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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ และวิธีบูตส
แทร็ ปที่ใช้สาหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระกัน ได้แก่ สถิติทดสอบยูนเวลช์
(YW), สถิติทดสอบแรงค์เวลช์ (RW), สถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM), สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์
(BYW), สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปแรงค์เวลช์ (BRW) และสถิติทดสอบบูตสแทร็ ปบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BBM) โดย
ศึ กษาภายใต้ขอ้ มูลที่มีการแจกแจงลอจิสติก และการแจกแจงแกมมา ทั้งกรณี ขนาดตัวอย่างเท่ากันและขนาด
ตัวอย่างไม่ เ ท่ ากัน กาหนดระดับ นัย สาคัญ ของการทดสอบเท่ ากับ 0.05 ก าหนดจ านวนรอบของการสุ่ ม ซ้ า
ของบูตสแตรปเท่ากับ 1,000 รอบ และทาการจาลองข้อมูล ด้วยเทคนิ คมอลติคาร์ โล และโปรแกรม R ในแต่ละ
สถานการณ์จานวน 5,000 ครั้ง ผลการวิจยั พบว่า ภายใต้ขอ้ มูลที่มีการแจกแจงลอจิสติก และการแจกแจงแกมมา
สถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี สามารถควบคุมความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของ Bradley และ
พบว่าสถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM) มีค่ากาลังการทดสอบสู งที่สุด ในกรณี ขนาดตัวอย่างใหญ่ และสถิติ
ทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW) มีค่ากาลังการทดสอบสู งที่สุดเมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก
คาสาคัญ: วิธีบูตสแทร็ ป, สถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์, สถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล
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ABSTRACT
The purpose of this research is to compare the efficiency of nonparametric statistics and bootstrap
methods for testing the mean different between two independent populations. They are Yuen-Welch Test (YW),
Rank Welch Test (RW), Brunner-Munzel Test (BM), Bootstrap Yuen-Welch Test (BYW), Bootstrap Rank
Welch Test (BRW) and Bootstrap Brunner-Munzel Test (BBM). The population distributions of this study are
logistic and gamma distributions. In this study both equal and unequal sample size are considered.
The significance level of test is 0.05. The number of bootstrap is 1,000 replications. The Monte Carlo technique
is used to simulated data for each situation 5,000 times by R programming. The results showed that under Logistic
and Gamma distributions, the probability of type l error of all six test statistics can be controlled for all cases.
The Brunner-Munzel test (BM) have the highest power and the best efficiency in case of large sample size.
The Bootstrap Yuen-Welch Test (BYW) have the highest power, when the sample size is small.
Keywords: Bootstrap method, Nonparametric Statistics, Brunner-Munzel Test

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระกัน สถิติทดสอบที่นิยมใช้คือ สถิติทดสอบที
(t-test) ซึ่ ง เป็ นสถิ ติ อิ ง พารามิ เ ตอร์ โ ดยมี ข้อ ก าหนดเบื้ อ งต้น คื อ ประชากร 2 กลุ่ ม มี การแจกแจงปรกติ แ ละ
ความแปรปรวนเท่ากัน (Fagerland และ Sandvik, 2009) ในทางปฏิบตั ิ ขอ้ มูล ที่นามาวิเคราะห์อาจไม่ได้มาจาก
ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติ ซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของสถิติทดสอบ สถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์จึง
เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่จะนามาใช้ในเมื่ อข้อมูลไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเบื้องต้น สถิ ติไม่อิงพารามิเตอร์ ที่ใช้ใน
การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สถิติทดสอบยูน-เวลช์ (Yuen, 1974) สถิติทดสอบ
แรงค์เวลช์ (Zimmerman และ Zumbo, 1993a) และสถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (Brunner และ Munzel, 2000)
นอกจากนี้ มีการนาวิธีบูตสแทร็ ปร่ วมกับสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ โดยใช้เทคนิคการสุ่ มตัวอย่าง
แบบคืนที่ (Efron และ Tibshirani, 1993) โดยการศึกษาของนพดล และชิ นนะพงษ์ (2553) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบ
สถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM) สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BBM) และสถิติทดสอบบูตส
แทร็ ปแรงค์เวลช์ (BRW) ภายใต้การแจกแจงล็อกนอร์มอลเมื่อความแปรปรวนไม่เท่ากัน ต่อมา Dwivedi และคณะ
(2017) พบว่า Nonparametric Bootstrap t test มีกาลังการทดสอบสู งกว่าหรื อเท่ากับสถิติทดสอบที (t-test) สถิติ
ทดสอบเวลซ์ที (welch t test) สถิติทดสอบวิลคอกซันแรงค์ซัม (Wilcoxon rank sum test) และ Permutation test
และสามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เกื อบทุกกรณี นอกจากนี้ ธิดารั ตน์ และคณะ (2561) ได้ศึกษา
เปรี ยบเที ยบกาลังการทดสอบของสถิ ติทดสอบ 3 วิธี คือ สถิ ติทดสอบวิลคอกสัน -แมนวิทนี ย ์ (WMW) สถิ ติ
ทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM) และสถิติทดสอบบูตสแทร็ ปแรงค์เวลช์ (BRW) เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปรกติ
การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคกาลังสอง และการแจกแจงเลขชี้กาลัง
ผูว้ ิจยั จึงสนใจนาวิธีบูตสแทร็ ปมาประยุกต์ร่วมกับสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และทาการศึกษาเปรี ยบเทียบ
กาลังการทดสอบของสถิ ติทดสอบ 6 วิธี คือ สถิ ติทดสอบยูนเวลช์ (YW) สถิ ติทดสอบแรงค์เวลช์ (RW) สถิ ติ
ทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM) สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW) สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปแรงค์เวลช์
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(BRW) และสถิติทดสอบบูตสแทร็ ปบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BBM) ภายใต้การแจกแจงลอจิสติก และการแจกแจง
แกมมา

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ และวิธีบูตสแทร็ ปที่ใช้สาหรับทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระกัน ได้แก่ สถิติทดสอบยูนเวลช์ (YW) สถิติทดสอบแรงค์
เวลช์ (RW) สถิ ติ ท ดสอบบรุ น เนอร์ - มุ น เซล (BM) สถิ ติ ท ดสอบบู ต สแทร็ ป ยูน เวลช์ (BYW) สถิ ติ ท ดสอบ
บูตสแทร็ ปแรงค์เวลช์ (BRW) และสถิติทดสอบบูตสแทร็ ปบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BBM) ภายใต้การแจกแจงลอจิสติก
และการแจกแจงแกมมา

3. วิธีการทางสถิติ
1. สถิติทดสอบยูนเวลช์ (Yuen Welch Test : YW)
Yuen (1974) ได้เสนอสถิติทดสอบยูน-เวลช์ เป็ นสถิติทดสอบที่พฒั นามาจากสถิติทดสอบที โดยคานวณ
ค่าเฉลี่ยจากการตัดข้อมูลสู งสุ ดและต่าสุ ดข้างละเท่า ๆ กันของข้อมูลที่มีการเรี ยงลาดับจากน้อยไปหามากตาม
เปอร์เซ็นต์ที่กาหนดไว้ ซึ่งในงานวิจยั นี้ได้ทาการตัดข้อมูลต่าสุ ดและสู งสุ ดออกอย่างละ 20 เปอร์เซ็นต์ ของจานวน
ข้อมูลที่มี (Fagerland และ Sandvik, 2009)
สถิติทดสอบ
YW =

โดยที่

dX =

X  − Y
d X + dY

SWX2 (n1 − 1)
hX ( hX − 1)

(1)
, dY =

SWY2 (n2 − 1)
hY ( hY − 1)

องศาเสรี (เลขจานวนเต็มโดยค่ามากกว่า .5 ให้ปัดขึ้น) คือ
dfYW =

( d X + dY ) 2
2
 d2
d2 
 X + Y 
 h X −1 hY −1 



2. สถิติทดสอบแรงค์เวลช์ (Rank Welch Test : RW)
Zimmerman และ Zumbo (1993a) ได้เสนอสถิติทดสอบแรงค์เวลช์ เป็ นสถิติทดสอบที่ปรับปรุ งมาจาก
สถิติทดสอบเวลซ์ที ซึ่งมีหลักการคือ นาค่าสังเกตจากตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมาให้ค่าลาดับร่ วมกันโดยเรี ยงจากน้อยไป
มาก จากนั้นนาค่าลาดับที่ได้จากตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมาคานวณค่าเฉลี่ย ( R1, R2 ) (Reiczigel และคณะ, 2005)
สถิติทดสอบ
RW =

R2 − R1
S12
n1

+

(2)

S22
n2
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องศาเสรี (เลขจานวนเต็มโดยค่ามากกว่า .5 ให้ปัดขึ้น) คือ
n2 S12 + n1S22 )
(
df RW =
2
2
( n2 S12 ) + ( n1S22 )
2

n1 − 1

n2 − 1

3. สถิติทดสอบบรุนเนอร์ -มุนเซล (Brunner-Munzel Test : BM)
Brunner และ Munzel (2000) ได้เสนอสถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล เป็ นตัวสถิติที่ใช้ลาดับในการคานวณ
ซึ่งได้ปรับปรุ งมาจากสถิติทดสอบของวิลคอกสัน-แมน-วิทนีย ์ โดยใช้ค่าความแปรปรวนของตัวอย่างเป็ นตัวปรับ
และใช้องศาเสรี ที่เสนอโดยแซทเทอร์เวท-สมิธ-เวลซ์
สถิติทดสอบ
BM =

(

)

n1n2 R2 − R1

( n1 + n2 )

n1s12

+ n2 s22

(3)

การแจกแจงของสถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล สามารถประมาณได้ดว้ ยการแจกแจงทีที่องศาเสรี
n1 s12 + n2 s22 )
(
df BM =
2
2
( n1s12 ) + ( n2 s22 )
2

n1 − 1

n2 − 1

4. วิธีบูตสแทร็ ป (Bootstrap method) เป็ นวิธีการประมาณค่าพารามิ เตอร์ โดยอาศัยหลักการสุ่ มซ้ า
(Resampling) ในการสร้างตัวอย่างชุดใหม่จากตัวอย่างสุ่ มที่มีเพียงชุดเดียว กล่าวคือ ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
ใส่ คืน (Resampling with Replacement) (Efron และ Tibshirani, 1993) ในงานวิจยั นี้นาวิธีบูตสแทร็ ปร่ วมกับสถิติ
ไม่อิงพารามิเตอร์ 3 วิธี ดังนี้
4.1 วิธีบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (Bootstrap Yuen Welch Test : BYW)
1. กาหนดให้ X = X1, X 2 ,..., X n1 คือค่าสังเกตจากตัวอย่างที่ 1 ขนาด n1 และ
Y = Y1, Y2 ,..., Yn2 คือ ค่าสังเกตจากตัวอย่างที่ 2 ขนาด n2

2. คานวณค่า YW ดังสมการที่ (1)
3. สุ่ มตัวอย่างแบบคืนที่จาก X และ Y ขนาด n1 และ n2 เขียนแทนด้วย X * และ Y *
ตามลาดับ
4. คานวณค่า YW * ดังนี้
*

*

YW =

*

X  −Y
d *X

(4)

+ d *Y

5. ทาซ้ าขั้นที่ 3 และ 4 จานวน 1,000 ครั้ง
6. คานวณ

p − value =

จำนวนครั้งที่ ( YW *  YW )
1, 000
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4.2 วิธีบูตสแทร็ ปแรงค์เวลซ์ (Bootstarp Rank Welch Test : BRW)
1. กาหนดให้ X = X1, X 2 ,..., X n1 คือค่าสังเกตจากตัวอย่างที่ 1 ขนาด n1 และ
Y = Y1, Y2 ,..., Yn2 คือค่าสังเกตจากตัวอย่างที่ 2 ขนาด n2
2. คานวณค่า RW ดังสมการที่ (2)

3. สุ่ มตัวอย่างแบบคืนที่จาก X และ Y ขนาด n1 และ n2 เขียนแทนด้วย X * และ Y *
ตามลาดับ
4. คานวณค่า

RW * ดังนี้
R2* − R1*

RW * =

S12*
n1*

+

(5)

S22*
n2*

5. ทาซ้ าขั้นที่ 3 และ 4 จานวน 1,000 ครั้ง
จำนวนครั้งที่ ( RW *  RW
6. คานวณ p − value =

)

1, 000

4.3 วิธีบูตสแทร็ ปบรุ นเนอร์ -มุลเซล (Bootstarp Bunner-Munzel Test : BBM)
1. กาหนดให้ X = X1, X 2 ,..., X n1 คือค่าสังเกตจากตัวอย่างที่ 1 ขนาด n1 และ
Y = Y1, Y2 ,..., Yn2 คือ ค่าสังเกตจากตัวอย่างที่ 2 ขนาด n2
2. คานวณค่า BM ดังสมการที่ (3)

3. สุ่ มตัวอย่างแบบคืนที่จาก X และ Y ขนาด n1 และ n2 เขียนแทนด้วย X * และ Y *
ตามลาดับ
4. คานวณค่า BM * ดังนี้
BM * =

(

*
*
n1*n2*  R 2 − R1 



n1* + n2*

)

(6)

n1*S12* + n2*S22*

5. ทาซ้ าขั้นที่ 3 และ 4 จานวน 1,000 ครั้ง
จำนวนครั้งที่ ( BM *  BM
6. คานวณหาค่า p − value =

)

1, 000

โดยกาหนดสัญลักษณ์ขา้ งต้น ดังนี้
เมื่อ 
คือ จานวนการตัดออก
คือ ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
X  ,Y 
d X , dY
คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานกาลังสองของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ
hX , hY
คือ จานวนค่าสังเกตที่เหลือหลังการตัดออกของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ
SWX2 , SWY2 คือ ความแปรปรวนวินเซอร์ไรซ์ของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ
R1 , R2

n1 , n2

คือ ค่าเฉลี่ยของลาดับในตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ
คือ ขนาดตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ
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S12 , S22

คือ ความแปรปรวนของลาดับของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ

R1 , R2

คือ ค่าเฉลี่ยของลาดับในตัวอย่างสุ่มแบบคืนที่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ

S12* , S 22*

คือ ความแปรปรวนของลาดับของตัวอย่างสุ่มแบบคืนที่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ

*

*

X  ,Y 

คือ ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วของตัวอย่างสุ่มแบบคืนที่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ

d *X , dY*

คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานกาลังสองของตัวอย่างสุ่มแบบคืนที่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
ตามลาดับ

*

*

4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ ศึกษาด้วยการจาลองข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R เพื่อเปรี ยบเทียบกาลังการทดสอบของสถิติ
ทดสอบ 6 วิธี สาหรับทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระกัน ภายใต้ขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ประชากรทั้ง 2 กลุ่มเป็ นอิสระกัน โดยมีการแจกแจงลอจิสติก และการแจกแจงแกมมา
2. กาหนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้
2.1 กรณี ขนาดตัวอย่างเท่ากัน มีค่าดังนี้ (10,10), (20,20), (30,30), (50,50) และ (100,100)
2.2 กรณี ขนาดตัวอย่างไม่เท่ากัน มีค่าดังนี้ (10,15), (10,20), (30,40), (45,50) และ (50,100)
3. กาหนดระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05
4. กาหนดค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ดังนี้
4.1 ค่ า เฉลี่ ย ของประชากรทั้ง 2 กลุ่ ม ไม่ แ ตกต่ างกัน สาหรั บการคานวณค่าความน่ าจะเป็ นของ
ความผิดพลาดแบบที่ 1
4.2 ค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน โดยกาหนดสัดส่วนค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1
ต่อกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 1.5:1 และ 2:1 สาหรับการคานวณค่ากาลังการทดสอบ
5. กาหนดค่าความแปรปรวนเท่ากับ 3
6. กาหนดจานวนรอบของบูตสแทร็ ปเท่ากับ 1,000 รอบ และทาการทดลองซ้ าในแต่ละสถานการณ์
จานวน 5,000 ครั้ง
7. พิ จ ารณาความสามารถในการควบคุม ความผิดพลาดแบบที่ 1 โดยใช้เ กณฑ์ข อง Bradley (1978)
ที่ระดับ นัยสาคัญ 0.05 สถิติทดสอบใดที่มีค่าความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ระหว่าง [0.025 - 0.075]
ถือว่ามีความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้
8. คานวณค่าประมาณกาลังการทดสอบเฉพาะสถิติทดสอบที่สามารถควบคุมการเกิดความผิดพลาดแบบ
ที่ 1 ได้เท่านั้น สถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกาลังการทดสอบสู งที่สุดจะถือว่ามีประสิ ทธิภาพดีที่สุด

5. ผลการวิจัย
ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระกัน
ด้วยสถิติทดสอบ 6 วิธี คือ สถิติทดสอบยูนเวลช์ (YW), สถิติทดสอบแรงค์เวลช์ (RW), สถิติทดสอบบรุ นเนอร์ มุนเซล (BM), สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW), สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปแรงค์เวลช์ (BRW) และสถิ ติ
ทดสอบบูตสแทร็ ปบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BBM) ภายใต้การแจกแจงลอจิสติก และการแจกแจงแกมมา โดยพิจารณา
จากค่าประมาณความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1 และค่าประมาณกาลังการทดสอบ มีรายละเอียด ดังนี้
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1. ค่าประมาณความน่ าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1
เมื่อประชากรมีการแจกแจงลอจิสติก พบว่าสถิติทดสอบทั้ง 6 วิธีสามารถควบคุมความน่ าจะเป็ นของ
ความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ท้งั ขนาดตัวอย่างเท่ากันและไม่เท่ากัน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าประมาณความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี สาหรับการแจกแจง
ลอจิสติก
ค่าประมาณความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1
ขนาดตัวอย่าง

เท่ากัน

ไม่เท่ากัน

สถิติทดสอบ

(10,10)
(20,20)
(30,30)
(50,50)
(100,100)
(10,15)
(10,20)
(30,40)
(45,50)
(50,100)

RW
0.0478
0.0452
0.0602
0.0466
0.0524
0.0436
0.0454
0.0488
0.0496
0.0506

BM
0.0432
0.0460
0.0596
0.0488
0.0504
0.0436
0.0504
0.0472
0.0492
0.0452

Bootstrap
YW
0.0538
0.0508
0.0616
0.0530
0.0508
0.0504
0.0520
0.0472
0.0482
0.0496

BRW
0.0404
0.0374
0.0350
0.0356
0.0332
0.0358
0.0310
0.0368
0.0364
0.0352

BBM
0.0326
0.0364
0.0392
0.0368
0.0330
0.0418
0.0376
0.0398
0.0318
0.0398

BYW
0.0486
0.0430
0.0444
0.0350
0.0354
0.0424
0.0326
0.0370
0.0424
0.0368

เมื่ อประชากรมี การแจกแจงแกมมา พบว่าสถิ ติทดสอบทั้ง 6 วิธีสามารถควบคุมความน่ าจะเป็ นของ
ความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ท้งั กรณี ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากันและไม่เท่ากัน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าประมาณความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี สาหรับการแจกแจง
แกมมา
ค่าประมาณความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1
ขนาดตัวอย่าง

เท่ากัน

ไม่เท่ากัน

(10,10)
(20,20)
(30,30)
(50,50)
(100,100)
(10,15)
(10,20)
(30,40)
(45,50)
(50,100)

สถิติทดสอบ
RW
0.0344
0.0458
0.0458
0.0488
0.0514
0.0424
0.0544
0.0496
0.0518
0.0510
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BM
0.0328
0.0430
0.0488
0.0496
0.0556
0.0422
0.0476
0.0470
0.0502
0.0476

Bootstrap
YW
0.0516
0.0510
0.0542
0.0490
0.0546
0.0556
0.0568
0.0556
0.0520
0.0520

BRW
0.0342
0.0344
0.0284
0.0392
0.0338
0.0344
0.0362
0.0396
0.0350
0.0362

BBM
0.0316
0.0358
0.0448
0.0402
0.0316
0.0360
0.0428
0.0504
0.0388
0.0400

BYW
0.0434
0.0382
0.0394
0.0392
0.0300
0.0402
0.0358
0.0436
0.0380
0.0382
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2. ค่าประมาณกาลังการทดสอบ
นาสถิ ติทดสอบที่ สามารถควบคุมความน่ าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1 มาเปรี ยบเที ยบกาลัง
การทดสอบ รายละเอียดมีดงั นี้
2.1 เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากัน
2.1.1 ภายใต้การแจกแจงลอจิสติก พบว่า เมื่อสัดส่ วนค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1 ต่อกลุ่มที่
2 เท่ากับ 1.5:1 สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW) มีค่าประมาณกาลังการทดสอบสู งที่สุด และเมื่อสัดส่ วน
ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1 ต่อกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 2:1 สถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM) มีค่าประมาณกาลัง
การทดสอบสู งที่สุด ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่าง เท่ากับ (10,10), (20,20) สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW)
มีค่าประมาณกาลังการทดสอบสู งที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 1
POWER OF A TEST

POWER OF A TEST
𝜇1 = 2 𝜇2 = 1

𝜇1 = 1.5 𝜇2 = 1
1.0000
0.9000
0.8000
0.7000
0.6000
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
0.0000

1.0000
0.9000
0.8000
0.7000
0.6000
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
0.0000

RW

YW

RW

YW

BM

BRW

BM

BRW

BYW

BBM

BYW

BBM

ภาพที่ 1 ค่าประมาณกาลังการทดสอบเมื่อกาหนดค่าเฉลี่ย 1.5:1 และ 2:1
สาหรับการแจกแจงลอจิสติกในขนาดตัวอย่างเท่ากัน

2.1.2 ภายใต้การแจกแจงแกมมา พบว่า สถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM) มีค่าประมาณ
กาลังการทดสอบสู งที่สุด ยกเว้นเมื่อสัดส่วนค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1 ต่อกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 1.5:1 ขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ (10,10), (20,20) สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW) มีค่าประมาณกาลังการทดสอบสู งที่สุด ดังแสดง
ในภาพที่ 2
POWER OF A TEST

POWER OF A TEST

𝜇1 = 1.5 𝜇2 = 1

𝜇1 = 2 𝜇2 = 1

1.0000
0.9000
0.8000
0.7000
0.6000
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
0.0000

1.0000
0.9000
0.8000
0.7000
0.6000
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
0.0000

RW

YW

RW

YW

BM

BRW

BM

BRW

BYW

BBM

BYW

BBM

ภาพที่ 2 ค่าประมาณกาลังการทดสอบเมื่อกาหนดค่าเฉลี่ย 1.5:1 และ 2:1
สาหรับการแจกแจงแกมมาในขนาดตัวอย่างเท่ากัน
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2.2 เมื่อขนาดตัวอย่างไม่เท่ากัน
2.2.1 ภายใต้การแจกแจงลอจิสติก พบว่า เมื่อสัดส่ วนค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1 ต่อกลุ่มที่
2 เท่ากับ 1.5:1 สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW) มีค่าประมาณกาลังการทดสอบสู งที่สุด และเมื่อสัดส่ วน
ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1 ต่อกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 2:1 สถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM) มีค่าประมาณกาลัง
การทดสอบสู งที่ สุด ยกเว้นที่ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (10,15), (10,20) สถิ ติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW)
มีค่าประมาณกาลังการทดสอบสู งที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 3
POWER OF A TEST

POWER OF A TEST

𝜇1 = 1.5 𝜇2 = 1

𝜇1 = 2 𝜇2 = 1

1.0000
0.9000
0.8000
0.7000
0.6000
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
0.0000

1.0000
0.9000
0.8000
0.7000
0.6000
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
0.0000

RW

YW

RW

YW

BM

BRW

BM

BRW

BYW

BBM

BYW

BBM

ภาพที่ 3 ค่าประมาณกาลังการทดสอบเมื่อกาหนดค่าเฉลี่ย 1.5:1 และ 2:1
สาหรับการแจกแจงลอจิสติกในขนาดตัวอย่างไม่เท่ากัน

2.2.2 ภายใต้การแจกแจงแกมมา พบว่า สถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM) มีค่าประมาณ
กาลังการทดสอบสู งที่สุด ยกเว้นเมื่อสัดส่วนค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1 ต่อกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 1.5:1 ขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ (10,15), (10,20) สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW) มีค่าประมาณกาลังการทดสอบสู งที่สุด ดังแสดง
ในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ค่าประมาณกาลังการทดสอบเมื่อกาหนดค่าเฉลี่ย 1.5:1 และ 2:1
สาหรับการแจกแจงแกมมาในขนาดตัวอย่างไม่เท่ากัน

นอกจากนี้ พบว่า สถิ ติทดสอบทั้ง 6 วิธี มี ค่าประมาณกาลังการทดสอบสู งขึ้น เมื่ อขนาด
ตัวอย่างเพิม่ ขึ้น
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6. อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้สามารถอภิปรายผลและสรุ ปผลการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 ค่าความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบที่ 1 พบว่า ภายใต้การแจกแจงลอจิสติกและแกมมา กรณี
ขนาดตัวอย่างเท่ากันและไม่เท่ากัน สถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี สามารถควบคุมความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดแบบ
ที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของ Bradley ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนพดล และชินนะพงษ์ (2553), อาภา และคณะ (2558)
6.2 ค่ากาลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี
- ภายใต้การแจกแจงลอจิ สติ ก ซึ่ ง เป็ นการแจกแจงสมมาตรทั้งกรณี ข นาดตัว อย่า งเท่ า กันและ
ไม่เท่ากัน สถิติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW) ให้ค่ากาลังการทดสอบสู งที่สุด เกือบทุกสถานการณ์ ยกเว้น
เมื่อค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และ n1 , n2  20 สถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM) จะมีค่ากาลัง
การทดสอบสู งสุ ด
- ภายใต้การแจกแจงแกมมาซึ่ งเป็ นการแจกแจงแบบเบ้ท้งั กรณี ขนาดตัวอย่างเท่ากันและไม่เท่ากัน
สถิ ติ ท ดสอบบรุ น เนอร์ - มุ น เซล (BM) ให้ ค่ า ก าลัง การทดสอบสู ง ที่ สุ ด เกื อ บทุ ก สถานการณ์ ยกเว้น เมื่ อ
ค่ า ความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย น้ อ ยลงและ n1 , n2  20 สถิ ติ ท ดสอบบู ต สแทร็ ป ยูน เวลช์ (BYW) มี ค่ ากาลัง
การทดสอบสู งสุ ด
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาภา และคณะ (2558) ที่กล่าวคือ สถิติทดสอบบรุ นเนอร์ -มุนเซล (BM)
มี ค่ากาลังการทดสอบสู งที่ สุด สถิ ติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW) เป็ นวิธีที่มีรากฐานจากสถิ ติทดสอบ
ยูน เวลช์ (YW) ซึ่ ง ใช้เ ทคนิ ค การตัดข้อมู ล ต่ าสุ ด และสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 20 ท าให้ ข้อ มู ล ที่ ผิ ดปกติ ถู กขจัดออกไป
เมื่อนามาร่ วมกับวิธีบูตสแทร็ ปทาให้มีค่ากาลังการทดสอบสู งสุ ดเกือบทุกสถานการณ์ภายใต้การแจกแจงแบบ
สมมาตร สอดคล้องกับ Dwivedi และคณะ (2017) ขณะที่ Fagerland และ Sandvik (2009) พบว่าสถิ ติ ทดสอบ
ยูนเวลช์ (YW) เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการแจกแจงเบ้ขวา งานวิจัยนี้ วิธีบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW) มี ค่ากาลัง
การทดสอบสู งที่สุดในการแจกแจงแบบเบ้ขวาเมื่อความแตกต่างของค่าเฉลี่ยน้อย และขนาดตัวอย่างน้อยกว่า 20
และเมื่ อ ขนาดตัวอย่างใหญ่ ค วามเบ้ข องข้อ มู ล น้อ ยลง สถิ ติ ท ดสอบบรุ น เนอร์ - มุ น เซล (BM) จะมี ค่ ากาลัง
การทดสอบที่สูงกว่า สถิ ติทดสอบบูตสแทร็ ปยูนเวลช์ (BYW) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Fagerland และ
Sandvik (2009)

7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพค่าเฉลี่ยสาหรับประชากรหลายกลุ่ม เช่น 3-4 กลุ่ม และข้อมูลมี
การแจกแจงอื่นๆ เช่น การแจกแจงไวบูลล์ (Weibull Distribution) เป็ นต้น
2. ผูท้ ี่สนใจศึกษาเพิ่มเติมอาจศึกษาในกรณี ที่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน หรื อกาหนดสัดส่วนค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ 1 ต่อกลุ่มที่ 2 เพิ่มขึ้น
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สมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y = z2 และ 47x + 53y = z2

ON DIOPHANTINE EQUATIONS 41x+ 59y = z2 AND 47x+ 53y = z2
นายโกมล ไพศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
E-mail: komon.pa@ssru.ac.th
นางสาวไพลิน ชยาภัม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
E-mail: pailin.ch@ssru.ac.th
บทคัดย่อ
ในบทความวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้แสดงว่าสมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y = z2 and 47x + 53y = z2 มีผลเฉลย
(x,y,z) เพียงค่าเดียว คือ (1,1,10)
คาสาคัญ: สมการไดโอแฟนไทน์ ผลเฉลยไม่เป็ นจานวนเต็มลบ

ABSTRACT
In this paper, we show that the Diophantine equations 41x + 59y = z2 and 47x+ 53y = z2 have exactly
unique solution (x,y,z) in non – negative integers. The solution is (1,1,10).
Keywords: Diophantine Equations, Non-Negative Integers Solution.

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ที่ ผ่านมามี นักวิจัยได้ศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์โดยวิธีการที่ หลากหลาย อย่างเช่ น Julius Rabago
(2013) ได้แสดงว่าสมการไดโอแฟนไทน์ 17x +19y = z2 and 71x +73y = z2 มี ผลเฉลย (x,y,z) คือ (1,1,6) และ
(1,1,12) ตามล าดับ เมื่ อ x,y และ z เป็ นจ านวนเต็ม ไม่ เ ป็ นลบ Banyay Sroysang (2014) ได้แ สดงว่ าสมการ
ไดโอแฟนไทน์ 143x +145y = z2 มี ผ ลเฉลย (x,y,z) คื อ (1,0,12) เมื่ อ x,y และ z เป็ นจ านวนเต็ ม ไม่ เ ป็ นลบ
Al – Amin Khan and others (2016) ได้แสดงว่าสมการไดโอแฟนไทน์ 3x +9y = z2 มีผลเฉลย (x,y,z) เป็ นจานวน
อนันต์ซ่ ึ งอยู่ในรู ป (2m+1,m,2∙3m) เมื่อ m,x,y และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ และได้แสดงว่า 13x +9y = z2
ไม่ มี ผ ลเฉลยที่ เ ป็ นจ านวนเต็ ม ไม่ เ ป็ นลบ Asthana and Singh (2020) ได้แ สดงว่ า สมการไดโอแฟนไทน์
3x + 117y = z2 มีผลเฉลย (x,y,z) ซึ่ ง (x,y,z) เป็ นสมาชิ กของเซต { (1,0,2),(3,1,12),(7,1,48),(7,2,126) } เมื่อ x,y
และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ ในปี เดี ยวกัน Sudhanshu Aggarwal and others (2020) ได้แสดงว่าสมการ
ไดโอแฟนไทน์ 223x + 241y = z2 ไม่มีผลเฉลย เมื่อ x,y และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่ายังไม่มี นักวิจยั ได้ศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์
รู ปแบบ p + qy = z2 เมื่อ p และ q เป็ นจานวนเฉพาะ ซึ่ง p + q = 100 ในบทความวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั จึงได้สนใจสมการ
รู ปแบบดังกล่าว เพื่อแสดงว่าสมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y = z2 และ 47x + 53y = z2 มีผลเฉลย (x,y,z) คือ
(1,1,10) เมื่อ x,y และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ
x

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ หาผลเฉลยที่ ไม่ เป็ นจานวนเต็ม ลบของสมการไดโอแฟนไทน์เ ลขยกกาลัง 41x + 59y = z2 และ
47x + 53y = z2

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในบทความวิจยั นี้เริ่ มด้วยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสัจพจน์ และบทตั้ง ดังนี้
สัจพจน์ ที่ 1 Paul Mihailescu (2004) ข้อความคาดการณ์ของคาร์ทาลาน กล่าวว่าสมการไดโอแฟนไทน์
ax - by =1 เมื่อ a,b,x และ y เป็ นจานวนเต็มที่มากกว่า 1 จะมีผลเฉลยเพียงหนึ่งเดียวก็คือ (a,b,x,y) = (3,2,2,3)
บทตั้งที่ 1 สมการไดโอแฟนไทน์ 1 + 59y = z2 เมื่อ y และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ จะไม่มีผลเฉลย
พิสูจน์ สมมติว่ามี y และ z เป็ นผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 1 + 59y = z2 ถ้า y = 0 จะได้ว่า z2 = 2
ซึ่งเป็ นไปไม่ได้ ถ้า y ≥ 1 จะได้ว่า z2 = 1 + 59y ≥ 1 +59 = 60 นัน่ คือ z ≥ 8 จัดรู ปสมการใหม่
เป็ น z2 - 59y = 1 โดยสัจพจน์ที่ 1 จึงเกิดข้อขัดแย้ง
บทตั้งที่ 2 สมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 1 = z2 เมื่อ x และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ จะไม่มีผล
เฉลยพิสูจน์ สมมติว่ามี x และ z เป็ นผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 1 = z2 ถ้า x = 0 จะได้ว่า z2 = 2
ซึ่งเป็ นไปไม่ได้ ถ้า x ≥ 1 จะได้ว่า z2 = 1 + 41x ≥ 1 + 41 = 42 นัน่ คือ z ≥ 7 จัดรู ปสมการใหม่เป็ น
z2 - 41x = 1 โดยสัจพจน์ที่ 1 จึงเกิดข้อขัดแย้ง
บทตั้งที่ 3 สมการไดโอแฟนไทน์ 1 + 53y = z2 เมื่อ y และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ จะไม่มีผลเฉลย
พิสูจน์ สมมติว่ามี y และ z เป็ นผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 1 + 53y = z2 ถ้า y = 0 จะได้ว่า z2 = 2
ซึ่ งเป็ นไปไม่ได้ ถ้า y ≥ 1 จะได้ว่า z2 = 1 + 53y ≥ 1 + 53 = 54 นัน่ คือ z ≥ 8 จัดรู ปสมการใหม่เป็ น
z2 - 53y = 1 โดยสัจพจน์ที่ 1 จึงเกิดข้อขัดแย้ง
บทตั้งที่ 4 สมการไดโอแฟนไทน์ 47x + 1 = z2 เมื่อ x และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ จะไม่มีผลเฉลย
พิสูจน์ สมมติว่ามี x และ z เป็ นผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 47x + 1 = z2 ถ้า x = 0 จะได้ว่า z2 = 2
ซึ่งเป็ นไปไม่ได้ ถ้า x ≥ 1 จะได้ว่า z2 = 1 + 47x ≥ 1 + 47 = 48 นัน่ คือ z ≥ 7 จัดรู ปสมการใหม่
เป็ น z2 - 47x = 1 โดยสัจพจน์ที่ 1 จึงเกิดข้อขัดแย้ง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ นทฤษฎีบท 2 บท ดังนี้
ทฤษฎีบทที่ 1 สมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y = z2 มี ผลเฉลย (x,y,z) คือ (1,1,10) เมื่ อ x,y และ z
เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ
พิสูจน์ กาหนดให้ x,y และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ และพิจารณากรณี จานวนใดจานวนหนึ่งในสาม
จานวนนั้น ก็คือ x,y และ z เป็ นศูนย์ นัน่ คือ จากสมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y = z2 กรณี ที่ z = 0 เห็นชัดเจนว่า
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เป็ นไปไม่ได้ และกรณี ที่ x = 0 หรื อ y = 0 โดยบทตั้งที่ 1 และบทตั้งที่ 2 ตามลาดับ ทาให้สมการไดโอแฟนไทน์
41x + 59y = z2 ไม่มีผลเฉลย จึงเป็ นการเพียงพอที่จะพิจารณาผลเฉลย x,y และ z > 0 เนื่ องจาก 41x +59y เป็ น
จานวนคู่ ดังนั้น z2 เป็ นจานวนคู่ จะได้ว่า z เป็ นจานวนคู่ดว้ ย จึงกาหนดให้ z = 2k สาหรับ k บางตัวที่ เป็ น
จานวนเต็มไม่เป็ นลบใดๆ เนื่องจาก z2 ≡ 0 (mod4) และ 41x ≡ 1 (mod4) ผลที่ตามมาทาให้ 59y ≡ 3 (mod4)
จะได้ y เป็ นจานวนคี่ กาหนดให้ y = 2m+1 สาหรับ m บางตัวที่เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบใดๆ จึง
พิจารณา x ออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ให้ x เป็ นจานวนคู่ กาหนดให้ x = 2t สาหรับ t บางตัวที่เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบใดๆ จะ
ได้สมการไดโอแฟนไทน์ในรู ป 412t +59y = z2 จะได้ 59y = z2 - 412t ให้ u + v = y และ u > v ดังนั้น (z-41t )
(z+41t ) = 59yผลที่ ต ามมาจะได้ 2  41t. = 59u – 59v = 59v (59u-v -1) ซึ่ งเป็ นไปได้เ มื่ อ ก าหนดให้ v = 0 และ
2  41t = 59y-1 แต่เนื่ องจาก 2  41t ≡ 2(mod5) และ 59y -1 ≡ 3(mod5) ซึ่ งขัดแย้งกัน ดังนั้น 412t + 59y = z2
ไม่มีผลเฉลย เมื่อ x เป็ นจานวนคู่
กรณี ที่ 2 ให้ x เป็ นจานวนคี่ กาหนดให้ x = 2t + 1 สาหรับ t บางตัวที่เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบใดๆ
จะได้สมการไดโอแฟนไทน์ ในรู ป 412t+1 +592m+1 = (2k)2 จะได้ 41  412t +59  592m = 4k2 นั่น คื อ 41  412t +
123  592m = 4k2 +64  592m ดังนั้น 41(412t +3  592m ) = 4(k2 + 16  592m) ผลที่ตามมา k2 + 16  592m = 41 และ
412t + 3  592m = 4 เป็ นไปได้เมื่อกาหนดให้ m = 0 , k = 5 และ t = 0 ดังนั้น สมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y = z2
มีผลเฉลย (x,y,z) คือ (1,1,10) เมื่อ x,y และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ
ทฤษฎีบทที่ 2 สมการไดโอแฟนไทน์ 47x + 53y = z2 มีผลเฉลย (x,y,z) คือ (1,1,10) เมื่อ x,y และ z
เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ
พิสูจน์ กาหนดให้ x,y และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ และพิจารณากรณี จานวนใดจานวนหนึ่งในสาม
จานวนนั้น ก็คือ x,y และ z เป็ นศูนย์ นัน่ คือ จากสมการไดโอแฟนไทน์ 47x + 53y = z2 กรณี ที่ z = 0 เห็นชัดเจนว่า
เป็ นไปไม่ได้ และกรณี ที่ x = 0 หรื อ y = 0 โดยบทตั้งที่ 1 และ บทตั้งที่ 2 ตามลาดับ ทาให้สมการไดโอแฟนไทน์
47x + 53y = z2 ไม่ มี ผ ลเฉลย จึ ง เป็ นการเพี ย งพอที่ จ ะพิ จ ารณาผลเฉลย x,y และ z > 0 เนื่ อ งจาก 47x +53y
เป็ นจานวนคู่ ดังนั้น z2 เป็ นจานวนคู่ จะได้ว่า z เป็ นจานวนคู่ดว้ ย จึงกาหนดให้ z = 2k สาหรับ k บางตัวที่เป็ น
จานวนเต็มไม่เป็ นลบใดๆ เนื่องจาก z2 ≡ 0 (mod4) และ 53y ≡ 1 (mod4) ผลที่ตามมาทาให้ 47x ≡ 3 (mod4)
จะได้ x เป็ นจ านวนคี่ กาหนดให้ x = 2m+1 สาหรั บ m บางตัวที่ เ ป็ นจานวนเต็ม ไม่เ ป็ นลบใดๆ
จึงพิจารณา y ออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ให้ y เป็ นจานวนคู่ กาหนดให้ y = 2t สาหรับ t บางตัวที่เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบใดๆ
จะได้สมการไดโอแฟนไทน์ในรู ป 47x +532t = z2 จะได้ z2 - 532t = 47x ให้ u + v = x และ u > v ดังนั้น (z-53t )
(z+53t ) = 47u+v ผลที่ตามมาจะได้ 2  53t. = 47u – 47v = 47v (47u-v -1) ซึ่ งเป็ นไปได้เมื่อกาหนดให้ v = 0 และ
2  53t = 47y-1 แต่เนื่องจาก 2  53t ≡ 2(mod13) และ 47y -1 ≡ 4,7(mod13) ซึ่งขัดแย้งกัน ดังนั้น 47x + 53y = z2
ไม่มีผลเฉลย เมื่อ y เป็ นจานวนคู่
กรณี ที่ 2 ให้ y เป็ นจานวนคี่ กาหนดให้ y = 2t + 1 สาหรับ t บางตัวที่เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบใดๆ
จะได้สมการไดโอแฟนไทน์ในรู ป 472m+1 +532t+1 = (2k)2 จะได้ 47  472m +53  532t = 4k2 นั่นคือ 47  472m +
141  532t = 4k2 +88  532t ดัง นั้ น 47(472m +3  532t ) = 4(k2 + 22  532t) ผลที่ ต ามมา k2 + 22  532t = 47 และ
472m + 3  532t = 4 เป็ นไปได้เมื่อกาหนดให้ t = 0 , k = 5 และ m = 0 ดังนั้น สมการไดโอแฟนไทน์ 47x + 53y = z2
มีผลเฉลย (x,y,z) คือ (1,1,10) เมื่อ x,y และ z เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ
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5. ผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่าสมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y = z2 และ 47x + 53y = z2 มีผลเฉลย (x,y,z) ที่ไม่เป็ น
จานวนเต็มลบ คือ (1,1,10)

6. อภิปรายผล
สมการไดโอแฟนไทน์รูปแบบ px + qy = z2 เมื่ อ p และ q เป็ นจานวนเฉพาะจะมี ผลเฉลยหรื อ ไม่ มี
ผลเฉลยที่เป็ นจานวนจานวนเต็มไม่เป็ นลบก็ได้ข้ ึนอยู่กบั p และ q เช่น 2x + 3y = z2 มีผลเฉลย (x,y,z) คือ (0,1,2)
(3,0,3) และ (4,2,5) แต่ 223x + 241y = z2 ไม่มีผลเฉลยที่เป็ นจานวนเต็มไม่เป็ นลบ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
การหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์สามารถใช้ความรู ้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบและสมบัติของ
การสมภาคกันมาช่วย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์ที่มี 4 ตัวแปร หรื อมากกว่า เช่น 14x + 8y + 19z = w2
(2) ควรศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์ที่กาหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้น เช่น px + (q+3)y = z2 เมื่อ p, q เป็ น
จานวนเฉพาะ และ z ≡ 2(mod5)

8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทาที่สนับสนุนและให้โอกาสในการทาวิจยั ครั้งนี้

9. เอกสารอ้างอิง
Bunyat Sroysang. (2014). On the Diophantine equation 143x + 145y = z2, International Journal of pure and
applied Mathematics, 91(2), 265–268.
Julius Fergy Tiongson Rabago. (2013). A note on two Diophantine equation 17x + 19y = z2 and 71x + 73y = z2,
Mathematical Journal of Interdisciplinary Science, 2(1), 19–24.
Md.Al - Amin Khan and others. (2016). Solutions of two Diophantine equation 3x + 9y = z2 and 13x + 9y = z2,
International Journal of scientific & Engineering Research, 7(1), 867– 869.
Paul Mihailescu. (2004). Primary cycolotomic units and a proof of Catalan’s conjecture. Journal für die Reine
und Angewandte Mathematik, 27, 167–195.
Shivangi Asthana and Madan Mohan Singh.(2020). On the Diophantine equation 3x + 117y = z2, GANITA,
70(2), 43 - 47.
Sudhanshu Aggarwal and others. (2020). On the Diophantine equation 223x + 241y = z2, International Journal
of Research and Innovation in Applied Science, 5(8), 155–156.

2327

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

การพยากรณ์ การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
โดยใช้ ตัวแบบการแยกส่ วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX
FORECASTING THE GROWTH OF LIFE INSURANCE BUSINESS
IN THAILAND USING DECOMPOSITION WITH SARIMAX MODEL
นิฉา แก้วหาวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail: nicha@mathstat.sci.tu.ac.th
กฤตธน ประทีปะวณิช
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail: kritthana.pr@gmail.com
ปฏิภาณ จาปาแดง
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail: champadaeng.p@gmail.com
พิมพ์รพี สิ งห์ ชุมพร
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail: pimrapee.ps@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ อนุ กรมเวลา 3 ตัวแบบ คือ
1) ตัวแบบการแยกส่วนประกอบ 2) ตัวแบบ SARIMAX และ 3) ตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX
ในการศึ กษาใช้ข้อมูลจานวนเบี้ ยประกันภัยรั บโดยตรงของประกันชี วิตในประเทศไทยตั้งแต่เดื อนมกราคม
พ.ศ.2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ คือ ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์ เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อน (MAPE) และค่าสัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจ (R-Squared) จากการศึกษาพบว่าตัวแบบที่เหมาะสม
ที่สุดในการพยากรณ์ขอ้ มูลจานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของประกันชี วิตคือตัวแบบการแยกส่ วนประกอบ
ร่ วมกับ SARIMAX โดยตัวแบบที่ได้มีค่า MAPE ต่าที่สุดเท่ากับ 4.3371% และมีค่า R-Squared มากที่สุดเท่ากับ
99.9802% ค่าพยากรณ์ขอ้ มูลจานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของประกันชี วิต ปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565
มีจานวน 622,886,544 พันบาท และ 627,046,285 พันบาท ตามลาดับ โดยจานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของ
ประกันชี วิตปี พ.ศ. 2564 มีการเติบโตคิดเป็ น 1.6787% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2565 จานวนเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงของประกันชีวิตมีการเติบโตคิดเป็ น 2.3577% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563
คาสาคัญ: เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง, การแยกส่วนประกอบ, SARIMAX, การแยกส่วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study and compare three models of forecasting time series,
namely 1) Decomposition model 2) Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous
Variable model (SARIMAX) and 3) Decomposition with SARIMAX model. In this study, we used monthly time
series data of direct premium of life insurance in Thailand. The data was the monthly time series data from January
of 2003 to December of 2020. The Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and R-Squared were used as the
comparative criteria. The results showed that the Decomposition with SARIMAX model was the most suitable
model for forecasting the data of direct premium of life insurance. The Decomposition with SARIMAX model
had the lowest MAPE of 4.3371% and the highest R-Squared of 99.9802%. The predicted direct premium of life
insurance in 2021 and 2022 were 622,886,544 thousand baht and 627,046,285 thousand baht, respectively.
The direct premium of life insurance in 2021 was predicted to increase 1.6787% from 2020 and in 2022 the direct
premium of life insurance was predicted to increase 2.3577% from 2020.
Keywords: Direct premium, Decomposition, SARIMAX, Decomposition with SARIMAX

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั ประชาชนมีความเสี่ ยงในการดารงชี วิตมากขึ้น ทาให้ประชาชนให้ความสาคัญในการทา
ประกันชีวิตมากขึ้น เพราะธุรกิจประกันชีวิตจะสามารถกระจายความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นได้ โดยธุรกิจประกันชีวิตจะ
เก็บเบี้ยประกันจากผูท้ ี่ตอ้ งการทาประกันและเริ่ มคุม้ ครองหลังจากได้รับเบี้ยประกัน การประกันชีวิตมี 3 ประเภท
คือ 1) กรมธรรม์ประกันชี วิตประเภทสามัญ คือ กรมธรรม์ประกันชี วิตรายบุคคลที่มีจานวนเงินเอาประกัน ภัย
ค่อนข้างสู งเหมาะสาหรับผูม้ ีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง 2) กรมธรรม์ประกันชี วิตประเภทอุตสาหกรรม คือ
กรมธรรม์ประกันชี วิตที่มีจานวนเงินเอาประกันค่อนข้างต่าเหมาะสาหรับผูม้ ีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่า และ
3) กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม คือ กรมธรรม์ที่มีผเู ้ อาประกันชีวิตร่ วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ส่ วนมากเป็ น
กลุ่มพนักงานของบริ ษทั ส่ วนรู ปแบบการประกันชี วิตสามารถแบ่งได้ 5 รู ปแบบ คือ 1) การประกันชี วิตแบบ
ชั่วระยะเวลา 2) การประกันชี วิตแบบตลอดชี พ 3) การประกันชี วิตแบบสะสมทรั พย์ 4) การประกันชี วิตแบบ
บ านาญ และ 5) การประกัน ชี วิ ต แบบควบการลงทุ น โดยรายได้ส่ ว นใหญ่ ข องธุ ร กิ จ ประกัน ชี วิ ต มาจาก
การได้รับเบี้ยประกัน ดังนั้นเบี้ยประกันสามารถบ่งบอกได้ถึงการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต แสดงดังภาพที่ 1
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

(พันล้านบาท)

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 1 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2563
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จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่ากราฟแสดงเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุ รกิจประกันชี วิตในประเทศไทย
ตั้ง แต่ พ.ศ. 2546 ถึ ง พ.ศ. 2563 มี แ นวโน้ม การเติ บ โตสู ง ขึ้ น ค่ อ นข้า งมาก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ปี พ.ศ. 2563
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมีมากถึง 595.454 พันล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2546 ซึ่ งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
เพียง 108.206 พันล้านบาท โดยจานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 25.02 ต่อปี ทางคณะผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ
ประกันชีวิต และหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต เพื่อคาดการณ์เบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงในอนาคตและคาดการณ์การฟื้ นตัวของธุรกิจประกันชีวิตหลังการแพร่ ระบาดของโควิด-19
เพื่อเป็ นแนวทางในการประมาณรายได้ของบริ ษทั การวางแผน ปรับปรุ งการดาเนินงานภายในอนาคตหลังเกิด
การแพร่ ระบาดของโควิด -19 เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจลงทุนในธุ รกิ จประกันชี วิต และเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนการพัฒนาธุรกิจในอนาคต
การคาดการณ์จานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุ รกิจประกันชี วิตรายเดือนในประเทศไทยจึงเป็ น
เรื่ องที่สาคัญ หากนาเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามาช่วยพยากรณ์จานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ
ประกันชี วิตรายเดือนในประเทศไทยได้ก็จะทาให้ทราบแนวโน้มในอนาคต และทราบได้ว่าช่วงเวลาใดธุ รกิ จ
ประกันชีวิตจะเติบโต โดยมีงานวิจยั ที่ศึกษาการพยากรณ์จานวนเบี้ยประกันภัยของประกันชีวิต เช่น งานวิจยั ของ
วิวฒั น์ (2554) ได้ศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิ พลต่อจานวนเงินเบี้ยประกันชี วิตรวมประเภทสามัญ โดยใช้
ตัวแปรอิ สระ 4 ตัวคื อ ดัชนี ร าคาผูบ้ ริ โ ภค, ผลิ ต ภัณฑ์ม วลรวมในประเทศ, ดัชนี ร าคาตลาดหลักทรั พ ย์ และ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาล 5 ปี ส่ วนตัวแปรตาม คือ จานวนเงิ นเบี้ ยประกันชี วิตรวมประเภทสามัญ
ผลการศึ กษาพบว่า ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมี ความสัมพันธ์กับจานวนเงินเบี้ ยประกันชี วิตรวมประเภท
สามัญมากที่สุด ต่อมาเป็ นงานวิจยั ของ Bortner และคณะ (2013) ได้ศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงใน 18 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยใช้วิธีพยากรณ์ 3 วิธีคือ 1) วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ 2) วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล และ 3) ตัวแบบ ARIMA
(Autoregressive Integrated Moving Average) ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบ ARIMA เป็ นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด
ส่ วน Namawejje และ Geofrey (2020) ได้ศึกษาตัวแบบพยากรณ์เบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศ
ยูกนั ดา ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมคือ ARIMA(0,1,0) โดยจานวนเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวติ
ประเภทรายบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ประกันชี วิตประเภทกลุ่มและประกันชี วิตสาหรับการเกษีย ณอายุ
มีแนวโน้มคงที่ ในส่ วนของอัตราการเข้าถึงประกันชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในอัตราที่ต่ากว่า 1.19% และงานวิจยั
ของ Nontapa และคณะ (2020) ได้นาเสนอวิธีใหม่ในการพยากรณ์อนุกรมเวลาคือ วิธีแยกส่ วนประกอบร่ วมกับ
ตัวแบบ SARIMAX โดยข้อมูลที่ใช้ศึกษาคือปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในประเทศไทย, จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย, อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐต่อเงิน บาท และดัชนี ราคาหุ้นของไทย
โดยเปรี ยบเที ยบ 4 ตัวแบบคือ 1) ตัวแบบ ARIMA ที่ มีฤดู กาล 2) ตัวแบบ SARIMAX 3) วิธีแยกส่ วนประกอบ
ร่ วมกับตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาล และ 4) วิธีแยกส่ วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX ผลการศึกษาพบว่าวิธีแยก
ส่วนประกอบร่ วมกับตัวแบบ SARIMAX เป็ นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงสนใจและต้องการเปรี ยบเทียบตัวแบบ 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบการแยกส่ วนประกอบ
ซึ่งเป็ นวิธีการวิเคราะห์ที่แยกแต่ละส่วนประกอบของอนุกรมเวลาออกจากกัน ซึ่งแต่ละส่วนประกอบที่แยกออกมา
นั้นจะทาให้ทราบถึ งลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุ กรมเวลา และสามารถนาไปสร้างสมการพยากรณ์ต่อไป
ตัวแบบ SARIMAX เป็ นวิธีการพยากรณ์ อนุ กรมเวลาที่ ใช้การถดถอยพหุ คูณที่ มีตัวแปรตาม (Y) และมี ปัจจัย
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ภายนอกเข้ามาคิดร่ วมด้วย แต่เนื่ องจากความคลาดเคลื่อนสุ่ มมีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ดังนั้นจึงกาหนดตัวแบบ
SARIMA ให้กบั ความคลาดเคลื่อนสุ่ ม และทาการวิเคราะห์ร่วมกันกับตัวแบบการถดถอยพหุ คูณ และตัวแบบ
การแยกส่วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX เป็ นวิธีพยากรณ์อนุกรมเวลาที่มีการแยกส่ วนประกอบของอนุกรมเวลา
ออกเป็ น TCI และ S จากนั้นนา TCI ไปประมาณค่าด้วยตัวแบบ SARIMAX และนาค่าประมาณที่ได้ไปคูณกับ
ดัชนีฤดูกาลจะทาให้ได้ค่าพยากรณ์ของอนุกรมเวลา Y ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ กษาและเปรี ย บเที ย บตัวแบบ 3 ตัวแบบคื อ 1) ตัวแบบการแยกส่ วนประกอบ 2) ตัวแบบ
SARIMAX และ 3) ตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
(3) เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมและมีความแม่นยามากที่สุดในการพยากรณ์การเติบโต
ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ ใช้เป็ นข้อมูลทุติยภูมิของจานวนเบี้ ยประกันภัยรั บโดยตรงของธุ รกิ จประกันชี วิตรายเดื อน
และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยกาหนดตัวแปรดังนี้
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ
Yt แทน จานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย (พันบาท) ณ เดือนที่ t
ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) มีจานวน 12 ตัว คือ
X 1,t แทน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (เปอร์เซ็นต์) ณ เดือนที่ t
X 2,t แทน จานวนเงินเอาประกันชีวิต (พันบาท) ณ เดือนที่ t
X 3,t แทน จานวนบริ ษทั ประกันชีวิต (บริ ษทั ) ณ เดือนที่ t
X 4,t แทน จานวนกรมธรรม์ประกันชีวิต (ราย) ณ เดือนที่ t
X 5,t แทน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้านบาท) ณ เดือนที่ t
X 6,t แทน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของบริ ษทั ประกันชีวิต (พันบาท) ณ เดือนที่ t
X 7,t แทน จานวนเบี้ยประกันภัยปี แรกของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ (พันบาท) ณ เดือนที่ t
X 8,t แทน จานวนเบี้ยประกันภัยปี แรกของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (พันบาท)
ณ เดือนที่ t
X 9,t แทน จานวนเบี้ยประกันภัยปี แรกของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุม่ (พันบาท) ณ เดือนที่ t
X 10,t แทน จานวนเบี้ยประกันภัยปี ต่อไปของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ (พันบาท)
ณ เดือนที่ t
X 11,t แทน จานวนเบี้ยประกันภัยปี ต่อไปของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (พันบาท)
ณ เดือนที่ t
X 12,t แทน จานวนเบี้ยประกันภัยปี ต่อไปของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม (พันบาท) ณ เดือนที่ t
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3.2 วิธีการทางสถิติที่ใช้ ในการวิจยั
3.2.1 ตัวแบบการแยกส่ วนประกอบ
เป็ นวิธีการพยากรณ์ที่แยกส่ วนประกอบของอนุ กรมเวลาแต่ละส่ วนออกจากกันและทาการพยากรณ์
โดยนาส่วนประกอบของแนวโน้มที่พยากรณ์ได้โดยใช้ฟังก์ชนั ทางคณิ ตศาสตร์ได้แก่ 1) ตัวแบบแนวโน้มเชิงเส้น
2) ตัวแบบแนวโน้มควอดราติก 3) ตัวแบบแนวโน้มคิวบิก และ 4) ตัวแบบแนวโน้มเอ็กซ์โปเนนเชียล ไปคูณกับ
ค่าดัชนีฤดูกาลจะได้ค่าพยากรณ์ของ Yt ในอนาคต สาหรับตัวแบบการแยกส่วนประกอบแบบคูณมีสมการดังนี้
(1)

Yt = Tt  St  Ct  It

สมการพยากรณ์ของตัวแบบการแยกส่วนประกอบแบบคูณ มีสมการดังนี้
Yˆt = Tˆt  Sˆt  Cˆt  Iˆt

โดยที่

Yˆt
Tˆ
t

(2)

คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t
คือ ค่าประมาณส่วนประกอบของแนวโน้ม ณ เวลาที่ t

Sˆt คือ ค่าประมาณส่วนประกอบของความแปรผันเนื่องจากฤดูกาล

หรื อเรี ยกว่า ดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) ณ เวลาที่ t
Cˆ t คือ ค่าประมาณส่วนประกอบของความแปรผันเนื่องจากวัฏจักร ณ เวลาที่ t

Iˆt

คือ ค่าประมาณส่วนประกอบของความแปรผันเนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติ ณ เวลาที่ t

3.2.2 ตัวแบบ SARIMAX
เป็ นวิธีการพยากรณ์อนุ กรมเวลาที่ใช้การถดถอยพหุ คูณที่มีตวั แปรตาม (Y) และมีปัจจัยภายนอก
เข้ามาคิดร่ วมด้วย แต่เนื่ องจากความคลาดเคลื่อนสุ่ มมีสหสัมพันธ์ในตัวเอง และสหสัมพันธ์ในตัวเองส่ วนย่อย
ดังนั้นจึงกาหนดตัวแบบ SARIMA ให้กบั ความคลาดเคลื่อนสุ่ ม และทาการวิเคราะห์ร่วมกับตัวแบบการถดถอย
พหุคูณ จะได้ตวั แบบ SARIMAX( p, d , q)(P, D, Q) มีสมการดังนี้
S

Yt =  0 + 1 X 1,t +  2 X 2,t + ... +  k X k ,t +

โดยที่

 q (B) Q (B )
S

d

S D

 p (B)  P (B )(1 − B) (1 − B )

t

คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t
คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาที่ t

X i ,t

คือ ค่าของตัวแปรอิสระตัวที่ i ณ เวลาที่ t โดยที่ i = 1,2,…,k

0

คือ พารามิเตอร์แสดงค่าคงที่ของการถดถอย
คือ พารามิเตอร์แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย

Yt

1 ,2 ,...,k

t

1 , 2 ,...,  p คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธิ์การถดถอยในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาล
1 ,  2 ,...,  q คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธิ์การเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาล
1 ,  2 ,...,  P

คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธิ์การถดถอยในตัวเองแบบมีฤดูกาล

1 , 2 ,..., Q คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธิ์การเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล
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3.2.3 ตัวแบบการแยกส่ วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX
ในปี ค.ศ. 2020 Nontapa และคณะได้นาเสนอตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX ซึ่ง
เป็ นวิธีพยากรณ์อนุกรมเวลาที่มีการแยกส่ วนประกอบของอนุกรมเวลาออกเป็ น TCI และ S จากนั้นนา TCI ไป
ประมาณค่าด้วยตัวแบบ SARIMAX และนาค่าประมาณที่ได้ไปคูณกับดัชนี ฤดูกาลจะทาให้ได้ค่าพยากรณ์ของ
อนุกรมเวลา Yt ในอนาคต ซึ่งตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่ วมกับตัวแบบ SARIMAX มีสมการดังนี้
Yt = (T C I) t ,SARIMAX  St +  t

โดยที่

Yt

(4)

คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t

(T C I) t ,SARIMAX คือ ส่วนประกอบของแนวโน้ม-วัฏจักร-เหตุการณ์ผิดปกติ ณ เวลาที่ t
St

คือ ส่วนประกอบของความแปรผันเนื่องจากฤดูกาล ณ เวลาที่ t

t

คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาที่ t

3.2.4 ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ เปอร์ เซ็นต์ ความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error)
เป็ นค่าที่ใช้วดั ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์อนุกรมเวลา โดยตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม
ที่สุดที่จะถูกนาไปใช้ในการพยากรณ์จะต้องมีค่า MAPE ต่าที่สุด โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
MAPE (%) =

1 n Yt − Yˆt
100

n t =1 Yt

(5)

โดยที่ Yt คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t, Yˆt คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาที่ t, n คือ จานวนข้อมูลตัวอย่าง
3.2.5 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination)
เป็ นค่าสถิติที่ใช้วดั ประสิ ทธิภาพของสมการพยากรณ์โดยค่า R-Squared มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 และไม่มี
หน่ วย นิ ยมวัดในรู ปเปอร์ เซ็นต์ ถ้า R-Squared มีค่าใกล้ 100% แสดงว่าสมการพยากรณ์ที่ได้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ถ้า R-Squared มีค่าใกล้ 0% แสดงว่าสมการพยากรณ์ที่ได้มีประสิ ทธิภาพต่า โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
R − Squared (%) =

n

ˆ 2
  (Yt − Yt )
 1 − t =n1
2

  (Yt − Y )
t =1




  100




(6)

โดยที่ Yt คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t, Yˆt คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาที่ t, Y คือ ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อคานวณค่าพยากรณ์ท้งั 3 ตัวแบบ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ใช้ข้อ มู ล ตั้ง แต่ เ ดื อ นมกราคม พ.ศ.2546 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม พ.ศ.2562 จ านวน 204 เดื อ น
คิดเป็ น 94% ของจานวนข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมในแต่ละตัวแบบพยากรณ์
ส่ วนที่ 2 ใช้ขอ้ มูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 จานวน 12 เดือน คิดเป็ น
6% ของจานวนข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับค่าพยากรณ์ล่วงหน้าที่ได้ในแต่ละตัวแบบ และ
จะเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดที่ให้ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) น้อยที่สุด
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4. ผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม IBM® SPSS® Statistics Version 26 ได้ผลการวิจยั ดังนี้
4.1 การพยากรณ์ ด้วยตัวแบบการแยกส่ วนประกอบ
ในเบื้องต้นได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุ รกิจประกันชี วิตรายเดือน
ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ข้อมูลจานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
จากภาพที่ 2 พบว่า ข้อมูลจานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชี วิตรายเดือนในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มและมีฤดูกาลเชิงคูณเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทาการแยกส่ วนประกอบของอนุกรมเวลาได้เป็ น TCI และ
ความแปรผันเนื่องจากฤดูกาล (S) ซึ่ งจะประมาณค่าด้วยดัชนี ฤดูกาล ( Sˆt ) และนา TCI ที่ได้ไปประมาณค่าด้วย
สมการพยากรณ์แนวโน้มที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ งจะได้ตวั แบบแนวโน้มคิวบิก (Cubic Trend Model) และนาสมการ
พยากรณ์ดว้ ยตัวแบบแนวโน้มคิวบิกไปคูณกับดัชนีฤดูกาลได้สมการพยากรณ์ คือ
Yˆt = Tˆt ,Cubic  Sˆt
(7)
2
3
= (b0 + b1t + b2t + b3t )  Sˆt
(8)
2
3
= (72,910, 709.14322 − 1,544,529.29854t + 35, 065.87517t − 104.85395t )  Sˆt
(9)
โดยที่ Yˆt คือ ค่าพยากรณ์เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต ณ เดือนที่ t
Tˆt ,Cubic คือ ค่าพยากรณ์ส่วนประกอบแนวโน้มของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวติ
ณ เดือนที่ t
Sˆt คือ ดัชนีฤดูกาลของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต ณ เดือนที่ t
t คือ เวลา ; t = 1, 2, . . .
4.2 การพยากรณ์ ด้วยตัวแบบ SARIMAX
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตัวแบบ SARIMAX ในเบื้องต้นทาการสร้างสมการถดถอยระหว่างตัวแปรตาม
(Y) ร่ วมกับตัวแปรภายนอกโดยทาการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการถดถอยโดยวิธี Stepwise พบว่ามีเพียง X11 ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามมากที่สุด ( rY . X = 0.921) มีสมการคือ Yˆt =41,734,701.46064+37.20685 X 11,t และ
พบว่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากสมการถดถอยไม่สเตชันนารี จึงต้องหาผลต่างอันดับที่ 1 แบบ Nonseasonal (d=1)
และหาผลต่างอันดับที่ 1 แบบ Seasonal (D=1) เพื่อทาให้อนุ กรมเวลามี ค่าเฉลี่ ยคงที่ อยู่ในระดับเดี ยวกัน และ
นาข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงค่าฟังก์ชนั สหสัมพันธ์ในตัวเองและฟังก์ชนั สหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อยเพื่อใช้
11
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ในการกาหนดอันดับที่ p, P, q และ Q ในตัวแบบ SARIMAX พบว่า อนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนที่มีการหา
ผลต่าง d=1 และ D=1 มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ณ Lag ที่ 1, 11, 12, 24, 25 ตามลาดับ และมีสหสัมพันธ์ในตัวเอง
ส่ ว นย่ อ ย ณ Lag ที่ 1, 12, 13, 24, 35, 47 ตามล าดั บ ดั ง นั้ นจะได้ตั ว แบบ SARIMAX ของตั ว แปรตาม (Y)
ที่เหมาะสมที่สุด คือ SARIMAX(0,1,(1,35))(0,1,1) with X11 กรณี ไม่มีพจน์ค่าคงที่ มีสมการพยากรณ์ คือ
ˆ ˆ
ˆ e + ˆ 
ˆ
(10)
Yˆt = ˆ11 X11,t + ˆt −12 + ˆt −1 − ˆt −13 − ˆ1et −1 − ˆ35et −35 − 
1 t −12
1 1et −13 + 351et −47
และทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ ยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดได้ค่าดังนี้
ˆ11 = 12.86944 (t = 2.488, p-value = 0.01372), ˆ1 = 0.24824 (t = 3.570, p-value = 0.00045)
ˆ35 = -0.22376 (t =-2.910, p-value = 0.00405), ̂1 = 0.64236 (t = 10.376,p-value = 0.00000)
4.3 การพยากรณ์ ด้วยตัวแบบการแยกส่ วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตัวแบบการแยกส่ วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX เป็ นวิธีผสมระหว่างตัวแบบ
การแยกส่ วนประกอบกับตัวแบบ SARIMAX ในเบื้องต้นจะนาส่ วนประกอบแนวโน้ม-วัฏจักรและความผันแปร
แบบผิดปกติ (TCI) ที่ แยกส่ วนประกอบได้ในข้อ 4.1 มาสร้ างสมการถดถอยร่ วมกับตัวแปรภายนอก โดยทา
การคัด เลื อกตัวแปรเข้าสมการถดถอยโดยวิ ธี Stepwise พบว่ า มี เ พี ยง X 9 ที่ มีความสั ม พันธ์ กับ TCI มากที่ สุด
( rTCI . X = 0.982) มี ส มการคื อ TCIt =93,522,607.37496+30.73985 X 9,t และพบว่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ ไ ด้
จากสมการถดถอยมีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ณ Lag ที่ 1, 9, 12, 17 และ 49 ตามลาดับ และมีสหสัมพันธ์ในตัวเอง
ส่ วนย่อย ณ Lag ที่ 1, 12, 17 และ 24 ตามลาดับ ดังนั้นจะได้ตวั แบบ SARIMAX ของ TCIt ที่เหมาะสมที่สุด คือ
SARIMAX(0,1,(49))(0,1,1) with X 9 และน าค่ า พยากรณ์ ข อง TCIt จากตัว แบบ SARIMAX ที่ ไ ด้ไ ปคู ณ กับ
ดัชนีฤดูกาลจะได้ตวั แบบการแยกส่วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX กรณี ไม่มีพจน์ค่าคงที่ มีสมการพยากรณ์ คือ
ˆ
ˆ e + ˆ 
ˆ
Yˆt = (ˆ9 X 9,t + ˆt −1 + ˆt −12 − ˆt −13 − ˆ49et −49 − 
(11)
1 t −12
49 1et −61 )  St
โดยที่ ˆ9 = 2.87291 (t = 3.969, p-value = 0.00010), ˆ49 = -0.21418 (t = -2.353, p-value = 0.01968)
̂1 = 0.70728 (t = 12.282, p-value = 0.00001)
9

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่า MAPE และค่า R-Squared ของตัวแบบทั้ง 3 ตัวแบบ
เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ

ตัวแบบการแยก
ตัวแบบ
ตัวแบบการแยกส่วน
ส่วนประกอบ SARIMAX ประกอบร่ วมกับ SARIMAX
1. MAPE (%) (คิดจากข้อมูลในอดีต 204 เดือน)
6.4074
1.7498
1.6558*
2. MAPE (%) (คิดจากข้อมูลล่วงหน้า 12 เดือน)
4.8107
6.6032
4.3371*
3. R-Squared (%)
99.6108
99.9519
99.9802**
หมายเหตุ * หมายถึง ตัวแบบที่ให้ค่า MAPE ต่าที่สุด และ ** หมายถึง ตัวแบบที่ให้ค่า R-Squared มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแบบการพยากรณ์ขอ้ มูลเบี้ ยประกันภัยรับโดยตรงของธุ รกิจประกันชี วิตราย
เดื อนในประเทศไทยที่ เหมาะสมที่ สุด คือ ตัวแบบการแยกส่ วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX เนื่ องจากให้ค่า
MAPE ต่าที่สุดเท่ากับ 4.3371% สาหรับการพยากรณ์ขอ้ มูลล่วงหน้า 12 เดือน และมีค่า R-Squared มากที่สุดเท่ากับ
99.9802% และกราฟเปรี ยบเที ยบค่าที่ แท้จริ งกับ ค่าพยากรณ์ แสดงดัง ภาพที่ 3 และคานวณค่าพยากรณ์ ข้อ มู ล
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตรายเดือนในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2565 แสดงดังตารางที่ 2
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ภาพที่ 3 ค่าที่แท้จริ งและค่าพยากรณ์เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตรายเดือน
ในประเทศไทยด้วยตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX
ตารางที่ 2 ค่าพยากรณ์ ข้อมูลเบี้ยประกันภัยรั บโดยตรงสะสมของธุ รกิ จประกันชี วิตรายเดื อนในประเทศไทย
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่ วมกับ
SARIMAX
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

พ.ศ.2563
46,328,179
92,638,390
150,418,026
195,426,251
244,130,395
299,107,525
347,081,486
395,570,778
445,766,228
494,922,581
545,266,081
612,602,935

พ.ศ.2564
46,975,282
93,607,060
151,525,986
197,798,839
246,292,642
301,727,884
352,352,278
401,946,316
452,761,702
502,879,539
554,166,107
622,886,544

พ.ศ.2565
47,781,546
96,853,061
155,415,378
201,738,939
250,398,461
306,046,780
355,682,695
405,411,000
456,588,538
506,352,63
558,305,747
627,046,285

5. อภิปรายผล
จากภาพที่ 3 พบว่ า ค่ า ที่ แ ท้จ ริ ง ของข้อ มู ล จ านวนเบี้ ย ประกัน ภัย รั บ โดยตรงของธุ ร กิ จ ประกัน ชี วิต
ในประเทศไทย (เส้นสี น้ าเงิน) กับค่าพยากรณ์ที่ได้จากตัวแบบการแยกส่ วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX (เส้นปะ
สี แ ดง) มี ค่ าใกล้เ คี ย งกัน มาก โดยความคลาดเคลื่ อ นของการพยากรณ์ ข้อมู ล ในอดี ต จานวน 204 เดื อ น และ
การพยากรณ์ล่วงหน้าจานวน 12 เดือน มีค่า MAPE ต่าที่สุดเท่ากับ 1.6558% และ 4.3371% ตามลาดับ แสดงดัง
ตารางที่ 1 การที่ตวั แบบการแยกส่วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX เป็ นตัวแบบพยากรณ์ที่ให้ความแม่นยามากกว่า
ตัวแบบอื่ น ที่ นามาเปรี ย บเที ย บ เนื่ อ งจากในเบื้ องต้น มี การแยกส่ วนประกอบของอนุ กรมเวลา Y ก่ อ น และ
นาค่า TCI ที่ได้ไปพยากรณ์ดว้ ยตัวแบบ SARIMAX แล้วจึงนามาคูณกับดัชนี ฤดูกาล ซึ่ งตัวแบบดังกล่าวจะให้
ค่าความคลาดเคลื่ อนต่ากว่าตัวแบบอื่น ที่นามาเปรี ยบเทียบ โดยผลการวิจยั ที่ได้สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
Nontapa และคณะ (2020) ที่ว่าตัวแบบการแยกส่ วนประกอบร่ วมกับตัวแบบ SARIMAX เป็ นตัวแบบที่เหมาะสม
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ที่ สุ ด ดัง นั้ น จึ ง ท าการพยากรณ์ เ บี้ ย ประกัน ภัย รั บ โดยตรงของธุ ร กิ จ ประกัน ชี วิ ต โดยใช้ ตัว แบบการแยก
ส่วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 แสดงดังตารางที่ 2
พบว่าจานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุ รกิจประกันชี วิตมี แนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่ อยๆโดยค่าพยากรณ์ เบี้ ย
ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 มีจานวน 622,886,544
พันบาท และ 627,046,285 พันบาท ตามลาดับ หรื อกล่าวได้ว่าปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565 จานวนเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตคิดเป็ น 1.6787% และ 2.3577% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563
โดยสามารถคาดการณ์ได้ว่าปี พ.ศ. 2565 จะมีจานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมากกว่า 627,046,285 พันบาท

6. สรุปผลการวิจัย
การพยากรณ์ขอ้ มูลจานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุ รกิจประกันชี วิตรายเดือนในประเทศไทย
โดยเปรี ยบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ อนุ กรมเวลา 3 ตัวแบบ คือ 1) ตัวแบบการแยกส่ วนประกอบ 2) ตัวแบบ
SARIMAX และ 3) ตัวแบบการแยกส่ วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX โดยพิจารณาจากความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ์ขอ้ มูลล่วงหน้าจานวน 12 เดือน สรุ ปได้ว่าตัวแบบการแยกส่ วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX เป็ น
ตัว แบบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการพยากรณ์ จ านวนเบี้ ย ประกัน ภัย รั บ โดยตรงของธุ ร กิ จ ประกัน ชี วิต รายเดื อน
ในประเทศไทย เพราะให้ค่า MAPE ต่าที่สุดเท่ากับ 4.3371% และมีค่า R-Squared มากที่สุดเท่ากับ 99.9802%

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) สามารถนาค่าพยากรณ์เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุ รกิจประกันชี วิตในประเทศไทยที่ ได้
มาประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยได้
(2) สามารถนาค่าพยากรณ์เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมาใช้ใน
การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เติบโต เช่น การวางแผนและกาหนดจานวนเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจนาตัวแปรภายนอกอื่นๆ มาพิจารณาเพิ่มเติมในงานวิจยั ด้วย เช่น
อัตราการมรณะ อัตราการว่างงาน
(2) ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจนาตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่ วมกับ SARIMAX ไปเปรี ยบเทียบ
กับตัวแบบอื่น ๆ ซึ่ งอาจให้ค่าพยากรณ์ ที่แม่นยามากกว่า เช่ น ตัวแบบ Holt-Winters และตัวแบบผสม PegelsARIMA
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แนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตน้าผึง้ ตามมาตรฐานการผลิตอาหารขั้นต้ นเพื่อ
ความเข้ มแข็งของการผลิตในระดับวิสาหกิจชุ มชน กรณีกลุ่มเพาะเลีย้ งชันโรงบ้ านคลองต่ อ
HONEY PRODUCTION PROCESS IMPROVEMENT GUIDELINES TOWARD
PRIMARY GMP STANDARD IN SUPPORT OF COMMUNITY ENTERPRISE
PRODUCTION CAPABILITY STRENGTHENING - A CASE OF BAN KLONG TOR
STINGLESS BEE HUSBANDRY COMMUNITY ENTERPRISE
ดร.กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: karnjapan.j@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การที่ผผู ้ ลิตอาหารในระดับวิสาหกิจชุมชนสามารถปรับปรุ งกระบวนการผลิตอาหารให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้องจะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ นาไปสู่
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดโอกาสการเกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยง
ชันโรงบ้านคลองต่อมีความต้องการที่จะยกระดับ กระบวนการผลิตน้ าผึ้งชันโรงให้เป็ นไปตามมาตรฐานการผลิต
อาหารขั้นต้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดใหม่ จากการสารวจพบว่ากระบวนการผลิตยังคงเป็ นแบบ
ภายในครั วเรื อนโครงสร้ างพื้นฐานที่ สนับสนุ น ระบบจัดการทางด้านสุ ขลักษณะยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ในเบื้องต้นจึงต้องเริ่ มจากการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ถูกสุ ขลักษณะ การตรวจวิเคราะห์ปริ มาณจุลินทรี ย ์
เริ่ มต้นในน้ าผึ้งพบการปนเปื้ อนของยีสต์และราในน้ าผึ้งชันโรงตัวอย่างสู งกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน (10 CFU/ml)
ปริ มาณจุลินทรี ยเ์ ริ่ มต้นบนพื้นผิวอุปกรณ์เครื่ องมือที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการผลิต ไม่พบการปนเปื้ อนของ
Salmonella spp., Fecal coliform, S. aureus แต่พบการปนเปื้ อนของยีสต์และราบนมือของผูป้ ฏิบตั ิ งาน ปริ มาณ
น้ าในอาหาร (Aw) ในน้ าผึ้งชันโรงจากรั งและที่ บรรจุขวดพบว่าอยู่ในช่ วง 0.7-0.8 ซึ่ งมี โอกาสเสื่ อมเสี ย จาก
จุลินทรี ยท์ ี่อาจปนเปื้ อนได้ และค่า Aw มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บรักษา ข้อมูลจากการสารวจใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและออกแบบสถานที่ผลิตน้ าผึ้งชันโรงได้อย่างถูกสุ ขลักษณะ
คาสาคัญ: กระบวนผลิตน้ าผึ้งชันโรง มาตรฐานการผลิตอาหารขั้นต้น วิสาหกิจชุมชน แนวทางปรับปรุ ง
กระบวนการผลิต สุ ขลักษณะในการปฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
The capability of a community based food enterprise to improve its production process and facility so
as to comply with relevant standards increases customer trust in terms of product quality and safety. This will
create a competitive advantage and decrease potential economic inequality. Ban Klong Tor stingless bee
husbandry community enterprise has aimed to improve its production process that conforms to primary Good
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Manufacturing Practices (primary GMP) standard in order to keep its current customers and attract the new ones.
The survey indicated that the production facility was still a small scale home based manufacturing type. There
was an insufficiency in supporting infrastructure for hygienic system management. Therefore, production process
improvement was required in the first place. Microbiological analyses indicated the contamination of yeasts and
molds in honey samples with count values exceeded the allowance limit of 10 CFU/ml. Initial microbial load on
all swabbed surface samples of utensils and equipment concerning production process were determined. There
was no contamination of Salmonella spp., Fecal coliform, S. aureus but the contamination of yeasts and molds
on workers’ hands was recorded. Water activity (Aw) values of honey directly harvested from honeycomb and
bottled honey were between 0.7-0.8 which put honey quality and safety at risk from microbial spoilage.
Aw values tend to increase according to shelf life. These data from the survey can be utilized as guidelines for
hygienic honey production process improvement and facility design.
Keywords: Stingless Bee Honey Production Process; Primary GMP; Community Enterprise;
Production Capability Strengthening; Hygienic Practices

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
อาหารที่ ได้รับการรั บรองว่ามาจากแหล่งผลิ ตที่ปลอดภัยเป็ นสิ่ งที่ สังคมและผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ให้
ความสนใจและเป็ นปั จจัยต้นๆ ในการพิจารณาเลือกซื้ อ ผูผ้ ลิตอาหารจึงจาเป็ นที่จะต้องให้ความสาคัญต่อการมี
กระบวนการผลิตอาหารที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทางสุ ขลักษณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั
ผลิตภัณฑ์ สาหรับผูป้ ระกอบการรายย่อยหรื อผูผ้ ลิตระดับชุมชน การวิเคราะห์และปรับปรุ งเพื่อให้กระบวนการ
ผลิตอาหารเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องนอกจากจะช่วยลดการปนเปื้ อนของอาหารนั้น
จากอันตรายอันไม่พึงประสงค์แล้วยังนาไปสู่ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผูผ้ ลิตอาหาร สร้างรายได้
และลดโอกาสการเกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
กลุ่มเกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ ต. กาแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ. สงขลา
มีอาชี พหลัก คือ การทาสวนยางพาราและเพาะเลี้ยงชันโรงเป็ นรายได้เสริ ม โดยจะเก็บรวบรวมน้ าผึ้งชันโรงไว้
บริ โภคเองและจาหน่ายส่วนเกินให้แก่ลูกค้า ปัจจุบนั มีสมาชิกในกลุ่มจานวน 14 ครัวเรื อน ทาหน้าที่เพาะเลี้ยงและ
เก็บเกี่ยวน้ าผึ้งชันโรงที่ผลิตได้ โดยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะเป็ นผูร้ ับซื้ อและรวบรวม ทาการบรรจุใน
ภาชนะ ปิ ดฉลาก และส่ งจาหน่ าย ในแต่ละปี สามารถขายน้ าผึ้งชันโรงได้ในปริ ม าณเฉลี่ ย กว่ า 100 กิ โลกรั ม
นอกจากจาหน่ายในรู ปของผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งชันโรงเป็ นสิ นค้าหลักแล้ว ทางกลุ่มฯ ยังได้จาหน่ายตัวชันโรงพร้อมรัง
และจาหน่ายรังเปล่าสาหรับเพาะเลี้ยงชันโรงด้วย มีช่องทางการจัดจาหน่ายทั้งการออกร้านตามโอกาสต่างๆ และ
ประกาศขายสิ นค้าบนเครื อข่ายโซเชียล อย่างไรก็ตามปั จจุบนั มีเกษตรกรทัว่ ไปที่หันมาให้ความสนใจเพาะเลี้ยง
ชันโรงเพื่อผลิตน้ าผึ้งชันโรงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความต้องการบริ โภคน้ าผึ้งชันโรงที่สูงขึ้นเพราะมีงานวิจยั ที่
บ่งชี้ถึงคุณสมบัติทางโภชนาการและทางยาที่เหนือกว่าน้ าผึ้งทัว่ ไป การที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาด
ใหม่ของผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งชันโรงจากกลุ่มฯ นั้นจาเป็ นต้องมีการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างความน่าเชื่อถือ
ในตัวผลิตภัณฑ์และแหล่งผลิตให้กบั ผูบ้ ริ โภค เนื่องจากการผลิตน้ าผึ้งชันโรงภายในกลุ่มฯ ยังเป็ นการผลิตที่ใช้
สถานที่ภายในครัวเรื อน ไม่มีระบบการจัดการทางด้านสุ ขลักษณะตามหลักการด้านมาตรฐานที่กาหนดโดยภาครัฐ
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รวมไปถึ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานสนับสนุ น ที่ จาเป็ น ในเบื้ อ งต้น จึ งต้อ งการเริ่ ม จากการยกระดับมาตรฐานด้าน
สุ ขลักษณะของกระบวนการผลิต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทน้ าผึ้งจะต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตขั้นต้น (primary GMP) ในชั้นแรกก่อนที่จะได้รับเลขทะเบียนอาหารและยา
แล้วจึงจะสามารถขอยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานประเภทอื่นๆ ได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) สารวจสภาพของการดาเนินงานและกระบวนการผลิตน้ าผึ้งชันโรง
(2) เสนอแนวทางปรับปรุ งกระบวนการผลิตน้ าผึ้งชันโรงตามเกณฑ์มาตรฐาน primary GMP

