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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลงบประมาณ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ระหว่างเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ันเดียว (Single Layer) โครงข่ายประสาท
เทียมแบบหลายช้ัน (Multi-Layer) และเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น 2) พยากรณ์ข้อมูลงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และ 3) ศึกษาความพึงพอใจระบบสารสนเทศอัจฉริยะส าหรับบริหารจัดการงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี กลุ่มเป้าหมายคือจ านวน 46 คน แบ่งออกเป็น 3กลุ่ม โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
แบ่งเป็น กลุ่มท่ี 1 คือผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์จ านวน 3 คน กลุ่ม ท่ี 2 คือผู้ใ ช้งานท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดท า
แผนงาน จัดสรรงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย จ านวน 25 คน และกลุ่มท่ี 3 คือผู้บริหารวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จ านวน 18 คน โดยใช้เคร่ืองมือคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ และสถิติท่ีใ ช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ระหว่างเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ันเดียว (Single Layer) โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน 
(Multi-Layer) และเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น   พบว่า แบบจ าลองในการพยากรณ์โดยใช้อัลกอริทึม Linear 
Regression  ให้ค่าประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลสูงท่ีสุดหรือมีอัตราการถูกต้องในการท านายมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 78.37 ค่าสัมบูรณ์ของค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 0.16 ตามด้วย อัลกอริทึม Multi-Layer ให้ค่าประสิทธิภาพใน
การจ าแนกข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 74.15 ค่าสัมบูรณ์ของค่าคลาดเคล่ือน เฉล่ีย 0.22 ตามด้วย อัลกอริทึม Single 
Layer ให้ค่าประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 73.23 ค่าสัมบูรณ์ของค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 0.20 
ตามล าดับ  2) ผลการพยากรณ์อยู่ในระดับท่ีแม่นย ามาก โดยวัดจากความพึงพอใจจากผู้ใช้งานในด้านความถูกต้อง
แม่นย าในการพยากรณ์ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
ระบบมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถน าไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ 
 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, บริหารจัดการงบประมาณ, แผนปฏิบัติการประจ าปี, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
   จังหวัดขอนแก่น 
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Abstract 
 

 The purposes of the research were to compare efficiency in forecasting budget in annual 
performance plan among Neural Networks (Single Layer), Neural Networks (Multi -Layer), Linear 
Regression and to Predict data budget in annual performance plan and to Study the satisfaction 
system for administration and management in annual performance plan from 46 people were  
 

classified into 3 groups by purposive sampling. Group 1 is 3 computer experts. Group 2 is users 
are involved in the preparation of plans Budget allocation Spend budget Of Sirindhorn Public 
Health College 25 people in Khon Kaen Province. Group 3 is the administrators of Sirindhorn 
Public Health College. Khon Kaen Province, 18 people and tool was satisfaction questionnaire. 
The statistics used were mean and standard deviation.  
 The research findings showed that the Linear Regression gave efficiency in highest data 
classification or with the highest predictive accuracy if 78.37 percent. The Absolute value of error 
average at 0.16, Followed by Neural Networks (Multi -Layer) gave efficiency in the data 
classification with 74.15 percent. The Absolute value of error average at 0.22, Followed by Neural 
Networks (Single Layer) gave efficiency in the data classification with 73.23 percent. The Absolute 
value of error average at 0.20 respectively. 2)  Predict data budget in annual performance plan 
results of user about exactly of predict data budget at a high level. 3 ) Overall satisfaction 
assessment results of user at a high level. It’s showed that the efficiency system responds the 
needs of users and able to apply to the organization. 
 

