดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนสัมบูรณและคารากที่สองของคาความคลาดเคลื่อนเฉลีย่กําลังสอง 
 

Lagged 

(ขอมูลรายวัน
ยอนหลัง) 

Time Series Data Mining Techniques 

Support Vector Machine Random Forest Bagging 

MAE RMSE MAE RMSE MAE RMSE 

Lag 182 (0.5 ป) 1.0483 1.3616 0.0359 0.0451 0.0601 0.0827 
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Lagged 

(ขอมูลรายวัน
ยอนหลัง) 

Time Series Data Mining Techniques 

Support Vector Machine Random Forest Bagging 

MAE RMSE MAE RMSE MAE RMSE 

Lag 365 (1 ป) 1.2291 1.5922 0.0352 0.0454 0.0593 0.0864 

Lag 547 (1.5 ป) 1.4102 1.78 0.0355 0.0442 0.0576 0.0761 

Lag 730 (2 ป) 1.21 1.4303 0.0335 0.0422 0.0566 0.0761 

Lag 912 (2.5 ป) 0.9649 1.2196 0.0346 0.0436 0.0556 0.0755 

Lag 1095 (3 ป) 0.6829 1.0006 0.0364 0.046 0.0601 0.0815 

 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการใชคา MAE และ RMSE เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการพยากรณแตละ
เทคนิคเหมืองขอมูล โดยใชจํานวนวันยอนหลัง (Lagged) ที่แตกตางกันออกไป จากการทดสอบแสดงใหเห็นวา
การสรางแบบจําลองที่ใชเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอยดวยขอมูลยอนหลัง 1095 วัน 
(Lag1095) มีคาความคลาดเคลื่อนต่ําที่สุด การสรางแบบจําลองที่ใชเทคนิคการแรนดอมฟอเรสต ดวยขอมูล
ยอนหลัง 730 วนั (Lag730) มีคาความคลาดเคลื่อนต่ําที่สุด และการสรางแบบจําลองที่ใชเทคนิคการแบ็กกิ้ง 
ดวยขอมูลยอนหลัง 912 วัน (Lag912) มีคาความคลาดเคลื่อนต่ําที่สุด ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกชุดขอมูลยอนหลงัที่
ทําใหไดคาความคลาดเคลื่อนต่ําที่สุดของแตละเทคนิคในการสรางแบบจําลองเพื่อการพยากรณอัตราก าร
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา แลวนําคาที่พยากรณมาเปรียบเทียบกับ ชุด
ขอมูลทดสอบ (Testing Data set)  

6.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองกบัชุดขอมูลทดสอบ 

จากผลการทดสอบหาคาความคลาดเคลื่อน 3 เทคนิค ผูวิจัยไดนําการสรางแบบจําลองการพยากรณ
คาขอมูลรายวันอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา  ที่มีคาความ
คลาดเคลื่อนต่ําที่สุดของแตละเทคนิคมาเปรียบเทียบกับชุดขอมูลทดสอบเดือนกันยายน 2563 ซึ่งประเมิน
ประสิทธิภาพโดยใชคาความคาดเคลื่อนสัมพัทธ (MRE) และคาเฉลี่ยความคาดเคลื่อนสัมพัทธ (MMRE) ดัง
ตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการพยากรณในแตละวัน 

 
ชุดขอมูล การวิเคราะหอนกุรมเวลาดวยเทคนิคการทาํเหมืองขอมูล 

ขอมูลรายวัน Support Vector 

Machine  

Random Forest Bagging 

สกุลเงินดอลลาร 
เดือนกันยายน 2563 Lag 1095 Lag 730 Lag 912 

วันที่ Actual Predict MRE Predict MRE Predict MRE 

1 31.1857 30.8757 0.00994 31.356 0.00546 31.4635 0.00891 

2 31.3902 30.8566 0.01700 31.3513 0.00124 31.4693 0.00252 

3 31.5058 30.8231 0.02167 31.3514 0.00490 31.4513 0.00173 
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ชุดขอมูล การวิเคราะหอนกุรมเวลาดวยเทคนิคการทาํเหมืองขอมูล 