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทบทวนวรรณกรรม
การปฏิบตั ิที่ดีในกระบวนการผลิต หรื อ Good Manufacturing Practices (GMP) เป็ นระบบมาตรฐานที่
ช่ ว ยรั บ ประกัน คุ ณ ภาพและความปลอดภัย ของกระบวนการผลิ ต สิ น ค้า ณ แหล่ ง ผลิ ต ใช้ใ นการควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น เครื่ องสาอางค์ ยา อาหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตสิ นค้าอาหารที่
มีคุณภาพเนื่องจากปนเปื้ อนเชื้อก่อโรคในอาหารน้อยและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค มาตรฐาน GMP ตั้งอยูบ่ น
หลักพื้นฐาน 4 ประการได้แก่ การแยกให้เป็ นสัดส่วน การกาจัดสิ่ งไม่พึงประสงค์หรื อวัตถุแปลกปลอม การยับยั้ง
และ การทาลายจุลินทรี ยท์ ี่ไม่พึงประสงค์ มาตรฐาน GMP มีเนื้ อหาของเกณฑ์ครอบคลุมองค์ประกอบต่อไปนี้
1) อาคารสถานที่ ผ ลิ ต และบริ เ วณโดยรอบ 2) ผูป้ ฏิ บัติ ง าน 3) กระบวนการท าความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ โรค
4) อุปกรณ์และเครื่ องมือ 5) ขั้นตอนกระบวนการและการควบคุม 6) การเก็บรักษาและการกระจายผลิ ตภัณฑ์
(De Oliveira et al., 2016)
การจัดการสุ ขลักษณะความปลอดภัยในห่ วงโซ่ การผลิตอาหารพร้อมบริ โภคของผูผ้ ลิตรายย่อยส่ วน
ใหญ่ยงั คงต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ส่ วนใหญ่จะไม่ลา้ งมือภายหลังการหยิบจับเงินหรื อหลัง
การเข้าห้องน้ า ไม่มีการใช้น้ าแข็งเพื่อลดอุณหภูมิขณะเก็บอาหารที่เน่าเสี ยได้ง่าย อีกทั้งไม่เคยได้รับการอบรม
ความรู ้ดา้ นสุ ขลักษณะที่ดีสาหรับผูผ้ ลิตอาหาร (Cortese et al., 2016)
การจัดการเพื่อความปลอดภัยของกระบวนการเตรี ยมและผลิตอาหารในระดับครัวเรื อนโดยผูบ้ ริ โภคยัง
ไม่ได้ถูกกาหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับเป็ นข้อแนะนาแก่สาธารณชนในวงกว้าง นอกจากนี้ ความรู ้และการ
ตระหนักรู ้เกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านอันตรายที่จะได้รับจากการบริ โภคอาหารยังมีไม่เพียงพอ การรับรู ้และความเชื่อ
ที่ว่าการจัดการความปลอดภัยอาหารเป็ นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่กากับดูและผูผ้ ลิตเท่านั้นผนวกกับ
การขาดมุมมองทางด้านสุ ขอนามัย และจุลินทรี ยก์ ่อโรค ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคละเลยความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
เพื่อให้การผลิตอาหารในครัวเรื อนปลอดภัย มาตรการที่จะช่วยควบคุมความเสี่ ยงด้านจุลินทรี ยใ์ นอาหาร ได้แก่
การป้องกันการเกิดปนเปื้ อนข้ามขณะปรุ งอาหารในครัว การรักษาอุณหภูมิในการเก็บอาหารที่เหมาะสมรวมไปถึง
การใช้ระดับอุณหภูมิในการประกอบอาหารและระยะเวลาที่นานเพียงพอที่จะสามารถทาลายเชื้อก่อโรคในอาหาร
ได้ มีการทาความสะอาดและ/หรื อมีการฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอสาหรับอุปกรณ์เครื่ องใช้ในครัว ได้แก่ ภาชนะสัมผัส
อาหาร มีด พื้นผิวที่ปรุ งอาหารและที่สัมผัสอาหาร เช่น โต๊ะ เขียง มือผูป้ ระกอบอาหารและเครื่ องใช้ที่สัมผัสมือ
เช่ น ผ้าเช็ดมือ ฟองน้ าสาหรับล้างอุปกรณ์ ต่างๆ (Tache and Carpentier, 2014) ทั้งนี้ พฤติ กรรมที่ไม่เหมาะสม
ขณะปฏิบตั ิงานของผูผ้ ลิตอาหารจะทาให้เกิด การแพร่ กระจายของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารภายในสถานที่ผลิต
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อาหาร เช่ น ครั ว ก๊อกน้ า มี สาเหตุที่สาคัญของการแพร่ กระจายจากมื อของผูป้ ฏิ บัติง านที่ ไ ม่ผ่านการล้างท า
ความสะอาดอย่างทัว่ ถึง นอกจากการปนเปื้ อนของมือแล้ว การปนเปื้ อนเชื้อก่อโรคของอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสอาหาร
พร้อมบริ โภค เช่น มีด เขียง จาน จัดเป็ นสาเหตุสาคัญของความเสี่ ยงเจ็บป่ วยจากการบริ โภคอาหารด้วย (Kennedy
et al., 2011)
3.2 สภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตและมาตรฐานการผลิตขั้นต้ น
สายพันธุ์ของชันโรงที่มีการเพาะเลี้ยงโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อมี 3 สายพันธุ์
ได้แก่ Geniotrigona thoracica, Heterotrigona itama, Tetragonula larviceps โดยจะเพาะเลี้ยงในกล่องรังชันโรง
ทาจากไม้กระถินเทพาที่เจาะรู สาหรับ เป็ นทางเข้าออกรัง ด้านบนกล่องมีการปิ ดสนิทด้วยแผ่นฟิ ล์มใสก่อนปิ ดฝา
กล่องรัง
ด้วยแผ่นไม้หรื อแผ่นกระเบื้อง เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวน้ าผึ้งชันโรงเกษตรกรจะสวมชุดป้ องกัน ชันโรง
สวมถุงมือแล้วใช้อุปกรณ์ ที่ดดั แปลงสาหรับดูดน้ าผึ้งชันโรง ประกอบไปด้วยเข็มและไซริ งค์พลาสติกแบบปลอด
เชื้อต่อเข้ากับท่อซิลิโคนใส (food grade) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตร ณ ปลายอีกด้านของท่อ
ต่อเข้ากับปั๊ มสาหรับช่วยดูดน้ าผึ้ง ทั้งนี้ปลายเข็มจะเจาะที่รังชันโรงแล้วดูดน้ าผึ้งออกจากรังโดยตรงเข้าสู่ ภาชนะ
รองรับ จากนั้นจะทาการรวบรวมน้ าผึ้งแยกตามสายพันธุ์นาไปกรองผ่านผ้าขาวบางเพื่อใส่ ในภาชนะบรรจุที่ใหญ่
ขึ้น แล้วนามาบรรจุใส่ในขวดที่ผา่ นการเป่ าลมร้อน ปิ ดฝาและฟิ ล์มยืด ติดฉลาก ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 กระบวนการผลิตน้ าผึ้งชันโรงของกลุ่มฯ
มาตรฐานการผลิตขั้นต้น (primary GMP) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรู ปที่
บรรจุ ใ นภาชนะพร้ อ มจ าหน่ า ย เพื่ อ ลดและขจัด ความเสี่ ย งจากอัน ตรายที่ อ าจเกิ ด จากกระบวนการผลิ ต
โดยหลักเกณฑ์จะครอบคลุมตั้งแต่อาคาร สถานที่ผลิต อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิต การคัดสรรวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต บุคลากร การจัดเก็บผลิตภัณฑ์จนกระทัง่ การขนส่ งผลิตภัณฑ์อาหารถึงมือผูบ้ ริ โภค โดยมีหลัก
สาคัญ 3 ประการได้แก่ 1. ป้องกันการปนเปื้ อนในขั้นการเตรี ยม 2. ลด ยับยั้ง ทาลายจุลินทรี ยก์ ่อโรค 3. ป้องกัน
การปนเปื้ อนซ้ าหลังการแปรรู ป ผูป้ ระกอบการอาหารแปรรู ปที่ควรปฏิบตั ิตามเกณฑ์ primary GMP ได้แก่ ผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทของกิน ของฝาก กลุ่มเกษตรกรในชุมชน วิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กล่าวคือ
มีกาลังการผลิตรวมไม่เกิน 5 แรงม้า (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556)
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
มีลกั ษณะเป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์ เชิ งลึกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ ยง
ชันโรงบ้านคลองต่อในด้านการบริ หารจัดการและการดาเนินการผลิต 2) การสารวจปริ มาณน้ าในอาหาร (Aw)
ของน้ าผึ้งชันโรง 3) การสารวจสภาพการปนเปื้ อนทางจุลินทรี ยข์ องกระบวนการปฏิบตั ิงาน แล้วทาการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน primary GMP เพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุ งและเสนอแนวทางปรับปรุ งการทางาน
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
วิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มเพาะเลี้ ยงชันโรงบ้านคลองต่อเป็ นตัวแทนรู ปแบบของกระบวนการผลิ ตน้ าผึ้ง
ชันโรงประเภทวิสาหกิ จชุ มชนในพื้นที่จังหวัด สงขลา ที่ มีศกั ยภาพและมี ความต้องการพัฒนายกระดับสิ นค้า
OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทาการเก็บข้อมูลพื้นฐานการดาเนินงานของกลุ่มฯ เช่น ที่มา
และรู ปแบบของการดาเนินงานของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย กลุ่มลูกค้า และกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
ห่วงโซ่การผลิตน้ าผึ้งชันโรง
การเก็บตัวอย่างสาหรับทดสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการประกอบด้วยตัวอย่างน้ าผึ้งจากรังชันโรงทั้ง
3 สายพัน ธุ์ ไ ด้แ ก่ Geniotrigona thoracica, Heterotrigona itama, Tetragonula larviceps โดยมี การเลื อ กสุ่ ม เก็ บ
ตัวอย่างน้ าผึ้ง 1 รังต่อหนึ่งสายพันธุ์ต่อหนึ่งฟาร์ มจากสมาชิกซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตน้ าผึ้งชันโรงปริ มาณสู งที่สุดของกลุ่ม
จานวน 3 ราย ซึ่งแต่ละฟาร์มที่เลือกเก็บตัวอย่างมีการเพาะเลี้ยงชันโรงครบทั้งสามสายพันธุ์
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1) การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตน้ าผึ้ง
ชันโรง
2) การสุ่ ม เก็บ ตัวอย่างน้ า ผึ้ งชัน โรง เพื่ อ ตรวจวิ เ คราะห์ ทางห้อ งปฏิ บัติ การทดสอบ เพื่ อ ตรวจ
วิเคราะห์ค่า Aw และเก็บตัวอย่างน้ าผึ้งชันโรงรวมไปถึงสว็อป (swab) พื้นผิวตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ผลิตน้ าผึ้งชันโรง ได้แก่ มือผูป้ ฏิบตั ิงาน ท่อซิ ลิโคน และส่ วนปลายของหลอดแก้วสาหรับดูดน้ าผึ้งจากรังชันโรง
ภาชนะบรรจุน้ าผึ้งชันโรงซึ่งรวม ขวด แกลลอน ฝาสาหรับปิ ด เพื่อวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้ อนจุลินทรี ย ์
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ก่อโรค ได้แก่ yeasts and molds, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Fecal coliform โดยจะทาการ swab ซ้ า
3 ครั้งสาหรับพื้นผิวจากตัวอย่างประเภทขวด แกลลอน และฝาสาหรับปิ ด
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตัวอย่างน้ าผึ้งและสว็อปจากพื้นผิวในกระบวนการผลิ ตจะส่ งตรวจวิเคราะห์ค่าทางจุลินทรี ย ์ อ้างอิง
วิธีการตาม FDA 2001 Bacteriological Analysis Manual, US. FDA, APHA (WATER) 2005 โดยห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

5. ผลการวิจัย
การสารวจสถานที่ผลิตน้ าผึ้งชันโรงเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการผลิตอาหารขั้นต้น (แผนภาพที่ 3)
พบว่าผูผ้ ลิตมีการจัดการด้านสุ ขลักษณะของอุปกรณ์ เครื่ องมือ ที่ค่อนข้างดี แต่ การขาดโรงเรื อนผลิตที่แยกเป็ น
สัดส่วนจากที่พกั อาศัยเป็ นปัจจัยหลักที่ทาให้ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานฯ
สถานทีต่ ้งั และอาคารผลิต

• ขาดโรงเรื อนผลิตที่แยกเป็ นสัดส่วนจากที่พกั อาศัย

เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการผลิต

• อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว รวบรวม และบรรจุน้ าผึ้งส่วนใหญ่
เหมาะสาหรับใช้กบั อาหาร แต่มีบางส่ วนต้องเปลี่ยนให้เหมาะสม

การควบคุมกระบวนการผลิต

• มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายน้ าผึ้งที่เก็บเกี่ยว และภาชนะบรรจุโดย
ไม่ให้เกิดการปนเปื้ อนข้าม
• ควรควบคุมระยะเวลาการเป่ าลมร้อนขวดแก้วก่อนนามาบรรจุน้ าผึ้ง
ชันโรง

การสุ ขาภิบาล

• ขาดโรงเรื อนผลิตจึงไม่มีการจัดการด้านสุ ขาภิบาลที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ส่วนใหญ่ของข้อนี้

การบารุงรักษาและทาความสะอาด

• มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่ องมือในการเก็บเกี่ยวน้ าผึ้งก่อน
และหลังการใช้งาน และมีการเก็บรักษาที่ป้องกันการปนเปื้ อนข้าม

สุ ขลักษณะของผู้ปฏิบตั งิ าน

• ผูป้ ฏิบตั ิงานควรสวมถุงมือและผ้ากันเปื้ อนขณะทาการรวบรวมและ
บรรจุน้ าผึ้งชันโรง

แผนภาพที่ 3 การดาเนินการผลิตเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานการผลิตอาหารขั้นต้น
ตารางที่ 1 ค่าปริ มาณจุลินทรี ยเ์ ริ่ มต้นของตัวอย่างน้ าผึ้งชันโรงจากรัง
ตัวอย่าง

Yeast and mold (CFU/ml)

G. thoracica
H. itama
T. larviceps

0
24
170±137.4

หมายเหตุ ค่าที่แสดงเป็ นค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า
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Salmonella spp.
/10ml
Not detected
Not detected
Not detected

S. aureus (CFU/ml)
Not detected
Not detected
Not detected
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ตารางที่ 2 ค่าปริ มาณจุลินทรี ยเ์ ริ่ มต้นของภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ตัวอย่าง swab
1. เหยือกพลาสติกต่อจากปั๊ม
2. ปลายสายพลาสติก
3. ปลายหลอดแก้วดูดน้ าผึ้งเข้า
สู่เหยือกพลาสติก
4. ขวดแก้วขนาด 75 ml. (ก่อน
เป่ าลมร้อน)
5. ขวดแก้วขนาด 100 ml. (ก่อน
เป่ าลมร้อน)
6. ขวดแก้วขนาด 250 ml. (ก่อน
เป่ าลมร้อน)
7. ฝาขวดแก้วขนาด 75 ml.
8. ฝาขวดแก้วขนาด 100ml.
9. ฝาขวดแก้วขนาด 250ml.
10. แกลลอนพลาสติก
11. มือของผูป้ ฏิบตั ิงาน
12. ท่อพลาสติกปั๊ม
13. ปลายเปิ ดของโถบรรจุรวม
น้ าผึ้งชันโรง
14. ผ้าขาวบางสาหรับกรอง

S. aureus
(CFU/ml)
Not detected
Not detected

Salmonella spp.
(CFU/ml)
Not detected
Not detected

Fecal coliform
(CFU/ml)
Not detected
Not detected

Yeasts and molds
(CFU/ml)
1
1

Not detected

Not detected

Not detected

2

Not detected

Not detected

Not detected

2

Not detected

Not detected

Not detected

Not detected

Not detected

Not detected

Not detected

Not detected

Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected

Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected

Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected

1
Not detected
Not detected
Not detected
6.1*102
5

Not detected

Not detected

Not detected

4

Not detected

Not detected

Not detected

Not detected

หมายเหตุ ค่าตรวจวิเคราะห์สาหรับภาชนะบรรจุที่แสดงเป็ นค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า
ตารางที่ 3 ค่าปริมาณน้าในอาหาร (Aw) ของตัวอย่างน้าผึง้ ชันโรง
ตัวอย่างน้าผึง้
น้ าผึ้งชันโรงเก็บจากรัง
G. thoracica
H. itama
T. larviceps
น้ าผึ้งชันโรงบรรจุขวด 2 เดือน
G. thoracica
H. itama
T. larviceps

Aw

อุณหภูมิ (๐C)

0.784±0.001
0.723±0.003
0.671±0.002

25.8±0.5
25.8±0.4
25.7±0.3

0.827±0.001
0.767±0.001
0.684±0.001

25.3±0.2
25.3±0.3
25.3±0.4
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6. อภิปรายผล
การที่ผผู ้ ลิตอาหารในระดับวิสาหกิจชุมชนสามารถปรับปรุ งกระบวนการผลิตอาหารให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้องจะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ นาไปสู่
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จากการสารวจกระบวนการผลิตน้ าผึ้งชันโรงบรรจุขวดของวิสาหกิจชุมชน
เพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลักที่จาเป็ นต้องมีการจัดการอย่างถูกสุ ขลักษณะเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยจากการปนเปื้ อนเชื้ อก่อโรคทางเดินอาหาร ได้แก่ การเก็บเกี่ยว การรวบรวม และการบรรจุ
น้ าผึ้งชันโรง ซึ่ งขั้นตอนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้ อนข้ามได้ถา้ หากว่าอุปกรณ์ เครื่ องใช้ที่เกี่ยวข้องได้แก่
ปลายหลอดแก้วสาหรับดูดน้ าผึ้ง ท่อซิ ลิโคน และภาชนะบรรจุต่างๆ ที่ใช้ในการรวบรวมและแยกบรรจุน้ าผึ้ง
ชันโรง ไม่ได้ผ่านการทาความสะอาดและมีการทาลายเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารอย่างเพียงพอ นอกจากนี้มือของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในขั้นตอนต่างๆ ก็จาเป็ นต้องมีการรักษาความสะอาดหรื อมีการป้องกันการปนเปื้ อนข้ามจากการใช้
มือที่ไม่สะอาดสัมผัสอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ในขณะปฏิบตั ิงานด้วย จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางจุลินทรี ยไ์ ม่พบ
การปนเปื้ อนของแบคทีเรี ยก่อโรคในน้ าผึ้งที่ดูดจากรังชันโรง แต่กลับพบราและยีสต์ที่ปนเปื้ อนโดยธรรมชาติใน
น้ าผึ้งบางตัวอย่างซึ่งมีปริ มาณสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 211 พ.ศ. 2543
เรื่ อง น้ าผึ้ง และมาตรฐานสิ นค้าเกษตร(มกษ. 8003-2556) ที่กาหนดให้พบได้ในตัวอย่างไม่เกิน 10 CFU/ml หรื อ
10 CFU/g จึงควรที่จะเพิ่มกระบวนการให้ความร้อน เช่น การพาสเจอร์ ไรส์ หรื อการลดปริ มาณความชื้นในน้ าผึ้ง
เพื่อลดปริ มาณน้ าในอาหารและช่วยยับยั้งการเจริ ญเติบโตของยีสต์และรา เพราะหากมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
จะทาลายคุณภาพของน้ าผึ้งชันโรง
ผลการวิเคราะห์ทางจุลินทรี ยไ์ ม่พบการปนเปื้ อนของแบคทีเรี ยก่อโรคในอุปกรณ์สาหรับการรวบรวม
และบรรจุขวดของน้ าผึ้งชันโรง พบราและยีสต์ที่ปนเปื้ อนในอุปกรณ์บางชนิดแต่ปริ มาณยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
การปนเปื้ อนที่ ยอมให้พบได้ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ขและมาตรฐานสิ นค้าเกษตร (ตารางที่ 2)
มีการตรวจพบการปนเปื้ อนราและยีสต์จานวนมากที่มือของผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งปฏิบตั ิงานในฟาร์ มเพาะเลี้ยงชันโรง
ด้วย ซึ่ งการปนเปื้ อนของเชื้อก่อโรคบนมือของผูป้ ฏิบตั ิงานจัดเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้เกิดการปนเปื้ อนข้ามใน
กระบวนการผลิ ตอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลินทรี ยท์ ี่ พบได้บ่อยบนมื อผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ได้แก่ E.coli, S. aureus
(Lambrechts et al., 2014) จึงจาเป็ นต้องมีการรักษาความสะอาดของมือและสวมถุงมือขณะปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกัน
การปนเปื้ อนข้าม
ค่าปริ มาณน้ าในอาหารที่จุลินทรี ยน์ าไปใช้ได้ (Aw) จากตารางที่ 3 ที่ตรวจวัดได้ในตัวอย่างน้ าผึ้งชันโรง
ทั้งที่เก็บใหม่จากรังและที่บรรจุในขวดแล้วเป็ นเวลาสองเดือน พบว่ามีค่า Aw ที่ค่อนข้างสู ง อายุการเก็บรักษาที่
เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะทาให้ค่า Aw เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าตัวอย่างน้ าผึ้งที่บรรจุในขวดเป็ นเวลานาน 2 เดือนมีค่า
Aw สู งกว่าน้ าผึ้งที่เก็บใหม่จากรัง ซึ่ งค่า Aw ที่ระดับ 0.7-0.8 นี้ ยังจัดว่าไม่ปลอดภัย มีโอกาสที่จุลินทรี ยบ์ างชนิด
เช่น halophilic bacteria, yeast และเชื้อราต่างๆ ที่อาจปนเปื้ อนและเจริ ญเติบโตได้ โดยเฉพาะ osmophilic yeast ที่
มักพบในน้ าผึ้ง (Jermini et al., 1987) จึงควรทดลองหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดปริ มาณน้ าในอาหารหรื อค่า
Aw ในผลิตภัณฑ์ เช่น การระเหยน้ าบางส่วนโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศหรื อน้ าอุณหภูมิช่วง 30-40 ๐
C หรื อใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์หรื อไมโครเวฟ (Singh and Singh, 2018) เพื่อให้ค่า Aw ในน้ าผึ้งอยู่
ในระดับที่จะมัน่ ใจว่ายีสต์และราไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ซึ่งจะอยูท่ ี่ระดับค่า Aw ประมาณ 0.6
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรี ยเ์ ริ่ มต้นและปริ มาณน้ าในอาหารของวัตถุดิบน้ าผึ้งชันโรง
และค่าปริ มาณจุลินทรี ยเ์ ริ่ มต้นของอุปกรณ์และเครื่ องใช้สาหรับกระบวนการบรรจุขวดพบว่าขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
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ในปัจจุบนั ของกลุ่มฯ มีความเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนจุลินทรี ยก์ ่อโรคน้อย แต่มียงั มีโอกาสเกิดการปนเปื้ อนข้ามของ
ยีสต์และราในธรรมชาติจากน้ าผึ้งในฟาร์ ม ซึ่ งหากสะสมในผลิตภัณฑ์มากขึ้นจะทาให้น้ าผึ้งเกิดเป็ นฟองและมี
กลิ่นหมัก ทาให้สูญเสี ยคุณลักษณะที่ดีของน้ าผึ้ง แนวทางปฏิบตั ิเพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ได้แก่ การป้ องกันการปนเปื้ อนข้ามของยีสต์และราโดยการสวมถุ งมื อที่
ปลอดเชื้อขณะปฏิบตั ิงานตั้งแต่กระบวนการเก็บเกี่ยว การรวบรวม และการบรรจุขวด นอกจากนี้ยงั จาเป็ นต้องมี
กระบวนการที่ช่วยลดค่า Aw ของน้ าผึ้งชันโรงที่ได้ซ่ ึ งยังสู งกว่าระดับที่ปลอดภัยต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์
ที่ทาให้อาหารเน่าเสี ย สามารถทาได้โดยออกแบบระบบการให้ความร้อนจากพลังงานน้ าที่ช่วงอุณหภูมิ 30-40 ๐C
หรื อ พลังงานแสงอาทิ ตย์ซ่ ึ งจะช่ วยลดปริ มาณยีสต์และราเริ่ มต้นในน้ าผึ้งวัตถุดิบได้ทาให้ช่วยรั กษาคุณภาพ
ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ผลการสารวจค่า ปริ ม าณน้ าในอาหารของน้ า ผึ้งชันโรงและการปนเปื้ อนทางจุลินทรี ยข์ อง
อุปกรณ์ และส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการเก็บรวบรวมและบรรจุน้ าผึ้งชันโรง เป็ นองค์ความรู ้ที่ใช้สาหรับ
การออกแบบกระบวนการผลิตและสถานที่ผลิตน้ าผึ้งชันโรงอย่างถูกสุ ขลักษณะ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) การศึกษาวิจยั ด้านอายุการเก็บรักษาของน้ าผึ้งชันโรงส่ วนที่ผ่านกระบวนการบรรจุโดยไม่ผา่ น
กระบวนการแปรรู ป เช่น การลดความชื้ น การพาสเจอร์ ไรส์ และน้ าผึ้งส่ วนที่ผ่านกระบวนการแปรรู ปขั้นต้น
จะช่วยยืนยันความจาเป็ นของกระบวนการเหล่านั้นต่อการยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งชันโรง
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) เพื่อศึกษาระดับจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ (3) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ จริ ย ธรรมและความมั่น คงปลอดภัย ทางด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กลุ่มตัวอย่างได้แ ก่ ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึ กษา มหาวิทยาลัยของรั ฐ บาล (จากัดจานวนรั บ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล และ มหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 1,000 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า (1) ภาพรวมของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจริ ยธรรมและความความมัน่ คงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่ อสังคมออนไลน์ รองลงมา คือ ด้านสังคม (2) ภาพรวมของจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ด้านจริ ยธรรมเรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ การโกหกหลอกลวงทาง
อินเทอร์ เน็ต และการเข้าถึงภาพลามกอนาจาร ส่ วนด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ อินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นแหล่งก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และ
ภาครัฐต้องเข้มงวดด้านนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น และ (3) ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านความรู ้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ วนด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ไม่มีอิทธิ พล
ต่อจริ ยธรรม และความความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสาคัญ : จริ ยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติ ความมัน่ คงปลอดภัย
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ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the level of factors affecting ethics and security in
information technology, (2) to study the level of ethics and security in information technology and (3) to study
the factors influencing ethics and security in information technology. The samples consisted of 1,000
administrators, lecturers, employees, and students from government university (limited number of receiving),
Rajabhat University, Rajamangala University and private universities, obtain by multi state random sampling.
The instrument was a questionnaire. The data were analyzed using the frequency, percentage, mean, standard
deviation and multiple regression analysis.
The results showed that (1) the overview of the factors that have an impact on Ethics and Information
technology security at a high level. The areas with high averages were behavior using computer and social media
next was the social aspect. (2) overview of ethics and security in Information technology at a high level. The areas
with high averages were internet scams and access to pornography.
As for information technology security with high averages were the internet and social media which
were the source of computer crimes and the government must be more strict in the security policy of information
technology. (3) factors influencing the ethics and security of information technology with statistical significance
at the 0.05 level, respectively, were: the behavior of using computers and social media, economic, social and
knowledge and understanding of information technology, the knowledge and understanding of the Act no ethical
influence and information technology security.
Keywords: Ethics, Information Technology, Act, Security

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้น ผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต
และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Twitter YouTube และ Instagram เป็ นต้น ได้เพิ่มจานวนมากขึ้น
อย่างรวดเร็ ว เพราะว่ามี อุปกรณ์ ที่ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึ งอิ นเทอร์ เน็ต ได้หลากหลายชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ นโน้ต บุ๊ ค
คอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต แล็บท็อป เป็ นต้น และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) นัน่ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็ นการช่วยยกระดับรายได้ของ
ประชากรของประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งเผชิญ
กับความท้าทายต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบ
ต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ (1) การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างขาด
ความรับผิดชอบ (2) การละเมิดความเป็ นส่ วนตัว (3) การขโมยอัตลักษณ์ (4) การเจาะระบบ การทาลายข้อมูล
การล้วงความลับส่ วนบุคคลและองค์กร (5) การโจมตีดว้ ยไวรัสประเภทต่าง ๆ (6) การละเมิดลิขสิ ทธิ์ (7) การส่ ง
อีเมลที่ไม่ได้รับเชิญ (8) การใช้ Facebook Like ถ่ายทอดสดในเรื่ องที่ไม่เหมาะสม เช่น การเปลื้องผ้าโชว์สัดส่วน
ลามกอนาจาร (9) การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะต่างๆ เช่น การปลอมแปลง การโจมตีดว้ ยไวรัส
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การกรรโชกข่มขู่ การใช้ความรุ นแรง การหลอกหลวงทางอินเทอร์เน็ต ทาให้ผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์ทวั่ ไปเกิดความรู ้สึก
ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป
ส่ วนผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีท้ งั ด้านบวก และด้านลบ สอดคล้องกับบทความวิจยั ของ
ปรานอม หยวกทอง (2564) รายงานว่า (1) ผลกระทบทางบวก ได้แก่ ทาให้คุณภาพชีวิตได้รับความสะดวกสบาย
และรวดเร็ วในการสื่ อสารและทางาน ช่วยในการตัดสิ นใจและการกระจายข้อมูลข่าวสารไปได้ทวั่ ทุกแห่ งซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม ทาให้เกิดชุมชนเสมือน ซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่ องเดียวกัน
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ความรู ้ซ่ ึ งกันและกันได้ ด้านการเรี ยนการสอน ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหาของ
บทเรี ยนได้อย่างชัดเจน เช่น การจาลองสภาวะสิ่ งแวดล้อม จาลองการขับเครื่ องบิน จาลองการขับรถยนต์ เป็ นต้น
รวมถึงทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือ ทาให้มนุษย์ตอ้ งขวนขวายพัฒนาตนเอง
และปรับตนเองให้กา้ วทันความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ ทัว่ โลก
(2) ผลกระทบทางลบ ได้แก่ ด้านคุณภาพชี วิต ทาให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต เช่น โรคอันเกิด
จากการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์เป็ นเวลานาน ได้แก่ อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริ เวณข้อมือเนื่องจากจับเมาส์
หรื อใช้แป้นพิมพ์เป็ นเวลานาน อาการปวดคอ ไหล่ และหลัง การเกิดปัญหาด้านสายตาเนื่องจากเพ่งมองที่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ เป็ นเวลานานติดต่อกัน เป็ นต้น โรคทนรอไม่ได้ (Hurry Sickness) เกิดกับผูท้ ี่ใช้งานอินเทอร์ เน็ต ซึ่ ง
ทาให้ผใู ้ ช้เป็ นคนขี้เบื่อ หงุดหงิดง่าย ใจร้อน เครี ยดง่าย ความอดทนลดลง ทนรอเครื่ องดาวน์โหลดนานๆ ไม่ได้
จะกระวนกระวาย ซึ่งจะเป็ นพฤติกรรมติดตัวไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวันด้วย หากมีอาการมากๆ
อาจจะเข้าข่ายโรคประสาทได้ส่วนด้านสังคม ทาให้เกิดการขาดทักษะทางสังคม เนื่องจากอินเทอร์ เน็ตทาให้เกิด
การสื่ อสารกันได้โดยไม่ตอ้ งพบเจอกัน เช่น Social Network อย่าง Facebook ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่าบุคคลใน
สังคมน้อยลง ไม่ว่าจะเป็ นทักษะการพูด การฟั ง การทางานร่ วมกัน ทาให้เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มากขึ้น
และรุ นแรงขึ้น เช่น การขโมยข้อมูลของบริ ษทั และนาไปเปิ ดเผยกับบริ ษทั คู่แข่ง การเจาะระบบของธนาคารและ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินในบัญชี ธนาคารให้สูงขึ้น การล่อลวงผูท้ ี่เล่นอินเทอร์ เน็ตและก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ
การเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ทั้งภาพลามกอนาจาร การพนันออนไลน์ การจาหน่ายของ
ผิดกฎหมาย หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่มีเนื้อหาแอบแฝงแนวคิด ก้าวร้าว รุ นแรง การส่ งไวรัสเข้าไปทาลายข้อมูลของ
ผูอ้ ื่น เป็ นต้น ตลอดจนด้านการเรี ยนการสอน ผูส้ อนปล่อยให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาและเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนที่ มี
ประสบการณ์น้อยอาจตีความได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงการใช้อินเทอร์ เน็ตในทางที่ผิด ดังนั้น ผูส้ อนจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องเรี ยนรู ้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนการสอน รวมทั้งให้คาแนะนา อบรมสั่งสอนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมควบคู่ไปกับการใช้เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
จากที่กล่าวมาทั้งหมดผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการศึกษาถึงผลกระทบจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อสังคมออนไลน์ ส่ วนด้านใดบ้างที่จะส่ งผล
ต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาชนทัว่ ไป โดยขั้นแรกของการศึกษา
ในครั้งนี้ คือ ศึกษาในกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
สาหรับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากหนังสื อของ Jame A. O’Brien
(2021) ที่ ไ ด้อ ธิ บ ายมาตรฐานความประพฤติ ส าหรั บ ผู ้ที่ เ ป็ นมื อ อาชี พ โดยสมาคมผูเ้ ป็ นมื อ อาชี พ ทางด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ (Association of Information Technology Professional : AITP) ที่ ไ ด้ใ คร่ ค รวญร่ วมกัน
พิจารณาและได้ให้แนวทางเป็ นเครื่ องชี้ นาว่า ผูเ้ ป็ นมืออาชี พในทางธุ รกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาต้องมี
เครื่ องชี้ นาด้านจริ ยธรรมความประพฤติ ที่ดีมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตและรั กษาความเป็ นส่ วนตัว ส่ วนงานวิจัยนี้
สามารถแยกแยะออกเป็ น 4 ด้าน คือ (1) ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม พระราชวรมุนี : ประยุทธ์ ปยุตโต (2562)
ให้ทรรศนะว่า จริ ยธรรมหมายถึง การดาเนินชีวิตความเป็ นอยู่ การคลองชีวิตการใช้ชีวิตการเคลื่อนไหวของชีวิต
ทุกด้านทุกระดับ ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ การปฏิ บัติกรรมฐานเจริ ญสมาธิ บาเพ็ญสมถะ เจริ ญวิปัสสนา
(2) ด้ านความมั่นคงปลอดภัยทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ Gary B. Shelly (2020) ได้เขียนเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรี ยกว่า เทคโนโลยีชีวมาตร (Biometrics Technologies) คือ
เทคโนโลยีที่ ใช้ยืนยันตัวบุคคล โดยการผสมผสานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ด้านชี วภาพทาง
การแพทย์ม าบู ร ณาการร่ วมกัน เพื่ อ ใช้ก าหนดหรื อ ระบุคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะส่ ว นบุคคลทั้ง ด้า นกายภาพ และ
พฤติ ก รรม ได้แ ก่ ลายพิ ม พ์นิ้ ว มื อ ฝ่ ามื อ ม่ า นตา ใบหน้า เสี ย งพู ด ลายเซ็ น ดี เ อ็น เอ เป็ นต้น (3) ด้ า นระบบ
การควบคุมและตรวจสอบ (System Controls and Audits) James A.O’Brien (2021) ได้อธิ บายว่า การควบคุม
ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับทฤษฎีความพยายามที่
จะทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ไม่มีขอ้ ผิดพลาด การควบคุมระบบสารสนเทศ จาเป็ นต้องพัฒนาระบบ
ขึ้ น มา ส่ ว นการตรวจสอบความปลอดภัย ได้แ ก่ ก ารตรวจสอบภายในโดยพนัก งานและผู ้บ ริ ห าร และมี
การตรวจสอบภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นผูท้ รงวุฒิจากภายนอก เช่น ระบบการตรวจสอบด้านบัญชี ในส่วนของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะมี ก ารตรวจสอบโดยการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ เ ข้า มาตรวจสอบที่ เ รี ยกว่ า ตรวจสอบ
การประมวลผลข้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data Processing : EDP) (4) ด้ า นการจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลัดดา โกรส (2564) ได้ให้ทรรศนะว่า สามารถจาแนกเป็ นกลยุทธ์การจัดการที่ สาคัญ 3 ด้าน คือ
กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ระบบการจัดการสารสนเทศ ซึ่ งกลยุทธ์ท้ งั
3 นี้ ต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนงานขององค์การรวมทั้งวิธีการดาเนินงานด้วย
ส าหรั บ กรอบแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ วิ จัย ประกอบด้ว ย ในตอนที่ 1 คื อ ตัว แปรอิ ส ระ
ประกอบด้วย (1) อายุ (2) เพศ (3) ระดับการศึกษา (4) ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2
ปั จจัย ประกอบด้วย (1) ปั จจัยลักษณะประชากร คือ ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา (2) ปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ความรู ้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นๆ ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ปั จจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อสังคมออนไลน์ส่วนตัวแปรตามประกอบด้วย (1) จริ ยธรรม
และความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ อจริยธรรม และความมั่นคง
ปลอดภัยทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู ้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
- ด้านสังคม
สาหรับปัจจจัยที่มีผลต่อคุณธรรม
- ด้านเศรษฐกิ
- กับพฤติกรรมการใช้ คอมพิวเตอร์และ
สื่ อสังคมออนไลน์

จริยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัย
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจริ ยธรรม และความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อศึกษาระดับจริ ยธรรม และความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. สมมุติฐานการวิจัย
ปั จจัยที่น่าจะส่ งผลกระทบต่อจริ ยธรรมทัว่ ไปและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แก่ (1) ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (2) ความรู ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (3) ปัจจัยทางสังคม (4) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (5) ปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อสังคมออนไลน์ ที่มีอิทธิ พลต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจยั วิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลรวม 61 สถาบัน จาแนกออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามลักษณะของมหาวิทยาลัย ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัย
ของรัฐบาล (จากัดจานวนรับ) (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ (3) มหาวิทยาลัยราชมงคล และ (4) มหาวิทยาลัยเอกชน
บุคลากรทั้งสิ้ น 38,591 คน และนักศึกษารวมทั้งสิ้ น 696,796 คน ใช้ตวั อย่างจานวน 1,000 คน โดยกาหนดขนาด
ตัวอย่างด้วยวิธีการของ ทอมสัน (Thompson, S.K.2002) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 สัมประสิ ทธิ์ ความผัน
แปร 0.5 ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 สุ่ มมหาวิทยาลัยเป็ นตัวอย่างจานวน 10 สถาบันด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิได้แ ก่
มหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 6 สถาบัน มหาวิทยาลัยของรัฐบาล จานวน 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยราชมงคล อย่างละ 1 สถาบัน
ขั้นตอนที่ 2 สุ่ มตัวอย่าง ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาจานวน 1,000 คนจาก 10 สถาบัน
ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
แหล่งข้ อมูล
แหล่ งข้อมู ลการวิ จัย คื อ ผู ้บริ หาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึ กษา ในสถาบันอุ ดมศึ กษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 10 สถาบัน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สาเหตุที่เก็บข้อมูล
เพียงบุคลากรทางการศึกษา เพราะว่าเป็ นข้อมูลที่สามารถค้นคว้าหาได้ง่ายกว่าคนในสายอาชีพอื่น
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับในเรื่ อง
ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อจริ ยธรรม และความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการละเมิ ด
จริ ยธรรมและภัยคุกคามความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 ชุด จานวน 67 ข้อ และ
ลักษณะทางประชากร จานวน 4 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1. ตรวจสอบความเที่ยงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน
ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ
2. การทดสอบความเชื่อมัน่ ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.982 มากกว่า 0.70 (กัลยา วานิชยปัญญา, 2558)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษาทั้ง 10
แห่งในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้การจาแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนับจานวนและหาค่า
ร้อยละอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา
2. ใช้หาค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิ บายระดับ ปั จจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อจริ ยธรรม และความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 5 ด้าน
4. ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ศึกษาอิทธิ พลที่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อจริ ยธรรม และความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 5 ด้าน
5. การใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

6. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ มีเนื้ อหาครอบคลุมถึงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อจริ ยธรรม และความมัน่ คงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านความรู ้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสื่ อสังคมออนไลน์
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7. ผลการวิจัย
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จนถึงระดับปริ ญญาเอก
เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่ วนใหญ่ เป็ นเยาวชนคนรุ่ นใหม่ มีอายุ 20 – 25 ปี รองลงมาเป็ น อายุต่ากว่า 20 ปี
ส่วนใหญ่จบการศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับ
มากและระดับปานกลาง ผลการศึกษาพบว่า
(1) ภาพรวมของปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อจริ ยธรรม และความความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่ อสังคมออนไลน์ รองลงมา ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ วนต้านที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้าน
S. D.
ความหมาย
X
1. ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.72
.66
มาก
2. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
3.14
.91
ปานกลาง
3. ทางสังคม
3.96
.65
มาก
4. เศรษฐกิจ
3.85
.68
มาก
5. พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสื่ อสังคมออนไลน์
3.98
.70
มาก
รวม
3.72
.56
มาก
1.1 ระดับความรู ้ความเข้าในเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ ความรู ้
เรื่ อ งเว็บ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook Line Twitter YouTube Instagram รองลงมาคื อ ความรู ้ เ รื่ อ ง
การจัดเก็บข้อมูล เช่น การสร้างโฟลเดอร์ (Folder) การจัดการแฟ้มข้อมูล (File) การสารองข้อมูล (Backup) และ
ความรู ้เรื่ องข้อมูล เช่น การจัดการข้อมูล และฐานข้อมูล (Database) ตามลาดับ
1.2 ระดับ ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เรื่ องที่ มีค่าเฉลี่ย ระดับปานกลาง
ได้แ ก่ พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ ปี พ.ศ. 2550 รองลงมาเป็ นเรื่ อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2560 และ
ความรู ้เรื่ องพระราชบัญญัติลิทธิบตั ร ปี พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ตามลาดับ
1.3 ระดับ ปั จ จัย ด้านสั ง คม เรื่ อ งที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ระดับ มาก ได้แ ก่ เรื่ อ งบัน เทิ ง คนดู ภาพยนตร์ และ
โทรทัศ น์ ล ดลง เพราะหัน มาดู ท างออนไลน์ ม ากขึ้ น เช่ น YouTube รองลงมาเป็ นเรื่ อ งสื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี
ผลกระทบต่อสังคมในด้านลบ เช่น มีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต การปลอมแปลงเฟซบุ๊ก การละเมิดความเป็ น
ส่ วนตัว การโพสต์ภาพลามกอนาจารการค้ายาเสพติด ตลอดจนการเล่นพนันออนไลน์ และสื่ อสังคมออนไลน์มี
ผลกระทบต่อสังคมในด้านบวก เช่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม การมีโน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน
มีราคาถูกลง ตามลาดับ
1.4 ระดับ ปั จ จัย ด้านเศรษฐกิ จ เรื่ อ งที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ระดับ มาก ได้แ ก่ เกิ ด ธุ ร กิ จ บริ การใหม่ ๆ เช่ น
การรับส่ งสิ นค้าพัสดุแบบรี บด่วน เช่น Kerry Express ฯลฯ รองลงมาเป็ นเรื่ อง เกิดธุรกิจประเภทตัวแทนทางด้าน
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การเงินในการจัดซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ และการจ้างงานของภาคธุรกิจบางกลุ่มลดลง เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสิ นค้า
ร้าน จาหน่ายสิ นค้า ตามลาดับ
1.5 ระดับปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อสังคมออนไลน์ เรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก ได้แก่ พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมาศึกษาเรี ยนรู ้จากอินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคม
ออนไลน์มากขึ้นเป็ นลาดับ เช่น Google Facebook Line YouTube เป็ นเวลานานมากขึ้น รองลงมาเป็ นเรื่ องพฤติกรรม
การซื้ อขายสิ นค้าเปลี่ยนไป โดยผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย หันมาใช้บริ การทางออนไลน์มากขึ้น และเกิดพฤติกรรมหลงไหล
การติดเกม และการพนันออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ตามลาดับ
(2) ภาพรวมของจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดทั้งสองด้านพบว่า ด้านจริ ยธรรมเรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ ปั ญหาเรื่ อง
การโกหกหลอกลวงทางอินเทอร์ เน็ต รองลงมาเป็ นเรื่ องการเข้าถึงภาพลามกอนาจาร ความรุ นแรง และความน่า
กลัวมีข้ ึน และความมีวินยั เรี ยนรู ้ ในการทางานลดลงตามลาดับ ส่ วนด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ อินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นแหล่งการก่ออาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ รองลงมาเป็ นเรื่ องของภาครัฐต้องเข้มงวดด้านนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สูงขึ้น มีการข่มขู่ กรรโชก ทางอีเมล และสื่ อสังคมออนไลน์ และ มีการแก้ไขกฎหมาย และเพิ่มโทษ
มากขึ้น เช่น พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ ปี 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ตามลาดับ
(3) ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สังคม
เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถอธิบายความฝันแปรของจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัย
ทางด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้อ ย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 (F = 317.239) ปั จ จัย ทั้ง 5 มี
ความสัมพันธ์ และสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ร้ อ ยละ 61.50 ปั จ จัย ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ จริ ย ธรรมและความมั่น คงปลอดภัย ทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เรี ยงตามลาดับได้แก่ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อ
สังคมออนไลน์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความรู ้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยขนาดอิทธิ พล
เท่ากับ 0.504 0.140 0.117 และ 0.084 ส่วนด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไม่มีอิทธิพล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อจริ ยธรรมความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย
รายละเอียด

Unstandardized
B
Std. Error
ค่าคงที่
0.503
0.091
ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.084
0.030
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
0.011
0.018
สังคม
0.117
0.033
เศรษฐกิจ
0.140
0.032
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ฯ
0.504
0.031
2
F = 317.239*, R = 0.784,
R = 0.615,
Std. Error of the Estimate = 0.418, Durbin-Watson = 1.866
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Standardized
Beta
0.082
0.015
0.113
0.142
0.529

สถิติ
ทดสอบ
t

P-value
(Sig.)

5.509
2.818*
0.623
3.495*
4.387*
16.228*

0.000
0.005
0.534
0.000*
0.000*
0.000*
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8. อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยพบว่าระดับปั จจัย ที่ส่งผลกระทบด้านความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและ ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และด้านสื่ อสังคมออนไลน์ท้ งั 5 ด้าน นั้นมีภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่ งอาจจะกล่าวได้ว่ามีความสาคัญมาก
โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อสังคมออนไลน์ และด้านสังคม แต่ดา้ นความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มีค่าเฉลี่ยปานกลาง น่ าจะเป็ นประเด็นปั ญหาที่ควรจะมีการวางแผนเพื่อเพิ่ม
ความสาคัญให้สูงขึ้นในทุกด้าน หากปล่อยประละเลยอาจจะมีปัญหาด้านกฎหมายต่อไป
ส่ วนระดับจริ ยธรรม และความมัน่ คงปลอดภัย ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านจริ ยธรรมมี
ค่าเฉลี่ยสู งกว่าด้านความมัน่ คงปลอดภัย ซึ่ งอาจจะเป็ นตัวชี้ วดั ในทางสังคมได้ประการหนึ่ งว่า ประชนชนให้
ความสาคัญหรื อรับรู ้ถึงจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยในระดับมากและยังมองว่าเรื่ องจริ ยธรรมมีความสาคัญ
ที่สุดในเรื่ องของเทคโนโลยี เมื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัย ได้องค์ความรู ้
ว่าปัจจัย มี 5 ปัจจัยได้แก่ ด้านความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม เศรษฐกิจ และ ด้านพฤติกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ ส่ วนด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) น่ าจะเป็ นเรื่ องที่ควรทบทวน
เพราะอาจจะเกิดจากการละเลยข้อกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นความสาคัญ หรื อให้ความสาคัญว่าเป็ นหลัก
ปฏิ บัติ อนั ดี ของประชาชนอยู่แล้วไม่จาเป็ นต้องบัง คับเราก็ปฏิ บัติ ดีปฏิ บัติชอบอยู่ในบทบาทที่ ถู กต้องจึ งให้
ความสาคัญน้อยไปให้ความสาคัญทางด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และ ด้านเศรษฐกิจ มากกว่า
สาหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
(1) ความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (2) ความรู ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (3) ปัจจัยทางสังคม (4) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (5) ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. สังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อ
จริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ได้แก่ ความรู ้ความ
เข้าใจเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อสังคมออนไลน์ สามารถอธิ บายความฝันแปรของจริ ยธรรมและความมัน่ คง
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (F = 317.239) ตัวแปรอิสระทั้ง
5 มีความสัมพันธ์กบั จริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 78.4 และสามารถ
อธิ บายการเปลี่ยนแปลงของจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร้อยละ 61.50
เมื่อพิจารณาอิทธิ พลพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ ปั จจัยทาง
สั ง คม ปั จ จัย เศรษฐกิ จ และพฤติ ก รรม ด้ว ยขนาดอิ ท ธิ พ ลเท่ า กับ 0.504 0.140 0.117 และ 0.084 ประเด็ น นี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาญวิทย์ พรนภดล. (2561) เรื่ อง “เปิ ดวิจยั Cyberbullying เยาวชนไทยกับความเสี่ ยงยุค
4.0” เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยง คือ เยาวชนไทย 55.9% รับคนที่ไม่รู้จกั เป็ นเพื่อน กว่า 30% เคยแกล้ง-ถูกแกล้ง 39.1%
เคยแชร์ หรื อกดไลก์เวลาเห็นข้อความ รู ปภาพ หรื อคลิปของเพื่อนที่กาลังถูกแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Bystander)
โดยชาญวิทย์ย้ าว่า การใช้งานอินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัยมีผลสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงที่จะถูกกลัน่ แกล้งบนโลก
ออนไลน์อย่างมาก การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวมากยิ่งเป็ นความเสี่ ยง ทั้งการรับคนอื่นที่ไม่รู้จกั มาเป็ นเพื่อน การแชต
หรื อ การออกไปพบคนแปลกหน้า ใช้รู ป จริ ง เป็ นรู ป โปรไฟล์ การไม่ ต้ ัง ค่ า ความเป็ นส่ ว นตัว ในการใช้ง าน
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การปล่อยให้ผอู ้ ื่นรู ้รหัสการใช้งาน รวมถึงไม่ Logout ออกจากระบบ เมื่อใช้งานเสร็ จหรื อให้ผอู ้ ื่นยืมใช้โทรศัพท์
“การแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืนจะต้องมองไปถึงต้นตอของปั ญหา นัน่ คือการสร้างวัฒนธรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตอย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน และประชาคม ในการร่ วมกัน
แก้ปัญหาและปลูกฝังวัฒนธรรมนี้ ” และสอดคล้องกับทรรศนะของ พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์. (2561) ที่กล่าวว่า
“ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์ เน็ตในกลุ่มเด็กและเยาวชน” เริ่ มเห็นปั ญหาได้ชัดขึ้น จึงได้บริ การให้คาปรึ กษา
ผ่ า น “Stop Bullying Chat Line” ทั้ง จะประสานกับ กองบัง คับ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เพื่อให้เข้ามาให้คาปรึ กษาเบื้องต้นทางเทคนิ คสาหรับการส่ งต่อกรณี ที่มี
การกลัน่ แกล้งรังแกในโลกออนไลน์ ในช่วงเวลา 16.00-22.00 น. ของทุกวัน รวมถึงจัดกิจกรรมอบรมการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยผ่านศูนย์ดิจิทลั ชุมชนด้วย

9. ข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการ
1. จากผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อสังคมออนไลน์
อยูใ่ นระดับมากแต่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในระดับปานกลาง ดังนั้น สถาบันการศึกษา
ต่างๆ ควรให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก่บุคลากรและนักศึกษาในรู ปแบบการอบรมและ/
หรื อการปรับปรุ งหลักสู ตร
2. ควรน าผลการศึ ก ษานี้ ไปใช้ใ นการวางแผนเพิ่ ม ระดับ จริ ย ธรรมและความมั่น คงปลอดภัย ของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง บุ ค ลากรและประชาชนทั่ว ไป ในการเพิ่ ม (1) ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (2) ความรู ้ เกี่ ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิ วเตอร์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ (3) ปั จจัยทางสังคม (4) ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ (5) ปั จจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และสื่ อสังคมออนไลน์ ให้สูงขึ้น

10. ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั ต่อยอดงานวิจยั ชิ้นนี้เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาผลกระทบต่อจริ ยธรรม
และความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโอกาสต่อไป
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยในครั้งต่อไป โดยการเพิ่มปั จจัย
ทางด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านการเมือง ด้านการระบาดของโรคอุบตั ิใหม่ เป็ นต้น
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พบว่ า ภาพรวมจากการประเมิ น ความพึ ง พอใจ มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ที่ 4.45 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.38 ซึ่ ง มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน, แอนดรอยด์, แชทบอท

2360

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ABSTRACT
The purpose of this research is to develop a chatbot application aiming to provide information and
answer related to student loan funds in a case study at the University of Phayao. The sample group of this research
is one hundred and eighty general personnel and ten student loan fund officers. Whereas the main methods
applying towards this research are Flutter, which is a framework for implementing android applications, Android
Studio, an open-source program for android emulators, and Dialogflow, which is used to develop the chatbot
supporting users' requirements. For statistical principles, this research is using average and standard deviation
that is used to evaluate the users' satisfaction. According to the result of this study, It was found the overall users'
satisfaction was at 4.45 on average, and the standard deviation was at 0.38, showing a high level of satisfaction.
Keywords: Application, Android, Chatbot

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
วสิ ริทิพย์ ฉลอง (2561) AI (Artificial Intelligence) หรื อปั ญญาประดิษฐ์คือ ระบบประมวลผลที่มีตน้ แบบ
มาจากโครงข่ายประสาทของมนุษย์ (Neural Networks) สามารถเรี ยนรู ้และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการประมวลผลได้
ตามจานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Machine Learning)ซึ่ งสามารถจดจา คิดวิเคราะห์
เรี ยนรู ้และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ ว (Deep Learning) เสมือนระบบสมองของมนุษย์ จึงอาจ
เรี ยกได้ว่า “สมองกลอัจฉริ ยะ”AI จึงถือเป็ นเทคโนโลยีที่ร้อนแรงที่สุดในปั จจุบนั และเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อ
การใช้ชีวิต การทางานรวมถึ งนามาใช้ ในการเสริ มศักยภาพทางธุ รกิ จ/อุตสาหกรรม ซึ่ งจะสามารถส่ งผลต่อ
การเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนของประเทศ โดยปัจจุบนั ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ ได้
นา AI มาใช้ในกระบวนการทางานที่สาคัญๆ ขององค์กรอย่างกว้างขวาง
ในปัจจุบนั การนา โซเชียลมีเดีย เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่ อสารถือเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไปเช่นเดียวกับองค์กร
ภาครัฐเองก็มีการนา โซเชียลมีเดีย เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งในการใช้ติดต่อสอบถาม/พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ในการพัฒนา
ครั้งนี้จะเจาะจงที่องค์กรกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีช่องทางการติดต่อหลักในปัจจุบนั ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก
และในส่ วนของเว็บไซต์กยศ.ก็นาเอา API Facebook Messenger มาใช้เช่นกันเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั เรี ยน
นิสิต นักศึกษา แต่ในบางกรณี เช่น การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ชดั เจนจนทาให้นกั เรี ยน นิ สิต นักศึกษาเกิดข้อสงสัย
เป็ นจานวนมากก็จะทาให้เกิ ดความล่าช้าในการดาเนิ นการได้ แม้จะมี เทคโนโลยีที่เข้ามาช่ วยแต่หากมี เพี ย ง
ช่องทางเดียวก็อาจจะไม่สามารถอานวยความสะดวกได้อย่างทัว่ ถึง
จากที่กล่าวข้างต้น คณะผูจ้ ดั ทาได้เห็นถึงปั ญหาในด้านการติดต่อสื่ อสารระหว่างนิ สิตกับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีการติดต่อที่ ล่าช้า และไม่ตรงประเด็นทาให้นิสิตหลายๆ คนไม่สามารถดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนได้ตรงเวลาที่กาหนด คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้สร้างระบบปฏิบตั ิการ แชทบอท ขึ้นมา เพื่อให้นิสิตได้มีทางเลือก
ในการสอบถาม ผ่านแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ทาให้
สามารถสอบถามได้ทุกที่ทุกเวลา และยังเข้าถึงรายละเอียดหรื อขั้นตอนปฏิบตั ิต่างๆได้ดว้ ยตนเองในอีกทางก็
สามารถแบ่งเบาภาระของบุคลากรได้เช่นกัน
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2. วัตถุประสงค์ ของการพัฒนา
เพื่ อ พัฒ นาแอปพลิ เ คชัน แชทบอทให้ ข้อ มู ล และตอบค าถามเกี่ ย วกับ กองทุ น กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา
กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับกองทุนกูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผูพ้ ฒั นาได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและหลักการต่างๆ จากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1.1 ทฤษฎีและการทางานของ แชทบอท/AI
Khaled Shaalan (2020) Rule-Based approach คือ แนวทางการพัฒนาแชทบอท ที่ จะโต้ตอบกับ
ผูใ้ ช้ผ่านเงื่อนไข หรื อกฎที่กาหนดเอาไว้ การพัฒนาบอทนี้จาเป็ นต้องวางเงื่อนไขให้ครอบคลุม เพราะถ้ากาหนด
เงื่อนไขได้ไม่ครอบคลุม เมื่อผูใ้ ช้งานตอบ หรื อ ถามอะไรนอกเหนือจากเงื่อนไขที่เรากาหนดเอาไว้ แชทบอทจะ
ไม่เข้าใจสิ่ งที่ผใู ้ ช้งานสื่ อมาทันทีแชทบอทที่ใช้ Rule-Based approach ใช้ในรู ปแบบการทาฟอร์ มรับสมัคร หรื อ
แบบสอบถาม เพราะสามารถพัฒนาได้ง่าย ตัวอย่างที่น่าสนใจหลายอัน เช่น แชทบอทสาหรับประเมินความเสี่ ยง
ในการลงทุนผ่านไลน์เป็ นต้น AI-Based approach คือ แนวทางการพัฒนาแชทบอท ที่ให้ความสาคัญกับความตั้งใจ
(Intent) และบริ บ ท (Context) ซึ่ ง จ าเป็ นต้อ งใช้เ ทคโนโลยี National Language Processing เข้ามาช่ วย เพื่ อ ให้
แชทบอทเข้าใจว่า ผูใ้ ช้กาลังจะสื่ อเรื่ องอะไร
ไดอะล็อกโฟล คือ แพลตฟอร์ ม สาหรับสร้างแชทบอทของกูเกิลที่ใช้การเรี ยนรู ้ของเครื่ องด้าน
Natural Language Processing (NLP) มาช่วยในทาความเข้าใจถึงความต้องการ (intent) และสิ่ งที่ตอ้ งการ (entity)
ในประโยคสนทนาของผูใ้ ช้งาน และตอบคาถามตามความต้องการของผูใ้ ช้งานตามกฎที่ ผูพ้ ฒ
ั นาวางเอาไว้
ซึ่ง ไดอะล็อกโฟล จะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ของประโยคที่แชทบอทรับมา
3.1.2 โปรแกรมและภาษาที่ใช้ ในการพัฒนาเทคโนโลยี
แอนดรอยด์ สตูดิโอ (Android Studio) เป็ นไอดี อี ของกูเกิ ลไว้พฒ
ั นาแอนดรอยด์สาหรั บ แอน
ดรอยด์ สตูดิโอเป็ นไอดีอี ทูล ล่าสุ ดจากกูเกิลไว้พฒั นาโปรแกรมแอนดรอยด์โดยเฉพาะ คล้ายๆ กับการทางานของ
(Eclipse) และ Android ADT Plugin) โดย วัตถุประสงค์ของ แอนดรอยด์ สตูดิโอคือต้องการพัฒนาเครื่ องมือไอดีอี
ที่ สามารถพัฒนาแอปพลิ เคชันบนแอนดรอยด์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบจี ยูไอที่ ช่วยให้
สามารถ พรี วิวตัวแอป มุมมองที่ แตกต่างกันบนสมาร์ ตโฟนแต่ละรุ่ นสามารถแสดงผลบางอย่างได้ทนั ทีโดย
ไม่ตอ้ งทาการรันแอปพลิเคชันบน อิมูเลเตอร์รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุ งในเรื่ องของความเร็ วของอินเลเดอร์ที่ยงั เจอ
ปัญหากันอยูใ่ นปัจจุบนั : สื บค้นเมื่อ 26 กันยายน 2564
3.1.2.1 Flutter (software)
ฟลัทเทอะ เป็ นชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบซอฟต์แวร์ ฟรี ที่กูเกิล สร้างขึ้นใช้ในการพัฒนาแอป
พลิเคชันสาหรับ Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia และ เว็บจากฐานรหัสฟลัทเทอะ เวอร์ชนั
แรกเป็ นที่รู้จกั ในชื่อรหัส "Sky" และทางานบนระบบปฏิบตั ิการ Android ได้รับการเปิ ดเผยในการประชุมสุ ดยอด
นักพัฒนา Dart ปี 2015 โดยมีเจตนาที่ระบุไว้ว่าจะสามารถแสดงผลได้อย่างสม่าเสมอที่ 120 เฟรมต่อวินาที
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3.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จิ รันดร บู๊ฮวดใช้ (2560) ผูพ้ ฒ
ั นาได้พฒ
ั นาต้นแบบแชทบอทด้วย LINE API ร่ วมกับภาษา PHP
โดยประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของ HEROKU ที่ให้ใช้งานได้ฟรี ซึ่งต้นแบบแชทบอทที่พฒั นาขึ้น
นี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งและนาไปใช้งานได้จริ ง ผูพ้ ฒั นาจึงมีความมัน่ ใจ
ว่าหากนาแชทบอทที่พฒั นาขึ้นนี้ไปใช้งานจริ ง จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานในองค์กรได้เป็ นอย่างดี
ณัฐพร เพ็ชรพงษ์และคณะ (2563) ผูพ้ ฒ
ั นาจึงได้นา แอปพลิ เคชัน แชทบอท มาช่ วยในการตอบ
คาถามแทนพนักงาน ซึ่ ง แชทบอท คือ โปรแกรมอย่างหนึ่งที่ถูกสร้างมาเพื่ออานวยความสะดวกในการช่วยตอบ
คือ จะช่วยตอบข้อความ ตอบคาถาม ให้ขอ้ มูล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่
กับการตั้งค่าของผูพ้ ฒั นาว่าต้องการให้ทาสิ่ งใดได้บา้ งแชทบอท จะทาให้การทางานสะดวกสบายมากขึ้น
ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่ อง และคณะ (2564) ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ ว
จากการเกิดขึ้นของปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันบนอินเทอร์ เน็ต
(Cloud) และอิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก สิ่ ง (Internet of Things) ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต และพฤติ กรรมการใช้ชี วิต
เปลี่ ย นแปลงไปอินเทอร์ เ น็ตช่ ว ยให้เ ราเข้า ถึ งข้อ มู ลได้มากขึ้นเร็ ว ขึ้น ท าให้ วิธีการเรี ยนรู ้ เปลี่ ยนไปจากเดิ ม
การพัฒนาปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
พิชชาพร คาทา และคณะ (2564) ผูพ้ ฒั นาได้จดั ทาแชทบอทสาหรับการบริ การข้อมูลด้านสุ ขภาพ
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีให้บริ การความรู ้เกี่ยวกับโรคต่างๆรวมไปถึงการแนะนาการปฏิบตั ิตนเอง
เบื้องต้นและการบริ การต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวคือ มีองค์ประกอบ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่
การให้ ความรู ้ (Health Education) การป้ อ งกัน (Health Prevention) และการให้ภูมิคุ้ม กัน ด้านสุ ขภาพ (Health
Protection)

4. วิธีดาเนินการพัฒนา
4.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่เป็ นบุคลากรทัว่ ไป จานวน 180 คน และประชากรที่เป็ น
เจ้าหน้าที่ กองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 10 คน เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ แนวทาง
การตอบคาถามที่ผใู ้ ช้สอบถามเข้ามา
กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในครั้งนี้ คือ นิสิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย จานวน 180 คน โดยวิธีการสุ่ มเลือก
และใช้กบั แบบทดสอบความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านตรงตามความต้องการ ด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านประสิ ทธิภาพ แล้วหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (x̅ และ SD.)
4.2) เครื่ องมือวิจัย
1) เครื่ องมือสาหรับพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับกองทุนกูย้ ืมเพื่อ
การศึ กษา ได้แ ก่ โปรแกรม Visual Studio Code รุ่ น 1.60 ใช้สาหรั บพัฒ นาแอปพลิ เคชัน โปรแกรม Android
Studio รุ่ น 4.1 ใช้สาหรับการสร้างอีมูเลเตอร์ เพื่อใช้ในการทดสอบการทางานของแอปพลิเคชันบนสมาร์ ตโฟน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ไดอะล็อกโฟล รุ่ น 1 ใช้ในการทาความเข้าใจถึงความต้องการ (intent) และสิ่ งที่
ต้อ งการ (entity) ในประโยคสนทนาของผูใ้ ช้ง าน และตอบค าถามตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ง าน ตามกฎ
ที่ผพู ้ ฒั นาวางเอาไว้
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2) แบบประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับกองทุนกูย้ มื
เพื่อการศึกษา กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการรวบรวมข้อมูล ผูพ้ ฒั นาได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองทุนเงิน
ให้กยู้ ืม เพื่อเข้าไปสัมภาษณ์ และสอบถามเกี่ยวกับประเด็นคาถามที่นิสิตและบุคคลส่วนใหญ่สอบถามเข้ามาบ่อยๆ
เพื่ อ น าข้อ มู ล มาใช้ใ นการพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน แชทบอทให้ ข้อ มู ล และตอบค าถามเกี่ ย วกับ กองทุ น กู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษา กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
4.3) การวางแผน (Planning)
ในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่ผพู ้ ฒั นาเข้าไปศึกษาและทาความเข้าใจปัญหาวิจยั รวมทั้งศึกษาความเป็ นไป
ได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ กาหนดปั ญหา (Define the problem) จากการได้ศึกษาระบบงานเดิ มและขั้นตอนต่างๆ
มี ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ ปั ญหาด้านการตอบคาถาม เนื่ องจากมี ผูเ้ ข้าไปถามคาถามในเพจ หรื อ
สื่ อต่างๆ ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษาจานวนมาก จึ งมี การตอบคาถามที่ค่อนข้างล่าช้า และตอบไม่ตรง
ประเด็น
4.4) การวิเคราะห์ (Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผล
การตรวจสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ แอปพลิ เ คชัน มี อ งค์ป ระกอบครบถ้ว นสมบู ร ณ์
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ นั่นคือ มีระบบแสดงรายการเมนู ที่หน้าจออย่างเหมาะสม ผูใ้ ช้ได้คาตอบ
รวดเร็ วและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ 2) ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจระดับมาก
4.5) การออกแบบ (Design)
ในขั้นตอนนี้ ผูพ้ ฒั นาได้ออกแบบระบบที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ ดังนี้ 1) การจัดหา
ระบบ ผูพ้ ฒั นาได้เลือกใช้โปรแกรม Android studio ซึ่ งเป็ นโปรแกรมจาลองโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการพัฒนา
แอปพลิเคชันที่รันบนแอนดรอยด์ และ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาจะเป็ นภาษา Dart ซึ่ งเป็ นภาษาที่ถูกออกแบบมา
เพื่อใช้ในการแอปพลิเคชันได้โดยตรง และ ใช้ ไดอะล็อกโฟล สร้าง แชทบอท ของ Google ที่ใช้ machine learning
ด้าน Natural Language Processing (NLP) มาช่ วยในทาความเข้าใจถึ งความต้องการ (intent) และสิ่ งที่ ต้องการ
(entity) ในประโยคสนทนาของผูใ้ ช้งาน และตอบคาถามตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
4.6) การพัฒนาระบบ (Construction)
การพัฒนาระบบนี้ เป็ นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ซึ่ งโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นนี้ จะเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา Dart ซึ่ งเราจะต้องเขียนโปรแกรมให้สามารถทางานตามที่เราได้ทาการออกแบบไว้ โดยโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลของระบบคือ ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการออกแบบระบบแสดงข้อมูลคาถาม-คาตอบทั้งหมด ได้มี
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดตามที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วข้างต้น และได้มีการแบ่งผูท้ ี่ใช้
ระบบเป็ น 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป นิสิต/นักศึกษา และ กลุ่มผูด้ ูแลระบบ
4.7) การทดสอบระบบ (Testing)
กลุ่มตัวอย่างทดสอบระบบพร้อมทั้งใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ แล้วนา
ข้อมูลจากการประเมินผลประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติของค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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4.8) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งานแอปพลิเคชัน
โดยประเมินกับกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน
10 คน และ ประชากรที่เป็ นบุคลากรทัว่ ไป จานวน 180 คน ซึ่ งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น 4 ส่ วนได้แก่ ส่ วนของ
ด้านตรงตามความต้องการ ส่วนของด้านการทางานได้ตามหน้าที่ ส่วนของด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)
และ ส่ วนของด้านประสิ ทธิ ภาพ (Performance) จากนั้นผูพ้ ฒ
ั นาจึงรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หาผลสรุ ปของ
ความพึงพอใจและคุณภาพด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ ละด้าน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน
5 ระดับ ซึ่งมีการแปลผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5. ผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ผพู ้ ฒั นาได้ทาการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับกองทุนกูย้ ืม
เพื่อการศึกษา กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลการพัฒนาดังต่อไปนี้
1) ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพที่ 1 หน้าเมนูหลัก

ภาพที่ 2 หน้าฟังก์ชนั การทางาน

จากภาพที่ 1 แสดงหน้าเมนูหลักหรื อเมนูเริ่ มต้น และ ภาพที่ 2 แสดงหน้าฟังก์ชนั ต่างๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้เลือก
ฟังก์ชนั ที่ตอ้ งการใช้งานตามความต้องการของผูใ้ ช้
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ภาพที่ 3 หน้าแสดงผลการทางานแชทบอท

ภาพที่ 4 หน้าแสดงผลการทางานแชทบอทเพิ่มเติม

จากภาพที่ 3 และภาพที่ 4 แสดงหน้าแชทบอทเพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถแชทเพื่อถามคาถามที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการ
ทราบเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาได้

ภาพที่ 5 หน้ารวมคาถามที่พบบ่อย

ภาพที่ 6 หน้าแสดงผลเมื่อคลิก View

จากภาพที่ 5 แสดงหน้ารวมคาถามที่พบบ่อย โดยผูใ้ ช้สามารถกดที่ View ข้างหลังคาถามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
ทราบคาตอบของคาถามนั้น เพื่อแสดงคาตอบของคาถามนั้น ภาพที่ 6 หน้าแสดงคาตอบเมื่อผูใ้ ช้กดที่ View และ
ผูใ้ ช้สามารถค้นหาคาถามต่างๆ ได้โดยการกรอกคาถามที่ช่องค้นหาคาถาม แล้ว กด Search เพื่อค้นหาคาถามนั้น
2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบคาถาม
เกี่ยวกับกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากดาเนินการทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน
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แชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาผูพ้ ฒั นาได้ทา
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบประเมินผลความพึงพอใจ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน
ข้อที่
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

ข้อคาถาม
ด้านตรงตามความต้ องการ (Function Requirement)
ความสามารถของระบบในการตอบคาถาม
ความสามารถของระบบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคาถาม-คาตอบ
ความสามารถของระบบในการนาเสนอข้อมูล
รวม
ด้านการทางานได้ ตามหน้ าที่ (Function)
ความถูกต้องของการทางานระบบในภาพรวม
ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล
ความถูกต้องของระบบในการนาเสนอข้อมูล
รวม
ด้านความง่ายต่ อการใช้ งาน (Usability)
ความง่ายในการเรี ยกใช้ระบบ
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม
รวม
ด้านประสิ ทธิภาพ (Performance)
ความเร็วในการแสดงผล
ความเร็วในการนาเสนอข้อมูล
ความเร็วในการทางานของระบบในภาพรวม
รวม
รวมทั้งหมด

x̅

SD.

แปลผล

3.86
4.55

0.59
0.78

มาก
มากที่สุด

4.36
4.26

0.72
0.70

มาก
มาก

4.04
4.01
4.90
4.32

0.20
0.23
0.30
0.24

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.87
4.01
4.85
4.88
4.90
4.70

0.39
0.23
0.44
0.32
0.30
0.34

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.07
4.04
4.91
4.34
4.45

0.26
0.20
0.28
0.25
0.38

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิ เคชันแชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบ
คาถามเกี่ยวกับกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.45, SD. = 0.38) พบว่า
ในส่ วนที่ 1 ตรงตามความต้องการ (Function Requirement) ด้านความสามารถของระบบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ค าถาม-ค าตอบ อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( x̅ = 4.55, SD. = 0.78) มี ผ ลรวมของด้า นอยู่ ใ นระดับ มาก ( x̅ = 4.26,
SD. = 0.70) ในส่ วนที่ 2 การทางานได้ตามหน้าที่ (Function) ความถูกต้องของระบบในการนาเสนอข้อมูล อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.90, SD. = 0.30) มีผลรวมของด้านอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.32, SD. = 0.24) ในส่วนที่ 3 ความง่าย
ต่อการใช้งาน (Usability) โดยรวมของด้านอยู่ในระดับมากที่สุดโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.34 และ ในส่วนที่ 4 ประสิ ทธิภาพ (Performance) ความเร็ วในการทางานของระบบในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.91, SD. = 0.28) และ มีผลรวมของด้านอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.34, SD. = 0.25)
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6. อภิปรายผล
จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้งานพบว่ามีผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย ผูใ้ ช้
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในการใช้งานแชทบอทในหัวข้อต่อไปนี้ คือ ความสามารถของระบบในการวิเคราะห์
ข้อมูลคาถาม-คาตอบ ความถูกต้องของระบบในการนาเสนอข้อมูล ความง่ายในการเรี ยกใช้ระบบทางผูพ้ ฒั นาได้
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางในการปรับปรุ งในเรื่ องต่าง ๆ คือ 1) การตอบกลับล่าช้า ซึ่งเกิด
จากการให้บริ การของเครื่ องแม่ข่ายของเว็บเอพีไอทาให้การส่ งผลตอบกลับช้าโดยเฉพาะในคาถาม แรก ดังนั้น
ในการใช้ง านระบบจริ ง จะต้อ งค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพของเครื่ อ งแม่ ข่ ายที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเพื่ อ ลดปั ญ หาดัง กล่ า ว
2) การออกแบบ การใช้สีควรมีการใช้สีที่สวยงามและเข้าใจง่าย ซึ่งสามารถปรับปรุ งโดยการ เลือกใช้สีที่เหมาะสม
และอ่านง่ายโดยเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ
จากการศึกษานี้ ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการศึกษาและพัฒนาแชทบอทสาหรับกองทุนกูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา ซึ่ งทาให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาระบบในรู ปแบบแชทบอทที่มีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบนั และ
จากผลการประเมิน จะเป็ นแนวทางให้ผพู ้ ฒั นาระบบแชทบอทได้เห็นถึงสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาในการพัฒนาแชทบอท
และแนวทางในการ ปรับปรุ งแชทบอทให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้นต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาประสิ ทธิ ภาพการทางานของแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับ
กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ ศึกษาเกี่ยวกับการตอบคาถามของระบบอัตโนมัติ
เพื่อช่วยเพิ่มความฉลาดให้กบั บอทมากยิ่งขึ้น
2) ควรมีการใช้เครื่ องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น แบบสอบถาม การสนทนา
กลุ่ม หรื อการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเป็ นบุคคล
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้
กรณี ศึ ก ษา สมหวัง ฟาร์ ม โดยแบ่งขั้นตอนการศึ ก ษาออกเป็ น 3 ขั้น ตอน ได้แ ก่ 1) เก็บ รวบรวมข้อมูลที่ เป็ น
ความต้องการของระบบ 2) การวิเคราะห์ ออกแบบระบบโดยใช้ภาษายูเอ็มเอล พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี
และระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้มายเอสคิวเอล 3) การประเมินผลใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่
มีต่อการใช้งานระบบ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคคลทัว่ ไป จานวน 45 คน และเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ 15 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจ
ในภาพรวมของระบบ ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.57 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก
คาสาคัญ : ระบบบริ หารจัดการฟาร์ม, พัฒนาระบบ, กุง้

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze, design, and develop a shrimp farm management Somwang farm
case study. The study is divided into 3 steps 1) collecting the required data for the system 2) analyzing and
designing the system using UML, developing the system using PHP, and using MySQL as a database management
system 3) evaluating the system by using a customer satisfaction survey which has 45 ordinary people and 15
farmers as the sample of the survey. For data analysis statistics, the researcher used the frequency value,
percentage value, and standard deviation. According to the result of this study, It was found that the satisfaction
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level is 4.59 on average and 0.57 standard deviation which can lead to the highest satisfaction level for the overall
value.
Keywords: Farm Management System, System Development, Shrimp

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ภาคการเกษตรนับว่ามีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่ งผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในรู ปแบบการเกษตรโดยตรงและการอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร ภาคการเกษตรนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้จากการผลิตและอุตสาหกรรมแล้วประชากร
ส่ วนใหญ่ของประเทศยังมีอาชี พที่เกี่ยวข้องกับการทาการเกษตรและประมงโดยคิดเป็ นร้อยละ 29.5 ของอัตรา
การจ้างงานทั้งประเทศ (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2560) นอกจากนี้ จากข้อมูลการส่งออกปี 2560 พบว่าการส่งออก
กุง้ และผลิตภัณฑ์จากกุง้ มีมูลค่าการส่งออกสู งสุ ดในสิ นค้าประเภทประมง การผลิตและส่งออกกุง้ ของไทยสะท้อน
ให้เห็นถึงการที่เกษตรกรต้องหันมาให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการฟาร์ม ตลอดจนการรู ้จกั ใช้เทคโนโลยีและ
การรู ้ จักน าข้อ มู ล และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้า มาช่ วยในการสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจและแก้ปัญหา
การดาเนินการเกษตรในปัจจุบนั ผลผลิตทางด้านการเกษตรขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
ความสามารถในการจัดการ ซึ่ งกิจกรรมเหล่านี้ สามารถปรับปรุ งพัฒนาได้ถา้ หากเกษตรกรมีการจัดการระบบ
สารสนเทศที่ดีได้ กรณี ศึกษา สมหวังฟาร์ม ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง้ ในจังหวัดนครปฐม ผูป้ ระกอบการยัง
ทากันโดยไม่มีการวางแผน และการรองรับการขยายของโครงการในอนาคต และยังต้องมีการวางแผน การซื้ อ
อุปกรณ์สิ่งของ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงกุง้ อีกด้วย ซึ่ งการจัดการเกี่ยวกับเอกสารการบันทึก
การขาย และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จึงเป็ นปัญหาในการจัดเก็บและค้นหา
การเก็บข้อมูลรายละเอียดการเลี้ยงกุง้ ในแต่ละครั้งนั้น ซับซ้อนหลายขั้นตอน ทาให้แต่ละครั้งผูด้ ู แล
ฟาร์ม สมหวังฟาร์มเกิดปั ญหา ด้านการจัดการเกี่ยวกับเอกสารการบันทึกการขาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้
วิธีเก็บเป็ นเอกสาร ซึ่งพบปัญหา เอกสารหาย เมื่อต้องการใช้ขอ้ มูล ต้องใช้เวลามากในค้นหาและรวบรวมเอกสาร
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทาระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้ เพื่อให้การบริ หารจัดการข้อมูลในฟาร์มกุง้ นั้น
มีความเป็ นระบบ สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ ว และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของการเลี้ยง
กุง้ ได้ตลอดเวลา ทาให้ไม่เสี ยเวลาต่อการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้ กรณี ศึกษา สมหวังฟาร์ม
(2) เพื่ อ น าข้อ มู ล จากระบบสารสนเทศไปใช้ใ นการวางแผนการลงทุ น ในครั้ งต่ อ ไป มี ข้อ มู ล ช่ ว ย
สนับสนุนการตัดสิ นใจการลงทุนได้

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรกวี ศรี อินทร์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาคุณภาพน้ าทิ้งจากการเลี้ยงกุง้ ขาวในระบบปิ ดใน
พื้นที่ อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิง้ และประสิ ทธิภาพของ
ร่ องน้ าทิ้ง จากฟาร์มเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม ที่ใช้ระบบการเลี้ยงแบบปิ ด โดยศึกษา จานวน 3 บ่อเลี้ยง เป็ นระยะเวลา
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5 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 แบ่งเป็ น 3 ช่วงการศึกษา คือ ก่อนเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม ระหว่างการเลี้ยง
กุง้ ขาวแวนนาไม และช่วงระบายน้ าทิ้งก่อนจับกุง้ เพื่อจาหน่าย โดยเก็บและนาตัวอย่าง จากบ่อเลี้ยงที่ระยะต่างๆ
ของแต่ละรอบการเลี้ยงมา วิเคราะห์พารามิเตอร์ ต่างๆ ได้แก่ พีเอช บีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน
ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม แล้วนาผลการวิเคราะห์เทียบกับมาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการ เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่งของกรมประมง รวมถึงเก็บตัวอย่างน้ าจากร่ องน้ าทิ้งรอบบ่อเลี้ยงที่ใช้ทาหน้าที่พกั และบาบัดน้ าทิ้ง
ตามธรรมชาติ
จิราภรณ์ พลสนอ และคณะ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินผล การออกแบบระบบบริ หารจัดการ
ฟาร์ มสุ กร กรณี ศึกษามานพฟาร์ ม งานวิจยั ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู -อาจารย์ จานวน 8 คน นักศึกษา 78 คน
เจ้าของฟาร์ม 14 คน รวม 100 คน ผลการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบบริ หารจัดการฟาร์ มสุ กร กรณี มานพฟาร์ ม
สามารถนาเสนอผลการวิจยั ได้ดงั นี้ จากการศึกษาการดาเนินเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริ หารจัดการ
ฟาร์ มสุ กร กรณี มานพฟาร์ ม เป็ นการ ออกแบบจอภาพ โดยมีแนวทางการออกแบบที่เน้นความสะดวกในการใช้
งาน ไม่ซบั ซ้อนและสามารถ สื่ อให้เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่แสดงออกมามีความถูกต้องสมบูรณ์
อินทิ รา ทวีบุตร และคณะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ ระบบสารสนเทศการจัดการฟาร์ มเห็ดทวีฟาร์ ม
โดยน าเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้า มาช่ ว ยในการบริ ห ารจัด การฟาร์ ม เห็ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกต่ อ
การ ตรวจสอบและการนาไปใช้งานได้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการรวมถึงการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ขององค์กรอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลการคานวณรายได้รายจ่ายของ หน่วยงานรวม
ไปถึงการควบคุมการตรวจสอบกระบวนการในการทางานให้ทราบว่าพัสดุในคลังมี จานวนเท่าใดและข้อมูล
รายงานต่างๆ เป็ นต้น
ทาริ กา แย้มขะมัง และคณะ (2563) ได้ศึกษเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการต้นทุนการเลี้ยงกุง้ ก้ามกรามใน
บ่อดินของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ตาบลห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุง้ ก้ามกราม เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้นทุน และผลตอบแทน
การเลี้ยงกุง้ ก้ามกรามในบ่อดินจากพันธุ์กุง้ ขนาด 3 เดือน และ 6 เดือน และเพื่อหาแนวทางการจัดการลดต้นทุน
การเลี้ ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิ น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงกุ้งใน ตาบลห้วยม่วง วิธีการ
ดาเนิ นการวิจยั คือ การเก็บ รวบรวมข้อมูลใช้วิธีสังเกต และ การสัมภาษณ์ปลายเปิ ดเจาะลึกเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้
และวิ เ คราะห์ข้อมู ล ด้ว ยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ๊ ก เซล ผลการวิ จัย พบว่ า พื้ น ที่ ต้อ งมี แ หล่ ง น้ า รู ปแบบบ่อ
สี่ เหลี่ ยมผืนผ้า ความลึ ก 1.50 เมตร ลงทุนเริ่ มแรก 2,357,240 บาทต่อไร่ ต้นทุน คงที่ เท่ากับ 11,580 บาทต่อปี
ต้นทุนผันแปรต่อไร่ ต่อรุ่ น พบว่า การเลี้ยงกุง้ ขนาด 3 เดือน มีตน้ ทุนค่าอาหารสู งสุ ดคิดเป็ นร้อยละ 57.48 รองลงมา
ต้น ทุ น ค่ า พัน ธุ์ กุ้ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.50 มี ร ะยะเวลาคื น ทุ น 6 ปี มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน สุ ท ธิ ระยะเวลา 10 ปี เท่ ากับ
126,784.10 บาท อัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 10.22 และการเลี้ยงกุง้ ขนาด 6 เดือน ต้นทุนค่าพันธุ์ลูกกุง้ สู ง
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 48.18 รองลงมา ค่าอาหารคิดเป็ นร้อยละ 35.75 ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 1 เดือน มูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ ระยะเวลา 10 ปี เท่ากับ 1,227,412.39 บาท อัตรา ผลตอบแทนภายในร้อยละ 19.86 แนวทางการจัดการต้นทุน
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ควรใช้พนั ธุ์ขนาด 6 เดือนทาให้ลดต้นทุนลงและผลตอบแทน เพิ่มขึ้น
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4. วิธีดาเนินการ
4. 1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาระบบ เป็ นแบบคาถามสัมภาษณ์ปลายเปิ ด เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการ ลดต้นทุน สภาพแวดล้อม ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงกุง้ และผลตอบแทนการเลี้ยงกุง้ จากการ
นาข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จากเอกสารต่างๆ ตารา วารสาร ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาศึกษาและวิเคราะห์ใน
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสังเกต และการสัมภาษณ์เชิ งลึกเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ กรณี ศึกษา
สมหวังฟาร์ม
4.3 การวิเคราะห์ ระบบงาน
4.3.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม
จากการศึกษาพบปั ญหาการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อ มูลค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงกุง้ ข้อมูลการขายกุง้
ยังอยูใ่ นรู ปแบบของเอกสาร ซึ่งมี จานวนมากขึ้นทุกวัน ทาให้เกิดความเสี่ ยงในการสู ญหาย ชารุ ด และความล่าช้า
ในการสื บค้นข้อมูล
4.3.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่
การพัฒนาและออกแบบระบบบริ หารจัดการฟาร์ มกุง้ กรณี ศึกษา สมหวังฟาร์ ม เป็ นการพัฒนาขึ้น
มาเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการและแก้ไขปัญหา จากระบบงานเดิม โดยนาระบบสารสนเทศเข้า
มาช่วยในการดาเนินการและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญลงบนฐานข้อมูล จึงสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ได้ดงั นี้ ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงกุง้ ทั้งหมดได้ ผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยกดู
รายงานข้อมูลรายละเอียดย้อนหลัง ของข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆได้ ผูใ้ ช้สามารถดูขอ้ มูล รายได้โดยรวมทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายโดยรวม กาไร อาหารกุง้ ที่เหลือในคลังได้
4.4 การออกแบบระบบ
ยูสเคส ไดอะแกรม เป็ นรายการหรื อขั้นตอนที่อธิ บายการโต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้งานและระบบเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง จัดระเบียบข้อกาหนดการทางานของระบบ จาลองเป้าหมายการโต้ตอบของผูใ้ ช้กบั
ระบบ อธิบายการไหลของเหตุการณ์ เหตุการณ์ฉากหลักๆ