Keywords: Information system, budget management, annual performance plan, Sirindhorn  
     College of Public Health Khon kaen 
  

บทน า 
 

งบประมาณถือเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานแผนงาน โครงการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
องค์การ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นอีกหนึ่ง เ คร่ืองมือในการตรวจสอบก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหรือด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง [1]  

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจหลักด้านการวางแผน ก ากับติดตาม จัดท าแผนงานและงบประมาณ ประเมินผลแผนงาน และเพ่ือให้บรรลุ
พันธกิจของวิทยาลัย จึงได้มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้งานควบคู่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเก็บ
ข้อมูล และคาดหวังว่าผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน จะส่งผลต่อการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ใ ห้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จากการตรวจสอบข้อมูลและสอบถามเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณในระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัยได้พบว่าไม่ได้เป็นไปตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีควรจะเป็นคือ แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเกินหรือต่ า
กว่าความเป็นจริง ดังตัวอย่างจากข้อมูลจัดสรรงบประมาณในระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2560 มีงบประมาณท่ีขออนุมัติแต่ไม่ได้ด าเนินงานจ านวน 16,256,648 บาท มียอดเงินท่ี
ใช้ผิดหมวดประเภทรายจ่าย จ านวน -2,157,088.32 บาท มีการขอปรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากเดิม ท้ัง ส้ิน 
5,113,371.14 บาท และในปีงบประมาณ 2561 มีงบประมาณท่ีขออนุมัติแต่ไม่ด าเนินการจ านวน 17,174,707 
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บาท มียอดเงินท่ีใช้ผิดหมวดประเภทรายจ่ายจ านวน -4,558,585.56 บาท มีการขอปรับงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
เดิมท้ังส้ิน 5,191,165.89 บาท สาเหตุปัญหาดังกล่าวคือ ผู้จัดท าแผนของหน่วยงานย่อย ได้ประมาณการยอดเงิน
จัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปีจากการคาดคะเนหรือไม่ได้น าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณการด าเนิน 
การของแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีผ่านมา เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์เ พ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
แสดงให้  เห็นว่าการวางแผนด้านงบประมาณงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปีดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพ 
และยังส่ง  ผลกระทบให้ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยไม่บรรลุพันธกิจ [2] 

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นอีกหนึ่งวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลเพ่ือค้นหาความ รู้
และรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีซ่อนอยู่ให้อยู่ในรูปฐานความรู้ (Knowledge Base) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และ
ประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ เช่น งานด้านการตลาดส าหรับกลยุทธ์ในการส่ง เสริมการขาย และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า [3] เช่น ผลการวิจัยของวิระ จิรกิจอนุสรณ์  และ ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย ท่ีไ ด้ศึกษาเ ร่ือง  
การคาดการณ์ภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคนิคของเหมือง ข้อมูล Forecasting VAT with Data Mining Techniques  
ได้น าอัลกอริทึมท่ีใช้ในการศึกษาคือ Linear Regression เนื่องจากแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์จะมีแนวโน้ม
ลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นเชิง เส้น โดยลักษณะของสมการ Linear regression จะเป็นการหาค่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระในลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณและ Multilayer Perceptron จาก     
การศึกษาวิจัยพบว่า แบบจ าลอง Multilayer perceptron ท่ีใช้ตัวแปร ค่าดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีสินค้าน าเข้า 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน รายจ่ายภาครัฐ จะให้ค่าการคาดการณ์ผลการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีมีค่าผิดพลาดในการคาดการณ์เฉล่ียน้อยท่ีสุด และมีการคาดการณ์ถูกต้องเฉล่ียคิดเป็น 98 % [4 ] 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการท่ีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยเทคนิคการ
ท าเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคการในการพยากรณ์ข้อมูลด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ันเดียว ( Single 
Layer) โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน (Multi-Layer) และ เทคนิคการถดถอยเชิงเส้น เพ่ือให้ได้ผลพยากรณ์
ข้อมูลงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าผลลัพธ์มาพัฒนาสารสนเทศอัจฉริยะส าหรับบริหารจัดการ
งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนด
แนวทางการจัดสรรงบประมาณในงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบันและเพ่ิมช่องทางการท างานท่ีมี
ศักยภาพให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี ระหว่าง
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ันเดียว (Single Layer) โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน (Multi-Layer) 
และเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น 

1.2 เพ่ือพยากรณ์ข้อมูลงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจระบบสารสนเทศอัจฉริยะส าหรับบริหารจัดการงบประมาณในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบหนึ่งช้ัน 

โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์แบบหลายช้ันประกอบด้วยช้ันมากกว่าหนึ่งช้ัน ในแต่ละช้ันของนิวรอลจะ
ประกอบไปด้วยนิวรอลหลายๆ ตัวได้ แต่นิวรอลหนึ่งช้ันนั้นประกอบด้วยอินพุต ค่าเวท และค่าไบอัส ผลท่ีได้จากการ
คูณระหว่างค่าเวทกับอินพุตแต่ละคู่จะน ามารวมกับค่าไบอัสในช้ัน หลังจากนั้นจะส่งสัญญาณท่ีรวมแล้วเข้าฟัง ก์ช่ัน
โอนย้ายและส่งไปสู่ช้ันถัดไป ตัวอย่างนิวรอลแบบช้ันเดียวประกอบด้วยจ านวนนิวรอลหลาย ๆ ตัว แสดงในภาพท่ี 1 
ในท่ีนี้นิวรอลจะมีอินพุตจ านวน R ตัว และมีจ านวนของนิวรอนจ านวน S ตัว 
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ภาพท่ี 1 แสดงการท างานโครงข่ายประสาทเทียมแบบหนึ่งช้ัน 

 

2.2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ันเป็นอัลกอริทึมรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีการน าไปใ ช้ในงานวิจัยด้าน

Data Mining ท่ีต้องการคาดการณ์ข้อมูลท่ีเป็นลักษณะเชิงปริมาณ โดยการท างานเป็นการประมวลผล โดยใช้    
การค านวณการให้น้ าหนักของการเช่ือมต่อในแต่ละโหนด ลักษณะการเช่ือมต่อเป็นแบบเครือข่ายและมีการปรับค่า
ถ่วงน้ าหนักของการส่งผ่านข้อมูลไปในแต่ละโหนด ซ่ึงจะมีการส่งค่าย้อนกลับ เพ่ือปรับค่าน าหนักจนให้ได้ค่าผลลัพธ์ 
ท่ียอมรับได้ท่ีจะน าไปใช้ในการท าแบบจ าลองต่อไป ในการสร้างเครือข่ายจะมีระดับโหนดข้อมูลเข้า ( Input Node) 
และระดับโหนดปิดซ่อน (Hidden Hode) จ านวนช้ันปิดซ่อนอาจมีได้หลายช้ัน ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงการท างานโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน 
 

2.3 เทคนิค Linear Regression 
Linear regression เป็นสมการท่ีนิยมใช้ในงานวิจัยการจัดท าแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจาก

แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์จะมีแนวโน้มลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นเชิง เส้นโดยลักษณะของสมการ 
linear regression จะเป็นการหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ ในลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ  
โดยจะมีลักษณะของสมการคือ 
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การหาค่าสัมประสิทธ์ิ a b c จะมีสมการท่ีใช้ดังนี้ 

 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

ผกามาศ นามทอง และจิรัฏฐา ภูบุญอบ [5] ได้ศึกษา การพัฒนาระบบก ากับติดตามโครงการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าผู้ใช้งานระบบสามารถดูรายงานผลการด าเนิน
โครงการได้อย่างรวดเร็วจากแผนภูมิ และผลสรุปการด าเนินโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินการท่ีไ ด้
ก าหนดไว้ โดยแสดงจ านวนโครงการและร้อยละของโครงการท้ังท่ีได้ด าเนินการแล้วและยังไม่ไ ด้ด าเนินการ  เมื่อ
เทียบกับแผนการจัดโครงการท่ีได้ก าหนดไว้จ าแนกตามช่วงระยะเวลา คือ รายปี รายไตรมาส และรายเดือน และผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งาน  