ขอมูลรายวัน Support Vector 

Machine  

Random Forest Bagging 

สกุลเงินดอลลาร 
เดือนกันยายน 2563 Lag 1095 Lag 730 Lag 912 

วันที่ Actual Predict MRE Predict MRE Predict MRE 

4 31.5765 30.7786 0.02527 31.346 0.00730 31.4463 0.00412 

5 31.565 30.7559 0.02563 31.3423 0.00706 31.4294 0.00430 

6 31.4529 30.7559 0.02216 31.3446 0.00344 31.4328 0.00064 

7 31.4832 30.7363 0.02372 31.3428 0.00446 31.4215 0.00196 

8 31.4571 30.6666 0.02513 31.3451 0.00356 31.4308 0.00084 

9 31.4111 30.6519 0.02417 31.3458 0.00208 31.4506 0.00126 

10 31.346 30.6758 0.02138 31.3478 0.00006 31.4428 0.00309 

11 31.3403 30.672 0.02132 31.3443 0.00013 31.4478 0.00343 

12 31.2975 30.6876 0.01949 31.348 0.00161 31.452 0.00494 

13 31.2097 30.7641 0.01428 31.3489 0.00446 31.4366 0.00727 

14 31.5383 30.7718 0.02430 31.3485 0.00602 31.4239 0.00363 

คาเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนสัมพัทธ 

2.11% 0.37% 0.35% 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบวา การสรางแบบจําลองพยากรณคาขอมูลรายวันอัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา นําเปรียบเทียบกับชุดขอมูลทดสอบเดือนกันยนยน พ.ศ. 
2563 พบวาเทคนิคการสรางแบบจําลองดวย เทคนิคการแบ็กกิ้ง มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด มีคาเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธเทากับรอยละ 0.35 เทคนิคการสรางแบบจําลองดวยเทคนิคการแรนดอมฟอเรสต ให
ประสิทธิภาพรองลงมาเปนอันดับที่ 2 มีคาเฉลี่ยความเคลื่อนสัมพัทธเทากับรอยละ 0.37 และอันดับสุดทาย
เปนเทคนิคการสรางแบบจําลองดวยเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชนีสําหรับการถดถอยมีคาเฉลี่ยความเฉลีย่น
เคลื่อนสัมพัทธเทากับรอยละ 0.71  

คาการพยากรณของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา  ดวย
เทคนิคเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย  สวนใหญมีคานอยกวาคาจริงทุกวันคอนขางมาก มี
คาความคลาดเคลื่อนสมัพัทธ (MRE) เทากับ 0.02563 สูงสุดในวันที่ 5 และต่ําสุดเทากับ 0.00994 ในวันที่ 1 
โดยมีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ  (MMRE) เทากับรอยละ 2.11 คาการพยากรณของอัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาดวยเทคนิคการแรนดอมฟอเรสต มีความแมนยํา
คอนขางสูง มีคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MRE) เทากับ  0.00730 สูงสุดในวันที่ 4 และต่ําสุดเทากับ 
0.00006 ในวันที่ 10 โดยมีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MMRE) เทากับรอยละ 0.37 คาการพยากรณ
ของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ดวยเทคนิคการแบ็กกิ้ง มี ความ
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แมนยําคอนขางสูง มีคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MRE) เทากับ 0.00891สูงสุดในวันที่ 1 และต่ําสุดเทากับ 
0.00064 ในวันที่ 6 โดยมีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MMRE) เทากับรอยละ 0.35 
 

7. สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาและสรางแบบจําลองการพยากรณคาขอมูลรายวันอัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยใชวิธีวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคการทําเหมือง
ขอมูล โดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล 3 เทคนิค ไดแก 1) เทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับก าร
ถดถอย 2) เทคนิคการแบ็กกิ้ง และ 3) เทคนิคการแรนดอมฟอเรสต ผลการวิจัยพบวา การสรางแบบจําลอง
ดวยเทคนิคการแบ็กกิ้ง มีความเหมาะสมมากที่สุด ในการพยากรณคาขอมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงิ นต รา
ตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา  โดยใชขอมูลยอนหลัง (Lagged) 912 วัน มีคาเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MMRE) เทากับรอยละ 0.35  ดังน้ันการคาดการณอัตราแลกอัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่มีความแมนยํา สามารถนําไปวิเคราะหและวางแผนก าร
นําเขาหรือสงออกสินคาระหวางประเทศ สงผลใหองคกรไดผลประโยชนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน
อยางตอเน่ือง  
 

8. ขอเสนอแนะ 
 วิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูลที่ผูวิจัยใชในการสรางแบบจําลองการพยากรณ
คาขอมูลรายวันอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนการศึกษาขอมูล
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เพียงปจจัยเดียว ซึ่งปจจัยที่สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา อาจจะมีปจจัย
อื่นที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาอีก
หลายปจจัย เชน อัตราเงินเฟอภายในประเทศ มูลคาการนําเขาสินคา มูลคาการสงออกสินคา อัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศ เปนตน ดังน้ันในอนาคตหากมีการพัฒนางานวิจัยดานเหมืองขอมลูเกี่ยวกับการพยากรณอัตรา
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อาจจะใชเทคนิคเหมืองขอมูลอื่นที่ชวยใหการพยากรณประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณ ธนาคารแหงประเทศไทย ที่กรุณามอบขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล และ
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย จากมหาวิทยาลัยสยาม 

 

10. เอกสารอางอิง 
ธนาคารแหงประเทศไทย. (2564).  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศยอนหลัง. สืบคน 14 มิถุนายน 2565.  

จ า ก :  https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/_layouts/Application/ 

ExchangeRate/ExchangeRateAgo.aspx 
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