ภาพที่ 1 ยูสเคส ไดอะแกรม ระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้
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จากภาพที่ 1 จะแสดงกระบวนการทางานของระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้ ดังนี้
(1) การจัดการข้อมูลค่าใช้จ่าย ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าสารเคมี
ค่าน้ ามัน เป็ นต้น และผูด้ ูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลค่าใช้จ่ายได้
(2) การจัดการข้อมูลอาหารกุง้ ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกข้อมูลอาหารกุง้ ได้ และผูด้ ูแลระบบสามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล อาหารกุง้ ได้
(3) การจัดการข้อมูลการใช้อาหารกุง้ ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการใช้อาหารกุง้ ในแต่ละครั้งได้
และผูด้ ูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการใช้อาหารกุง้ ได้
(4) การจัดการข้อมูลการขายกุง้ ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกข้อมูลในการขายกุง้ ได้ และผูด้ ูแลระบบ
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการขายกุง้ ได้
(5) การคานวณอาหาร ตัดสต๊อก ผูใ้ ช้งานสามารถรู ้ รายละเอียดอาหารคงเหลื อ จากการคานวณ
อาหาร ตัดสต๊อก ได้
(6) การจัดการการออกรายงาน ผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยกดูรายงานทั้งหมดได้ เช่น รายงานค่าอาหาร
เป็ นต้น
4.5 การพัฒนาระบบ
คณะผูพ้ ฒั นาระบบได้ใช้เครื่ องมือในการพัฒนาระบบบริ หารจัดการฟาร์ มกุง้ กรณี ศึกษา สมหวังฟาร์ ม
โดย ได้ใช้ภาษา ซี เอเอส (CSS) ใช้พฒ
ั นาลักษณะรู ปแบบ ใส่ พ้ืนหลัง หรื อเพิ่มกรอบข้อความ ของหน้าเว็บ
เพื่อเพิ่มความสวยงาม ด้วย bootstrap framework และ ภาษา พีเอชพี (PHP) เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการฐานข้อมู ล
มายเอสคิวเอล (My SQL) และ Chart.js ซึ่งเป็ น javascript library สาหรับ สร้างรายงาน กราฟ ในรู ปแบบต่างๆ

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ผลของการด าเนิ น งานหลัง จากที่ ไ ด้ท าการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบบริ ห ารจัด การฟาร์ ม กุ้ง
คณะผูพ้ ฒั นาได้ดาเนินการสร้างและออกแบบ โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้
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จากภาพที่ 1 เป็ นหน้าแรกของระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้ ผูใ้ ช้สามารถดูขอ้ มูล รายได้โดยรวมทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายโดยรวม กาไร อาหารกุง้ ที่เหลือในคลัง และ ค่าใช้จ่ายแต่ละบ่อ ผลกาไรแต่ละบ่อ จานวนอาหารกุ้ง
ทั้งหมดที่มีในสต๊อก โดยแสดงเป็ นกราฟแผนภูมิรูปแท่ง

ภาพที่ 2 แสดงหน้าบันทึกค่าใช้จา่ ย ของระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้
จากภาพที่ 2 เป็ นหน้าบักทึกค่าใช้จ่าย ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่า
อุปกรณ์ ค่าน้ ามัน เป็ นต้น

ภาพที่ 3 แสดงหน้าบันทึกการใช้อาหารกุง้ ของระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้
จากภาพที่ 3 หน้าบันทึกการใช้อาหารกุง้ ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลการใช้อาหารกุง้ ใน
แต่ละครั้ง เพื่อไปตัดสต๊อกในคลังข้อมูลอาหารกุง้ และทราบยอดอาหารกุง้ คงเหลือได้
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าบันทึกรายรับ ของระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้
จากภาพที่ 4 หน้าบันทึกรายรับ ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขายกุง้ ได้

ภาพที่ 5 แสดงหน้าเรี ยกดูรายงาน ของระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้
จากภาพที่ 5 หน้าเรี ยกดูรายงาน ผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยกดูรายงานข้อมูลรายละเอียดย้อนหลัง ของข้อ มูล
ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง เป็ นต้น
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารจัดการฟาร์ มกุ้ง กรณีศึกษา สมหวังฟาร์ ม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมิ นความพึงพอใจ ระบบบริ หารจัดการฟาร์ มกุ้ง กรณี ศึกษา
สมหวังฟาร์ ม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 60 คน โดยเก็บข้อมูลจากบุคคล
ทั่ว ไป และเกษตรกรผู ้เ ลี้ ยงกุ้ง โดยต้อ งเก็ บ ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจจากบุ ค คลทั่ว ไปด้ว ยว่ า ระบบนี้
มีประสิ ทธิภาพความเหมาะสมของระบบ จากมุมมองของบุคคลทัว่ ไปนอกเหนือจากเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อที่
1

2

3

ข้อมูลทัว่ ไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
ประเภทผูใ้ ช้บริ การ
บุคคลทัว่ ไป
เกษรตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้
อายุ
ต่ากว่า 19 ปี
19 – 24 ปี
25 – 40 ปี
40 ปี ขึ้นไป

55
5

91.7
8.3

45
15

75
25

1
41
2
15
60

1.7
69.5
3.4
25.4
100

รวม

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.7
เป็ นบุคคลทัว่ ไป 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 และอายุ 19 – 24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 69.5
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของระบบด้านรู ปแบบหน้าจอระบบ (User Interface)
ข้อที่
1
2
3
4

ด้านรู ปแบบหน้าจอระบบ (User Interface)
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด สี อกั ษรบนระบบ
ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ ความเพื่ออธิบายสื่ อความหมายบนระบบ
ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพหรื อสัญลักษณ์ในการสื่ อความหมาย
ความเหมาะสมในการวางตาแหน่ งของส่ วนประกอบและเมนู ต่างๆ
ของระบบ
รวม

x̅
4.90
4.07
4.66

SD
0.30
0.37
0.51

ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.32
4.49

0.51
0.53

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ด้านรู ปแบบหน้าจอระบบ (User Interface) พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 อยูใ่ นระดับ มาก
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของระบบด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่ (Function)
ข้อที่
1
2
3

ด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่ (Function)
ความถูกต้องของการทางานระบบในภาพรวม
ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล
ความถูกต้องของระบบในการนาเสนอข้อมูล
รวม
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x̅
4.31
4.64
4.36
4.44

SD

ความพึงพอใจ

0.65
0.48
0.48
0.56

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 ด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่ (Function) พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 อยูใ่ นระดับ มาก
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของระบบด้านการใช้งานของระบบ (Usability)
ข้อที่
1
2
3
4
5

ด้านการใช้งานของระบบ (Usability)
ความง่ายในการเรี ยกใช้ระบบ
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม
รวม

x̅

SD

ความพึงพอใจ

4.73
4.37
4.64
4.31
4.90
4.59

0.45
0.49
0.66
0.65
0.30
0.57

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ด้านการใช้ง านของระบบ (Usability) พบว่ า มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.59 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยูใ่ นระดับ ดีมาก

6. การอภิปรายผล
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยผูใ้ ช้ง านพบว่ ามี ผ ลการประเมิ น โดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี ม าก
โดยผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุดในการใช้งานระบบบริ หารจัดการฟาร์มกุง้ กรณี ศึกษา สมหวังฟาร์มใน
หัวข้อ ต่อไปนัน่ คือ ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด สี อกั ษรบนระบบ ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพ หรื อ
สัญลักษณ์ในการสื่ อความหมาย ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล ความง่ายในการเรี ยกใช้ระบบ
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ ความน่ าใช้ของระบบในภาพรวม ทางผูพ้ ฒั นาได้สรุ ปผลการประเมิน
ความพึงพอใจและหาแนวทางในการปรับปรุ งในเรื่ องต่างๆ คือ ควรทาความเข้าใจความต้องการของผูท้ ี่ตอ้ งการ
ใช้ใ ห้ ม ากขึ้ น และพัฒ นาระบบให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพกว่ าเดิ ม เพราะว่ าจะได้นาความต้อ งการมาวิ เคราะห์และ
ออกแบบ เพื่อจะได้เข้าใจรายละเอียดของ ระบบงานมากขึ้น
จากการศึ ก ษานี้ ได้แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ขั้น ตอนในการศึ กษา และพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การฟาร์ ม กุ้ง
กรณี ศึกษา สมหวังฟาร์ ม ซึ่ งทาให้เห็นสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาในการพัฒนาระบบ และแนวทางในการปรับปรุ งระบบ
ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) นักวิจยั และผูส้ นใจงานวิจยั สามารถนาผลการวิจยั นี้ไปใช้ประโยชน์การวางแผนดาเนินการวิจยั ได้
(2) ผูท้ ี่สนใจสามารถนาผลการวิจยั นี้ไปใช้งานและพัฒนา เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) พัฒนาระบบ ที่สามารถรองรับ การทางานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้เพื่อให้ ผใู ้ ช้งาน มีความ
สะดวกในการเข้าถึงระบบ มากขึ้น
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8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ องระบบบริ หารจัดการฟาร์ มกุง้ กรณี ศึกษา สมหวังฟาร์ ม ได้รับความอนุเคราะห์ และสนับสนุน
เป็ นอย่างดี ยิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึ ก ษางานวิจัย คณะอาจารย์ ในสาขา เทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา ความรู ้ ข้อคิด ข้อแนะนา และปรับปรุ ง
แก้ไข ข้อบกพร่ องต่างๆ จนกระทัง่ การวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จเรี ยบร้อยด้วยดี คณะผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ เป็ นอย่างสู ง
ไว้ ณ ที่น้ ี
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การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการตัดสิ นใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมจังหวัดตรัง โดยมีการพัฒนาระบบสื บค้นข้อมูลเชิงพื้นที่
ด้านการเกษตร และพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล ในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรั บการปลู กพืชเศรษฐกิจ
โดยใช้ซอฟแวร์รหัสเปิ ด ซึ่งสามารถทางานบนเว็บเบราว์เซอร์ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ
ประกอบด้ว ยสถาปั ต ยกรรม 4 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ส่ ว นผู ้ใ ช้ง าน (client) ส่ ว นเว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ( web server)
ส่ ว นเซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ผนที่ (map server) และส่ ว นฐานข้ อ มู ล (database server) ร่ วมกั บ จาวาสคริ ปต์ ไ ลบรารี่
(JavaScript library) ได้แก่ Leaflet.js และ Node.js เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ ผูใ้ ช้งานสามารถสื บค้นข้อมูล
เชิ งพื้นที่ ด้วยการเลื อกข้อมูลตามเงื่อนไขที่ตอ้ งการสื บค้น และสามารถระบุพ้ืนที่ขอบเขตแปลงเกษตรกรรม
พร้อมทั้งระบุชนิ ดของพืชเศรษฐกิจที่ระดับความเหมาะสมต่างๆ ในการเพาะปลูก เพื่อแสดงผลลัพธ์เป็ นพื้นที่
ระดับความเหมาะสมบนแผนที่ และข้อมูลสถิติต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า เว็บแอปพลิเคชันต้นแบบที่พฒั นาขึ้นนี้
สามารถนาไปใช้สนับสนุ นการตัดสิ นใจการปลูกพื ชเศรษฐกิ จที่ เหมาะสมได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ ผูใ้ ช้งาน
สามารถเข้าถึ งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้โดยง่าย โดยที่ ผูใ้ ช้งานไม่ต้องมี ความเชี่ ยวชาญทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือช่วยเจ้าหน้าที่ ที่ทางานด้านการส่ งเสริ มการเกษตร รวมถึงเกษตรกร ได้ใช้ใน
การตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมได้
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, เว็บแอปพลิเคชัน, ซอฟแวร์รหัสเปิ ด, ระบบฐานข้อมูล, พืชเศรษฐกิจ
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ABSTRACT
This research aims to develop a prototype of Geographic Information System web application for
supporting decision of suitability economic crops in Trang province, Thailand. We implemented spatial database
management system of agricultural extension using opensource software. Four system architectures including
client, web server, map server and database server were applied gathered with JavaScript library plugins such as
Leaflet.js and node.js to create web-service application. The prototype of web application was developed to
provide several functions for user to define their crop plot bounding box to query specify crop information
(features, areas and attributes) in order to analyze suitability zones for economic crops. Users can visualize a
particular crop suitability maps and area charts. The result showed that user preferred to use service in the
prototype of WebGIS applications for supporting decision of suitability economic crops effectively. The system
does not require expertise to analyze complex of spatial data. Hence, this WebGIS application can help
agricultural extension official users and farmers to analysis the suitability of the area for crops, to supporting
decision of suitability economic crops for area.
Keywords: Web-Based GIS, Open Source Software, Geographic Information System, Database System

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การดาเนินงานส่งเสริ มการเกษตรเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซึ่งประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่มีภาคเกษตรกรรมเป็ นหลัก (สานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) จึงนับได้ว่าภาคเกษตรมีความสาคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก จังหวัดตรังมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ที่เหมาะสมต่อ
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิ จ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา มะพร้ าว และทุเรี ยน ตามลาดับ อย่างไรก็ตามพบว่า
จังหวัดตรังประสบปั ญหาในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดที่แตกต่างกันไป ทาให้เกษตรกรมักประสบปั ญหารายได้ต่ า
ขาดความมั่นคงในอาชี พ เกษตรกรรม มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ไม่ดี และก่ อให้เกิ ดมลภาวะต่อ สภาพแวดล้อ มมากมาย
(ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรตรัง, 2556)
กล่าวคือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นต้องมีเครื่ องมือที่ช่วยให้เกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่ตดั สิ นใจทาการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ การนาข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้งานในเวลาที่ผ่านมานั้น ยังไม่สามารถทาได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ นซอฟต์แวร์ เฉพาะด้าน กับกระบวนการมีความซับซ้อนหลายขั้นตอน จึงต้องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินงานมาก (วราภรณ์ เพชรปฐมชล, 2561) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ บนเว็บนับว่ามี
ความสะดวกต่ อ การใช้ง าน ลดเวลาในการด าเนิ น งาน และสามารถช่ วยสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึ งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้โดยง่ายผ่านทางเว็บ
เบราว์เซอร์และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เป็ นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการตัดสิ นใจต่อผูใ้ ช้งาน
จากประเด็นดังกล่าว การศึกษานี้พฒั นาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพื้นที่จงั หวัดตรังเป็ นกรณี ศึกษา เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ประกอบการตัดสิ นใจในการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ดา้ นการส่งเสริ มการเกษตร รวมถึงผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิ จัย ครั้ ง นี้ มีความมุ่งหมายหลัก เพื่ อพัฒนาเว็บ แอปพลิ เคชัน ต้น แบบด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจการปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ที่ เ หมาะสมในพื้ น ที่ จัง หวัด ตรั ง แบ่ ง เป็ น
วัตถุประสงค์ยอ่ ย ดังนี้
(1) เพื่อพัฒนาระบบสื บค้นข้อมูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ
(2) เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สามารถวาดขอบเขตแปลงเกษตรกรรมเพื่อการวิเคราะห์ซ้อนทับ
ร่ วมกับข้อมูลเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เ คชัน ต้น แบบด้วยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ
การปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม กรณี ศึกษาจังหวัดตรัง ได้ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บนเว็บ (Web-based GIS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เรี ยกว่า Web 2.0
ซึ่ งเป็ นยุคที่มีการพัฒนาเว็บให้ผใู ้ ช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้ เป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้ ข้อมูล
เชิ ง พื้ น ที่ ไ ด้รับการถ่ า ยทอดและมี ก ารเผยแพร่ อย่า งแพร่ หลาย ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ บนอิ นเทอร์ เน็ต
หมายถึง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ให้บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ได้แก่แอปพลิเคชันแผนที่ที่พฒั นาบน
ระบบแอนดรอยด์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ แต่เนื่องจาก World Wide Web (WWW) ซึ่งใช้งานผ่าน
เว็บเบราว์เซอร์ เป็ นที่ นิยมใช้กันแพร่ หลายบนอินเตอร์ เน็ต ทาให้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บนเว็บ จึ งเป็ น
รู ปแบบที่แพร่ หลายมากที่สุดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บนเว็บ ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ส่ วน คือ ส่ วนลูกข่าย
(client) และส่ ว นแม่ ข่ า ย (web server) ส่ ว นลู ก ข่ า ยและส่ ว นแม่ ข่ า ย จะติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ผ่า น HTTP ซึ่ งเป็ น
โปรโตคอลหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน โดยที่ลูกข่ายจะใช้ HTTP เพื่อส่ งคาขอไปยังแม่ข่าย และ
แม่ข่ายจะทาการประมวลผลแล้วส่ งผลลัพธ์ไปยังลูกข่ายอีกครั้งผ่านทาง HTTP เช่ นกัน โดยส่ วนมากรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บนเว็บจะมีส่วนของฐานข้ อมูลเป็ นองค์ประกอบเพิ่มขึ้นมาด้วย
(Fu P. and Sun J., 2011)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษานี้ เป็ นการพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชัน ต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุ น
การตัดสิ นใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพื้นที่จงั หวัดตรัง มีการศึกษาปัญหา ที่มา และความสาคัญ โดยมี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังรู ปที่ 1
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ข้ อมูลและการจัดทาฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
4.1.1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม และได้
รวบรวมข้อมูลที่ได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ งต้องน ามาจัดทาเป็ นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในรู ปแบบ
ของข้อมูล เวกเตอร์ ประกอบด้วยชั้นข้อมูลข้อมูลขอบเขตแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิ จในพื้นที่จังหวัดตรัง
จานวน 4 ชนิ ดพืช ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา มะพร้ าว และทุเรี ยน จากกรมส่ งเสริ มการเกษตร ข้อมูลเขต
ความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิ จในพื้นที่จงั หวัดตรั ง จานวน 4 ชนิ ดพืช ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา
มะพร้ าว และทุ เ รี ย น ข้อ มู ล เขตการปกครอง จากกรมพัฒ นาที่ ดิ น ข้อ มู ล แหล่ ง น้ า ข้อ มู ล พื้ น ที่ ช ลประทาน
จากกรมชลประทาน รวมทั้งข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ และข้อมูลแปลงเกษตรกรรมวิเคราะห์กบั เขตความเหมาะสม
พืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจยั นี้
4.1.2 การจัดทาฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
การจัดทาฐานข้อมูลสาหรับการพัฒนาระบบ มีการออกแบบชั้นข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการดาเนินการ
ศึกษาจานวน 9 ชั้นข้อมูล ตามรายการข้อมูลที่ใช้ในงานวิจยั เพื่อแสดงผลในรู ปแบบรายการข้อมูลในรู ปแบบ
ตารางคุณลักษณะ (Feature tables) และการแสดงผลบนแผนที่ ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในฟิ ลด์ Geometry โดยจัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล PostgreSQL ประกอบด้วยข้อมูล 2 รู ปแบบ คือข้อมูลเชิ งพื้นที่ (Spatial data) โดยฐานข้อมูลได้รับ
การออกแบบเป็ นฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ (Relational database) โดยออกแบบให้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ระหว่ า ง
องค์ประกอบของข้อมูลเชิ งพื้นที่ เช่น ข้อมูลแปลงเกษตรกรรม ข้อมูลเขตความเหมาะการเพาะปลูกพืช เป็ นต้น
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และข้อมูลที่ไม่อยู่ในเชิงพื้นที่ (Non- Spatial data) ได้แก่ ข้อมูลผูส้ มัครเข้าใช้งานระบบ ส่ วนข้อมูลชลประทาน
และข้อมูลแหล่งน้ าจะเป็ นอิสระต่อกันกับชั้นข้อมูลอื่น ดังรู ปที่ 2

รูปที่ 2 แบบจาลองความสัมพันธ์ของข้อมูล
4.2 การพัฒนาระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ (system analysis)
การศึ ก ษานี้ เ ป็ นการพัฒนาเว็บ แอปพลิ เ คชัน ต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์ เพื่อ
สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจการปลูก พื ช เศรษฐกิ จที่ เหมาะสมในพื้ นที่ จังหวัดตรั งเป็ นกรณี ศึก ษา ได้เ ลื อ กใช้ใช้
ซอฟต์แวร์รหัสเปิ ดในการพัฒนาระบบ มีข้นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
- จัดทาฐานข้อมูลที่ใช้สาหรับพัฒนาระบบ
- พัฒนาระบบสื บค้นเชิงพื้นที่สาหรับข้อมูลขอบเขตแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดตรัง ที่จดั ทาเป็ นฐานข้อมูลไว้ เพื่อเรี ยกมาแสดงผลบนแผนที่ โดยสื บค้นได้ในระดับอาเภอ และระดับตาบล
โดยมีการแสดงผลตาแหน่งที่ต้ งั ขอบแปลงเกษตรกรรมที่ผใู ้ ช้งานกาหนดบนแผนที่ ท้งั ในระดับอาเภอ และระดับ
ตาบล สามารถเรี ยกดูรายละเอียดของข้อมูลได้ และยังสามารถแสดงข้อมูลเชิ งสถิติในลักษณะแผนภูมิสัดส่ ว น
รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลขอบเขตแปลงเกษตรที่สืบค้นได้
- พัฒนาเมนู การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สามารถวาดขอบเขตแปลงเกษตรกรรมเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลซ้อนทับร่ วมกับข้อมูลเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อรายงานผลบนแผนที่ออนไลน์
4.2.2 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน
- โครงสร้ างการทางานของเว็บแอปพลิเคชันต้ นแบบ
เริ่ มต้นจะเป็ นการสมัครและเข้าใช้งานระบบ จากนั้นจะเข้าสู่ หน้าหลัก ที่ มี 2 เมนู ได้แก่
ระบบสื บค้นเชิงพื้นที่สาหรับข้อมูลขอบเขตแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ และระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สามารถ
วาดขอบเขตแปลงเกษตรกรรมเพื่อการวิเคราะห์ ขอ้ มูลซ้อนทับร่ วมกับข้อมูลเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจ ดังรู ปที่ 3
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รูปที่ 3 โครงสร้างการทางานของเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ
สถาปัตยกรรมการทางานของระบบ
การออกแบบสถาปั ต ยกรรมของระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ บ นเว็บ ในการศึ กษาครั้ งนี้
ประกอบด้วย 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนผูใ้ ช้งาน (client) ส่ วนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (web server) ส่ วนเซิ ร์ฟเวอร์ แผนที่ (map
server) และส่ วนฐานข้อมูล (database server)โดยส่ วนผูใ้ ช้งาน (client) เป็ นส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ ซึ่ งเรี ยกใช้งาน
ผ่านเว็บบราว์เซอร์ เพื่อส่ งคาร้องขอข้อมูลผ่าน HTTP ไปยังส่ วนที่ 2 คือ ส่ วนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ( web server) ที่ทา
หน้าที่ ใ ห้ บ ริ การ ประมวลผลข้อ มู ล ในรู ป แบบการส่ ง ข้อ มู ล ในลักษณะ Representational State Transfer API
ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการส่ งข้อมูลระหว่าง Server กับ Client รู ปแบบหนึ่ง เป็ นการสร้าง Web Service เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ Express ซึ่งสร้างบนพื้นฐานของ Node.js โดยทาเป็ น Framework เพื่อให้ง่าย
ต่ อการใช้งาน และแสดงข้อมู ลผ่านเว็บบราว์เซอร์ ส่ วนที่ 3 คื อ การจัด การค าร้ อ งขอของผูใ้ ช้ง านไปยัง ส่ ว น
เซิ ร์ฟเวอร์ แผนที่ (map server) ซึ่ งเป็ นส่ วนสร้างภาพแผนที่โดยใช้ซอฟต์แวร์ Geoserver เพื่อส่ งคาร้องขอข้อมูล
ผ่าน HTTP ไปแสดงผลผ่านเว็บบราว์เซอร์ และทั้งเว็บเซิ ร์ฟเวอร์(web server) และเซิ ร์ฟเวอร์แผนที่ (map server)
จะเชื่อมต่อกับส่วนที่ 4 คือ ส่วนฐานข้อมูล (database server) ซึ่งเป็ นส่วนที่จดั เก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆที่ใช้ในการพัฒนาระบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ PostgreSQL และ PostGIS รวมทั้งใช้ Node.js
สาหรับเป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อเปิ ดการใช้งานเว็บ แอปพลิเคชันต้นแบบ และในการติดต่อและเข้าถึงฐานข้อมูลที่
จัดเก็บในระบบจะใช้ภาษา Structured Query Language (SLQ) ซึ่ งเป็ นภาษามาตรฐานในการเข้าถึ งฐานข้อมูล
โดยในการพัฒนาระบบจะแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ วนสาคัญ คือ การพัฒนาระบบจัดการเว็บ แอปพลิ เคชัน ต้นแบบ
(Back-end) และการพัฒนาส่วนติดต่อผูใ้ ช้ (User interface) ของเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ (Front-end) ดังรู ปที่ 4
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รูปที่ 4 สถาปัตยกรรมการทางานของระบบของเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ
4.2.3 การพัฒนาระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชันต้ นแบบ (Back-end)
เป็ นการพัฒนาระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบโดยทาหน้าที่เป็ นแหล่งข้อมูลของฐานข้อมูล
ที่จาเป็ นต้องใช้งานในแอปพลิเคชันต้นแบบ โดยระบบจัดการเว็บฯ (Back-end) จะทาหน้าที่เชื่อมต่อในการสื่ อสาร
ระหว่างเครื่ องลูกข่าย (client) หรื อส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน (User interface) ไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) และเซิร์ฟเวอร์
(Server) ไปยังเครื่ องลูกข่าย (client) โดยผ่านภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนั้นคือ Structured Query Language
(SLQ) โดยประกอบด้วย 3 ส่ วนสาคัญ คือ เซิ ร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลและเครื่ องลูกข่าย โดยในส่ วนของเซิ ร์ฟเวอร์ จะ
ใช้ Node.js เป็ นเว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ท าให้ สามารถสร้ างเว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ที่ สมบู ร ณ์ ไ ด้อ ย่างง่ ายและรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพ
ในส่ วนของการสร้ าง Web Service จะจัดทาในลักษณะ REST (Representational State Transfer)
เรี ยกใช้ผ่านทาง HTTP Method GETกับPOST และส่ งข้อมูลออกมาในรู ปของ JSON เป็ นการเรี ยกผ่าน HTTP
Protocol ที่ ใช้ในการเรี ยกใช้เว็บไชต์ การทางานของ REST นั้นจะอาศัย URL ของ Request เพื่อเป็ นตัวค้นหา
และประมวลผลแล้วตอบกลับโดย Response โดยรู ปแบบการส่ งข้อมูลของ REST ระหว่าง Server กับ Client
เป็ นการสร้าง Web Service เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านเว็บแอปพลิเคชัน งานวิจยั นี้ใช้รูปแบบ JSON เพราะเหมาะ
กับงานด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่โดยเรี ยกใช้งานข้อมูลในรู ปแบบ GEOJSON ที่ถูกจัดเก็บอยูใ่ นฐานข้อมูล
ซึ่ งจะถูกเก็บไว้ในฟิ ลด์ Geometry เพื่อให้สามารถแสดงผลบนแผนที่ออนไลน์ได้ ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตแปลง
เกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ และข้อมูลเขตความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยข้อมูลทั้ง 2 ชนิดจะถูกนามา
จัดทาในรู ปแบบของ GEOJSON โดยจะถูกเรี ยกใช้งานผ่าน Web Service บนพื้นฐานของ HTTP Protocol ผ่าน
เว็บบราว์เซอร์
นอกจากนี้ ยังมี การใช้งาน Geoserver ทาหน้าที่ สาหรั บให้บริ การข้อ มูลเชิ ง พื้นที่ ผ่า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต โดยจัดทาเป็ นในลักษณะ Web Map Service (WMS) ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด
อ าเภอ ต าบล) ข้อ มู ล ชลประทาน ข้อ มู ล แหล่ ง น้ า และข้อ มู ล เขตความเหมาะสมในการปลู ก พื ชเศรษฐกิ จ
คุณลักษณะที่สาคัญของโปรแกรม Geoserver คือ สามารถสนับสนุ นการใช้งานข้อมูลเวกเตอร์ ของโปรแกรม
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PostGIS ซึ่ งเป็ นส่ วนขยายเพิ่มเติ ม (extensions) ที่ ทาให้ระบบ PostgreSQL สามารถรองรั บและบริ หารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
4.2.4 การพัฒนาส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User interface) ของเว็บแอปพลิเคชันต้ นแบบ (Front-end)
การพัฒนาส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ (User interface) ใช้เทคนิคของภาษา HTML และCSS ในการสร้างหน้า
เว็บแอปพลิเคชันและตกแต่งความสวยงามของเว็บ แอปพลิเคชัน และภาษา JavaScript โดยการใช้จาวาสคริ ปต์
ไลบรารี่ (JavaScript library) ต่างๆ ได้แก่ การใช้ Jquery ในการลดความซับซ้อนของโค้ดจาวาสคริ ปต์ที่มีขนาด
ใหญ่ รวมถึงการใช้ Ajax ในการรับส่ งข้อมูลระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ และเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อการเรี ยกใช้งาน API จาก
ฝั่ ง Back-end ส่ วนการแสดงผลด้านแผนที่ ใ ช้ Leaflet ซึ่ งเป็ นจาวาสคริ ปต์ไลบรารี่ แบบ Open source สาหรั บ
การพัฒนาแผนที่บนระบบอินเทอร์ เน็ตเชิ งโต้ตอบ สามารถเรี ยกใช้งานใช้เลเยอร์ ต่างๆ ได้แก่ การเรี ยกใช้งาน
Web Map Service (WMS) จากโปรแกรม Geoserver และGEOJSON ในรู ป แบบWeb Service ที่ ถู ก จัด ท าใน
ลักษณะ REST API โดยเรี ยกใช้ผ่านทาง HTTP Method GET และPOST จากฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ มาแสดงผลบนแผนที่
ออนไลน์ นอกจากนี้ Leaflet ยังมี Library ในการสร้างรู ปหลายเหลี่ยม(Polygon) เพื่อให้ผูใ้ ช้งานสามารถนาเข้า
ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ นอกจากนี้ยงั ใช้ Highcharts ซึ่ งเป็ นจาวาสคริ ปต์ไลบรารี่ สาหรับ
สร้างกราฟบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลในเชิงสถิติได้ ซึ่งสามารถสร้างกราฟได้
หลายรู ปแบบ โดยงานวิจยั นี้ได้ออกแบบให้หน้าจอสามารถแสดงผลการใช้งานได้ในรู ปแบบที่หลากหลาย รองรับ
การแสดงผลบน Desktop และ Tablet โดยการใช้ Bootstrap 4 ซึ่ งเป็ น Front-end Framework ที่ใช้ในการพัฒนา
เว็บไซต์ส่วนการแสดงผลกับผูใ้ ช้งาน ทาให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
ในการแสดงผลข้อมูลและติดต่อกับผูใ้ ช้งาน

5. ผลการวิจัย
การทางานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ นใจการปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ที่ เ หมาะสมในลั ก ษณะของโปรแกรมประยุ ก ต์ เ ว็ บ
(Web Application) เพื่อใช้วางแผนประกอบการตัดสิ นใจ สามารถใช้ดูแนวโน้มการการปลูกพืชและความหมาะ
สมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ อีกทั้งได้ทาการวัดผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบ
จากผูใ้ ช้งานหลัก ดังนี้
5.1 การแสดงผลบนเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ต้ น แบบด้ ว ยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การตัดสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
การแสดงผลการใช้งานประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้ ดังรู ปที่ 5
การสมัครเข้าใช้งานระบบ (Register page) เป็ นการให้ผใู ้ ช้งานทาการกรอกข้อมูลชื่ อผูใ้ ช้ อีเมลล์
รหัสผ่าน เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ
การเข้าใช้งานระบบ (Login page) เป็ นการให้ผูใ้ ช้งานทาการกรอกข้อมูลชื่ อผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน
ที่ได้ทาการลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ
หน้าหลัก (Main page) เป็ นหน้าเว็บเพจที่แสดงเมนู ฟังก์ชนั่ หลักของเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ คือ
ระบบสื บค้นข้อมูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ และระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สามารถวาดขอบเขต
แปลงเกษตรกรรมเพื่อการวิเคราะห์ซอ้ นทับร่ วมกับข้อมูลเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
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ระบบสื บค้นข้อมูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ ในระบบสื บค้นข้อมูลผูใ้ ช้งาน
สามารถสื บค้นข้อมูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิ จได้ โดยการเลื อกสื บค้นในระดับตาบลและ
อาเภอ สามารถคลิกดูขอ้ มูลเชิงคุณลักษณะได้ เพื่อเปิ ดชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ซ้อนทับ และชั้นข้อมูลเชิ งพื้นที่อื่นๆ เพื่อดูภาพรวมความเหมาะในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ และยัง
แสดงข้อมูลเชิงสถิติในรู ปแบบของแผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนจานวนแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งดาวน์
โหลดข้อมูลในรู ปแบบไฟล์ Comma Separated Value (CSV) ออกไปใช้งานได้
ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลขอบเขตแปลงเกษตรกรรมร่ วมกับข้อมูลเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิ จ ในระบบวิเคราะห์ข้อมูล ผูใ้ ช้งานสามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เพื่อทาการแสดงผลไปยังพื้นที่ที่
ต้องการวิเคราะห์ จากนั้นใช้เครื่ องมือวาดขอบเขตแปลงเกษตรกรรมบนแผนออนไลน์ผ่านเว็บ แอปพลิเคชัน
จากนั้นทาการเลือกชนิดพืชที่จะทาการวิเคราะห์ พร้อมทั้งระบุชนิ ดของพืชเศรษฐกิจที่ตอ้ งการทราบความเหมาะสม
ในการเพาะปลูก ระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็ นพื้นที่ระดับความเหมาะสมการเพาะปลูกบนแผนที่ รวมทั้งแผนภูมิ
สัดส่ วนพื้นที่ในแต่ระดับความเหมาะสมพร้อมทั้งดาวน์โหลดข้อมูลในรู ปแบบไฟล์ Comma Separated Value
(CSV) ออกไปใช้งานได้ สามารถนาไปใช้สนับสนุนการตัดสิ นใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมได้

Main page
Login page

Register page

ระบบสื บค้นข้ อมูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ

ระบบวิเคราะห์ ข้อมูลขอบเขตแปลงเกษตรกรรมร่ วมกับข้อมูลเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
รูปที่ 5 การแสดงผลฟังก์ชนั่ การใช้งานต่างๆ บนเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ
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5.2 ผลการประเมิ น ความพึง พอใจต่ อ การใช้ ง านเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ต้ น แบบด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
การประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้ง านที่ มีต่ อ เว็บ แอปพลิ เคชัน ต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม ซึ่ งได้แก่เกษตรกรและผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
จานวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ดา้ นส่งเสริ มการเกษตรจานวน 5 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผูป้ ระเมินมีความพึงพอใจต่อเว็บ แอปพลิเคชันต้นแบบในระดับ
ดีมาก ได้แก่ ด้านความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บ เรื่ องความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย
การนาไปใช้ประโยชน์ในหน่ วยงาน และ ความพึงพอใจเว็บ แอปพลิ เคชัน ต้นแบบในภาพรวม ส่ วนรายการ
ที่ได้รับความพึงพอใจในระดับดี ได้แก่ ความรวดเร็ วในการทางานของระบบ สรุ ปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมมีค่า
เท่ากับ 4.62 ซึ่งอยูใ่ นระดับดีมาก

6. สรุปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้พฒั นาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจ
การปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพื้นที่จงั หวัดตรัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสื บค้นข้อมูลขอบเขต
ของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ และเพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สามารถวาดขอบเขตแปลงเกษตรกรรม
เพื่ อ การวิ เ คราะห์ซ้อนทับร่ วมกับข้อมู ล เขตความเหมาะสมสาหรั บการปลู กพื ชเศรษฐกิ จ โดยสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
การแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจ
การปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม ผูใ้ ช้งานสามารถสมัครและเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบได้ท้งั 2 ฟังก์ชนั่
หลัก คือ ระบบสื บค้นข้อมูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ และระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สามารถวาด
ขอบเขตแปลงเกษตรกรรมเพื่ อ การวิ เคราะห์ ซ้อ นทับ ร่ วมกับข้อ มู ล เขตความเหมาะสมสาหรั บการปลูกพืช
เศรษฐกิ จ ทั้ง การแสดงผลในรู ป แบบของแผนที่ อ อนไลน์ และข้อ มู ล เชิ ง สถิ ติ สามารถน าไปใช้สนับ สนุ น
การตัดสิ นใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมได้ ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบ
พบว่าผูป้ ระเมินมีความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบอยูใ่ นระดับดีมาก
เว็บแอปพลิเคชันต้นแบบที่พฒั นาขึ้นนี้ สามารถนาไปใช้สนับสนุนการตัดสิ นใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่
เหมาะสมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้โดยง่าย โดยที่ผใู ้ ช้งาน
ไม่ตอ้ งมีความเชี่ ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ดา้ นการส่ งเสริ มการเกษตร
รวมถึ ง เกษตรกร และผูใ้ ช้ง านทั่ว ไปสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของพื้ น ที่ ใ นการปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
เพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมได้ โดยในส่ วนของเกษตรกรและผูใ้ ช้งานทั่วไป
สามารถใช้ดูแนวโน้มการการปลูกพืชและความหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ ส่ วนเจ้าหน้าที่ดา้ น
การส่ งเสริ มการเกษตรสามารถใช้ประกอบการตัด สิ นใจในการวางแผนส่ งเสริ ม และวางนโนบายเสนอต่ อ
ผูบ้ ริ หารในการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริ มด้านเกษตรต่อไป
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7. ข้อเสนอแนะ
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาต่อยอดระบบให้มีการใช้งานครอบคลุมพื้นที่อื่นๆ
(2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลที่นามาใช้ในการพัฒนาระบบ เพื่อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่แม่นยา
(3) สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเป็ นแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางด้านใช้งาน
(4) สามารถเพิ่มข้อมูลและฟั งก์ชั่นการใช้งานให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มชนิ ดของพืชเศษฐกิจ
หรื อการพัฒนาฟังก์ชนั่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่ในรู ปแบบอื่นๆที่ซบั ซ้อนมากยิ่งขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการทาวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมชลประทาน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรและเกษตรกร
ที่ให้ความร่ วมมือในประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบนี้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับ
โรคออฟฟิ ศซิ นโดรมจากกลุ่มตัวอย่างจากบุคคลทัว่ ไป จานวน 51 คน และประชากรที่เป็ นเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 20 คน เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวทางการตอบคาถามที่ผใู ้ ช้
สอบถามเข้ามา ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการพัฒนา ฟลัทเทอะ (Flutter) ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับแอนดรอยด์
แอนดรอยด์สตูดิโอ (Android Studio) ใช้ในการจาลองระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และไดอะล็อกโฟล (Dialog
flow) ใช้สาหรั บสร้ างแชทบอทตอบคาถามตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการประเมิ นผล
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการทางสถิติ การหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลจากการวิจยั พบว่า ภาพรวมจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ 3.51 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่
0.76 ซึ่งระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน, ออฟฟิ ศซินโดรม, ฟลัทเทอะ, ไดอะล็อกโฟล

ABSTRACT
The purpose of this research is to develop an answering chatbot application for office syndrome.
For the sample of this research, the researcher selected 51 ordinary people and 20 officers from Information and
Communication Technology, the University of Phayao for giving the information about the answers to the
questions. The researcher chose Flutter for developing the application on Android, Android Studio for emulating
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the android operation, and Dialogflow for creating the chatbot application. Calculating the average value and
standard deviation were used as the tools for evaluating the satisfaction of the application. For the result of this
research, It was found the overall users' satisfaction was at 3.51 on average, and the standard deviation was at
0.76, showing a high level of satisfaction.
Keywords: Application, Office Syndrome, Flutter, DialogFlow

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
โดยผูว้ ิจยั คานึงถึงวิธีการให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซิ นโดรมและผูท้ ี่สนใจที่จะ
ศึ กษาเกี่ ย วโรคออฟฟิ ศซิ นโดรมเพราะบทความของนพ.ปรมิ น ทร์ ชัย วิ บู ล ย์ผล (2564) ได้กล่ าวว่ า ยุคสมัยนี้
โรคออฟฟิ ศซิ นโดรมดูจะเป็ นโรคที่คนยุคใหม่เป็ นกันมากพอสมควร ด้วยพฤติกรรมการทางานและการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนไป เราไม่ค่อยเน้นการยืน เดิน เคลื่อนไหว หรื อออกแรงเหมือนแต่ก่อน กลายเป็ นการนัง่ หน้าคอมพิวเตอร์
หรื อก้มดูมือถือนานๆ แทน โดยแต่เดิมการที่เราจะหาดาตอบนั้น เราต้องเดินทางไปพบหรื อปรึ กษาแพทย์เพื่อที่จะ
แก้ขอ้ สงสัยที่เรานั้นต้องการที่จะได้รับข้อมูลแต่ในปัจจุบนั ในวงการต่างๆ ได้มีการนาเทคโนโลยีอย่างแชทบอท
นั้นเข้ามาใช้ให้ขอ้ มูลต่างๆ แทนตัวบุคคลที่ตอ้ งมาตอบคาถามแบบเดิมซ้ ามากๆ เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผทู ้ ี่ถามเข้ามา
โดยทางผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ความรู ้และตอบคาถามผูท้ ี่ประสบ
ปั ญหาและผูท้ ี่ตอ้ งการได้รับความรู ้ เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการป้องกันและรักษาอาการตามความเหมาะสม
กับอาการที่เกิดขึ้น ถ้าหากมีพฤติกรรมการทางานที่ไม่เหมาะสม ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท
เพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรมแก่ผใู ้ ช้งาน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซิ นโดรม
โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความ จากผูท้ ี่เคยประสบปั ญหาและงานวิจยั
ต่าง ๆ เพื่อที่จะนามาทาการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท เพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม
โดยการใช้ ไดอะล็อกโฟล เพื่อพัฒนาบอทสาหรับตอบคาถามและให้ขอ้ มูลอัตโนมัติร่วมกับ ฟลัทเทอะ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาในส่วนของอินเตอร์เฟซของแอปพลิเคชันโดยพัฒนาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ การศึ กษาเก็บรวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ แอปพลิ เคชัน แชทบอทเพื่ อ ให้ข้อ มู ล และตอบคาถาม
เกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม เพื่อช่วยตอบคาถาม และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม
(2) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศ
ซินโดรม เพื่อช่วยตอบคาถาม และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม
(3) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซิ นโดรมเพื่อ
ช่วยตอบคาถาม และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ดวงมณี แสนมัน่ และคณะ (2564) กล่าวว่าการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแชทบอทเพื่อตอบ
คาถามอัตโนมัติผ่าน ไลน์ แอปพลิเคชัน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักเทคนิคการแพทย์ และ
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เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันแชทบอท เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักเทคนิคการแพทย์
โดยใช้แพลตฟอร์ มจากกูเกิ ลร่ วมกับเทคนิ ค ไดอะล็อกโฟล เป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนาซึ่ งแชทบอทผลจาก
การประเมินพบว่าแชทบอทนี้สามารถให้ความรู ้และข้อมูลเกี่ยวกับนักเทคนิคการแพทย์ได้เป็ นอย่างดีนอกจากนี้
ยังพบว่า เป็ นแอปพลิ เคชันนี้ เป็ นโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติชนิ ดแรกที่ เป็ นเสมื อนตัวแทนวิชาชี พสุ ขภาพที่
สามารถส่งผลลัพธ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของนักเทคนิค การแพทย์ในช่วงโควิด-19 ไปยังผูใ้ ช้ได้อย่างรวดเร็ ว
มัสรา เลาะแม (2562) กล่าวว่า ปั จจุบนั ประชาชนให้ความสนใจในด้านสุ ขภาพเพิ่มขึ้น การบริ การทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลจึงได้เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการรักษาเพื่อการป้องกันมาเป็ นการดูแลและการจัดการ
สุ ขภาพ และมีการใช้สารสนเทศทางการแพทย์มากขึ้น ดังนั้นแนวคิดของบริ การสุ ขภาพจึงกลายเป็ นประเด็น
สาคัญแชทบอทเป็ นแพลตฟอร์มการสนทนาอัจฉริ ยะที่โต้ตอบกับผูใ้ ช้ผา่ นอินเทอร์เฟซการแชท โดยการเชื่อมโยง
กับผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมหลัก ผูใ้ ช้ทวั่ ไปสามารถเข้าถึงและรับบริ การสุ ขภาพต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย การศึกษา
ครั้งนี้ เป็ นการนาเสนอบริ การด้านการดูแลสุ ขภาพที่ใช้แชทบอท ได้แก่ แชทบอทสาหรับการวินิจฉัยโรคด้วย
ตนเอง และแชทบอทการบริ การด้านการดูแลสุ ขภาพบริ การสุ ขภาพเคลื่ อนที่ในรู ปแบบของแชทบอทเพื่ อให้
การรั กษาอย่างรวดเร็ วต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิ ดขึ้นในชี วิตประจาวัน รวมถึ งผูป้ ่ วยที่ เป็ นโรคเรื้ อรั ง ซึ่ งจะทาให้
การให้บริ การข้อมูลสุ ขภาพเน้นเรื่ องที่สะดวกรวดเร็ วตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ในยุคดิจิทลั
ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่ อง และ คณะ (2564) กล่าวว่าการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแชทบอทให้
ความรู ้ดา้ นดิจิทลั สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้แชทบอทให้ความรู ้ดา้ นดิจิทลั
สาหรั บนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึ กษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี จานวน 47 คน เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้วย แชทบอทให้ความรู ้ดา้ นดิจิทลั สาหรับนักศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี ที่สร้างด้วยแพลตฟอร์ม Chatfuel และแบบประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาแชทบอทให้ความรู ้
ด้านดิ จิทัลสาหรั บนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ใช้หลักการพัฒนาแบบถูกกาหนดด้วยกฎที่ ชัดเจน (Rule-Based
approach) สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) มีบุคลิกลักษณะและการใช้ภาษา
คล้ายกับวัยของผูเ้ รี ยน ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยในการทบทวนความรู ้ (Online Tutor)
พิชชาพร คาทา และคณะ (2564) กล่าวว่าการวิจยั ครั้งนี้ วตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบขั้นตอนวิธีก ารนา
ข้อ มู ล สั ง คมออนไลน์ (แชทบอท) มาใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ในการบริ การข้อ มูล ด้านสุ ขภาพของโรงพยาบาล
มหาวิ ท ยาลัย นเรศวรโดยน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าใช้เ พื่ อ ออกแบบและพัฒ นาแชทบอทเพื่ อ ให้ ผูท้ ี่ ม าใช้บ ริ การเกิ ด
ความสะดวกในการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและการให้ความรู ้เกี่ยวกับโรค
ต่างๆ รวมไปถึงการแนะนาการปฏิบตั ิตนเองเบื้องต้นทั้งนี้ยงั มีการลงทะเบียนผูป้ ่ วยใหม่และสามารถแสดงบัตร
ผูป้ ่ วยออนไลน์ได้อีกด้วยผลจากการประเมินความพึงพอใจหลังจากผูใ้ ช้ได้ทดลองใช้แชทบอทสาหรับการบริ การ
ข้อมูลด้านสุ ขภาพแล้วพบว่าความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานแชทบอทอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.77,
S.D. = 0.57)
นพ.ปรมินทร์ ชัยวิบูลย์ผล (2564) ได้กล่าวว่ายุคสมัยนี้ โรคออฟฟิ ศซินโดรม (office syndrome) ดูจะเป็ น
โรคที่ คนยุคใหม่เป็ นกันมากพอสมควร ด้วยพฤติ กรรมการทางานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เราไม่ค่อยเน้น
การยืน เดิน เคลื่อนไหว หรื อออกแรงเหมือนแต่ก่อน กลายเป็ นการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ หรื อก้มดูมือถือนานๆ
แทนอาการออฟฟิ ศซินโดรม เริ่ มแรกคือ รู ้สึกปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ สะบัก และบริ เวณหลัง การนวดอาจจะช่วยให้
ดีข้ นึ ได้ แต่ผา่ นไปสักระยะหนึ่งก็จะกลับมาเป็ นอีก และเป็ นเรื้ อรังมากขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ตรวจหาสาเหตุ
และทาการรักษา อาจลุกลามจนเป็ นโรคไมเกรน หรื ออาจเกิดโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อที่รุนแรงขึ้น
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ตามมาได้ บทความนี้จะพาเราเจาะลึกโรคยอดฮิตชนิดนี้ ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุ อาการ พร้อมแนวทางการรักษาอย่าง
ถูกต้อง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ตั้งแต่แนวทางปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมและพฤติกรรมให้เหมาะสมการออก
กาลังกาย ไปจนถึงการทากายภาพบาบัด
Witchapong Daroontham (2561) ได้กล่าวถึงการสร้าง ไลน์ แชทบอท ด้วย ไดอะล็อกโฟล จาก แพลตฟอร์ ม
สาหรับสร้าง แชทบอท ของ กูเกิล ที่ใช้ machine learning ด้าน Natural Language Processing (NLP) มาช่วยในทา
ความเข้าใจถึงความต้องการ (intent) และสิ่ งที่ตอ้ งการ (entity) ในประโยคสนทนาของผูใ้ ช้งาน และตอบคาถาม
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน ตามกฎ หรื อ flow ที่ผพู ้ ฒั นาวางเอาไว้ ซึ่ง ไดอะล็อกโฟล จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
ของประโยคที่ แชทบอท รับมา ว่าไม่จาเป็ นต้องตรงตามเงื่อนไข แบบ rule based ก็สามารถเข้าใจถึงความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานได้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ ประชากรที่ เป็ นบุคคลทั่วไป จานวน 51 คน และประชากรที่ เป็ น
เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 20 คน เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
แนวทางการตอบคาถามที่ผใู ้ ช้สอบถามเข้ามา
กลุ่มตัวอย่างที่ จะใช้ในครั้งนี้ คือ นิ สิตนักศึ กษา ของมหาวิทยาลัย และ บุคคลทัว่ ไป จานวน 51 คน
โดยวิธีการสุ่ มเลือก และใช้กบั แบบทดสอบความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านคือ ด้านตรงตามความต้องการ (Function
Requirement) ด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่ (Function) ด้านความง่ายต่อการใช้ง าน (Usability) และด้าน
ประสิ ทธิภาพ (Performance) แล้วหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( μ และ σ )
4.2 เครื่ องมือวิจัย
1) เครื่ องมือสาหรับพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศ
ซิ นโดรมเพื่อให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาโรคออฟฟิ ศซิ นโดรมได้แก่ โปรแกรม Visual Studio Code ใช้สาหรับ
พัฒนาแอปพลิเคชัน โปรแกรม Android Studio ใช้สาหรับการสร้างอีมูเลเตอร์ เพื่อใช้ในการทดสอบการทางาน
ของแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
2) แบบประเมิ นความพึงพอใจการพัฒนาแอปพลิ เคชันแชทบอทเพื่อให้ข้อมูลและตอบคาถาม
เกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซิ นโดรมเพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซิ นโดรม โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 5
ระดับซึ่งมีการแปลผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ในการรวบรวมข้อมูลทางผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มประชากรจานวน 51
คน รวมถึงเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับออฟฟิ ศซินโดรมจากงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4.3 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ในขั้นตอนการดาเนินการวิจยั มีดงั นี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลทางผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
เคยประสบและกาลัง เจอกับ ปั ญ หาของโรคออฟฟิ ศซิ น โดรม เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ มู ล และแนวทางในการพัฒ นา
แอปพลิเคชัน
2) วิเคราะห์ขอ้ มูล ทางผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและจากการสอบถามจากกลุ่มประชากร
และกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ตามขอบเขตของแอปพลิเคชันโดยมีเนื้อหาดังนี้ขอบเขตด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคออฟฟิ ศซินโดรม และขอบเขตด้านขอคาปรึ กษาโดยแชทบอท
3) การพัฒนาแอปพลิเคชัน ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code
ในการพัฒนา และ ไดอะล็อกโฟล ในการสร้างแชทบอทสาหรับให้คาปรึ กษาแก่ผใู ้ ช้งาน
4) การทดสอบแอปพลิเคชัน หลังจากผ่านขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบ
ในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ ตามขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ และนาแอปพลิเคชันมา
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทาการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของแอปพลิเคชัน

5. ผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ได้ทาการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซิน
โดรม โดยมีผลการพัฒนาดังต่อไปนี้
ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม

ภาพที่ 1 หน้าเมนูหลัก

ภาพที่ 2 หน้าฟังก์ชนั การทางาน

จากภาพที่ 1 เป็ นหน้าหลักของแอปพลิเคชันซึ่งแสดงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม ส่วนใน
ภาพที่ 2 จะเป็ นส่ วนของฟั งก์ชันของแอปพลิเคชันซึ่ งจะมีในส่ วนของข้อมูล คุยกับบอทเพื่อขอคาปรึ กษา และ
ส่วนของปุ่ มออกจากแอปพลิเคชัน
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ภาพที่ 3 หน้าแสดงผลการทางานของแชทบอท

ภาพที่ 4 หน้าแสดงผลการทางานของแชทบอท

จากภาพที่ 3 และ 4 จะเป็ นผลการแสดงคาตอบของบอทเมื่อผูใ้ ช้งานพิมพ์คาถามในช่องแชทระบบก็จะ
ทาการแสดงคาตอบตามที่ผใู ้ ช้ได้ถามคาถาม

ภาพที่ 5 หน้าข้อมูลโรคออฟฟิ ศซินโดรม

ภาพที่ 6 หน้าแสดงผลการทางานของคียเ์ วิร์ดที่ใกล้เคียงกัน
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ภาพที่ 7 หน้าแสดงผลการทางานของ
คียเ์ วิร์ดที่ใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 8 หน้าแสดงผลการทางานของคียเ์ วิร์ด
ที่ใกล้เคียงกัน

จากภาพที่ 5 จะเป็ นฟั งก์ชันของการแสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซิ นโดรมและในส่ วนของ
ภาพที่ 6 ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 จะเป็ นส่ วนการทดลองผลโดยในคาที่ใกล้เคียงกันเพื่อที่จะดูว่าจะสามารถแสดง
ผลได้ตรงตามข้อมูลหรื อไม่
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน
ข้อที่
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

ข้อคาถาม
ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement)
ความสามารถของระบบในการตอบคาถาม
ความสามารถของระบบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคาถาม-คาตอบ
ความสามารถของระบบในการนาเสนอข้อมูล
รวม
ด้านการทางานได้ตามหน้ าที่ (Function)
ความถูกต้องของการทางานระบบในภาพรวม
ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล
ความถูกต้องของระบบในการนาเสนอข้อมูล
รวม
ด้านความง่ ายต่อการใช้ งาน (Usability)
ความง่ายในการเรี ยกใช้ระบบ
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม
รวม
ด้านประสิทธิภาพ (Performance)
ความเร็วในการแสดงผล
ความเร็วในการนาเสนอข้อมูล
ความเร็วในการทางานของระบบในภาพรวม
รวม
รวมทั้งหมด
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𝜇

𝜎

แปลผล

4.00
3.39
3.69
3.69

0.20
0.72
1.28
0.73

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.24
3.31
3.08
3.21

0.88
0.64
0.39
0.64

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.80
3.53
3.73
3.47
3.20
3.35

0.66
0.75
1.28
0.70
0.89
0.85

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.94
4.20
3.51
3.88
3.51

1.02
0.82
0.50
0.78
0.76

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย การพัฒนาแอปพลิ เคชันแชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลและตอบ
ค าถามเกี่ ย วกับ โรคออฟฟิ ศซิ น โดรม จากแบบประเมิ น ความพึ งพอใจ พบว่ าในด้านตรงตามความต้องการ
(Function Requirement) ผลรวมของด้านอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่
0.73 ในด้านการทางานได้ตามหน้าที่ (Function) ผลรวมของด้านอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.64 ในด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) ผลรวมของด้านอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.85 และในด้านสุ ดท้ายด้านประสิ ทธิ ภาพ (Performance)
ผลรวมของด้านอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.78 โดยผลรวมทั้ง 4 ด้าน
อยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.76 โดยจะมี 2 ด้านที่มีผลรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลางเท่ากันได้แก่ ด้านการทางานได้ตามหน้าที่ (Function) และด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) และ
ด้านที่มีระดับความพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement) และด้าน
ประสิ ทธิ ภาพ (Performance) ในส่ วนของความแม่นยาได้ทาการทดลองใช้งานคียเ์ วิร์ดที่ใกล้เคียงกันเพื่ อดู ว่า
แสดงผลถูกต้องหรื อไม่ จากการทดลองการใช้งานของผูพ้ ฒั นาพบว่าการที่มีคียเ์ วิร์ดของคาถามที่ใกล้เคียงกันนั้น
สามารถแสดงผลข้อมูลได้ตรงตามคียเ์ วิร์ดที่ตอ้ งการได้รับข้อมูล

6. อภิปรายผล
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยผู ้ใ ช้ง านพบว่ า มี ผ ลการประเมิ น โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก
มีประเด็นที่มีขอ้ เสนอแนะมายังผูพ้ ฒั นางานวิจยั ในด้านการทางานได้ตามหน้าที่ในฟังก์ชนั ต่างๆ สามารถทางาน
ปกติแต่ยงั มีขอ้ บกพร่ องเสถียรภาพในการทางานอยู่บา้ ง ส่ วนของระบบแชทบอท สามารถพัฒนาให้สามารถมี
ความฉลาดและโต้ตอบการสนทนาให้ดียิ่งขึ้นและควรมี ช่องทางที่จะเปิ ดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็ นจาก
การใช้งานแอปพลิ เคชันเพื่อนามาพัฒนาต่อจากสิ่ งที่ผูใ้ ช้งานนั้นพบและแจ้งเข้ามาได้ และควรที่จะมีระบบที่
ช่วยเหลือสาหรับผูใ้ ช้งานเพื่อให้ผูส้ ามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้ไวยิ่งขึ้น และต้องสามารถให้ความชัดเจนจาก
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้นามาเสนอในส่ วนของการแสดงข้อมูลแก่ผใู ้ ช้น้ นั สามารถทางานได้อย่างดีโดยที่ระบบ
แชทบอทสามารถจาแนกคียเ์ วิร์ดของคาถามที่ใกล้เคียงกันนั้นสามารถแสดงผลข้อมูลได้ตรงตามคียเ์ วิร์ดที่ตอ้ งการ
ได้รับข้อมูล

7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความสนใจในการนาผลการวิจยั ไปใช้ผผู ้ ลิตและพัฒนา แอปพลิเคชันควรให้
ความสาคัญกับการพัฒนาระบบให้ดีและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบแชทบอทให้มีความฉลาดมาก
ยิ่งขึ้น พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ช้บริ การแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการให้บริ การ การทางานของระบบใน
ช่องทางที่หลากหลาย เพิ่มให้มีฟังก์ชนั การทางานที่สามารถช่วยเหลือให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้ง่าย
ยิง่ ขึ้น และสามารถให้ความชัดเจนจากแหล่งที่มาของข้อมูลได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้นเพื่อเพิม่ ความน่าเชื่อถือ
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ทองคาแท่งรายปี ตั้งแต่ปี 2508-2564 จานวน 57 ตัวอย่าง จากเว็บไซต์สมาคมค้าทองคา พยากรณ์แนวโน้มราคา
ทองคาแท่งด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ขจัด การเปลี่ยนแปลงตามดัชนีฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ
ด้วยค่าเฉลี่ ยเคลื่อนที่ และคานวณความแม่นยาของตัวแบบการพยากรณ์ ด้วยค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์ความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ์
ผลการศึกษา พบว่า ตัวแบบการพยากรณ์ราคาทองคาแท่งรายปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามดัชนี ฤดูกาล
รายปี มีค่าการเปลี่ยนแปลงตามวัฏ จักร ระหว่าง 0.906-1.106 และการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติระหว่าง 0.97071.051 ซึ่ งค่อ นข้างน้อ ยได้ตวั แบบการพยากรณ์ ราคาทองคาแท่งรายปี ต่อนาหนักทองคาหนึ่ งบาทเป็ น Ŷ = e T̂
บาท เมื่ อ T̂ = 8.461+ 0.072(X) จุดเริ่ มต้น คือปี 2536 X มี ห น่ วยเป็ นปี มี ค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์ความคลาดเคลื่ อน
สมบูรณ์เท่ากับ 4.193 พยากรณ์ราคาทองคาแท่งปี 2565 เท่ากับ 38,139.28 บาท
คาสาคัญ : ราคาทองคา, การพยากรณ์, อนุกรมเวลาแบบคลาสสิ ค

ABSTRACT
This research aims to study Create an annual gold bullion price forecast model. and forecast the gold
price trend for the year 2022. By the classic time series forecasting method. Using yearly gold bullion price data
from 1965–2021 57 samples from the Thong Kham Trade Association website Forecast Gold bullion Price
Trends Using Least Squares Method, Eliminate seasonal and irregular indices with moving averages. and
calculate the accuracy of the forecast model with Mean Absolute Percentage Error.
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The results of the study found that The Yearly Gold bullion Price Forecast Model does not have an
annual seasonal index. has a cyclical change between 0.906-1.106 and irregular changes between 0.9707-1.051.
which is less Get a model for forecasting the yearly gold price per one baht weight of gold as

Ŷ = e T̂

’

T̂ = 8.461+ 0.072(X) .The starting point is 1993. X is in years. Mean Absolute Percentage Error of the testing

data is 4.193% . Forecast gold bullion price in 2022 equal to 38,139.28 baht.
Keywords : Gold Price, Forecasting, Classic Time Series

ความสาคัญของปัญหา
ทองคาเป็ นโลหะที่ทรงคุณค่าในตัวเองเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิ ด เช่น อุตสาหกรรม
เครื่ องประดับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสารโทรคมนาคม วงการแพทย์ เป็ นต้น ทองคาเป็ นโลหะที่
ใช้แ สดงความมัง่ คัง่ ของรัฐตั้งแต่ในอดี ตจนถึงปั จจุบัน ชาวตะวันตกใช้ทองคาเป็ นตัวชี้ วดั ความมัง่ คัง่ (Wealth)
ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 14-16 และใช้กนั เรื่ อยมา ทองคามีความสาคัญในระดับเศรษฐกิจในฐานะเป็ นโลหะสื่ อกลางแห่ ง
การแลกเปลี่ยนเงินตราและยังถูกใช้เพื่อแสดงฐานะทางการเงินการคลังของประเทศ ซึ่ ง ในปี 2020 นี้ 10 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี กองทุนการเงินระหว่างประเทศ อิตาลี ฝรั่งเศส รัสเซี ย จีน สวิสเซอร์ แลนด์ ญี่ปุ่น และ
อินเดีย มีทองคารวมสู งถึ ง 25,920.1 ตัน (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2564) นอกจากระดับประเทศแล้วนักลงทุนทั้งในรู ปของ
องค์กรและบุคคล ส่วนใหญ่จะกระจายความเสี่ ยงโดยเข้ามาลงทุนทองคา เพราะทองคาเป็ นเครื่ องมือลงทุนที่ดีมาก
ประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์ และเงินในหลาย ๆ สกุลเกิดการอ่อนตัว และมีแนวโน้มที่จะเกิดเงิน
เฟ้อสู งหลังสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ที่จะลดลงในอนาคตอันใกล้น้ ี ทองคาจึงมีแนวโน้มว่าราคาก็จะขึ้นสู ง
นักลงทุนจึงเข้ามาลงทุนในทองคาในฐานะเป็ นสิ นทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่ งการลงทุนในทองคานั้นในปั จจุบนั มีอยู่
หลายรู ปแบบได้แก่ ลงทุนทองคาแท่ง การเทรดทอง การออมทอง Gold Future ราคาทองคาก็จะปรับเพิ่มสู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง และด้วยเหตุที่ ปริ มาณทองคา มีค่อนข้างจากัด ทองคาส่ วนใหญ่ถูกใช้ในการสารองฐานะทางการเงิน
การคลังของประเทศ และในสถาบันการเงินต่าง ๆ มีความต้องการทองคา และดันให้ราคาทองคาปรับตัวสู งขึ้นใน
ตลาดโลก ในรู ปแบบของการลงทุน ทองคา เป็ นส่ วนหนึ่ งของการลงทุน การขึ้นลงของราคารทองคาจึงมีผลต่อ
การตัดสิ นใจการถือครองทองคาหรื อการขายออกเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทอื่น เช่น
หุ้น กองทุน พันธบัตร คริ ปโตเคอเรนซี การทราบแนวโน้มราคาทองคาล่วงหน้าจึงเป็ นส่ วนหนึ่งสาหรับการวาง
แผนการลงทุน
การพยากรณ์ คือ การประมาณค่าหรื อการทานายผลล่วงหน้าหรื อในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุที่เรา
กาหนดหรื อที่เราทราบ การพยากรณ์เชิ งปริ มาณ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ วิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Causal
Method ) และ อนุกรมเวลา (Time Series Method) วิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นวิธีการพยากรณ์ตวั แปรตามจาก
ตัวแปรอิสระ 1 ตัวหรื อมากกว่า มักใช้กบั ข้อมูลภาคตัดขวาง ( Cross-sectional Data ) เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวม ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ งเท่านั้น การศึกษาวิจยั มีวตั ถุเพื่อประโยชน์ในการศึกษาอิทธิ พลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม
หรื อพยากรณ์ในช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น สร้างตัวแบบที่สมบูรณ์นักวิจยั จึงหันไปศึกษาการพยากรณ์ในรู ปแบบ
อนุกรมเวลาแทน
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การวิเคราะห์อนุ กรมเวลา เป็ นเทคนิ คทางสถิ ติที่นาข้อมูลอนุ กรมเวลาในอดีตที่เก็บรวบรวมไว้อย่าง
ต่อเนื่อง อาจจะเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรื อรายปี มาวิเคราะห์หารู ปแบบการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลในอดีตเพื่อพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้นในอนาคต การพยากรณ์ขอ้ มูลอนุ กรมมีหลายวิธี เช่น
วิธีแบบคลาสสิ ค วิธีปรับให้เรี ยบ และวิธีของบอกซ์และเจนกินส์ เป็ นต้น การวิเคราะห์อนุ กรมเวลาด้วยวิธีแบบ
คลาสสิ ค วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และคณะ (2548) ได้เขียนว่า เป็ นวิธีวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์ ข้อมูลอนุกรมเวลาซึ่ ง
จะแบ่งข้อมูลอนุกรมเวลาออกเป็ น 4 ส่วนประกอบได้แก่ แนวโน้ม (Trend: T) สู งขึ้นจากอดีตสู่ปัจจุบนั แต่ไม่ได้ข้ ึน
เป็ นเชิงเส้นอย่างเดียวมีลกั ษณะของการขึ้นอย่างรวดเร็ วบ้าง มีการชะลอตัว มีการลดต่าลงบ้างซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ที่ อาจจะเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงตามดัชนี ฤดู กาล (Seasonal: S) การเปลี่ ยนแปลงตามวัฎจักร (Cycle: C) และ
การเปลี่ ยนแปลงแบบผิด ปกติ (Irregular Variation:I) จากเหตุ ก ารณ์ อื่น ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในขณะนั้น กัล ยาณี คูณ มี
(2541) ได้อธิ บายว่า โดยรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ TS C I แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ ความสัมพันธ์
ได้แก่ รู ปแบบผลคูณ (Y = T×S×C×I) และรู ปแบบผลบวก (Y = T+S+C+I) สาหรับข้อมูลอนุ กรมเวลาทางด้าน
ธุรกิจ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2548) แสดงทรรศนะว่า ส่วนใหญ่มกั มีรูปแบบความสัมพันธ์ของอนุกรมเวลาอยูใ่ น
รู ปแบบผลคูณ
ราคาทองคาเป็ นข้อมูลทางธุรกิจชนิดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม คือ
การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา พยากรณ์ราคาในอนาคต โดยคาดว่าจะมีลกั ษณะการขึ้นลงเช่นเดียวกับราคาในอดีต
โดยใช้การพยากรณ์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาแบบคลาสสิ ค ซึ่งเหมาะสมกับการพยากรณ์อนุกรมเวลาทางด้านการกาหนดให้
ข้อ มู ล อนุ ก รมเวลา (Y) เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง 4 ได้ แ ก่ แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงตามดั ช นี ฤ ดู ก าล
การเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักร และ การเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ อยู่ในรู ปผลคูณ Y = TSCI การศึกษาในครั้งนี้
ผูว้ ิจยั จึงใช้การพยากรณ์ขอ้ อนุกรมเวลาแบบคลาสสิ คพยากรณ์ สร้างตัวแบบราคาทองคาแท่งรายปี ต่อน้ าหนัก 1 บาท
จากข้อมูลที่ รวบรวมจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองคาและแหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ทดสอบความแม่นยาด้วยค่าความ
คลาดเคลื่อนและทดลองพยากรณ์ราคาทองคาแท่งล่วงหน้า ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ราคาทองคาแท่งรายปี ด้วยวิธีการพยากรณ์อนุ กรมเวลาแบบคลาสสิ ค
2. เพื่อพยากรณ์แนวโน้มราคาราคาทองคาแท่งรายปี 2565 สร้างตัวแบบการพยากรณ์ราคาทองคารายปี

กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

เวลา

ราคาทองคาแท่งรายปี
Y = TSCI
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการหารู ปแบบแนวโน้มของราคาทองคาแท่งในรู ปแบบ
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิ คในรู ปแบบความสัมพันธ์แบบผลคูณของ แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงตามดัชนีฤดูกาล
การเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร และการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ (Y = TSCI )
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ราคาทองคาแท่งที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลราคาทองคาแท่งแบบรายปี ที่ใน
ประเทศไทย หน่วยเป็ นราคาต่อน้ าหนักทองคา 1 บาท ซึ่ งเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ จากเว็บไซต์สมาคมผูค้ า้ ทองคาและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรในการศึกษา คือ ราคาทองคาแท่งต่อน้ าหนัก 1 บาทของประเทศ
ไทยรายปี ตั้งแต่ปี 2508-2564

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
ทาให้ทราบกระบวนการแบบคลาสสิ คในการพยากรณ์ราคาทองคาแท่งรายปี และได้ตวั แบบแนวโน้ม
ราคาทองคาแท่งรายปี สาหรับพยากรณ์ราคาทองคาแท่งรายปี เพื่อใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสิ นใจการลงทุน

วิธีการดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้
ที่เก็บรวบรวมไว้แล้วนามาศึกษาการแจกแจงของข้อมูลแปลงค่าข้อมูลให้มีแนวโน้มเป็ นเชิ งเส้นวิเคราะห์ สร้าง
เป็ นตัวแบบการพยากรณ์ราคาทองคาแท่งรายปี ในอนาคต
1) ศึกษาการเคลื่อนไหวของข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อมูลราคาราคาทองคาแท่งรายปี ปี 2508 – 2564 จากสมาคม
ค้าทองค า (2564) จ านวน 57 ปี เพื่ อ พิ จารณาว่ าข้อ มู ล อนุ ก รมเวลานี้ มี อ งค์ ป ระกอบใดบ้ างได้แ ก่ แนวโน้ ม
การเปลี่ ยนแปลงตามวัฏ จักร การเปลี่ ยนแปลงตามดัชนี ฤ ดู กาล และการเปลี่ ยนแปลงแบบผิ ดปกติ ประเด็ น
สอดคล้องกับบทความทางวิชาการของ คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ (2563) ทีเขียนว่า สามารถพิจารณาจากการแจกแจง
ของข้อ มู ล ราคาทองค าแท่ ง รายปี เปรี ย บเที ย บกับ เวลาเพื่ อ ความเหมาะสมในการก าหนดองค์ป ระกอบใน
การวิเคราะห์
2) การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีคลาสสิ ค โดยใช้รูปองค์ประกอบแบบผลคูณ
ดังสมการที่ (1)
Y = TSCI
(1)
โดยที่ Y คือ ข้อมูลอนุกรมเวลา T คือ แนวโน้ม S คือ การเปลี่ยนแปลงตามดัชนีฤดูกาล
C คือ การเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร
I คือ การเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ
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3) วิธีการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาด้วยวิธีแบบคลาสสิ คมีข้นั ตอนการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ตรวจสอบลักษณะของข้อมูล
2) สร้างสมการแนวโน้มและพยากรณ์ค่าแนวโน้มจากข้อมูลและลาดับเวลา
3) ประมาณค่าแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร และการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ
4) พยากรณ์ตวั แบบคานวณค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
การประมาณค่าแนวโน้ ม
การวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคาแท่งรายปี กาหนดให้เวลาเป็ นตัวแปรอิสระและการเคลื่อนไหวของ
ราคาทองคาแท่งเป็ นตัวแปรตามโดยใช้วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Least squares method) ซึ่งเป็ นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือและ
ได้รับความนิยมมากที่สุดคานวณได้ดงั สมการที่ (2)
T̂ = a + bX
(2)
n

n

 Yt

a = t =1
n

 X t Yt

,

b = t =1
n

 X 2t

t =1

โดยที่

a จุดเริ่ มต้นของสมการแนวโน้ม ( x = 0),
Yt ราคาทองคาแท่งปี ที่ t

b ความชันของสมการแนวโน้ม
Xt เวลาปี ที่ t

การขจัดค่าแนวโน้ มจากข้ อมูล
การขจัดค่าแนวโน้มออกจากข้อมูลใช้วิธีโดยหารราคาทองคาแท่งด้วยค่าแนวโน้มเมื่อกาหนดว่าข้อมูล
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามดัชนีฤดูกาล ((1)/(2)) จะได้ ดังสมการที่ (3)
Y/ T̂ = CI
(3)
การขจัดการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ
การขจัดการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงตามดัชนีฤดูกาลออกจากข้อมูลด้วยวิธีหา
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนต่อค่าแนวโน้ม(Moving Average : MA )
MA = TC
(4)
การคานวณค่าการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร
การหาค่าการเปลี่ ยนแปลงตามวัฏจักร นั้นหาโดยการหารค่าเฉลี่ ยของอัตราส่ วนต่อค่าแนวโน้ม ด้วย
ค่าแนวโน้ม( (4)/(2)) ได้ค่าการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร ดังสมการที่ (5)
TC

(5)

=C

T̂

การคานวณค่าการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ
การหาค่าการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติน้ นั หาโดยนาข้อมูลอนุกรมเวลานัน่ คือ ราคาทองคาแท่งรายปี
หารด้วย ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนต่อค่าแนวโน้ม ( (1)/(4)) ได้ผลดังสมการที่ (6)
Y
=I
TC

(6)
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การวัดความแม่ นยาของตัวแบบทีน่ ามาใช้ พยากรณ์
การวัดความแม่นยาใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error :
MAPE) คานวณได้จากสู ตรในสมการที่ (7) ค่า MAPE น้อยหมายถึงตัวแบบการพยากรณ์มีความแม่นยาสู ง
 1 n Y − Ŷ
t
MAP E =   t
n
Y
t
 t =1

โดยที่


  100%



คือ ราคาทองคาแท่งจริ งปี ที่ t
n คือ จานวนข้อมูล

Yt

Ŷt

(7)

คือ ราคาทองคาแท่งพยากรณ์ปีที่ t

ผลการศึกษา
1) ตัวแบบการพยากรณ์ ราคาทองคาแท่ งรายปี
ผลการตรวจสอบลักษณะของข้อมูลราคาทองคาแท่งรายปี (P) พบว่ากราฟของข้อมูลมี ลกั ษณะการ
แจกแจงมีแนวโน้มคล้ายกับการแจกแจงแบบเอ็กโพเนนเชียล จึงแปลงข้อมูลด้วยลอการิ ธึมฐาน e (Y= ln(P)) ได้
กราฟที่มีลกั ษณะแนวโน้มเป็ นเส้นตรง ดังรู ปที่ 1 และจากกราฟข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อมูลรายปี และลักษณะกราฟของ
ข้อมูลจะพบว่าองค์ประกอบของข้อมูลไม่มี ลกั ษณะของการเปลี่ยนแปลงตามดัชนี ฤดูกาล ดังนั้นการวิเคราะห์
ข้อมูลราคาทองคาแท่งรายปี นี้ จึงกาหนดให้องค์ประกอบของข้อมูลประกอบด้วย แนวโน้ม (T) การเปลี่ยนแปลง
ตามวัฏจักร (C) และการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ (I) และผลการประมาณค่าแนวโน้ม (T̂) ราคาทองคาแท่งรายปี
(Y) ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดกาหนดให้ X เป็ นเวลามี หน่วยเป็ นปี มีจุดเริ่ มต้นอยู่ที่ปี 2536 และ Y = ln(P) ราคา
ทองคาแท่งรายปี เป็ นตัวแปรตามจากสมการได้สมการแนวโน้ม ดังสมการที่ (8) และกราฟเส้นแนวโน้มดังรู ปที่ 2
T̂ = 8.461 + 0.072 x

รูปที่ 1 ลักษณะแนวโน้มของราคาทองคาแท่ง
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รูปที่ 2 ลักษณะเส้นแนวโน้มของราคาทองคาแห่ง
การประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร
ข้อมูลราคาทองคาแท่งที่ ใช้ในการศึกษามี หน่ วยเป็ นปี และลักษณะของกราฟข้อมูลไม่มีลกั ษณะของ
การเปลี่ยนแปลงตามดัชนี ฤดู กาล จึงไม่นาค่าการเปลี่ยนแปลงตามดัชนี ฤดูกาลมาเป็ นองค์ประกอบของข้อมูล
ดังนั้นข้อมูลราคาทองคาแท่งจึงประกอบด้วย แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร และการเปลี่ยนแปลงแบบ
ผิดปกติ ( Y = TCI ) ผูว้ ิจยั จึงใช้การวิเคราะห์อตั ราส่ วนต่อการเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Ratio to moving average) ด้วยวิธี
เคลื่อนที่ครั้งละ 5 หน่วยเพื่อขจัดการเปลี่ยนแปลงที่ผดิ ปกติออกจากแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรได้ดี
ที่สุด (มีค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็ นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ ต่าที่สุด ) ผลของการเคลื่อนที่เฉลี่ยข้อมูลอนุ กรมเวลาจะ
เหลือองค์ประกอบเป็ นแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร (TC ) เมื่ อนาข้อมูลอนุ กรมเวลาเดิมหารด้วย
ข้อมูลอนุกรมเวลาที่ได้จากการเฉลี่ยเคลื่อนที่จะได้ค่าการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติดงั ตารางที่ 1

รูปที่ 3 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร

2406

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รูปที่ 4 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ
ผลการวิเคราะห์พ บว่า ค่าการเปลี่ย นแปลงตามวัฏจักรพบว่า มีค่าระหว่าง 0.906 – 1.106 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.003 ซึ่ งจะมีค่าใกล้เคียงกับ 1.00 ในช่วงระยะเวลา 57 ปี ของราคาทองคาแท่งรายปี ที่ใช้ในการศึกษาจุดสู งสุ ด
สั มพัทธ์ 2 ยอดห่ างกัน 30 ปี มี จุดต่ าสุ ดสั มพัทธ์ 2 จุด ระยะห่ างกัน 11 ปี จากจุ ดสู งสุ ดสั มพัทธ์ ที่ 1 ถึ งจุดต่ าสุ ด
สัมพัทธ์ที่ 1 มี ระยะเวลา 20 ปี และจากจุดต่ าสุ ดสัมพัทธ์ที่ 2 ถึ งจุดสู งสุ ดสั มพัทธ์ที่สองใช้เวลา 10 ปี มี ลกั ษณะ
ดังรู ปที่ 3 และตารางที่ 1 ในการพยากรณ์ ข้อมูลอนุ กรมเวลาของราคาทองคาแท่ งรายปี จึ งไม่น าการเปลี่ ยนแปลง
ตามวัฏ จักรมาใช้ในการพยากรณ์ดว้ ยสาเหตุที่มีค่าไม่แตกต่างจาก 1.00 มากนักและการเปลี่ย นแปลงตามวัฏ จักร
ยังไม่ชดั เจน ส่วนการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติน้ นั ผลการศึกษาพบว่าเกิดขึ้นในรู ปแบบที่ไม่อาจทานายล่วงหน้าได้
มีค่าต่าสุ ดสุ มพัทธ์เท่ากับ 0.9707 และสู งสุ ดสัมพัทธ์เท่ากับ 1.051 มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.051 ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับ 1.00
รู ปที่ 4 และตารางที่ 1 ดังนั้นการพยากรณ์ ราคาทองคาแท่งรายปี จึงไม่นาการเปลี่ ยนแปลงแบบผิดปกติ มาคานวณ
ผลของการพยากรณ์ได้ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) = 4.193 เขียนเป็ นตัวแบบสมการ
พยากรณ์ได้ดงั นี้
Ŷ = T̂ = 8.461 + 0.072 x

จุดเริ่ มต้นของสมการแนวโน้มอยูท่ ี่ปี 2536 ( x = 0) , X เวลามีหน่วยปี ที่

2407

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาราคาทองคาแท่งรายปี
พ.ศ.
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536

P
416
414
416
451
476
416
451
576
912
1497
1580
1379
1519
1989
3063
5660
4869
4239
4791
4233
4274
4708
5614
5644
5004
4916
4615
4375
4467

Y=ln(P)
6.0300
6.0300
6.0307
6.1115
6.1654
6.0307
6.1115
6.3561
6.8156
7.3112
7.3652
7.2291
7.3258
7.5954
8.0272
8.6412
8.4906
8.3521
8.4745
8.3507
8.3603
8.4570
8.6330
8.6383
8.5180
8.5003
8.4371
8.3837
8.4045

T̂

6.43
6.51
6.58
6.65
6.72
6.80
6.87
6.94
7.01
7.09
7.16
7.23
7.30
7.38
7.45
7.52
7.59
7.66
7.74
7.81
7.88
7.95
8.03
8.10
8.17
8.24
8.32
8.39
8.46

MA
6.07
6.07
6.09
6.16
6.30
6.53
6.79
7.02
7.21
7.37
7.51
7.76
8.02
8.22
8.40
8.46
8.41
8.40
8.46
8.49
8.52
8.55
8.55
8.50
8.45
8.44
8.43

I
0.993
1.006
1.012
0.980
0.971
0.974
1.003
1.042
1.022
0.982
0.976
0.978
1.001
1.051
1.011
0.987
1.008
0.994
0.989
0.996
1.013
1.010
0.997
1.001
0.999
0.994
0.997

C
0.923
0.913
0.906
0.906
0.917
0.940
0.968
0.990
1.007
1.019
1.028
1.053
1.076
1.093
1.106
1.104
1.086
1.075
1.073
1.067
1.062
1.056
1.046
1.031
1.016
1.006
0.996

พ.ศ.
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

P
4745
4712
4792
4869
5748
5144
5426
5766
6355
7167
7844
8555
12900
13300
15350
17250
20050
27100
25900
24350
21150
20150
22800
21200
20300
22400
30400
28300

Y=ln(P)
8.4648
8.4579
8.4747
8.4906
8.6566
8.5456
8.5990
8.6597
8.7570
8.8772
8.9675
9.0543
9.4650
9.4955
9.6389
9.7556
9.9060
10.2073
10.1620
10.1003
9.9594
9.9110
10.0345
9.9618
9.9184
10.0168
10.32
10.25

T̂

8.53
8.61
8.68
8.75
8.82
8.90
8.97
9.04
9.11
9.19
9.26
9.33
9.40
9.47
9.55
9.62
9.69
9.76
9.84
9.91
9.98
10.05
10.13
10.20
10.27
10.34
10.42
10.49

MA
8.44
8.46
8.51
8.53
8.55
8.59
8.64
8.69
8.77
8.86
9.02
9.17
9.32
9.48
9.65
9.80
9.93
10.03
10.07
10.07
10.03
9.99
9.96
9.97
10.05
10.09
-

I
1.003
1.000
0.996
0.996
1.012
0.995
0.995
0.997
0.998
1.002
0.994
0.987
1.015
1.001
0.999
0.995
0.997
1.018
1.009
1.003
0.993
0.992
1.008
0.999
0.987
0.992
-

C
0.989
0.983
0.980
0.974
0.969
0.966
0.964
0.961
0.963
0.965
0.975
0.983
0.992
1.001
1.011
1.019
1.025
1.027
1.023
1.016
1.005
0.994
0.983
0.977
0.979
0.976
-

ผลการศึกษาข้อมูลราคาทองคาแท่งรายปี สรุ ปเป็ นตัวแบบการพยากรณ์ได้โดยไม่นา การเปลี่ยนแปลง
ตามวัฏจักร การเปลี่ยนแปลงตามดัชนีฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ ได้ตวั แบบดังนี้
Ŷ = 8.461+ 0.072(X)

P = e Ŷ = e8.461 + 0.072(X)

เมื่อ P ราคาทองคาแท่งรายปี , Y = ln(P) , e  2.71825…
2) พยากรณ์ แนวโน้ มราคาทองคาแท่ งปี 2565
Ŷ = 8.461+ 0.072(29) = 10.549

P = e10.549 = 38,139.28
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าข้อมูลราคาทองคาแท่งรายปี มีรูปแบบองค์ประกอบเป็ นผลคูณ (Y= TSCI)
สอดคล้องกับการศึกษาของ กัลยาณี คูณมี (2541) ที่รายงานว่า ราคาทองคาแท่งรายปี ไม่มีค่าการเปลี่ยนแปลงตาม
ดัชนีฤดูกาลเพราะใช้ขอ้ มูลรายปี และลักษณะการแจกแจงของเส้นกราฟของข้อมูลไม่ปรากฏลักษณะของกราฟที่มี
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามดัชนีฤดูกาล ส่ วนการเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักรและการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติมี
ค่าไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างค่าสู งสุ ดและต่าสุ ดสัมพัทธ์ จึงไม่นามาใช้ในตัวแบบการพยากรณ์ราคาทองคาแท่ง
รายปี โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงตามวัฏ จัก รมี ค่ าสู ง สุ ด และต่ าสุ ด สั ม พัท ธ์ เกิ ด ขึ้ น เพี ยง 2 รอบเท่ านั้น และ
ช่ วงระยะเวลาของรอบทั้งสองไม่ เท่ากันซึ่ งอาจจะเกิ ด จากวัฏจักรของราคาทองคาแท่ งรายมี มีระยะเวลานาน
จานวนข้อมูลที่ใช้ยงั ไม่มากพอที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักรได้อย่างชัดเจน ส่ วนการเปลี่ยนแปลงแบบ
ผิดปกติ ในราคาทองคาแท่ งรายปี นั้น จะเกิ ดขึ้ นในสู งในช่ วงปี 2512-2525 หลังจากนั้น การเปลี่ ยนแปลงแบบ
ผิดปกติจะมีค่าไม่สูงมากนักผลการศึกษาราคาทองคาแท่งรายปี จึงมีองค์ประกอบของข้อมูลที่เด่นชัดเพียงแนวโน้ม
ของราคาทองคาเพียงองค์ประกอบเดียวเมื่อทดสอบความแม่นยาของตัวแบบที่ได้พบว่ามีความแม่นยาสู งมีค่าเฉลี่ย
เปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ เพียง 4.193 และเมื่อพยากรณ์ราคาทองคาแท่งรายปี ของปี 2565 ด้วยสมการ
พบว่าราคาทองคาแท่ง มีราคาบาทละ 3,8139.28 บาท ซึ่ งอาจจะราคาสู งกว่าปี 2564 มากแต่ก็อาจจะเป็ นไปได้
เพราะสภาพของภาวะการเงินของโลกที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อในปี 2565 นี้ และการพยากรณ์ที่ได้ควร
นาค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติของข้อมูลมา
พิจารณาด้วย หรื ออาจจะใช้วิธีการพยากรณ์ ขอ้ มูลอนุกรมเวลาแบบ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนน
เชียลอย่างง่าย วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชี ยลของโฮลท์ วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชี ยลของบราวน์ และวิธีปรับ
เรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชี ยลที่มีแนวโน้มแบบแดมในการศึกษาและพยากรณ์ราคาทองคารายปี เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ (2563) ซึ่ งได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองคาแท่งรายเดือนแล้ว
พบว่าวิธีการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมที่สุดคือวิธีบอกซ์-เจนกินส์