ลักขณา ฤกษ์เกษม [6] ได้ศึกษา การพยากรณ์ความต้องการสินค้าส าหรับการวางแผนการผลิต : 
กรณีศึกษาการผลิตชุดสะอาด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาวิธีพยากรณ์ล่วงหน้าท่ีเหมาะสมท่ีสุด วิธีการพยากรณ์ท่ีใ ช้ใน
งานวิจัยนี้มี 4 วิธี คือ วิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย ( Simple 
Exponential Smoothing) วิธีพยากรณ์แบบฤดูกาลของวินเตอร์ (Winter’s Linear and Seasonal Exponential 
Smoothing) และวิธีการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ( Simple Regression Analysis) 
การเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ร้อยละความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute 
Percent Error, MAPE) ท่ีต่ าท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า วิธีการพยากรณ์ท่ีใ ห้รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือวิธีการ
พยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายให้ค่าเฉล่ีย ร้อยละความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ท่ีน้อยท่ีสุด  

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [7]  ได้ศึกษา ผลกระทบปัจจัยเชิงคุณภาพและปริมาณต่ออัตราผลตอนแทนของ
หุ้นสามัญ: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่ออัตราตอบแทนของหุ้นสามัญ โดยศึกษาแยกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงประกอบตัวย 
อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหัน อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี และอัตราการจ่ายเงินปันผล และ 2)  ปัจจัย
เชิงคุณภาพ ซ่ึงใช้ค าแนะน าในการลงทุนจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ( Investment Analysts Association: 
IAA Cnossus) เป็นตัวแทนในการศึกษาวิเคราะห์ โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิง เส้นมา
วิเคราะห์แบบจ าลอง  ผลจากการศึกษาพบว่า แบบจ าลองมีค่า Prob > F เท ากับ 0.0077 ซ่ึงน้อยกวา 0.05  
นั่นแสดงวาโดยรวมแล้วแบบจ าลอง มีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 โปรแกรม WEKA 
1.2 PHP Script Language  
1.3 Apache Web Server 
1.4 MySQL Database 
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1.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ  
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
2.1 ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน 
2.2 ผู้ใช้งานท่ีจัดท าแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ ของวิทยาลัยฯ จ านวน 25 คน  
2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จ านวน 18 คน  
 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
3.1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ศึกษาข้อมูลของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ข้อมูลแผนปฏิบัติติการ

ประจ าปีข้อมูลการปรับงบประมาณ จากงานยุทธศาสตร์และพัฒนา ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จากการศึกษา
ข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเห็นปัญหาของหน่วยงานในด้านการวางแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีเกิด
จากการประมาณการยอดเงินจัดสรรในโครงการ โดยการคาดคะเนและไม่ได้น าข้อมูลการด าเนินการของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีท่ีผ่านมา เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดมา จากนั้นเมื่อเข้าใจปัญหา
แล้ว ในข้ันตอนนี้ได้ท าการวางแผนการแก้ปัญหา ท าการเก็บรวบรวมจากงานยุทธศาสตร์และพัฒนา วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 รวมเวลา 2 ปี 

3.2 ท าความเข้าใจข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ท าความเข้าใจคุณสมบัติของข้อมูล โดยข้อมูลท่ีน ามาใ ช้ใน
การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นข้อมูลแผนงานโครงการ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลการปรับงบประมาณ ท าการเก็บ
รวบรวมจากงานยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 – 
2561 

3.3 เตรียมข้อมูล คัดเลือกข้อมูล โดยท าการคัดเลือกข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์โดยท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของแต่ละ Attribute  

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ีเลือกน ามาวิเคราะห์และมีความสัมพันธ์กับ งบประมาณจัดสรรในแผนปฏิบัติการ 
 

ตัวแปรต้น ค าอธิบาย 

ปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณในการจ าแนกงบประมาณในแผนปฏิบัติการ 
เงินงบประมาณต้ังต้น (ส าหรับวิทยาลัย) เป็นงบประมาณสนับสนุน จากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับเพ่ือน ามาบริหาร

ในวิทยาลัย 
หน่วยงานย่อยที่ได้รับงบประมาณจัดสรร เป็นหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจัดสรรจ าแนกตามหน่วยงานย่อย เป็นงบประมาณที่จัดสรรในหน่วยงานย่อยต่าง  ๆ ใ ช้ในการด าเนิน กิจกรรม 