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการนาข้อมูลราคาทองคาแท่งรายปี ไปสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรม
เวลาแบบอื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบความแม่นยาในการพยากรณ์ราคาทองคารายปี เช่น วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีปรับ
เรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชี ยลอย่างง่าย วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชียลของโฮลท์ วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชี ยลของ
บราวน์ และวิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชียลที่มีแนวโน้มแบบแดม
2. ควรมีการนาข้อมูลราคาทองคาแท่งรายเดือน รายไตรมาส หรื อรายวัน มาศึ กษาและสร้างตัวแบบ
การพยากรณ์ราคาทองคาแท่งรายปี
3. ทางด้านธุรกิจน่ าจะใช้วิธีการพยากรณ์อนุ กรมเวลาไปใช้เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการวางแผนธุรกิจของ
ตนเอง
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บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึ กษาแนวความคิด พฤติ กรรมและความต้อ งการของผูส้ ู ง อายุ ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ เป็ นการสารวจโดยใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สารวจผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 60
ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในอาเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี จานวน 100 คน และเมื่อทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (IOC) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.74 จากการสารวจพบว่าผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 60-64 ปี และส่ วนใหญ่มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ มี รายได้ต่อเดื อนเฉลี่ ยต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง และจากการสารวจผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยม
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้สารอาหารโปรตีนทดแทนเนื้ อสัตว์ คือ เต้าหู้ โดยชนิ ดเต้าหู้ที่ผบู ้ ริ โภควัยนี้ส่วนใหญ่เลือก
บริ โภค คือ เต้าหู้ไข่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมบริ โภคอาหารรสจืด เมนูแกงจืดเต้าหู้ ข้อมูลปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เต้าหู้ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมาก
ที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ มีฉลาก ระบุส่วนผสม วันเดือนปี รองลงมาได้แก่ คุณค่าทางโภชนาการ ด้านราคาได้แก่
ราคาที่เหมาะสมกับปริ มาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่ายได้แก่ สะดวกต่อการซื้อหรื อมีจาหน่าย
ใกล้บ้าน ด้านส่ งเสริ มทางการตลาดได้แ ก่ มี ตัวอย่างให้ชิม และด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีข้อมู ล
ครบถ้วน ปัญหาของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่พบว่า คุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วน หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่
ผูบ้ ริ โภคต้องการเสริ มผักสมุนไพรที่มีกากใย และสารอาหารที่มีประโยชน์ในการป้องกัน และบรรเทาโรคเรื่ อรัง
ต่างๆ ได้ และเพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจและสะดวกต่อการนามาบริ โภค จึงมีแนวคิดที่จะนาเทคนิคโมเลกุลมา
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ประยุกต์ใช้ดดั แปลงผักเสริ มในเต้าหู้ไข่ เพื่อลดอคติต่อผักและสมุนไพรบางชนิด และสร้างความแปลกใหม่ให้กบั
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มที่รักสุ ขภาพ อย่างสู งสุ ด
คาสาคัญ: แนวความคิด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, เต้าหู้ไข่, ผูส้ ู งอายุ

ABSTRACT
The objective of this research was to study the concepts, behaviors, and needs of the elderly towards
egg tofu products. This study was conducted through survey research. A questionnaire was used as a research
instrument for data collection of 100 consumers aged 60 and older and over living in Khlong Luang District,
Pathum Thani Province. According expert’s assessment, questionnaire index of consistency (IOC)’s mean was
0.74. Most consumers were 60- 64 year-olds female, with a normal BMI, Their average monthly incomes were
less than 10,000 baht. Most consumers had hypertension, and were preferred to choose products that provide
nutrients, proteins, meat, and tofu. Most consumers preferred bland foods, soups, and tofu. Marketing factors that
are effective towards the purchase of Tofu products. It should be noted that the influential factors 0n consumers'
purchasing needs Product, the most were labels, ingredient identification, date of year secondly, nutritional
values, Price, reasonable price for product quantity and quality, Place, convenience to buy or sell near home.
Promotion, there are product samples for taste test. And Packaging, complete of nutrition information.
The problems found about product information were incomplete nutritional value. If a new egg tofu were
developed, consumers would desire addition of vegetables and herbs with fiber and nutrients on the product
convenience of the product consumers, the molecular techniques may be applied for addition of vegetables into
egg tofu and reduction of prejudices against certain vegetables and herbs as well as development a new product
in line with the target consumers and health-conscious groups.
Keywords: Concept, Product Development, Egg Tofu, Elderly

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั ในสังคมไทย มีแนวโน้มสังคมผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว จากการรายงานของ (สานักงาน
คณะกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) ที่คาดการประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.
2553-2558 พบว่า วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ขณะที่ประชากรสู งวัยสู งขึ้นและยังมีแนวโน้มอายุยืดยาวขึ้นเช่นกัน
จนเข้าสู่การเป็ นสังคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่ในวัยนี้ มักจะพบความเสื่ อมลง
ของอวัยวะต่างๆของร่ างกาย อันเป็ นผลมาจากการดาเนินชีวิต และพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของตนเองที่ผ่านมา
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ผสู ้ ู งอายุเกิดโรคและความเจ็บป่ วยเรื้ อรัง (สุ พิชญา หวังปิ ติพาณิ ชย์, 2561) ศึกษาการจัดการ
ทรัพยาการเพื่อการดูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0 พบผูส้ ู งอายุเป็ นกลุ่มโรค NCDs อาทิเช่น
โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคมะเร็ ง โรคกระดูกพรุ น เช่นเดียวกับ (กองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุ ข, 2563)
เป็ นปั ญหาให้ผูส้ ู งอายุมีความต้องการปริ มาณอาหารลดน้อยลงเนื่ องจากปั ญหาสุ ขภาพ ปั ญหาเรื่ องการเคี้ยว
ในขณะที่ความต้องการสารอาหารของร่ ากายยังคงเดิม ดังนั้นอาหารของผูส้ ู งอายุ จึงจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมให้มี
ปริ มาณและคุณภาพที่เพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย และมีเ นื้ อสัมผัสที่เหมาะสมสาหรับผูส้ ู งอายุ และ
ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ เป็ นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับผูส้ ู งอายุ
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เต้าหู้ไข่ (Egg Tofu) เป็ นผลิ ตภัณฑ์จากไข่และนมถัว่ เหลื อง ในปั จจุบันเป็ นที่ นิยมของบุคคลทั่วไป
เนื่องจากมีเนื้อสัมผัสอ่อนนิ่มและย่อยง่าย สามารถนามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู มีสารอาหารมากมาย
อาทิเช่น แคลเชียม เหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 โอเมก้า 6 โฟลิก และโปรตีนเลซิตินที่มากกว่าเนื้อสัตว์บางชนิด
ซึ่ งเป็ นสารอาหารที่สาคัญในการซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอของร่ างกาย (อุษาพร ภูคสั มาส, 2560) ช่วยเสริ มสร้าง
การทางานของระบบประสาทและความทรงจา (ณัฐพนธ์ นันทพรพิสุทธิ์ , 2560) และประโยชน์อื่นๆ มากมาย
แต่ในเต้าหู้ไข่ยงั ขาดสารอาหารที่มีกากใย และสารอาหารที่มีส่วนช่วยลดหรื อบรรเทาโรคกลุ่ม NCDs ซึ่ งเป็ น
สารอาหารที่จาเป็ นสาหรับผูส้ ุ งอายุ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูส้ ู งอายุ และ
ปั ญหาที่ผสู ้ ู งอายุพบ โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสารวจผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ที่นาไปสู่ แนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผูส้ ู งอายุ อีกทั้งเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ใส่ใจสุ ขภาพ และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไปได้ในเชิงพานิชย์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวความคิดของผูบ้ ริ โภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 เต้าหู้ไข่ (Egg tofu) เป็ นผลิตภัณฑ์จากไข่และนมถัว่ เหลือง และในปัจจุบนั เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย
ในแถบเอเชีย มีเนื้อสัมผัสอ่อนนิ่ม ไม่แข็งหรื อไม่เหลวเกินไป หรื อมีฟองอากาศ ซึ่งลักษณะที่ดีของเต้าหู้ตามหลัก
(สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) คือ ต้องไม่มีการแยกตัวของน้ าในบรรจุภณ
ั ฑ์ สี ตอ้ งมีสีขาว
หรื อเหลื องตามธรรมชาติ และไม่พบสิ่ งแปลกปลอมในส่ วนผสมที่ใช้ และต้องมี ปริ มาณโปรตี นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก คุณภาพทางจุลินทรี ย ์ ต้องไม่เกิน 5×104 โคโลนีต่อ 1 ตัวอย่าง และจุลินทรี ยอ์ ื่นๆ อาทิเช่น
ซาลโมเนลา (Salmonella spp.) สตาฟิ โลค็อกคัส ออเรี ยส (Staphylococcus aureus) ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม
และ 0.1 กรัม ตามลาดับ มีสารอาหารมากมาย เช่น โปรตีน ไขมันไม่อิ่มตัว ธาตุเหล็ก โอเมก้า 3,6 และอื่นๆ ที่มี
ส่วนช่วยให้ระบบการทางานของประสาทและสมองทางานมีประสิ ทธิ ภาพ และประโยชน์อื่นๆมากมาย (ณัฐพนธ์
นันทพรพิสุทธิ์, 2560)
3.2 ผูส้ ู งอายุ (Elderly) คือ ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร่ างกายเจริ ญเติบโตถึงขั้นสุ ด และมีการเปลี่ยนแปลง
หลายด้าน ทั้งร่ างกาย สมอง อารมณ์และสังคม เป็ นวัยที่ตอ้ งการการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมักจะพบปัญหาใน
ทุกๆ ด้านโดยเฉพาะด้านสุ ขภาพ สู ญเสี ยบทบาท ความสามารถในการพึ่งพาตนเองต้องการความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น เพื่อความสมบูรณ์ ท้ งั ด้า นร่ า งกาย จิ ตใจ และดาเนิ นชี วิตได้อย่างปกติ สุข เช่ น อัญลี จุมพฎจามี ก ร
และสเปญ อุ่นอนงค์ (2557) แนะนาวิธีอยูอ่ ย่างไรให้เป็ นสุ ขในวัยสู งอายุ
3.3 พรรณนภา ไซยเกล้า และศรัญญา วอขวา (2561) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่แครอทเสริ ม
แป้งข้าวโพด พบว่า ปริ มาณแป้งข้าวโพดที่เสริ มแป้งข้าวโพด 0.5 กรัม มีค่า L* 76.66 a*4.49 และ b* 28.72 มีค่า
ความแข็ง ค่าความสามารถเกาะกัน และค่าการคืนตัว มีค่า 8.18 กรัม (g), 0.39 มิลลิเมตร (mm), และ 2.39 มิลลิเมตร
(mm) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่า มีปริ มาณโปรตีน เยื้อใย ไขมัน ความชื้น เถ้า และคาร์ โบไฮเดรต
มีค่า 12.86, 0.51,6.46,83.18,2.67,3.74 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
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3.4 กันต์กนิ ษฐ์ สังขพิทกั ษ์ และคณะ (2558) ศึกษาคุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาท
สัมผัสของเต้าหู้ไข่ที่ผลิตจากไข่นกกระทาร้าว พบว่าคุณค่าทางกายภาพ ค่าสี ของเต้าหู้ไข่ (L* b*) ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมี นัย สาคัญ (P > 0.05) ตลอดระยะเวลาการเก็บ รั กษา ยกเว้น ค่ า a* ที่ ล ดลงอย่างมี นัย สาคัญ (P < 0.05)
ในสัปดาห์ที่ 3 ผลการตรวจวัดค่า pH พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้น เนื้อสัมผัส พบว่า ค่าความแข็ง การเกาะกันความคงทนต่อ
การเคี้ยว แรงที่ใช้ในการเคี้ยว และแรงเฉื อน ด้านคุณภาพจุลินทรี ย ์ พบว่าไม่พบจุลินทรี ยร์ วม และคะแนนทาง
ประสาทสัมผัสในทุกด้านไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (P > 0.05)
3.5 พิมพ์พิชญิ์ สังข์แป้น และคณะ (2554) การยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้หลอดไข่ไก่โดยใช้ไนซิน พบว่า
การเติมไนซิ นร้อยละ 0.01 และ 0.015 โดยน้ าหนักของวัตถุดิบ มีประสิ ทธิ ภาพในการยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้ไข่ไก่
ได้นานมากกว่า 15 วันและ 20 วันตามลาดับในขณะที่เต้าหู้หลอดไข่ไก่ที่เติมสารกันเสี ยชนิดอื่นเก็บได้ไม่ถึง 3 วัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาข้ อมูลเบื้องต้ น โดยการศึกษาข้อมูลจากงานวิจยั หนังสื อ เอกสารสิ่ งพิมต่างๆ หรื ออินเทอร์เน็ต
ที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะทาการศึกษา คือ การศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ เพื่อให้ได้
ข้อ มู ล ต่ างๆ ที่ จ ะใช้ใ นการสารวจได้อย่างครบถ้วน เช่ น กลุ่ ม บริ โ ภค พฤติ กรรม ปั จ จัย ต่ างๆ ที่ ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญในการเลือกซื้อ
4.2 ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจโดยทาการออกแบบเครื่ องมือในการสารวจ คือ แบบสอบถาม
เพื่อศึกษาแนวความคิดของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่
4.3 น าเครื่ อ งมื อ เสนอให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญประเมิ น และตรวจสอบ น าแบบสอบถามมาทดสอบหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านอาหารและโภชนาการ และงานวิจยั จานวน 3 ท่าน โดยการประเมิน
เป็ นรายข้อด้วยวิธี Index of Item Objective Congruence (IOC) พิจารณาความถูกต้องตามองค์ประกอบที่จะศึกษา
และภาษาที่ใช้ เพื่อให้ได้ขอ้ คาถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์เหมาะสาหรับการนาไปสารวจกลุ่มเป้าหมาย
4.4 การปรั บปรุ ง เครื่ องมื อ เมื่ อ ผ่า นการประเมิ น และตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้ง 3 ท่ านเรี ยบร้ อย
ท าการปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ตามค าแนะน าของผูเ้ ชี่ ย วชาญให้ สอดคล้อ งกับ วัตถุ ป ระสงค์ มี ค วามถู กต้อ ง และ
แบบสอบถามมีเนื้อหาที่ครอบคลุม เหมาะสมเพื่อให้ได้ขอ้ คาถามที่มีความสมบูรณ์
4.5 สารวจผู้บริโภค ในการสารวจผูบ้ ริ โภคโดยแจกแบบสอบถาม เพื่อศึกษาแนวความคิดของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ กลุ่มเป้ าหมายที่ อยู่ในเขตอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จานวน 100 คน โดยใช้ตารางสุ่ มกาหนดกลุ่มตัวอย่างสาเร็ จรู ปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ระดับความเชื่อมัน่
ร้ อยละ 95 ความคลาดเคลื่ อน + 10 เที ยบจานวนประชากรวัยสู งอายุใน จังหวัดปทุมธานี และวิธีการคัดเลือก
ผูบ้ ริ โภคตอบแบบสอบถาม แบบสุ่ มบังเอิญ ซึ่ งมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่บริ โภคเต้าหู้ เพื่อสารวจข้อมูลจากผูบ้ ริ โภค
และรวบรวมข้อมูลนามาสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.6 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และประเมิ น ผล เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล ในการส ารวจจากการเก็ บ รวบรวมจาก
แบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว นาข้อมูลจากแบบสอบถามประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป IBM SPSS (Statistical
Package for the Social Science) วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ซึ่ งจะแสดงจานวนความถี่ร้อยละของข้อมูลในแต่ละข้อ
ของแบบสอบถามข้อนั้นๆ โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน จากนั้นดาเนินการสรุ ป
ประเมิ นผล และวิเคราะห์ในแต่ละส่ วนของแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลที่ ได้นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป
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5. ผลการวิจัย
5.1 ศึกษาข้ อมูลเบื้องต้ น จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการสื บค้นข้อมูลจากงานวิจยั หนังสื อเอกสาร
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ อินเตอร์ เน็ต พบว่า แบบสอบถามควรมีขอ้ มูลเกี่ยวกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
การบริ โภคเต้าหู้ ปั จจัยในด้านต่างๆ ที่ มีความสาคัญต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เต้าหู้ อาทิ เช่ น ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย การส่ ง เสริ มการตลาด และด้านบรรจุภัณฑ์ รวมถึ ง ข้อ มูล เกี่ ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ เช่น ปั ญหาที่พบในการบริ โภคเต้าหู้ไข่ และถ้ามีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ
โดยการเสริ มผักสมุนไพรลงในเต้าหู้ไข่ ท่านคิดว่าควรจะเสริ มชนิดใด (เลือกเรี ยงลาดับ 3 อันดับ) เป็ นต้น
5.2 ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจ พบว่า แบบสอบถามโดยทัว่ ไปจะแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง การศึกษา
รายได้ และโรคประจาตัว เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดเป้าหมายที่ชดั เจน และใช้วางแผนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และเจาะกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เต้าหู้ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคและตลาด อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ท่าน
คิดว่าให้โปรตี นสู งสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ที่เหมาะสาหรับผูส้ ู งอายุ ท่านรู ้จกั ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองประเภท
ใดบ้าง ความถี่ในการรับประทานเต้าหู้ใน 1 สัปดาห์ เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือ กซื้ อผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ มีสเกล 5 ระดับให้ผูบ้ ริ โภคให้
คะแนนตามความรู ้สึก ข้อมูลในส่ วนนี้ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทาให้ทราบถึงความสาคัญใน
แต่ละด้านที่ ผูบ้ ริ โภคใส่ ใจ เช่ น ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด และด้านบรรจุภณั ฑ์
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ ข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ ทดสอบผูบ้ ริ โภค
เพื่ อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ใ ห้ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค เช่ น ปั ญ หาที่ พ บใน
การบริ โภคเต้าหู้ไข่
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
5.3 เสนอเครื่ อ งมื อ ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญประเมิ น และตรวสอบ จากการตรวจสอบประเมิ น ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ของเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า รายการประเมินทุกข้อโดยรวมมีค่า IOC เท่ากับ 0.74 แสดง
ว่าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้น้ นั มีความเหมาะสมในการนาไปใช้เก็บข้อมูล การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเต้าหู้ไข่
ต่อไป โดยมีบางหัวข้อที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ซึ่งควรมีการปรับปรุ งในหัวข้อนั้นๆ
5.4 ปรั บปรุ งเครื่ องมื อ จากการตรวจสอบเครื่ องมือจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีบางหัวข้อมีค่า
IOC ต่ ากว่า 0.50 จึ งได้ทาการปรั บปรุ ง ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อที่ 2 อายุ ข้อที่ 5 อาชี พ และ ข้อที่ 7 เป็ น ท่านมี โรค
ประจาตัวหรื อไม่ ส่ วนที่ 2 ข้อที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ท่านคิดว่าให้โปรตีนสู งสามารถทดแทนเนื้ อสัตว์เหมาะสาหรับ
ผูส้ ู งอายุที่สุด ข้อที่ 5 ความถี่ที่ท่านรับประทานเต้าหู้ใน 1 สัปดาห์ ข้อที่ 6 ท่านนิยมเลือกซื้ ออาหารพร้อมทานใน
สถานที่ใดมากที่สุด ส่ วนที่ 3 ข้อที่ 3.1.4 ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลายขนาด (ปริ มาณ) ข้อที่ 3.2.3 หลากหลายราคา
ตามปริ มาณสิ นค้า 3.2.1 และข้อที่ 3.3.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความไม่แน่ในคาถามข้อนี้ 3.5.2 คงคุณภาพ หรื อยืดอายุของ
ผลิตภัณฑ์ 3.5.5 สะดวกต่อการนาไปอุ่น ส่ วนที่ 4 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 เติมประโยคให้สมบูรณ์ ทาการปรับปรุ งตาม
ค าแนะน าของผู ้เ ชี่ ย วชาญให้ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ มี เ นื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้อ ค าถามที่ มี
ความสมบูรณ์
2415

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

5.5 สารวจผู้บริโภค
5.5.1 ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค จานวน 100 คน พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้ อยละ 62.00 อายุอยู่ระหว่าง 60-64 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 31.00 และมี ค่า BMI ส่ วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
คิดเป็ นร้อยละ 43.00 วัยสู งอายุไม่ได้ประกอบอาชี พ คิดเป็ นร้อยละ 49.00 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 74.00 โรคที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคความดันโลหิตสู ง คิดเป็ นร้อยละ 34.61
5.5.2 ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคเต้าหู้ ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่นิยมเลือกผลิตภัณฑ์ที่
ให้สารอาหารโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ คือ เต้าหู้ คิดเป็ นร้อยละ 73.00 และผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภครู ้จกั ที่ผลิตจาก
ถัว่ เหลือง ส่ วนใหญ่เลือกผลิตภัณฑ์เต้าหู้ คิดเป็ นร้อยละ 34.07 ประเภทเต้าหู้ที่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมบริ โภค
เต้าหู้ไข่ คิดเป็ นร้อยละ 45.12 และส่ วนใหญ่นิยมรับประทานเมนูแกงจืดเต้าหู้ คิดเป็ นร้อยละ 50.25 ผูส้ ู งอายุชอบ
อาหารรสจืด คิดเป็ นร้อยละ 85.1 และความถี่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่บริ โภค 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 57.00
และสถานที่ที่ซ้ืออาหารพร้อมรับประทานส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าซื้อจากตลาดสดมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 54.00
5.5.3 ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเต้าหู้
การสารวจข้อมูลปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ (ดังแสดงในตารางที่ 1) ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะทาการแจกแจงเป็ นค่าเฉลี่ ย และระดับ
ความสาคัญในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ดา้ นต่างๆ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1. รสชาติของผลิตภัณฑ์
2. คุณค่าทางโภชนาการ
3. ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง/เป็ นที่รู้จกั
4. ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลายขนาด (ปริ มาณ)
5. ผลิตภัณฑ์มีเครื่ องหมายรับรองคุณภาพ
6. ผลิตภัณฑ์มีฉลาก ระบุส่วนผสม/วันเดือนปี ผลิตและหมดอายุ
รวม
ด้านราคา (Price)
1. ราคาเหมาะสมกับปริ มาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2. มีป้ายแสดงราคาที่แสดงชัดเจน
3. มีหลายระดับราคาตามปริ มาณสินค้า
รวม
ด้านการจัดจาหน่าย (Place)
1. สถานที่จาหน่ายใกล้บา้ น
2. มีตวั แทนจาหน่าย
3. บริ การสั่งซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต
4. ร้านสะดวกซื้อ
5. ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
รวม
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x̅ ± S.D.

ระดับความสาคัญ

4.11±0.68
4.16±0.67
3.74±0.73
3.60±0.79
4.12±0.60
4.24±0.55
3.99±0.67

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

4.22±0.61
4.16±0.54
3.88±0.67
4.08±0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

4.29±0.55
3.35±0.59
3.17±0.60
3.85±0.65
3.55±0.79
3.64±0.64

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ด้านส่งเสริ มทางการตลาด (Promotion)
1. มีตวั อย่างให้ทดลองชิม
2. จัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
3. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
4. จัดบูทแสดงสินค้า
รวม
ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging)
1. บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม
2. มีคุณภาพ หรื อยืดอายุของผลิตภัณฑ์
3. สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้
4. บอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วน
5. สะดวกต่อการนาไปอุ่น
6. สะดวกต่อการขนส่ง
7. มีขอ้ มูลโภชนาการ
รวม
หมายเหตุ : ±หมายถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x̅ ± S.D.

ระดับความสาคัญ

3.80±0.75
3.58±0.68
3.61±0.65
3.39±0.63
3.59±0.67

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.77±0.77
4.11±0.65
4.07±0.65
4.08±0.64
4.16±0.56
4.06±0.63
4.17±0.64
4.06±0.65

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ปัจจัยที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ให้ความสาคัญกับ ผลิตภัณฑ์มี
ฉลาก ระบุส่วนผสม วิธีบริ โภค วันเดือนปี ที่ผลิตและหมดอายุค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24±0.55 รองลงมา คือ คุณค่าทาง
โภชนาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16±0.67 ปั จจัยทางด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับราคาเหมาะสมกับ
ปริ มาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22±0.61 และปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย พบว่าผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญการจาหน่ ายใกล้บา้ นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29±0.55 ปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับมีปัจจัยที่มีตวั อย่างให้ชิมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80±0.75 ปั จจัยทางด้าน
บรรจุภณั ฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์มีขอ้ มูลโภชนาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17±0.64
5.5.4 ส่ วนที่ 4 ข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ พบว่า ปั ญหาในการบริ โภคเต้าหู้ไข่มากที่สุด
ของผูบ้ ริ โภคคือ คุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วน คิดเป็ นร้ อยละ 37.87 และจากความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภค
เกี่ยวกับการเสริ มข้าวลงในเต้าหู้ไข่เพื่อเพิ่มสารอาหารในเต้าหู้ไข่ผบู ้ ริ โภคให้ความชอบมากที่สุดคือ ข้าวไรซ์เบอร์
รี่ คิดเป็ นร้อยละ 44.29 ความคิดเห็นการเสริ มผักสมุนไพรเพื่อเพิ่มสารอาหารในเต้าหู้ไข่ ผูบ้ ริ โภคให้ความเห็นว่า
อันดับที่ 1 คือ ตาลึ ง คิดเป็ นร้ อยละ 38.61 อันดับที่ 2 คือ ขึ้นฉ่ าย คิดเป็ นร้ อยละ 23.32 อันดับที่ 3 คือ แครอท
คิดเป็ นร้อยละ 30.07 และรู ปแบบผักที่ผูบ้ ริ โภคให้ความคิดเห็นที่เหมาะสมสาหรับการนาไปเสริ มในเต้าหู้ ไข่
มากที่สุด คือ การนาไปปั่ นและขึ้นรู ปเป็ นเส้น คิดเป็ นร้อยละ 60.00 และมื้ออาหารที่ผบู ้ ริ โภคมีความคิดเห็นว่า
พัฒนามากที่สุดคือ มื้อเช้า คิดเป็ นร้อยละ 72.00 และความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการพัฒนาเต้าหู้ควรจะ
พัฒนาเป็ นรู ปแบบเพื่อการบริ โภคประเภทใดมากที่สุด โดยผูบ้ ริ โภคให้ความคิดเห็นมากที่สุดคือ นามาปรุ งก่อน
บริ โภค คิดเป็ นร้อยละ 44.00
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6. อภิปรายผล
6.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จากการส ารวจพบว่ า แบบสอบถามควรมี ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริ โภคเต้าหู้ ปั จจัยในด้านต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เต้าหู้
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ (นฤมล จิตรเอื้อ และคณะ, 2561) ได้ศึกษาการใช้เครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั เพื่อให้ได้ผลกี่ศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง น่าเชื่อถือได้มากที่สุด
6.2 ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจ พบว่า แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ กรรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณฑ์เ ต้าหู้ ส่ วนที่ 3 ปั จ จัย ที่ มี
ความสาคัญต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ ส่วนที่ 4 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
(สิ รินทร์ สิ ริการต์กุล, 2561) พฤติกรรมการบริ โภคและการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรู ปในประเทศ
ไทย ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อพัฒนาผลิตตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
6.3 เสนอเครื่ องมื อให้ ผู้เชี่ ยวชาญประเมินและตรวสอบ จากการตรวจสอบเครื่ องมื อที่ใช้ในงานวิจยั
พบว่า รายการประเมินทุกข้อโดยรวมมีค่า IOC เท่ากับ 0.74 แสดงว่าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้น้ นั มีความเหมาะสมใน
การนาไปใช้เก็บข้อมูล การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเต้าหู้ไข่ต่อไป โดยมีบางหัวข้อที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ซึ่ ง
ควรมีการปรับปรุ งในหัวข้อนั้นๆ สอดคล้องกับ (อรนุช ศรี สะอาด, 2538) ที่กล่าวถึง เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามี
ค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงวัตถุประสงค์หรื อตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่าข้อคาถามข้อนั้น
สามารถใช้ได้
6.4 ปรับปรุงเครื่ องมือ จากการตรวจสอบเครื่ องมือจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีบางหัวข้อมีค่า IOC
ต่ากว่า 0.50 จึงได้ทาการปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมในการนาไปใช้เก็บข้อมูล การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภค
เต้าหู้ไข่ต่อไป
6.5 สารวจผู้บริโภค
6.5.1 ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค จานวน 100 คน พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
โรคที่พบส่ วนใหญ่ คือ โรคความดันโลหิ ตสู ง คิดเป็ นร้อยละ 34.61 (นิพพาภัทร์ สิ นทรัพย์ เเละคณะ, 2560) กล่าวว่า
โรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นโรคเรื้ อรังที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขของทุกประเทศทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่ งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ (สานักงานสถิตแห่ งชาติ, 2555) กล่าวว่าจากการสารวจผูส้ ู งอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2554 พบว่าร้อยละ 52.76 ของผูส้ ู งอายุประสบกับโรคใดโรคหนึ่ง หรื อมากกว่า กลุ่มโรคที่ผสู ้ ู งอายุไทยเป็ น
กันมากลาดับ 1 คือ ความดันโลหิตสู งคิดเป็ นร้อยละ 33.69
6.5.2 ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคเต้าหู้ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมบริ โภค เต้าหู้ไข่
คิดเป็ นร้อยละ 45.12 อันเนื่องมาจากผูบ้ ริ โภควัยนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เลือก
ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะอ่อนนิ่ ม รับประทานง่าย (วรัญญา มณี รัตน์ และคณะ, 2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมผูส้ ู งอายุ
พบว่ามีปัญหาด้านสุ ขภาพฟัน โดยพบว่าใส่ ฟันปลอม (คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี , 2559) กล่าวว่า
อายุที่เพิ่มขึ้นการทางานของโฮโมนเอสโตรเจนลดลง มีผลทาให้มีการดึงแคลเซี ยมจากกระดูกเข้ามาในกเลือด
ทาให้กระดูกบางลง และพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมรับประทานเมนู แกงจืดเต้าหู้ คิดเป็ นร้อยละ 50. 25 และ
ความถี่ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่ บริ โภค 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และสถานที่ที่ซ้ืออาหารพร้อมทานส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
ซื้อ จากตลาดสดมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 54.00
6.5.3 ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อเต้าหู้ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ให้ความสาคัญกับ
ผลิตภัณฑ์มีฉลาก ระบุส่วนผสม วิธีบริ โภค วันเดือนปี ที่ผลิตและหมดอายุค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24±0.55 รองลงมาคือ
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คุณค่าทางโภชนาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16±0.67 เช่นเดียวกับ ทิพวัลย์ สุ วรรณรัษ์ (2560) ศึกษานวัตกรรมอาหาร
สุ ขภาพสาหรั บผูส้ ู งอายุที่มีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการเฉพาะวัยสู งอายุสามารถบริ โภคได้สะดวก
ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับราคาเหมาะสมกับปริ มาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.22±0.61 และด้านการจัดจาหน่าย พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญการจาหน่ายใกล้บา้ นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.29±0.55 ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับมีปัจจัยที่มีตวั อย่างให้ชิมมากที่สุด
มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.80±0.75 ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์มีขอ้ มูลโภชนาการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17±0.64
6.5.4 ส่ วนที่ 4 ข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ พบว่า ปั ญหาในการบริ โภคเต้าหู้ไข่มากที่สุด
ของผูบ้ ริ โภคคือ คุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วน คิดเป็ นร้อยละ 37.87 (เกณิ กา จันชะนะกิจ , 2559) กล่าวว่า
ผูส้ ู งอายุจะมีระบบการทางานของอวัยวะร่ างกายเปลี่ยนแปลงไปทาให้เ กิดปัญหาสุ ขภาพขาดสารอาหาร และเกิด
โรคเรื้ อรัง ดังนั้นผูส้ ู งอายุคานึงถึงสารอาหารที่มีคุณภาพเหมาะกับความต้องการของร่ างกาย และจากความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการเสริ มข้าวลงในเต้าหู้ไข่เพื่อเพิ่มสารอาหารในเต้าหู้ไข่ผบู ้ ริ โภคให้ความชอบมากที่สุดคือ
ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ คิดเป็ นร้อยละ 44.29 (กาญจนา เสื อมัน่ และคณะ, 2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสารต้านอนุ มูลอิสระ
พบว่า ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสารต้านอนูมูสอิสระ สู งถึง 883.03 ไมโครกรัม อีกทั้งสารอาหารอื่นๆ ที่ช่วยลดความเสี่ ยง
ต่อการเกิดโรค กลุ่ม NCDs และความคิดเห็นการเสริ มผักสมุนไพรเพื่อเพิ่มสารอาหารในเต้าหู้ไข่ ผูบ้ ริ โภคให้
ความเห็นว่า อันดับที่ 1 คือ ตาลึง คิดเป็ นร้อยละ 38.61 อันดับที่ 2 คือ ขึ้นฉ่ าย คิดเป็ นร้อยละ 23.32 อันดับที่ 3 คือ
แครอท คิดเป็ นร้อยละ 30.07 เนื่ องจากเป็ นผักที่ผูบ้ ริ โภคคุน้ ชิ นในการบริ โภคอีกทั้งมีสรรพคุณมากมายที่ ช่ วย
บารุ งร่ างกายและมีผลดีต่อผูส้ ู งอายุ (อรัญญา ศรี บุศราคัม, 2561) กล่าวว่าตาลึงเป็ นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง
ช่วยต้านเบาหวานได้ และเบต้าแคโรทีน และผักแต่ละชนิดที่ผบู ้ ริ โภคเลือกให้ความสาคัญ ต่างมีสรรพคุณที่มีส่วน
ช่วยลดและบรรเทาโรคต่างๆในผูส้ ู งอายุได้เป็ นอย่างดีและเป็ นผักที่ผบู ้ ริ โภคบริ โภคอยูป่ ระจาจึงเป็ นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญ และรู ปแบบผักที่ผบู ้ ริ โภคให้ความคิดเห็นที่เหมาะสมสาหรับการนาไปเสริ มในเต้าหูไ้ ข่
มากที่สุดคือ การนาไปปั่ นและขึ้นรู ปเป็ นเส้น คิดเป็ นร้อยละ 60.00 และมื้ออาหารที่ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นว่า
พัฒนามากที่สุดคือ มื้อเช้า คิดเป็ นร้อยละ 72.00 และความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการพัฒนาเต้าหู้ควรจะ
พัฒนาเป็ นรู ปแบบเพื่อการบริ โภคประเภทใดมากที่สุด โดยผูบ้ ริ โภคให้ความคิดเห็นมากที่สุดคือ นามาปรุ งก่อน
บริ โภค คิดเป็ นร้อยละ 44.00

7. ข้อเสนอแนะ
ศึกษาข้อมูลปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุให้ละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อให้สร้างข้อมูลสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูส้ ู งอายุสูงสุ ด
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สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ดร.พิมพ์สิรี สุ วรรณ อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ร่ วม สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมอาหาร ภาควิ ชาวิ ศ วกรรมเกษตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
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ในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการแจกแจงความถี่เลขของรางวัลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง 3 หลัก
และเลขท้าย 2 หลัก 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างเลขท้าย 3 หลัก ของรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 หลัก
3) เพื่ อเปรี ยบเที ยบสั ดส่ วนของเลขที่ ออกรางวัลกับความน่ าจะเป็ นแบบคลาสสิ คของเลขนั้น และ 4) เพื่ อหา
ผลตอบแทนคาดหวังของการลงทุนซื้ อหวยจานวน 1 ใบ ใช้ข้อมูลผลการออกฉลากกิ นแบ่งรั ฐบาลรางวัลที่ 1
ย้อนหลัง 30 ปี จานวน 750 งวด สถิติที่ใช้ได้แก่ การจาแนกความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบ t สถิติทดสอบ chi-square และ สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึ กษา พบว่ า หลักร้ อ ยและสิ บของเลขท้ายของรางวัลที่ 1 มี การแจกแจงเป็ นแบบสม่ าเสมอ
ส่วนหลักหน่วย มีการแจกแจงไม่เป็ นแบบสม่าเสมอ ( มีค่า χ2= 27.413, p-value < 0.05 ) ส่วนเลขท้าย 2 ตัว หลักสิ บมี
การแจกแจงแบบสม่าเสมอ ส่ วนหลักหน่วยไม่มีการแจกแจงแบบสม่าเสมอ (มีค่า χ2= 17.227 p-value 0.< 0.05)
และตัวเลขทั้ง 5 หลักไม่มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติในเชิงเส้น สัดส่ วนการออกเลขตอง เลขหาม จานวนเฉพาะ
และจานวนคู่ ของการออกเลขท้ายรางวัลที่ 1 ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั ความน่ าจะเป็ น แบบคลาสสิ ค สัดส่ วน
การออกเลขเบิลของเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่ 1 แตกต่างกันทางสถิติกบั ความน่าจะเป็ น แบบคลาสสิ ค (มีค่า t = 2.194,
p-value < 0.05 ) ผลตอบแทนคาดหวังของการลงทุนในการซื้ อหวย 1 ฉบับราคา 80 บาท จะขาดทุน 30.87 บาท
สรุ ปได้ว่าเลขท้ายหลักหน่วยของรางวัลที่ 1 และหลักหน่วยของเลขท้าย 2 ตัวมีการแจกแจงของการออกผิดปกติ
จากความน่าจะเป็ น
คาสาคัญ: ผลตอบแทนคาดหวัง, ล๊อตเตอรี , การแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม

ABSTRACT
The objective of this research is 1) to study the frequency of number occurrence in the last 3 and 2 digits of
the first prize 2) to study the relationship between the last 3 digits and the last 2 digits of the first prize 3) to
compare the proportion of the winning number with the classical probability of that number, and 4) to find the
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expected return on the investment of 1 lottery ticket. The data of Thailand lottery is collected from the past 30
years until now, 750 times. The statistics that were used were: frequency classification, percentage, mean,
standard deviation, t-test, chi-square, and Pearson correlation.
The results of the study was found that the hundred and ten digits of the 1st prize were distributed
uniformly and The unit digits were a non-uniform distribution (χ2= 27.413, p-value < 0.05). The last 2 digits of
the 1st prize, the ten digits were a uniform distribution and The unit digits were a non-uniform distribution
(χ2= 17.227 p-value 0. < 0.05), and The five digits were not linearly correlated. The proportion of Triple number,
Palindromic number, prime number, and even number of the last 2 digits drawn in the 1st prize is not statistically
different from the classic probability but The double number is statistically different from the classic probability
(t = 2.194, p-value < 0.05). The expected return on investment in buying 1 lottery ticket for 80 baht will result in
a loss of 30.87 baht. It can be concluded that the unit digit of The 1st prize and the last 2 digits is an abnormal
distribution of the probabilities.
Keywords: Expected Return, Lottery, Uniform Distribution

1. ความสาคัญของปัญหา
หวยหรื อล็อตเตอรี่ เป็ นการพนันหรื อการลงทุน นั้นเป็ นคาถามที่น่าหาคาตอบ เนื่องจากการลงทุนและ
การพนันมีความเสี่ ยงเช่นกัน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผลตอบแทนขึ้นอยู่กบั ปัจจัยหลายปัจจัย เช่น การเมือง
เศรษฐกิ จ สั ง คม สาธารณภัย เป็ นต้น ความเสี่ ย งจึ ง ไม่ แ น่ น อน ไม่ ส ามารถหาความน่ า จะเป็ นได้ชัด เจน
ผลตอบแทนจึงผันแปรไปไม่แน่ไม่นอน ต่างจากการลงทุ นในหวยเป็ นลงทุนที่มีความเสี่ ยงชัดเจน มีความน่าจะ
เป็ นของเหตุการณ์ ถูกผิดเป็ นแบบคลาสสิ ค(Classical Probability) สามารถคานวณได้ตามวิธีการคานวณทาง
คณิ ตศาสตร์ สามารถหาผลตอบแทนคาดหวังก่อนตัดสิ นใจได้ หวยมีหลายรู ปแบบ แบบที่ถูกกฎหมายเรี ยกว่า
สลากกินแบ่งรัฐบาล ล็อตเตอรี่ หรื อหวยรัฐ กับหวยที่ผิดกฎหมายเรี ยกว่าหวยใต้ดินหรื อ สลากกินรวบ มีท้งั แบบมี
ตัวแทนเดินโพยและแบบออนไลน์กบั ผูข้ ายโดยตรง
สลากกิน แบ่ง รัฐ บาล เป็ นการลงทุนที่ง่าย สะดวก ไม่ซับ ซ้อ น ไม่ต อ้ งมีบญ
ั ชี หลักทรัพ ย์ ไม่ต อ้ งมี
ความรู ้ ประสบการณ์ ไม่ตอ้ งใช้เงินทุนจานวนมาก แค่ซ้ื อถ้าถูกรางวัล ก็สามารถถือสลากไปขึ้นเงินรางวัลเท่านั้น
ใช้เงินลงทุนเริ่ มต้นเพียง 80 บาทเท่านั้นก็สามารถถูกได้ทุกรางวัล ความเสี่ ยงและผลตอบแทนชัดเจน ลงทุน 80
บาท กับ 8,000 บาท ในหมวดเดียวกัน อาจจะได้ผลตอบแทนสู งสุ ดเท่ากันคือ 6 ล้านบาท มีรอบในการลงทุน 15 วัน
ผลการลงทุนมี สองอย่างคือถูกกับผิด ถูกคือถูก ผิดคือผิดไม่มีติดดอย ปั จจุบันฉลากกิ นแบ่งรั ฐบาลมี ถึง 100 ชุ ด
จ านวน 100 ล้านฉบับ ถ้าซื้ อครบ 100 ชุ ดๆ ละ 1 ใบ หมายเลขเดี ย วกัน ทั้ง 100 ใบ จะใช้ เ งิ น ลงทุ น จ านวน
8,000-12,000 บาท (หวยชุดราคาจะแพงกว่าปกติ) แล้วถูกรางวัลที่ 1 จะได้เงินรางวัลถึง 600 ล้านบาท
หวยใต้ดิน ออกรางวัลวันเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะใช้ผลการออกรางวัลของสลากกิ นแบ่ง
รัฐบาลเป็ นตัวประกาศรางวัล มีทางเลือกที่นิยม 3 ทางเลือก ได้แก่ 3 ตัว (เต็งหรื อโต๊ด) 2 ตัว (บนหรื อล่าง) และ 1
ตัว(เรี ยกว่าวิ่ง หรื อลอย)ผลตอบแทนก็แตกต่างกันไปตามที่เจ้ามือกาหนด ส่ วนใหญ่สามตัวเต็งจะเป็ น 1 ต่อ 500
สามตัวโต๊ด 1 ต่อ 100 สองตัวบนหรื อล่างจะเป็ น 1 ต่อ 60 หวย 3 ตัว และ 2 ตัว หวยใต้ดินเป็ นที่นิยมของประชาชน
เพราะสามารถเลือกซื้ อตัวเลขได้ตามใจและซื้ อเท่าไรก็ได้ ความบริ สุทธิ์ ยุติธรรมของการออกรางวัลของสลากกิน
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แบ่งรัฐบาลจึงมีผลต่อทั้งหวยรัฐและหวยใต้ดิน โดยเฉพาะเลขท้ายรางวัลเลขที่หนึ่ง 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว จะมี
ผลต่อความรู ้สึกของประชาชน
ผลการออกรางวัล ในอดี ต ที่ ผ่านมาบางงวดอาจจะสร้ างภาพลักษณ์ ที่ไ ม่ค่ อยดี นักต่อ ควา มบริ สุทธิ์
ยุติธรรม เช่น งวดวันที่ 1 กันยายน 2530 เกิดความผิดปกติในคณะที่กาลังออกรางวัลจึงมีการยุติการออกรางวัล
และมีการตรวจสอบพบว่ามีการใช้รีโมตคอลโทรลกาหนดตัวเลขให้ออกได้(โพสทูเด: 2557) งวดวันที่ 1 มิถุนายน
2544 นายณรงค์ อุ่นแพทย์ (กลม บางกรวย) และพักพวกได้ล๊อคหวย จนเกิดการฟ้ องร้องกันและศาลได้ตดั สิ น
ลงโทษจาคุกมาแล้ว หวยที่ล๊อคคือรางวัลที่ 1 เลขที่ออกคือ 113311 (คมชัดลึก : 2560) ตลอดจนมีอีกหลายงวดที่
ประชาชนสงสัยแต่ไม่มีคาตอบ เช่น งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1
และเลขท้ายสองตัวเหมือนกันคือ 66 หรื องวดวันที่ 1 กันยายน 2563 รางวัลที่หนึ่งออก 999997 และเลขท้ายสองตัว
ออก 98 ตลอดจนการที่มีหวยออกรางวัลตรงกับวันเกิด ทะเบียนรถ อายุ ของคนสาคัญ หรื อออกตรงกับการให้หวย
ของอาจารย์ใบหวย เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ฯลฯ เป็ นความบังเอิญ(เป็ นไปอย่างสุ่ม) หรื อ เป็ นการจัดการของมนุษย์
วิธีการตรวจสอบผลการออกรางวัลของหวยว่าเป็ นไปด้วยความบริ สุทธิ์ยุติธรรมเหมาะสมกับการลงทุน
ที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อไม่ ได้แก่ การวิเคราะห์การแจกแจงผลการออกรางวัลตัวเลขทุกตัว (0 - 9) ในแต่ละหลักต้อง
มีความถี่ในการออกเท่าๆ กัน มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเลขทุกหลักไม่ควรแตกต่า งกัน ตัวเลขทุก
หลักต้องไม่มี ค วามสัม พัน ธ์กนั อัต ราส่ วนในการออกเลขชนิด ต่างๆ เช่น เลขคู่ เลขตอง เลขจานวนเฉพาะ
เลขหาม และเลขเบิล ควรสอดคล้องกับความน่าจะเป็ นคลาสสิ ค และรวมไปถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนคาดหวัง
ของการลงทุนกับหวยว่าคุม้ ค่าควรลงทุนหรื อไม่ ผูว้ ิจยั ถึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลการออกรางวัลของเลขท้าย 3 ตัว
ของรางวัลที่หนึ่งและเลขท้าย 2 ตัว ย้อนหลัง 30 ปี จานวน 750 งวด มาวิเคราะห์และนาเสนอผลในบทความนี้เพื่อ
เป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสิ นใจซื้อหวยของประชาชน

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการแจกแจงความถี่ในแต่ละหลักของเลขรางวัลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง 3 หลัก และ เลขท้าย 2 หลัก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างเลขท้าย 3 หลักของรางวัลที่ 1 และ เลขท้าย 2 หลัก
3. เพื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนของเลขที่ออกรางวัลกับความน่าจะเป็ นแบบคลาสสิ คของเลขนั้น
4. เพื่อหาผลตอบแทนคาดหวังของการลงทุนซื้อหวยจานวน 1 ใบ

3. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจยั ในครั้งนี้ คือ การศึกษาการแจกแจงความถี่ของตัวเลข
ในแต่ละหลักและทดสอบการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ มของเลขท้าย 3 หลักของรางวัลที่หนึ่ง และ เลขท้าย 2 หลัก
ทดสอบความสัมพันธ์ที่ละคู่ระหว่างตัวเลขทั้ง 6 เปรี ยบเทียบความถี่ของเลขที่ออกกับความถี่ขาดหวังของ จานวน
คู่ จานวนคี่ จานวนเลขเฉพาะ จานวนเลขหาม และหาผลตอบแทนคาดหวังจากการซื้อหวย 1 ฉบับจากความน่าจะ
เป็ นแบบคลาสสิ ค
2. ขอบเขตด้ านแหล่ งข้ อมูล แหล่ งข้อมู ลที่ ใช้ในการศึ กษาคื อข้อมู ลผลการออกฉลากกิ นแบ่ งรั ฐบาล
ย้อนหลัง 30 ปี จานวน 750 งวด
3. ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลที่หนึ่งและ เลขท้าย
2 ตัว
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4. ประโยชน์ ของการวิจัย
ท าให้ ทราบความบริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธรรมของการออกรางวัล จากการตรวจสอบการแจกแจงความถี่ แ ละ
ความสัมพันธ์ ของตัวเลขทั้ง 5 หลัก ความถี่ ของตัวเลขที่ออกกับความถี่ คาดหวัง และผลตอบแทนคาดหวังของ
การลงทุนซื้อหวย สาหรับประชาชนใช้ในการตัดสิ นใจในการลงทุน

5. วิธีดาเนินการวิจัย
รู ป แบบการวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ใช้ร ะเบี ย บแบบแผนวิ ธี วิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ ผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาล หวย หรื อ ล๊อตเตอรี่ เลขท้ายรางวัลที่หนึ่ ง
3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ในอดีตที่เคยออกทั้งหมด ย้อนหลัง 30 ปี จานวน 750 งวด หรื อ 750 ตัวอย่าง
แหล่งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลการวิจยั ในส่วนนี้ คือ สานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรื อเว็บไซต์

6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ สานักนักงานฉลากกินแบ่งรั ฐบาลหรื อ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้การจาแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนับจานวนและหาค่า
ร้อยละอธิบายจานวนเลขที่ออก
2. ใช้หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายตัวเลขที่ออก
3. ใช้สถิติทดสอบ Chi – Square ทดสอบการแจกแจงของเลขที่ออกแต่ละหลัก กับการแจกแจงแบบ
ยูนิฟอร์ม (ทุกตัวมีโอกาสขึ้นเท่ากัน)
4. ใช้สถิติทดสอบ ทีแบบประชากรกลุ่มเดียว (One –Sample t - test) ทดสอบสัดส่ วนของเลขที่ออกกับ
สัดส่วนความถี่คาดหวัง
5. การใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

7. ผลการศึกษาพบว่า
1) เลขท้าย 3 ตัวรางวัลที่ 1 หลักร้อย หลักสิ บ และหลักหน่ วย เลขที่ออกบ่อยที่สุดได้แก่ 4 5 และ 4
ตามลาดับ ส่ วนเลขท้ายสองตัวออกบ่อยที่สุดในหลักสิ บและหลักหน่วยคือ 6 และ 5 ตามลาดับ เลขที่ออกน้อย
ที่สุดของเลขท้าย 3 ตัวรางวัลที่ 1 หลักร้อย หลักสิ บ หลักหน่วย เลขท้ายสองตัวหลักสิ บและหลักหน่วยได้แก่ 2 3
9 3 และ 0 ตามลาดับ ผลการทดสอบลักษณะของการแจกแจงตัวเลขที่ อ อกทั้ง 5 หลักเที ยบกับการแจกแบบ
สม่าเสมอ(Uniform Distribution) โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ พบว่าหลักร้อยและสิ บของเลขท้ายของรางวัลที่
1 มีการแจกแจงเป็ นแบบสม่าเสมอ (มีค่า χ2 = 12.00 และ 1.387 มีค่า p-value > 0.05) ส่ วนหลักหน่วย มีการแจก
แจงไม่เป็ นแบบสม่าเสมอ ( มีค่า χ2= 27.413, p-value < 0.05 ) ส่ วนเลขท้าย 2 ตัว พบว่า ตัวเลขหลักสิ บมีการแจก
แจงแบบสม่าเสมอ (มีค่า χ2= 16.187, p-value > 0.005) ส่วนหลักหน่วยมีการแจกแจงไม่ได้เป็ นแบบสม่าเสมอ (มีค่า
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χ2= 17.227 p-value 0.< 0.05) สรุ ปได้ว่าเลขท้าย 3 ตัวหลักร้อยและหลักสิ บ และหลักสิ บของเลขท้าย 2 ตัวเป็ นไป
ตามธรรมชาติ ส่วนหลักหน่ วยของเลขท้ายรางวัล ที่ 1 และหลักหน่ วยของเลขท้าย 2 ตัว ไม่ เ ป็ นไปตามปกติ
ดังรู ปภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1

รูปที่ 1 : แสดงการแจกแจงความถี่ของเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัว
ตารางที่ 1 ร้อยละ ความถี่ และผลการทดสอบการแจกแจงความถี่ของเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัว
(จานวน (ร้อยละ))
เลขที่ออก
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม
𝑥̅ (S.D)
χ2 (p-value)

หลักร้ อย
73(9.7)
63(8.4)
57(7.6)*
88(11.7)
90(12.0)**
78(10.4)
73(9.7)
76(10.1)
79(10.5)
73(9.7)
750(100.0)
4.60(2.81)
12.00(0.213
)

เลขท้าย 3 หลักของรางวัลที่ 1
หลักสิบ
หลักหน่ วย
76(10.1)
71(9.5)
73(9.7)
84(11.2)
73(9.7)
73(9.7)
69(9.2)*
76(10.1)
78(10.4)
99(13.2)**
81(10.8)**
67(8.9)
75(10.0)
73(9.7)
78(10.4)
93(12.4)
73(9.7)
70(9.3)
74(9.9)
44(5.9)*
750(100.0)
750(100.0)
4.52(2.86)
4.31(2.74)
1.387(0.998)

27.413(0.001)

เลขท้าย 2 ตัว
หลักสิบ
หลักหน่ วย
67(8.9)
56(7.5)
69(9.2)
74(9.9)
80(10.7)
76(10.1)
58(7.7)
67(8.9)
64(8.5)
60(8.0)
86(11.5)
92(12.3)**
91(12.1)**
82(10.9)
66(8.8)
70(9.3)
80(10.7)
84(11.2)
89(11.9)
89(11.9)
750(100.0)
750(100.0)
4.72(2.88)
4.78(2.85)
16.187(0.063)

17.227(0.045)

2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวเลขทั้ง 5 หลัก โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พบว่าตัวแปรทั้ง 5
หลักไม่มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติในเชิงเส้น ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 และ เลขท้าย 2 ตัว

หลักสิ บ (t12)
หลักหน่วย (t11)
หลักสิ บ (t21)
หลักหน่วย (t22)

หลักร้อย (t13)
.004
.002
.058
.064

เลขท้ายรางวัลที่1
หลักสิ บ (t12)
หลักหน่วย (t11)
.020
.016
-.041

เลขท้ายสองตัว
หลักสิ บ (t21)

.004
.005

.011

3) ผลการวิเคราะห์เลขท้าย 3 หลักของรางวัลที่หนึ่งสามารถออกได้ท้ งั หมด 1,000 จานวน (000 - 999)
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 750 งวด ออกรางวัลมาแล้วทั้งหมด 531 หมายเลข และมีหมายเลขที่ยงั ไม่ออกเลย 496
หมายเลข (เช่น 000, 001, 003, 007, 555, 666, 888, 999, …) ส่ วนหมายเลขที่ออกบ่อยที่สุด ได้แก่ 422, 311, 344,
391, 656, 648, 704 และ 816 มีเลขตองที่ออกแล้ว 6 ครั้ง ได้แก่ 777, 111, 222, 333, 444 ออกเลขหาบหรื อเลขหาม
(Palindromic number) จานวน 63 ครั้ง เลขหามที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ได้แก่ 565 272 303 และ 454 ออกจานวนเฉพาะ
(Prime number) จานวน 113 ครั้ง จานวนเฉพาะที่ออกบ่อยที่สุด ได้แก่ 311 227 และ 997เคยออกจานวนคู่ (Even
Number ) จานวน 386 หมายเลข เมื่อทดสอบสัดส่ วนการออกเลขตอง เลขหาม จานวนเฉพาะ และจานวนคู่ โดย
ใช้สถิติทดสอบ t (t-test) ผลการทดสอบการออกจานวนคู่พบว่ามี สัดส่ วนการออกไม่แตกต่างจากความน่าจะเป็ น
แบบคลาสสิ ค (t = -0.803 มี ค่า p-value > 0.05) และเมื่ อทดสอบการออกจ านวนคู่ทีละหลักพบว่าผลการออก
จานวนคู่มีสัดส่วนไม่แตกต่างจากความน่าจะเป็ น แบบคลาสสิ คเช่นกัน (ดังตารางที่ 3) เมื่อทดสอบสัดส่วนความถี่
ในการออกเลขจานวนเฉพาะ จานวนเลขหาม และเลขตองพบว่า สัดส่ วนการออกไม่แตกต่างกับความน่าจะเป็ น
แบบคลาสสิ คเช่นเดียวกัน (มีค่า t เท่ากับ 0. 893, -1.579 และ -0.614 ตามลาดับ มีค่า p-value > 0 ทุกตัว) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสัดส่วนการเกิดเลขคู่เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัว
(จานวน (ร้อยละ))
เลข
คู่
คี่
รวม
t(p-value)

เลขท้าย 3 หลักของรางวัลที่ 1
หลักร้อย
หลักสิ บ
หลักหน่วย
372(49.6)
375(50.0)
386(51.5)
378(50.4)
375(50.0)
364(48.5)
750(100.0)
750(100.0)
750(100.0)
0.219(0.827)
0.000(1.000)
-0.803(0.422)

เลขท้าย 2 ตัว
หลักสิ บ
หลักหน่วย
382(50.9)
358(47.7)
368(49.1)
392(52.3)
750(100.0)
750(100.0)
-0.511(0.610)
1.242(0.215)

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสัดส่วนการเกิดเลขจานวนเฉพาะ เลขหาม และเลขตองเลข ของท้าย 3 ของรางวัลที่ 1
(จานวน (ร้อยละ))
ประเภท
จานวนเฉพาะ
ประกอบ
รวม
t (p-value)

จานวนเฉพาะ
113(15.07)
637(84.93)
750(100.0)
0.893(0.372)

เลขหาม
เลขหาม
63(8.40)
อื่นๆ
687(91.60)
รวม
750(100.0)
t (p-value)
-1.579(0.115)
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เลขตอง
เลขตอง
อื่นๆ
รวม
t (p-value)

6(0.08)
744(99.92)
750(100.0)
-0.614(0.539)
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4) ผลการวิเคราะห์พบว่า เลขท้ายรางวัลที่ 1 สองตัว เลขที่ออกบ่อยที่สุดได้แก่ 77 64 67 11 และ 22
เลขท้าย 2 ตัว เลขที่ออกบ่อยที่สุดได้แก่ 98 65 29 69 79 85 และ 92 เลขท้ายรางวัลที่ 1 สองตัว เลขที่ออกน้อยที่สุด
ได้แก่ 09 19 20 21 75 และ 99 เลขท้าย 2 ตัว เลขที่ ออกน้อยที่ สุดได้แก่ 04 16 42 54 70 73 และ 84 เมื่ อพิจารณา
การออกเลขเบิล พบว่า เลขท้ายสองตัวรางวัลที่ 1 ออกเลขเบิลจานวน 95 ครั้ งคิดเป็ นร้อยละ 12.7 จานวนงวด
ทั้งหมด 750 และ เลขท้าย 2 ตัว ออกเลขเบิ ลจานวน 74 ครั้ ง คิดเป็ นร้ อยละ 9.90 ของจานวน 750 งวดที่ ออก
ผลการทดสอบสัดส่วนการออกเลขเบิลเทียบกับความน่าจะเป็ นแบบคลาสสิ คโดยใช้สถิติทดสอบ t พบว่า เลขท้าย
รางวัลที่หนึ่ ง 2 ตัวออก มีค่า t = 2.194 มีค่า p-value เท่ากับ 0.029 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 สรุ ปได้ว่า เลขสองตัวท้าย
รางวัลที่หนึ่งออกเลขเบิลมากกว่าสัดส่วนปกติ (สัดส่วนปกติเท่ากับ 0.10) ส่วนเลขท้าย 2 ตัว ให้ค่า t = -0.122 มีค่า
p-value เท่ากับ 0.903 ซึ่งมากกว่า 0.05 สรุ ปได้ว่าเลขท้ายสองตัวออกเลขเบิลในสัดส่วนปกติ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสัดส่วนการเกิดเลขเบิลของเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัว
(จานวน (ร้อยละ))
เลขเบิล
เลขอื่นๆ
รวม
t (p-value)

เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่หนึ่ง
95(12.7)
655(87.3)
750(100.0)
2.194(0.029)

เลขท้าย 2 ตัว
74(9.9)
676(90.1)
750(100.0)
-.122(0.903)

5) ผลตอบแทนคาดหวังจากการซื้อหวย 1 ฉบับ จากเลขทั้งหมด 1 ล้านฉบับ (000000 – 999999) กาหนด
ราคาจาหน่ายฉบับล่ะ 80 แต่ขายจริ ง 80-120 บาท มีรางวัลทั้งหมด 14,168 รางวัล รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 48 ล้านบาท
สมมติถา้ ผูล้ งทุนซื้ อทั้งฉบับทุกหมายเลขแล้วจะใช้เงินลงทุน จ่ายเงิน 80 ล้านบาท ขาดทุน 32 ล้านบาทแต่ถา้ ซื้ อ
ฉบับ ละ 120 จะขาดทุ นถึ ง 72 ล้านบาท และเมื่ อ คิ ดโดยอาศัย ความน่ าจะเป็ นและผลตอบแทนคาดหวังของ
การลงทุนในการซื้อหวย 1 ฉบับ 80 บาท ผลตอบแทนคาดหวังจะติดลบ(ขาดทุน) 30.87 บาท (ถ้าฉบับละ 100 บาท
จะขาดทุน 50.58 บาท และจะขาดทุน 70.30 ถ้าราคาหวย 120 บาท) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 โอกาส ความน่าจะเป็ น ผลตอบ และแทนคาดหวังจากการลงทุนในหวยรัฐจานวน 1 ใบ
สภาวการณ์
โอกาส
ผลตอบแทน
ผลคูณ
ถูกรางวัล
รางวัลที่ 1
1/1,000,000
6,000,000.0
6.00
รางวัลที่ 2
5/1,000,000
200,000.0
1.00
รางวัลที่ 3
10/1,000,000
80,000.0
0.8
รางวัลที่ 4
50/1,000,000
40,000.0
2.0
รางวัลที่ 5
100/1,000,000
20,000.0
2.0
รางวัล 3 ตัวหน้า
2000/1,000,000
4,000.0
8.0
รางวัล 3 ตัวหลัง.
2000/1,000,000
4,000.0
8.0
รางวัลเลขท้าย 2
10000/1,000,000
2,000.0
20.0
รางวัลข้างเคียง
2/1,000,000
100,000.0
0.2
รวม
14168/1,000,000
48.0
ไม่ ถูกรางวัล
985832/1,000,000
-80
-78.86656
ผลตอบแทนคาดหวัง = ผลรวมของผลคูณระหว่าง ความน่าจะเป็ นกับผลตอบแทน
ของสภาวการณ์น้ นั = 48 -78.87 = -30.87

2428

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

8. อภิปรายผล
ผลจากการทดสอบการแจกแจงความถี่ในแต่ละหลักของเลขรางวัลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง 3 หลัก และ
เลขท้าย 2 หลักพบว่าเลขหลักหน่ วยของทั้งเลขท้ายรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัวมี การแจกแจงไม่เป็ นปกติ
สอดคล้องกับการศึกษาของ อานาจ วังจีน และ บงกช ธนวงศ์วิสูตร (2563) ที่พบว่าเลขหลักสุ ดท้ายของรางวัลที่ 1
มีการแจกแจงของการออกรางวัลไม่เป็ นปกติเช่นกัน และผลการศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างเลข
ท้าย 3 หลักของรางวัลที่ 1 และ เลขท้าย 2 ตัว ไม่มีความแตกต่างระหว่างอัตราส่ วนของการออกรางวัลเลขท้ายสามตัว
รางวัลที่ 1 เป็ น เลขคู่ จานวนเฉพาะ จานวนเลขหาม และเลขตองไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั ความน่าจะเป็ นแบบ
คลาสสิ คของเลขนั้นๆ ส่ วนการออกเลขรางวัลเลขท้ายสองตัวทั้งรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัว พบว่า อัตราส่ วน
การออกเลขรางวัลเป็ นเลขเบิลของเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งแตกต่างจากความน่าจะเป็ นแบบคลาสสิ ค นัน่ คือ
เลขท้ายสองตัวของรางวัลที่ 1 ออกรางวัลเป็ นเลขเบิลในอัตราส่วนสู งกว่าความน่าจะเป็ นแบบคลาสสิ ค ผลการศึกษา
ทางสถิติจากผลการออกรางวัลทั้งจากความถี่ของเลขที่ออก ความสัมพันธ์ของเลขที่ออก และการออกเลขรางวัลเป็ น
ตัวเลขชนิดต่างๆ กับความน่าจะเป็ นแบบคลาสสิ ค ยังมีส่วนที่ทาให้เป็ นข้อสังเกตให้สงสัยต่อสังคมต่อไปในด้าน
ของความบริ สุทธิ์ ยุติธรรมของการออกรางวัลโดยเฉพาะเลขท้ายหลักหน่วยของรางวัลที่ 1 และ เลขท้ายสองตัว
หลักหน่วย และ การออกเลขเบิลของเลขท้าย นอกจากนี้ ผลการศึกษา ผลตอบแทนคาดหวังของการลงทุนซื้ อ
หวยจานวน 1 ใบ มีค่าติดลบ 30.87 จากข้อมูลนี้น่าจะเป็ นตัวชี้วดั ถึงความคุม้ ค่าในการลงทุนซื้อหวยต่อไป

9. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลตอบแทนคาดหวังระหว่างการซื้อ หวย สลากออมสิ น สลาก ธกส. และ
การฝากเงินแบบฝากประจา
2. ควรมี การทดสอบอุปกรณ์ ในการออกรางวัล ของหวยหรื อล็อตเตอรี ใหม่เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่
ผูล้ งทุนซื้อหวย
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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบ
เว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิ สิต บุคลากรและ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจานวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามสถิติพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
สามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน ด้านตรงตามความต้องการ
ด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่ ด้านการใช้งานของระบบ และด้านประสิ ทธิ ภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก
คาสาคัญ: เว็บ, สื่ อการเรี ยนรู ้, พัฒนา, พรรณไม้
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ABSTRACT
The purpose of this system's development is to study and collect data, design analysis and develop a
web database system for plant species in the University of Phayao, which is to be used as a learning medium.
The group's sample consisted of 50 people that include students, staff members and outsiders from the university.
Data were collected by descriptive statistics questionnaire such as frequency, percentage, mean and standard
deviation. The results showed that The Plant Database Web System at the University of Phayao able to work
according to objectives and user satisfaction assessment results side meets the need The side can work according
to their duties. The use of the system and the performance overall aspect are at a very satisfactory level.
Keywords: Web, Learning Medium, Develop, Plants

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั เว็บไซต์ได้กลายเป็ นสื่ อที่มีความสาคัญซึ่ งมีบทบาทอย่างยิ่ง ในเรื่ องของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติที่สามารถนาเสนอ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจากัด ทั้งในเรื่ อง
เวลาและระยะทาง ผูใ้ ช้ก็สามารถเข้าใช้งานเพื่อเปิ ดดูเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใด ของโลกก็ตาม
ด้วยข้อดีดงั กล่าว บริ ษทั ห้างร้าน สถานประกอบการเกือบทุกแห่ งทั้งภาครัฐและเอกชน หรื อแม้แต่บุคคลทัว่ ไป
ต่างมีความต้องการจัดทาเว็บไซต์ข้ นึ เพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสาร ไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายการใช้เว็บไซต์เป็ นช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารขององค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์
องค์กรให้เป็ นที่รู้จกั เพื่อหวังผลในการสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กรให้เป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งเว็บไซต์น้ นั เป็ นสื่ อที่มี
ประสิ ทธิภาพเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั
มหาวิทยาลัยพะเยามีสภาพป่ าที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางพรรณพืชดอกมาก รวมถึงพรรณ
ไม้ต่างถิ่นที่ถูกนาเข้ามาปลูกในพื้นที่มหาวิทยาลัยหลายชนิด และการศึกษาพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยาได้มี
การริ เริ่ มศึกษาไปแล้วในพืชหลายกลุ่ม เช่นใดก็ตามยังขาดการจัดการด้านฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย
พะเยาอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความ หลากหลายทางชี วภาพด้านพรรณไม้ใน
มหาวิทยาลัยพะเยานี้ได้ การสร้างระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ ขอ้ มูลจึงนับว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่
คณะผูพ้ ฒ
ั นาจึงมี แนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์ ที่ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ที่ มีอยู่ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาให้กบั อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพรรณไม้เพื่อให้อาจารย์สามารถนาไปเป็ นสื่ อการสอนและ
เว็บไซต์ขอ้ มูลที่มีขอ้ มูลถูกต้องให้กบั นิสิตได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยาได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ ระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยาที่
สร้างขึ้น
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นัสรี มะแน และคณะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ ความหลากหลายของพรรณไม้หอมในพื้นที่ หุบเขา
ลาพญา ตาบลลาพะยา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อรวบรวมสายพันธุ์ ศึกษาลักษณะ สัณฐานและวิธีการ
ขยายพันธุ์พรรณไม้หอม เพื่อสร้างมู ลค่าเพิ่มในอนาคต ซึ่ งเป็ นแนวทางหนึ่ งในการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ ยืน การวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นส่ วนช่วยกระตุน้ ให้เกิดความสนใจศึกษาและสนับสนุนให้ศึกษาพรรณไม้หอม
กลุ่มนี้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และอนุรักษ์ ทรัพยากรให้คงอยูต่ ลอดไป
ทวี พ งษ์ เป้ าสี และคณะ (2563). ได้ท าการศึ กษาและพัฒ นาระบบร้ านพัน ธุ์ ไ ม้ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เป็ นการวิจยั ผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณและการวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการบริ หาร จัดการร้านต้นไม้กลุ่มตัวอย่าง เป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการร้านพันธุ์ไม้ และลูกจ้าง
จานวน 32 คน เครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามด้านความต้องการระบบการจัดการ
ร้านขายพันธุ์ไม้
ปภัสสร ศรี ลารั กษ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาพืชวงศ์ย่อยสะตอ (Mimosoideae) ด้วยตนเอง และพบ
จานวน 3 เผ่า 11 สกุล 22 ชนิ ด และศึกษาพืชวงศ์ย่อยประดู่ (Papilionoideae) ด้วยตนเอง และพบจานวน 8 เผ่า
35 สกุล 78 ชนิด ในมหาวิทยาลัยพะเยา
พรวนา รัตนชูโชค (2564) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จดั การข้อมูลพรรณไม้ และแสดงข้อมูล
พรรณไม้ดว้ ยคิวอาร์โค้ดเพื่อ กลุ่มที่ศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสวนรุ กขชาติห้วยแก้ว
จานวน 3 ท่าน ตัวแทนจากสวนรุ กขชาติห้วยแก้ว จานวน 5 ท่าน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผูท้ ี่
เข้า เยี่ ย มชมสวนรุ ก ขชาติ ห้ ว ยแก้ว จ านวน 30 ท่ า น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ประกอบด้ว ย การสั ม ภาษณ์
การสอบถาม แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรที่เป็ นนิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน
50 คน เป็ นเพศชาย 26 คน เพศหญิง 16 คน และผูม้ ีความหลากหลายทางเพศจานวน 8 คน และใช้กบั แบบทดสอบ
ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านคือ ด้านตรงตามความต้องการ ด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่ ด้านการใช้งานของ
ระบบ และด้านประสิ ทธิภาพ แล้วหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (μ และ σ)
4.2 เครื่ องมือวิจัย
(1) เครื่ องมือสาหรับพัฒนาระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่โปรแกรม
Visual Studio Code ใช้สาหรับพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรม Xampp ใช้สาหรับจาลองเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
ให้ทางานในลักษณะของ Webserver โดยไม่ตอ้ งเชื่อมต่อกับ Internet ก็สามารถทดสอบกับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาได้
(2) แบบประเมิ นความพึ งพอใจการพัฒนาระบบเว็บฐานข้อมู ลพรรณไม้ในมหาวิ ทยาลัยพะเยา
ในการรวบรวมข้อมูล ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่ได้ลองเข้ามาใช้งาน จานวน 50 คน และกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์
4.3 การวางแผน (Planning)
ในขั้นตอนนี้เป็ นขั้น ตอนที่ผูว้ ิจยั เข้าไปศึกษาและทา ความเข้าใจปั ญหาวิจยั รวมทั้งศึกษาความเป็ นไป
ได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ กาหนดปั ญหา (Define the problem)จากการได้ศึกษาระบบงานเดิ ม และ ขั้นตอนต่างๆ
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มีปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถสรุ ป ได้ดงั นี้ ปัญหาด้านการให้ขอ้ มูล เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยายังขาดแหล่งให้ขอ้ มูล
ด้านพรรณพืช จึงทาให้ไม่มีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องให้กบั ผูส้ ื บค้นข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
4.4 การวิเคราะห์ (Analysis)
การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ พ้ื น ฐาน คื อ ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า
1) ผล การตรวจสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ เว็บ ไซต์มี อ งค์ป ระกอบครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้นั่นคือ มี ระบบแสดงรายการข้อมูลที่ หน้าเว็บไซต์อย่างเหมาะสม ข้อมูล
ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ 2) ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจระดับมาก
4.5 การออกแบบ (Design)
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในปั จจุบนั จึงมีรายละเอียดมากกว่าเป็ นเพียงการวิเคราะห์ขอ้ ความฝ่ าย
พัฒนาระบบสามารถสร้างแบบจาลองของระบบได้ต้งั แต่เริ่ มต้น ทั้งแบบจาลองระบบ เชิงโครงสร้างด้วยแผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data flow diagram) ที่ตอ้ งการให้พฒ
ั นาระบบสามารถเสนอรายละเอียดของระบบสารสนเทศที่
ต้องการให้พฒ
ั นาขึ้นได้เพื่อให้ท้ งั สองฝ่ ายมีความเข้าใจระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้นในทิศทางเดียวกันและ
ลดความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นก่อนเริ่ มลงมือออกแบบระบบสารสนเทศและพัฒนาระบบต่อไป
4.5.1 แผนภาพการไหลของข้ อมูลระดับสู งสุ ด (Context Diagram)

ภาพที่ 1 Context Diagram ระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
4.5.2 แผนภาพการไหลของข้อมูล Data Flow Diagram: DFD Level 1

ภาพที่ 2 Data Flow Diagram Level 1 ระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
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จากภาพที่ 2 จะแสดงกระบวนการทางานของระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย พะเยา
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดั้งนี้
(1) เว็บ ฐานข้อ มู ล พรรณไม้เ ป็ นเว็บไซต์ฐ านข้อ มู ล ของระบบเว็บ ฐานข้อ มู ล พรรณไม้ใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
(2) เข้าสู่ระบบเป็ นการทางานของผูด้ ูแลระบบเพื่อเป็ นการเข้าใช้งานและตรวจสอบดูขอ้ มูลใน
ระบบ
(3) แสดงข้อมูลพรรณไม้ แสดงข้อมูลพรรณไม้ที่อยูใ่ นฐานข้อมูล ออกมาหน้าเว็บไซต์
(4) การจัดการข้อมูลในระบบ เป็ นการทางานของผูด้ ู แลระบบ (Admin) สามารถ เพิ่ม ลบ
แก้ไข แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลพรรณไม้
4.6 การพัฒนาระบบ (Construction)
การพัฒนาระบบนี้เป็ นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ซึ่งเว็บไซต์ที่พฒั นาขึ้นนี้จะเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา
PHP ซึ่งเราจะต้องเขียนโปรแกรมให้สามารถทางานตามที่เราได้ทาการออกแบบไว้ โดยโครงสร้างของ ฐานข้อมูล
ของระบบ คือ ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการออกแบบระบบแสดงข้อมูล พรรณพืชทั้งหมด ได้มีการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบทั้งหมดตามที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วข้างต้น และได้มีการแบ่งผูใ้ ช้ระบบเป็ น 2 กลุ่ม
ด้วยกันคือกลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป และผูด้ ูแลระบบ
4.7 การทดสอบระบบ (Testing)
กลุ่มตัวอย่างทดสอบระบบพร้ อมทั้งใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้แล้วนา
ข้อมูลจากการประเมินผลประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติของค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.8 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งานแอปพลิเคชัน
โดยประเมิ นกับกลุ่มตัวอย่างคือ เพศชาย 26 คน เพศหญิ ง 16 คน และผูม้ ี ความหลากหลายทางเพศ
จานวน 8 คน รวมข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 50 คน ซึ่ งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น 4 ส่ วน
ได้แก่ ส่วนของ ด้านตรงตามความต้องการ ส่วนของด้านการทา
งานได้ตามหน้าที่ ส่ วนของด้านการใช้งานของระบบ และ ส่ วนของด้านประสิ ทธิ ภาพ จากนั้นผูว้ ิจยั จึง
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หาผลสรุ ปของความพึงพอใจและคุณภาพด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในแต่ละด้าน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ ซึ่ ง มีการแปลผล ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ
น้อยที่สุด

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานหลังจากที่ได้ทาการวิเคราะห์และระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะผูพ้ ฒั นาได้ดาเนินการสร้างและออกแบบโดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
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ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของผูด้ ูแลระบบเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของฐานข้อมูลเว็บไซต์พรรณไม้
จากภาพที่ 1 เป็ นหน้าของผูด้ ูแลระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยาที่ผดู ้ ูแลระบบใช้ดู
ข้อมูลพรรณไม้และสามารถเลือกรายการ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ได้

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลพรรณไม้ของผูด้ ูแลระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้
จากภาพที่ 2 หน้าเพิ่มข้อมูลพรรณไม้ของระบบฐานเว็บข้อมูลเว็บไซต์พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ผดู ้ ูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของพรรณไม้ที่ตอ้ งการ รวมทั้งสามารถเพิ่มรู ปภาพพรรณไม้ที่ผดู ้ ูแล
ระบบต้องการเพิ่ม
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพรรณไม้ ของผูด้ ูแลระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้
จากภาพที่ 3 หน้าจอแก้ไขข้อมูลพรรณไม้ ผูด้ ู แลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลพรรณไม้ใส่ รายละเอียด
ข้อมูลพรรณไม้ที่ตอ้ งการแก้ไขและกดปุ่ ม Update เพื่อบันทึกรายการได้

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอแรกระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
จากภาพที่ 4 เป็ นหน้าจอแรกของระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยาผูใ้ ช้คน้ หาข้อมูล
สามารถดูขอ้ มูลตัวอย่างพรรณไม้และเลือกประเภทพรรณไม้และสามารถดูรูปพรรณไม้ได้จากเมนูดา้ นบนของ
เว็บไซต์
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอรายละเอียดพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
จากภาพที่ 5 เป็ นหน้าจอแสดงรายละเอียดพรรณไม้โดยเนื้อหาภายในจะมีขอ้ มูลชื่อพรรณไม้ ลักษณะ
สัณฐานวิทยา ช่วงเวลาการออกดอก นิเวศวิทยาและแหล่งที่พบในประเทศไทยพร้อมรู ปภาพพรรณไม้จะเป็ นภาพ
ลักษณะลาต้นลักษณะใบหรื อลักษณะของดอกตามประเภทของพรรณไม้
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย
พะเยาของผูต้ อบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยพบว่าข้อมูลทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย 26 เพศหญิง 16 คน และผูม้ ีความหลากหลายทางเพศจานวน 8 คน
รวมข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 50 คน
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อที่
1
2
3

1
2
3

ข้อคาถาม
ด้านตรงตามความต้ องการ (Function Requirement)
ความสามารถในการเรี ยกใช้งานในระบบฐานข้อมูล
ความสามารถของระบบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความสามารถของระบบในการนาเสนอข้อมูล
รวม
ด้านการทางานได้ ตามหน้ าที่ (Function)
ความถูกต้องของการทางานระบบในภาพรวม
ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล
ความถูกต้องของระบบในการนาเสนอข้อมูล
รวม
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𝜇

𝜎

ความพึงพอใจ

3.46
3.34
3.20
3.33

1.30
1.31
1.18
1.26

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.48
3.50
3.68
3.55

1.17
1.33
1.19
1.23

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อที่
1
2
3
4
5

1
2
3

ข้อคาถาม
ด้านการใช้ งานของระบบ (Usability)
ความง่ายในการเรี ยกใช้ระบบ
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม
รวม
ด้านประสิ ทธิภาพ (Performance)
ความเร็วในการแสดงผล
ความเร็วในการนาเสนอข้อมูล
ความเร็วในการทางานของระบบในภาพรวม
รวม
รวมทั้งหมด

𝜇

𝜎

ความพึงพอใจ

3.76
3.56
3.71
3.62
3.58
3.65

1.09
1.15
1.13
1.16
1.31
1.17

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.64
3.46
3.62
3.57

1.25
1.19
1.16
1.20

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.54

1.21

มาก

จากตารางที่ 1. ผลการประเมิ น คุ ณภาพระบบเว็บ ฐานข้อ มู ล พรรณไม้ใ นมหาวิ ท ยาลัย พะเยา ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เห็นว่า ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement) พบว่าความถูกต้องของการทางาน
ระบบในภาพรวม ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูลและความถูกต้องของระบบในการนาเสนอ
ข้อมูลตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ มีผลความพึงพอใจจากการประเมินแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และ
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 1.26 อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ในด้านการท างานได้ตามหน้ าที่ (Function) พบว่ า
ความเหมาะสมของความถูกต้องของการทางานระบบในภาพรวมความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล
และความถูกต้องของระบบในการนาเสนอข้อมูลมีผลความพึงพอใจจากการประเมินแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.55 และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.23 อยู่ใ นระดับ มาก ในด้านการใช้ง านของระบบ (Usability) พบว่า
ความง่ายในการเรี ยกใช้ระบบ ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม มี ผลความพึงพอใจจาก
การประเมินแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17 อยู่ในระดับมาก ในด้าน
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance) พบว่ า ความเร็ วในการแสดงผลของการท างานระบบในภาพรวม ความเร็ วใน
การนาเสนอข้อมูลของระบบในการจัดประเภทของข้อมูลและความเร็ วในการทางานของระบบในภาพรวม มีผล
ความพึงพอใจจากการประเมินแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.26 อยู่ใน
ระดับมาก

6. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย ระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
ผูพ้ ฒั นาสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้งานพบว่ามีผลการประเมินโดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดย ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในการใช้งานระบบในหัวข้อต่อไปนี้ คือ ด้านการใช้งาน
ของระบบ ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ
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ผลจากการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ ผลการสารวจโดยรวมพบว่าผูใ้ ช้ระบบมีความพึงพอใจ
ในระบบมาก ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ที่นามาใช้กบั ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศแพร่ กระจาย
เข้าสู่ กลุ่มนิ สิตที่สนใจศึกษาพรรณไม้ และมีความสนใจทาให้การค้นคว้าและนาข้อมูลไปศึกษา ประหยัดเวลา
และสะดวกรวดเร็ วมากขึ้น อีกทั้งระบบ มีการออกแบบหน้าจอให้มีความน่ าสนใจ ภาพมีความคมชัดที่สามารถ
นาไปทาสื่ อต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ระบบใช้งานง่ายและผูใ้ ช้ไม่เสี ยเวลาในการเรี ยนรู ้มากเกินไป ช่วยให้
ผูใ้ ช้มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ที่สะดวกต่อการเก็บข้อมูลและค้นคว้า และจากผลการประเมิน จะเป็ นแนวทางให้
ผูพ้ ฒั นาระบบได้เห็นถึงสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาในการพัฒนาระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา และ
แนวทางในการ ปรับปรุ งระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้นต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ข้อมูลที่ได้บางครั้งไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีสภาพนิเวศน์ ไม่มีระยะเวลาที่ออกดอก ไม่มีนิเวศวิทยาของ
พรรณไม้ เป็ นต้น ทาให้ขอ้ มูลพรรณไม้บางชนิดไม่สมบูรณ์หรื อข้อมูลพรรณไม้บา้ งประเภทมีมากเกินไปข้อมูล
กระจัดกระจาย ทาให้เสี ยเวลาในการรวบรวมและบันทึกลงฐานข้อมูล บ้างข้อมูลรู ปภาพพันธุ์ไม้บางชนิดมีไม่ครบ
จาเป็ นต้องอ้างอิงรู ปภาพต่า ง ๆ เพิ่มเติม ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
หลายๆ แพลตฟอร์ ม เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล เมื่อออกสารวจพื้นที่ควรพัฒนาต่อยอดให้สามารถ
ค้นหาจากรู ปภาพพันธุ์ไม้ได้
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การตรวจจับและรู ้จาใบหน้าของมนุษย์เป็ นงานพื้นฐานที่เป็ นที่นิยมเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ในปั จจุบนั
ซึ่ งงานประเภทนี้ใช้พลังในการประมวลผลของหน่วยประมวลผลสู ง และใช้เวลาในการประมวลผลมาก บทความนี้
นาเสนอเกี่ยวกับการเร่ งความเร็ วบนโปรแกรมประยุกต์เว็บของการตรวจจับและรู ้จาใบหน้ามนุษย์โดยใช้หน่ วย
ประมวลผลกราฟิ ก ซึ่ งใช้หน่ วยประมวลผลกราฟิ กในการประมวลผลเพื่อวัด ค่าภาพต่อวินาที (FPS) และนาไป
ตรวจจับและรู ้จาใบหน้าซึ่ ง มีการนา GPU.js ซึ่ งเป็ นไลบรารี ในการประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิ กมา
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั การทางานโดยแปลงวิดีโอเป็ นภาพซึ่ งแบ่งการทดสอบได้ 2 วิธี และเปรี ยบเทียบค่า FPS
ระหว่างการทางานของหน่ วยประมวลผลกราฟิ กและหน่ วยประมวลผลกลาง เพื่อศึ กษาแนวคิดของการน า
GPGPU มาปรับใช้ในการประมวลผลทัว่ ไปกับการตรวจจับและการรู ้จาใบหน้า ซึ่ งได้ผลจากการหาค่าเฉลี่ย 100 ครั้ง
ปรากฎว่าการใช้หน่วยประมวลผลกราฟิ กนั้นได้ค่า FPS ที่ดีกว่าการใช้หน่วยประมวลผลกลาง และมีการทดสอบ
ความถู กต้อ งแม่ น ย า โดยใช้ชุด ข้อ มู ล FDDB จ านวน 11,555 ภาพ มาเปรี ย บเที ย บกับ ชุ ด ข้อ มู ล แม่ แ บบของ
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นักศึกษา 20 คน คนละ 5 ภาพ ซึ่ งปรากฏว่าร้อยละ 99 ของชุดข้อมูล FDDB เป็ นภาพที่ไม่ตรงกับชุดข้อมูลของ
นักศึกษา และพบข้อผิดพลาดร้อยละ 0.99
คาสาคัญ: หน่วยประมวลผลกราฟิ ก, GPGPU, การตรวจจับและการรู ้จาใบหน้า, GPU.js

ABSTRACT
Human face detection and recognition are the methods which are very popular. The processes consumes
the utilization of the processing unit and time during computing. This paper presents a web application
acceleration of human face detection and recognition using a graphics processing unit. Which uses the graphics
processing unit to measure frames per second (FPS) and takes the result to face detection and recognition.
The GPU.js library which is the library that can execute the data on the GPU is used to optimize performance by
converting video into images. Two methods were tested and the FPS values between the graphics processing unit
and the CPU were compared to explore the concept of applying the GPGPU to face detection and recognition
Based on 100 averages, The FPS results of graphic processing unit are better than CPU. Accuracy results are
tested and compared by FDDB dataset of 11,555 images. The images of 20 students, 5 images each, are tested
and found that 99% of FDDB are different from the dataset. Moreover, our results show that there are 0.99%
error compared with FDDB dataset.
Keywords: Graphics Processing Unit, GPGPU, Face Detection and Recognition, GPU.js

1. บทนา
ปั จจุบนั การใช้ชีวิตประจาวันของคนในสังคมล้วนแล้วแต่มีความเสี่ ยงไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของชี วิตและ
ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยซึ่ งเกิดขึ้นจากความประมาทในการใช้ชีวิตสิ่ งหนึ่ งที่สาคัญของคนในสังคม
ไม่ควรมองข้าม คือ ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ในปั จจุบนั มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็ นอย่างสู ง
อาทิ เช่น กล้องวงจร ปิ ดระบบสแกนลายนิ้วมือหรื อรู ม่านตาเป็ นต้นซึ่ งสะดวกแก่การใช้งานไม่ซับซ้อนเป็ นอีก
หนึ่งตัวเลือกที่จะสามารถป้องกันและลดความเสี่ ยงของการสู ญเสี ยได้
เทคโนโลยีความปลอดภัยในการตรวจจับและรู ้จาใบหน้ามนุษย์เป็ นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่นิยมนามาใช้
อย่างแพร่ หลาย เช่น ในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาได้มีการคัดกรองโดยการตรวจจับบุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
ระบบสแกนใบหน้าลงเวลาเข้าออกของโรงเรี ยน เป็ นต้น ซึ่ งการประมวลผลจาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ค่อนข้างสู ง โดยการใช้เทคโนโลยีการคานวณแบบขนานผ่านการใช้หน่วยประมวลผลกราฟิ ก (Lixiang,
2016)
ในเทคโนโลยีปัจจุบนั สามารถนาเอาหน่วยประมวลผลกราฟิ ก เข้ามาประมวลผลข้อมูลทัว่ ไปแบบขนาน
ตามแนวคิด General-Purpose Graphics Processing Unit (GPGPU) ซึ่ งเป็ นการนาเอาหน่ วยประมวลผลกราฟิ ก
เข้ามาร่ วมประมวลผลงานทั่วไป ที่ มิใช่ การประมวลผลกราฟิ กก่ อนนาไปแสดงผลเพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งหน่ วย
ประมวผลกราฟิ กนั้นมีจานวนหน่ วยประมวลผลเป็ นจานวนมาก ซึ่ งเหมาะกับงานที่สามารถทางานแบบขนาน
(Parallel) ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Anna, 2017)
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ดังนั้นการเร่ งความเร็ วการตรวจจับใบหน้ามนุษย์และรู ้จาใบหน้าบนโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยใช้หน่วย
ประมวลผลกราฟิ กเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่อยูใ่ น
หน่วยประมวลผลกราฟิ กที่เหมาะสมกับภาษาจาวาสคริ ปต์และรองรับบนโปรแกรมประยุกต์เว็บ

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาการทางานของหน่วยประมวลผลกราฟิ ก
(2) เพื่อศึกษาการทางานของขั้นตอนวิธีสาหรับการตรวจจับและรู ้จาใบหน้ามนุษย์
(3) เพื่อทดลองและประเมินประสิ ทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์เว็บการตรวจจับและรู ้จาใบหน้ามนุษย์

3. ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วข้อง
3.1 การตรวจจับใบหน้ า
กระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรื อวิดีโอแล้วจะทาการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้
ส าหรั บ ขั้น ตอนถัด ไปเพื่ อ ให้ ภ าพใบหน้า ที่ ต รวจจับ ได้ง่ า ยต่ อ การจ าแนกแยกแยะและขั้น ตอนวิ ธี ที่ ใ ช้ใ น
การตรวจจับใบหน้าใบปั จจุบนั มีอยู่ดว้ ยกันหลายวิธีซ่ ึ งขั้นตอนวิธีในการตรวจจับใบหน้าที่ดีน้ นั มีส่วนช่วยใน
การจาแนกใบหน้าได้แม่นยาและรวดเร็ ว (สุ ทธิรักต์ ตาละลักษณ์, 2557)
3.2 การรู้จาใบหน้ า
เป็ นการเปรี ยบเทียบใบหน้าบุคคลที่ได้ทาการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลใบหน้า เพื่อนามาทาการรู ้จาใบหน้า
โดยมีวิธีการสร้างแม่แบบและการเปรี ยบเทียบแตกต่างกันไปตามแต่ละระบบ นาภาพที่ได้รับไปเปรี ยบเทียบกับ
ฐานข้อมูลใบหน้าเพื่อระบุใบหน้าที่ตรวจจับได้ว่าเป็ นบุคคลใดในฐานข้อมู ลใบหน้า โดยทัว่ ไปกระบวนการรู ้จา
ใบหน้าประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ การตรวจจับใบหน้า และการรู ้จาใบหน้า (สุ ทธิรักต์ ตาละลักษณ์, 2557)
3.3 General-Purpose Graphics Processing Unit
General-Purpose Graphics Processing Unit (GPGPU) คือ การใช้หน่ วยประมวลผลกราฟิ กเพื่อจัดการ
กับการประมวลผลทัว่ ไป โดยในระบบปฏิบตั ิการสมัยใหม่สามารถให้ซอฟต์แวร์ เข้าถึงหน่วยประมวลผลกราฟิ ก
ควบคู่ไปกับหน่วยประมวลผลกลางได้ ซึ่งช่วยเร่ งประสิ ทธิ ภาพโดยรวมแม้ว่า หน่วยประมวลผลกราฟิ ก จะได้รับ
การออกแบบมาเพื่ อ ประมวลผลการคานวณกราฟิ กแต่ก็สามารถใช้เพื่ อด าเนิ นการอื่ นๆ ได้ GPGPU จะเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการประมวลผลสู งสุ ดโดยการถ่ายโอนการทางานบางอย่างจากหน่วยประมวลผลกลางไปยังหน่วย
ประมวลผลกราฟิ กเมื่อไม่ได้ประมวลผลกราฟิ ก หน่วยประมวลผลกราฟิ กจะพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อทางาน
อื่นๆ เนื่องจาก หน่วยประมวลผลกราฟิ ก ได้รับการปรับให้เหมาะสมสาหรับการประมวลผลการคานวณเวกเตอร์
จึงสามารถประมวลผลคาสัง่ บาง อย่างได้เร็ วกว่าหน่วยประมวลผลกลาง (Munshi,2009)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
4.1.1 จัดเก็บภาพ และ ชื่อ ของนักศึกษา (Dataset) ภายในสาขาด้วยการถ่ายภาพจากสมาร์ตโฟน 20
คน คนละ 5 ภาพโดยภาพต้องไม่แตก ไม่เบลอ เห็นองค์ประกอบใบหน้าชัดเจนเช่น คิ้ว ตา จมูก ปาก เป็ นต้น
4.1.2 ติดตั้งกล้องเว็บแคมเพื่อจับภาพใบหน้า โดยติดตั้งผ่าน คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะ หรื อ คอมพิวเตอร์
วางตัก
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4.1.4 การน าหน่ ว ยประมวลผลกราฟิ กมาใช้ป ระมวลผลภาพวิ ดี โ อที่ ไ ด้ม า ณ เวลานั้น ๆ ผ่าน
กระบวนการเเปลงเป็ นรู ปภาพโดยใช้ GPU.js เพื่อเร่ งความเร็ วในการแปลงและส่งภาพไปดาเนินการตรวจจับและ
รู ้จาใบหน้าและวัดค่า FPS โดยใช้ชุดคาสั่ง จาวาสคริ ปต์ มาสรุ ปเป็ นผลการทดสอบ
4.1.5 การวิเคราะห์ความแม่นยาการตรวจจับและรู ้จาใบหน้ามนุษย์ โดยกาหนด 68 landmark point
เช่น คิ้ว ตา จมูก ปาก อย่างชัดเจน โดยใช้ FDDB dataset ปี 2002 ในการวิเคราะห์ความแม่นยา ส่วนที่มีค่าข้อผิดพลาด
สัมบูรณ์ มากกว่า 0.4 จะขึ้นในผลลัพธ์ตารางว่า Unknowns หรื อไม่รู้จกั (ไม่ตรงกับชุดข้อมูลที่จดั เก็บไว้) พร้อม
สรุ ปเป็ นผลการทดสอบ (Jain,2010)
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
4.2.1 กล้องมี ความละเอียดของวิดีโอไม่เกิน 2,000,000 พิกเซล
4.2.2 คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ หรื อ คอมพิวเตอร์ วางตักมาเป็ นตัวประมวลผลกลางการทางานในภาษา
จาวาสคริ ปต์
4.2.3 Gpu.js library เป็ นไลบรารี การเร่ งจาวาสคริ ปต์ สาหรับ GPGPU (การคานวณวัตถุประสงค์
ทั่ว ไปบน หน่ วยประมวลผลกราฟิ ก) ในภาษาจาวาสคริ ป ต์ สาหรั บ เว็บ และโหนด GPU.js แปลงฟั ง ก์ ชัน
จาวาสคริ ปต์ อย่างง่ายไปเป็ นภาษา shader โดยอัตโนมัติและคอมไพล์เพื่อให้ทางานบนหน่วยประมวลผผลกราฟิ ก
(Sapuan,2018)
4.3 ขั้นตอนในการทางาน
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมของการใช้งานระบบการตรวจจับและรู ้จาใบหน้า โดยขั้นตอนแรกให้ผใู ้ ช้ทา
การยืนหน้ากล้องระบบจะทาการประมวลผลในการตรวจจับและรู ้จาใบหน้าเมื่อทาการประมวลผลเสร็ จแล้ว
ระบบจะบันทึกข้อมูลลงบนฐานข้อมูลและดึงข้อมูลออกมาแสดงผลบนตารางรายชื่อ

ภาพที่ 1 ภาพรวมของการใช้งานระบบการตรวจจับและรู ้จาใบหน้า
การแสดงตารางข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล โดยแอปพลิเคชันจะทาการดึงข้อมูลภาพ ชื่อ วัน/เดือน/ปี
เวลา มาแสดงบนหน้าจอแบบการทางานตามเวลาจริ ง ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ข้อมูลใบหน้าชื่อวันและเวลาที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล
ภาพที่ 3 แสดงผังการทางานโดยขั้นตอนเเรกทาการล็อคอินแล้วระบบจะทาการร้องขอการเปิ ดกล้อง
ถ้าไม่เปิ ดกล้องจะแสดงเพียงตารางข้อมูลและจบการทางานแต่ถา้ ต้องการให้ทางานให้กดเปิ ดกล้องเพื่อไปยัง
ขั้นตอนถัดไปคือการรู ้จาใบหน้าระบบจะทาการเปรี ยบเทียบประมวลผลเปรี ยบเทียบใบหน้าเมื่อทราบผลข้อมูล
ผูท้ ี่ถูกรู ้จาใบหน้าก็ทาการถ่ายภาพ ใบหน้า ณ เวลานั้น หากตรวจจับไม่พบให้ทาการตรวจจับใบหน้าใหม่แต่ถา้ พบ
ให้ทาการตรวจจับอารมณ์ถา้ ไม่พบให้ไปทาการวนกลับไปตรวจจับใบหน้าแต่ถา้ ตรวจจับอารมณ์พบให้บนั ทึก
ข้อมูลเพื่อนาไปเเสดงผลที่ตารางถือว่าเป็ นอันจบการทางาน

ภาพที่ 3 แผนผังการทางานของโปรแกรมประยุกต์เว็บการตรวจจับและรู ้จาใบหน้า
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4.4 การทดสอบประสิทธิภาพการเร่ งความเร็ว
การเร่ งความเร็ วการตรวจจับและรู ้จาใบหน้า โดยการแปลงวิดีโอเป็ นภาพ มีข้ นั ตอนการทดสอบหลัก
2 ขั้นตอนโดยมีกระบวนการต่างๆ ดังนี้
4.4.1 การทดสอบที่ 1
ภาพที่ 4 เป็ นการแสดงขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็ นภาพ โดยมีการนาวิดีโอแปลงเป็ นรู ปภาพโดยใช้
GPU.js บนหน่วยประมวลผลกลาง และ หน่วยประมวลผลกราฟิ ก หลังจากนั้นวัดค่า Frame rate ที่ได้และภาพที่ 5
จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับภาพที่ 4 แต่จะมีการนาอาเรย์ภาพที่ได้ไปทดสอบรู ้จาใบหน้าด้วย

ภาพที่ 4 ขั้นตอนแปลงวิดีโอเป็ นภาพ

ภาพที่ 5 ขั้นตอนแปลงวิดีโอเป็ นภาพและผ่านการตรวจจับใบหน้าและรู ้จาใบหน้า
4.4.2 การทดสอบที่ 2
นาวิดีโอแปลงเป็ นรู ปภาพโดยใช้ GPU.js บนหน่ วยประมวลผลกลาง และ หน่ วยประมวลผล
กราฟิ ก โดยในภาพที่ 6 จะมี การลดขนาดภาพ เพื่อวัดหาค่า Frame rate และภาพที่ 7 จะทาในลักษณะเดียวกัน
กับภาพที่ 6 แต่จะมีการทาขั้นตอนวิธีรู้จาใบหน้าด้วยก่อนนาไปวัดค่า Frame rate

ภาพที่ 6 ขั้นตอนแปลงวิดีโอเป็ นภาพและลดขนาดภาพ

ภาพที่ 7 ขั้นตอนแปลงวิดีโอเป็ นภาพและลดขนาดภาพผ่านการตรวจจับใบหน้าและรู ้จาใบหน้า

5. สรุปผลการทดสอบ
ผลจากการเปรี ย บเที ย บความเร็ ว ของการตรวจจับ และรู ้ จ าใบหน้า บนโปรแกรมประยุ กต์เ ว็บ ใน
การทดสอบที่ 1 จากผลค่าเฉลี่ย 100 ครั้ง ได้ผลการทดสอบดังนี้
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ตารางที่ 1 การทดสอบที่ 1

อุปกรณ์

Intel(R) Core(TM) i7-7700
CPU @3.60GHz และ
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Intel(R) Core(TM) i5-8300H
CPU @ 2.30GHz และ
Intel(R) UHD Graphics 630
Intel Core i5-8250U 1.60GHz
และ Intel(R) UHD Graphics
630

GPU.js บนหน่วยประมวลผลกลาง
และภาพขนาดใหญ่
FPS โดยประมาณ
FPS โดยประมาณ
ไม่มีการตรวจจับ
การตรวจจับ
และรู้จาใบหน้า
และรู้จาใบหน้า

GPU.js บนหน่วยประมวลผลกราฟิ ก
และภาพขนาดใหญ่
FPS โดยประมาณ
FPS โดยประมาณ
ไม่มีการตรวจจับ
การตรวจจับ
และรู้จาใบหน้า
และรู้จาใบหน้า

9.85

6.19

36.95

15.62

7.33

3.12

26.56

4.31

5.53

2.91

22.95

4.36

ตารางที่ 2 การทดสอบที่ 2

อุปกรณ์

Intel(R) Core(TM) i7-7700
CPU @3.60GHz และ
NVIDIA GeForce GTX 1050
Intel(R) Core(TM) i5-8300H
CPU @ 2.30GHz และ
Intel(R) UHD Graphics 630
Intel Core i5-8250U 1.60GHz
และ Intel(R) UHD Graphics
630

GPU.js บนหน่วยประมวลผลกลาง
และ ภาพขนาดเล็ก
FPS โดยประมาณ
FPS โดยประมาณ
ไม่มีการตรวจจับ
การตรวจจับ
และรู้จาใบหน้า
และรู้จาใบหน้า

GPU.js บนหน่วยประมวลผลกราฟิ ก
และภาพขนาดเล็ก
FPS โดยประมาณ
FPS โดยประมาณ
ไม่มีการตรวจจับ
การตรวจจับ
และรู้จาใบหน้า
และรู้จาใบหน้า

12.39

7.62

62.1

22.12

8.76

4.36

50.52

5.53

6.07

3.29

44.52

4.85

ในการทดสอบที่ 2 ได้มีการลดขนาดของภาพลงจึงมีผลจากการเปรี ยบเทียบความเร็ วของการตรวจจับ
และรู ้จาใบหน้าบนโปรแกรมประยุกต์เว็บ จากผลค่าเฉลี่ย 100 ครั้ง
การทดสอบความแม่นยาของการเร่ งความเร็ วการตรวจจับและรู ้จาใบหน้ามนุษย์บนโปรแกรมประยุกต์
เว็บโดยใช้หน่ วยประมวลผลกราฟิ ก ซึ่ งใช้รูปภาพใบหน้าทั้งหมดจานวน 11,555 รู ปภาพ ในชุดข้อมูล FDDB
ซึ่ งเป็ นเกณฑ์มาตรฐานชุดข้อมูลของบริ เวณใบหน้าที่ออกแบบมาเพื่อศึกษาปั ญหาการตรวจจับใบหน้า โดยแบ่ง
การทดสอบเป็ น 6 ครั้ง มีผลการทดสอบดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการรู ้จาใบหน้าโดยใช้ชุดข้อมูล FDDB ปี 2002
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
รวม

จานวนภาพ
934
1,988
2,701
2,865
1,781
1,286
11,555

ข้อผิดพลาด/ครั้ง
0
0
0
0
0
1
1

ค่าเฉลี่ยข้อผิดพลาดสัมบูรณ์
0.748
0.749
0.752
0.754
0.755
0.762
0.753

ผลการทดลองของการรู ้ จาใบหน้าเปรี ยบเที ยบจากชุ ดข้อมูลนักศึ กษาในสาขาที่ ถูกอบรม 100 ภาพ
กับชุดข้อมูล FDDB ได้ผลสรุ ปว่าการรู ้จาใบหน้านั้นคิดเป็ นข้อผิดพลาดเท่ากับร้อยละ 0.99 หรื อ มีความแม่นยา
ร้อยละ 99 จากค่าข้อผิดพลาดสัมบูรณ์ที่มากกว่า 0.4 จากการทดสอบ

6. ผลสรุป
สรุ ปผลของบทความนี้คือการเร่ งความเร็ วการตรวจจับและการรู ้จาใบหน้ามนุษย์บนโปรแกรมประยุกต์
เว็บ โดยใช้หน่ วยประมวลผลกราฟิ ก ซึ่ ง ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ แ ละฮาร์ ด แวร์ ที่ น ามาเพิ่ มความเร็ วของ
โปรแกรมประยุกต์เว็บโดยแบ่งกระบวนการเป็ น 2 ขั้นตอน ตามข้อ 4.4 ที่ได้ออกเเบบการทดลองไว้โดยผลลัพธ์ที่
ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่าการเร่ งความเร็ วโดยการนาหน่วยประมวลผลกราฟิ กมาใช้แปลงวิดีโอเป็ น
ภาพ จะได้ค่า Frame rate ที่ดีกว่าการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งสิ่ งนี้ทาให้การนาเอาวิดีโอเพื่อใช้ตรวจจับและ
รู ้จาใบหน้าสามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และเรายังทดสอบความแม่นยาของขั้นตอนวิธีใน
การรู ้จาใบหน้าด้วยชุดข้อมูล FDDB ปี 2002 มาใช้บนโปรแกรมประยุกต์เว็บ ดังตารางที่ 3 และได้พบว่าร้อยละ
99 เป็ นภาพที่ไม่ตรงกับชุดข้อมูลของนักศึกษาในสาขา และพบข้อผิดพลาดร้อยละ 0.99 ในการทดสอบ ทั้งนี้
ความเร็ วที่เพิ่มขึ้นในการใช้ GPGPU จะไม่ส่งผลต่อความแม่นยาในการรู ้ จาใบหน้า แต่จะลดปั ญหาคอขวดที่
เกิดขึ้นจากการแปลงวิดีโอเป็ นภาพ ซึ่ งเป็ นผลดีกบั การนาภาพมาใช้ในงานตรวจจับและรู ้จาใบหน้า เพราะจะทา
ให้ได้ผลลัพธ์ต่อวินาที ที่เร็ วมากขึ้น ซึ่งพัฒนาตามความต้องการด้านความปลอดภัยให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ในการดาเนินการออกแบบและพัฒนาการเร่ งความเร็ วการตรวจจับใบหน้าและการรู ้จาใบหน้ามนุษย์
บนโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิ กทางผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่า โปรแกรมประยุกต์เว็บนี้สามารถ
ต่อยอดให้มี ความแม่นยาในการตรวจจับและรู ้จาใบหน้ามากขึ้นอีกได้ในอนาคต
7.2 การวางแผนปรับปรุ งโปรแกรมประยุกต์เว็บให้มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยมากขึ้นพัฒนา
ตามความต้อ งการด้านความปลอดภัย เพื่ อยกระดับให้สามารถนาไปใช้งานได้หลากหลายรู ปแบบ อาทิ เช่ น
ตรวจสอบพนักงานเข้า-ออก
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ใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยู่ในช่วง น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท ส่ วนใหญ่
มีความถี่ในการทานเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป 1-3 ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ สถานที่ซ้ื อคือ ร้านสะดวกซื้ อ ได้ขอ้ มูลจาก
โฆษณาและประชาสั ม พัน ธ์ ส่ ว นใหญ่ มัก ซื้ อ รสชาติ ห มู สั บ และรสต้ม ย า ข้อ มู ล ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรส ได้ปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์มี
เครื่ องหมายรับรองคุณภาพ ผลิ ตภัณฑ์มีฉลาก ระบุส่วนผสม วิธีบริ โภค วันเดื อนปี ที่ ผลิ ตและหมดอายุ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ เหตุผลที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปส่ วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า สะดวก ง่ายต่อ
การประกอบอาหาร ปั ญหาของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่พบ คือ ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ถ้ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปผูบ้ ริ โภคต้องการให้พฒ
ั นาด้านการเสริ มในรู ปแบบก้อน เพื่อการใช้สะดวกยิ่งขึ้นจาก
การสารวจแนวความคิดในการพัฒนาเครื่ อ งปรุ งรสสาเร็ จรู ป คือ ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสที่อุดมไปด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการด้วยการเพิ่มโปรตีน รสชาติรสต้มยาในรู ปแบบก้อนเพื่อง่ายต่อการประกอบอาหาร
คาสาคัญ : แนวความคิด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, เครื่ องปรุ งรส

ABSTRACT
This research aims to study the concept of developing ready-made seasonings. It is a quantitative study
based on data from 100 consumer samples that consume ready-made seasonings. The tool need is a questionnaire
through the accuracy of content by experts. The questionnaire consistency index was 0.84. the results showed
that most of the panelists were female, single that were educated at the bachelor’s degree level and got in come
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in the range of ≤ 15,000 baht. There was a frequency of eating ready-made seasonings. 1-3 times per week and
brought from convenience store. Consumers get information from advertisements and public relations, most often
buy minced pork flavors and tom yum flavors. Information on marketing/factors that influence the purchase of
seasoning products, Such as product quality, certification mark, ingredients, consumption method, date of
manufacture and expiration date, appropriate price for quality. Most of reason for buying ready-made seasoning
products is convenient, easy to cook. The problem of products is no nutritional value. If ready-made seasoning
products are developed, consumers want to develop protein supplementation. Most consumers want ready-made
seasonings to be developed into cubes for more convenient use. Tom Yum flavor in cube form for easier cooking.
Keywords: Concept, Product Development, Seasoning

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพปั จจัยทางสังคมอย่างมาก ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเศรษฐกิจ
ท าให้ ผูป้ ระกอบการด้านอาหารพยายามปรั บปรุ งและพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ ให้ สอดคล้อ งกับความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ งในการพัฒนา หรื อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยความรู ้ทางวิชาการ
ด้านต่างๆ เช่น การตลาด การบริ หารจัดการ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผสมผสานให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพ หรื อ คุ ณ ลัก ษณะที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น (อภิ ญ ญา เอกพงษ์, 2558) รวมถึ ง พฤติ ก รรมและทัศ นคติ
เพื่อตอบสนองความต้องการสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างแนวความคิดต่อผลิตภัณฑ์เป็ นขั้นตอน
เริ่ มต้นสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยการเข้าถึงความต้องการ และความ พึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริ ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็ นกระบวนการที่ทาให้ได้สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพที่ดีข้ ึน ปลอดภัยต่อการบริ โภค และเป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มเป้าหมาย (ศจี สุ วรรณศรี , 2551) การศึกษา
แนวคิดจากผูบ้ ริ โภคจึ งเป็ นกระบวนการส่ วนหนึ่ งที่ มีสาคัญต่อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ เนื่ องจากแนวความคิ ด
ทัศนคติ ความเชื่อ หรื อประสบการณ์ส่วนบุคคล อาจมีผลต่อการยอมรับหรื อปฏิเสธผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
ผงปรุ งรส ถื อว่าเป็ นส่ วนประกอบอาหารชนิ ดหนึ่ งที่ประกอบด้วยเครื่ องเทศหนึ่ งชนิ ดหรื อมากกว่า
นามาผสมกับเกลือ น้ าตาล อาจจะมีส่วนประกอบของวัตถุเจือปนอาหารหรื อโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรื อไม่มีก็ได้
โดยเมื่ อ เติ ม ลงไปในอาหารแล้ว จะช่ ว ยเพิ่ ม รสชาติ ข องอาหาร ให้ มี ค วามอร่ อ ยและกลมกล่ อ มมากขึ้ น
(มผช. 4949/2547, 2547) ผงปรุ ง รสมี ท้ ัง หมด 2 ชนิ ด คื อ ชนิ ด ก้อ น น าผงปรุ ง รสชนิ ด ผงมาอัด เป็ นก้อ น
ทรงลูกบาศก์ เช่น ซุ ปก้อน และชนิ ดผง เช่น รสดี ผงปรุ งรสฟ้ าไทย โดยทั้ง 2 ชนิ ดต่างก็มีส่วนสาคัญในการปรุ ง
รสชาติ อาหารทั้ง ต้ม ผัด แกง ทอด และอื่นๆ (ผูจ้ ัดการ 360˚รายสัปดาห์ , 2563) ในปั จจุบันเครื่ องปรุ งรสใน
ประเทศไทยยัง มี โ อกาสเติ บ โตได้อ ย่างต่ อ เนื่ อ งเพราะอาหารยัง เป็ นปั จ จัย สาคัญ ในการด ารงชี วิต เพี ย งแต่
ผูป้ ระกอบการต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป ดังเช่นในปั จจุบนั เป็ นยุคที่
ผูบ้ ริ โภคมีความเร่ งรี บในชีวิตประจาวันควบคู่กกั ระแสสุ ขภาพ แม่บา้ นรุ่ นใหม่จึงต้องการ เครื่ องปรุ งรสอาหารที่มี
คุณประโยชน์ ใช้งานได้สะดวก รวมถึงเครื่ องปรุ งรสที่ช่วยให้การปรุ งอาหารใช้ เวลาสั้นลง
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาแนวคิดในการบริ โภคเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป โดยการออกแบบ แบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการสารวจผูบ้ ริ โภคให้ได้ขอ้ มูลนาไปสู่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสให้มีความหลากหลาย
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เพิ่มทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
และมีความเป็ นไปได้ในการต่อยอดสู่เชิงพาณิ ชย์

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 เครื่ องปรุงรส
เครื่ องปรุ งรสอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู มาให้ความร้อนจนแห้ง
บดเป็ นผง ปรุ งรสด้วยเครื่ องปรุ งรสและเครื่ องเทศ เช่น น้ าตาล เกลือ กระเทียม พริ กไทย โมโนโซเดียม-แอลกลูตาเมต (ผงชูรส)โดยเมื่อเติมลงไปในอาหารแล้วจะช่วยเพิ่มรสชาติของอาหาร ให้มีความอร่ อยและกลมกล่อม
มากขึ้น (มผช. 4949/2547, 2547)
เครื่ องปรุ งรสมีท้ งั หมด 2 ชนิด คือ ชนิดก้อน นาเครื่ องปรุ งรสชนิดผงมาอัดเป็ นก้อนทรงลูกบาศก์ เช่น
ซุปก้อนคนอร์ และชนิดผง เช่น รสดี ผงปรุ งรสฟ้าไทย โดยทั้ง 2 ชนิดต่างก็มีส่วนสาคัญในการปรุ งรสชาติอาหาร
ทั้ง ต้ม ผัด แกง ทอด และอื่นๆ ตลาดเครื่ องปรุ งรสของไทย ซึ่ งมีมูลค่าตลาดรวมของเครื่ องปรุ งรสอยู่ที่ประมาณ
5,000 ล้า นบาท โดยสั ด ส่ ว นระหว่ า งชนิ ด ผงอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 60 ส่ ว นชนิ ด ก้อ นอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 40 (ผู ้จัด การ 360˚
รายสัปดาห์, 2563)
3.1.1 ลักษณะทัว่ ไปของเครื่ องปรุ งรส (มผช. 4949/2547, 2547)
3.1.1.1 ต้องแห้ง ไม่จบั ตัวเป็ นก้อน
3.1.1.2 ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้
3.1.1.3 ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของส่ วนประกอบที่ใช้ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึง
ประสงค์ เช่น กลิ่นหืน กลิ่นอับ กลิ่นไหม้ รสขม
3.1.1.4 ต้องไม่พบสิ่ งแปลกปลอมที่ ไม่ใช่ ส่วนประกอบที่ ใช้ เช่ น เส้นผม ดิ น ทราย กรวด
ชิ้นส่วนหรื อสิ่ งปฏิกูลจากสัตว์
3.1.1.5 ความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ 13 โดยน้ าหนัก
3.1.1.6 วอเตอร์แอคทิวิต้ ีตอ้ งไม่เกิน 0.65
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ชิ้นเทพ แซ่ ล้ ี (2554) ได้ทาการศึกษาและทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์ใหม่
พบว่า มีผศู ้ ึกษาได้นาเทคนิคการประเมินวัฏจักรตลอดชีวิตผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ ซึ่ งมีท้ งั การทาการปรับปรุ ง
การผลิตผลิตภัณฑ์แยกออกเป็ น การปรับปรุ งการออกแบบกระบวนการผลิตหรื อเปลี่ยนแปลงการวัตถุดิบและ
การปรับปรุ งการผลิตผลิตภัณฑ์โดยการนาไปรี ไซเคิล
ภัท รา นิ ค มานนท์ (2544) ได้ทาการศึ กษา พบว่ า แบบสอบถามและการสั มภาษณ์ เป็ นเครื่ องมื อวัด
สิ่ งเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่วิธีใช้ ทั้งนี้ แบบสอบถามจะถามด้วยตัวหนังสื อหรื อชุดคาถาม ผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอบด้วยตัวหนังสื อ ส่ วนการสัมภาษณ์เป็ นการถามด้วยคาพูดทางวาจาและผูต้ อบก็ตอบด้วยวาจาเช่นเดี ยวกัน
บางครั้ งการใช้แ บบสอบถามอย่ า งเดี ย วในการวิ จัย ไม่ เ ป็ นการเพี ย งพอ ผู ้วิ จัย อาจจะอาศัย การสั ม ภาษณ์
ประกอบไปด้วย ทั้งนี้ก็ดว้ ยเหตุผลบางครั้งผูว้ ิจยั จะสร้างแบบสอบถามที่ยงั ไม่ ครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา
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อภิญญา เอกพงษ์ (2558)ได้ทาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม พบว่า
วิธีการใช้เทคนิคองค์ประกอบร่ วม (Conjoint analysis) ที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนิ ดใหม่ และหาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สาคัญและมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย โดยพิจารณาจาก
ความชอบที่มีต่อแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเปรี ยบเสมือนรายละเอียดของผังภาพในการสร้าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารชนิดใหม่ออกสู่ตลาด
จารุ วรรณ เจตเกษกิ จ (2552)ได้ให้ความหมายของเครื่ องปรุ งรส หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย
เครื่ องเทศหรื อสารสกัดจากเครื่ องเทศจานวนหนึ่ งชนิ ดหรื อมากกว่า ซึ่ งเมื่อเติมลงไปในอาหารแล้วจะช่วยเพิ่ม
รสชาติของอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทยที่ใช้วตั ถุดิบที่มีความเฉพาะตัวในการประกอบอาหารทาให้อาหารไทย
มีเอกลักษณ์เฉพาะ แตกต่างจากอาหารของชาติอื่น รวมถึงการใช้วตั ถุดิบต่าง ๆ มาช่วยในการปรุ งรสชาติอาหารให้
อร่ อยและมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้น

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาข้ อมูลเบื้องต้ น
โดยการสื บค้นข้อมูลจากงานวิจยั หนังสื อ อินเทอร์ เน็ ต รวมถึงเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ และแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
4.2 ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจ
โดยทาการออกแบบแบบสอบถามเพื่อทดสอบแนวความคิดของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป
4.3 นาเสนอเครื่ องมือให้ ผ้เู ชี่ยวชาญประเมินและตรวจสอบ
โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
(Content Validity) ความถูกต้องตามองค์ประกอบที่ตอ้ งการศึกษาและภาษาที่ใช้ ข้อคาถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตาม
สิ่ งที่ตอ้ งการวัดเนื้อหาหรื อวัตถุประสงค์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ แล้วนาข้อมูลที่ ได้หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ ละข้อ (Index of Item
Objective Congruence of IOC) ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ ข้อคาถามที่ มีค่า
IOC ต่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุ งยังใช้ไม่ได้
4.4 การปรับปรุงเครื่ องมือ
เมื่ อ ผ่า นการประเมิ นและตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้ง 3 ท่ านเรี ย บร้ อ ยแล้ว ก็ด าเนิ น การปรั บปรุ ง
เครื่ องมือตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง เที่ยงตรงตามโครงสร้าง
เนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหาและใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้ขอ้ คาถามที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
4.5 การสารวจผู้บริโภค
การสารวจผูบ้ ริ โภคดาเนิ นการแจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาแนวความคิดของผูบ้ ริ โภคในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป โดยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทัว่ ไปที่มีอายุต้งั แต่
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15 ปี ขึ้นไป ที่รู้จกั หรื อเคยรับประทานเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป จานวน 100 คน เพื่อสารวจข้อมูลจากผูบ้ ริ โภค และ
รวบรวมข้อมูลนามาสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยการนาข้อมูลจากแบบสอบถามประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป IBM SPSS
(Statistical for Social Sciences) for Windows Version 24 เพื่ อ ค านวณค่ า ทางสถิ ติ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ใช้การวัดข้อมูลแบบ
มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) สถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ และส่วนที่ 3 ใช้วิธีการวัด แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. ผลการวิจัย
5.1 ศึกษาข้ อมูลเบื้องต้ น
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการสื บค้นข้อมูลจากงานวิจยั หนังสื อเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่างๆอินเตอร์ เน็ต
หรื อปัญหาข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะทาการศึกษาคือ การศึกษาแนวความคิดในการพัฒนา
เครื่ อ งปรุ ง รสส าเร็ จ รู ป พบว่ า แบบสอบถามควรมี ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางประช ากรศาสตร์
พฤติกรรมการบริ โภค ปั จจัยในด้านต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัด จ าหน่ าย การส่ ง เสริ ม การตลาด และด้านบรรจุภัณฑ์ร วมถึ งข้อมู ล เกี่ ยวกับ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป
5.2 ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจ
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า แบบสอบถามโดยทัว่ ไปจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ประชากรศาสตร์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่สาคัญประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ น เนื่ อ งจากเป็ นข้อ มู ล ที่ ใช้ ใ นการแบ่ ง ส่ ว นตลาด และลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะสถิติที่วดั ได้ของประชากรสามารถช่วยกาหนดเป้าหมายที่ชดั เจน ซึ่งสามารถ
นาไปวางแผนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค และเจาะกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการบริ โภค การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่ อศึกษาหรื อวิจยั พฤติกรรมการซื้ อและ
การใช้สินค้าเพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ รวมถึงพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะ
ช่วยทาให้สามารถกาหนดกลยุทธการตลาดเพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยคาถามส่ วนใหญ่จะถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภค เช่น ความถี่ใน
การทานเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป ซื้อเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปจากที่ใดบ่อยที่สุด และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ สอบถามระดับความสาคัญ ปั จจัยด้านการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติและความต้องการของผูบ้ ริ โภค การศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหา
วิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคทั้งที่เป็ นบุคคล กลุ่มหรื อองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
ความต้องการและพฤติ ก รรมการซื้ อ การใช้ การเลื อกบริ การ แนวคิดหรื อประสบการณ์ ที่จะทาให้ผูบ้ ริ โ ภค
พึงพอใจ ซึ่ งคาตอบที่ได้ช่วยให้นกั การตลาดสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม โดยการตั้งคาถามเกี่ยวกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น เหตุผลที่เลือกซื้อเครื่ องปรุ ง
รสสาเร็ จรู ป ปั ญหาที่พบในการบริ โภคเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป ควรมีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการชนิ ดใดบ้าง
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ต้องการให้เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปพัฒนาไปในรู ปแบบใด เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
5.3 เสนอเครื่ องมือให้ ผ้เู ชี่ยวชาญประเมินและตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและ
นามาปรับปรุ งแก้ไขการใช้ภาษา การจัดเรี ยงลาดับเนื้ อหา และนามาวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของการสารวจ
แนวความคิดของผูบ้ ริ โภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งสาเร็ จรู ป พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.84 (มีค่า IOC มากกว่า 0.5) ซึ่งหมายถึงความเที่ยงตรงใช้ได้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะ
ว่าควรตรวจสอบความถูกต้องของประโยค การจัดเรี ยงประโยคคาถามเพื่อความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม
เมื่อผ่านการประเมินและตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่านเรี ยบร้อยแล้ว ก็ดาเนิ นการปรับปรุ งเครื่ องมือตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง เที่ยงตรงตามโครงสร้างเนื้อหา ครอบคลุม
เนื้อหาและใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้ขอ้ คาถามที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
5.4 การสารวจผู้บริโภค
5.4.1 ข้ อมูลทางประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้คือ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จานวน 100 คน พบว่าผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 72 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26 สถานภาพส่วนใหญ่โสด คิดเป็ นร้อยละ 79
ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 83 ส่ วนใหญ่มีอาชีพนักศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 29
และส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเทียบเท่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51 กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
ซึ่งมีความถี่ในการซื้อมากกว่าเพศชาย
5.4.2 พฤติกรรมการบริโภค
การสารวจข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
มีความถี่ในการทานเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป 1-3 ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 46 ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มกั นิ ยม
ซื้ อ เครื่ อ งปรุ ง รสส าเร็ จ รู ป ที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51 เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน ร้ า นสะดวกซื้ อ ขยายพื้ น ที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปจากแหล่งข้อมูลสื่ อโฆษณา ประชาสัมพันธ์เป็ นแรงจูงใจใน
การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27 รองลงมาได้ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เครื่ อ งปรุ ง รสสาเร็ จ รู ปจากเพื่ อ นและ
ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 26 และผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่นิยมเลือกรับประทานเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปในรสชาติหมูสบั
คิดเป็ นร้อยละ 60 และรองลงมาคือ รสชาติตม้ ยา คิดเป็ นร้อยละ 54 เนื่องจากรสชาติหมูสับเป็ นรสชาติที่กลมกล่อม
อ่อนๆ ไม่จดั จ้าน สามารถนามาประกอบอาหารได้ทุกรู ปแบบ ยังสามารถบริ โภคได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ทุกเพศ
ทุกวัย ส่ วนรสชาติตม้ ยา เป็ นรสชาติอาหารที่ ให้ความเข้มข้นเป็ นที่นิยมของคนไทยและต่างประเทศ ที่ชื่นชอบ
รสชาติสามรสและกลิ่นสมุนไพร
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
รสชาติของผลิตภัณฑ์
คุณค่าทางโภชนาการ
ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสี ยง/เป็ นที่รู้จกั
ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลายขนาด (ปริ มาณ)
บรรจุภณ
ั ฑ์ สะอาด/มิดชิดปลอดภัย/สวยงาม
ผลิตภัณฑ์มีเครื่ องหมายรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์มีฉลาก ระบุส่วนผสม/วิธีบริ โภค/วันเดือนปี
ที่ผลิตและหมดอายุ
ค่าเฉลี่ยรวม
2. ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
มีสินค้าให้ทดลองชิม
จัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย เช่น มีของแถม
ลดราคาจัดบูธแสดงสิ นค้า
แนะนาสิ นค้าโดยใช้พรี เซนเตอร์ตวั จริ ง
มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง
ค่าเฉลี่ยรวม
3. ด้านราคา (Price)
ราคาเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้า
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
มีป้ายแสดงราคาที่ชดั เจน
ค่าเฉลี่ยรวม
4. ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
มีวางจาหน่ายตามร้านค้าสุขภาพ
มีตวั แทนจาหน่าย
บริ การสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต
ค่าเฉลี่ยรวม

𝑥̅± S.D.

ระดับความสาคัญ

4.20±0.81
4.07±0.97
3.88±0.80
3.08±0.84
4.25±0.80
4.30±0.84
4.26±0.84

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

4.14±0.84

มาก

3.67±0.97
3.68±0.98
3.67±0.95
3.65±0.98
3.74±0.98
3.68±0.97

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.09±0.89
4.21±0.88
4.13±0.96
4.14±0.91

มาก
มาก
มาก
มาก

3.99±0.81
3.84±0.80
3.93±0.92
3.92±0.84

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางผลการสารวจ ข้อมูลปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ เนื่ อ งจาก
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย จึงมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่จะเลือกถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากที่ สุด
พบว่า ปัจจัยของผลิตภัณฑ์มีเครื่ องหมายรับรองคุณภาพ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 54
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีความสาคัญในระดับสาคัญปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 25
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ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อด้านราคา จากการศึกษา พบว่า
ปัจจัยของราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
จากการศึ กษาพบว่า นิ ยมซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปจากร้ านค้าเพื่อสุ ขภาพ มี ความสาคัญในระดับ
สาคัญมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.99
5.4.3 ทัศนคติและความต้ องการของผู้บริโภค
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป เหตุผลที่เลือกซื้ อเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมเลือกซื้ อเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปด้วยเหตุผลที่มีความสะดวกในการนาไปใช้ คิดเป็ น
ร้อยละ 68 ปั ญหาที่พบในการบริ โภคเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าเครื่ องปรุ งรส
สาเร็ จรู ปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการมากพอ คิดเป็ นร้อยละ 46 จากแบบสอบถามผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น
ควรมีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ชนิดโปรตีนในเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป คิดเป็ นร้อยละ 68 และจากการสอบถาม
ต้องการให้เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปพัฒนาไปในรู ปแบบใด พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่อยากให้พฒั นาเครื่ องปรุ งรส
ในรู ปแบบก้อน และ เครื่ องปรุ งรสในรู ปแบบซอสเข้มข้น คิดเป็ นร้อยละ 34 เท่ากัน

6. อภิปรายผล
การศึกษาแนวคิดในการบริ โภคเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวความคิดการบริ โภค
เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่ องมือคือ แบบสอบถามเพื่อใช้ในการสารวจผูบ้ ริ โภค
จานวน 100 คน ผลปรากฏว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมเลือกซื้ อเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปด้วยเหตุผลที่มีความสะดวก
ในการนาไปใช้ ซึ่ งสอดคล้องกับ นงลักษณ์ โพธิ์ ไพจิ ตรและคณะ (2563) ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ โภค ชาวไทยหรื อ
ชาวต่างชาติที่สนใจปรุ งอาหารไทยรับประทานเองก็สามารถซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งไปใช้ได้ นอกจากจะได้รับ
ความสะดวกสบายในการปรุ งอาหารแล้วยังทาให้ได้รสชาติ อาหารตามแบบต้นฉบับอีกด้วย ปั ญหาที่ พบใน
บริ โ ภคเครื่ อ งปรุ งรสสาเร็ จรู ป ผูบ้ ริ โ ภคส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ นว่ า เครื่ อ งปรุ ง รสสาเร็ จ รู ป ไม่ มี คุณค่าทาง
โภชนาการมากพอ ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นควรมีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ชนิ ดโปรตีนและรองลงมาคือ
วิตามินในเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ได้กล่าวว่า กระแสสังคม ในปั จจุบนั ที่ผบู ้ ริ โภค
หันมาให้ความสาคัญกับการดู แลสุ ขภาพมากขึ้น จากการที่ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้จากการที่ได้รับการศึกษามากขึ้นทา
ให้ตอ้ งการที่จะมี Healthy Lifestyle ในระยะยาวของชี วิต โดยจุดเริ่ มต้นที่สาคัญในการดูแลสุ ขภาพนั้นเริ่ มจาก
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่ในภาวะสังคมปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นสังคมเมืองที่ รีบเร่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคต้องการ
ความสะดวกในการดาเนินชีวิต รวมไปถึงความสะดวกในการดูแลสุ ขภาพ ประกอบกับแนวคิด ที่ให้ความสาคัญ
กับ การป้ อ งกัน การเกิ ด โรคมากกว่ า การรั ก ษา ข้อ มู ล ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสาคัญใน
ระดับสาคัญปานกลาง ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้กล่าวไว้ว่า ปั จจุบนั การทดลองสิ นค้า ณ จุดขาย เป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้น เป็ นการสร้ างอารมณ์ และการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภค เป็ นขั้นสุ ดท้ายก่ อนที่ จะ
ตัดสิ นใจซื้ อเพื่อเลือกสิ นค้านั้น ควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย มีสินค้าให้ทดลองชิมให้กบั ผูบ้ ริ โภค ด้านราคา
ปัจจัยของราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ประยูร ญาสมุทร (2544) ได้ศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภคบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า ปั จจัยด้านส่วน
ประสมทางการต่อการตลาดที่มีอิทธพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อด้านราคาเมื่อราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
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โดยที่ผูบ้ ริ โภคได้เล็งเห็นคุณประโยชน์หรื อคุณค่ าทางโภชนาการที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์เมื่อได้บริ โภคแล้วเกิด
ประโยชน์ต่อร่ างกาย จึงสามารถใช้จ่ายได้เพราะพึงพอใจในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า และผูบ้ ริ โภค
อยากให้พฒั นาเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปในรู ปแบบก้อนเพื่อสะดวกต่อการใช้ประกอบอาหาร

7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา เรื่ อง การศึกษาแนวคิดในการบริ โภคเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผูศ้ ึกษา
เห็นว่า ควรมีการดาเนินการใช้แบบสัมภาษณ์ร่วมกับแบบสอบถาม เพื่อจะได้ทราบถึงปั ญหาและความต้องการ
ที่หลากหลาย ร่ วมกับการขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังพื้นที่ อาเภอ หรื อจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้กลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ปให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และมีความเป็ นไปได้ในเชิงพาณิ ชย์ที่มากขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้กรุ ณา
ให้คาปรึ กษาและคาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการทาวิจยั และขอขอบพระคุณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้กรุ ณาสนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ครุ ภณ
ั ฑ์ในการทาวิจยั ในครั้งนี้

9. เอกสารอ้างอิง
จารุ วรรณ เจตเกษกิจ. (2552). นวัตกรรมเครื่ องปรุ งรส ใส่ รสชาติใหม่ ให้ ชีวิตด้ วยแนวคิดสร้ างสรรค์ .
อุตสาหกรรมสาร, 52 (มกราคม-กุมภาพันธ์) : 29-31.
ชิ้นเทพ แซ่ล้ ี. (2554). การปรั บปรุ งการผลิตผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โดยใช้ เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ , วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชีวรรณ เจริ ญสุ ข. (2557). ผลิตภัณฑ์ ใหม่ (NEW PRODUCT PLANNING), ดุษฎีบณ
ั ฑิต, สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . (2544). คู่มือการวิจัยและวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรม SPSS, พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร กฤษณพร ประสิ ทธิ์วิเศษ และจารุ ณี วิเทศ. (2563). ความพึงพอใจการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ เครื่ องปรุงกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื ้อ, สาขาวิชาการบัญชีและการจัดการ,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นัทธมน เดชประภัสสร. (2558). ปั จจัยที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารทางอินเทอร์ เน็ต,
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประยูร ญาสมุทร. (2544). ปั จจัยที่มีผลต่ อการบริ โภคบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผูจ้ ดั การ 360˚รายสัปดาห์. (2563). ผงปรุ งรส, (ออนไลน์). ค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563, จาก
https://www.manager.co.th/mgrWeekly/.

2458

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ภัทรา นิคมานนท์. (2544). การวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ , ครุ ศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
มผช. 4949/2547. (2547). ผงปรุ งรสอาหาร, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. (ออนไลน์). ค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563,
จาก: http://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx/.
ศจี สุ วรรณศรี . (2551). หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส,
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2541). การบริ หารการตลาดยุคใหม่ , กรุ งเทพมหานคร: ธีระฟิ ล์มและไซเท็กซ์.
อภิญญา เอกพงษ์. (2558). การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม. วารสารวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 (3), 71-78.

2459

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าห่ มสาลีสาหรับเดินทาง
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่ มสาลี จังหวัดอุตรดิตถ์
DESIGN AND DEVELOPMENT OF COTTON BLANKET FOR TRAVEL:
COMMUNITY ENTERPRISE FOR COTTON BLANKET GROUP,
UTTARADIT PROVINCE
สิงหา ปรารมภ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
E-mail: Singha@uru.ac.th
จันทิมา ปกครอง
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
E-mail: Junjang2001@yahoo.com
อังกาบ บุญสู ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
E-mail: tamthai_wisdom@hotmail.com
บทคัดย่อ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ห่ มสาลีสาหรับเดินทาง กรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่ มสาลี
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ั ฑ์ เป็ นแนวทางในการและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับ
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ABSTRACT
Design and Development Of Cotton Blanket For Travel : Community Enterprise For Cotton Blanket
Group, Uttaradit Province. The objective is to design and develop cotton blankets for travel. The target group is
10 members of the community enterprise group. by bringing the process of creating products and design graphics
on the packaging as a guideline for development. start with the improvement of the machine bring to the service
center for cleaning, adjusting the needle. Start the product design and development process. Design the working
area by using furniture design principles as a guideline for production. Take pictures of the products for the design
of banners attached to cotton blankets.
Keywords: Design and development, Cotton Blanket For Travel, Community Enterprise For Cotton,
Blanket Group, Uttaradit Province

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 ส่ งผลกระทบไป ทัว่ ทุกมุมของโลก ส่ งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ
เป็ นอย่างมาก การท่องเที่ยวเป็ นอีกหนึ่งอย่างที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการล๊อกดาวน์และเคอร์ ฟิว
ในจัง หวัดที่ มีค วามเสี ย งสู ง สุ ด ที่ เ ป็ นการงดเดิ นทางข้ามจัง หวัด นั้น จากการท่ อ งเที่ ย วหลัง คลายล๊ อ กดาวน์
(การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2565) ทาให้เกิดการท่องเที่ยวที่เน้นการขับรถเที่ยวในระยะทางที่ส้ ัน มีการทา
กิจกรรมที่ลดการสัมผัสใกล้ชิดกัน และเน้นที่พกั ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุ ข
การท่องเที่ ยวในประเทศไทยมี หลากหลายรู ปแบบ โดยการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนเป็ นอีกหนึ่ งรู ปแบบที่ได้รับ
ความนิยมเป็ นอย่างมาก (ศรัณย์ บุญประเสริ ฐ, 2563) ที่เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดจากชุมชน ทั้งการมีส่วนร่ วม
การเป็ นเจ้าของ เพื่อนาเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถี ชุมชนให้กับนักท่องเที่ ยวได้เข้าไปสัมผัสและเรี ยนรู ้
เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนมากที่สุด
โฮมสเตย์ป้าไข่ เป็ นหนึ่งในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยตั้งอยู่จงั หวัดอุตรดิตถ์ เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
ละเรี ยนรู ้ ใกล้ชิดธรรมชาติในล้ าน้ าน่าน ประกอบกับเป็ นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มสาลี จังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่เดิมทีประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จากผ้าห่ มสาลี ทั้งผ้าห่ ม รองเท้า หมอนหนุน หมอนพิง และพรมเช็ดเท้า
ได้นารู ปแบบของผ้าห่ มสาลีให้กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักโฮมสเตย์ป้าไข่ฯ เกิดผลตอบรับเป็ นอย่างดี เนื่องจาก
คุณสมบัติของผ้าสาลีน้ นั มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนให้ความร้อน และระบายความร้อนออกได้ดี ไม่แข็ง สามารถทา
ความสะอาดได้ง่าย ส่ วนใหญ่จะสั่งจองและซื้ อผ้าห่ มจากกลุ่มวิสาหกิจฯ อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์
ในตอนนี้ ทาให้การท่องเที่ยวเปลี่ยนไปเป็ นอย่างมาก เกิดการท่องเที่ยวแบบ New Normal (กรมการท่องเที่ยว,
ออนไลน์ ) เป็ นมาตรการให้เกิ ดความท่องเที่ ยวอย่างปลอดภัยทั้งผูป้ ระกอบการ และนักท่องเที่ ยว ส่ วนใหญ่
นักท่องเที่ยวจะเตรี ยมสิ่ งของมาจากบ้านเพื่อลดความเสี่ ยงจากเชื้อโรค โดยเครื่ องนอนนั้นเป็ นสิ่ งจาสาหรับทุกคน
ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ แล้วแล้วแต่ตอ้ งพกพาไปทุกที่ ขนาดสัดส่วน
ของเครื่ องนอนส่งผลต่อการเดินทาง
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยว นักเดิ นทางที่ต้องนอนค้าคืนในสถานที่ ต่างๆ
ทั้งในบ้านพักโฮมสเตย์ เต้นผ้า รถยนต์ และนอกพักผ่อนนอกสถานที่ สามารถพกพาง่าย สะดวกต่อใช้งาน ผูว้ ิจยั
จึงทาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ห่ มสาลีสาหรับเดินทาง กรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่ มสาลี
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จังหวัดอุตรดิ ตถ์ โดยใช้หลักการออกแบบผลิ ต ภัณฑ์เป็ นแนวทางในการออกแบบฯ เพื่อสร้ างผลิ ตภัณฑ์ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ห่ มสาลีสาหรับเดินทาง กรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่ ม
สาลี จังหวัดอุตรดิตถ์

3. กลุ่มเป้ าหมาย
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ห่ มสาลีสาหรับเดินทาง กรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่ ม
สาลี จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จานวน 10 คน โดยการบูรณาการเรี ยน
การสอน โดยนากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นแนวทางในการและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ห่มสาลีสาหรับเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. กาหนดข้อมูล และตัวชี้วดั กาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจยั กาหนดตัวแปร
2. กาหนดของเขตของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล กาหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั
3. วิธีการรวมรวมข้อมูลที่เหมาะสมของวิสาหกิจชุมชนฯ
4. นาเครื่ องมือใช้กบั กลุ่มตัวอย่างงานวิจยั
5. คืนข้อมูลให้กบั วิสาหกิจชุมชนฯ
4.2 ขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย
1. ลงพื้นที่สารวจความพร้อมและตกลงกรอบแนวคิดในการทางานร่ วมกับผูน้ ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ฯ พร้อมทั้งสรุ ปความต้องการเพื่อวางแผนการดาเนินการ
2. ออกแบบวางแผนการดาเนินงานร่ วมกัน รวมถึงการบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนรายวิชา
ในสาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3. วิเคราะห์โจทย์ที่ได้จากความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจฯ ร่ วมกับนักศึกษา เพื่อออกแบบร่ าง
พร้อมทั้งทดลองทาต้นแบบเพื่อนาเสนอให้กบั ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ
4. อบรมเชิงปฏิบตั ิการและระดมความคิดของกลุ่มวิสาหกิจฯ
5. สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ห่มสาลีสาหรับเดินทาง โดยแกนนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
6. อบรมเชิงปฏิบตั ิการและถ่ายทอดให้กบั สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
7. วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล
8. คืนข้อมูลสู่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
4.3 ประชากรและตัวอย่าง
1) ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ
1.1) ประชากร คือ
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มสาลี จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 10 คน
- ผูบ้ ริ โภคหรื อผูส้ นใจผลิตภัณฑ์จากผ้าห่มสาลี จานวน 50 คน
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1.2) กลุ่มตัวอย่าง คือ
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มสาลี จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 10 คน
- ผูบ้ ริ โ ภคหรื อ ผูส้ นใจผลิ ต ภัณฑ์จ ากผ้าห่ ม สาลี จ านวน 50 คน โดยการเลื อ กหน่ วย
ตัวอย่างแบบเจาะจง ( purposive sampling )
2) ขอบเขตของการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และนาหลักการออกแบบ
เครื่ อ งเรื อ น (เฟอร์ นิ เ จอร์ ) เป็ นแนวทางในการออกแบบส่ ว นขยายพื้ น ที่ ข องจัก รลาในการเย็บ ผ้า รวมถึ ง
การประยุกต์หลักการออกแบบกราฟฟิ กในการออกแบบป้ายแสดงสิ นค้าผลิตภัณฑ์
ตัวแปรต้น
- หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
- หลักการออกแบบเครื่ องเรื อน (เฟอร์นิเจอร์)
- หลักการออกแบบกราฟิ ก

ตัวแปรตาม
- รู ปแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ห่มสาลีสาหรับเดินทาง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้แสดงผลของการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี้
ผลของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าห่ มสาลีสาหรับเดินทาง เริ่ มจากการลงพื้นที่สารวจความ
ต้องการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มสาลี ร่ วมกับมีนางริ น เงินแก้ว เลขที่ 9 หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ รวมถึงการศึกษาผลิตภัณฑ์เดิมของทางกลุ่มฯ จากนั้นได้เปิ ดประเด็นในการหาแนวความคิดร่ วมกัน
ผลของการระดมความคิด ในการพัฒนา มี 3 แนวทางคือ 1). จากผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มที่พบว่ามีเพียงผ้าห่มขนาด
เล็กและใหญ่ จึงพัฒนาผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ห่ มสาลีสาหรับเดินทาง เพื่อให้ทางกลุ่มมีประเภทสิ นค้าที่เพิ่ม
มากขึ้นใน สามารถใช้ภายนอกสถานที่เช่น การท่องเที่ยว การปิ คนิค 2). ในส่ วนของกระบวนการผลิต มีจกั รลา
ของกลุ่มฯ ที่ชารุ ดและต้องมีการเพิ่มพื้นที่หน้าโต๊ะจักรเพื่อให้สามารถทางานได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกว่าเดิม
3) ป้ ายประชาสั ม พัน ธ์ ข องกลุ่ ม แสดงข้อ มู ล ผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ชัด เจน ท าให้ เ พิ่ ม กลุ่ ม ลู กค้า ได้ม ากยิ่ ง ขึ้น จากนั้น
ทาการศึกษารู ปแบบของที่นอนปิ คนิคที่จาหน่ายตามท้องตลาดเพื่อศึกษาแนวโน้มของตลาดในปั จจุบนั และทา
การนัดหมายเพื่อศึกษาข้อมูลอุปกรณ์ การถ่ายภาพ และแนวทางในการพัฒนารู ปแบบของผ้าห่ มปิ กนิ ก เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1) ผลของการปรั บปรุ ง จักรเย็บผ้าให้มีพ้ืนที่ และสามารถปรั บขนาดส่ วนที่ รองรั บผ้าที่ ช่ วยใน
การเย็บผ้าห่ มได้ ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก เริ่ มจากการซ่ อมโต๊ะจักรลาของกลุ่มฯ ที่มีชารุ ดต้องดาเนิ นการ
เปลี่ ย นแผ่ น โต๊ ะ รวมถึ ง ล้ า งและปรั บ แต่ ง เครื่ องจัก รให้ ใ ช้ ง านได้ดี ข้ ึ น ผู ้วิ จั ย น าจัก รลาของทางกลุ่ ม ฯ
เข้าศูนย์บริ การเพื่อให้พร้อมใช้งานก่อนการขยายพื้นที่การทางานของจักร
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ภาพที่ 2 ภาพการปรับปรุ งจักรลา
ที่มา : จันทิมา ปกครอง และสิ งหา ปรารมภ์ (2564)
การปรับปรุ งจักรลาให้มีพ้ืนที่ เริ่ มจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเดิ มทีกระบวนการเย็บนั้น
จะนาโต๊ะมาตั้งเพื่อเป็ นส่วนขยายหน้าโต๊ะจักรลา ซึ่งไม่สะดวกต่อการผลิตผ้าห่มที่มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก
เกิดปั ญหาการทิ้งน้ าหนักของผ้าทาให้เกิดรอยย่นของผ้า หลังจากการวิเคราะห์เบื้องต้นสรุ ปได้ คือ โต๊ะส่ วนขยายนั้น
จะมีขนาดโต๊ะจักรลาที่ความสู ง 73 ซ.ม. โดยมีความกว้างอยู่ที่ 80 ซ.ม. และมีความยาว 160 ซ.ม. ผูว้ ิจยั ได้บูรณาการ
กับการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั ศึกษาได้ ดาเนินการจาลองภาพ 3 มิติ ในโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อพิจารณา ขนาด
รู ปทรง จานวนของวัสดุที่ตอ้ งใช้เพื่อสร้างพื้นที่รองรับผ้าที่ช่วยในการเย็บผ้าห่ มได้ ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
โดยโครงสร้ า งเป็ นเหล็ ก เพื่ อ ให้ ร องรั บ น้ า หนัก ของผ้า ห่ ม โดยน าหลัก การของการออกแบบเครื่ อ งเรื อ น
(เฟอร์นิเจอร์) เป็ นแนวทางในการผลิต โดยคานึกมากที่สุดคือความปลอดภัยในขณะใช้งาน

ภาพที่ 3 ภาพการเขียนแบบ และการถ่ายทอดการใช้งาน
ที่มา : จันทิมา ปกครอง และสิ งหา ปรารมภ์ (2564)
ขนาดของโต๊ะส่ วนขยายนั้นมีขนาด 73 x 80 x 160 ซ.ม. วัสดุที่ใช้ส่วนบนเป็ นไม้อดั MDF ผิวเมลามีน
หนา 10 ม.ล. ติดบนไม้อดั เกรด AAA โดยใช้กาวประสาน เพื่อไม่ให้ผา้ นั้นติดกับไม้อดั ขณะการใช้งาน และเหล็ก
กล่อง 1x2 นิ้ ว หนา 2 ม.ล. ปิ ดผิวด้วยสี สเปรย์ โดยค่าใช้จ่ายในส่ วนของวัสดุอุป กรณ์อยู่ที่ 2,880 บาท ประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ตามแบบที่กาหนด โดยให้กลุ่มฯ ได้ทดลองและประเมินผลการทางาน พบว่า ส่วนขยายทาให้สามารถ
เย็บผ้าได้รวดเร็ วมากขึ้นและมีคุณภาพของเส้นด้ายที่เย็บสม่าเสมอกว่าเดิมที่มีพ้นื ที่จากัด
2) ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ห่มสาลีสาหรับเดินทางฯ หลังจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการทั้งศักยภาพของผูป้ ระกอบการ วัตถุดิบ รู ปแบบความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มผูป้ ระกอบการแล้ว
นากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (ปานฉัตน์ อินทร์ คง, 2560) แต่ดว้ ยผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19
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ผูว้ ิจัยได้ประยุกต์กระบวนการตามวิถีข องการวิจัยครั้ ง นี้ ประกอบด้วย การกาหนดปั ญหา ความคิดแรกเริ่ ม
รวบรวมข้อเท็จจริ ง ความคิดกระจ่างแจ้ง โครงร่ างรู ปแบบ ผลผลิ ตผลิ ตภัณฑ์สาเร็ จ รู ปแบบที่ ประณี ต และ
การแก้ปัญหารู ปแบบ หลังจากการลงพื้นที่ในการกาหนดปั ญหาร่ วมกับทางกลุ่มฯ ผูว้ ิจยั ได้เริ่ มจากขั้นตอนของ
ความคิดแรกเริ่ มโดยบูรณาการการเรี ยนให้นกั ศึกษาได้วาดภาพจาลองแนวความคิดแบบร่ างของที่นอนปิ กนิกจาก
การรวบรวมข้อเท็จจริ งที่ว่ามีความสะดวกสบายต่อการพกพา ง่ายต่อการใช้งานรวมถึงง่ายต่อการทาความสะอาด
ด้วย รวมถึงการกาหนดขนาดสัดส่ วนของผ้าห่ มสาลีฯ 2 ขนาดคือ 130 x 200 cm และ 150 x 200 cm อ้างอิงจาก
ขนาดมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นอนปิ กนิก (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) จากนั้นทา
การคัดเลือกแนวคิด ร่ วมกันให้เหลือจานวน 3 รู ปแบบ โดยแนวคิดของรู ปทรงได้มาจากรู ปทรงของเรขาคณิ ต
ทั้ง ภาพสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้า สี่ เ หลี่ ย มจัตุ รั ส และทรงกระบอก โดยค านึ กถึ ง รู ป แบบการใช้ง านของผ้าห่ ม ส าลี ฯ
ที่ หลากหลายการใช้งาน จากนั้นศึ กษารู ปแบบที่จาหน่ ายตามท้องตลาด โดยการคัดเลื อกจากรู ปลักษณ์ หรื อ
ยอดจาหน่ายของสิ นค้าในการตัดสิ นใจคัดเลือกเป็ นภาพตัวอย่างของรู ปแบบผ้าห่ มสาลี เพื่อสร้างความแตกต่าง
รวมถึงการคัดเลือกชนิดของผ้าที่จะส่งผลต่อการกาหนดราคาขายหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4 ภาพการสอบถามความต้องการของกลุ่มฯ หลังการออกแบบร่ างผ้าห่มฯ
ที่มา : จันทิมา ปกครอง และสิ งหา ปรารมภ์ (2564)
จากการสอบถามความต้องการของกลุ่มฯ หลังการออกแบบร่ างผ้าห่มฯ เพื่อให้เกิดความคิดกระจ่าง
แจ้งยิ่งขึ้นทั้งความเป็ นไปได้ในการผลิ ต รวมถึ งแนวโน้มของความต้องการของผูบ้ ริ โภค และจากการศึ กษา
ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดแล้วทาการคัดเลือก 1 รู ปแบบ คือเมื่อพับเก็บของผ้าห่ มแล้วเป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
จากนั้น บูรณาการกับการเรี ยนการสอนในรายวิชาเพื่อทาต้นแบบผ้าห่ มสาลีฯ 1 ผลงาน จาลองต้นแบบผ้าห่ ม
เสมือนจริ ง และสร้างแบบแพทเทิร์นที่นอนปิ กนิกจากแนวคิดในการออกแบบฯ รวมถึงการเขียนแบบแพทเทิร์น
ในโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อลดปัญหาในการผิดพลาดกระบวนการผลิต การอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ
ร่ วมกันระหว่างนักศึกษา และผูป้ ระกอบการในการถ่ายทอดต้นแบบผ้าห่มสาลีฯ ทั้งผลิตภัณฑ์จริ งและแพทเทิร์น
ที่นอนปิ กนิ ก โดยกิจกรรมนี้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทางกลุ่มได้ระดมความคิดเรื่ อง
รู ป แบบอี กครั้ งหลังจากที่ ได้พิจารณาต้น แบบเรี ย บร้ อย รวมถึ ง ทดลองตัดเย็บ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเย็บให้
เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของกลุ่มมากที่สุด เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความประณี ตมากขึ้นรวมถึงการแก้ไข
ปัญหาในการผลิตร่ วมกัน

2465

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ภาพที่ 5 ภาพการอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ ต้นแบบผ้าห่มสาลีฯ
ที่มา : จันทิมา ปกครอง และสิ งหา ปรารมภ์ (2564)
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ โดยการระดมความคิด เริ่ มจากขั้นตอนที่ 1 โดยทีมผูว้ ิจยั ดาเนินการใน
การกระตุน้ ให้เกิดความคิดเห็นอย่างเท่าเทียบกัน จากนั้นขั้นตอนที่ 2 ได้กาหนดหัวข้อของการระดมความคิด คือ
รู ปแบบของผ้าห่มสาลีฯ จากตัวอย่างมีความยากง่ายต่อกระบวนการผลิตอย่างไร ควรมีการเพิ่มการใช้งานอย่างไร
บ้าง และการต่อยอดผ้าห่ มสาลีฯ ควรเป็ นอย่างไร ขั้นตอนมรา 3 กาหนดเวลา 1 ชัว่ โมงในแสดงความคิดเห็นใช้
การจดบันทึก คัดเลือกจากการซ้ าของคาตอบของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม และขั้นตอนสุ ดท้ายเป็ นการสรุ ปผลพบว่าผ้าห่ม
สาลีฯ ควรให้มีหมอนที่ติดกับผ้าห่ม เสริ มใยแก้วเพื่อเพิ่มความนุ่มในขณะที่นอนหนุนด้วย รวมถึงรู ปแบบของผ้า
ห่ มฯ เมื่อพับเก็บแล้วเป็ นทรงกระบอก และรู ปแบบของผ้าห่มรวมถึงมีช่องเพื่อให้เป็ นลักษณะของถุงนอนไปใน
ตัว จากนั้นผูจ้ ดั ทาโครงการได้นามาวิเคราะห์ พร้อมทั้งทาการออกแบบ เขียนแบบ เพื่อให้ง่ายต่อสร้างต้นแบบ
ดังนั้นผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ของผ้าห่ มสาลี ฯ มี จานวน รู ปแบบ โดยในขณะที่ พบั เก็บแล้วเป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ ยม และ
ทรงกระบอก โดยมี 2 รู ปแบบการใช้งานคือ 1) ผ้าห่มฯที่มีหมอนอยูภ่ ายใน 2) ถุงนอนผ้าห่มสาลี หลังจากขั้นตอน
ของการแก้ปัญหารู ปแบบเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้จาลองภาพในคอมพิวเตอร์ เพื่อจาลองรู ปแบบการพับให้เก็บได้
ง่าย ไม่ส่งผลเสี ยในขณะที่นอนด้วยโดยสามารถสรุ ปขนาด 130 x 200 cm และ ขนาด 150 x 200 cm ทั้งในขณะที่
พับแล้วเป็ นทรงกระบอก และรู ปทรงสี่ เหลี่ ยมที่ เพิ่มพื้นที่ เป็ นหมอนหนุ น และใช้เป็ นถุงนอนเพื่อให้มีความ
หลากหลายต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น

ภาพที่ 6 ภาพการเขียนแบบผ้าห่มสาลีฯ
ที่มา : จันทิมา ปกครอง และสิ งหา ปรารมภ์ (2564)
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ขั้นตอนการผลิ ตนั้น ผูว้ ิจัยได้นาผลของการเขียนแบบ เสนอให้กับแกนนาของกลุ่มวิสาหกิจฯ
ทดลองและปรับรู ปแบบให้ได้แน่นอนรวมถึงให้เป็ นเทคนิคเฉพาะของกลุ่มมากขึ้น จากนั้นดาเนินกิจกรรมอบรม
เชิ งปฏิบตั ิถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กบั สมาชิ กภายในกลุ่มฯ โดยแกนนากลุ่มที่ได้ทดลองสร้างต้นแบบผ้าห่ มสาลี
ภายใต้โครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิ ตในวันที่ 24 สิ งหาคม 2564 โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อถ่าย
เทคโนโลยีท้งั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ห่มสาหรับการเดินทาง หลังจากการอบรมแล้วทางกลุ่มมีแนวคิดการต่อยอด
รู ปแบบของผ้าห่มมากขึ้น เช่นเพิม่ สายให้กบั ผ้าห่ม ใช้สะพายหลัง หรื อใช้แขนหิ้ว
จานวนผ้าของผ้าห่มที่พบั เก็บแล้วเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม ขนาด 1,300 x 2,000 ซม. ใช้ท้งั หมด 7 ชิ้น ได้แก่
1,300x2,000 ซม.จานวน 1 ชิ้น ขนาด 350 x 350 ซม. จานวน 2 ชิ้น ขนาด 350x300 ซม. จานวน 2 ชิ้น และขนาด
350x100. ซม. จานวน 2 ชิ้ น โดยเป็ นขนาดที่ ยงั ไม่เผื่อตัดเย็บทาให้ขนาดของผ้าห่ ม โดยขนาด 130x200 ซม.
ต้นทุนการผลิตอยูท่ ี่ราคา 450 บาท ส่วนขนาด 150 x 200 ซม. ต้นทุนการผลิตอยูท่ ี่ราคา 550 บาท โดยที่ผา้ ห่มสาลี
สาหรับเดินทางที่พบั แล้วเป็ นทรงกระบอก ขนาด 1,300 x 2,000 ซม. ใช้ท้ งั หมด 3 ชิ้น ได้แก่ 1,300x2,000 ซม.
จานวน 1 ชิ้น ขนาด 35 x 470 ซม.จานวน 4 ชิ้น และขนาด 35 x 360. ซม. จานวน 2 ชิ้น ต้นทุนอยูท่ ี่ 350 บาท.
3) ผลของการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มฯ หลังจากผลิตผ้าห่มสาลีเดินทางแล้วเสร็ จได้
ดาเนินการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ให้กบั ทางกลุ่มฯ โดยมีข้นั ตอนการออกแบบ 4 ขั้นตอน (วิสาข์ สอตระกูล,
ออนไลน์) เริ่ มจากขั้นตอนของการค้นและวิเคราะห์ข้อ มูลเพื่อหาแนวโน้มความเป็ นไปได้ในการออกแบบ
ทาการศึกษาข้อมูลเดิม รวมถึงระดมความคิดร่ วมกัน พบว่าความต้องการยังคงใช้ตราสัญลักษณ์เดิม รวมถึงการใช้
สี ม่วง อีกทั้งไม่ตอ้ งการให้มีลวดลายตกแต่งมาก สามารถอ่านข้อความและเน้นภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ สามารถมี
ช่องทางการติดต่อเห็นเด่นชัด จากนั้นทาการประมวลผลและพัฒนาแผนการทางานโดยบูรณาการกับการเรี ยนการสอน
ท าการระดมแนวความคิดและคัด เลื อกแนวคิดให้กับทางกลุ่ ม วิ สาหกิ จฯ ได้ใ ห้ ข้อเสนอแนะเพื่ อให้ตรงกับ
ความต้อ งการมากที่ สุ ด จากนั้น สู่ ข้ นั ตอนของการพัฒ นางานออกแบบ ในการปรั บ แก้จ ากขั้น ตอนข้า งต้น
ดาเนินการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เดิมของทางกลุ่ม
ขั้นตอนการผลิตนี้ หลังจากการเสนอแบบร่ างฯ เรี ยบร้อยแล้ว ปรับแก้เล็กน้อยจากนั้นเตรี ยมทา
อาร์ตเวิร์ค สาหรับใช้ในกระบวนการพิมพ์ โดยขนาดที่คดั เลือกคือขนาด A6 (148x210 มม.) ต่อ 1 ผลงาน เป็ นงาน
ที่พิมพ์ลงกระดาษ 300 แกรม เคลือบเงา พิมพ์แบบ 4 สี พร้อมทั้งไดคัท เจาะรู ตามแบบที่กาหนด พร้อมร้อยเชือก
ในการมัดติ ดกับ ผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคสามารถคัลเลื อกผลงานเบื้ องต้นผ่านป้ ายประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบขึ้น
จากนั้นทาการสั่งซื้อ ผ่าน QR-CODE ของประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ

ภาพที่ 7 ภาพผลของการพัฒนารู ปแบบของผ้าห่มสาลีฯ
ที่มา : จันทิมา ปกครอง และสิ งหา ปรารมภ์ (2564)
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6. อภิปรายผล
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ห่ มสาลีสาหรับเดินทาง กรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่ ม
สาลี จังหวัดอุตรดิตถ์น้ นั ได้เกิดการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ Hard
Skills ในชั้นเรี ยนแล้ว ที่นาหลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ และการออกแบบกราฟิ ก
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ นึ จากนั้นได้ส่งเสริ มทักษะทางด้าน Soft Skills ในการสื่ อสารร่ วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจฯ
อีกทั้งฝึ กการทางานเป็ นทีม โดยหัวหน้าแต่ละกิจกรรมจะได้ทกั ษะของการฝึ กเป็ นผูน้ าทีมไปด้วยทาให้เกิดการฝึ ก
แก้ปัญหาทางด้านการออกแบบฯ เพื่อให้เกิดผ้าห่มสาลีฯ ที่พฒั นาขึ้นร่ วมกัน
งานวิจยั นี้แบบออกตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั เริ่ มจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกันแล้วตาก
นั้นทาการปรั บปรุ งจักรลาและเพิ่มพื้นที่ โดยการสร้ างส่ วนขยายสามารถรองรั บน้ าหนักของผ้า ส่ งผลทาให้มี
ความละเอียดของฝี เข้มละเอียดมากกว่าเดิม โดยการนาหลักการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นแนวทางการออกแบบ
โดยคานึ งถึ งการใช้งานเป็ นหลัก โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ห่ มฯ นั้นได้นาหลักการออกแบบผลิ ตภัณฑ์เป็ น
แนวทางในการออกแบบ และใช้ขนาดมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกาหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการขอมาตราฐาน
ในอนาคต อีกทั้งยังนาผ้าที่ รอการนามาใช้งานของทางกลุ่มวิสาหกิ จฯ เป็ นหลักในการพัฒนา สอดคล้องกับ
บทความของ ยุวดี พรธาราพงศ์ และคณะ (2563) พบว่า การนาเศษผ้าสามารถนามาออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั
สิ นค้าได้ ผ่านการกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบ จะเป็ นการส่งเสริ มและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ในส่วนของการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ติดผ้าห่ มได้นาหลักการออกแบบกราฟิ กมาเป็ นแนวทางในออกแบบ
เพื่อสร้างความจดจาให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจเลือกซื้อ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) รู ปแบบของผ้าห่มสาลีฯ ครั้งนี้ สามารถพัฒนาหรื อมีรูปลักษณ์ที่หลากหลายมากกว่านี้ เนื่องจาก
ข้อจากัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ทั้งเรื่ องกรรมวิธีการผลิต และเครื่ องมือ
(2) สามารถประยุกต์ เทคนิ ค และกระบวนการพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ผ า้ ห่ ม สาลี ฯ ในลักษณะกลุ่ ม ฯ
ที่ใกล้เคียง มีบริ บทหรื อพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรให้ได้การรับรองมาตรฐานชุมชน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อ ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อง่ายขึ้น
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นวัตกรรม รวมถึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ให้การสนับสนุนให้เกิดผลตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อีกทั้งขอขอบคุณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่ มสาลี นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และนักศึ กษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
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บทคัดย่อ
การสร้างภาพข้อมูลเป็ นกระบวนการที่ทาให้เข้าใจถึงความสาคัญของข้อมูลผ่านบริ บทภาพ และเป็ น
ส่ วนหนึ่ ง ของการวิ เคราะห์ข้อ มูล ซึ่ งจะดาเนิ น การหลังจากการแก้ไ ขข้อ มูล ในปั จ จุบันการสร้ าง ภาพข้อมูล
มีประโยชน์มากในระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลในทุกสาขา โดยมีการใช้เทคนิ คที่แตกต่างกัน
สาหรับการแสดงภาพข้อมูล อาจเป็ นแบบพลวัต หรื อแบบเชิงโต้ตอบ และชุดข้อมูลสามารถถูกแสดงเป็ นภาพใน
ข้อมูลเชิงลึกประเภทต่างๆ บทความนี้กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร โดยใช้ Microsoft Power BI ที่ มีโมดู ลต่างๆ และบทความนี้ เน้นที่แบบจาลอง
กระบวนการ การดาเนินงานของ Microsoft Power BI ประเภทของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่ องมือ และประเภท
ของข้อมูลเชิงลึก หรื อบริ บททางภาพที่เกี่ยวข้องกัน
คาสาคัญ: การวิเคราะห์, การแสดงภาพข้อมูล, ธุรกิจอัจฉริ ยะ, ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร
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ABSTRACT
Data visualization is the process to understanding the importance of information through a visual
context. and as part of the data analysis, which is performed after the data correction. The present, Data
visualization is very useful in business intelligence and data analytics in every field by using different techniques.
For visualization may be dynamic or interactive and datasets can be visualized in different types of insights data.
This article mentions the content involved in interactive visualization of factors affecting machine
efficiency by using Microsoft Power BI with different modules. And this article focuses on process models
implementation of Microsoft Power BI, types of data sources available in the tool and types of insights data or
related visual context.
Keywords: Analytics, Data Visualization, Business Intelligence, Factors Affecting Machine Efficiency.