โครงการต่าง ๆ 
งบประมาณที่ใช้ไป ข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่านมา  

 
3.4 สร้างแบบจ าลอง น าอัลกอริทึมท้ัง 3 อัลกอริทึม มาสร้างแบบจ าลองโดยน าข้อมูลท่ีเตรียมไ ว้แล้วเข้า

โปรแกรม WEKA เพ่ือวิเคราะห์ โดยเทคนิคการในการพยากรณ์ข้อมูลด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ัน
เดียว (Single Layer) โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน (Multi-Layer)  และเทคนิคการถดถอยเชิง เส้นน า
อัลกอริทึมท้ัง 3 อัลกอริทึม มาสร้างแบบจ าลองโดยน าข้อมูลท่ีเตรียมไ ว้แล้วเข้าโปรแกรม  WEKA เ พ่ือวิเคราะห์  
ตามผังงานในภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 ผังงานแสดงการท างานของการสร้างโมเดล 

 

3.5 ประเมินผล  น าแบบจ าลองผลลัพธ์ท่ีได้จากการเปรียบเทียบ (แบบจ าลองของเทคนิคท่ีดีท่ีสุด)  มาท า
การทดสอบประเมินผลกับข้อมูลภายนอก ท่ีไม่ใช่ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการเรียนรู้ (Training) และทดสอบ (Testing) 
แต่เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันของวิทยาลัย เพ่ือท าการทดสอบน าไปใช้จริง 

3.6 น าไปใช้ วางแผนการใช้งาน โดยจะน าแบบจ าลองท่ีผ่านการประเมินผล ไปพัฒนาระบบสารสนเทศ
อัจฉริยะส าหรับบริหารจัดการงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปีและการประเมินความพึงพอใจ 

 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ [3]
 ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.51 – 5.00  หมายความว่า  ระดับมากท่ีสุด   

3.51 – 4.50  หมายความว่า  ระดับมาก  
2.51 – 3.50  หมายความว่า  ระดับปานกลาง  
1.51 – 2.50  หมายความว่า  ระดับน้อย 
1.01 – 1.50  หมายความว่า  ระดับน้อยท่ีสุด  

  
ผลการวิจัย 

 

 1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี ระหว่าง
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว (Single Layer) โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-
Layer) และเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น 

1.1 ผลการการจ าแนกข้อมูลเพ่ือสร้างแบบจ าลอง 
      ผู้วิจัยด าเนินการผู้จากการจ าแนกข้อมูลเพ่ือสร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์ข้อมูลงบประมาณใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 3420 ชุดข้อมูล 20 คุณลักษณะโดยแบ่งข้อมูลในการเรียนรู้ (Training Data) และ 
ข้อมูลในการทดสอบ (Testing Data) ตามวิธีการ k-fold cross validation โดยก าหนด k=10 ใช้ อัลกอริทึมในการ
จ าแนกข้อมูลดังนี้ (1) เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ันเดียว (Single Layer) (2) โครงข่ายประสาทเทียมแบบ 
 

Yes 

start 

Finish 

Load dataset 

Split dataset by using  
k-fold cross validation 

Classifier 
Complete Train classifier model 

Test Classifier model 
and keep result 

No 

Summarize result 
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หลายช้ัน (Multi-Layer) (3) เทคนิคการถดถอยเชิงเส้น สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง แสดงดัง
ตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลท้ัง 3 อัลกอรึทึม 
 

Algorithms Accuracy MAE 

1. Single Layer 73.23 0.20 
2. Multi-Layer 74.15 0.22 
3. Linear Regression  78.37 0.16 
  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลท้ัง  3 อัลกอริทึม การพยากรณ์ข้อมูล
งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี อยู่ท่ีร้อยละ 73.23 – 78.37 โดยอัลกอริทึม Linear Regression  ใ ห้ค่า
ประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลสูงท่ีสุดหรือมีอัตราการถูกต้องในการท านายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 78.37 ค่า
สัมบูรณ์ของค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 0.16 ตามด้วย อัลกอริทึม Multi-Layer ให้ค่าประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูล
คิดเป็นร้อยละ 74.15 ค่าสัมบูรณ์ของค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 0.22 ตามด้วย อัลกอริทึม Single Layer ใ ห้ค่า
ประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 73.23 ค่าสัมบูรณ์ของค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 0.20 ตามล าดับ 
 