1. บทนา
บริ ษ ัท โฟร์ เอ็น พลาสติ ก จ ากัด (Four N Plastic Co., Ltd.) จะมี กระบวนการต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการผลิต 5 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการวางแผนการผลิต กระบวนการจัดเตรี ยมวัตถุดิบ กระบวนการ
เตรี ยมความพร้อมของเครื่ องจักร กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบ โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้องมี
การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพเครื่ องจักร สรุ ปผลการผลิต สรุ ปยอดของเสี ยเป็ นประจาทุกเดือน
ในปัจจุบนั บริ ษทั โฟร์ เอ็น พลาสติก จากัด ยังใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากบันทึกผลผลิตประจาวันของ
ด้านกระบวนการผลิต เพื่อทารายงานให้ฝ่ายบริ หารรับทราบ และสรุ ปภาพรวมในด้านต่างๆ ของกระบวนการผลิต
ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel ซึ่งการทารายงาน (Report) ชุดข้อมูลของกระบวนการผลิตที่ทาการสรุ ปผล
ในเรื่ องต่าง ๆ นามาใส่ในตาราง Excel และทาการวิเคราะห์ผลการตรวจต่างๆ ออกมาในรู ปแบบตารางข้อมูล และ
กราฟ ซึ่งการทางานดังกล่าวทาให้การวิเคราะห์ผลในภาพต่างๆ ล่าช้า เพราะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ แสดงผล
ออกมาหลายรู ปแบบ และทาให้มีเอกสารจานวนมากอาจจะทาให้เกิดการสู ญหาย หรื อผิดเพี้ยนได้
เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายใน บริ ษทั โฟร์ เอ็น พลาสติก จากัด มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทางผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการคิดระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลจากจากบันทึกผลผลิตประจาวันของด้าน
กระบวนการผลิต โดยใช้ขอ้ มูลจากใบรายงานผลผลิตประจาวันของด้านกระบวนการผลิต , ใบรายงานก้านน้ าเสี ย
- ชิ้นงานเสี ย, รายการชื่ อชิ้นงานที่ผลิต, รายการเม็ดพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการผลิตประจาวัน และใบตรวจ
สภาพของเครื่ องจักร นามาประยุกต์ใช้กบั Microsoft Power BI ในการวิเคราะห์ และแสดงผลการวิเคราะห์ออกมา
ในรู ปแบบการสร้างภาพ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารขององค์กรได้ทราบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรวดเร็ ว และสามารถใช้
งานรวมกันในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านกระบวนการผลิตขององค์กร
2) เพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย าและความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล ที่ เก็ บ รวบรวม และสามารถเรี ย กดู ข้อ มู ล ด้าน
กระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ ว
3) เพื่อให้ได้รายงานด้านกระบวนการผลิตที่แสดงผลได้ตามรู ปแบบการสร้างภาพใน Microsoft Power BI
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3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสร้ างภาพข้อมูล (Mandava Geetha Bhargava และคณะ, 2018) เป็ นกระบวนการที่ทาให้เข้าใจถึง
ความสาคัญ ของข้อมู ล ผ่านบริ บทภาพ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวิ เคราะห์ มี เ ทคนิ คต่างๆ มากมาย สาหรั บ
การแสดงภาพข้อมูล อาจเป็ นแบบพลวัต หรื อแบบเชิงโต้ตอบ และชุดข้อมูลสามารถถูกแสดงเป็ นภาพในข้อมูล
เชิงลึกประเภทต่างๆ เช่น พล็อต กราฟ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล แผนภูมิคอลัมน์แบบเรี ยงซ้อน ฮิสโตแกรม แผนภูมิแท่ง
ตาราง เมทริ กซ์ และรู ปแบบบริ บทภาพอื่นๆ โดยเน้นที่การสร้างภาพข้อมูลเชิ งโต้ตอบผ่านเครื่ องมือ Microsoft
Power BI
Microsoft Power BI คือชุดข่าวกรองธุรกิจและเครื่ องมือวิเคราะห์สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลและแชร์ขอ้ มูล
เชิงลึก และแสดงผลลัพธ์อย่างรวดเร็ วด้วยการแสดงข้อมูลเชิงโต้ตอบ โดยใช้แดชบอร์ ด (Dashboard) ที่สามารถ
แสดงผลลัพธ์ได้ในทุกอุปกรณ์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โมบาย เป็ นต้น ด้วยความช่วยเหลือของการสร้าง
ภาพและตัวกรอง ผูใ้ ช้จะได้รับความสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจข้อมูล โดยมีสถาปัตยกรรม (Peter Myers, 2563)
ขององค์ประกอบหลักห้าอย่าง 1) Power BI Services 2) Power BI Gateways 3) Power BI Desktop 4) Power BI
Apps 5) ตัวเชื่ อมต่อ Power BI ดังแสดงในรู ปที่ 1 Power BI Services เป็ นองค์ประกอบหลักในสถาปั ตยกรรมที่
แสดงผลในรู ปแบบแดชบอร์ ด เพื่อแชร์ ในองค์กร Power BI Gateways เป็ นองค์ประกอบหลักอีกองค์ประกอบ
หนึ่ ง ในสถาปั ต ยกรรมที่ จัด การเพื่ อ รั บ การด าเนิ น การข้อ มู ล จาก แหล่ ง ข้อ มู ล ต่ างๆ โดยใช้ตัวเชื่ อ มต่ อ และ
โปรโตคอล Power BI Desktop เป็ นส่ วนประกอบในสถาปั ตยกรรมที่ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์และแปลง โดยใช้
เครื่ องมือและส่วนจัดทาเพื่อแสดงรายงานบนเว็บโดยใช้ภาพ เครื่ องมือ และคุณลักษณะการเผยแพร่ ต่างๆ

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมของ Microsoft Power BI
ที่มา: https://www.edureka.co/blog/power-bi-architecture/ (22 กันยายน 2564)
Power BI (Keattipong Daikarn, 2020) เป็ นเครื่ องมือด้าน Business Intelligence ของ Microsoft ที่สามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์และแสดงผลในรู ปแบบของรายงาน โดยผูใ้ ช้งานยัง
สามารถปรั บเปลี่ ยมมุมมองของรายงานได้ตามต้องการ โดย Power BI Application อาจแบ่งออกตามรู ปแบบ
การใช้งานได้ 2 รู ปแบบดังนี้
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Power BI Desktop เป็ นโปรแกรมสาหรับเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล จัดการข้อมูล และสร้างรายงาน เพื่อใช้ใน
การนาเสนอ สามารถรองรับแหล่งข้อมูลได้หลากหลายรู ปแบบ
Power BI Service เป็ น Service Cloud ของ Microsoft ที่ สามารถรองรั บ การจัด การข้อ มู ล การแสดง
ผลรายงานจาก Power BI Desktop รวมไปถึ ง การสร้ า งตัว รายงานแบบเดี ย วกับ Power BI Desktop โดยแยก
ออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
Power BI Service : เป็ น Service ที่ผใู ้ ช้งานสามารถใช้งานได้ในรู ปแบบ Personal เท่านั้น
Power BI Service Pro : เป็ น Service ที่ออกแบบมาให้ใช้งานแบบองค์กร สามารถแชร์ ขอ้ มูลระหว่ าง
ผูใ้ ช้งานภายในองค์กรได้
Power BI Solution
Power BI เป็ น Application ที่ออกแบบมาให้ผใู ้ ช้งานสามารถสร้างรายงาน และเข้าถึงตัวรายงาน หรื อ
ข้อมูลที่ตอ้ งการได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Solution ที่ทาง Microsoft เตรี ยมเอาไว้ โดยจากภาพจะเห็นว่าเรามี Solution
หลักๆ 3 ส่วน
1. Power BI Desktop เป็ นบริ การที่สามารถรองรับ แหล่งข้อมูลได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น ไฟล์ Excel,
CSV, PDF และยังรองรับไฟล์จากระบบคลาวด์ รวมถึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลได้ดว้ ย โดย Power BI Desktop
สามารถ Publish รายงานให้แสดงผลที่บริ การของ Power BI Service ได้
2. Power BI Service เป็ นบริ การบนระบบคลาวด์ข อง Microsoft ที่ ร องรั บ การจัด การข้อ มู ล รวมถึ ง
การแสดงผลรายงานที่ได้จาก Power BI Desktop และยังสามารถเชื่ อมต่อกับ แหล่งข้อมูล ได้โดยตรงเพื่อสร้าง
รายงานได้เช่นเดียวกับ Power BI Desktop
3. Power BI Gateway เป็ นเครื่ องมือที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างชุดข้อมูลของไฟล์รายงาน Power BI บน Power
BI Service กับตัวแหล่งข้อมูลที่อยูบ่ น On-Premise ให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทาการ Refresh
ตัวรายงานบน Power BI Service ได้
โมเดลกระบวนการประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้
1) รับข้อมูล (Get Data) : ในขั้นตอนนี้ ผูใ้ ช้ปลายทางจะได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ไฟล์ ฐานข้อมูล
Microsoft Azure บริ การออนไลน์ และอื่นๆ ตามที่แสดงในรายละเอียดของแหล่งข้อมูล
2) ดึงข้อมูล (Fetch) : ในขั้นตอนนี้ ข้อมูลจะถูกเลือกผ่านการสื บค้นตาแหน่ งข้อมูลหรื อใช้การสื บค้น
โดยการเลือกประเภทของแหล่งข้อมูลและตัวเชื่อมต่อ
3) กระบวนการ (Process) : ในขั้นตอนนี้ ข้อมูลจะถูกตัดทอนและแก้ไขโดยใช้การดาเนินการหลายอย่าง
ขณะโหลดข้อมูลลงใน Power BI
4) วิเคราะห์ (Analyze) : ในขั้นตอนนี้ ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์โดยใช้ตวั กรอง การสื บค้นแบบมีเงื่อนไข
และการดาเนินการอื่นๆ เช่น การเพิ่มคอลัมน์แบบมีเงื่อนไข การกรองข้อมูลที่ผิดพลาด
5) แสดงภาพ (Visualize) : ในขั้นตอนนี้ ข้อมูลที่วิเคราะห์และประมวลผลจะแสดงภาพผ่านวิธีการแสดง
ภาพ เช่ น Microsoft Power BI Visuals และ Custom Visuals เช่ น กราฟ ตัว แบ่ ง ส่ ว นข้อ มู ล เป็ นต้น หลัง จาก
กระบวนการนี้ รายงานจะถูกเผยแพร่ ไปยังบริ การ Power BI
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6) การแก้ไ ข (Editing) : ในขั้น ตอนนี้ รายงานที่ เ ผยแพร่ บ นเว็บ จะได้รั บ การสรุ ป หลัง จากแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดสาหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น หากจาเป็ นต้องแก้ไขตัวกรองหรื อภาพใดๆ และหลังจากเสร็ จสิ้ น
กระบวนการแก้ไขแล้ว รายงานจะถูกเผยแพร่ บนเว็บ
7) Web (เว็บ): ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น เป็ นสถานะที่แปลงรายงานเป็ นแดชบอร์ ด และสามารถแชร์ ผ่าน
URL เว็บไซต์ เป็ นต้น

4. การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเครื่ องจักร
ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องจักร จะมี การพิจารณากระบวนการในการผลิต 5
กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการวางแผนการผลิต กระบวนการจัดเตรี ยมวัตถุดิบ กระบวนการเตรี ยมความพร้อม
ของเครื่ องจักร กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบ โดยการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว
มารวิเคราะห์เพื่อหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร วิเคราะห์สรุ ปผลการผลิต และวิเคราะห์สรุ ปยอดของเสี ย โดยนา
ข้อมูลที่บนั ทึกอยู่ในรู ปแบบไฟล์ Microsoft Office Excel สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลแสดงดังรู ปที่ 2 โดยใช้
Microsoft Power BI และออกแบบการแสดงผลการวิเคราะห์ตามความต้องการของผูบ้ ริ หารองค์กร

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเครื่ องจักร

5. ผลลัพธ์ และการอภิปราย
จากการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลตามเงื่อนไขขององค์กร สามารถวิเคราะห์และสร้างภาพเพื่อ
แสดงผลการวิเคราะห์ในรู ปแบบแดชบอร์ด ของโมดูลต่างๆ ของเครื่ องจักรในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับเจ้าหน้าที่ โครงสร้ างพื้นฐาน และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ ของสถานประกอบการ ฯลฯ ต่อไปนี้ เป็ น
ผลลัพธ์ของแดชบอร์ด ของโมดูลที่กล่าวถึงของสถานประกอบการ โดยใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์และสร้างผลภาพ
แสดงผลย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
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5.1 แสดงรายงานประสิทธิภาพด้ านเครื่ องจักร
รายงานประสิ ทธิ ภาพด้านเครื่ องจักร แสดงเปรี ยบเที ยบเวลาที่ ใช้ในการผลิ ต เวลาที่ ใช้ในการปรั บ
เครื่ องจักร โดยแสดงข้อมูลเฉลี่ย รวมถึงแสดงประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร

5.2 แสดงรายงานประสิทธิภาพการผลิต
รายงานประสิ ทธิภาพการผลิต แสดงเปรี ยบเทียบยอกการผลิตในแต่ละวัน ทั้งยอดจริ ง ยอดผลิต ยอดรวม
และวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการผลิต รวมถึงแสดงประสิ ทธิภาพของการผลิต

5.3 แสดงรายงานคุณภาพด้ านการผลิต 5 อันดับแรก
รายงานประสิ ทธิภาพการผลิต 5 อันดับแรก แสดงเปรี ยบเทียบยอกการผลิต ยอดการผลิตที่ และวิเคราะห์
การผลิตจาแนกตามประเภทของเครื่ องจักร รวมถึงแสดงประสิ ทธิภาพของการผลิตตามขนาดเครื่ องจักร
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5.4 แสดงรายงานประสิทธิภาพ OEE
รายงานประสิ ทธิ ภาพการผลิต 5 อันดับแรก แสดงภาพรวมของประสิ ทธิ ภาพ OEE ตามประเภทของ
เครื่ องจักร ขนาดของเครื่ องจักร

5.5 แสดงรายงานปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต
รายงานปริ มาณของเสี ยจากกระบวนการผลิต แสดงเปรี ยบเทียบยอกของเสี ยจากการผลิต อัตราของเสี ย
ต่อการผลิต อัตราของเสี ยโดย MAT 5 อันดับแรก

5.6 แสดงรายงานเปรียบเทียบปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตและห้ องบดชิ้นงานเสีย
รายงานปริ มาณของเสี ยจากกระบวนการผลิตและห้องบดชิ้นงานเสี ย แสดงเปรี ยบเทียบยอกของเสี ย
อัตราของเสี ย ต่อการผลิต อัตราของเสี ยโดย MAT 5 อันดับแรก
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5.7 แสดงรายงานเปรียบเทียบปริมาณน้าหนักการเติมวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต
รายงานปริ มาณน้ าหนักการเติมวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แสดงเปรี ยบเทียบยอกของเสี ย อัตรา
ของเสี ยน้ าหนักเติมวัตถุดิบ 5 อันดับแรก

5.8 แสดงรายงานเวลาที่ใช้ ในการผลิตทั้งหมด
รายงานเวลาที่ ใช้ใ นการผลิ ตทั้ง หมด แสดงเปรี ย บเที ย บเวลาที่ ใช้ในการผลิ ต ทั้งหมด เวลาที่ ใช้ใน
การปรับเครื่ องจักร เวลาที่ใช้ในการผลิต โดยพิจารณาเวลารอเปิ ดการผลิต เวลาเปลี่ยนพัก เวลาปรับเครื่ อ งจักร
เวลาขึ้นพิมพ์ และเวลาอื่นๆ

5.9 แสดงรายงานจานวนครั้งเวลาที่สูญเสียในการผลิต
รายงานจานวนครั้งเวลาที่สูญเสี ยในการผลิต แสดงเปรี ยบเทียบร้อยละของเวลาที่ใช้ท้งั หมดกับเวลาซ่อม
เครื่ องจักร จานวนครั้งเวลาในการใช้งานและการซ่อมเครื่ องจักร
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6. สรุป
การวิเคราะห์ และการสร้างภาพข้อมูล กระบวนการผลิตของ บริ ษทั โฟร์ เอ็น พลาสติก จากัด (Four N
Plastic Co., Ltd.) โดยใช้ขอ้ มูลตัวอย่างในการจัดทาเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) โดยได้แดชบอร์ด แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวน 9 แดชบอร์ด ซึ่งทาให้ผบู ้ ริ หารองค์กรสามารถ
ดูขอ้ มูลผลการวิเคราะห์ในรู ปแบบภาพข้อมูลที่เข้าใจง่าย และสามารถดูขอ้ มูลในแบบเชิงโต้ตอบได้ โดยสามารถ
เลือกช่วงเวลาที่สนใจได้ ทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว และเพิ่มความแม่นยา ความถูกต้องของข้อมูล และช่วยให้
องค์กรสามารถจัดการข้อมูลเข้าสู่ศูนย์กลางได้ท้งั หมด ทาให้องค์กรนาข้อมูลมาใช้งานได้โดยไม่จาเป็ นต้องสร้าง
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรื อคลังข้อมูล (Data Warehouse) จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนการสร้างข้อมูลภาพ โดยเน้นเรื่ องการสื่ อสารและการนาเสนอแบบเชิงโต้ตอบ เพื่อให้ขอ้ มูลมี
ความน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
การแสดงภาพข้อมูลเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในทุกองค์กรและการพัฒนาธุ รกิจ โดยวิธีการสร้างภาพข้อมู
ผูใ้ ช้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นและสะดวกในการทาความเข้าใจข้อมูล ในบทความนี้ เราได้เห็นภาพแสดง
รายงานประสิ ทธิภาพเครื่ องจักร รายงานคุณภาพการผลิต รายงานประสิ ทธิภาพ OEE รายงานปริ มาณของเสี ยจาก
กระบวนการผลิ ต รายงานเปรี ยบเทียบปริ มาณของเสี ยจากกระบวนการผลิ ตและห้องบดชิ้ นงานเสี ย รายงาน
เปรี ยบเทียบปริ มาณน้ าหนักการเติมวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต รายงานเวลาที่ใช้ในการผลิตรวมถึงจานวน
ครั้งที่สูญเสี ยในการผลิต โดยวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขข้อมูลที่บนั ทึกไว้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ แดชบอร์ด ที่สร้าง
ขึ้นโดยใช้เครื่ องมื อ Power BI สามารถดู ได้โดยใช้อุป กรณ์ เคลื่ อนที่ ผ่านแอปพลิ เคชัน เช่ น Power Apps และ
Mobile Power BI ใช้เว็บไซต์หรื อลิงก์ที่แชร์ได้
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มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ
E-mail: apichote11@yahoo.com
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์ ในการวางแผนข้อมูลที่ต้งั และระบบ
สาธารณู ป โภค เพื่ อ ความชั ด เจน โดยใช้ โ ปรแกรม Mapinfo version 10.5 เพื่ อ น ามาคิ ด ค่ า งานต้น ทุ น ใน
การดาเนินการ และศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดสรรที่ดิน จากข้อกาหนดด้านกฎหมาย โดยต้องมีการคานวณ
ทางวิศวกรรมในการออกแบบระบบสาธารณู ปโภค ท่อระบายน้ าภายในโครงการ และระบบบาบัดน้ าเสี ย เพื่อ
จัดทาเอกสารรายการคานวณยื่น ขออนุ ญาต จัดทาโครงการจัดสรรที่ดิน พื้นที่ศึกษามีจานวน 6 ไร่ 0 งาน 90.7
ตารางวา เมื่ อจัดแบ่งแปลงที่ดินแล้วจะสามารถก่ อสร้ างได้จานวน 35 แปลงแบ่งเป็ นอาคารบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
จานวน 15 หลัง และบ้านเดี่ ยวสองชั้นจานวน 10 หลัง การวิเคราะห์และประเมิ นด้านการเงิ นของ วิ เคราะห์
จุดคุม้ ทุนพบว่าระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 1 ปี 6 เดือน 21 วัน เมื่อมียอดขายบ้านเดี่ยวสองชั้น 10 หลัง และ
เมื่อมียอดขายบ้านชั้นเดียว 8 หลัง มูลค่าสุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 7,203,066.65 บาท อัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับ
18 %
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ความเป็ นไปได้การจัดสรรที่ดิน

ABSTRACT
The purpose of this study was to use a geographic information system in planning the location data. and
utilities for clarity by using the program Mapinfo version 10.5 to calculate the cost of the operation. and study
the possibility of land allocation Based on legal requirements, engineering calculations are required in the design
of public utilities. Sewers within the project and wastewater treatment system to prepare documents, calculations,
submit requests for permission, prepare land allocation projects.The study area is 6 rai 0 nagn 90.7 squre wa.
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After allotting the land plots, 35 blog can be constructed, divided into 15 single-storey detached houses and 10
two-story detached houses. analyze and assess the financial aspects of The break-even point analysis revealed
that the payback period of the project was 1 year, 6 months, 21 days when 10 two-story detached houses were
sold and 8 single-storey houses were sold. The net value (NPV) was 7,203,066.65 baht. Internal rate of return
(IRR) equal to 18%.
Keywords: Geographic Information System, Possibility to Allocate Land
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนครสวรรค์ตกอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ได้มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลาไม่นาน อันเป็ นผลมาจากกระจายความเจริ ญจาก
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และอยู่ในเขตฝังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ จึงได้ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานเป็ นจานวนมาก อันเป็ นปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในด้านต่างๆ เป็ นจานวนมาก อาทิ
โรงแรม ที่อยู่อาศัย ร้านสะดวกซื้ อ อาคารพาณิ ชย์ และหอพัก เป็ นต้น เป็ นเหตุให้มีความน่าสนใจในการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เนื่องจากความต้องการที่อยูอ่ าศัยที่กระจายตัวออกจากพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์
การศึกษาภาพรวมของพื้นที่เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในการดาเนินการนั้นเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ
อย่างมากต่อการดาเนินการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ได้อย่างป็ นระบบและใกล้เคีย ง
ความเป็ นจริ งมาที่สุด ดังนั้นผูท้ าการศึกษาจึงใช้ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System :
GIS) เป็ นระบบที่มีศกั ยภาพในการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ ซึ่ งสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาเนื่ องจาก
ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์ มีคุณสมบัติเป็ นได้ท้ งั เครื่ องมือ (Tool) และ (Database) (ดร.พีระ พันธุ วนิ ช และคณะ,
2535) โดยระบบภูมิศาสตร์ สาระสนเทศ มีการจัดการระบบข้อมูลทางพื้นที่โดอาศัยข้อมูลทางการาฟฟิ ก (Spatial
data) ซึ่ งระบบดังกล่าวจะช่วยในการศึกษาในด้านที่ต้ งั ความเหมาะสมของพื้นที่ ในด้านการบริ การด้านระบบ
สาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคมของพื้นที่ศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้านความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาโครงการ
ในการดาเนิ นการมีความจาเป็ นต้องทาการศึกษาด้านกฎหมาย คือ กฎกระทรวงบังคับใช้ผงั เมืองรวม
เมื องนครสวรรค์ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และข้อกาหนดเกี่ ยวกับการจัดสรรที่ ดินจังหวัดนครสวรรค์
โดยการดาเนิ นการอันดับแรกต้องตรวจสอบข้อกาหนดผังเมื องพื้นที่ ศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตามสี ของผังเมื องนั้น
มี ข้อ กาหนดไม่ใ ห้ประกอบกิ จ การหรื อ ไม่ จากการศึ กษามิ ไ ด้มีข้อ ห้ามในการจัดสรรที่ ดิน เพื่ อ การอยู่อาศัย
ในการดาเนิ นการจัดสรรที่ดินของผูป้ ระกอบการจะต้องทาการขออนุ ญาตจัดสรรที่ดินตาม ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2546 ซึ่ งกาหนดให้ผทู ้ ี่มีความประสงค์ทาการจัดสรรที่ดินต้องยื่นคาขอ
อนุญาตจัดสรรที่ดิน โดยต้องนาส่ งเป็ นรายการเอกสารและรายการแผนผัง รายการคานวณทางวิศวกรรมระบบ
ระบายน้ า วิธีการบาบัดน้ าเสี ย และ แสดงหลักฐานและรายละเอียดตามกฎหมาย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินพิจารณาออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ผูป้ ระกอบการจึงจะสามารถดาเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่
อาศัยได้ การออกแบบประมาณราคาอาคาร และระบบสาธารณู ปโภค นาข้อมูลดังกล่าวนามาใช้ ค่างานต้นทุน
และ การตั้งราคาขาย ข้อมูลเงินที่ใช้ในการลงทุน อัตราการกูย้ ืมเงิน เพื่อนามาคานวณหาผลตอบแทนจาการลงทุน
ทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในพื้นที่ศึกษา
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาภาพรวมของพื้นที่ศึกษาด้านบริ การสาธารณะ
สาธารณูปโภคเพื่อวิเคราะห์ความน่าลงทุน และ ประเมินค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
(2) ศึ กษาข้อกฎหมายเกี่ ย วกับการด าเนิ น การซึ่ งประกอบด้วยการจัดแบ่งที่ ดิน และการค านวณทาง
วิศวกรรมเพื่อทาการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
(3) ศึกษาอัตราการลงทุนผลตอบแทนความคุม้ ค่าของเงินลงทุน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ทาการศึกษา เพื่อนามาเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาในการวิเคราะห์และเป็ นข้อมูล
(1) แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดิน
(3) พระราชบัญญัติการผังเมือง
(4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(5) แนวคิดเกี่ยวกับผลการตอบแทนทางการเงินของโครงการ
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการด าเนิ น การโดยวางแผนให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จและอัตราค่าก่อสร้างผลกาไรที่ได้รับดังนี้
1.1ด้านภาพรวมสถานที่ต้งั บริ การสาธารณะ และระบบขนส่ง
1.2 ด้านข้อกาหนดทางกฎหมายในการดาเนินการ
1.3 ด้านแบบแปลนขออนุญาตจัดสรรที่ดินและรายการคานวณทางวิศวกรรม
1.4 ด้านผลตอบแทนการลงทุน
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
(1) การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนระบบสาธารณูปโภค
(2) ข้อบังคับด้านกฎหมายเพื่อดาเนินการตามข้อกาหนด
(3) การออกแบบระบบสาธารณู ปโภคด้านวิ ศวกรรมตามข้อกาหนดเกี่ ย วกับการจัดสรรที่ ดิน
จังหวัดนครสวรรค์
(4) ผลตอบแทนการลงทนมีความคุม้ ค่ากับการลงทุน

2482

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ดาเนิ นการนาเข้าข้อมูล ที่ ได้จากสานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เข้าโปรแกรม
Mapinfo version 10.5 จะได้ขอ้ มูลของเป็ นชั้นข้อมูลของ อาคาร ถนน และแหล่งน้ า และสามารถนาชั้นข้อมูลต่าง
มามารวมกันเพื่อ เพื่อแสดงเป็ นรู ปแบบกราฟฟิ ก เชิ งพื้นที่ จะเห็นได้ว่าความหนาแน่นของอาคาร ที่กระจายตัว
มาถึงบริ เวณพื้นที่ศึกษาเริ่ มมีความหนาแน่ นพอสมควร พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่บนถนนผังเมืองสายกาลังพล หมู่ที่ 5
ตาบลนครสวรรค์ตกเนื่องจากในอนาคตจะเป็ นถนนสายที่เชื่อมต่อระหว่าง ถนนหมายเลข 3005 ถนนพหลโยธิน
นครสวรรค์-กาแพงเพชร ถนนสายสันคูวงั ไผ่พ้ืนที่ศึกษานี้มีเนื้อที่ 6 ไร่ 0 งาน 90.7ตารางวา โดยด้านที่ติดถนน
สายกาลังพลเขตทางกว้าง กว้าง 20 เมตร จากการนาเข้าข้อมูลเพื่อใช้ในโปรแกรม MapInfo Professional 10.5
จัด ท ารู ป แบบแผนผังที่ ต้ ังของพื้ น ที่ ศึก ษาตามแนวเขตพื้ น ที่ ตาบล และเส้ น ทางคมนาคมทางเข้า พื้นที่ ศึกษา
โครงการ และความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อศึ กษา การออกแบบระบบสาธารณู ปโภค ออกแบบอาคาร และ
คานวณหาผลตอบแทนการลงทุน จะเห็นถึงความชัดเจนของพื้นที่ศึกษาซึ่งมีความน่าสนใจสาหับนักลงทุนยิ่งขึ้น

รูปภาพที่ 1 ข้อมูลอาคารและถนนในเขตพื้นที่ศึกษา

ที่ตงั้
โครงการ

รูปภาพที่ 2 เส้นทางคมนาคมเข้าถึงโครงการ
เส้นสีแดงคือถนนสายหลัก
เส้นสี ม่วงคือถนนที่เชื่อมจากถนนสายสันคูวงั ไผ่เข้าพื้นที่ศึกษา
เส้นสีเขียวคือถนนที่เชื่อมต่อจากถนนสายนครสวรรค์-กาแพงเพชรเข้าพื้นที่ศึกษา
เส้นสี ม่วงคือถนนผังเมืองที่เชื่อมต่อจากถนนสายเลี่ยงเมืองสับไฟ ที่จะก่อสร้างในอนาคต
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ที่ตงั้ โครงการ

ตาแหน่งตลาดศรี นครห่างจากที่ต้งั โครงการ 2.83 กม.
ตาแหน่งศาลากลางจังหวัดห่างจากที่ต้ งั โครงการ 3.94 กม.
ตาแหน่งห้างสรรพสิ นค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ห่างจาก
ที่ต้ งั โครงการ 5.03 กม.

รูปภาพที่ 3 เส้นทางคมนาคมเข้าถึงโครงการ

ที่ตงั้ โครงการ

ระบบผลิต
ประปา

เส้นแนวท่อเมนประปาจากระบบผลิตถึงจุดสิ้ นสุ ด
เส้นแนวท่อประปาขยายเขตเพิ่มเติมเอง 400 ม.

รูปภาพที่ 4 แนวท่อเมนประปา
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รูปภาพที่ 5 เส้นทางระบายน้ า

รูปภาพที่ 6 รู ปแปลงที่ดินจากโฉนดที่ดิน

5 ผลการวิจัย
5.1 การแบ่ งแปลงที่ดินแปลงย่อย
การดาเนิ นการตามกฎกระทรวงบังคับใช้ผงั เมืองรวมเมื องนครสวรรค์ และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร โดยทาการจัดรู ปแบบแปลงที่ดิน โดยที่ดินที่มีเนื้ อที่ 6 ไร่ 0 งาน 90.7 ตารางวา จากโฉนดที่ดินในพื้นที่
ศึกษา เลขที่ 29866 หน้าสารวจที่ 1654 ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษา
ข้อกาหนด ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ไม่มีขอ้ ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัย แต่มีเขตทาง ด้านหน้าโครงการ 30 เมตร ทาให้ตอ้ งเว้นระยะ จากกึ่งกลางถนนถึงตัวอาคารหลังแรก
15 เมตร และ พรบ.ควบคุ ม อาคาร จะต้อ งเว้น ห่ า งตัว อาคารจากเขตคลอง 6 เมตร ถนนภายในโครงการ
ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ถนนภายในโครงการต้องมีความกว้างไม่น้อ ยกว่า
8 เมตร จากข้อกาหนดแบ่งหักพื้นที่เพื่อเป็ นที่ว่างและถนนแล้วจึงทาการแบ่งแปลงที่ดินเป็ นแปลงย่อยซึ่ งแต่ละ
แปลงต้องมีเนื้อที่ไม่นอ้ ยกว่า 50 ตารางวา จึงได้พ้นื ที่เพื่อจัดจาหน่ายจานวน 25 แปลง
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รูปภาพที่ 7 แบ่งที่ดินเป็ นแปลงย่อย
5.2 ด้ านสาธารณูปโภค
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครสวรรค์พ.ศ. 2546 จะต้องจัดให้มีการจัดทาแผนผังระบบ
สาธารณู ปโภคและบริ การสาธารณะ ได้แก่ แผนผังที่ แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณู ปโภคและบริ การ
สาธารณะที่จะจัดให้มี ได้แก่ (1) ระบบไฟฟ้ า (2) ระบบประปา (3) ระบบการระบายน้ า (4) ระบบบาบัดน้ าเสี ย
(5) ระบบถนนและทางเท้า (6) ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมี ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
กาหนดให้ตอ้ งคานวณระบบระบายน้ าภายในโครงการโดยปริ มาณน้ าฝนใช้เกณฑ์ปริ มาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ย ใน
คาบอุบตั ิไม่น้อยกว่า 5 ปี ของจังหวัดนครสวรรค์ปริ มาณน้ าเสี ยใช้เกณฑ์ปริ มาณไม่ต่ากว่าร้อยละ 55 ของน้ าใช้
แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 1 ลูกบาศก์ ต่อครัวเรื อนต่อวัน จาการคานวณโดยใช้ สมการ Q=CIA และการคานวณ จากสู ตร
Manning Formula เพื่อหาขนาดของท่อระบายน้ าภายในโครงการได้ท่อระบายน้ าภายในโครงการขนาด 0.50 ม.
และ 0.60 ม.

รูปภาพที่ 8 ตารางคานวณปริ มาณน้ าและขนาดท่อระบายน้ า
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รูปที่ 9 ผังแนวท่อและขนาดท่อระบายน้ าในโครงการ
ท่อเมนประปาภายในโครงการเนื่ องจากมี บา้ นพักอาศัยจานวนเพียง 25 หลังจึงใช้ท่อเมนขนาด 3 นิ้ ว
ตลอดทั้งหมดโครงการซึ่งเพียงพอต่อการจ่ายน้ าประปา

รูปภาพที่ 10 ผังแนวท่อและขนาดท่อระบายน้ าในโครงการ
ข้อกาหนด เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ถนนที่ใช้เป็ นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน
55 แปลง หรื อเนื้อที่ต่ากว่า 15 ไร่ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ากว่า 6.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร
ไม่ต่ากว่า 6.00 เมตร เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการใช้ประโยชน์ในการใช้ถนนภายในโครงการและลดปัญหา
การจอดยานพาหนะบริ เวณเส้นทางจราจรจึงกาหนดความกว้างของถนนและทางเท้ารวม 11 เมตร
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รูปภาพที่ 11 ผังถนนภายในโครงการ
5.3 ด้ านผลตอบแทนการลงทุน
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการออกแบบสาธารณู ปโภคภายนอกและภายในโครงการแล้วจากนั้นดาเนินการจัดทา
ประมาณราคาค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างทั้งหมดการก่อสร้างงานสาธารณู ปโภค คือถนน ท่อระบายน้ า ระบบท่อเมน
ประปา ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในทั้งหมดคิดเป็ นเงิน 3,526,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อาคาร แบ่งเป็ น บ้านเดี่ยว
ชั้นเดียวจานวน 15 หลัง บ้านเดี่ยวสองชั้นจานวน 10 หลัง และรั้วทั้งโครงการคิดเป็ นเงิน 36,325,000 ราคาที่ดิน
9,962,800 บาท ค่าดาเนินการธรรมเนียมใบอนุญาต 300,000 บาท รวมเป็ น รวมเป็ นค่างานต้นทุน 49,438,000 บาท
รายได้จากการขาย บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หลังที่ 1-15 คิดเป็ นมูลค่า 29,700,000 บาท รายได้จาการขายเดี่ยวสองชั้น
หลังที่ 16-25 คิดเป็ นมูลค่า 33,803,000 บาท รวมมูลค่าเมื่อขายทั้งหมดแล้วเสร็ จ 63,503,000 บาท
(1) ต้นทุนทางการเงินของโครงการ ต้นทุนทางการเงินใช้วิธีอตั ราส่ วนต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
Weighted Average Cost of Capital (WACC)
WACC = WdKd(1-T) + WeKe
Kd = อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ปัจจุบนั ปี 2564 MLR+1 อยูท่ ี่ 5.25%
Ke = ส่ วนของต้นทุนทางการเงิน เมื่ อสอบถามจากผูป้ ระกอบการด้านอสังหาริ มทรัพย์แนวราบประเภทบ้านเดี่ยว
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จึงนามากาหนดในส่วนของอัตราผลตอบแทนในส่วนของเจ้าของเท่ากับ 15% ดังนั้น
WACC = WdKd(1-T) + WeKe
WACC = 7.4% โดย สั ด ส่ ว นเงิ น กู้ยื ม Wd = 70% สั ด ส่ ว นเงิ น ทุ น บริ ษัท We = 30% สั ด ส่ ว นเงิ น ทุ น บริ ษ ัท
We = 30% อัตราดอกเบี้ยกูย้ ืม Kd = 5.25% ภาษีเงินได้นิติบุคคล T = 20%
(2) ผลการตอบแทนทางการเงินของโครงการ จากการศึกษาความเป็ นได้ทางการเงินของโครงการ
พบว่า มูลค่าสุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 7,203,066.65 บาท อัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับ 18 % จุดคุม้ ทุนเมื่อขายบ้าน
เดี่ยวสองชั้น 10 หลัง และบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 8 หลังระยะเวลาคืนทุนเมื่อขายบ้านได้ 18 เดือน 21 วัน
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6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ศึกษาความเป็ นไปได้การจัดสรร
ที่ดินในเขตตาบลนครสวรรค์ตก สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทาให้มองภาพรวมของพื้นที่ศึกษาได้อย่างชัดเจนในด้านที่ต้งั
สถานที่ ใกล้เคียง เส้นทางคมนาคม และนามาใช้เป็ นข้อ มูลในการจัดการระบบสาธารณู ปโภคของโครงการ
ในการขยายท่อเมนประปา ท่อระบายน้ า
2. การจัด ท าผังโดยเพื่อ ยื่ นขออนุ ญ าตจัดสรรที่ ดิ น ตาม ข้อ กาหนดเกี่ ย วกับการจัดสรรที่ ดินจังหวัด
นครสวรรค์ พ.ศ.2246 สามารถแบ่งเป็ นแปลงย่อยได้จานวน 25 แปลงเนื้ อที่ไม่ต่ากว่า 50 ตารางวา ถนนภายใน
โครงการกว้าง 11 เมตร ทาการคานวณระบบระบายน้ า ภายโครงการได้ขนาด 0.50 ม. และ 0.60 เมตร และ ท่อเมน
ประปาขนาด 3 นิ้ว
3. ด้า นการศึ ก ษาด่ า นการเงิ น ศรา ชัย กล้า หาญ ;2558 การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้ท างการเงิ น
ประกอบด้วย ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ต้นทุนทางการเงินของโครงการ ผลการตอบแทนทางการเงินของ
โครงการ ผูว้ ิจยั ได้คานวณผลตอบแทนการลงทุนโดยใช้สัดส่ วนเงินกูย้ ืม 70% สัดส่ วนเงินทุนบริ ษทั 30% อัตรา
ดอกเบี้ ยกู้ยืม 5.25% อัต ราผลตอบแทนที่ ต้อ งการ 15% ภาษี เ งิ นได้นิ ติบุคคล 20%จากการศึ กษาความเป็ นได้
ทางการเงินของโครงการ พบว่า มูลค่าสุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 7,203,066.65 บาท อัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับ 18 %
จุ ด คุ้ม ทุ นเมื่ อ ขายบ้า นเดี่ ย วสองชั้น 10 หลัง และบ้า นเดี่ ย วชั้นเดี ย ว 8 หลัง ระยะเวลาคืน ทุนเมื่ อ ขายบ้านได้
18 เดือน 21 วัน ซึ่งมีผลตอบแทนการลงทุนที่คมุ้ ค่าและมีความน่าสนใจ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) มูลค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างมีอตั ราการเพิ่มราคาขึ้นทุกปี ผูท้ ี่นาข้อมูลไปใช้ควรพิจารณามูลค่าปัจจุบนั
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ข้อมูลที่ได้เป็ นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 ข้อกฎหมายในอนาคตอาจมีขอ้ กาหนดข้อบังคับเพิ่มขึ้น
เช่ นการเปลี่ ยนแปลงข้อกาหนดผังเมื องในอนาคตอาจห้ามประกอบกิ จการในบริ เ วณพื้นที่ ศึ กษา ควรศึ กษา
ข้อกฎหมายก่อนการดาเนินการ
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ขอขอบพระคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี องค์การบริ หารส่ วนตาบลนครสวรรค์ตก
ที่เอื้อเฟื้ อข้อมูลพื้นที่ และสานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ที่เอื้อเฟื้ อข้อมูล Gis ที่ใช้ในการทา
วิจยั ในครั้งนี้
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แนวทางการออกแบบเพื่อประสานระบบการเข้ าถึงสถานีรถไฟฟ้า
กรณีศึกษาสถานีรถไฟฟ้าในเขตวัฒนา
THE URBAN DESIGN GUIDELINES FOR INTEGRATING MASS TRANSIT
ACCESSIBILITY SYSTEMS A CASE STUDY OF BTS STATIONS IN
WATTHANA DISTRICT, BANGKOK
นางสาวอตินันทน์ สิ นศิลาเกตุ
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
E-mail: wharnku70@gmail.com
บทคัดย่อ
จากการพัฒนาเมืองของกรุ งเทพมหานครที่ผา่ นมาส่งผลให้พ้นื ที่รอบสถานีรถไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งทาให้มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เมือง โดยเฉพาะ
การใช้ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณโดยรอบ และจากนโยบายการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพฯที่เน้นส่ งเสริ มการเดินเท้าเข้าสู่ สถานีรถไฟฟ้าเป็ นหลักเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน ยังพบว่า
ปัจจุบนั มีการเดินทางด้วยรู ปแบบการขนส่งอื่นๆเพื่อการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าร่ วมด้วย เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถสองแถว หรื อรถสี่ ลอ้ เล็ก เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการขนส่งที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อยูอ่ าศัยและสถานี
รถไฟฟ้ า และยังเป็ นรู ปแบบที่จะขยายขอบเขตของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนให้สามารถเดินทางมาใช้
บริ การได้มากขึ้น (Tangphaisakun et al., 2015) แต่อย่างไรก็ตามรู ปแบบการขนส่ งเพื่อการเข้าถึงสถานี รถไฟฟ้ า
ดังกล่าวยังขาดบทบาทในการประสานระบบการเข้าถึงเข้าระหว่างเนื้อเมืองและบริ บทของย่าน
จากการศึกษาเบื้องต้นจึงนามาสู่แนวคิดในการศึกษาถึงรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะเพื่อการเข้าถึงสถานี
รถไฟฟ้าที่มีให้บริ การในปัจจุบนั เพื่อกาหนดแนวทางการออกแบบประสานระบบการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าที่มีอยู่
อย่างหลากหลายให้มีความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และบริ บทของเมืองในเขตพื้นที่ที่มีให้บริ การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน ผ่านเครื่ องมือการออกแบบ และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประสานระบบ
การขนส่ งสาธารณะและสร้ างความเชื่ อ มโยงกับ แนวคิ ด การพัฒ นาพื้ น ที่ ร อบสถานี ข นส่ งมวลชน (TransitOriented Development, TOD) เพื่อทาให้เกิดการเชื่อมโยงกันของรู ปแบบการให้บริ การขนส่ งสาธารณะกับพื้นที่
โดยรอบที่ต้งั สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ผลสรุ ปของงานวิจยั จะแบ่งออกเป็ นส่ วนของแนวทางในการออกแบบเพื่อประสานระบบการขนส่ ง
สาธารณะที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลายเพื่อการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนให้มีความเหมาะสมและประสานไป
กับบริ บทของเนื้ อเมืองโดยรอบที่ต้ งั สถานี ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และอีกส่ วนหนึ่ งคือการนาเสนอ
ศักยภาพและปั ญหาของการออกแบบการประสานระบบการขนส่ งสาธารณะผ่านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงกายภาพ
ร่ วมกับข้อมูลการให้บริ การของแต่ละรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะที่มีการควบคุมและบริ หารจัดการที่แตกต่างกัน
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ในแต่ละบริ บทพื้นที่ให้บริ การ เพื่อทาให้เกิดแนวทางในการพัฒนาการขนส่ งสาธารณะให้มีความเหมาะสมที่สุด
กับบริ บทพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่อไป
คาสาคัญ: ระบบขนส่งสาธารณะ, การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน, เนื้อเมืองโดยรอบที่ต้งั สถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน

ABSTRACT
In the past, urban development in Bangkok affect to urban land using around the BTS stations
changed. Rapid population growth resulted in an increase of urban areas, especially the land for habitation in
the surrounding area. And from the policy using Transit oriented development (TOD) on Mass Rapid Transit
Station of Bangkok, which focused to permit walking into the station as a basis for sustainable urban
development, revealed that people find other ways of transportation for accessing to the station as well, such as
motorcycle hire, minibus or four-wheeler, etc., which are types of transportation that serves to transport
between residential areas and the stations. However, the types of transportation for accessing to the station still
lack of the role for coordinating the system of the urban and theirs context.
The preliminary study led to idea of studying the public transport model for accessing to the currently
available metro stations in order to define the design guidelines for coordinating the system of various existing
stations to be suitable for the urban and theirs context by the design tools and literature review about concepts
related coordinating public transport systems and creating a connection of policy using Transit oriented
development (TOD) in order to create a linkage of public transport services to the surrounding area.
Conclusion, the results of the research will be divided into a section of the design guidelines for
coordinating the system of various existing stations for accessing to the mass transit stations to be suitable and
coordinate with theirs context surrounding area where are different in each area. And another section is the
presentation of the potential and the problems of the design of the coordination of public transport systems by
physical data analysis, together with the service information of each form of controlled public transport and
different management in each context of service area, in order to create guidelines for the development of
public transport to be the most suitable with the context of the area along the route of the mass rapid transit
system development.
Keywords: Bangkok Mass Transit, Urban Public Transport Integration, Urban Pattern

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
กรุ งเทพมหานครที่ ผ่านมามี การพัฒ นาที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ แหล่งงาน
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพที่สาคัญของเมือง เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเพื่อ
การพัฒนาที่ อยู่อาศัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองด้านการขนส่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบ
ขนส่งในประเทศไทยถูกพัฒนาไปอย่างไม่เป็ นระเบียบ ขาดการสร้างความสัมพันธ์การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายให้
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มีความต่อเนื่องกันของแต่ละรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่ให้บริ การ
ในกรุ งเทพฯที่ยงั ไม่มีความต่อเนื่องกันอย่างเป็ นระบบและยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การอย่างเพียงพอ
แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการเข้าถึงระบบให้บริ การขนส่ งสาธารณะในพื้นที่เมือง โดยปั จจุบนั การพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะ
ในกรุ งเทพฯที่เน้นพัฒนาต่อยอดโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยมีแผนขยายเส้นทางการให้บริ การเพื่อขยาย
ขอบเขตผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าให้เพิ่มมากขึ้น แต่งอย่างไรก็ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงเนื้ อเมืองของกรุ งเทพฯมี
ลักษณะเป็ นพื้นที่บล็อกขนาดใหญ่ (Super Block) และการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายถนนมีการข้ามลาดับศักดิ์ของ
ถนน โดยกรุ งเทพฯมีพ้ืนที่ถนนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือมีพ้ืนที่ถนนทั้งหมดประมาณ 8% จากพื้นที่กรุ งเทพฯ
ทั้งหมดและประเภทถนนที่กรุ งเทพฯมีไม่เพียงพอคือถนนสายรอง ดังนั้นการเชื่ อมต่อของถนนในกรุ งเทพฯจึง
เป็ นการเชื่ อ มต่ อ ของซอยกับ ถนนหลักเป็ นส่ วนใหญ่ และส่ งผลให้ เกิ ดปั ญ หาการใช้งานในระบบโครงข่ าย
การสัญจรของพื้นที่เมืองทาให้ระบบขนส่ งมวลชนเช่นรถโดยสารประจาทางขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
พื้นที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณใจกลางบล็อกได้
จากปั ญ หาในการเข้าถึ งการให้ บ ริ ก ารขนส่ งสาธารณะระดับเมื อ ง ทั้งการให้ บ ริ การรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนรวมไปถึงการให้บริ การรถโดยสารประจาทาง ทาให้เกิดรู ปแบบการขนส่งสาธารณะที่มีลกั ษณะ เฉพาะใน
บริ เวณโดยรอบพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร มีความหลากหลายของรู ปแบบการขนส่ ง เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถตุ๊กตุ๊ก รถกระป๊ อ รถสองแถว รถโดยสารประจาทางขนาดเล็ก เป็ นต้น เป็ นลักษณะของรู ปแบบการขนส่ ง
สาธารณะขนาดเล็กที่ ทาหน้าที่ เชื่ อมต่อการขนส่ งระหว่างพื้น ที่ อยู่อาศัยกับสถานี รถไฟฟ้ า โดยแต่ละรู ปแบบ
การขนส่ งขนาดเล็ก มีการบริ หารจัดการการให้บริ การภายใต้เงื่อนไขด้านกายภาพ ข้อบังคับตามกฎหมายและ
ลักษณะการเดินทางของผูอ้ าศัยบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ความหลากหลายของรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะขนาดเล็กที่ทาหน้าที่เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อยู่
อาศัยกับสถานี รถไฟฟ้ านั้นยังไม่มีการศึ กษาอย่างเป็ นระบบ มี งานวิจัยที่ ได้เสนอเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ สาหรั บ
การให้บริ การขนส่ งขนาดเล็กจอดรับ -ส่ งผูใ้ ช้บริ การ ใกล้กบั สถานี รถไฟฟ้ าสาหรับการเปลี่ยนถ่ายรู ปแบบการ
ขนส่ ง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการศึกษาที่เกี่ยวกับความหลากหลายของรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะขนาด
เล็กที่มีให้บริ การอยู่ในปั จจุบนั อย่างเป็ นระบบ ครอบคลุมการศึกษาในหลายมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งานวิจยั ชิ้นนี้ จึง
ศึกษาถึงการประสานระบบการขนส่ งสาธารณะที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลายให้มีความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และ
บริ บทของเมือง โดยงานวิจยั มุ่งเน้นศึกษาถึ งรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะที่ มีให้บริ การในระดับย่าน ทาหน้าที่
เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างแหล่งพื้นที่อยูอ่ าศัยโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ากับบริ เวณที่ต้ งั สถานีรถไฟฟ้าและทาหน้าที่
ในการขยายขอบเขตของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เสนอแนวทางในการออกแบบพื้นที่ประสานระบบการขนส่ งสาธารณะที่ทาหน้าที่ในการเชื่อมต่อ
การขนส่ งระหว่างแหล่งพื้ น ที่ อยู่อ าศัยโดยรอบสถานี กับ บริ เวณที่ ต้ ังสถานี รถไฟฟ้ า มี ความหลากหลายของ
รู ปแบบการขนส่งให้มีความเหมาะสม ประสานไปกับบริ บทของพื้นที่เมือง และสามารถนาแนวทางการออกแบบ
มาประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ศึกษาสถานีรถไฟฟ้าเขตวัฒนา
(2) นาเสนอรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อยูอ่ าศัยกับบริ เวณที่ต้ งั สถานี
รถไฟฟ้าในปัจจุบนั ซึ่งประกอบไปด้วยการนาเสนอลักษณะรู ปแบบยานพาหนะการขนส่ง การบริ หารจัดการตาม
เงื่อนไขและข้อจากัดการให้บริ การ ศักยภาพและปัญหาในการขนส่ง
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(3) ระบุปัญหา ศักยภาพของการออกแบบประสานระบบการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าจากการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์การใช้รูปแบบการขนส่งสาธารณะ ประกอบกับการวิเคราะห์ผา่ นมิติอื่นๆ ในการให้บริ การ เช่น เงื่อนไข
และข้อจากัดในการใช้พ้นื ที่ถนนเพื่อให้บริ การรับ-ส่งผูโ้ ดยสาร

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบขนส่ง พบว่าการให้บริ การขนส่งเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่
อยู่อาศัยกับสถานี รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ โดยเฉพาะ
กลุ่มผูใ้ ห้บริ การขนส่ งด้วยรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะขนาดเล็ก ที่ มีศกั ยภาพด้วยรู ปแบบของยานพาหนะใน
การเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางการสัญจร ภายใต้เงื่อนไขและข้อจากัดการให้บริ การขนส่ งสาธารณะด้านกายภาพและ
การบริ หารจัดการ ทาให้การเข้าถึงสถานีดว้ ยรู ปแบบการขนส่งขนาดเล็กมีศกั ยภาพสู งในการเคลื่อนที่ผา่ นรู ปแบบ
ทางกายภาพของเนื้อเมืองโดยรอบที่ต้งั สถานีรถไฟฟ้า และนอกจากการเกิดรู ปแบบการให้บริ การขนส่งสาธารณะ
ขนาดเล็กที่ มีลกั ษณะเฉพาะในการให้บริ การแล้ว พบว่าพฤติ กรรมการใช้จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญ จรเพื่อเปลี่ยน
รู ปแบบการขนส่ งยังทาหน้าที่ เชื่ อมต่อกิจกรรมสาธารณะกับพื้น ที่ การให้บริ การขนส่ ง ซึ่ งจะเป็ นศักยภาพใน
การเกิดเป็ นพื้นที่กิจกรรมทางสังคมของย่านได้
ต่อ มาการทบทวนวรรณกรรมด้านการออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง ภายใต้แ นวคิ ด การออกแบบพื้ น ที่ ที่ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการขนส่ งกับบริ บทพื้นที่เมือง พบว่ามีแนวทางการออกแบบพื้นที่
เพื่อประสานการใช้พ้ืนที่ของระบบขนส่ งสาธารณะและกิจกรรมทางสังคมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ แต่การเลือกใช้
รู ปแบบใดๆในการนามาสร้างเกณฑ์การออกแบบยังต้องพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของพื้นที่ต้งั ในแต่ละประเภทที่
มีความแตกต่างกัน ครอบคลุมทั้งการพิจารณาด้านกายภาพ ด้านการบริ หารจัดการและด้านกิจกรรมทางสังคมที่มี
ความเชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อการขนส่งเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ในส่ วนขององค์ประกอบทางกายภาพของเมืองในพื้นที่โดยรอบที่ต้ งั สถานี รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละบริ บทพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาจึงต้องศึกษาถึงรู ปแบบการเชื่ อมต่อพื้นที่ทางกายภาพ
โดยรอบกับสถานี และศึกษาถึงรู ปแบบการใช้พ้ืนที่กิจกรรมทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้พ้ืนที่เชื่ อมต่อการขนส่ ง
สาธารณะขนาดเล็กกับการขนส่ งทางราง แล้วจึงใช้ขอ้ มูลเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่ งสาธารณะ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นลักษณะทางกายภาพเพื่ อวิเคราะห์ ข้อ มูล และน าไปสู่ ข้ นั ตอนในการเสนอแนะแนวทาง
การออกแบบเพื่อประสานระบบการเข้าถึงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับลักษณะบริ บทของพื้นที่โดยรอบ
ที่ต้งั สถานีรถไฟฟ้าในกรุ งเทพฯในลาดับต่อไป
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสามารถสรุ ปออกมาเป็ นประเด็นที่สาคัญ เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
งานวิจัย เพื่ อน าไปใช้ในการสร้ างระเบี ยบขั้น ตอนวิธี วิจัย ยังสามารถสรุ ป เป็ นกรอบแนวความคิ ด เพื่ อ ใช้ใน
การวิเคราะห์ลาดับข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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แผนภาพแสดง กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การกาหนดรูปแบบการวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อประสานระบบ
การเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า การเลือกพื้นที่ศึกษาเบื้องต้นจึงเลือกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกใช้รูปแบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนและรู ปแบบขนส่ งสาธารณะอื่นๆ ในเขตเมือง และ
การลงพื้นที่เพื่อสารวจลักษณะทางกายยภาพและพฤติกรรมในการใช้รูปแบบขนส่ งสาธารณะอื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างที่อยู่อาศัยกับสถานี รถไฟฟ้ า นอกจากการเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้ขนส่ งสาธารณะแล้วงานวิจยั นี้
ตั้งอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู ้ดา้ นการออกแบบชุมชนเมือง จึงพิจารณาและวิเคราะห์รูปแบบการขยายตัวของเนื้ อ
เมืองในกรุ งเทพฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเมืองในบริ เวณโดยรอบที่ต้ งั สถานีรถไฟฟ้าเป็ นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ผสมผสานกับ ลักษณะการใช้ที่ ดิ น ประเภทอื่ น ๆ ร่ วมด้วย เพื่ อ พิ จ ารณาความหลากหลายของกลุ่ ม ผูใ้ ช้ และ
ความหลากหลายของรู ปแบบพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการขนส่ งในระดับย่าน โดยจากการพิจารณาเบื้องต้นพบพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ (1) เขตจตุตกั ร (2) เขตวัฒนา และ (3) เขตคลองเตย และจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุ ป
เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา ดังนี้
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- รู ปแบบของระบบการให้บริ การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน ครอบคลุมลักษณะการให้บริ การทั้ง
โครงการรถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT ซึ่ งมีความแตกต่างของรู ปแบบสถานี การเชื่ อมต่อของสถานี
และบริ บทโดยรอบพื้นที่ต้งั สถานี
- ความหลากหลายของรู ปแบบการให้บริ การขนส่ งสาธารณะอื่นๆ ที่มีให้บริ การโดยรอบที่ ต้ งั
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยเน้นเฉพาะกลุ่มรู ปแบบที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งพื้นที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณ
โดยรอบสถานีเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า ให้บริ การกับผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า
- รู ปแบบความสัมพันธ์ของโครงข่ายถนนในพื้นที่ศึกษาเบื้องต้นที่เชื่อมต่อในบริ เวณแหล่งพื้นที่
อยู่อาศัยกับบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า มีลกั ษณะโครงข่ายถนนที่แสดงให้เห็นรู ปแบบทางกายภาพของพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าได้ มีความหลากหลายของลาดับศักดิ์ถนนเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาต่อไป
- มีความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริ เวณโดยรอบพื้นที่เปลี่ยนถ่ายรู ปแบบการขนส่ งหรื อ
กิจกรรมที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการขนส่งแต่ละรู ปแบบ
- มี ค วามหลากหลายของการใช้ ป ระโยชน์ อ าคารในบริ เวณโดยรอบที่ ต้ ั ง สถานี ร ถไฟฟ้ า
ความหลากหลายของรู ปแบบความสัมพันธ์การเชื่ อมต่อระหว่างสถานี รถไฟฟ้ า พื้นที่ เปลี่ยนถ่ายการขนส่ งกับ
อาคารโดยรอบที่ต้งั สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า เขตวัฒนาเป็ นเขตพื้นที่ที่มีลกั ษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักเป็ น
ประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมากและมีลกั ษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิ ชยกรรมร่ วมด้วย โดยเขตวัฒนา
ยังเป็ นเขตที่มีการให้บริ การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนที่ ครอบคลุมทั้งโครงการรถไฟฟ้ า BST และรถไฟฟ้ าใต้ดิน
MRT และยังมีลกั ษณะรู ปแบบของสถานี ที่หลากหลาย ทั้งประเภทสถานี เดี่ยวโดยแยกออกเป็ นสถานี รถไฟฟ้ า
BTS และสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT และสถานี ร่วมที่เชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT
โดยแต่ละสถานียงั มีความหลากหลายของลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารโดยรอบสถานี ที่หลากหลายทั้งอาคาร
สานักงาน ห้างสรรพสิ นค้า คอนโดมิเนียมขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีการเชื่อมต่อสถานีเข้ากับอาคารโดยรอบที่ต้ งั
และยังมีกิจกรรมที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการขนส่งที่หลากหลาย ดังนั้นจึงครอบคลุมการเก็บข้อมูลตาม
ความหลากหลายของรู ปแบบสถานี ได้ นอกจากนั้นยังพบว่าเขตวัฒ นามี รูปแบบการขนส่ งสาธารณะอื่นๆที่ มี
หลากหลายแตกต่างกันตามแต่ละสถานี รถไฟฟ้ าให้บริ การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งพื้นที่อยู่อาศัยในเขตวัฒนาใน
ปัจจุบนั
4.2 พื้นที่ศึกษาและพื้นที่สารวจ
โดยพื้ น ที่ ศึ ก ษาเบื้ อ งต้น เขตวัฒ นามี ส ถานี ให้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนทั้ง หมด 9 สถานี โดย
ประกอบไปด้วยโครงการระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมหานคร (รถไฟฟ้า BTS) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
(รถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT) โดยมีสถานี รถไฟฟ้ า BTS จานวน 7 สถานี ได้แก่ สถานี นานา สถานี อโศก สถานี พร้อม
พงษ์ สถานีทองหล่อ สถานีเอกมัย สถานีพระโขนง สถานีอ่อนนุชและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จานวน 2 สถานี
ได้แก่ สถานี สุ ขุม วิท และสถานี เพชรบุ รี และมี ส ถานี ที่ เชื่ อมต่ อกัน ระหว่างการให้ บ ริ การรถไฟฟ้ า BTS และ
รถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT คือสถานี รถไฟฟ้ าอโศกกับสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดินสุ ขุ มวิท โดยสถานี รถไฟฟ้ าทั้ง 9 สถานี มี
รัศมีการให้บริ การในระยะ 400-800 เมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตห้วยขวาง
เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน
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ภาพที่ 1 แสดงรัศมี 400-800 เมตรในการส่งเสริ มการเข้าถึงขนส่งมวลชนด้วยการเดินเท้าเป็ นหลัก
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ที่มา: ผูว้ ิจยั
4.3 การสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสารวจและเก็บข้อมูลกาหนดลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในวันระหว่างสัปดาห์วนั อังคารถึงวันพฤหัสบดี
ยกเว้น วัน จัน ทร์ และวัน ศุกร์ เนื่ องจากเป็ นวัน ต้น และท้ายสั ปดาห์ อาจมี ปั จจัยอื่น ๆที่ ส่งผลต่ อ การใช้รูปแบบ
การขนส่ งสาธารณะ และแบ่ งการเก็ บ ข้อ มู ล ออกเป็ น 3 ช่ ว งเวลา ได้แ ก่ ช่ ว งที่ 1 เวลา 07.00 น. ถึ ง 09.30 น.
(ช่ วงเวลาเดิ น ทางไปท างาน) ช่ ว งที่ 2 เวลา 11.30 น. ถึ ง 13.30 น. (ช่ วงเวลาพัก กลางวัน ) และช่ วงที่ 3 เวลา
17.00 น. ถึง 19.30 น. (ช่วงเวลาเดินทางหลังเลิกงาน)
จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปประเด็นการเก็บข้อมูลและเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลอย่างละเอียดในพื้นที่ศึกษา ได้ดงั นี้
ประเด็นการเก็บข้อมูล

เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
- ภาพถ่ายในพื้นที่จริ ง
- ตารางแสดงข้อมูลการวิเคราะห์
- ภาพถ่ายในพื้นที่จริ ง

รู ปแบบการขนส่งสาธารณะ

ลักษณะการใช้พ้นื ที่เปลี่ยนถ่ายรู ปแบบการขนส่ง
สิ่ งอานวยความสะดวกบริ เวณพื้นที่เชื่อมต่อและพื้นที่เปลี่ยนถ่ายรู ปแบบการ
- บันทึกข้อมูลในรู ปแบบแผนที่
ขนส่ง
ลักษณะความสัมพันธ์การเชื่อมต่อกับอาคารและพื้นที่โดยรอบที่ต้งั สถานี
- บันทึกข้อมูลในรู ปแบบแผนที่
รถไฟฟ้าและพื้นที่เปลี่ยนถ่ายรู ปแบบการขนส่ง
- ตารางแสดงข้อมูลการวิเคราะห์
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จากตารางแสดงวิธี การเก็ บ ข้อ มูล อย่างละเอียดในพื้ น ที่ ศึก ษาประกอบไปด้วยเครื่ องการเก็บ ข้อ มู ล
3 ประเภท ได้แก่ (1) ภาพถ่ายสาหรับการเก็บข้อมูลรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะที่มีการใช้งานจริ งในพื้นที่ปัจจุบนั
เพื่อบันทึกลักษณะรู ปแบบของยานพาหนะใช้เพื่อขนส่งผูโ้ ดยสารและใช้สาหรับวิเคราะห์การใช้พ้นื ที่ทางกายภาพ
ของแต่ละรู ปแบบการขนส่ ง (2) การบันทึกข้อมูลและแสดงผลออกมาในรู ปแบบข้อมูลแผนที่ สาหรับการบันทึก
ข้อมูลเส้นทางการสัญจรเพื่อเชื่ อมต่อระหว่างพื้นที่สถานี รถไฟฟ้ ากับบริ เวณพื้นที่ใช้สาหรับเปลี่ยนถ่ายรู ปแบบ
การขนส่ งสาธารณะโดยรอบ และใช้บนั ทึกข้อมูลตาแหน่งพื้นที่เปลี่ยนถ่ายของแต่ละรู ปแบบการขนส่งสาธารณะ
ในบริ เวณโดยรอบที่ต้ งั สถานี รถไฟฟ้ า (3) ตารางแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ ใช้สาหรับการบันทึกรวบรวมข้อมูล
และแสดงผลอย่างละเอียด
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ดทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อง การลงพื้ น ที่ เพื่ อ ส ารวจและเก็ บ ข้อมู ลอย่าง
ละเอี ย ดตามเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาวิ เคราะห์ อ ย่ า งครบถ้ว นทั้ ง 9 สถานี ใ ห้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชน
ทั้ ง รถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น MRT สามารถน าข้ อ มู ล เชิ ง กายภาพมาวิ เคราะห์ แ ละพิ จ ารณาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการให้บริ การขนส่ งสาธารณะและองค์ประกอบของการใช้พ้ืนที่เปลี่ยน
ถ่ายรู ปแบบการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ซึ่งในแต่ละสถานีรถไฟฟ้านั้นพบรู ปแบบการเชื่อมต่อจากสถานีขา้ สู่บริ เวณ
อาคารโดยรอบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของการใช้ประโยชน์อาคาร โดยส่ วนใหญ่มกั มีการเชื่อมต่อกับ
อาคารโดยรอบบริ เวณชั้นสองของสถานีผา่ นทางเดินเชื่อมระหว่างสถานีเข้าสู่ภายในอาคารโดยตรง โดยเฉพาะกับ
อาคารที่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชหรื อสานักงาน เช่น อาคารศูนย์การค้า สานักงานขนาดใหญ่ และโรงแรม
ขนาดใหญ่ เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ทางเดิ น ไปยัง พื้ น ที่ เปลี่ ย นถ่ า ยขนส่ ง สาธารณะรู ป แบบอื่ น ในบริ เวณชั้น ล่ างต่ อ ไป
แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า นอกจากรู ปแบบการใช้ประโยชน์อาคารจะมีผลต่อรู ปแบบการเชื่อมต่อระหว่างสถานี
กับพื้นที่เปลี่ยนถ่ายรู ปแบบการขนส่ งแล้ว กลุ่มสถานี ที่มีรัศมีการเดินเท้าเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าในระยะ 400-800
เมตร (ภายใต้แ นวคิ ด การพัฒ นาพื้ น ที่ โ ดยรอบสถานี ข นส่ ง มวลชน (Transit Oriented Development: TOD))
ทับซ้อนกัน มักเกิดรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะขนาดเล็กที่มีความหลากหลายน้อยกว่าสถานีอื่นๆ แต่เป็ นรู ปแบบ
การขนส่ งสาธารณะขนาดเล็กที่มีขอบเขตการให้บริ การในระยะไกล (ภาพที่ 3 และภาพที่ 4) นอกจากนั้นยังพบ
รู ป แบบของสถานี ที่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สาธารณะขนาดเล็ ก ที่ แ ตกต่ างจากสถานี อื่ น ในเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษา
เนื่ องมาจากลักษณะการขยายตัวของพื้นที่เมืองที่แตกต่างจากสถานอื่นในเขตพื้นที่ศึกษาเดียวกัน ซึ่ งจะสามารถ
นามาเป็ นองค์ประกอบอื่นๆ ในการสรุ ปการวิเคราะห์ร่วมได้
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ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดการเก็บข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โดยรอบที่ต้งั สถานีรถไฟฟ้า และรู ปแบบของ
การให้บริ การขนส่งสาธารณะขนาดเล็กรู ปแบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นบริ เวณโดยรอบที่ต้งั สถานีรถไฟฟ้าเพื่อเน้น
ให้บริ การขนส่งเชื่อมต่อระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่ยา่ นกับสถานีรถไฟฟ้า ที่มา: ผูว้ ิจยั

ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะห์การเชื่อมต่อระหว่างอาคารโดยรอบที่ต้งั สถานี เชื่อมต่อบริ เวณชั้น 2 ของสถานี
เข้าสู่ภายในอาคาร เพื่อพิจารณากลุ่มอาคารและการใช้ประโยชน์อาคารโดยรอบสถานี ที่มา: ผูว้ ิจยั
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ภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ลกั ษณะพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าที่มีพ้นื ที่รัศมีการเดินเท้าเข้าถึงสถานี
ในระยะ 400-800 เมตร ตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ที่มา: ผูว้ จิ ยั

5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาพื้นที่ศึกษาตัวอย่างทั้ง 9 สถานีรถไฟฟ้ าในเขตวัฒนา พบว่า ในแต่ละตาแหน่งที่ต้ งั สถานี
รถไฟฟ้ าประกอบไปด้วยองค์ประกอบของการประสานระบบที่มีลกั ษณะและรู ปแบบเหมือนหรื อแตกต่างใน
แต่ละสถานี สามารถสรุ ปกลุ่มรู ปแบบการใช้พ้ืนที่ทางกายภาพของพื้นที่เปลี่ยนถ่ายโดยรอบที่ต้ งั สถานี รถไฟฟ้ า
ได้ดงั นี้ (1) กลุ่มสถานีที่มีลกั ษณะการใช้ประโยชน์อาคารและกิจกรรมโดยรอบเป็ นประเภทพาณิ ชยกรรม พบว่า
พื้นที่ ส่วนสิ่ งอานวยความสะดวกจะมีการใช้พ้ืนที่ ร่วมกันระหว่างอาคารโดยรอบและพื้นที่ เปลี่ยนถ่ายรู ปแบบ
การขนส่ งสาธารณะขนาดเล็ก และมีลกั ษณะการใช้ เส้นทางการสัญจรทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ มีการใช้
ประโยชน์แบบพาณิ ชยกรรมเป็ นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสถานี รถไฟฟ้ ากับพื้นที่เปลี่ยนถ่าย (2) กลุ่มสถานี ที่มี
รัศมี 400 เมตรจากศูน ย์กลางสถานี ซ้อนทับ กัน พบว่าในแต่ ละตาแหน่ งที่ ต้ งั สถานี จะมี ความหลากหลายของ
รู ปแบบการขนส่ งสาธารณะน้อยกว่าสถานี อื่นและมีการกระจายตัวของตาแหน่ งให้บริ การเปลี่ยนถ่ายรู ปแบบ
การขนส่ งสาธารณะขนาดเล็ก (3) กลุ่มสถานีที่มีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อจากสถานีเข้าสู่ อาคารโดยรอบที่ต้ งั สถานี
พบว่าตาแหน่ งพื้นที่ เปลี่ยนถ่ายของรู ปแบบการขนส่ งขนาดเล็กจะตั้งอยู่ไกลกับตัวสถานี แต่ใกล้กบั ทางสัญจร
เข้าออกอาคารที่มีการเชื่อมต่อ

6. อภิปรายผล
ข้อสรุ ป การใช้พ้ื น ที่ ท างกายภาพของพื้ น ที่ เปลี่ ยนถ่ายที่ ได้จากการวิเคราะห์ จะน าไปสู่ ก ารน าเสนอ
แนวทางการออกแบบเพื่อประสานระบบการเข้าถึงสถานี รถไฟฟ้ าด้วยรู ปแบบการขนส่ งสาธารณะขนาดเล็กที่
สามารถนามาปรับใช้กบั พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าที่มีการให้บริ การของรู ปแบบการขนส่งสาธารณะขนาดเล็ก
เชื่อมต่อกับแหล่งพื้นที่อยูอ่ าศัยโดยรอบในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ผลการวิจยั สามารถนาไปเป็ นกรอบในการกาหนดแนวทางการออกแบบ ในพื้นที่บริ เวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าสถานีอื่นๆที่มีรูปแบบลักษณะการขยายตัวของเนื้อเมืองโดบรอบสถานีรถไฟฟ้าในเขตเมืองต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ในเขตพื้นที่ศึกษาเดียว หากมีผทู ้ ี่สนใจศึกษากรณี ศึกษา
เดียวกันนี้แนะนาให้เก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ที่มีลกั ษณะของพื้นที่เมืองโดยรอบแตกต่างหรื อมีรูปแบบเฉพาะต่างกัน
เพื่อสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

8. กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บัวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
A DEVELOPMENT OF AN APPLICATION TO PRESENT LOTUS SPECIES
OF RMUTT
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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อริชญา ช่ างกาเหนิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
E-mail: primpraew.ac@gmail.com
บทคัดย่อ
โครงงานฉบับ นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) พัฒ นาแอปพลิ เ คชัน เพื่ อ น าเสนอพัน ธุ์ บัวในมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุรี 2) ประเมิ น คุณภาพภาพของแอปพลิ เคชันเพื่ อน าเสนอพันธุ์ บัวในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี และ 3) ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้แ อปพลิ เ คชัน เพื่ อ น าเสนอพัน ธุ์ บัว ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพการทางานของ
แอปพลิเคชัน และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน จานวน 30 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการประเมินด้านเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน
เพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.13 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 2) ผลการประเมินด้านแอปพลิเคชันจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านแอปพลเคชัน
มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .45 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน, เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม, พันธุ์บวั

ABSTRACT
This project aimed to: 1) develop an application to present lotus species in Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, 2) evaluate the quality of the applications for presenting lotus species in Rajamangala
University of Technology Thanyaburi, and 3) assess the satisfaction of the application users to present lotus
species at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The research instruments were: 1) the application
quality assessment and 2) the satisfaction assessment of 30 applications.
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The results of the research were as follows: 1) the evaluation of the content by the content experts were
atisfied with the application to present lotus species at Rajamangala University of Technology Thanyaburi at a
high level with the mean score of 4.13 and the standard deviation of 0.06. 2) application assessment results from
application experts was satisfied with the application to present lotus species at Rajamangala University of
Technology Thanyaburi at a high level with the mean score of 4.33 and standard deviation of .45, and 3) the
results of the satisfaction assessment of the sample of 30 people were satisfied with the application for
presentation of lotus species in Rajamangala University of Technology Thanyaburi at a high level with the mean
of 4.05 and a standard deviation of 0.68.
Keywords: Application, Augmented Reality, Lotus species

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามี บทบาทในชี วิตประจาวันมากขึ้นมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จากการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและทันสมัยนี้ทาให้สามารถค้นคว้าหาความรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว
ทุกที่ทุกเวลา และยังทาให้ผใู ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองและแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่นได้ โดยสามารถส่ งผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารประเภทเคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อแท็บเล็ต
เป็ นต้น ซึ่ งสามารถนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็ นสื่ อสาหรับนาเสนอข้อมู ลเกี่ยวกับบัว บัวถือว่าเป็ นพรรณไม้น้ าที่มี
ความผูกพันกับชาวไทยมายาวนาน
“ บัว ” พรรณไม้น้ าที่พบเห็นได้โดยทัว่ ไปในประเทศไทย ซึ่งบัวมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของ คนไทยมา
ช้านาน ชาวไทยผูกพันกับบัวมากและสามารถนาบัวไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมากมาย ซึ่งในประเทศ
ไทยมี เกษตรกรที่เพราะปลูกบัวในเชิ งพาณิ ชย์มากมายในทุกภูมิภาค จึ งทาให้มีผลผลิ ตออกสู่ ท้องตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง ด้วยเป็ นพืชที่เพาะปลูกและดูแลรักษาง่าย อีกทั้งมีแนวโน้มที่บวั จะเป็ นพืชที่มีศกั ยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจได้ในอนาคต (จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จดั ตั้งพิพิธภัณฑ์บวั ขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เป็ นโครงการตาม
แนวพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่ วมโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อดาเนินการสารวจเก็บรวบรวมพันธุ์บวั ปลูกรักษา ศึกษาการใช้
ประโยชน์ และสร้ างจิ ตสานึ กในการอนุ รักษ์พนั ธุ์บัว โดยเริ่ มดาเนิ นการรวบรวมพันธ์บัวเพียง 40 สายพัน ธุ์
ปัจจุบนั มีพนั ธุ์บวั มากกว่า 100 สายพันธุ์ มีท้งั บัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัวฝรั่ง บัววิกตอเรี ย และบัวพันธุ์ไทยหายาก
ในพื้นที่ 18 ไร่
จากการสารวจทางพิพิธภัณฑ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่ายังไม่มีสื่อที่น่าสนใจ
ในการให้ขอ้ มูล ความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์บวั ที่เก็บรวบรวมไว้ ทาให้นักศึกษาและบุคคลภายนนอกที่ตอ้ งการศึกษา
ข้อมูลไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบัวได้ และทางพิพิธภัณฑ์บวั ไม่มีสื่อหรื อเทคโนโลยีที่น่าสนใจในหารเสนอ
ข้อมูลสายพันธุ์บวั
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Augmented Reality: AR) เป็ นเทคโนโลยีที่พยายามรวมเอาโลกเสมือนจริ งและ
โลกแห่ งความเป็ นจริ งเข้าด้วยกัน เพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นของจริ งได้มีโอกาสเห็น โดยอาจจะใช้ของจริ ง
ทั้งหมดหรื อการผสมผสานกันระหว่างของจริ งและวัตถุเสมื อนจริ ง และในปั จจุบันเทคโนโลยีเสมื อนจริ งมี
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การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถประยุกต์ใช้กบั งานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ด้านการฝึ กอบรม (Azuma, 1997) เพื่อแก้ไขข้อจากัดของเทคโนโลยีเสมื อนจริ ง Azuma (1997) ได้ให้คาจากัด
ความของเทคโนโลยีเสมือนจริ งไว้ 3 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) การผสมผสานกันระหว่างของจริ งและเสมือนจริ ง
2) การปฏิสัมพันธ์กนั ในเวลาจริ ง และ 3) เทคโนโลยี 3D
ดัง นั้น ผู ้จัด ท าจึ ง เล็ ง ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน เพื่ อ น าเสนอพัน ธุ์ บัว ในมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยนาเสนอในรู ปแบบของความเป็ นจริ งเสริ ม (Augmented Reality Technology AR) มาช่วยในการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มความสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความสมจริ ง
และช่ วยดึ งดู ดความสนใจของนักศึ กษา และผูใ้ ช้แอปพลิ เคชันให้มาสนใจพันธุ์บัวและได้สร้ างจิ ตสานึ กใน
การอนุรักษ์พนั ธุ์บวั ให้อยูค่ ู่กบั ประเทศไทยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) พัฒนาแอปพลิ เคชันเพื่อนาเสนอพัน ธุ์บัวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรี (Lotus of
RMUTT)
(2) ประเมินประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (Lotus of of RMUTT)
(3) ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (Lotus of RMUTT)

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1.1 พันธุ์บัวในพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็ นโครงการตามแนว
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่ วมโครงการอนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อดาเนินการสารวจเก็บรวบรวมพันธุ์บวั ปลูกรักษา ศึกษาการใช้
ประโยชน์
3.1.2 หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
3.1.2.1 วงจรพัฒ นาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มาใช้เ พื่ อ เป็ นหลักใน
การเริ่ มต้นดาเนินการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันจนถึงขั้นตอนการพัฒนาแก้ไขให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
พัฒนาหรื อแก้ไขตามความต้องการของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันได้
3.1.2.2 แนวคิดในการทางานแบบอไจล์ (Agile Methodology) มาใช้เพื่อการวางแผนการทางาน
ในระยะสั้นทาให้ง่ายต่อการทางานเป็ นทีม ช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิภาพและปัญหาน้อยที่สุด
3.1.3 เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม (AR) เทคโนโลยีเสมือนจริ งนี้ มีหลักการทางานโดยสามารถ
แบ่งประเภทตามส่ วนวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker
เป็ นหลักในการทางาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลกั ษณะต่างๆ ที่อยู่ในภาพมาวิเคราะห์
(Marker-less based AR) หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
3.1.4 ทฤษฎี แ ละการออกแบบอิ น โฟกราฟิ ก เป็ นการน าข้อ มู ล ที่ เ ข้า ใจยากหรื อ ข้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ตัวหนังสื อจานวนมากมานาเสนอในรู ปแบบต่างๆ เราจึงนาทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบอินโฟกราฟิ ก มาใช้เป็ น
2504

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

แนวทางในการออกแบบสื่ อการเรี ยนการสอนในด้านเนื้ อหาให้มีความน่ าสนใจ ดึงดูดผูเ้ รี ยนให้สนใจเนื้ อหา
มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
3.1.5 ทฤษฎี และการออกแบบโมชันกราฟิ กการนากราฟิ กต่างๆ มาขยับ และเคลื่ อนไหวให้เกิด
ความน่าสนใจซึ่ งจะช่วยสร้างความสนุ กสนานให้กบั งานกราฟิ กที่เป็ นภาพนิ่ ง และบอกเล่าเรื่ องราวข้อมูลต่างๆ
ได้ดี มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้การสื่ อสารเรื่ องราวต่างๆ นั้น มีประสิ ทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
3.1.6 เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
3.1.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 เป้าหมายของโครงงาน
3.3.1 ด้านปริ มาณ ได้แอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(Lotus of RMUTT) พร้อมคู่มือ 1 เล่ม
3.3.2 ด้านคุณภาพ ได้แอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(Lotus of RMUTT) ที่มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีและมีประสิ ทธิภาพ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
4.1.1 ศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการโครงงาน
4.2.1 กาหนดขั้นตอนการทาโครงงาน
1) กาหนดหัวข้อที่จะทาโครงงาน
2) กาหนดการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (Lotus of RMUTT) ใช้การพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบ SDLC
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3) ศึกษาแนวคิด หลักการ การพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ
4) กาหนดการสร้างเครื่ องมือ (ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ)
5) กาหนดรู ปแบบแบบประเมินความพึงพอใจ
6) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
7) นาแบบประเมิ นความพึงพอใจไปให้อาจารย์ดูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
8) ดาเนินการใช้แอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9) นาแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย
10) นาผลคะแนนจากแบบประเมินมาวิเคราะห์
11) วิเคราะห์ประเมินโครงงานนามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อหาคุณภาพโครงงาน
4.1.3 ทาเอกสารรายงานโครงงานเพื่อสรุ ปการจัดทาโครงงานเป็ นขั้นสุ ดท้าย
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ที่เรี ยนวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคล ในสาขาเทคโนโลยีดิจทัลเพื่อการศึกษา และสาขาเทคโนโลยี
และสื่ อสารการศึกษา จานวน 101 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญบุรี ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ที่เรี ยนวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคล ในสาขาเทคโนโลยีดิจทัลเพื่อการศึกษาและสาขาเทคโนโลยี
และสื่ อสารการศึกษา จานวน 30 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
1. แบบประเมินคุณภาพการทางานของแอปพลิเคชัน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
น าแอปพลิ เ คชัน เพื่ อ น าเสนอพัน ธุ์ บัว ในมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ( Lotus of
RMUTT) ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ที่เรี ยนวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคล ในสาขาเทคโนโลยีดิจทัลเพื่อการศึกษา และสาขาเทคโนโลยี
และสื่ อสารการศึกษาเพื่อหาความพึงพอใจ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1) ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บัวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (Lotus of RMUTT)
2) ให้ กลุ่ ม ตัวอย่างทาแบบความพึ งพอใจต่ อ การใช้แ อปพลิ เคชัน เพื่ อน าเสนอพันธุ์ บัวใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Lotus of RMUTT)
3) นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความพึง พอใจต่ อ การใช้แอปพลิ เคชันเพื่อ นาเสนอพัน ธุ์ บัวใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Lotus of RMUTT)
4) สรุ ปผลและเขียนรายงาน
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) วิเคราะห์หาคุณภาพของแอปพลิเคชัน เพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (Lotus of RMUTT)
2) วิเคราะห์หาความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน เพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Lotus of RMUTT)
4.5.2 สถิติที่ใช้
1) สถิติที่ใช้หาค่าเฉลี่ย เพื่อวัดแนวโน้มของศูนย์กลางของผลการประเมิน
𝑥=

∑𝑥
𝑛

2) สถิติที่ใช้หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวัดการกระจายของผลการประเมิน
𝑆. 𝐷. = √

𝑛∑𝑥 2 − (∑𝑥)2
𝑛(𝑛 − 1)

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บัวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Lotus
of RMUTT)
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรู ปแบบ
การนาเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว เสี ยงบรรยาย เสี ยงดนตรี โดยมีรายละเอียดชิ้นงานในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ส่วนที่ 2 หนังสื อพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.1.1 การติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ไฟล์ Lotusrmutt.apk

5.1.2 หนังสื อพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและการใช้งาน เปิ ดแอปพลิเคชัน
เข้าหน้าหลัก แสดงปุ่ ม AR, Exit เมื่อกดปุ่ ม AR และแสกนไปที่รูปบัวบนหนังสื อพันธุ์บวั จะแสดงโมชันกราฟิ ก
เกี่ยวบัวพันธุ์น้ นั ๆ
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5.2 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิ เคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (Lotus of RMUTT)
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ด้านเนื้อหา
รายการประเมิน
1. การนาเสนอเนื้อหา
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
1.3 ความทันสมัยของเนื้อหา
1.4 ความเหมาะสมของปริ มาณเนื้อหา
2. การนาเสนอด้านภาษา
2.1 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
2.2 ความเหมาะสมของภาษา
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
3. การนาเสนอด้านรู ปภาพและสี
3.1 ความเหมาะของรู ปภาพในสื่ อ
3.2 ความเหมาะสมของขนาดรู ปภาพ
3.3 ความถูกต้องของสี ในรู ปภาพที่สื่อ
รวม

x

S.D.

แปลผลระดับ

4.00
4.00
5.00
4.00

.00
.00
.00
.00

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.00
4.00
4.00

.00
.00
.00

มาก
มาก
มาก

4.67
3.67
4.00
4.13

.58
.58
.00
.06

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 5.2 พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจานวน 3 ท่าน มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอ
พันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ า กับ .06 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ อ ยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ได้แ ก่ ความทัน สมัย ของเนื้ อ หา
ความเหมาะของรู ปภาพในสื่ อ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 5 และ 4.67 ส่ วนเบี่ ยงเยนมาตรฐานเท่ากับ .00 และ .58 และ
รองลงมา ได้แ ก่ ความถู ก ต้อ งของเนื้ อ หา ความเหมาะสมของปริ ม าณเนื้ อ หา ความถู ก ต้อ งของภาษาที่ ใ ช้
ความเหมาะสมของภาษา ความเหมาะสมของขนาดตัวอัก ษร ความถูกต้องของสี ในรู ปภาพที่สื่อ ความเหมาะสม
ของขนาดรู ปภาพ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ด้านแอปพลิเคชัน
รายการประเมิน
1. การออกแบบแอปพลิเคชัน
1.1 สี ที่ใช้กบั ตัวอักษรมีความเหมาะสม
1.2 ภาพพื้นหลังมีความสอดอคล้องกับเนื้อหา
1.3 ขนาดตัวอักษรเหมาะสม
1.4 แอปพลิเคชันใช้งานง่าย
1.5 การออกแบบกราฟิ กมีความสวยงาม
1.6 การออกแบบกราฟิ กดึงดูดผูใ้ ช้
2. การออกแบบหนังสื อ
2.1 สี ที่ใช้มีความเหมาะสม
2.2 อักษรมีความเหมาะสม
2.3 การออกแบบมีความเหมาะสม
2.4 การจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม
รวม

x

S.D.

แปลผลระดับ

4.33
4.67
4.00
5.00
4.00
4.33

.47
.47
.82
.00
.82
.47

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.67
4.00
4.00
4.33
4.33

.47
.00
.00
.94
.45

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 5.3 พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน จานวน 3 ท่าน มี ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน
เพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .45 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ แอปพลิเคชันใช้
งานง่าย ภาพพื้นหลังมีความสอดอคล้องกับเนื้อหา สี ที่ใช้ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5, 4.67, และ 4.67
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .00, .47 และ .47 และรองลงมาได้แก่ สี ที่ใช้กบั ตัวอักษรมีความเหมาะสม ขนาด
ตัวอักษรเหมาะสม การออกแบบกราฟิ กมีความสวยงาม การออกแบบกราฟิ กดึงดูดผูใ้ ช้ อักษรมีความเหมาะสม
การออกแบบมี ความเหมาะสม การจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33, 4, 4, 4.33, 4, 4 และ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .47, .82, .82, .47, .00, .00 และ .94 ตามลาดับ
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Lotus RMUTT)
ตารางที่ 5.4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายการประเมิน
1. แอปพลิเคชันใช้งานง่าย
2. แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ
3. ความสวยงามในการออกแบบ Motion Graphic
4. การจัดองค์ประกอบภาพมีความสวยงาม และน่าสนใจ
5. การใช้เสี ยงบรรยาย/เสี ยงประกอบ/เสี ยงเอฟเฟค ชัดเจน
เข้าใจง่าย น่าฟัง
6. แอปพลิเคชันมีประโยชน์กบั ผูใ้ ช้
7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
รวม
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x
4.27
3.97
4.27
4.13
3.80

S.D.
.63
.84
.63
.67
.65

แปลผลระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.87
4.07
4.05

.72
.63
.68

มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 5.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .68 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ แอปพลิเคชันใช้งานง่าย แอปพลิเคชันมี
ความน่ าสนใจ ความสวยงามในการออกแบบ Motion Graphic การจัดองค์ประกอบภาพมี ความสวยงาม และ
น่าสนใจ การใช้เสี ยงบรรยาย/เสี ยงประกอบ/เสี ยงเอฟเฟค ชัดเจน เข้าใจง่าย น่าฟัง แอปพลิเคชันมีประโยชน์กบั
ผูใ้ ช้ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยมีค่าเฉลี่ยตามลาดับ ดังนี้ 4.27, 3.97, 4.27, 4.13, 3.80,
3.87, และ 4.07 ส่วนเบี่ยงเยนมาตรฐานตามลาดับ ดังนี้ .63, .84, .63, .67, .65, .72, .63 และ .68

6. อภิปรายผล
จากผลศึ กษาวิจยั การพัฒนาแอปพลิ เคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี สามารถอภิปรายผลดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน 3 ท่าน มีความเห็นโดยรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .06 อยู่ในระดับมาก อาจเนื่ องมาจากได้รับคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา และการศึ กษา โดยมี
ผูเ้ ชี่ ย วชาญให้ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับพันธุ์ บัว อย่า งละเอี ย ด และให้ ค าแนะนาในการนาเสนอข้อ มู ล พัน ธุ์ บัว รวมทั้ง
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเรื่ องพันธุ์บวั ในหนังสื อบัว ที่ผเู ้ ชียวชาญแนะนา และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทนั สมัย
ผลการประเมินคุณภาพด้านแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บัวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน จานวน 3 ท่าน มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.33 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .45 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความทันสมัยของเนื้ อหา
ความเหมาะของรู ปภาพในสื่ อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .00 เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฎี
SDLC มาใช้เพื่อเป็ นหลักในการเริ่ มต้นดาเนินการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันจนถึงขั้นตอนการพัฒนาแก้ไขให้
มีประสิ ทธิภาพ และสามารถพัฒนาหรื อแก้ไขตามความต้องการของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันได้ และหลักการทางาน
ของ อไจล์ (Agile Methodology)มาใช้เพื่อการวางแผนการทางานในระยะสั้นทาให้ง่ายต่อการทางานเป็ นทีม
ช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิภาพและปัญหาน้อยที่สุด
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 30 คน ความพึ ง พอใจต่ อ แอปพลิ เ คชัน
เพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .68 กล่าวโดยสรุ ป โดยผลวิเคราะห์เป็ นเช่นนี้เนื่องจากแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอ
พันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใช้งานง่ายสะดวกและไม่ซบั ซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของวีนา โชติ ช่วง ชิ ติพทั ธ์ ปานเกษม และวิจิตรา สายแสง (2562) ทางานวิจัยเรื่ อง การพัฒนาแอปพลิ เคชัน
สื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ระบบสุ ริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือน คุณภาพของแอพพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33 - 4.67 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58 - 1.15) โดยแอปพลิเคชัน ใช้งานง่าย
เหมาะกับผูใ้ ช้งาน ออกแบบสี เหมาะสมกับเนื้อหา
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ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้ง าน มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.54 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน = 0.02) ผลพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สี ของตัวอักษร และพื้นหลัง (ค่าเฉลี่ย = 4.73
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นใช้งานง่าย สะดวกไม่ซบั ซ้อน และ
มีรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ รวมทั้งการออกแบบกราฟิ กที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาที่นาเสนอ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) แอปพลิเคชันรองรับแค่ระบบแอนดรอยด์เท่านั้น
(2) เพิ่มหูฟังทาให้การใช้งานชุดการเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) เพิ่มรู ปแบบการนาเสนอสื่ อพันธุ์บวั ที่มีความหลากหลาย เช่น โมเดล 3 มิติ วิดีโอวิวฒั นาการ
การเจริ ญเติบโตของบัว เป็ นต้น
(2) เพิ่มแบบทดสอบหรื อเกม เพือ่ วัดความรู ้ของผูใ้ ช้งานได้รับจากเรี ยนรู ้จากแอปพลิเคชันนี้

8. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษาฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี โดยได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล พรามณี อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานและ ดร.ศิ ริพร มิ ขา อาจารย์ประจารายวิชา
การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ กรุ ณาช่ วยสอน ตรวจสอบ และให้คาปรึ กษา
ตลอดจนแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง การค้น คว้า โครงงาน ตั้ง แต่ เ ริ่ ม จนส าเร็ จ เรี ย บร้ อ ย คณะผูจ้ ัด ท าโครงงานขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ หล่อพิเชี ยร ประธานกรรมการสอบที่ให้เกียรติมาเป็ น
ประธาน และเห็นชอบอนุมตั ิโครงงาน ขอขอบพระคุณอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุ กท่ านที่ ได้ป ระสิ ทธิ์ ประสาทความรู ้ ให้แก่ คณะผูจ้ ัดทา ตลอดจนการให้
คาปรึ กษาแนะนา รวมถึ งข้อคิดเห็ นต่างๆ ที่ มีประโยชน์ในการจัดทาโครงงาน ซึ่ งคณะผูจ้ ัดทาได้นามาเป็ น
แนวทางในการจัดทาจนประสบความสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ด้านเนื้อหา และด้านแอปพลิเคชันที่ได้เสี ยสละ
เวลาในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการจัดทาโครงงานในครั้งนี้ ตลอดจนการให้คาปรึ กษาแนะนา เพื่อนามา
ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขในส่ ว นของการพัฒ นาเกมให้ ส มบู ร ณ์ ตรงตามความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมาย และ
ขอขอบพระคุณกรรมการสอบทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลามาเป็ นเกียรติในการเป็ นกรรมการสอบในครั้งนี้
ท้ายที่สุดนี้คณะผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ของคณะผูจ้ ดั ทาที่ได้คอยอบรม
สั่ ง สอนและเลี้ ย งดู ม าเป็ นอย่ า งดี ตลอดจนคอยให้ ก าลัง ใจ สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม ในการท าโครงการแก่
คณะผูจ้ ดั ทาเป็ นอย่างดี
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บทคัดย่อ
น้ าลายถือเป็ นแหล่งดีเอ็นเอที่สาคัญในงานนิติวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าประสิ ทธิ ภาพ
ของการกูค้ ืนดีเอ็นเอจากวัตถุพยานเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการวิเคราะห์รูปแบบดีเอ็นเอจาก
วัตถุพยาน งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการกู้คืนดีเอ็นเอมนุ ษย์จากน้ าลายด้วย
วิธีการสกัดดี เอ็นเอ 3 วิธี ได้แก่ Phenol-chloroform-isoamyl alcohol (PCIA), Chelex-100® และชุ ดสกัดดีเอ็นเอ
สาเร็ จรู ป Gentra Puregene โดยนาตัวอย่างน้ าลายปริ มาตร 100 l แบบสด (Fresh saliva) และแบบคราบแห้งบน
ไม้พนั สาลี (Saliva swabs) ของอาสาสมัครชายและหญิงอย่างละ 2 คน มาสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีการต่างๆ ข้างต้น
จากนั้นวิเคราะห์ปริ มาณดีเอ็นเอมนุษย์ที่สกัดได้ดว้ ยเทคนิค real-time PCR โดยใช้ชุดทดสอบ PSUTM_ Quant Kit
แล้วเปรี ยบเทียบปริ มาณดีเอ็นเอที่กคู้ ืนได้ดว้ ย linear regression และ Student’s t-test ผลการศึกษาพบว่า วิธี PCIA
สามารถกูค้ ืนดีเอ็นเอมนุษย์จากตัวอย่าง Fresh saliva และ saliva swabs ได้มากกว่าวิธีอื่นอย่างมีนยั สาคัญ โดยได้
ปริ ม าณดี เ อ็น เอเฉลี่ ย เท่ ากับ 12.01 ng/l และ 10.89 ng/l ตามล าดับ จากผลการศึ ก ษานี้ แสดงว่ า วิ ธี PCIA
เหมาะกับการกูค้ ืนดีเอ็นเอมนุษย์จากตัวอย่างน้ าลายมากที่สุด
คาสาคัญ: น้ าลาย, คราบน้ าลาย, การกูค้ ืนดีเอ็นเอมนุษย์, นิติวิทยาศาสตร์

ABSTRACT
Saliva is known as a valuable source of DNA in forensic science. Previous studies had shown that the
success of DNA profile examination is mostly affected by the efficiency of DNA recovery from the evidence.
This study aims to compare the efficiency of DNA recovery from saliva using three different DNA extraction
methods including Phenol-chloroform-isoamyl alcohol (PCIA), Chelex-100 and commercial kit Gentra

2513

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

Puregene. A hundred microliters of fresh saliva and saliva stains on swab head taken from volunteers (2 males
and 2 females) were used for DNA extraction by those methods. The quantities of human DNA recovery were
identified by real-time PCR using PSUTM Quant Kit. The amounts of human DNA recovery were statistically
compared by linear regression and Student’s t-test. The results showed that PCIA was the most effective method
for human DNA recovery from both fresh saliva and saliva stains indicated by significantly highest amounts of
DNA at 12.01ng/l and 10.89 ng/l, respectively. Herein, PCIA would be recommended for human DNA
recovery for forensic DNA analysis of saliva.
Keywords: Saliva, Saliva Stains, Human DNA Recovery, Forensic Sciences

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
น้ า ลาย (Saliva) ของมนุ ษย์มีส ารประกอบคือ น้ า เอนไซม์อิเล็ก โทรไลต์ เมื อ ก สารยับ ยั้งแบคที เรี ย
เมื่อน้ าลายอยู่ในปากจะรวมกับ epithelial cells ที่หลุดลอกจากเยื่อบุกระพุง้ แก้มซึ่ งถื อเป็ นแหล่งดีเอ็นเอสาคัญ
ตัวอย่างน้ าลายจึงเป็ นที่นิยมในการนามาศึกษารู ปแบบดีเอ็นเอของประชากรมนุษย์ น้ าลายที่พบบนวัตถุพยานมี
ความสาคัญอย่างมากในทางนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสามารถนาไปวิเคราะห์ดีเอ็นเอเพื่อยืนยันผูก้ ระทาความผิดได้
อย่างไรก็ตามสิ่ งสาคัญที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จของการวิเคราะห์รูปแบบดี เอ็นเอจากวัตถุพยานทางชี วภาพคือ
ปริ มาณดีเอ็นเอที่กูค้ ืนได้ ซึ่ งจะได้มากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น (1) ชนิดของตัวอย่าง (2) การถูก
ท าลายจากสภาพแวดล้อ มที่ วตั ถุพ ยานสั มผัส (3) ปริ ม าณตัว อย่า งเริ่ มต้นมี น้อยเกิ นไป (Barbaro et al., 2011)
หากปริ มาณดีเอ็นเอที่ กูค้ ืนได้มีน้อยเกินไปจะทาให้ดีเอ็นเอแม่แบบในปฏิกิริยามีไม่เพียงพอส่ งผลให้อลั ลี ลหรื อ
สัญญาณบางตาแหน่งหายไป จึงทาให้มีการศึกษาวิธีเพิ่มปริ มาณและคุณภาพของดีเอ็นเอที่กคู้ ืนได้ ยกตัวอย่างเช่น
การหาน้ ายาที่เหมาะสมสาหรับใช้สกัดดีเอ็นเอจากวัตถุพยานทางชีวภาพ (Stray et al., 2009; Barbaro et al., 2011)
โดยวิเคราะห์คุณภาพของดีเอ็นเอที่ กูค้ ืนได้จากวัตถุพยานร่ วมกับรู ปแบบของดีเอ็นเอที่ปรากฏขึ้นหลังจากทา
มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ พบว่าการดัดแปลงวิธีการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีการต่างๆ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการกูค้ ืน
ดี เอ็นเอจากวัตถุพยานและทาให้สัญญาณของรู ปแบบดีเอ็นเอที่ได้ดีข้ ึน (Sweet et al., 1997; Pand and Cheung,
2007)
วิธีการกูค้ ืนดีเอ็นเอจากวัตถุพยานทางชีวภาพประเภทน้ าลายมีหลายวิธี เช่น phenol-chloroform-isoamyl
alcohol (PCIA), Chelex-100® และการใช้ ชุ ด สกัด ดี เ อ็ น เอ (ตัว อย่ า งเช่ น QIAamp®, PrepFiler®, DNA IQTM)
ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความเหมาะสมในการกูค้ ืนดีเอ็นเอจากตัวอย่างแตกต่างกัน มีรายงานพบว่า Chelex-100® เหมาะกับ
การกู้คื น ดี เ อ็ น เอจากตัว อย่ า งที่ ถู ก ท าลายมากที่ สุ ด (Thacker et al., 2006) งานวิ จัย นี้ จึ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เปรี ยบเทียบปริ มาณดีเอ็นเอที่กคู้ ืนได้จากน้ าลายซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างจากผูต้ อ้ งสงสัยในคดี และพบคราบน้ าลาย
ได้ในสถานที่เกิดเหตุ โดยใช้ตัวอย่างน้ าลายแบบสด (Fresh saliva) และแบบคราบแห้งบนไม้พนั สาลี (Saliva
swabs) ที่สกัดด้วยวิธี PCIA, Chelex-100® และชุดสกัดดีเอ็นเอ Gentra Puregene วิเคราะห์ปริ มาณดีเอ็นเอมนุษย์ที่
สกัด ได้ด้วยเทคนิ ค Real-Time polymerase chain reaction (real-time PCR) เป็ นเทคนิ คที่ ใ ช้ในการเพิ่ มจานวน
ดีเอ็นเอที่ตอ้ งการศึกษาอย่างจาเพาะและสามารถติดตามวัดปริ มาณการเพิ่มจานวนของดีเอ็นเอเป้าหมายได้ในทุกๆ
รอบของการเพิ่มจานวนในขณะที่ปฏิ กิริยากาลังดาเนิ นอยู่ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดปฏิกิริยา และใช้ชุด
ทดสอบ PSUTM- Quant Kit เพื่อประโยชน์สาหรับงานตรวจดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการกูค้ ืนดีเอ็นเอมนุ ษย์จากน้ าลายแบบสด (Fresh saliva) และแบบ
คราบแห้งบนไม้พนั สาลี (Saliva swabs) ด้วยวิธี PCIA, Chelex-100® และชุดสกัดดีเอ็นเอ Gentra Puregene

3. ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั นี้ เปรี ยบเทียบการกูค้ ืนดีเอ็นเอมนุ ษย์จากน้ าลายด้วยวิธีการสกัดดีเอ็นเอ 3 วิธี ได้แก่ phenolchloroform-isoamyl alcohol (PCIA), Chelex-100® และชุ ดสกัด Gentra Puregene โดยทดสอบกับตัวอย่าง Fresh
saliva และ Saliva swabs ที่มีปริ มาตรเท่ากันจากอาสาสมัคร 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) จากนั้นวิเคราะห์ปริ มาณดีเอ็นเอ
มนุษย์ที่สกัดได้ดว้ ยเทคนิค real-time PCR โดยใช้ชุดทดสอบ PSUTM- Quant Kit แล้วเปรี ยบเทียบปริ มาณดีเอ็นเอ
ที่กคู้ ืนได้ดว้ ย linear regression และและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะใช้ Student’s t-test

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
4.1 ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจัย
4.1.1 ตัวอย่างน้ าลายแบบสด (Fresh saliva) เก็บตัวอย่างน้ าลายจากอาสาสมัคร (ชาย 2 หญิ ง 2)
โดยให้อาสาสมัครอมน้ าสะอาดเป็ นเวลา 10 วินาที แล้วบ้วนออก รออีกประมาณ 5 นาที จึงเก็บน้ าลายปริ มาตรประมาณ
1.0 ml ด้วยหลอด centrifuge tube ขนาด 1.5 ml ผสมตัวอย่างให้เข้ากันด้วยการ vortex เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 °c
4.1.2 แบบคราบแห้งบนไม้พนั สาลี (Saliva swabs) ปิ เปตตัวอย่างน้ าลายจากอาสาสมัคร (ชาย 2
หญิ ง 2) ในข้อ (1.1) ปริ ม าตร 100 µl แล้ว น าไปหยดบนไม้พ นั ส าลี ป ราศจากเชื้ อ จากนั้น น าไปผึ่ ง จนแห้ ง ที่
อุณหภูมิห้อง
4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกู้คืนดีเอ็นเอด้ วยวิธี PCIA, Chelex-100® และชุดสกัดดีเอ็นเอ
Gentra Puregene
ใช้ตัวอย่างทั้งหมด 2 ชนิ ด ได้แก่ Fresh saliva และ Saliva swabs เพื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของ
การกูค้ ืนดีเอ็นเอ
4.2.1 PCIA (ดัดแปรจาก Sweet, 1996)
(1) ตัวอย่าง Fresh saliva ปิ เปตมาปริ มาตร 100 µl ใส่ ในหลอด microcentrifuge จากนั้นนาไป
ปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 10,000 g เป็ นเวลา 2 นาที แล้วเทส่ วนใสทิ้ง ก่อนเติม lysis buffer (10mM Tris-HCl, pH 8.0;
10 mM EDTA; 0.1 M NaCl; 2% SDS ปริ มาตร 600 µl และ proteinase K (20 mg/ml) ปริ มาตร 25 µl ลงไปละลาย
ตะกอน แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 56C เป็ นเวลา 1 คืน
(2) ตัวอย่าง Saliva swabs ใช้กรรไกรปราศจากเชื้อตัดปลายสาลีให้เป็ นชิ้นเล็กๆ แล้ว นาไปแช่
ใน lysis buffer pH 8.0 (10 mM Tris-HCl, pH 8.0; 10 mM EDTA; 100 mM NaCl; 2% SDS) ปริ มาตร 600 µl
ที่มี proteinase K (20 mg/ml) ปริ มาตร 25 µl ที่อุณหภูมิ 56C เป็ นเวลา 1 คืน คีบสาลีออกมาใส่ใน sterile syringe
แล้วบีบน้ าออกจากสาลีให้หมด
นาตัวอย่างที่เตรี ยมได้ในข้อ (1) หรื อ (2) มาเติม phenol/chloroform/isoamylalcohol (25:24:1)
ปริ มาตร 600 µl ลงไปในหลอดที่มีตวั อย่าง แล้วนาไป vortex จนกระทัง่ ส่ วนผสมเป็ นสี ขาวนาไปปั่ นเหวี่ยงที่
ความเร็ ว 10,000 g เป็ นเวลา 10 นาที ย้ า ยส่ วนใสชั้ นบนใส่ ในหลอด microcentrifuge อั น ใหม่ เ ติ ม
phenol/chloroform/isoamylalcohol (25:24:1) ปริ มาตร 600 µl ลงไป นาไป vortex จนกระทัง่ ส่ วนผสมเป็ นสี ขาว
2515

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

นาไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 10,000 g เป็ นเวลา 10 นาที ย้ายส่ วนใสชั้นบนใส่ ในหลอด microcentrifuge อันใหม่
เติมเอธานอลที่เย็นจัด (-20C) ลงไปในปริ มาตรที่เท่ากับสารละลายในหลอด เติม 3 M sodium acetate pH 5.2 ลงไป
ปริ มาตร 80 µl ผสมให้เข้ากัน นาไปไว้ที่อุณหภูมิ -80C เป็ นเวลา 1 คืน เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ นามาปั่ นเหวี่ยงที่
ความเร็ ว 10,000 g เป็ นเวลา 15 นาที เทส่ วนใสทิ้ง ผึ่งตะกอนดีเอ็นเอให้แห้ง โดยเปิ ดฝาหลอดแล้วตั้งทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลาประมาณ 30 นาที ละลายตะกอนด้วยน้ า deionized ปริ มาตร 50 µl แล้วเก็บสารละลายดีเอ็นเอ
ที่อุณหภูมิ 4C ก่อนนาไปวิเคราะห์ปริ มาณดีเอ็นเอมนุษย์
4.2.2 Chelex-100® (Bio-Rad Laboratones, lnc, USA) (ดัดแปรจาก Sweet et al., 1997)
(1) ตัวอย่าง Fresh saliva ปิ เปต Fresh saliva มา 100 µl เติม 5% Chelex (pH 9.0) ลงไป 200 µl
นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 56C เป็ นเวลา 30 นาที นาไปต้มที่อุณหภูมิ 100C เป็ นเวลา 8 นาที ปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว
10,000 g เป็ นเวลา 15 นาที ดูดเอาเฉพาะส่ วนใสไปใส่ ในหลอด microcentrifuge อันใหม่ แล้วเก็บที่อุณหภูมิ 4C
ก่อนนาไปวิเคราะห์หาปริ มาณดีเอ็นเอมนุษย์
(2) ตัวอย่าง Saliva swabs ใช้กรรไกรปราศจากเชื้อตัดปลายสาลีให้เป็ นชิ้นเล็กๆ แล้วนาไปแช่
ในน้ ากลัน่ ปริ มาตร 1.5 ml ที่ มี Proteinase K (1 µg/µl) เป็ นเวลา 1 คืน ที่ อุณหภูมิ 56C นาไป vortex เป็ นเวลา
1 นาที เพื่อให้เซลล์ที่ติดอยูบ่ นเส้นใยหลุดออกมา นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 56C เป็ นเวลา 1 นาที และบ่มต่อที่อุณหภูมิ
100C เป็ นเวลา 8 นาที เพื่อปลดปล่อยเซลล์ที่ติดอยูก่ บั เส้นใยบนไม้พนั สาลีให้มากที่สุดจากนั้นคีบสาลีออกมาใส่
ใน sterile syringe แล้วบีบน้ าออกจากสาลีให้หมด ถ่ายของเหลวทั้งหมดลงหลอด microcentrifuge นาไปปั่นเหวี่ยง
ที่ 10,000 g เป็ นเวลา 5 นาที เติม 5% Chelex ปริ มาตร 200 µl ลงบนตะกอนเซลล์ แล้วผสมเบาๆ บ่มที่อุณหภูมิ
56C เป็ นเวลา 30 นาที นาไปต้มในน้ าเดือดเป็ นเวลา 8 นาที นาไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 10,000 g เป็ นเวลา 15
นาที ดูดเอาเฉพาะส่วนใสไปใส่ในหลอด microcentrifuge อันใหม่ แล้วเก็บที่อุณหภูมิ 4C ก่อนนาไปวิเคราะห์หา
ปริ มาณดีเอ็นเอมนุษย์
4.2.3 Gentra Puregene (Gentra Puregene Buccal Cell Kit, QIAGEN, Germany)
(1) บ่มตัวอย่าง Fresh saliva ปริ มาตร 100 µl ในหลอด microcentrifuge ที่ มี Cell lysis buffer
ปริ มาตร 300 µl นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 65C เป็ นเวลา 15 นาที
(2) ใช้กรรไกรปราศจากเชื้ อตัดปลายสาลีให้เป็ นชิ้นเล็กๆ แล้วเติม Cell lysis buffer ปริ มาตร
300 l นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 65C เป็ นเวลา 15 นาที จากนั้นคีบสาลีออกมาใส่ ใน sterile syringe แล้วบีบน้ าออก
จากสาลีให้หมดนาตัวอย่างที่เตรี ยมได้ในข้อ (1) หรื อ (2) มาเติม Proteinase K ปริ มาตร 1.5 µl จากนั้นกลับหลอด
ไปมาประมาณ 25 ครั้ง แล้วนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 55C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เติมสารละลาย RNase A ปริ มาตร 15 µl
แล้วกลับหลอดไปมา 25 ครั้ง จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37C เป็ นเวลา 15 นาที แล้วนาไปบ่มในน้ าแข็งอย่าง
รวดเร็ วเป็ นเวลา 1 นาที เติมสารละลาย Protein precipitation ปริ มาตร 100 µl แล้วผสมให้เข้ากันโดยการ vortex
ที่ความเร็ วสู งสุ ดเป็ นเวลา 20 วินาทีนาไปบ่มในน้ าแข็งเป็ นเวลา 5 นาที นาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 13,000 รอบต่อ
นาที เป็ นเวลา 3 นาที ดูดส่ วนใสลงในหลอด microcentrifuge อันใหม่ เติม isopropanol ที่เย็นจัด ปริ มาตร 300 µl
และสารละลาย Glycogen ปริ มาตร 0.5 µl ผสมสารละลายให้เข้ากันโดยการกลับหลอดไปมาประมาณ 50 ครั้ง
นาไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 13,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที ดูดส่ วนใสทิ้ง แล้วทาให้ตะกอนแห้งโดยการคว่า
หลอดลงบนกระดาษทิชชูประมาณ 1 ทาความสะอาดตะกอนดีเอ็นเอโดยเติม 70% ethanol ปริ มาตร 300 µl ลงใน
หลอด แล้วทาการกลับหลอดไปมา นาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 13,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาที ดูดส่วนใสทิง้
แล้วทาให้ตะกอนแห้งโดยการคว่าหลอดลงบนกระดาษทิชชูประมาณ 1 นาที ก่อนนาไปทาแห้งด้วยวิธี air dry
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เป็ นเวลา 5 นาที เติมสารละลาย DNA Hydration Solution ปริ มาตร 100 µl แล้วทาการ vortex ประมาณ 5 วินาที
เก็บสารละลายดีเอ็นเอที่อุณหภูมิ 4C เพื่อทาการทดลองต่อไป
4.3. การวิเคราะห์ ปริมาณดีเอ็นเอของมนุษย์ ดีเอ็นเอที่สกัดได้จากตัวอย่าง จะนามาวิเคราะห์ปริ มาณผ่าน
ชุ ด ทดสอบ PSUTM- Quant Kit (Songkla University, Thailand) ซึ่ งใช้ ดี เ อ็ น เอต้ น แบบ (Primer) ร่ วมกั บ
ตัวตรวจจับ (probe) ที่ถูกออกแบบเป็ นสายสั้นๆ ให้มีความจาเพาะต่อดีเอ็นเอมนุษย์ สาหรับ probe จะมีการติดสี
Fluorescence (Cy5) ร่ วมกับเครื่ อง real-time PCR โดยเตรี ยมส่ วนผสมในปฏิกิริยาพีซีอาร์ ประกอบด้วย PSUTM_
Quant kit Reaction Mix 10 l, PSUTM- Quant kit Primer Mix 8 µl และดีเอ็นเอตัวอย่าง 2 µl ปิ เปตส่ วนผสม และ
ดีเอ็นเอที่ทราบความเข้มข้นที่มาพร้อมกับชุดทดสอบ PSUTM- Quant Kit ลงใน 96-well PCR Plate ที่แช่ในน้ าแข็ง
ปิ ด PCR Plate ด้วย sealing film รี ด sealing film เพื่อไล่ฟองอาการ จากนั้นเขย่า PCR Plate เบาๆ แล้วน้ าไปปั่ น
เหวี่ยง 3000 rpm 20 วินาที แล้วนาไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง Bio-Rad CFX 96 manager โดยตั้งสถานะการทางาน
ของเครื่ อง 95C 3 นาที แล้วตามด้วย 95C 15 วินาที 60C 2 นาที จานวน 40 รอบ วิเคราะห์หาปริ มาณดีเอ็นเอ
ของมนุษย์ที่กคู้ ืนได้โดยเปรี ยบเทียบค่า Ct กับค่า Ct ที่วิเคราะห์ได้จากดีเอ็นเอที่ทราบความเข้มข้น
4.4. การเปรี ย บเที ย บปริ ม าณดี เอ็น เอ เปรี ย บเที ย บปริ ม าณดี เอ็นเอที่ กู้คืนได้จากตัวอย่างด้วย linear
regression และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะใช้ Student’s t-test

5. ผลการวิจัย
การหาปริ มาณดีเอ็นเอที่กูค้ ืนได้จะวัดจากค่า Threshold cycle (Ct) โดยเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
Ct ของดีเอ็นเอที่ทราบความเข้มข้น

รูปที่ 1: กราฟมาตรฐานของดีเอ็นเอที่ทราบความเข้มข้นที่มาพร้อมกับชุดทดสอบ PSUTM_ Quant Kit
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณดี เอ็นเอที่ กู้คืนได้จากตัวอย่าง Fresh saliva และ Saliva swabs ด้วยวิธี PCIA,
Chelex-100® และ Gentra Puregene ที่ทาการทดสอบตัวอย่างละ 4 ซ้ า (F1, F2, M1, M2) พบว่าได้ค่าเฉลี่ย Ct และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังตารางที่ 1 และเมื่อนาค่า Ct ไปวิเคราะห์หาปริ มาณดีเอ็นเอพบว่าได้ผลดังรู ปที่ 2
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ตารางที่ 1: Ct ของดีเอ็นเอตัวอย่าง Fresh saliva และ Saliva swabs
Sample
Fresh saliva
Saliva swab
Fresh saliva
Saliva swab
Fresh saliva
Saliva swab

Extraction
PCIA
PCIA
Chelex-100®
Chelex-100®
Gentra puregene
Gentra puregene

F1
22.37
22.54
22.66
28.53
29.08
29.57

F2
18.42
19.13
20.50
26.09
18.85
27.22

M1
21.21
21.82
21.67
25.56
24.16
22.59

M2
23.07
25.83
23.34
31.03
25.68
28.33

̅
𝒙
21.27
22.33
22.04
27.80
24.44
26.93

SD
2.05
2.76
1.24
2.51
4.26
3.05

รูปที่ 2 ปริ มาณดีเอ็นเอมนุษย์ที่กคู้ ืนได้จากตัวอย่าง Fresh saliva และ Saliva swabs สกัดด้วยวิธีการสกัด 3 วิธี
PCIA, Chelex-100® และชุดสกัดดีเอ็นเอ Gentra Puregene
ปริ มาณดีเอ็นเอเฉลี่ยที่กูค้ ืนได้ของตัวอย่างประเภท Fresh saliva ด้วยวิธีการสกัด 3 วิธี พบว่าการสกัด
ด้วยวิ ธี PCIA สามารถกู้คื น ดี เ อ็น เอได้ม ากที่ สุด 12.01 ng/ µl และการสกัด ด้วยวิ ธี Chelex-100® และ Gentra
Puregene สามารถกูค้ ืนดีเอ็นเอได้ 11.19 ng/ µl และ 8.65 ng/ µl ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบชนิดของตัวอย่างพบว่า
ตัวอย่างประเภท Fresh saliva สามารถกูค้ ืนดีเอ็นเอได้มากกว่าตัวอย่างประเภท Saliva swab อย่างไรก็ตามตัวอย่าง
Saliva swab สามารถกู้ คื น ดี เ อ็ น เอได้ม ากที่ สุ ด้ว ยวิ ธี PCIA (10.89 ng/µl) รองลงมาคื อ วิ ธี Gentra Puregene
(6.01ng/µl) และ Chelex-100® (5.08 ng/µl) ตามล าดับ เมื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บเชิ ง สถิ ติ โ ดยใช้ Student’s t-test
พบว่าปริ มาณดีเอ็นเอที่กูค้ ืนได้จากตัวอย่างประเภท Saliva swabs ด้วยวิธี PCIA มีปริ มาณที่มากกว่า Chelex และ
Gentra purgene อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % [ texp = 2.933 (6 d.f.) , P ≤ 0.05 ]

6. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง
ตัวอย่างประเภทน้ าลายสดนี้เมื่ออยูใ่ นปากจะรวมกับ epithelial cells ที่หลุดลอกจากเยื่อบุกระพุง้ แก้มซึ่ง
เป็ นแหล่งดี เอ็นที่ สาคัญ ในสกัดดี เอ็นเอในปั จจุบนั มี การนาชุ ดสกัด Chelex-100® และชุ ดสกัดดี เอ็นเอ Gentra
Puregene มาใช้ในห้องปฏิบตั ิการทางงนิติวิทยาศาสตร์ มากขึ้นเนื่องจากวิธีการดังกล่าวใช้เวลาในการสกัดรวดเร็ ว
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ส่ วนวิธี PCIA เป็ นวิธีการสกัดแบบดัง่ เดิมใช้สารเคมีที่มีในห้องปฏิบตั ิการทัว่ ไปและให้ปริ มาณดีเอ็นเอที่สกัดได้
เพียงพอเละมีคูณภาพสู งเหมาะกับตัวอย่างทางชีวภาพ
วิ ธี PCIA ในงานวิ จัย นี้ สามารถกู้คื น ดี เ อ็น เอมนุ ษ ย์จ ากตัว อย่ า ง Fresh saliva และ Saliva swabs ได้
มากกว่าวิธีอื่น การสกัดจากน้ าลายสดโดยตรงในปริ มาณ 100 µl ทาให้ได้ปริ มาณดี เอ็นเอที่ กู้คืนได้ม ากกว่ า
การสกัดน้ าลายที่ป้ายบนไม้พนั สาลีที่หยดน้ าลายในปริ มาณเท่ากัน เนื่องจากในขั้นตอนการสกัดตัวอย่างน้ าลายที่
ป้ ายบนไม้พนั สาลี อาจทาให้เซลล์ที่ติดบนไม้พนั สาลี หลุดออกไม่หมดทาให้ปริ มาณดีเอ็นที่สลัดได้มีปริ มาณ
น้อยกว่า และวิธี PCIA ในขั้นตอนการสกัดการเติม lysis buffer ที่มี Tris-HCl, EDTA; NaCl, และ SDS ซึ่ งทาให้
เยื่อหุ้มเซลล์ และจะย่อยโปรตี นด้วยเอนไซม์ proteinase K ทาให้เยื่อหุ้ม nucleus แตกออก DNA จะถูกปล่อย
ออกจาก nucleus มาอยู่ในสารละลาย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาการเปรี ยบเทียบปริ มาณดีเอ็นเอที่สกัดจากเลือด
ของผูเ้ สี ยชีวิตโดยวิธี Salting-out กับวิธี PCIA พบว่าการสกัดด้วยวิธี PCIA ได้ปริ มาณดีเอ็นเอสู งกว่าวิธี Saltingout อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากวิธี PCIA มีการเติม Na-acetate ทาให้ดีเอ็นเอตกตะกอนเพิ่มขึ้น เละการเติม Isoamyl
alcohol เพื่อช่ วยในการเกิ ดฟอง และยังช่ วยให้ดีเอ็นเอบริ สุทธิ์ มากขึ้น (กาญจนา สุ จิรชาโต และคณะ, 2563)
วิธีการสกัดดีเอ็นเอมีผลต่อปริ มาณดีเอ็นเอที่กคู้ ืนได้จากตัวอย่าง จากการเปรี ยบเทียบปริ มาณดีเอ็นเอที่สกัดได้จาก
กระดู กของหมูด้วยวิธี phenol-chloroform และการใช้ชุดสกัดดี เอ็นเอแบบ silica-based พบว่าการสกัดด้วยวิธี
phenol-chloroform ให้ปริ มาณดีเอ็นเอมากกว่าการใช้ชุดสกัด (Iyavoo et al., 2013)
อย่างไรก็ตามการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี Chelex-100® และชุดสกัดดีเอ็นเอ Gentra Puregene สามารถกูค้ ืน
ดี เ อ็ น เอได้ม ากกว่ า วิ ธี PCIA ซึ่ งมี ก ารศึ ก ษาการสกัด ดี เ อ็น เอจากคราบน้ า ลายด้ว ยการวิ ธี Modified Chelex
โดยเปรี ยบเทียบวิธีการสกัดแบบ Phenol-chloroform และ Modified Chelex ที่มีการเติม proteinase K ในขั้นตอน
การบ่ม และใช้ Microcon-100 (Amicon) Tube พบว่าวิธีสกัดแบบ Modified Chelex ให้ปริ มาณดีเอ็นเอที่สกัดได้
มากกว่าวิธีสกัดแบบ Phenol-chloroform (Sweet et al.,1996) ซึ่งแตกต่างกับงานวิจยั นี้ และรายงานก่อนหน้านี้ของ
Psifidi et al., 2015 ได้เปรี ยบเทียบ 11 วิธีที่เหมาะสมสาหรับการสกัด Genomic DNA สาหรับ Large-Scale WholeGenome Genotyping และ Long-Term DNA Banking จากตัวอย่างเลือดพบว่าวิธีการสกัดแบบ In-house, Modified
Dx, Modified Tissue, Modified Blood เป็ นวิธีการสกัดที่ดีที่สุดในการสกัด จีโนมดีเอ็นเอที่มีความเข้มข้นสู งจาก
ตัวอย่าง buffy coat ส่วนวิธี Phenol-chloroform ให้ปริ มาณดีเอ็นที่มีความเข้มข้นสู งแต่ในบางกรณี ในการสกัดอาจ
ทาให้ดีเอ็นเอเสี ยหาย และมี สารยับยั้งในปฏิ กิริยา PCR การใช้ชุด Kit จึ งมี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าในการสกัด
ตัวอย่างจากจีโนมดีเอ็นเอ
สาหรั บ งานวิ จัย นี้ วิ ธี PCIA สามารถกู้คื น ดี เ อ็น เอมนุ ษ ย์จากตัวอย่าง Fresh saliva และ Saliva swabs
ได้มากกว่าวิธีอื่นอย่างมีนัยสาคัญ โดยได้ปริ มาณดีเอ็นเอเฉลี่ยเท่ากับ 12.01 ng/ µl และ 10.89 ng/ µl ตามลาดับ
จากผลการศึกษานี้แสดงว่าวิธี PCIA เหมาะกับการกูค้ ืนดีเอ็นเอมนุษย์จากตัวอย่างน้ าลายมากที่สุด

7. ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจยั นี้ใช้ตวั อย่างประเภทน้ าลายสด และไม้ป้ายน้ าลายเท่านั้น หากทาการวิจยั กับตัวอย่างประเภท
อื่นๆที่สามารถพบได้ในสถานที่เกิดเหตุ เช่นก้นบุหรี่ หลอดพลาสติก หมากฝรั่ง เป็ นต้น จะทาให้สามารถเลือก
วิธีการสกัดที่ เหมาะสมกับประเภทตัวอย่างที่ ต่างออกไปได้ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณหลักสู ตรนิ ติวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่ องมื อกลางคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ทางด้านเครื่ องมือและสถานที่ในการทาวิจยั
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การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการค้นหาคาตอบของวิธีเมต้าฮิวริ สติกส์มีหลายวิธี หนึ่ งในนั้นคือ การกาหนด
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ เ หมาะสม วิ ธี ก ารดมกลิ่ น ของฉลามเป็ นวิ ธี เ มต้าฮิ วริ สติ กส์ วิธีการหนึ่ ง ที่ จ าเป็ นต้อ งสื บหา
ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมก่อนนาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา บทความนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสื บหาและตรวจสอบ
ค่ าพารามิ เ ตอร์ ข องวิ ธี ก ารดมกลิ่ น ของฉลามที่ เ หมาะสมสาหรั บ การน าไปประยุกต์ใ ช้ แ ก้ปั ญ หาการวางผัง
เครื่ องจักร โดยเริ่ มจากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ฝังกลไกการทางานของวิธีการดมกลิ่นของฉลามและ
ดาเนินการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ปัญหาการวางผังเครื่ องจักรด้วยชุดข้อมูล 5 ชุด ที่มีขนาดของปัญหาแตกต่าง
กัน ผลการวิ เ คราะห์ทางสถิ ติ จากผลเฉลยที่ ไ ด้รั บจากประยุก ต์ใ ช้วิธี ก ารดมกลิ่ น ของฉลาม แสดงให้ เห็ นว่า
ค่าพารามิเตอร์ ของวิธีการดมกลิ่นของฉลามมีผลต่อค่าคาตอบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในทุกชุดข้อมูล โดยพบว่า
รู ปแบบการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในแต่ละชุดข้อมูลมีความแตกต่างกัน
คาสาคัญ: การวางผังเครื่ องจักร การออกแบบโรงงาน วิธีการดมกลิ่นของฉลาม เมต้าฮิวริ สติกส์ การออกแบบ
การทดลอง

ABSTRACT
There are many approaches for improving the performance of metaheuristics, one of which is to adopt
the appropriate setting of algorithm's parameters. Shark Smell Optimisation ( SSO) is one of the recently
developed metaheuristics and has not been statistically investigated on the recommendation of its parameters'
setting. This paper presents the study on the investigation of appropriate setting of SSO parameters based on the
application of statistical design and analysis of experiment. The SSO-based machine layout designing program
was developed and applied to solve five different sizes of machine layout problems. The analysis on the
experimental results obtained from SSO indicated that all SSO parameters are statistically significant to its
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performance for all problem instances. There is no any single setting of SSO parameters that demonstrates its
best performance for solving all problem sizes.
Keywords: Machine Layout, Plant Design, Shark Smell Optimisation Algorithm, Metaheuristics, Design of
Experiment

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
วิธีเมต้าฮิวริ สติกส์เป็ นหนึ่ งในวิธี ที่ได้รับความนิ ยมในการนามาประยุกต์แก้ปัญหาที่มีความซับ ซ้อน
(Valdez et al., 2014) วิธีการดมกลิ่นของฉลามเป็ นวิธีเมต้าฮิวริ สติกส์วิธีการหนึ่ง ถูกนาเสนอขึ้นโดย Abedinia et
al. (2014) วิธีการนี้ได้รับแรงบัลดาลใจจากความสามารถในการล่าเหยื่อด้วยประสาทสัมผัสการรับกลิ่นที่ดีเยี่ยม
ของฉลาม ซึ่ งทาให้ฉลามสามารถระบุตาแหน่งของเหยื่อได้อย่างแม่นยา จากแรงบันดาลใจดังกล่าวจึงถูกนามา
ออกแบบเป็ นขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimisation Algorithm) นัน่ คือวิธีการดมกลิ่นของฉลาม
วิธีการดมกลิ่ นของฉลามได้ถูกนามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่ มีความซับซ้อนหลากหลายปั ญหา เช่ น
บทความของ Abedinia and Amjady (2015) ได้ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารดมกลิ่ น ของฉลามแบบดั้ง เดิ ม และแบบ
ผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาการพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม บทความของ Suliman et al. (2019) ได้ประยุกต์
วิธีการดมกลิ่นของฉลามแบบดัง่ เดิมแก้ปัญหาการจัดตารางงาน และยังมีอีกหลายบทความที่ได้นาเสนอว่าวิธีการ
ดมกลิ่นของฉลามสามารถให้ผลเฉลยที่ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ เช่น วิธีการค้างคาว วิธีการหิ่ งห้อย วิธีการค้นหาแบบ
นกกาเหว่า วิธีเชิงพันธุกรรม วิธีการหาคาตอบเหมาะที่สุดด้วยแมลงช้าง (Nastase et al., 2019; Rao et al., 2019)
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการค้น หาค าตอบของวิ ธี เ มต้า ฮิ ว ริ สติ ก ส์ ท าได้ห ลายวิ ธี เช่ น การก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ (Parameter Setting) การปรับปรุ งกลไกการค้นหาคาตอบ (Modification) และการผสมผสานกลไก
การทางานร่ วมกับวิธีเมต้าฮิวริ สติกส์อื่น ๆ (Hybridisation) โดยงานวิจยั นี้เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพด้วยการสื บหา
และกาหนดค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมของวิธีการดมกลิ่นของฉลามเพื่อแก้ปัญหาการวางผังเครื่ องจักร (Machine
Layout Problem: MLP) ทั้งนี้ ค่าพารามิเตอร์ของวิธีการดมกลิ่นของฉลามมีจานวน 4 ค่าพารามิเตอร์ ประกอบด้วย
การคูณกันระหว่างจานวนประชากรฉลามและจานวนรอบการค้นหาคาตอบซ้ าสู งสุ ด (NP* Kmax) อัตราส่วนความเร็ ว
จากัดของฉลาม (βk) ค่าบ่งชี้ ความสามารถในการทาความเร็ วของฉลาม (Ƞk) และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเฉื่ อยหรื อ
อัตราโมเมนตัม (αk ) โดยดาเนิ นการผ่านการออกแบบการทดลองเชิ งแฟกทอเรี ยล (Factorial Design) ซึ่ งน า
หลักการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติมาใช้ในการศึกษาถึงผลกระทบหลัก (Main Effect) และผลกระทบร่ วม
(Interactions) ของปั จจัยต่าง ๆ ทาให้ทราบว่าปั จจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อค่าคาตอบ และควรตั้งค่าปั จจัยต่างๆ
ที่ระดับใดเพื่อให้วิธีการดมกลิ่นของฉลามสามารถค้นหาผลเฉลยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
จากการทบทวนวรรณกรรมในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี ค.ศ. 2016 ถึงปี ค.ศ. 2021 พบว่า มีบทความ
วิจยั ที่ได้สืบหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมของวิธีดมกลิ่นของฉลามจานวน 1 บทความคือ บทความของ Wei et al.
(2019) สาหรับแก้ปัญหาการกาจัดสัญญาณรบกวน แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบงานวิจยั ที่สืบหาค่าพารามิเตอร์ ที่
เหมาะสมของวิธีการดมกลิ่นของฉลามเพื่อแก้ปัญหาการวางผังเครื่ องจักรมาก่อน บทความนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สื บหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมของวิธีการดมกลิ่ นของฉลามสาหรั บการแก้ปัญหาการวางผังเครื่ องจักรด้วย
วิ ธี ก ารออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) และวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance:
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ANOVA)โดยวัตถุประสงค์ของการวิจยั แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนินการวิจยั ผลการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะจะได้กล่าวถึงอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อสื บหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมของวิธีการดมกลิ่นของฉลามในการแก้ปัญหาการวางผังเครื่ องจักร
ด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด และวิธีการดมกลิ่นของฉลาม
ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือขั้นตอนวิธีหาคาตอบที่เหมาะที่สุด
แบบดั้งเดิม (Conventional Optimisation Algorithms: COAs) อีกลุ่มหนึ่ งคือวิธีการหาคาตอบที่เหมาะที่ สุด โดย
การประมาณค่า (Approximation Optimisation Algorithms: AOAs) (P. Pongcharoen et al., 2001) แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
ที่มา: ปรับปรุ งจาก P. Pongcharoen et al. (2001)
COAs เป็ นวิ ธี ที่ ส ามารถค้น หาผลเฉลยเหมาะที่ สุ ด (Optimal Solution) แต่ ไ ม่ เ หมาะในการน ามา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่ มีความซับซ้อนเนื่ องจากอาจใช้เวลานานในการค้นหาผลเฉลย AOAs เป็ นวิธีที่ ได้รับ
การยอมรับว่ามีความเหมาะสมสาหรับการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ผลเฉลยที่ได้จากวิธี AOAs แม้จะเป็ น
ค่าที่ใกล้เคียงกับผลเฉลยเหมาะที่สุด (Near Optimal Solution) แต่ทว่าใช้เวลาน้อยกว่ามากเมื่อนามาเปรี ยบเทียบ
กัน ทั้ง นี้ AOAs สามารถจ าแนกได้อี ก 2 วิ ธีคื อ วิ ธีการหาค่ าค าตอบแบบมี โ ครงสร้ างในการค้น หาค าตอบ
(Constructive Approach) ซึ่ งเป็ นวิธีที่มีรูปแบบเฉพาะในการค้นหาคาตอบสาหรับปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ งเท่านั้น
(Specific Problems) และวิ ธี ก ารค้ น หาค าตอบเชิ ง สุ่ ม (Stochastic Search Algorithm) หรื อเมต้ า ฮิ ว ริ สติ ก ส์
(Metaheuristics) ที่สามารถประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
เมต้าฮิวริ สติกส์เป็ นหนึ่ งในวิธีที่ นิยมนามาประยุกต์แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimisation
problems) เช่น ปั ญหาการวางผังเครื่ องจักร (Sooncharoen et al., in press), (Vitayasak et al., 2019) ปั ญหาการจัด
ตารางการผลิ ต (Chansombat et al., 2019), (Sooncharoen et al., 2020) ปั ญ หาการจัด ตารางเรี ย นตารางสอน
(Thepphakorn & Pongcharoen, 2020) ปั ญ หาการจัดหน่ วยการผลิ ตแบบเซลลู ล่ าร์ (Parika et al., 2014) การจัด
เส้นทางการขนส่ ง (Chainate et al., 2013) และปั ญหาการจัดเรี ยงกล่องลงในตูค้ อนเทนเนอร์ (Thapatsuwan et al.,
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2012) เป็ นต้น โดยมี กลไกการค้น หาค าตอบเชิ ง สุ่ ม (Stochastic search) และวนซ้ า (Iterative) ในการพัฒ นา
ผลเฉลยให้ที่ดีข้ ึนจนได้มาซึ่ งผลเฉลยที่มีค่าใกล้เคียงกับผลเฉลยเหมาะที่สุด (Pupong Pongcharoen & Hicks, 2004)
ตัวอย่างของวิธีการค้นหาคาตอบเชิงสุ่ม เช่น วิธีการเชิงพันธุกรรม (GA) การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค
(PSO) วิธีการอบอ่อนจาลอง (SA) และวิธีการดมกลิ่นของฉลาม (SSO) เป็ นต้น
กระบวนการค้นหาคาตอบของวิธีการดมกลิ่ นของฉลามมี ท้ งั หมด 2 กระบวนการได้แก่ การค้นหา
อนุ ภาคของกลิ่นในตอนเริ่ มต้น (Finding Initial Odor Particles) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนการสร้างคาตอบเริ่ มต้น และ
การเคลื่อนที่เข้าหาเหยื่อของฉลาม (Shark Movement Toward the Prey) โดยการเคลื่อนที่เข้าหาเหยื่อของฉลามมี
2 รู ปแบบ คือ การเคลื่ อนที่ ไปข้างหน้า (Forward Movement) การเคลื่ อนที่ แบบหมุน (Rotational Movement)
(Abedinia et al., 2014) ซึ่งเป็ นกลไกในการค้นหาและพัฒนาค่าคาตอบผ่าน 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดค่าพารามิเตอร์ของวิธีการดมกลิ่นของฉลาม และการสร้างคาตอบเริ่ มต้น
ขั้นตอนที่ 2 การเคลื่อนที่ไปด้านหน้าของฉลาม ซึ่ งเริ่ มจากการคานวณความเร็ วของฉลามด้วยสมการที่
(1) และการเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งใหม่ของฉลามด้วยสมการที่ (2)
ขั้นตอนที่ 3 การเคลื่ อนที่แบบหมุนของฉลามด้วยสมการที่ (3) เพื่อค้นหาคาตอบในบริ เวรโดยรอบ
ตาแหน่งใหม่ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2
𝑘
|𝑉𝑖,𝑗
| = min [|𝜂𝑘 . 𝑅1.

𝜕(𝑂𝐹)
𝜕𝑥𝑗

|

𝑘
𝑥𝑖,𝑗

𝑘−1
𝑘−1
+ 𝛼𝑘 . 𝑅2. 𝑉𝑖,𝑗
| , |𝛽𝑘 . 𝑉𝑖,𝑗
|]

(1)

J = 1,…,ND, i = 1 ,…, NP, k = 1,…, kmax
𝑌𝑖𝑘+1

= 𝑋𝑖𝑘 + 𝑉𝑖𝑘 .△ 𝑡𝑘

(2)

J = 1 ,…, NP, k = 1,…, kmax

𝑍𝑖𝑘+1,𝑚 = 𝑌𝑖𝑘+1 + 𝑅3. 𝑉𝑖𝑘

(3)

Z = 1 ,…, M, i = 1 ,…, NP, k = 1,…, kmax

เมื่อ
Vi,kj คือ ความเร็ วของฉลามที่ในมิติที่ต่างกัน
Xik คือ ตาแหน่งของฉลามเริ่ มต้น
R1, R2 คือ แปรสุ่ มที่มีค่าอยูใ่ นช่วง [0,1]
Yik+1 คือ ตาแหน่งใหม่ของฉลามที่เกิดจากการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
OF คือ สมการของฟังก์ชน
ั เป้าประสงค์
Zik+1,m คือ ตาแหน่งใหม่ที่ได้จากการเคลื่อนที่แบบหมุนของฉลาม
k คือ จานวนรอบการค้นหาคาตอบซ้ า
Vik คือ ความเร็ วของฉลามในรอบการค้นหา
βk คือ อัตราจากัดความเร็ วของฉลาม
△tk คือ ตัวระบุช่วงเวลา
R3 คือ ค่าตัวแปรสุ่ ม โดยมีค่าอยูร่ ในช่วง [-1,1]
Ƞk คือ ค่าบ่งชี้ความสามารถในการทาความเร็ วของฉลาม โดยมีค่าอยูใ่ นช่วง [0,1]
αk คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเฉื่ อยหรื ออัตราโมเมนตัม โดยมีค่าอยูใ่ นช่วง [0,1]
3.2 การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ ความแปรปรวน
การออกแบบทดลองเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ สาหรั บ การออกแบบการจ าลองเหตุ ก ารณ์ ห รื อ สภาพ
ความเป็ นจริ งให้อยู่ในสภาพที่สามารถควบคุมได้เพื่อทาให้ผอู ้ อกแบบสามารถศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
นาเข้า (Input Variables) และผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรนาเข้า (Responses) การทดลองมักจะ
ถูกนามาใช้เพื่อศึกษาถึงประสิ ทธิภาพในการทางานของระบบ
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การออกแบบเชิงแฟกทอเรี ยล (Factorial Design) เป็ นการทดลองที่พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของทุกๆ
ระดับ (Levels) ของปั จจัย (Factors) ในการทดลองทั้งหมดที่มีความเป็ นไปได้ โดยวิธีการออกแบบการทดลอง
แบบนี้เป็ นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพอย่างมากในการค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด (Talbi, 2009)
การออกแบบเชิ งแฟกทอเรี ยล (Factorial Design) สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กรณี ได้แก่ กรณี การทดลองมีปัจจัยที่
สนใจ 2 ปั จจัย และกรณี ที่มีปัจจัยในการทดลองมากกว่า 2 ปั จจัย โดยผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ต่อค่าตอบสนอง
สามารถอธิ บายได้จากผลกระทบหลัก (Main Effect) และสามารถอธิ บายได้ในแต่ละระดับของปั จจัยหนึ่งใดจะ
ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย (Montgomery, 2017)
งานวิจยั ในครั้งนี้ได้เลือกใช้การออกแบบเชิงแฟกทอเรี ยลสามระดับแบบเต็ม 3k โดย k คือ จานวนปัจจัย
ทั้งหมด ซึ่ งถูกแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า ระดับกลาง ระดับสู ง สาหรั บการสื บค้นค่าพารามิ เ ตอร์ ที่
เหมาะสมของวิธีการดมกลิ่นของฉลามในการแก้ปัญหาการวางผังเครื่ องจักร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปใน
การทดลองที่น่าเชื่อถือนั้นจาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยในงานวิจยั ในนี้ใช้วิธี
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แบบตัวแบบเชิงเส้นทัว่ ไป (General Linear
Model: GLM) ซึ่ งมีขอ้ ดีคือ สามารถอธิ บายความหมายหรื อแปลผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกิดขึ้นจาก
วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่แตกต่างกันให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันภายใต้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ได้ (พงษ์เดช สารการ และ ฎลกร จาปาหวาย, 2563)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการประมวลผล
การด าเนิ น การในขั้น ตอนนี้ เป็ นการพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ด้ว ยภาษา Visual Basic for
Application (VBA) ที่ฝังกลไกการทางานของวิธี SSO เพื่อแก้ MLP ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 2
คำตอบ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่
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7
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DataSet4
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1
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19
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ภาพที่ 2 โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สาหรับประยุกต์ใช้ SSO ในการแก้ไข MLP
ปั ญหาการวางผังเครื่ องจักรในงานวิจยั นี้ประกอบด้วยชุดข้อมูล 5 ชุดที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของ
จานวนเครื่ องจักรและผลิ ตภัณฑ์ ชุ ดข้อมูลแต่ละชุ ดจะระบุจานวนเครื่ องจักรและผลิ ตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่ น
ชุดข้อมูล M10P3 หมายความว่า ข้อมูลชุดนี้ มีจานวนเครื่ องจักร 10 เครื่ อง และมีผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ที่ต้อง
ดาเนิ นการผลิต ทั้งนี้ ชุดข้อมูลที่ 1–4 (ชุดข้อมูล M10P3, M20P5, M15P9 และ M30P10) อ้างอิงจาก Nearchou
(2006) และชุดข้อมูลที่ 5 (ชุดข้อมูล M30P27) อ้างอิงจาก ณัฏฐพงศ์ คาขาด (2551)
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วัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาการวางผังเครื่ องจักรในงานวิจยั นี้คือการค้นหาระยะทางการขนถ่ายวัสดุ
ที่ต่าที่สุด โดยฟังก์ชนั เป้าประสงค์แสดงดังสมการที่ (4)
𝑀

𝑀

𝑀𝑖𝑛 𝑍 ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗 𝐷𝑖𝑗

;𝑖 ≠ 𝑗

(4)

𝑗=1 𝑖=1

เมื่อ

M หมายถึงจานวนเครื่ องจักร
F หมายถึงความถี่ของการขนถ่ายวัสดุ
i, j หมายถึงลาดับการเรี ยงตัวของเครื่ องจักร
D หมายถึงระยะทางระหว่างเครื่ องจักร
ข้ อตกลงเบื้องต้ น (Assumptions) สาหรับปัญหาการวางผังเครื่ องจักรในงานวิจัยนี้
1. การจัดเรี ยงเครื่ องจักรจะใช้รูปแบบการจัดเรี ยงแบบหลายแถว (Multiple Rows Layout)
2. พื้ น ที่ ข องโรงงานที่ ใช้ในการจัดเรี ยงเครื่ อ งจักรในงานวิ จัย นี้ ถู กก าหนดให้เป็ นพื้นที่ รูปร่ าง
สี่ เหลี่ยมมุมฉาก
3. พื้นที่ของเครื่ องจักรถูกกาหนดตามความยาวและความกว้างเป็ นสี่ เหลี่ยมมุมฉาก และมีจุดปฏิบตั ิงาน
อยูบ่ ริ เวณจุดศูนย์กลางของเครื่ องจักร และเครื่ องจักรทุกเครื่ องไม่สามารถหมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางการจัดวางได้
4. ความสู งของเครื่ องจักรและความสู งของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเรี ยงจะไม่นามาพิจารณา
5. ระบบการขนส่ งวัสดุระหว่างเครื่ องจักรในระบบการผลิตจะดาเนินการโดยรถขนถ่ายอัตโนมัติ
(Automated Guided Vehicle: AGV) ซึ่ งสามารถเคลื่ อ นที่ เ ป็ นแนวตรงในทิ ศ ทางที่ ข นานกับ ความกว้างและ
ความยาวของพื้นที่ ที่ใช้ในการวางผังเครื่ องจักร ทั้งนี้ กระบวนการรั บส่ งวัสดุ ด้วยรถ AGV จะคานวณระยะ
ทางการเคลื่อนที่จากตาแหน่งจุดกึ่งกลางของเครื่ องจักรเสมอ
6. เวลาที่ใช้ในกระบวนการขนถ่ายวัสดุ และเวลารอคอยในกระบวนการผลิตจะไม่ถูกนามาพิจารณา
7. กาหนดให้ขนาดของการสั่งผลิต (Lot Size) มีค่าเท่ากับ 1 ในทุกผลิตภัณฑ์
4.2 ออกแบบการทดลอง (Design of Experiment)
งานวิจยั นี้ดาเนินการออกแบบการทดลองผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติโดยใช้การทดลองแฟกทอเรี ยล
เต็มรู ปแบบ (Full Factorial Design) การทดลองแบ่งระดับปัจจัยของวิธีการดมกลิ่นของฉลามทั้ง 4 ปั จจัยออกเป็ น
3 ระดับ ดังตารางที่ 1 จึงมีการทดลองรวมกัน 81 การทดลอง (มาจาก 3k โดย k คือ จานวนปั จจัยทั้งหมด) ทั้งนี้
การทดลองมีการทาซ้ า 5 ครั้ง จึงมีการทดลองรวมทั้งสิ้น 81 x 5 = 405 การทดลองต่อ 1 ชุดข้อมูล
ตารางที่ 1 ปัจจัยและการแบ่งระดับปัจจัยสาหรับการทดลอง
ปัจจัย

ต่า
25/100
1
0.1
0.1

จานวนประชากรฉลาม (NP) / รอบของการค้นหาซ้ า (Kmax)
อัตราส่ วนจากัดความเร็วของฉลาม (βk )
ค่าบ่งชี้ความสามารถในการทาความเร็ วของฉลาม (Ƞk)
สัมประสิทธิ์ความเฉื่อย (αk)

ระดับของปัจจัย
กลาง
50/50
2
0.5
0.5

สู ง
100/25
4
0.9
0.9

4.3 ทาการทดลองตามลาดับที่ได้ ทาการออกแบบ
ขั้นตอนนี้ เป็ นการดาเนินการทดลองตามลาดับการทดลองที่ ได้ทาการออกแบบไว้ผ่านโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการประมวลผล และทาการบันทึ กผลการทดลองเพื่อเตรี ย มเข้าสู่ ข้ นั ตอนการวิเคราะห์
ผลการทดลองด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป
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4.4 วิเคราะห์ ผลการทดลองด้ วยวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ผลการทดลองเริ่ มจากการวิเคราะห์การกระจายตัวของผลลัพธ์ เพื่อทดสอบว่าผลลัพธ์
ดังกล่าวมีการกระจายตัวแบบปกติหรื อไม่ก่อนนาไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แบบตัวแบบเชิงเส้น
ทัว่ ไป (GLM) เพื่อศึกษาว่าปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง รวมถึง
การกาหนดค่าพารามิเตอร์ ของวิธีการดมกลิ่นของฉลามทั้ง 4 ค่าที่ทาให้ค่าระยะทางทางการขนถ่ายวัสดุระหว่าง
เครื่ องจักรซึ่งเป็ นผลเฉลยของปัญหามีค่าต่าที่สุด

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ การกระจายตัวของผลลัพธ์ ที่ได้ จากการทดลอง
จากการทาการทดสอบการกระจายตัวผลลัพธ์ของชุดข้อมูลทั้ง 5 ด้วยการทดสอบการกระจายตัวแบบ
ปกติ (Probability Plot) ผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติที่ร้อยละความเชื่อมัน่
เท่ากับ 95
5.2 ผลการวิเคราะห์ ผลกระทบระหว่างปัจจัยหลัก และปัจจัยร่ วม
ในการวิเคราะห์น้ นั จะทาการวิเคราะห์จากค่า P–Value โดยถ้าหากค่า P–Value ของผลกระทบใดมีค่า
น้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จะสรุ ปได้ว่าปัจจัยตัวนั้นมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 2 พบว่าค่า P–Value ของค่าปัจจัยหลักได้แก่การคูณกันระหว่างจานวนประชากรฉลาม และ
จานวนรอบการค้นหาคาตอบซ้ าสู งสุ ด (NP*Kmax) อัตราส่ วนความเร็ วจากัดของฉลาม (βk) ค่าบ่งชี้ความสามารถ
ในการทาความเร็ วของฉลาม (Ƞk) และค่าสัมประสิ ทธิ์ความเฉื่อยหรื ออัตราโมเมนตัม (αk ) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ใน
ชุ ดข้อมูลที่ 1-5 จึ งสรุ ปได้ว่าค่าปั จจัย หลักดังกล่าวมี ผลกระทบต่อประสิ ท ธิ ภาพในการค้นหาคาตอบอย่ างมี
นัยสาคัญ
ตารางที่ 2 ปัจจัยและค่า P–Value ของชุดข้อมูลที่ 1-5
ปัจจัย
NP/Kmax
βk
Ƞk
αk
NP/Kmax*βk
NP/Kmax*Ƞk
NP/Kmax*αk
βk*Ƞk
βk*αk
Ƞk*αk
NP/Kmax*βk*Ƞk
NP/Kmax*βk*αk
NP/Kmax*Ƞk*αk
βk*Ƞk*αk

M10P3
0.000
0.000
0.000
0.003
0.000
0.000
0.000
0.000
0.044
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ค่า P–Value
M15P9
0.000
0.000
0.000
0.023
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

M20P5
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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M30P10
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

M30P27
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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อีกทั้งยังพบว่าค่า P–Value ของผลกระทบร่ วมระหว่าง 2 ปั จจัย และผลกระทบร่ วมระหว่าง 3 ปั จจัย
ค่าน้อยกว่า 0.05 ในทุกชุดข้อมูล จึงสรุ ปได้ว่าค่าปั จจัยร่ วมดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการค้นหาคาตอบ
5.3 สรุปผลการกาหนดค่าพารามิเตอร์ ด้วยการวิเคราะห์ GLM
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของวิธีการดังกล่าว พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแบบ
(R-Square) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อผลลัพธ์ อยู่ในระดับสู ง ทั้งนี้ ค่าพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมสาหรับ การประยุกต์ใช้วิธีการดมกลิ่นของฉลามในการแก้ไขปั ญหาการวางผังเครื่ องจักร แสดงได้
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางสรุ ปผลการกาหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของแต่ละชุดข้อมูล
ปัจจัย
NP/Kmax
βk
Ƞk
αk

M10P3
50/50
1
0.1
0.1

ชุดข้ อมูล
M15P9
50/50
1
0.9
0.9

M20P5
25/100
1
0.1
0.1

M30P10
25/100
1
0.1
0.9

M30P27
50/50
1
0.5
0.1

หลังจากสื บทราบรู ปแบบการตั้งค่าปั จจัยที่เหมาะสม ผูว้ ิจยั ได้ทาการตั้งค่าปั จจัยตามรู ปแบบดังกล่าว
เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ปั ญ หาการวางผัง เครื่ องจัก ร ซึ่ งพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของระยะทางการขนถ่ า ยวัส ดุ มี ค่ า ลดลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการตั้งค่าตามที่ Abedinia et al. (2016) ได้กาหนดค่าพารามิเตอร์ ไว้ รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบผลเฉลยที่ได้จากการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน
ชุดข้ อมูล
M10P3
M20P5
M15P9
M30P10
M30P27

ค่าพารามิเตอร์ ที่ถูกแนะนาไว้
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เมตร) ค่าเฉลี่ย (เมตร)

3.37
16.66
17.02
48.08
58.96

188.62
1348.15
1432.78
4286.45
8398.32

ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสม
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เมตร)
ค่าเฉลี่ย (เมตร)

2.13
21.02
13.02
37.91
66.08

186.69
1,344.51
1,431.05
4,281.22
8,382.45

5.3 สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับวิธีการดมกลิ่นของฉลามเพื่อแก้ไขปั ญหา
การวางผังเครื่ องจักร จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ทาให้ทราบว่าค่าพารามิเตอร์ท้งั 4 ค่าได้แก่ การคูณกันระหว่าง
จานวนประชากรฉลามและจานวนรอบการค้นหาคาตอบซ้ าสู งสุ ด (NP*Kmax) อัตราส่วนความเร็ วจากัดของฉลาม (βk)
ค่าบ่งชี้ ความสามารถในการทาความเร็ วของฉลาม (Ƞk) และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเฉื่ อยหรื ออัตราโมเมนตัม (αk )
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มี ผ ลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการค้น หาค าตอบ ทั้ง นี้ จากการประยุ ก ต์ ใ ช้ค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ เ หมาะสมใน
การแก้ปั ญ หาการวางผัง เครื่ อ งจัก ร พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการค้น หาค าตอบของวิ ธี ก ารดมกลิ่ น ของฉลามมี
ประสิ ทธิภาพการค้นหาคาตอบที่ดีข้ นึ

6. ข้อเสนอแนะ
การประยุกต์ใช้วิธีการดมกลิ่นของฉลามให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดควรดาเนินการสื บหาค่าพารามิเตอร์ ที่
เหมาะสมสาหรับปั ญหาที่ตอ้ งการศึกษาก่อนเสมอ ทั้งนี้งานวิจยั ในอนาคตอาจคานึงถึงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การค้นหาคาตอบของ SSO ด้วยการปรับแต่งกระบวนการค้นหาคาตอบ (Modification) หรื อการนาไปผสมผสาน
กับวิธีการค้นหาคาตอบแบบอื่น (Hybridisation) ด้วยก็ได้
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสอดคล้องของการประเมินระยะพัฒนาการของฟัน
โดยใช้ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และภาพรังสี ปกติ และ (2) เปรี ยบเทียบอายุจากการคานวณโดยใช้ระยะ
พัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สามจากภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และภาพรังสี ปกติ ว่ามีความสอดคล้อง
กับอายุตามปฏิทินหรื อไม่
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนาและเป็ นการศึกษาแบบย้อนหลัง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ข้อมูล
จากภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และภาพรังสี แพโนรามิก อย่างละ 79 ภาพ จากผูป้ ่ วยรายเดียวกัน ช่วงอายุ
ตั้ง แต่ 12-24 ปี ซึ่ งถ่ า ยไว้ต้ ัง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2563 ที่ ค ลิ นิ ก ทัน ตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีสาขาเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ทาการประเมินระยะพัฒนาการของฟันกราม
แท้ซี่ที่สามโดยวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยการทดสอบสหสัมพันธ์ชนิดสเปี ยร์แมน ทาการคานวณอายุโดยใช้สูตรของ
Thevissen และคณะ แล้วนาอายุที่คานวณจากฟั นกรามแท้ซี่ที่สามในภาพรั งสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และ
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ภาพรังสี ปกติกบั อายุตามปฏิทินมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยการทดสอบสหสัมพันธ์ ชนิดสเปี ยร์ แมน การวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมดกระทาโดยแยกเพศชายและเพศหญิง
ผลการวิจยั พบว่าการประเมินระยะพัฒนาการของฟั นโดยใช้ ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และ
ภาพรังสี ปกติมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 ทั้งเพศชายและเพศหญิง
เช่นเดียวกับอายุที่คานวณจากฟันกรามแท้ซี่ที่สามในภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และภาพรังสี ปกติกบั อายุ
ตามปฏิทินมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 ทั้งเพศชายและเพศหญิง
คาสาคัญ: ฟันกรามแท้ซี่ที่สาม การประมาณอายุจากฟัน อายุคานวณ อายุตามปฏิทิน

ABSTRACT
The objectives of this study were (1) to find the congruence of the staging of development of the third
molar comparing the cone-beam computed tomogram (CBCT) with plain film images, and (2) to compare the
estimated age calculated from the staging of third molar from CBCT and plain film images with chronological age.
In this descriptive and retrospective study, the sample group consisted of 79 cone-beam computed
tomogram and panoramic images, each from the same patients, age 12-24 years, taken from August 2017 to
December 2020 at Bangkokthonburi University Dental Student Clinic in Chiang Mai, Thailand, using a random
sampling method. The developmental stage of the third molar from CBCT was compared to those of plain film
using Spearman’s rank correlation coefficient. Estimated age calculated from the staging of third molar using the
formula of Thevissen et al. and cone-beam computed tomogram and plain film images were compared with
chronological age using Spearman’s rank correlation coefficient. All data analyses were done separately for males
and females.
For the results, the evaluation of the developmental stage of the third molar showed strong positive
correlation between the development score from CBCT and plain film radiographs in both males and females
(p = 0.01). The strong positive correlations between the estimated age from plain film and chronological age were
found in both males and females (p = 0.01). The strong positive correlations between the estimated age from
CBCT radiography and chronological age were found in both males and females (p = 0.01).
Keywords: Third Molar, Dental Age Estimation, Estimated Age, Chronological Age

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในการรั กษาทางทัน ตกรรมจัด ฟั น ปั จ จัย หนึ่ งที่ ส่ง ผลต่ อความสาเร็ จ ของการรั กษา คื อ ช่ วงเวลาที่
เหมาะสม ทันตแพทย์จดั ฟั นจาเป็ นต้องประเมินว่าผูป้ ่ วยอยู่ในช่วงระยะเวลาใดของการเจริ ญเติบโต บางกรณี
จาเป็ นต้องให้การรักษาก่อนช่วงที่มีการเจริ ญเติบโตสู งที่สุด ในขณะที่การรักษาบางอย่างจาเป็ นให้พน้ ช่วงเวลา
ดังกล่าวไปก่อน อายุทางชีวภาพ (biological age) บางครั้งอาจมีความแตกต่างจากอายุตามปฏิทิน (chronological
age) (Rhrich1 และ Aghoutan, 2019) โดยอาจมี ปัจจัยต่างๆมาเกี่ ยวข้อง ทั้งปั จจัยทางกรรมพันธุ์และปั จจัยจาก
สิ่ งแวดล้อม (Li และคณะ, 2020)
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การประมาณอายุโดยใช้ฟัน (dental age estimation) เป็ นการประเมินอายุทางชี วภาพแบบหนึ่ ง ซึ่ งสามารถ
กระทาได้ท้ งั การประเมิ นลักษณะทางกายภาพ การเปลี่ ยนแปลงทางชี วเคมี และลักษณะที่ปรากฏในภาพรังสี
โดยเทคนิคที่สามารถนามาใช้ทางคลินิกนั้นเป็ นการประเมินลักษณะทางภาพรังสี ในขณะที่การประเมินลักษณะ
ทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีจะมีประโยชน์ในทางนิติทนั ตวิทยา (forensic dentistry) (Panchbhai,
2011; Puranik และคณะ, 2015)
การประมาณอายุโดยใช้ฟันนั้นมีหลายเทคนิ ค เช่น วิธีของเดเมอร์ เจียน (Demirjian’s method) วิธีของ
นอลลา (Nolla’s method) และวิธีของกลี เซอร์ และฮันต์ (Gleiser and Hunt’s method) (Puranik และคณะ, 2015)
ซึ่ งแต่ละเทคนิคจะมีความแม่นยาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ฟันแต่ละซี่ จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการประมาณ
อายุที่แตกต่างกัน โดยฟั นกรามแท้ซี่ที่สาม (third molar) จะเริ่ มมีการสะสมแร่ ธาตุและปรากฏในภาพรังสี ต้ งั แต่
ช่วงอายุประมาณ 7-10 ปี มีการสร้างรากฟันที่สมบูรณ์ที่อายุประมาณ 18-25 ปี และคงอยูต่ ลอดชีวิต (Rhrich1 และ
Aghoutan, 2019) ฟันซี่ดงั กล่าวจึงเหมาะที่จะใช้ประมาณอายุในช่วงวัยรุ่ นถึงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
สาหรับการศึกษาเกี่ยวกับการประมาณอายุโดยใช้ฟันในประเทศไทยนั้นมีรายงานการศึกษาความถูกต้อง
ของค่าจุดตัดคามีเรี ยร์ สาหรับฟั นกรามล่างแท้ซี่ที่สามที่ใช้ในการประมาณอายุ 18 ปี (Vongrasameejaroon และ
Kunotai, 2019) และพบข้อจากัดของการใช้ภาพรังสี ปกติในการประเมินปลายรากฟันอันเนื่องมาจากตาแหน่ ง มี
การซ้อนทับและมีการพัฒนาของรากฟันที่หลากหลาย (variation) ทาให้ไม่สามารถประเมินลักษณะปลายรากฟัน
ได้หรื อส่ งผลให้วดั ค่าได้คลาดเคลื่ อน การประเมิ นพัฒนาการของฟั นกรามแท้ซี่ที่สาม และการประมาณอายุ
โดยใช้ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์อาจให้ความละเอียดและแม่นยาสู งในการวัดค่าต่างๆ ที่สนใจในการศึกษา
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรี ยบเทียบความสอดคล้องของการประเมินระยะพัฒ นาการของฟัน
โดยใช้ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และภาพรังสี ปกติ และเปรี ยบเทียบอายุจากการคานวณโดยใช้ร ะยะ
พัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สามจากภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และภาพรังสี ปกติว่ามีความสอดคล้อง
กับอายุตามปฏิทินหรื อไม่

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เปรี ยบเทียบความสอดคล้องของการประเมินระยะพัฒนาการของฟัน โดยใช้ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัย
คอมพิวเตอร์และภาพรังสี ปกติ
(2) เปรี ยบเทียบอายุจากการคานวณโดยใช้ระยะพัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สามจากภาพรังสี ส่วนตัด
อาศัยคอมพิวเตอร์และภาพรังสี ปกติว่ามีความสอดคล้องกับอายุตามปฏิทินหรื อไม่

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การประมาณอายุโดยใช้ฟัน เป็ นการประเมินอายุทางชีวภาพแบบหนึ่ง ซึ่ งเทคนิคที่สามารถนามาใช้ทาง
คลินิกคือการประเมินโดยใช้ภาพรังสี โดยช่วงอายุที่มีความสาคัญทางคลินิกสาหรับงานทันตกรรมจัดฟันเป็ นช่วง
วัยรุ่ นต่อเนื่องถึงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น โดยเริ่ มมีการรายงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1941 (Schour และ Massler, 1941) ซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้แบ่งระยะพัฒนาการของฟั นแท้และฟั นน้ านมในประชากรอายุต้ งั แต่ 4 เดื อน ถึ ง 21 ปี ออกเป็ น 21 ระยะ
โดยไม่ ไ ด้แบ่ง เป็ นการประเมิ น อายุของเพศชายและหญิ ง ซึ่ ง เป็ นข้อ จากัด เนื่ อ งจากเพศชายและเพศหญิ งมี
พัฒนาการของร่ างกายไม่พร้อมกัน ทาให้เทคนิคที่มีการพัฒนาขึ้นมาหลังจากนั้นมักมีการวิเคราะห์แยกระหว่าง
2534

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เพศชายและเพศหญิ ง เช่ น เทคนิ คของนอลลา (Nolla, 1960) หรื อ เทคนิ คของคาเมอเรี ย ร์ (Cameriere, 2006)
ซึ่งประเมินการปิ ดของรากฟันตั้งแต่ฟันตัดแท้ซี่กลางไปจนถึงฟันกรามแท้ซี่ที่สองล่างซ้าย ผูว้ ิจยั ได้เสนอสู ตรจาก
การวิ เ คราะห์ ถ ดถอย (regression formula) ว่ า อายุ = 8.971 + 0.375g + 1.631x5 + 0.674N0 -1.034s – 0.176sN0
โดยค่า g เป็ นตัวแปรของเพศ (gender) ซึ่ งกาหนดให้เพศชายเท่ากับ 1 และเพศหญิงเท่ากับ 0 ค่า s เป็ นผลรวม
(sum) ของระยะรากฟันที่เปิ ดที่ผา่ นกระบวนการปรับค่ามาตรฐาน (normalize) แล้ว ส่วนค่า N0 เป็ นจานวนฟันที่มี
การสร้างรากฟันสมบูรณ์
ผูท้ ี่อยู่ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นจะมีพฒั นาการของรากฟั นตั้งแต่ฟันตัดแท้ซี่กลางไปจนถึงฟั นกรามแท้ซี่ที่
สองอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีเฉพาะฟันกรามแท้ซี่ที่สาม ซึ่งโดยทัว่ ไปจะขึ้นมาในช่อง
ปากที่ช่วงอายุประมาณ 17-21 ปี นอกจากนี้มีผวู ้ ิจยั บางรายศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดของโพรงประสาทฟัน
เช่น เทคนิ คของควัลล์ (Kvaal, 1995) ซึ่ งสร้างสมการที่ใช้คานวณอายุ เท่ากับ 129.8 – (316.4 x m)(6.8 X [W-L])
โดยค่า m หมายถึงค่าเฉลี่ย (mean) ของสัดส่ วนทั้งหมด W-L หมายถึงผลต่างระหว่างความกว้างกับความสู งของ
โพรงประสาทฟัน
สาหรั บการใช้พฒ
ั นาการของฟั นกรามแท้ซี่ที่สามในการประมาณอายุน้ ัน จากการทบทวนพบว่ า มี
เทคนิ คที่นิยมใช้อยู่ 3 เทคนิ คด้วยกัน เทคนิ คแรก คือ การประเมิ นการปิ ดของรากฟั นของคาเมอเรี ยร์ ซ่ ึ งเริ่ มมี
รายงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 โดย Cameriere และคณะได้ศึกษาเปรี ยบเทียบเทคนิคดังกล่าวกับเทคนิคของเดเมอร์
เจียนในการประมาณอายุคนผิวขาวที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป (Cameriere และคณะ, 2008) และได้ใช้เทคนิคนี้ใน
การทดสอบค่าจุดตัดเพื่อแบ่งกลุ่มผูท้ ี่มีอายุมากและน้อยกว่า 18 ปี และพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็ นอย่างดี ในปี
ค.ศ. 2019 Vongrasameejaroon และ Kunotai ได้ใช้เทคนิคนี้ในการทดสอบค่าจุดตัดเพื่อแบ่งกลุ่มอายุ 18 ปี ในคนไทย
(Vongrasameejaroon และ Kunotai, 2019) พบว่าค่าดังกล่าวมีความไว (sensitivity) เท่ากับ 60.7% ในเพศหญิง และ
45.8% ในเพศชาย มีความจาเพาะ (specificity) เท่ากับ 87.5% ในเพศหญิง และ 93.9% ในเพศชาย
การประมาณอายุโ ดยพิ จ ารณาจากระยะพัฒนาการของฟั นโดยเทคนิ คของเดเมอร์ เจี ย นมี การแบ่ง
พัฒนาการออกเป็ น 8 ระยะตั้งแต่ A ถึง H (Demirjian, 1973) ส่วนเทคนิคของกลีเซอร์และฮันต์ (Gleiser และ Hunt,
1955) ปรั บ ปรุ ง โดยโคห์ เ ลอร์ (Kohler, 1994) แบ่ ง พัฒ นาการออกเป็ น 10 ระยะตั้ง แต่ ร ะยะที่ 1 ถึ ง 10 โดยมี
การศึกษาในกลุ่มประชากรไทยหลายการศึกษา เช่น งานวิจยั ของ Thevissen และคณะซึ่งได้ทาการทดสอบเทคนิค
ของกลีเซอร์ และฮันต์ปรับปรุ งโดยโคห์เลอร์ และพัฒนาสู ตรที่ใช้ในการคานวณอายุในประชากรไทย (Thevissen
และคณะ, 2009) ส่ วน Duangto และคณะได้ใช้เทคนิคของเดเมอร์ เจียนในการประมาณอายุคนไทย ตั้งแต่ช่วงวัย
เด็ก วัยรุ่ น จนถึงวัยผูใ้ หญ่ (Duangto และคณะ, 2016)
นอกจากนี้ ยัง มี ง านวิ จัย ของ Wongwanatpong และคณะซึ่ งได้ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความแม่ น ย าของ
เครื่ องมือในการประมาณอายุดว้ ยเทคนิคของเดเมอร์ เจียนเปรี ยบเทียบกับเทคนิคของกลีเซอร์ และฮันต์ปรับปรุ ง
โดยโคห์เลอร์ (Wongwanatpong และคณะ, 2020) พบว่าการประมาณอายุดว้ ยวิธีเดเมอร์ เจียนมีความใกล้เคียงกับ
อายุตามปฏิทิน ในขณะที่เทคนิคของกลีเซอร์ และฮันต์ปรับปรุ งโดยโคห์เลอร์ อายุที่คานวณได้มีความสอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกันกับอายุตามปฏิทิน แต่มีค่ามากกว่าอายุตามปฏิทิน
นอกจากผลการศึกษาที่พบว่าอายุของคนไทยที่คานวณจากสู ตรมีความสอดคล้อง แต่ขาดความแม่นยา
แล้วปัญหาที่พบอีกประการคือการประเมินพัฒนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณปลายรากฟัน มักพบลักษณะแปร
ผันทาให้การกาหนดระยะ หรื อการวัดการปิ ดของรู ปลายรากฟั นโดยเทคนิ คของคาเมอเรี ยร์ จากภาพรังสี ป กติ
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ซึ่งเป็ นภาพ 2 มิติมีความคลาดเคลื่อน จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งทาการศึกษาจากภาพรังสี ส่วนตัดอาศัย
คอมพิวเตอร์ (ภาพ 3 มิติ) ว่าจะมีความแม่นยาสู งกว่าภาพรังสี ปกติหรื อไม่
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การประมาณอายุจากฟันแท้

พัฒนาการของฟันที่มีช่วงพัฒนาการ
ยาวนานเหมาะสมกับช่วงอายุ

ประเมินพัฒนาการ
ของฟันกรามแท้
ซี่ที่สามจากภาพรังสี
ปกติ

ใช้สูตรคานวณอายุในคนไทยของ
Thevissen และคณะ

มีขอ้ จากัดจากภาพรังสี ปกติ

การประเมินพัฒนาการของฟัน
กรามแท้ซี่ที่สามจากภาพรังสี
ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์

อายุคานวณ

อายุที่คานวณได้มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงกับอายุจริ ง
แต่ไม่แม่นยา

ผูว้ ิจยั เพิ่มช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างคนไทยให้กว้างมากขึ้น
12-24 ปี

สูตรคานวณอายุในคนไทย
หาสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่
สามจากภาพรังสี ปกติกบั พัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สามจาก
ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์

หาสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอายุคานวณกับ
อายุตามปฏิทิน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
1. สัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ แสดงความสัมพันธ์ ในระดับสู งระหว่างพัฒนาการของฟั นกรามแท้
ซี่ที่สามจากภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์และพัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สามจากภาพรังสี ปกติ
2. อายุจากการคานวณมีความสอดคล้องกับอายุตามปฏิทิน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั เชิงพรรณนาและเป็ นการศึกษาแบบย้อนหลัง
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ใช้ข้อ มู ล ภาพรั ง สี แ พโนรามิ กและภาพรั ง สี ส่วนตัด อาศัย คอมพิ วเตอร์ อ ย่างละ 79 ภาพ จากผูป้ ่ วย
คนเดียวกันช่วงอายุต้ งั แต่ 12-24 ปี ซึ่ งถ่ายไว้ต้ งั แต่เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่คลินิก
ทันตกรรมมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี สาขาเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
4.3 เครื่ องมือวิจัย
กระดาษลอกลาย (tracing paper) จออ่านภาพรังสี (view box) และดินสอ
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นการสังเกต (observation) และเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อ -นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปี เกิด
วัน ที่ ถ่ า ยภาพรั ง สี และมี ก ารใช้ ภ าพถ่ า ยรั ง สี จ ากฐานข้อ มู ล ของผู ้ป่ วยที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก ทัน ตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีสาขาเชียงใหม่ โดยทาการประเมินระยะการพัฒนาของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สาม โดยวิธี
ของกลีเซอร์และฮันต์ปรับปรุ งโดยโคห์เลอร์ ในทั้งภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์และภาพรังสี ปกติ ดังแสดง
รู ปที่ 2 และ 3

รูปที่ 2 แสดงภาพระนาบต่างๆ ของฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ที่สามซี่เดียวกันจากภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รูปที่ 3 แสดงระยะการพัฒนาของฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สามจากภาพรังสี ปกติ
โดยวิธีของกลีเซอร์และฮันท์ปรับปรุ งโดยโคห์เลอร์
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของผูป้ ระเมินกระทาโดยสถิติแคปปา ในส่ วนของการวัดความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน
กระท าโดยสถิ ติ สัม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ภ ายในชั้น (intraclass correlation) ตัวอย่าง หาความสอดคล้องของ
การประเมินระยะพัฒนาการของฟั นกรามแท้ซี่ที่สามของทั้ง 2 เทคนิ คโดยวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบ
สหสัมพันธ์ชนิดสเปี ยร์ แมน ทาการคานวณอายุโดยใช้สูตรที่เคยมีรายงาน (Thevissen และคณะ, 2009) แล้วนา
อายุที่คานวณจากฟั นกรามแท้ซี่ที่สามในภาพรังสี รังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และภาพรังสี ปกติกบั อายุต าม
ปฏิทินมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยการทดสอบสหสัมพันธ์ชนิดสเปี ยร์ แมน การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดกระทาโดย
แยกเพศชายและหญิง
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5. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ภาพรังสี ท้ งั แบบปกติและภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ ในผูป้ ่ วยจานวน 79 ราย
พบมีพฒั นาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สามในระยะต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 ความน่าเชื่อถือของผูป้ ระเมินกระทา
โดยสถิติแคปปามีค่าเท่ากับ 0.854 ในภาพรังสี 2 มิติและมีค่าเท่ากับ 0.941 ในภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
ในส่ วนของการวัดความสอดคล้องของผูป้ ระเมินกระทาโดยสถิติ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์ภายในชั้นมีค่าเท่ากับ
0.912 ในภาพรังสี 2 มิติและมีค่าเท่ากับ 0.946 ในภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 1 แสดงพัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สามในระยะต่างๆจากทั้งภาพรังสี แบบปกติและภาพรังสี ส่วนตัด
อาศัยคอมพิวเตอร์
ระยะ
พัฒนาการ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

จานวนซี่ 18 ที่พบ
จากภาพรังสี
ปกติ
CBCT
1
0
5
1
6
4
7
8
12
12
13
8
7
10
9
6
10
7
70
56

จานวนซี่ 28 ที่พบ
จากภาพรังสี
ปกติ
CBCT
0
0
4
0
5
6
8
10
10
9
11
11
13
9
7
7
9
4
67
56

จานวนซี่ 38 ที่พบ
จากภาพรังสี
ปกติ
CBCT
0
0
7
2
5
4
5
6
8
6
16
14
8
13
17
13
5
3
71
61

จานวนซี่ 48 ที่พบ
จากภาพรังสี
ปกติ
CBCT
0
0
8
1
3
4
5
6
13
7
11
12
13
10
12
11
4
4
69
55