1.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
     จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือพยากรณ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อทดลองวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลของ ท้ัง  3 อัลกอริทึม 
พบว่า อัลกอริทึม Linear Regression ให้ค่าประสิทธิภาพสูงท่ีสุดและได้น าอัลกอริทึมดังกล่าว มาใ ช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณโดยใช้วิธีการตรวจสอบย้อนกลับ  โดยท าการตรวจสอบหา
ความส าคัญของตัวแปร (แอททริบิวต์) ด้วยการลดข้อมูลน าเข้าทีละตัวแปรตรวจสอบค่าความประสิทธิภาพของ
แบบจ าลอง (Accuracy) โดยถ้าค่าประสิทธิภาพของตัวแปรใดลดลงมากท่ีสุดเมื่อลดการน าเข้าตัวแปรสามารถสรุป
ได้ว่าตัวแปรนั้นเป็นปัจจัยมีความส าคัญท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 3 ค่าประสิทธิภาพแบบจ าลองเมื่อลดการน าเข้าทีละตัวแปร 
 

Factors Accuracy 

1. YEAR 73.22 
2. BG_BEGIN 75.53 
3. WG_ID 74.36 
4. BG_WG 76.27 
5. BG_WD 76.43 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงถึงค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองเมื่อลดการน าเข้าทีละตัวแปร หากลดการน าเข้า
ตัวแปรใด แล้วท าให้ค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองลดลง ซ่ึงการค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณโดย
เรี ย ง จากส า คัญ ม ากไ ปหาน้อยนั้ น พบ ว่า ปั จ จั ยท่ี มี ความ ส า คัญ เ รี ยง จ ากมากไ ปหาน้ อย ไ ด้แ ก่  
(1) งบประมาณท่ีใช้ไป คงเหลือร้อยละ76.43 (2) งบประมาณจ าสรรจ าแนกตามหน่วยงาน คงเหลือร้อยละ 76.27 
(3) งบประมาณต้ังต้น คงเหลือร้อยละ 75.53 (4) หน่วยงานย่อย  คงเหลือร้อยละ 74.36 (5) ปีงบประมาณ คงเหลือ
ร้อยละ 73.22 
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 2. ผลการพยากรณ์ข้อมูลงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี   
หน้าจอท่ีพยากรณ์พยากรณ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจะแสดงรายการ

ท่ีพยากรณ์จ าแนกตามหน่วยงานย่อยท่ีรับผิดชอบโครงการในองค์กร 
 

 
 

ภาพท่ี 3 หน้าแสดงระบบสารสนเทศในการพยากรณ์ข้อมูล 
 

 จากภาพท่ี 3 พบว่า ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกดูการพยากรณ์งบประมาณจัดสรรเพ่ือแสดงยอดเงิน
งบประมาณท่ีคาดการณ์ว่าจะใช้ในปีงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงานย่อยในปีถัดไปได้ และยังสามารถเปรียบเทียบ
กับยอดเงินท่ีได้จัดสรรให้ตามจริง ซ่ึงมียอดงบประมาณท่ีใกล้เคียงจากท่ีระบบพยากรณ์ไว้ 
 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศอัจฉริยะส าหรับบริหารจัดการงบประมาณใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 

รายการ  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความถูกต้องแม่นย าในการพยากรณ์ 3.82 0.74 มาก 
2. ความสะดวก หรือการเข้าถึงได้ง่าย 3.96 0.67 มาก 
3. ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม 4.17 0.63 มาก 
4. ความปลอดภัย หรือการป้องกันความลับ 4.15 0.67 มาก 
5. ความช่วยเหลือหรือคู่มือการใช้งานที่เหมาะสม 3.83 0.74 มาก 
6. ประโยชน์การใช้งาน สอดคล้องกับความต้องการ 4.21 0.67 มาก 
7. ความพึงพอใจโดยรวม 4.37 0.64 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.37, S.D. =0.64) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ประโยชน์การใช้งาน สอดคล้องกับความต้องการ อยู่ในระดับมาก  ( ̅= 4.21, S.D. =0.67)  
ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.17, S.D. =0.63) ความปลอดภัยหรือการ
ป้องกันความลับ อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.15, S.D. =0.67) ความสะดวกหรือการเข้าถึงได้ง่าย อยู่ในระดับมาก ( ̅= 
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3.96, S.D. =0.67)  ความช่วยเหลือหรือคู่มือการใช้งานท่ีเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.83, S.D. =0.74) และ
ความถูกต้องแม่นย าในการพยากรณ์  อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.82, S.D. =0.74) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ระหว่างเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ันเดียว (Single Layer) โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน 
(Multi-Layer) และเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น(Linear Regression) พบว่า โดยอัลกอริทึม Linear Regression   
ให้ค่าประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลสูงท่ีสุด หรือมีอัตราการถูกต้องในการท านายมากท่ีสุด  เหตุท่ีเป็นเช่นนี้
เนื่องมาจาก อัลกอริทึมLinear Regression  ให้ค่าประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลสูงท่ีสุดหรือมีอัตราการถูกต้อง
ในการท านายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.37 ค่าสัมบูรณ์ของค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 0.16 ตามด้วย  สอดคล้องกับ 
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [7] ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบปัจจัยเชิงคุณภาพและปริมาณต่ออัตราผลตอนแทนของ หุ้นสามัญ:
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบวาผลวิเคราะห์แบบจ าลอง
แบบสมการถดถอยเชิงเส้นมา  ผลจากการศึกษาพบว่า แบบจ าลองมีค่า Prob > F เท ากับ 0.0077 ซ่ึงน้อยกว่า 
0.05 นั่นแสดงว่าโดยรวมแล้วแบบจ าลองมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  

2. ผลการพยากรณ์ข้อมูลงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่า การพยากรณ์ข้อมูลแสดง
ยอดเงินงบประมาณท่ีคาดการณ์ว่าจะใช้ในปีงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงานย่อยในปีถัดไปได้ มียอดงบประมาณท่ี 
ใกล้เคียงจากท่ีระบบพยากรณ์ไว้เหตุท่ีเป็นเช่นนี้  เนื่องมาจากข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์และ อัลกอริทึม Linear 
Regression ท่ีใช้เหมาะสมกับด้านเศรฐศาสตร์ สอดคล้องกับ ลักขณา ฤกษ์เกษม [6] ได้ศึกษาเ ร่ือง การพยากรณ์
ความต้องการสินค้าส าหรับการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษาการผลิตชุดสะอาด ผลการศึกษาพบว่า วิธีการ
พยากรณ์ท่ีให้รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือวิธีการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายให้ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ท่ีน้อยท่ีสุด 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจระบบสารสนเทศอัจฉริยะส าหรับบริหารจัดการงบประมาณในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อระบบสารสนเทศอัจฉริยะส าหรับบริหารจัดการ
งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยไ ด้
พัฒนาระบบท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลากร มีความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว สอดคล้องกับ  
ผกามาศ นามทอง [5] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบก ากับติดตามโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

ในการพยากรณ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยการสาธารณสุข      
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น แม้จะมีความแม่นย าในการพยากรณ์ในระดับท่ียอมรับได้ตามการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังมีข้อจ ากัดในเร่ืองความน่าเช่ือถือความแม่นย าและความตรงกับความเป็นจริง ซ่ึง
หากต้องการให้เกิดการเช่ือถือและยอมรับในการพยากรณ์ควรมีการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
น ามาใช้ควรมีความเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณให้มากท่ีสุด ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวไม่มีอยู่ใน
ชุดข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่าย
งบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน ซ่ึงผลการทดลองอาจแตกต่างจากงานนี้    
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