ทาการทดสอบความสอดคล้องระหว่างระยะพัฒนาการของฟั น กรามแท้ซี่ที่สาม เมื่ อวิเคราะห์จาก
ภาพรังสี ปกติกบั ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ โดยทาการวิเคราะห์แยกระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (r) อยู่ ใ นช่ ว งตั้ง แต่ r = 0.597- 0.817 ในเพศชายเรี ย งล าดับ ตามค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ จากน้อยไปมาก ได้แก่ ฟั นกรามล่างขวาซี่ ที่สาม (r = 0.597) ฟั นกรามล่างซ้ายซี่ ที่สาม (r = 0.639)
ฟั นกรามบนขวาซี่ ที่สาม (r = 0.713) และฟั นกรามบนซ้ายซี่ ที่สาม (r = 0.817) ส่ วนในเพศหญิงค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วงตั้งแต่ r = 0.740 -0.867 เรี ยงลาดับตามค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จากน้อยไปมาก ได้แก่
ฟั นกรามบนขวาซี่ ที่สาม (r = 0.740) ฟั นกรามบนซ้ายซี่ ที่สาม (r = 0.754) ฟั นกรามล่างซ้ายซี่ ที่สาม (r = 0.793)
และฟันกรามล่างขวาซี่ที่สาม (r = 0.867); p = 0.01
เมื่อใช้สูตรคานวณอายุ จาก Thevissen et al.18 โดยใช้ระยะพัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สาม ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ภาพรังสี ปกติ ได้ค่าเฉลี่ยของอายุคานวณเพศหญิงเท่ากับ 18.43 +/- 1.77 ปี ค่าเฉลี่ยของอายุคานวณ
เพศชายเท่ากับ 18.95 +/-1.82 ปี ในขณะที่ อายุตามปฏิ ทินได้ค่าเฉลี่ ยของอายุ เพศหญิ ง เท่ากับ 18.64 +/- 2.74 ปี
ค่าเฉลี่ยของอายุเพศชายเท่ากับ 20.37 +/-2.82 ปี การนาอายุคานวณจากฟันกรามแท้ซี่ที่สามในภาพรังสี ปกติและ
อายุตามปฏิทินมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยการทดสอบสหสัมพันธ์ชนิดสเปี ยร์ แมนพบว่า อายุคานวณจากฟันกราม
แท้ซี่ที่สามในภาพรังสี ปกติและอายุตามปฏิทินมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่
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ร้อยละ 99 ทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างอายุคานวณที่ได้จากการวิเคราะห์
ภาพรังสี ปกติกบั อายุตามปฏิทินในเพศชายเท่ากับ 0.603 (strong positive relationship) ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์
ระหว่างอายุคานวณกับอายุตามปฏิทินในเพศหญิงเท่ากับ 0.603 (strong positive relationship); p = 0.01
เมื่อใช้การวิเคราะห์ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ ได้ค่าเฉลี่ยของอายุคานวณเพศหญิงเท่ากับ 18.57
+/- 1.55 ปี ค่าเฉลี่ยของอายุคานวณเพศชายเท่ากับ 18.91 +/-1.52 ปี การนาอายุคานวณจากฟั นกรามแท้ซี่ที่สาม
และอายุตามปฏิทินในภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ มาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยการทดสอบสหสัมพันธ์ชนิ ด
สเปี ยร์ แมนพบว่า อายุคานวณจากฟันกรามแท้ซี่ที่สามในภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และอายุตามปฏิทินมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 ทั้งเพศชายและเพศหญิง และค่าสัมประสิ ทธ์
สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างอายุคานวณที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ กบั อายุตามปฏิทินใน
เพศชายเท่ากับ 0.558 (strong positive relationship) ค่าสัมประสิ ทธ์สหสั มพันธ์ระหว่างอายุคานวณกับอายุต าม
ปฏิทินในเพศหญิงเท่ากับ 0.686 (strong positive relationship); p = 0.01

6. อภิปรายผล
การศึกษาเปรี ยบเทียบความสอดคล้องของการประเมินระยะพัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สามโดยใช้
ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ และภาพรังสี ปกติ และการเปรี ยบเทียบอายุจากการคานวณจากฟันกับอายุตาม
ปฏิทินในงานวิจยั ครั้งนี้กระทาในกลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุตามปฏิทินระหว่าง 12-24 ปี เนื่องจากเป็ นกลุ่มส่วนใหญ่
ที่ ม ารั บ การรั กษาทางทันตกรรมจัด ฟั น โดยท าการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล แยกเพศชาย เพศหญิ ง เพราะเพศหญิ งมี
การเจริ ญเติบโตเร็ วกว่าเพศชาย
จากการศึ กษาของ Wongwanatpong และคณะพบว่ าการประมาณอายุโ ดยวิ ธีของกลี เซอร์ และฮัน ต์
ปรับปรุ งโดยโคห์เลอร์ มีค่าความไวมากกว่าวิธีเดเมอร์ เจียนทั้งในฟันซี่ 38 และ 48 ดังนั้นการประมาณอายุโดยวิธี
ของกลี เซอร์ และฮันท์ปรั บปรุ งโดยโคห์เลอร์ สามารถใช้ตรวจคัดกรองบุคคลเบื้ องต้นในปริ มาณมากๆ ได้ดี
(Wongwanatpong และคณะ, 2020) นอกจากนั้นมีหลายงานวิจยั ทาในช่วงอายุใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั
ต้องการศึ กษา การประมาณอายุโดยใช้ฟันกรามแท้ซี่ที่สามทาให้การทานายอายุได้ช่วงกว้างขึ้นและพยายาม
ปรับปรุ งให้มีความแม่นยามากขึ้น และพบว่าระยะพัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สามมีความสัมพันธ์กบั อายุและ
ให้ความแม่นยาที่สุดในการประมาณอายุเมื่อเทียบกับเกณฑ์การวัดอื่น (Thevissen และคณะ, 2009; Thevissen และ
คณะ, 2011; Thevissen และคณะ, 2012)
ผลการศึกษาพบว่าการประเมินระยะพัฒนาการของฟั นกรามแท้ซี่ที่สามโดยใช้ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัย
คอมพิวเตอร์มีความสอดคล้องกันกับภาพรังสี ปกติ ดังนั้นการประเมินระยะพัฒนาการของฟันเพื่อประมาณอายุจึง
สามารถใช้ภาพรั งสี ปกติ ได้ อย่างไรก็ตามพบว่า ภาพรั งสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ จะสามารถประเมิ นระยะ
พัฒนาการของฟันได้ดีกว่าภาพรังสี ปกติในกรณี ตาแหน่งของรากฟันมีการบิดหมุน ล้มเอียงหรื อมีสิ่งบดบัง การใช้
ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นภาพรังสี สามมิติทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถประเมินรากฟันได้ทุกระนาบแต่มี
ข้อจากัดในเรื่ องปริ มาณรังสี ที่มากกว่าภาพรังสี ทางทันตกรรมทัว่ ไปและมีราคาแพงกว่า กรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีภาพรังสี
ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์อยูแ่ ล้วถือเป็ นผลดี แต่หากไม่มีก็สามารถใช้ภาพรังสี ปกติทดแทนได้
จากผลการศึ กษาอายุค านวณทั้ง จากภาพรั ง สี ส่ ว นตัด อาศัย คอมพิ ว เตอร์ แ ละภาพรั ง สี ป กติ มี ค วาม
สอดคล้อ งกับ อายุ ต ามปฏิ ทิ น แต่ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นไม่ แ ม่ น ย าซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาก่ อ นหน้า นี้
(Wongwanatpong และคณะ, 2020) ซึ่งใช้สูตรของ Thevisson และคณะ ดังนั้นการเลือกประชากรที่ศึกษาควรเพิ่ม
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ความจาเพาะของภูมิลาเนาประชากร รวมทั้งเพิ่มจานวนและการกระจายของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุให้
มากขึ้นก็อาจจะทาให้การพัฒนาสู ตรคานวณอายุมีความแม่นยามากยิ่งขึ้น
ในส่ ว นของการประเมิ น อายุ จ ากฟั น ในการศึ ก ษานี้ ใช้ฟั น ทั้ง ฟั น บนและล่ า งเพื่ อ เปรี ย บเที ย บให้
ครอบคลุม ทั้งนี้เพราะฟันบนมักถูกโครงสร้างใบหน้าบดบังมากกว่าฟันล่าง ส่ วนฟันด้านซ้ายและขวาในกระดูก
ขากรรไกรเดี ยวกันมี ระยะพัฒนาการที่ ไม่มีค วามแตกต่ างอย่างมี นัย สาคัญ สอดคล้อ งกับรายงานก่ อนหน้ า นี้
(Raungpaka, 1988) ท าให้ สามารถเลื อ กฟั น ด้านซ้ ายหรื อ ขวาทดแทนฟั น อี กด้านที่ ไ ม่ ชัด เจนหรื อ หายไปได้
การประเมินอายุจากฟันจากสู ตรของ Thevissen และคณะ ซึ่ งเป็ นสู ตรที่เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างคนไทยอายุ 15-24
ปี แต่ในการศึกษานี้มีช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างกว้างกว่า จึงอาจมีผลต่อการแปลผล โดยอายุที่คานวณได้มกั ต่ากว่า
อายุตามปฏิ ทินในทั้งสองเพศ การเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่าง และพิจารณาสร้างสู ตรใหม่อาจทาให้ การแปลผล
มีความถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษานี้ น้ อ ยและการกระจายกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามช่ ว งอายุ ต่ า การน า
ผลการศึกษาไปใช้อาจต้องพิจารณาร่ วมกับการศึกษาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
(2) การประเมินอายุจากฟั นจากสู ตรของ Thevissen และคณะ เป็ นสู ตรที่เหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง
คนไทยอายุ 15-24 ปี แต่ในการศึกษานี้มีช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างกว้างกว่า จึงควรระมัดระวังในการนาผลการศึกษา
ไปใช้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรทาการวิจยั สร้างสู ตรคานวณโดยใช้สมการถดถอย แล้ว ทดสอบสู ตรคานวณอายุในคนไทย และหา
อัตราร้อยละของผูป้ ่ วยที่สามารถใช้อายุฟันในการคานวณหาอายุตามปฏิทิน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้เป็ นประโยชน์
กับสาขาวิชาชีพอื่นๆ
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บทคัดย่อ
ชาเป็ นเครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ทางสุ ขภาพเนื่องมาจากสารต้านอนุมูลอิสระ เป็ นหนึ่งในเครื่ องดื่มที่ได้รับ
ความนิ ย มมาก ผูด้ ื่ ม ส่ วนหนึ่ ง ชื่ น ชอบการเติ ม นมลงในชา อย่างไรก็ต ามการเติ ม นมลงในชาอาจ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชา เนื่องจากโปรตีนในนมอาจทาปฏิกิริยากับสารโพลีฟีนอลในใบชา
ที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่สาคัญของชา การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินผลของการเติมนม ได้แก่ นมอัลมอนด์
นมวัว นมข้าว หรื อนมถัว่ เหลือง ต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาดาชนิดอิงลิชเบรกฟาสต์ ทดลอง
โดยวัดปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดของตัวอย่างชา 200 มิลลิลิตร เทียบกับตัวอย่างชาที่เติมนมชนิดต่างๆ และวัดค่า
ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระของตัวอย่างชาที่เติมนมแต่ละชนิ ดด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) antioxidant assay ผลการศึ ก ษาพบว่ า การเติ ม นมชนิ ด ต่ า งๆ ลงในชาชนิ ด อิ ง ลิ ช เบรกฟาสต์ ไม่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและค่าความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุ ป สามารถใช้นมอัลมอนด์ นมวัว นมข้าว หรื อนมถัว่ เหลือง ในการเติมชาอิงลิชเบรกฟาสต์ได้โดยไม่ทาให้
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาลดลง
คาสาคัญ: ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ, ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมด, ชาดา, นม, DPPH

ABSTRACT
Tea, which has various health benefits due to its antioxidant capacity, is a popular beverage worldwide.
In Thailand, drinking tea has become more popular these days, and many people like drinking tea with the addition
of milk. However, adding milk to tea infusion may interfere with the antioxidant capacity of tea as tea polyphenols
which are the main antioxidant may interact with the protein in milk. This study focused on assessing the
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consequence of the addition of different kinds of milk, including almond milk, cow's milk, rice milk, and soy
milk, on antioxidant of tea infusion. In this study, the total polyphenol content of English breakfast tea infusion
200 ml with and without the addition of 50 mL of each milk was analyzed then 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) antioxidant assay was used to measure the antioxidant capacity of each tea sample. The result shown that
English breakfast tea infusion with or without each type of milk, either total polyphenol content or antioxidant
capacities measured by DPPH assay, do not change significantly. The data indicated that almond milk, cow's
milk, rice milk, or soy milk could be added to English breakfast tea without decreasing the antioxidant capacity
of tea.
Keywords: Antioxidant Capacity; Total Polyphenol Content; Black Tea; Milk; DPPH

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ชาเป็ นหนึ่งในเครื่ องดื่มสุ ขภาพที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก และยังมีประโยชน์ทางสุ ขภาพมากมาย
ชามีสารโพลีฟีนอลสู ง ซึ่ งเป็ นสารสาคัญในชาที่ทาให้ชามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ สารอนุมูลอิสระ
ในร่ างกายมาจากกระบวนการเผาผลาญเพื่ อ สร้ างพลัง งาน และปั จ จัย ภายนอก เช่ น มลภาวะ การสู บ บุ ห รี่
กระบวนการอักเสบ ส่ งผลต่อการทางานของเยื่อหุ้มเซลล์ และทาให้เกิดโรคเรื้ อรังได้ การบริ โภคชาจึงส่ งผลใน
การลดโรคเรื้ อรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ ง (Serafini และคณะ, 2011) สารโพลีฟีนอล
ในชาพบได้ในชาเขียวและชาดาซึ่งเป็ นชาสองชนิดที่เป็ นที่นิยมและเป็ นที่รู้จกั มีสารฟลาโวนอลที่แตกต่างกันเป็ น
องค์ประกอบ ในขั้นตอนการผลิตชาเขียว ใบชาจะถูกอบไอน้ าทันทีหลังจากเก็บใบชาเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิ เดชันของสารโพลีฟีนอล ในกระบวนการผลิตชาดา ใบชาจะผ่านกระบวนการหมักด้วยเอนไซม์ โดยทาให้
โครงสร้ างในระดับเซลล์ของใบชาแตกออก และท าให้เกิ ดปฏิ กิริ ยาออกซิ เดชันของใบชาก่ อนที่ จะอบแห้ง
ในขั้นตอนนี้สารโพลีฟีนอลหลักที่พบในใบชาซึ่งประกอบด้วยเอพิคาเทชิน (epicatechin, EC) เอพิคาเทชินกัลเลต
(epicatechin gallate, ECG) เอพิ กั ล โลคาเทชิ น (epigallocatechin, EGC) และเอพิ กั ล โลคาเทชิ นกั ล เลต
(epigallocatechin gallate, EGCG) จะถูกเปลี่ ยนเป็ นสารโพลี ฟีนอลในกลุ่ม ที อ ะเฟลวิน (theaflavins) และกลุ่ ม
ทีอะรู บิจิน (thearubigins) ที่มีความหนาแน่นมากขึ้นโดยเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส (Del Rio และคณะ, 2004)
องค์ป ระกอบของชาดาแต่ล ะชนิ ด มี ความแตกต่างกัน ได้มาก ขึ้ น กับ กระบวนการเตรี ย มใบชาและ
กระบวนการหมัก (Graham, 1992) คาเทชิ น และที อะเฟลวิน ในชาดามี ความสามารถในการต้านอนุ มูล อิ สระ
โดยคาเทชิ นสามารถยับยั้งการสร้างอนุ มูลอิสระด้วยการเป็ นสารให้อิเล็กตรอน และยังสามารถจับกับไอออน
โลหะในร่ างกายและกาจัดอนุมูลอิสระได้ (Rice-Evans และคณะ, 1996) ส่ วนทีอะเฟลวินสามารถยับยั้งการสร้าง
สารที่เกิดจากออกซิเจน (reactive oxygen species) ด้วยการกาจัดอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับคาเทชิน
ในประเทศไทย มีความนิยมดื่มชานมมากขึ้น และมีการเติมนมชนิดต่างๆ ลงในชา รวมทั้งนมวัว และนม
จากพืช แต่การเติมนมในชาอาจมีผลต่อความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระของชา เนื่องจากโพลีฟีนอลที่เป็ น
สารสาคัญในชาสามารถทาปฏิกิริยากับโปรตีนในนมและส่ งผลกระทบต่อคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของ
ชา และทาให้ประโยชน์ทางสุ ขภาพจากการดื่มชาลดลง
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ผลของการเติมนมอัลมอนด์ นมวัว นมข้าว หรื อนมถัว่ เหลือง ต่อปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมด
และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเมื่อวัดโดยการจับอนุมูลอิสระ DPPH ของชาดาชนิดอิงลิชเบรกฟาสต์
ก่อนและหลังเติมนมชนิดต่างๆ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การทดลองด้วยการใช้ fluorescence quenching พบว่าโปรตีนเคซีนในนมสามารถทาปฏิกิริยากับแทนนินซึ่ ง
เป็ นสารโพลีฟีนอลที่พบในชา (El-Din และคณะ, 2015) การเติมโปรตีนอัลฟาเคซีนที่พบในนมวัวลดปฏิกิริยาต้าน
อนุ มู ล อิ สระของสารโพลี ฟี นอลในชาเมื่ อวัด โดย ABTS (2,2-azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid)
free radical scavenging assay ลงร้ อ ยละ 11-27 (Bourassa และคณะ, 2013) Ryan และ Petit (2010) เปรี ยบเที ยบ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาหลังจากเติมนมไขมันเต็ม นมพร่ องมันเนย และนมขาดมันเนยในชา
โดยวัดด้วย ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay พบว่า การเติ มนมขาดมันเนยลดความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระของชามากกว่านมพร่ องมันเนยและนมไขมันเต็ม จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโปรตีนในนมวัว
สามารถทาปฏิกิริยากับสารโพลีฟีนอลในชาและส่ งผลให้ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาลดลง ทั้งนี้
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเติมนมจากพืชชนิดต่าง ๆ กับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชายังมีนอ้ ย
ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดวัดด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วยการวัดสี (colorimetric method) โดยใช้ Folin–
Ciocalteu reagent ตามขั้นตอนของ ISO 14502-1:2005 Folin–Ciocalteu reagent เมื่อทาปฏิกิริยากับโพลีฟีนอลจะ
ให้สารประกอบเชิงซ้อนสี น้ าเงิน ซึ่งวัดค่าดูดกลืนแสงได้ที่ความยาวคลื่น 765 nm ทั้งนี้ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมด
จะคานวณโดยการเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลาย Gallic acid ซึ่งเป็ นสารโพลีฟีนอลที่พบได้ในพืช
ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดคานวณจากสมการ
(As – b) × Vs × DF × 100

Total polyphenol content =

m × Ws × 10000 × DM

As = ค่าดูดกลืนแสงที่ 765 nm ของตัวอย่าง
b
= ค่าจุดตัดแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y- intercept)
Vs = ปริ มาตรสารสกัด (250 ml)
DF = Dilution factor (100)
m
= ความชันของกราฟมาตรฐาน
Ws = น้ าหนักตัวอย่างชา (g)
DM = % Dry matter content
รายงานผลวิเคราะห์ปริ มาณโพลิฟีนอลทั้งหมดในหน่วย % w/w dry basis (Ainsworth และ Gillespie,
2007)
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ สามารถวัดด้วยการวิเคราะห์ ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ
DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ซึ่ งเป็ นสารอนุมูลอิสระที่เสถียรและมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ในโมเลกุลทา
ให้เกิดสี ม่วงวัดได้ดว้ ยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm เมื่อทาปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระ สี ม่วงจะ
2544

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

จางลง (Molyneux, 2004 และ Ainsworth และ Gillespie, 2007) ทั้ง นี้ ความสามารถในการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ
จะคานวณโดยการเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลาย Trolox ซึ่งเป็ นอนุพนั ธุ์ของวิตามินอีที่ละลายน้ า
ได้ดีและมีคุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคานวณจากการสร้างกราฟ
มาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของ Trolox (µM) กับ % Inhibition หาค่าความชัน (m) และค่าจุดตัดแกน
Y (b) จากนั้นจึงนาค่า % Inhibition ของตัวอย่างชามาเทียบเป็ นความเข้มข้นของ Trolox (C) ในหน่วย µM แล้วจึง
คานวณความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ DPPH
(Abs. control - Abs. sample) × 100
Abs. control
(% Inhibition – b)
ความเข้มข้นของ Trolox ( C ) ในหน่วย µM =
m
% Inhibition =

ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ DPPH =
Abs
b
C
Vs
DF
m
Ws
DM

=
=
=
=
=
=
=
=

C × Vs × DF × 100
1,000 × Ws × DM

ค่าดูดกลืนแสงที่ 517 nm ของตัวอย่าง
ค่าจุดตัดแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y- intercept)
ความเข้มข้นของ Trolox ในหน่วย µM
ปริ มาตรสารสกัด (250 ml)
Dilution factor (50)
ความชันของกราฟมาตรฐาน
น้ าหนักตัวอย่างชา (g)
% Dry matter content

รายงานผลวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระในหน่ ว ย µmol Trolox/1 g dry basis
(Molyneux, 2004 และ Ainsworth และ Gillespie, 2007)
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
การเติมนมอัลมอนด์ นมวัว นมข้าว หรื อนมถัว่ เหลือง จะทาให้ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดที่วดั ได้และ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเมื่อวัดโดยการจับอนุมูลอิสระ DPPH ของชาดาชนิดอิงลิชเบรกฟาสต์ลดลง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิเคราะห์ผลปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเมื่อวัดโดยการจับ
อนุมูลอิสระ DPPH ทาในห้องปฏิบตั ิการของสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่ งผ่านมาตรฐาน
ISO/IEC 17025
4.2 ชาและนมที่ใช้ ในการวิจัย
ชาดาอิงลิ ชเบรกฟาสต์ นมอัลมอนด์ นมวัว นมข้าว และนมถัว่ เหลื อง ซื้ อจากตลาดสรรพสิ นค้าใน
ประเทศ ข้อมูลทาโภชนาการของนมแต่ละชนิด แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทางโภชนาการของนมแต่ละชนิดที่ใช้ในงานวิจยั
นมอัลมอนด์
นมวัว
นมข้าว
นมถั่วเหลือง
หนึ่งหน่วยบริ โภค, มิลลิลิตร
180
250
250
250
พลังงานทั้งหมด, กิโลแคลลอรี่
60
160
127
123
ไขมันทั้งหมด, กรัม
5
9
2.75
8.5
ไขมันอิ่มตัว, กรัม
1
5
0.25
1
โคเลสเตอรอล, มิลลิกรัม
0
30
ไม่พบ
ไม่พบ
โปรตีน, กรัม
2
8
0.75
7.5
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด, กรัม
2
12
24.7
3.75
ใยอาหาร, กรัม
0
0
0
ไม่พบ
น้ าตาล, กรัม
0
11
13
1.5
โซเดียม, มิลลิกรัม
15
85
145
40
แคลเซียม, มิลลิกรัม
0
240
6.75
300
วิตามินเอ, ไมโครกรัม อาร์ อี
360
64
N/A
N/A
วิตามินบี 1, มิลลิกรัม
0.45
0.09
N/A
N/A
วิตามินบี 2, มิลลิกรัม
0.85
0.425
N/A
N/A
โฟเลต , ไมโครกรัม
120
N/A
N/A
N/A
วิตามินอี, มิลลิกรัมแอลฟา-ที อี
2
N/A
N/A
N/A
เหล็ก, มิลลิกรัม
0
0
N/A
N/A
วิตามินเอ อาร์ อี (RE) = Retinol equivalent, วิตามินอี แอลฟา-ที อี (α-TE) = α-Tocopherol equivalent,
N/A = ไม่มีขอ้ มูลปรากฏ

4.3 การเตรียมตัวอย่างชา
ตัวอย่างชาที่ใช้ในงานวิจยั เตรี ยมในห้องปฏิบตั ิการ โดยใช้ชาดาอิงลิชเบรกฟาสต์ 2 กรัม น้ ากลัน่ 200
มิลลิลิตร ต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส 5 นาที จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ปรับปริ มาตรเป็ น 200
มิ ลลิ ลิตร กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เติ มด้วยน้ ากลัน่ 50 มิ ลลิ ลิตร กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เติ มด้วยนมอัลมอนด์ 50 มิ ลลิ ลิต ร
กลุ่มตัวอย่างที่ 3 เติ มด้วยนมวัว 50 มิ ลลิ ลิตร กลุ่มตัวอย่างที่ 4 เติ มด้วยนมข้าว 50 มิ ลลิ ลิตร กลุ่มตัวอย่างที่ 5
เติมด้วยนมถัว่ เหลือง 50 มิลลิลิตร แต่ละกลุ่มตัวอย่างทาการทดลองซ้ า 4 ครั้ง
4.4 การวิเคราะห์ ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด
เตรี ยมสารละลาย gallic acid มาตรฐาน ความเข้มข้น 1,000 µg/mL จากนั้นเจือจางให้ได้สารละลาย gallic
acid ที่ความเข้มข้น 10, 20, 40, 60, 80 และ 100 µg/mL นาสารละลาย gallic acid ที่เจือจางแล้วมาผสมกับ Folin–
Ciocalteu phenol reagent (10% v/v) 5 mL และ Na2CO3 7.5% (w/v) 4 mL
นาตัวอย่างชาทั้ง 5 กลุ่มที่เตรี ยมจาก 4.3 มาเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 1:100 จากนั้นนาไปผสมกับ Folin–
Ciocalteu phenol reagent (10% v/v) 5 mL และ Na2CO3 7.5% (w/v) 4 mL เช่นเดียวกับ gallic acid
ตั้งสารทั้งหมดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 ชั่วโมง จากนั้นนาไปวัดค่าการดู ดกลืนแสง (photoabsorption)
ความยาวคลื่น 765 nm สร้างกราฟมาตรฐานโดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงของ gallic acid 6 ความเข้มข้น จากนั้นเทียบ
ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างชากับค่าที่ได้จากกราฟมาตรฐาน และคานวณเป็ นปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดของ
ตัวอย่างชา
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4.5 การวัดความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระเมื่อวัดโดยการจับอนุมูลอิสระ DPPH
เตรี ยมสารละลาย DPPH ความเข้ ม ข้ น 60 µmol และสารละลาย Trolox (6-Hydroxy-2,5,7,8tetramethylchroman-2-carboxylic acid) ที่ความเข้มข้น 0, 200, 400, 600, 800 และ 1,000 µmol
ผสมสารละลาย Trolox แต่ ล ะความเข้ม ข้น 50 ไมโครลิ ต ร กับ สารละลาย DPPH 1.95 mL เจื อ จาง
ตัวอย่างชาทั้ง 5 กลุ่มที่เตรี ยมจาก 4.3 กลุ่มละ 4 ตัวอย่างให้ได้ความเข้มข้น 1:50 จากนั้นนาตัวอย่างชาที่เจือจางแล้ว
50 ไมโครลิตร ไปผสมกับสารละลาย DPPH 1.95 mL
ตั้งสารทั้งหมดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่มืด 30 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยวัดค่าดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 517 nm สร้างกราฟมาตรฐานโดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงของ Trolox 6 ความเข้มข้น จากนั้น
คานวณค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างชาโดยเทียบค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้กบั ค่าที่ได้จาก
กราฟมาตรฐาน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ผูว้ ิจยั เปรี ยบเทียบปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาและชานม
ในแต่ละกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของแต่ละกลุ่ม โดยกาหนดให้ค่า
p-value < 0.05 แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยตั้งสมมติฐานว่าแต่ละกลุ่มมีการกระจาย
แบบปกติ และค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ

5. ผลการวิจัย
ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดของตัวอย่างชา แสดงในตารางที่ 2 พบว่า ตัวอย่างของชา ซึ่ งได้แก่ ชาอิงลิช
เบรกฟาสต์ที่ไม่ได้เติมนม ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ที่เติมนมอัลมอนด์ ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ที่เติมนมวัว ชาอิงลิชเบรก
ฟาสต์ที่เติมนมข้าว และชาอิงลิชเบรกฟาสต์ที่เติม นมถัว่ เหลือง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p-value = 0.189)
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเมื่อวัดโดยการจับอนุมูลอิสระ DPPH แสดงในตารางที่ 3 ผูว้ ิจยั
วิเคราะห์ค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของกลุ่มตัวอย่างชาชนิดต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.234).
ตารางที่ 2 ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมด แสดงเป็ น % weight/weight dry basis โดยเทียบกับสารละลายมาตรฐาน
gallic acid
Sample
ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ + น้ ากลัน่
ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ + นมอัลมอนด์
ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ + นมวัว
ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ + นมข้าว
ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ + นมถัว่ เหลือง

#1
11.06
11.18
9.07
10.38
11.76

Total polyphenol (% w/w dry basis)
#2
#3
#4
mean
12.82
10.68
11.47
11.51
11.51
10.99
12.06
11.43
10.79
11.65
10.23
10.43
10.21
9.90
11.32
10.45
10.59
10.78
10.32
10.86
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SD
0.93
0.47
1.08
0.61
0.63
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ตารางที่ 3 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเมื่อวัดโดยการจับอนุมูลอิสระ DPPH ของตัวอย่างชา
ในหน่วย µmol Trolox/1 g dry basis โดยใช้สารละลายมาตรฐาน Trolox
Sample
ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ + น้ ากลัน่
ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ + นมอัลมอนด์
ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ + นมวัว
ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ + นมข้าว
ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ + นมถัว่ เหลือง

#1
2392.22
2297.27
2176.59
2126.47
2177.27

DPPH-Radical scavenging activity
(µmol Trolox/1 g dry basis)
#2
#3
#4
mean
2375.44 1999.33 2245.22 2253.05
2434.49 2023.07 1847.90 2150.68
2011.68 2019.61 1759.16 1991.76
1755.58 1986.13 1961.30 1957.37
2250.99 2051.30 1874.04 2088.40

SD
181.46
264.57
172.66
152.92
164.98

6. อภิปรายผล
ผลการศึ กษาพบว่ าปริ ม าณโพลี ฟี นอลทั้ง หมดในชาอิ ง ลิ ช เบรกฟาสต์ ห ลังจากเติ มนมชนิ ด ต่างกัน
สามารถเรี ยงจากมากไปน้อย ดังนี้ ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ที่เติมนมอัลมอนด์ ชาอิงลิชเบรกฟาสต์
ที่เติมนมถัว่ เหลือง ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ที่เติมนมข้าว และชาอิงลิชเบรกฟาสต์ที่เติม นมวัว อย่างไรก็ตามปริ มาณ
โพลีฟีนอลทั้งหมดในชาแต่ละกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระของกลุ่มตัวอย่างชา สามารถเรี ยงจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ที่
เติมนมอัลมอนด์ ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ที่เติมนมถัว่ เหลือง ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ที่เติมนมวัว และชาอิงลิชเบรกฟาสต์
ที่เติมนมข้าว และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเช่นกัน
การศึกษาด้านผลของการเติมนมกับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาในอดีตมีท้ งั ที่พบว่า
การเติมนมไม่มีผลใดๆ หรื อมีผลเพิ่มขึ้นหรื อลดลงโดยขึ้นกับวิธีที่ใช้ในการวัด หรื อมีผลลดความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระ โดยในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั วัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวัดการจับอนุมูลอิสระ
DPPH ในชาดาชนิดอิงลิชเบรกฟาสต์
Kyle และคณะ (2007) พบว่าการเติมนมลงในชาดาไม่ส่งผลต่อปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดในเลือดของ
อาสาสมัครเมื่อวัดที่ 80 นาทีหลังดื่มชา van der Burg-Koorevaar และคณะ (2011) ทาการทดลองเพื่อประเมินผล
ของการเติมนมลงในชาดาต่อปริ มาณคาเทชินที่ถูกดูดซึ มในอาสาสมัคร พบว่าการเติมนมไม่ได้ทาให้ปริ มาณคาเทชิน
ในพลาสมาของอาสาสมัครเปลี่ยนแปลง โดยอธิบายว่าสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างโพลีฟีนอลกับโปรตีนในนม
อาจถู ก ย่ อ ยระหว่ า งการย่ อ ยอาหาร การเติ ม นมลงในชาจึ ง ไม่ ล ดปริ มาณคาเทชิ น ในพลาสมาจึ ง ไม่ มี ผ ล
ลดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชา
การศึกษาโดย Bourassa และคณะ (2013) แสดงให้เห็นว่าการเติมโปรตีนอัลฟาเคซี นในโพลีฟีนอลจาก
ชาส่ งผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารโพลีฟีนอลโดยขึ้นกับวิธีที่ใช้วดั ซึ่ งความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระของสารโพลีฟีนอลลดลงเมื่อวัดด้วย ABTS free radical scavenging และ voltammetry ในทาง
ตรงข้ า มเมื่ อ วัด ด้ว ยวิ ธี lipid peroxidation inhibition พบว่ า ความสามารถในการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระเพิ่ ม ขึ้ น
Saovapakhiran และคณะ (2015) พบว่าการเติมนมลงในชาอูหลงส่ งผลให้ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ
ชาอูหลงลดลงเมื่อวัดด้วยวิธี ABTS free radical scavenging method และ cellular antioxidant activity assay ในทาง
ตรงข้าม ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาอูหลงเพิม่ ขึ้นเมื่อวัดด้วยวิธี ferrous ion-chelating assay
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Ryan และ Petit (2009) ศึกษาผลของการเติมนมวัวปริ มาตร 10, 15 และ 20 มิลลิลิตร กับความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระของชาดา 200 มิลลิลิตร พบว่าการเติมนมทาให้ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ
ชาดาที่ วดั ด้วยวิธี ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay ลดลง และพบว่าเมื่ อใช้นมปริ มาตรมากขึ้น
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาดายิ่งลดลงมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าปริ มาณของนมที่มากขึ้นส่งผลให้
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาลดลงยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ชนิดของโพลีฟีนอลในชาและชนิดของโปรตีนในนมก็ส่งผลต่อปฏิกิริยาระหว่างสารโพลีฟีนอล
กับโปรตีนในนมเช่นกัน Hasni และคณะ (2011) พบว่าสารโพลีฟีนอลที่สกัดจากชาสามารถจับกับทั้งอัลฟาเคซีน
และเบตาเคซี นได้ โดยที่เบตาเคซีนจับกับโพลีฟีนอลได้สารประกอบเชิงซ้อนที่แข็งแรงกว่าอัลฟาเคซีน สารโพลีฟีนอล
ที่มีหมู่ -OH มากกว่าสามารถจับกับเคซีนได้มากกว่า ชาแต่ละชนิดยังมีสารโพลีฟีนอลเป็ นองค์ประกอบที่แตกต่าง
กัน โพลี ฟี นอลที่ พ บเป็ นสารหลักในชาเขี ย วคื อ EC, ECG, EGC และ EGCG ในขณะที่ โ พลี ฟี นอลที่ พ บเป็ น
สารหลักในชาดาคือทีอะเฟลวินและทีอะรู บิจิน (Del Rio และคณะ, 2004) เนื่ องจากใบชาผลิตมาจากพืชตระกูล
ชา (Camellia sinensis) สภาพแวดล้อม เช่ น แสงสว่าง อุณหภูมิ น้ า และสารอาหาร มี ผลต่อคุณภาพของใบชา
(Hajiboland, 2017) ชาชนิ ดเดี ยวกันจากสถานที่ปลูกที่แตกต่างกันจึงมี สารโพลี ฟีนอลที่ เป็ นองค์ประกอบและ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกัน (Zhao และคณะ, 2019) ชาดาที่มาจากแหล่งผลิตที่แตกต่างกันจึง
มีสารโพลีฟีนอลแตกต่างกันและอาจทาให้ทาปฏิกิริยากับโปรตีนในนมแตกต่างกัน
การศึกษานี้พบว่าปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระลดลงหลังจากมี
การเติมนมชนิดต่างๆ แต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างชากับโปรตีนในนมมีความแตกต่างกัน
ได้ โดยขึ้นกับอัตราส่ วนของปริ มาณนมที่เติมลงในชา ชนิ ดของนม ชนิ ดของชา และวิธีการวัดความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระ แม้ว่าจะมีการศึกษาในอดีตที่บ่งชี้ว่าโปรตีนในนมสามารถทาปฏิกิริยากับสารโพลีฟีนอล
ในชา การศึ กษานี้ แสดงให้เห็นว่าการเติ มนมทั้ง 4 ชนิ ด ได้แก่ นมอัลมอนด์ นมวัว นมข้าว หรื อนมถัว่ เหลือง
ในอัตราส่ วนนม 50 มิลลิลิตร และชา 200 มิลลิลิตร ไม่ลดความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระของชาดาชนิด
อิงลิชเบรกฟาสต์เมื่อวัดด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
การศึกษานี้พบว่าการเติมนมอัลมอนด์ นมวัว นมข้าว หรื อนมถัว่ เหลือง ไม่ส่งผลต่อความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระของชา ผูท้ ี่ตอ้ งการดื่มชาเพื่อคาดหวังคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสามารถดื่มชานมได้
อีกทั้งนมอัลมอนด์ นมข้าว และนมถัว่ เหลือง สามารถใช้แทนนมวัวได้ในผูท้ ี่ไม่ดื่มนมวัวโดยไม่รบกวนคุณสมบัติ
ของชาในการต้านอนุมูลอิสระ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ต่อไปอาจทาได้โดย
(1) ใช้วิธีการอื่นในการวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชา
(2) ศึกษาปฏิกิริยาระหว่างโปรตีนในนมจากพืชและสารโพลีฟีนอลในชาเพิ่มเติม
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ความสามารถในการเข้ าสู่ เซลล์ของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟี คาลิส สายพันธุ์ที่แยกได้ จาก
คลองรากฟันที่ล้มเหลวจากการรักษา
CELL INTERNALIZATION OF E. FAECALIS ISOLATED FROM
FAILED ROOT CANAL TREATED TEETH
พัสวี โอวาทฬารพร*1, เกวลิน ธรรมสิ ทธิ์บูรณ์ 2, รวี เถียรไพศาล3
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
Email: mimiipassawee@gmail.com
บทคัดย่อ
Enterococcus faecalis (E. faecalis) เป็ นเชื้อที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในฟันที่ลม้ เหลวจาก
การรั กษา ซึ่ งประกอบด้วย 2 สายพันธุ์คือสายพันธุ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายเม็ดเลื อดแดง (non-hemolytic) และ
สายพันธุ์ที่สามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดง (hemolytic) คุณสมบัติหนึ่งที่อาจเป็ นปั จ จัยก่อโรคสาคัญของเชื้อ คือ
ความสามารถในการเกาะติด (total adhesion) และเข้าสู่เซลล์ (internalization) โดยอาจทาให้เชื้อแบคทีเรี ยสามารถ
หลบหลีกระบบภูมิคมุ้ กันของโฮสต์ และต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหรื อสารเคมีที่ใช้ในการกาจัดเชื้อ งานวิจยั นี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเกาะติดและเข้าสู่ เซลล์เคอราติโนไซต์ (keratinocyte cell line
H357) ระหว่างเชื้อ E. faecalis สายพันธุ์ที่แยกได้ทางคลินิก ชนิด non-hemolytic และ hemolytic ด้วย Microplatedbased cell invasion assay โดยเลี้ ยงเชื้ อ E. faecalis จ านวน 108 CFU/ml ร่ ว มกับ keratinocyte cell line (H357)
บ่มเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นทาการนับจานวนแบคทีเรี ยที่เกาะติดและเข้าสู่เซลล์
ผลการศึกษาพบว่า E. faecalis สายพันธุ์ hemolytic มีค่าความสามารถในการเกาะติดเซลล์โดยรวม (total
adhesion) และค่าความสามารถในการเข้าสู่ เซลล์ (internalization) สู งกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ
สายพั น ธุ์ non-hemolytic (91.05±0.72 และ 77.89±2.67 (p = 0.000); 73.80±4.61 และ 36.11±2.70 (p = 0.000)
ตามลาดับ) ในขณะที่สายพันธุ์ non-hemolytic สามารถเกาะติดภายนอกเซลล์ (externalization)ได้มากกว่าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (41.77±2.88 และ 18.34±5.12; p = 0.000 ตามลาดับ)
จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่า สายพันธุ์ hemolytic สามารถเกาะติดและเข้าสู่ เซลล์ได้ดีกว่าสายพันธุ์
non-hemolytic ซึ่งเป็ นไปได้ว่า E. faecalis ทั้ง 2 สายพันธุ์อาจมีความสามารถในการก่อโรคที่แตกต่างกัน โดยมีผล
จากความต่างของความสามารถดังกล่าว ซึ่งจาเป็ นต้องมีการศึกษาต่อไป
คาสาคัญ: E. faecalis, การเข้าสู่เซลล์, hemolytic, non-hemolytic

ABSTRACT
Enterococcus faecalis (E. faecalis) is a microorganism commonly detected in persistent endodontic
infections. Hemolytic and non-hemolytic strains of E. faecalis have been previously isolated. Cell adhesion and
internalization could be one of the important virulent factors of microorganisms that allow the pathogen to evade
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or subvert host immune response and to gain antibiotic resistance. This study aimed to evaluate total adhesion,
internalization, and externalization ability of non-hemolytic and hemolytic E. faecalis using Microplated-based
cell invasion assay. E. faecalis (108 CFU/ml) were added on a monolayer of keratinocyte cell line (H357) and
incubated for 1 hour. Cell adhesion and internalization were assessed.
The results showed that hemolytic E. faecalis strains yielded significantly higher total adhesion and
internalization ability than non-hemolytic strains (91.05±0.72 and 77.89±2.67 (p = 0.000); 73.80±4.61 and
36.11±2.70 (p = 0.000), respectively) while non-hemolytic strains yielded significantly higher in externalization
than hemolytic strains. (41.77±2.88 and 18.34±5.12 (p = 0.000), respectively)
In conclusion, hemolytic E. faecalis strains may cause more severe disease by utilizing cell adhesion
and internalization and it is possible that both strains of E. faecalis may have different pathogenic abilities in
which further study is needed.
Keywords: E. faecalis, Internalization, Hemolytic, Non-Hemolytic

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
เชื้ อที่ พบว่ามี ความเกี่ ยวข้องกับการติ ดเชื้ อในฟั นที่ ล้มเหลวจากการรั กษา คือ Enterococcus faecalis
(E. faecalis) มี ห ลากหลายงานวิ จัยได้พ บว่ า E. faecalis บางสายพัน ธุ์ สามารถสร้ าง hemolysin หรื อ cytolysin
ซึ่ งจัดได้ว่าเป็ นปั จจัยก่อโรคที่รุนแรง จากการที่สามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดง มีความเป็ นพิษต่อเซลล์เจ้าบ้าน
ส่ งผลให้มีการทาลายเซลล์เนื้ อเยื่อเกิดขึ้น ปั จจัยการก่อโรคที่มีความสาคัญมากอย่างหนึ่ งคือการมี Aggregation
substance (AS) ซึ่ งเป็ นโปรตีนที่แสดงออกบนผิวของเชื้อ กระตุน้ การยึดเกาะกันของแบคทีเรี ย และรุ กรานเข้าสู่
เซลล์ enterocyte ได้ (1) E. faecalis ภายในคลองรากฟันนั้น สามารถพบได้ท้ งั 2 สายพันธุ์คือ non-hemolytic และ
hemolytic ซึ่ งหากพบว่าเชื้ อเหล่านี้ สามารถรุ กรานเข้าสู่ เซลล์ได้ จะเพิ่มความรุ นแรงในการก่อโรค และยากต่อ
การกาจัด เนื่ องจากเชื้ อเหล่านี้ จะสามารถหลบหลีกระบบภูมิคุม้ กันโฮสต์ (2 ) และต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหรื อ
สารเคมี ที่ใช้ในการกาจัดเชื้ อได้ (3) การศึ กษานี้ จึงต้องการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเกาะติ ดและเข้าสู่
keratinocyte cell ระหว่างเชื้ อ E. faecalis สายพันธุ์ non-hemolytic กับ hemolytic ที่ แยกได้จากคลองรากฟั น ที่
ล้มเหลวจากการรักษา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเข้าสู่ keratinocyte cell line H357 ของเชื้อ E. faecalis สายพันธุ์ที่
แยกได้ทางคลินิกชนิด non-hemolytic และ hemolytic

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
E. faecalis เป็ นแกรมบวกรู ปร่ างกลมหรื อรี อาจพบอยูเ่ ป็ นเซลล์เดี่ยว อยูเ่ ป็ นคู่ หรื ออยูร่ วมกันเป็ นสายสั้นๆ
จุลชี พชนิ ดนี้ เป็ นกลุ่ม facultative anaerobe พบได้ในการติดเชื้ อยืดเยื้อ persistent periradicular lesion ถึงร้อยละ
24-77 (4) บางครั้งสามารถพบว่าเป็ นเชื้อเพียงชนิดเดียวที่ปรากฏในฟันที่เคยได้รับการรักษาคลองรากฟันมาแล้วแต่
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พบการมีรอยโรคปลายรากเกิดขึ้น (periradicular lesions) ทั้งยังพบว่าเชื้อสามารถเข้าไปอยูภ่ ายใน dentinal tubule
ได้ (5,6)
cytolysin toxin ของ E. faecalis หรื อเรี ยกอี ก อย่ า งหนึ่ งว่ า streptolysin มาจากการที่ เ ชื้ อในกลุ่ ม
Streptococci มีความสามารถในการสลายเม็ดเลือดแดงของทั้งในคน กระต่าย และม้า โดยจะเห็นเป็ น zone บน
blood agar (7) และยังสามารถสร้าง bacteriocin ที่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์และแบคทีเรี ยหลายชนิด และมีความต้านทานต่อ
ยาปฏิชีวนะอีกด้วย โดยความสามารถในการสร้าง hemolysin นั้น พบได้ทวั่ ไปในแบคทีเรี ยชนิดแกรมบวกและ
แกรมลบ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการสลายเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ ( membrane lytic properties) ทั้ ง ใน eukaryotic cells และ
prokaryotic cellsได้ จากการสร้าง cytolysin หรื อ bacteriocin อันเป็ นปัจจัยก่อโรค (8) นอกจากนี้ยงั มีความสามารถ
ในการรุ กรานได้ในส่วนของ urinary tract จากการมีแผลติดเชื้อ และสามารถรวมกลุ่มกันได้ในบริ เวณ heart tissue
ก่ อ ให้ เ กิ ด bacterial endocarditisได้ (9) โดยกระบวนการก่ อ โรคในระยะแรก มี ก ารรวมกลุ่ ม (colonization)
กันที่บริ เวณเยื่อบุผิวของโฮสต์ โดยมีการจับด้วย ligand ของแบคทีเรี ยบน host cells และตามมาด้วยการรุ กราน
ของแบคทีเรี ย (internalization) เข้าสู่เซลล์ ซึ่งถือเป็ นกลไกก่อโรคที่สาคัญ เนื่องจากจะทาให้เชื้อแบคทีเรี ยสามารถ
หลบหลีกระบบภูมิคมุ้ กันโฮสต์ (2) และต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหรื อสารเคมีที่ใช้ในการกาจัดเชื้อได้ (3)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
ความสามารถในการเกาะติ ด เซลล์โ ดยรวม (total adhesion) การเข้า สู่ เ ซลล์ (internalization) และ
การเกาะติดเซลล์ภายนอก (externalization) keratinocyte cell line H357 ของเชื้อ E. faecalis สายพันธุ์ที่แยกได้ทาง
คลินิกชนิด non-hemolytic และ hemolytic ไม่แตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การเพาะเลีย้ งเซลล์ keratinocyte cell line H357
(1) เลี้ยงเซลล์ดว้ ยอาหารสาหรับเลี้ยง keratinocyte KGM ทาการบ่มเซลล์ในตูบ้ ่มที่อุณหภูมิ 37°C
มีความชื้น และมีคาร์บอนไดออกไซด์ 5% นาเซลล์ออกจากภาชนะเลี้ยงเมื่อเซลล์มีปริ มาณ 80-90% ของภาชนะ
(2) ทาการถ่ายเซลล์ลงในถาดพลาสติกเลี้ยงเซลล์ชนิด 24 หลุมแบบก้นแบน จานวน 104 เซลล์ต่อ
หลุม บ่มที่อุณหภูมิ 37˚C นาน 3 วัน ในบรรยากาศความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 95 คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 หรื อ
จนกว่าเซลล์จะมีปริ มาณร้อยละ 90-95 ของภาชนะ
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4.2 การเตรียมเชื้อ
(1) การศึกษานี้ใช้เชื้อ E. faecalis สายพันธุ์ตวั อย่างที่แยกได้ทางคลินิกจานวน 12 สายพันธุ์ คือ ชนิด
non-hemolytic 6 สายพันธุ์ และ hemolytic 6 สายพันธุ์ โดยสุ่มเลือกจาก E. faecalis ทั้งหมดจานวน 49 สายพันธุ์จาก
โครงการวิจยั ของประไพสิ ทธิ์ (10) และใช้ E. faecalis สายพันธุ์มาตรฐาน ATCC 19433 เป็ นกลุ่มควบคุมบวก
(2) นาเชื้อแต่ละสายพันธุ์มาปริ มาณ 5 μl มาหยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ BA จากนั้น streak เชื้อเพื่อให้
แยกเป็ นโคโลนีเดี่ยว ทาการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37˚C เวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลาบ่ม ใช้ loop แตะเชื้อที่
เป็ นโคโลนีเดี่ยว จานวน 3-5 โคโลนี นามาใส่ในหลอดทดลองที่ปราศจากเชื้อขนาด 50 ml ซึ่งมีอาหารเลี้ยงเชื้อ
ชนิดเหลว BHI ปริ มาตร20 ml จากนั้นนาไปบ่มในตูบ้ ่มเชื้อที่ อุณหภูมิ 37˚C เวลา 24 ชัว่ โมง ปรับปริ มาณเชื้อใน
DMEM โดยเปรี ยบเทียบความขุน่ กับ McFarland No.0.5 จะได้เชื้อปริ มาณเท่ากับ 108 CFU/ml
4.3 ทดสอบความสามารถในการเข้ า สู่ keratinocyte cell line H357 ของ เชื้ อ E. faecalis สายพั น ธุ์
ตัวอย่ างที่แยกได้ ท างคลินิก ชนิด hemolytic non-hemolytic และสายพันธุ์ มาตรฐาน ATCC 19433 (ดัดแปลง
วิธีการทดลองจาก Kintarak และคณะ ปี 2004) (11)
4.3.1 การทดสอบหาปริมาณเชื้อ E. faecalis ตั้งต้ น
(1) ทาการนับโคโลนี เริ่ มต้นของเชื้ อที่ทาการทดสอบ โดยดูดเชื้ อ E. faecalis ที่ปรับปริ มาณ
เชื้ อแบคที เรี ยใน DMEM โดยเปรี ยบเที ยบความขุ่นกับ McFarland No. 0.5 ปริ มาณ 20 μl มาทา ten-fold serial
dilution ด้วยPBS
(2) นาแต่ละความเข้มข้นที่ได้ปริ มาณ 10 μl มาเพาะเลี้ยงบน BA ด้วยวิธี dot plate นาเพลทเข้า
บ่มสภาวะ anaerobic incubator ที่อุณหภูมิ 37˚C เวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นตรวจนับโคโลนี ของเชื้ อ E. faecalis และ
จดบันทึกผลเป็ นค่า A0
4.3.2 การทดสอบการเกาะติดเซลล์โดยรวม (Total adhesion)
(1) เติมเชื้อ E. faecalis สายพันธุ์ที่แยกได้ทางคลินิกและสายพันธุ์มาตรฐาน ATCC 19433
เตรี ยมไว้แล้วในขั้นต้นปริ มาณ 1 ml ลงในแต่ละหลุมที่มีเซลล์ที่ตอ้ งการทดสอบ (โดยในขั้นตอนนี้จะเตรี ยมเชื้อที่
บ่มร่ วมกับเซลล์เหมือนกัน 2 ชุด) จากนั้นทาการบ่มเซลล์และเชื้อทั้ง 2 ชุด เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงในตูบ้ ่มเชื้อ ที่อุณหภูมิ
37˚C
(2) เมื่ อครบเวลานาเซลล์ท้ งั 2 ชุ ด มาล้างด้วย PBS 2 ครั้ ง เพื่อล้างเชื้ อที่ ไม่เกาะเซลล์อ อก
จากนั้นแบ่งเซลล์ 1 ชุด มาทาการนับจานวนโคโลนี ของเชื้ อที่ สามารถเกาะติ ดเซลล์ โดยการเติม PBS ร่ วมกับ
0.05% trypsin-EDTA 1 ml ทุ ก หลุ ม เพื่ อ ให้ เ ซลล์ห ลุ ด จากพื้ น ของหลุ ม และนับจานวนแบคที เรี ย ที่ เกาะเซลล์
โดยทาการเจือจางแบบ ten-fold serial dilution ด้วย PBS ปริ มาณ 180 μl นาแต่ละความเข้มข้นที่ได้ปริ มาณ 10 μl
มาทาการเพาะเลี้ยงบน BA ด้วยวิธี dot plate นาเพลทเข้าบ่มที่อุณหภูมิ 37˚C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
(3) นับจานวนโคโลนีและจดบันทึกผลเป็ นค่า A1 เพื่อนามาคานวณค่า total adhesion ของเชื้อ
ตามสู ตร % Total adhesion = (log A1/ log A0) x 100
4.3.3 การทดสอบการเข้ าสู่ เซลล์ (Internalization)
(1) น าเซลล์ชุด ที่ 2 หลัง จากล้า งเซลล์ต ามขั้น ตอน มาท าการเติ ม ยาปฏิ ชี ว นะ gentamicin
ความเข้มข้น 200 μg ต่อ ml ที่ละลายด้วย DMEM ในแต่ละหลุม หลุมละ 1 ml เพื่อฆ่าเชื้อที่เกาะอยู่บริ เวณรอบๆ
ผิวเซลล์ บ่มเซลล์ต่อในตูบ้ ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37˚C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
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(2) จากนั้นล้างด้วย PBS 2 ครั้ง แล้วจึงเติม PBS ร่ วมกับ 0.05% trypsin-EDTA 1 ml ทุกหลุม
และนามาเจือจางแบบ ten-fold serial dilution ด้วย PBS ปริ มาณ 180 μl นาแต่ละความเข้มข้นที่ได้ ปริ มาณ 10 μl
มาเพาะเลี้ยงบน BA ด้วยวิธี dot plate นาเพลทเข้าบ่มที่อุณหภูมิ 37˚C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
(3) นับจานวนโคโลนีและจดบันทึกผลเป็ นค่า A2 เพื่อนามาคานวณค่า internalization ของเชื้อ
ตามสู ตร % Internalization = (log A2/ log A0) x 100
4.3.4 การทดสอบการเกาะติดภายนอกเซลล์ (Externalization)
% Externalization = % Total adhesion - % Internalization
4.4 ตรวจสอบการเข้ าสู่ keratinocyte cell line H357 ของเชื้อ E. faecalis โดยใช้ Transmission electron
microscope
(1) เลือกเชื้อ E. faecalis สายพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์การเข้าสู่เซลล์มากที่สุด (จากผลการทดลองที่ 4.3.3)
จากนั้นดาเนินการตามขั้นตอนการทดสอบการเข้าสู่เซลล์ (ขั้นตอนที่ 4.3.1-4.3.3)
(2) ทาการคงสภาพเซลล์ดว้ ย 3% Glutaraldehyde จากนั้นส่ งให้สานักเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และ
การทดสอบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เพื่อทาการบันทึกภาพการเข้าสู่ เซลล์ keratinocyte cell line H357 ของ
เชื้อ E. faecalis โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน Transmission electron microscope
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเกาะติดเซลล์โดยรวม การเข้าสู่เซลล์ และการเกาะติดเซลล์ภายนอก
keratinocyte cell line H357 ของเชื้อ E. faecalis สายพันธุ์ที่แยกได้ทางคลินิกชนิด non-hemolytic และ hemolytic
จานวนชนิ ดละ 6 สายพันธุ์ หากมีการกระจายตัวที่ปกติ จะใช้ t-test แต่หากพบว่ามีการกระจายตัวแบบไม่ปกติ
จะใช้ Mann whitney u test

5. ผลการวิจัย
จากผลการทดลองพบว่า E. faecalis สายพันธุ์ตวั อย่างที่แยกได้ทางคลินิก มีความสามารถในการเกาะติด
เซลล์โดยรวม (total adhesion) ความสามารถในการเข้าสู่ เซลล์ (internalization) และความสามารถในการเกาะติด
ภายนอกเซลล์ (externalization) ได้สูงกว่า E. faecalis สายพันธุ์มาตรฐาน ATCC19433 โดย E. faecalis สายพันธุ์
ที่ แยกได้ทางคลิ นิกชนิ ด hemolytic มี ค่าการเกาะติ ดเซลล์โดยรวมและเข้าสู่ เซลล์เคอราติ โนไซต์สูงกว่า nonhemolytic อย่างมี นัยสาคัญ (p = 0.000) โดยมี ค่าการเกาะติ ดเซลล์โดยรวมร้ อยละ 91.05±0.72 และ 77.89±2.67
ตามลาดับ ค่าการเข้าสู่ เซลล์ร้อยละ 73.80±4.61 และ 36.11±2.70 ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตามค่าความสามารถใน
การเกาะติดภายนอกเซลล์ ของเชื้อ E. faecalis สายพันธุ์ที่แยกได้ทางคลินิกชนิด non-hemolytic สู งกว่า hemolytic
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.000) ที่ร้อยละ 41.77±2.88 และ 18.34±5.12 ตามลาดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 ความสามารถในการเกาะติดเซลล์โดยรวม (total adhesion) การเข้าสู่เซลล์ (internalization)
และการเกาะติดภายนอกเซลล์ (externalization) เคอราติโนไซต์ ของ E. faecalis สายพันธุ์ตวั อย่าง
ที่แยกได้ทางคลินิก ชนิด non-hemolytic, hemolytic และสายพันธุ์มาตรฐาน ATCC 19433

แผนภาพที่ 3 ภาพ TEM แสดงการเข้าสู่ keratinocyte cell line H357 ของเชื้อ E. faecalis

6. อภิปรายผล
การล้มเหลวจากการรักษาคลองรากฟันจนเกิดการอักเสบไปยังเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันนั้น สาเหตุหลัก
คือเชื้ อแบคทีเรี ยที่หลงเหลืออยู่ภายในคลองรากฟั น การศึกษาพบว่า เชื้ อที่พบว่าเป็ นสาเหตุหลักคือ E. faecalis
โดยพบได้ร้อยละ 24-27 (4) จากการศึกษาของประไพสิ ทธิ์ (10) ที่ได้ทาการศึกษาชนิดของ E. faecalis จากคลองรากฟัน
ที่ ไ ด้รั บ การรั ก ษาคลองรากฟั น ล้ม เหลว พบว่ า มี ท้ ัง สายพัน ธุ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถย่อ ยสลายเม็ด เลื อ ดแดงได้ (nonhemolytic) และสายพันธุ์ที่สามารถย่อยสลายเม็ดเลื อดแดงได้ (hemolytic) โดยหากจะศึ กษาความสามารถใน
การก่อโรคในช่องปากนั้น การเลือก keratinocyte cell line H357 ซึ่ งมาจากเซลล์มะเร็ งเยื่อบุช่องปากเป็ นตัวแทน
ในการศึกษา จึงมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นเซลล์ส่วนใหญ่ในช่องปาก ทาให้ผลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

2558

*

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถของเชื้อ E. faecalis สายพันธุ์ที่แยกได้ทางคลินิกชนิด non-hemolytic และ
hemolytic ในการเกาะติดเซลล์โดยรวมและเข้าสู่ เซลล์เคอราติโนไซต์ พบว่ากลุ่ม hemolytic มีความสามารถใน
การเกาะติดเซลล์โดยรวมและเข้าสู่ เซลล์ได้ดีกว่า non-hemolytic อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยกลไกที่คาดว่า
เกี่ ย วข้อ งคื อ Pore-forming-toxins (PFTs) ซึ่ ง เป็ นสารพิ ษ ที่ ส ร้ า งจากเชื้ อ แบคที เ รี ย แกรมบวกเช่ น E. faecalis,
S.aureus, S.pneumoniae เฉพาะกลุ่มที่สามารถผลิต hemolysin หรื อชนิ ด hemolytic โดยมีผลคือสามารถท าลาย
epithelial cell barrier ของโฮสต์เซลล์ ทาให้เชื้ อสามารถรุ กรานเข้าสู่ เซลล์ได้ (12) และปั จจัยในเรื่ องของการมี
intergrin(13,14) กับ fibronectin (15) ซึ่ งเป็ นไกลโคโปรตีนบนผิวเซลล์ ที่จะช่วยในการยึดเกาะกันระหว่าง eukaryotic
cell กับเชื้ อแบคที เรี ย (16) โดยสอดคล้องกันกับการศึ กษาของ Kintarak และคณะ (11) ที่ ทาการศึ กษาในเชื้ อ S.
aureus กับ เซลล์เคอราติโนไซต์ แล้วพบว่าการที่เชื้อจะเกาะติดและเข้าสู่ เซลล์ได้น้ นั มาจาก fibronectin-binding
protein ของเชื้อแบคทีเรี ย ร่ วมกับการที่โฮสต์เซลล์มี intergrins เป็ นการส่ งเสริ มให้เชื้อเกาะติดและเข้าสู่ เซลล์ได้
และการศึกษาของ Goldman และคณะ (17) พบว่าเชื้อ S. aureus ชนิด hemolytic จะมีกระบวนการที่สามารถกระตุน้
ทาให้เซลล์สร้าง β1-intergrins เพิ่มมากขึ้น เป็ นผลในการเพิ่มโอกาสที่เชื้อจะเกาะติดและเข้าสู่เซลล์ได้ นอกจากนี้
มีการศึกษาที่ระบุว่าเชื้อชนิด hemolytic ยังมีความสามารถในการย่อยสลายนิวโทรฟิ ลและแมคโครฟาจได้ ซึ่งเป็ น
การรุ กรานระบบภู มิ คุ้ม กัน ของร่ างกาย (18) เหตุ ผ ลที่ กล่ า วมาข้างต้น สนับ สนุ น ผลของการศึ ก ษานี้ ที่ พ บว่ า
E. faecalis สายพัน ธุ์ ที่ แ ยกได้ทางคลิ นิกชนิ ด hemolytic มี ค่ าความสามารถในการเกาะติ ดเซลล์โดยรวมและ
ค่าความสามารถในการเข้าสู่ เซลล์ได้สูงกว่าอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติเมื่ อเที ยบกับ non-hemolytic และคาดว่า
E. faecalis สายพันธุ์ที่แยกได้ทางคลิ นิกชนิ ด hemolytic จะมี ศกั ยภาพในการรุ กรานและก่ อโรคได้รุนแรงกว่า
เนื่องจากการที่เชื้อสามารถเข้าสู่ เซลล์ได้น้ นั อาจทาให้เชื้อแบคทีเรี ยสามารถหลบหลีกระบบภูมิคมุ้ กันของโฮสต์
และต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหรื อสารเคมีที่ใช้ในการกาจัดเชื้อ ซึ่งอาจจาเป็ นต้องมีการศึกษาต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) การที่เชื้ อสามารถเข้าสู่ เซลล์ได้น้ นั จะทาให้เชื้ อสามารถหลบหลีกระบบภูมิคุม้ กันโฮสต์และ
ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหรื อสารเคมีที่ใช้ในการกาจัดเชื้อได้ จึงอาจต้องเปลี่ยนชนิดหรื อความเข้มข้นของยาหรื อ
สารเคมีที่มีความสามารถให้การกาจัดเชื้อที่สูงขึ้น
(2) E. faecalis สายพันธุ์ที่แยกได้ทางคลินิกชนิ ด hemolytic มี ความสามารถในการเกาะติดเซลล์
โดยรวมและสามารถเข้าสู่เซลล์ได้สูงกว่า non-hemolytic ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ว่าจะทาให้เชื้อมีศกั ยภาพในการก่อโรค
ที่รุนแรงขึ้น จึงจาเป็ นจะต้องมีการวางแผนในการรักษาอย่างดี
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการเกาะติ ด และการเข้า สู่ เ ซลล์ข องเชื้ อ
E. faecalis กับความรุ นแรงในการก่อโรคการอักเสบรอบปลายรากฟั น ในแง่ของระดับการปวด ขนาดของรอย
โรคปลายรากฟัน การมีหรื อไม่มีรูเปิ ดของตุ่มหนอง
(2) ควรมีการศึกษาถึง ยีน hemolysin ซึ่งเป็ นยีนใน E. faecalis สายพันธุ์ hemolytic ที่อาจมีผลทาให้
เชื้อสายพันธุ์ hemolytic มีความสามารถในการเกาะติดและเข้าสู่เซลล์ได้ดีกว่าสายพันธุ์ non-hemolytic
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กรามล่างไปด้านไกลกลางเป็ นหนึ่งในแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยที่มีโครงสร้างกระดูกขากรรไกรและการสบฟัน
ผิดปกติประเภทที่สาม หนึ่งในปั จจัยที่กาหนดความสาเร็ จในการรักษา คือ ปริ มาณกระดูกเบ้าฟันในบริ เวณรี โทโมลาร์
ซึ่งการคงอยูข่ องกระดูกเบ้าฟันนั้นขึ้นอยูก่ บั การมีอยูข่ องฟัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณกระดูกสาหรับเคลื่อนฟั นกรามล่างไปด้านไกลกลางในบริ เวณ
รี โทโมลาร์ ระหว่างผูป้ ่ วยกลุ่มที่ไม่มีฟันกรามซี่ ที่สาม มีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟั นกรามซี่ ที่สาม มีฟันกรามซี่ ที่
สามขึ้นเต็มที่และมีฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเพียงบางส่วน
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ: กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยภาพรังสี โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี จานวน
120 ภาพในบริ เวณรี โทรโมลาร์ของขากรรไกรล่างของผูป้ ่ วยที่มีโครงสร้างกระดูกขากรรไกรแบบที่หนึ่ง สองและ
สาม ทาการวัดปริ มาณกระดูกในบริ เวณรากฟัน ระยะระหว่างจุดกึ่งกลางด้านลิ้นของรากฟันด้านไกลกลางของฟัน
กรามล่างแท้ซี่ที่สองถึงขอบด้านในกระดูกทึบด้านลิ้นของขากรรไกรล่างส่ วนลาตัว ขนานกับเส้นอ้างอิงที่ระดับ
ความสู งแตกต่างกัน 4 ระดับ (2, 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร) จากรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟันของฟันกรามล่าง
แท้ซี่ที่สอง ไปทางปลายรากฟัน
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ผลการศึกษา: กลุ่มฟันกรามซี่ ที่สามขึ้นเต็มที่และกลุ่มฟันกรามซี่ ที่สามขึ้นเพียงบางส่ วน มีระยะที่วดั ได้
มากกว่ากลุ่มไม่มีฟันกรามซี่ ที่สามและกลุ่มมีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ ที่สามอย่างมีนยั สาคัญในทุกระดับ
ความสู ง (p<0.001) ในขณะที่กลุ่มไม่มีฟันกรามซี่ ที่สามมีระยะที่วดั ได้มากกว่ากลุ่มมีประวัติถอนหรื อผ่าตัด ฟัน
กรามซี่ที่สามอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.001) ที่ระดับความสู ง 2 มิลลิเมตร
บทสรุป: กลุ่มที่มีการขึ้นของฟันกรามซี่ที่สามมีปริ มาณกระดูกสาหรับเคลื่อนฟันกรามไปด้านไกลกลาง
มากกว่ากลุ่มที่ไม่พบการมีอยูข่ องฟันกรามซี่ที่สาม
คาสาคัญ: ฟันกรามซี่ที่สาม, การเคลื่อนฟันกรามล่างไปด้านไกลกลาง, โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี

ABSTRACT
Introduction: Orthodontic camouflage treatment by mandibular molar distalization is one of the
alternative treatments to correct skeletal Class III problems. One of the key success factors is bone availability in
retromolar area, presence and maintenance of the alveolar bone is tooth-dependent.
Objective: To compare bone availability for mandibular molar distalization in retromolar area between
patients with agenesis of third molar (Agenesis M3), history of third molar removal (Removal M3), fully erupted
third molar (Full M3) and partial erupted third molar (PE M3).
Materials and Methods: The sample consisted of the cone beam computed tomography (CBCT)
images of 120 retromolar areas with prognathic, orthognathic and retrognathic mandible. Bone availability was
measured at root levels. The distances between the mid-lingual of distal roots of mandibular second molar and
the inner cortex of the inner lingual cortex of the mandibular body parallel to the reference line in 4 different
vertical levels (2, 4, 6 and 8 mm) apical to the cementoenamel junction of second mandibular molar were
measured.
Results: The available space measured in Full M3 and PE M3 groups were significantly larger than
Agenesis M3 and Removal M3 groups at all depths (p<0.001). While the available space measured in Agenesis
M3 group has significantly greater than Removal M3 only at 2 mm depth (p<0.001).
Conclusions: Eruption of third molar have greater bone availability for mandibular molar distalization
than absence of third molar.
Keywords: Third Molar, Mandibular Molar Distalization, Cone Beam Computed Tomography

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยที่มีโครงสร้างกระดูกขากรรไกรและการสบฟันผิดปกติประเภทที่ สาม ได้แก่
การจัดฟั นร่ วมกับการผ่าตัด ขากรรไกร หรื อ การจัดฟันเพียงอย่างเดียวเพื่ออาพรางความผิดปกติของโครงสร้าง
ขากรรไกร (Jing, Han, Guo, Li, & Bai, 2013) ซึ่งการรักษาโดยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวนั้นเหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่
มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง (K. Chen & Cao, 2015) ในปัจจุบนั การเคลื่อนฟัน
กรามล่ างไปด้านไกลกลาง (mandibular molar distalization) โดยอาศัย หลัก ยึ ดชั่ว คราว (temporary anchorage
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device) ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดฟันชนิดไม่ถอนฟันเพื่อแก้ไขลักษณะของการสบฟันผิดปกติประเภทที่
สาม (Kook et al., 2016) ในปั จจุบนั ทันตแพทย์จดั ฟันสามารถเคลื่อนฟันกรามล่างได้ในปริ มาณมาก เมื่อใช้หมุด
เกลี ยวขนาดเล็ก เป็ นหลักยึดชั่วคราว พบว่าสามารถเคลื่ อนฟั นกรามล่างไปด้านไกลกลางได้ถึง 5 มิ ลลิ เมตร
(Agarwal, Shah, Yadav, & Nanda, 2014) อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการเคลื่อนฟั นนั้นถูกจากัดโดยลักษณะทางกาย
วิภาคที่เป็ นขอบเขตด้านท้ายสุ ดในการเคลื่อนฟันกรามล่าง โดยขอบเขตด้านท้ายสุ ดในการเคลื่อนฟันกรามล่างไป
ด้านไกลกลาง คือ กระดูกทึบด้านลิน้ ของขากรรไกรล่างส่วนลาตัว (lingual cortex of the mandibular body) (Choi,
Kim, Yang, & Lee, 2018) หากมีกระดูกเบ้าฟันบริ เวณด้านท้ายของรากฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองมาก ก็จะมีพ้นื ที่ใน
การเคลื่อนฟันกรามล่างไปด้านไกลกลางได้มาก โดยการคงอยู่ของกระดูกเบ้าฟันนั้นสัมพันธ์กบั การมีอยูข่ องฟัน
และกระดูกเบ้าฟันจะมีการสะสมตามการเคลื่อนที่ของฟัน หากมีการถอนฟัน กระดูกเบ้าฟันจะมีการฝ่ อลีบลงเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไป (Jonasson, Skoglund, & Rythén, 2018) ซึ่ งถ้าไม่มีปริ มาณกระดูกที่เพียงพอในบริ เวณดังกล่าว
จะส่ งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนฟันกรามล่างไปได้ ดังนั้นการเคลื่อนฟันกรามล่างไปด้านไกลกลาง จึงจาเป็ นต้อง
อาศัยทั้งเครื่ องมือทางทันตกรรมจัดฟันที่มีประสิ ทธิภาพและปริ มาณกระดูกเบ้าฟันที่เพียงพอ
ฟั นกรามซี่ ที่สามเป็ นฟั นซี่ ที่มีการฝังคุดมากที่สุด (Dachi & Howell, 1961) ซึ่ งมีการศึกษาบทบาทของ
ฟันกรามซี่ ที่สามที่เกี่ยวข้องกับงานทางทันตกรรมจัดฟันในหลายแง่มุม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างฟันกรามซี่ ที่
สามกับการซ้อนเกของฟัน ปั จจัยที่มีผลต่อการขึ้นหรื อการฝังคุดของฟันกรามซี่ ที่สาม ผลของการถอนฟันแท้ที่มี
ต่อฟันกรามซี่ ที่สาม เป็ นต้น (Almpani & Kolokitha, 2015) แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาใดที่ศึกษาบทบาทของ
ฟั นกรามซี่ ที่สามที่ มีต่อการสะสมของกระดูกเบ้าฟั น ในบริ เวณรี โทรโมลาร์ (retromolar area) ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึง
ต้องการศึกษาผลของการมีอยู่ของฟันกรามซี่ ที่สามต่อปริ มาณของกระดูกเบ้าฟันที่ใช้ในการเคลื่อนฟันกรามไป
ด้านไกลกลางในบริ เวณรี โทรโมลาร์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณกระดูก เบ้าฟั นสาหรับเคลื่อนฟันกรามไปด้านไกลกลางในบริ เวณรี โทโมลาร์
ระหว่างผูป้ ่ วยกลุ่มที่ไม่มีฟันกรามซี่ ที่สาม (agenesis), มีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ ที่สาม (history of third
molar removal), มี ฟั น กรามซี่ ที่ ส ามขึ้ น เต็ม ที่ (fully erupted) และมี ฟั น กรามซี่ ที่ ส ามขึ้ น เพี ย งบางส่ ว น(partial
erupted)

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎี ข อง Frost (Frost, 1989) กล่ า วว่ า กระดู ก จะมี ก ารปรั บ รู ป ตามแรงกระตุ้น เชิ ง กลที่ ไ ด้รั บ
ซึ่ งสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การปรั บ รู ปของกระดู ก เบ้ า ฟั น ได้ Carlsson (Carlsson, 1967) ติ ด ตาม
การเปลี่ ยนแปลงของกระดู กเบ้าฟั นในขากรรไกรล่างเป็ นเวลา 5 ปี หลัง จากถอนฟั น พบว่ ากระดู กเบ้าฟั นมี
การละลายตัวและฝ่ อลีบลง ซึ่ งในผูป้ ่ วยบางรายมีการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟันเป็ นปริ มาณมาก จากทฤษฎีและ
งานวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กระดูกเบ้าฟั นมีการเปลี่ยนแปลงตามการมีอยู่ของฟั นและแรงกระตุน้ เชิ งกล
(แรงบดเคี้ยว) ที่ได้รับ
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การมีอยู่ของฟันกรามซี่ที่สาม
- ไม่มีฟันกรามซี่ที่สาม
- มีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สาม
- มีฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเต็มที่
- มีฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเพียงบางส่วน

ปริ มาณของกระดูกเบ้าฟันสาหรับเคลื่อน
ฟันกรามไปด้านไกลกลางในบริ เวณรี โทโมลาร์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
กลุ่มที่ มีฟันกรามซี่ ที่สามขึ้นเต็มที่และมี ฟันกรามซี่ ที่สามขึ้นเพียงบางส่ วน มี ปริ มาณกระดู กเบ้าฟั น
สาหรับเคลื่อนฟันกรามไปด้านไกลกลางในบริ เวณรี โทโมลาร์ มากกว่าคนไข้กลุ่มที่ไม่มีฟันกรามซี่ที่สามและกลุ่ม
มีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สาม

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ภาพรังสี โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี จานวน 120 ภาพในบริ เวณรี โทรโมลาร์ ของผูป้ ่ วยที่มีโครงสร้าง
กระดูกขากรรไกรแบบที่ หนึ่ ง สองและสามที่เข้ารับบริ การ ณ คลินิกทันตกรรมจัดฟั น คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563
4.3 เครื่ องมือวิจัย
- เครื่ องถ่ายภาพรังสี โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี
- โปรแกรมแสดงภาพสามมิติ ดอลฟิ น (Dolphin 3D Imaging software)
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิธีการศึกษา
ภาพรั ง สี โ คนบี ม คอมพิ ว เตดโทโมกราฟฟี จ านวน 120 ภาพในบริ เ วณรี โ ทรโมลาร์ ข องผูป้ ่ วยที่ มี
โครงสร้างกระดูกขากรรไกรแบบที่ หนึ่ง สองและสาม ถูกจาแนกออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ภาพจานวนเท่ากัน
ได้แก่ กลุ่มที่ไม่มีฟันกรามซี่ ที่สาม, มีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟั นกรามซี่ ที่สาม, มีฟันกรามซี่ ที่สามขึ้นเต็มที่และ
มีฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเพียงบางส่วน
ภาพรั ง สี โ คนบี ม คอมพิ ว เตดโทโมกราฟฟี ถู ก แสดงผลผ่ า นโปรแกรมแสดงภาพสามมิ ติ ด อลฟิ น
จัดตาแหน่ ง ภาพรั งสี โดยใช้ระนาบสบฟั นในขากรรไกรล่าง (mandibular occlusal plane) ซึ่ งเชื่ อมต่อระหว่าง
ปุ่ มฟันด้านแก้มใกล้กลางของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่หนึ่งและปลายฟันตัดล่างแท้ซี่ที่หนึ่งเป็ นระนาบอ้างอิง ทาการวัด
ปริ มาณกระดูกในบริ เวณรากฟัน โดยวัดระยะระหว่างจุดกึ่งกลางด้านลิ้นของรากฟันด้านไกลกลางของฟันกราม
ล่างแท้ซี่ที่สองถึงขอบด้านในกระดูกทึบด้านลิ้นของขากรรไกรล่างส่วนลาตัว ขนานกับเส้นอ้างอิง (เส้นที่ลากผ่าน
ร่ องกลางฟันของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่หนึ่งและสอง) ที่ระดับความสู งแตกต่างกัน 4 ระดับ (2, 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร)
จากรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟันของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองไปทางปลายรากฟัน
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ภาพที่ 1 แสดงเส้นอ้างอิง : เส้นที่ลากผ่านร่ องกลาง
ฟันของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่หนึ่งและสอง

ภาพที่ 2 แสดงระยะที่วดั ได้ : ระยะระหว่างจุด
กึ่งกลางด้านลิ้นของรากฟันด้านไกลกลาง
ของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สอง (DL7) ถึงขอบ
ด้านในกระดูกทึบด้านลิ้นของขากรรไกรล่าง
ส่วนลาตัว ขนานกับเส้นอ้างอิง

4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติ ANOVA and Multiple comparisons ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

5. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงระยะที่วดั ได้ (มิลลิเมตร) ของตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่ ระดับความสู ง 2, 4, 6 และ 8 มิลลิเมตรจาก
รอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟันของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองไปทางปลายรากฟัน
ระดับความสูง
2 มิลลิเมตร

4 มิลลิเมตร

6 มิลลิเมตร

8 มิลลิเมตร

กลุ่ม

ค่าเฉลี่ย
3.7
2.6
6.4
5.3
2.8
2.1
5.5
4.9
2.3
1.6
4.3
3.5
1.7
1.3
3.6
3.3

ไม่มีฟันกรามซี่ที่สาม
มีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สาม
ฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเต็มที่
มีฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเพียงบางส่วน
ไม่มีฟันกรามซี่ที่สาม
มีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สาม
ฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเต็มที่
มีฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเพียงบางส่วน
ไม่มีฟันกรามซี่ที่สาม
มีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สาม
ฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเต็มที่
มีฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเพียงบางส่วน
ไม่มีฟันกรามซี่ที่สาม
มีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สาม
ฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเต็มที่
มีฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเพียงบางส่วน
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.4
1.2
1.2
1.3
1.3
1.0
1.5
1.2
1.3
1.2
1.4
1.4
1.2
1.2
1.4
1.3
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะที่วดั ได้ (มิลลิเมตร) ของตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่ระดับความสู ง 2, 4, 6 และ 8
มิลลิเมตรจากรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟันของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองไปทางปลายรากฟัน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มที่มีฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเต็มที่และมีฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเพียงบางส่ วน มีระยะที่วดั
ได้มากกว่ากลุ่มไม่มีฟันกรามซี่ที่สามและกลุ่มมีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.001)
ในทุกระดับความสู ง, กลุ่มที่มีฟันกรามซี่ ที่สามขึ้นเต็มที่ มีระยะที่วดั ได้ไม่แตกต่างจากกลุ่มมีฟันกรามซี่ ที่สามขึ้น
เพียงบางส่ วนในทุกระดับความสู ง ในขณะที่กลุ่มไม่มีฟันกรามซี่ ที่สามมีระยะที่วดั ได้มากกว่ากลุ่มมีประวัติถอน
หรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.001) ที่ระดับความสู ง 2 มิลลิเมตร

6. อภิปรายผล
ในปั จจุบนั มีการนาภาพรังสี โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี มาใช้อย่างแพร่ หลายมากขึ้นในการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน เนื่องจาก สามารถแสดงลักษณะของกระดูกได้ใน 3 ระนาบ ทาให้สามารถเห็นรายละเอียด
ของกระดูกได้ชดั เจน เช่น รู ปร่ าง ความกว้าง ความยาว ความสู งและความลาดเอียงของกระดูก เป็ นต้น (Kapila &
Nervina, 2015)
เดิมทันตแพทย์จดั ฟันเชื่อว่าขอบเขตด้านท้ายสุ ดในการเคลื่อนฟันกรามล่างไปด้านไกลกลาง คือ ขอบ
ด้านหน้าของกระดูกเรมัส (anterior border of the ascending ramus) ซึ่งเป็ นลักษณะทางกายวิภาคที่เห็นในภาพรังสี
ด้านข้างเซฟาโลแกรม และระยะที่สามารถเคลื่อนฟันกรามล่างไปด้านไกลกลางได้ คือระยะระหว่างตัวฟันกราม
ล่ างซี่ ที่ สองถึ ง ขอบด้านหน้าของกระดู กเรมัส (L.-L. Chen, Xu, Jiang, Zhang, & Lin, 2010) Kim SJ และคณะ
(S.-J. Kim, Choi, Baik, Park, & Lee, 2014) ได้ทาการศึกษาปริ มาณของกระดูกเบ้าฟันสาหรับเคลื่อนฟันกรามล่าง
ไปด้านไกลกลางในบริ เวณรี โทรโมลาร์ ที่ความสู งแตกต่างกัน 5 ระดับ (2, 4, 6, 8 และ 10 มิลลิเมตรจากรอยต่อ
เคลือบฟันกับเคลือบรากฟันของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองไปทางปลายราก) จากภาพรังสี โคนบีมคอมพิวเตดโทโม
กราฟฟี พบว่ากระดูกเบ้าฟันในส่ วนของรากฟันเป็ นตัวกาหนดปริ มาณการเคลื่อนที่ของฟันกรามล่างไปด้านไกล
กลางที่แท้จริ ง โดยระยะที่วดั ได้จะมีค่าน้อยลงเมื่อเข้าสู่ ปลายรากฟัน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ ที่พบว่า
ระยะที่วดั ได้ในทุกกลุ่มนั้นมีค่าน้อยลงเมื่อเข้าสู่ ปลายรากฟันเช่นเดียวกัน ซึ่ งสาเหตุที่มีปริ มาณกระดูกน้อยลงใน
บริ เวณปลายรากฟั น นั้น เกิ ดจากลักษณะทางกายวิภาคของแอ่งต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกรล่าง (submandibular
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fossa) ที่มีความคอดเว้าบริ เวณใต้ต่อรากฟันกรามล่างแท้ซี่ที่หนึ่งและสอง Kim HJ และคณะ (H.-J. Kim, Jang, &
Park, 2019) จึงแนะนาว่าในคนไข้ที่ตอ้ งการเคลื่อนฟันกรามล่างไปด้านไกลกลางในปริ มาณมาก ควรมีการประเมิน
ปริ มาณกระดูกในบริ เวณดังกล่าวโดยการถ่ายภาพรังสี โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี ก่อนเริ่ มทาการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับรากฟัน
ในการศึกษานี้ ได้ทาการเปรี ยบเทียบระยะที่วดั ได้ระหว่าง 4 กลุ่มตัวอย่างตามการมีอยู่ของฟันกรามซี่ที่
สาม พบว่ากลุ่มที่มีการขึ้นของฟันกรามซี่ที่สาม (กลุ่มฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเต็มที่และกลุ่มฟันกรามซี่ที่สามขึ้นเพียง
บางส่ วน) มีปริ มาณกระดูกสาหรับ เคลื่อนฟันกรามไปด้านไกลกลางมากกว่ากลุ่มที่ไม่พบการมีอยู่ของฟันกราม
ซี่ ที่สาม (กลุ่มไม่มีฟันกรามซี่ ที่สามและกลุ่มมีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ ที่สาม) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
เรื่ องการคงอยูข่ องกระดูกเบ้าฟันสัมพันธ์กบั การมีอยูข่ องฟัน (Jonasson et al., 2018)
กลุ่มไม่มีฟันกรามซี่ ที่สามมีระยะที่วดั ได้มากกว่ากลุ่มมีประวัติถอนหรื อผ่าตัด ฟันกรามซี่ ที่สามอย่างมี
นัยสาคัญเฉพาะที่ระดับความสู ง 2 มิลลิเมตร ซึ่ งเป็ นส่ วนบนของกระดูกเบ้าฟั น สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้อาจเกิดจาก
การละลายตัวของกระดูกเบ้าฟันภายหลังการถอนฟัน Araujo และคณะ (Misawa, Lindhe, & Araújo, 2016) พบว่า
ภายหลัง การถอนฟั น กระดู กเบ้าฟั น จะมี การเปลี่ ยนแปลงทั้งในส่ วนของความกว้างและความสู งของกระดูก
เบ้าฟัน โดยเฉพาะหากมีการถอนฟันกราม จะมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกเบ้าฟันมาก จากการศึกษาของ Lindhe
และคณะ (Lindhe, Karring, & Lang, 2009) ที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดูกเบ้าฟันในมนุษย์ พบว่าหลังจาก
ถอนฟันประมาณสามสัปดาห์ ร่ างกายจะเริ่ มมีการปรับแต่งกระดูกใหม่ แต่พบว่าความสู งของกระดูกเบ้าฟันอาจ
ลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของความสู งกระดูกเบ้าฟันเดิมเท่านั้น จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้กลุ่มไม่มีฟันกรามซี่ ที่สาม
มีระยะที่วดั ได้มากกว่ากลุ่มมีประวัติถอนหรื อผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามในตาแหน่งด้านบนของกระดูกเบ้าฟัน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ปริ ม าณของกระดู ก เบ้าฟั น ในบริ เ วณรี โ ทรโมลาร์ เป็ นปั จ จัย สาคัญ ในการตัด สิ น ใจเลื อ ก
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยวิธีเคลื่อนฟันกรามล่างไปด้านไกลกลาง ซึ่งพบว่าจะมีปริ มาณกระดูกที่เพียงพอ
ในผูป้ ่ วยที่มีฟันกรามซี่ที่สาม
(2) ความหลากหลายทางกายวิภาคของแอ่งต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกรล่าง ทาให้ระยะที่สามารถ
เคลื่อนฟันกรามล่างไปด้านไกลกลางมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล จึงแนะนาให้มีการถ่ายภาพรังสี โคนบีม
คอมพิวเตดโทโมกราฟฟี บริ เวณรี โทรโมลาร์ ในคนไข้ที่มีแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยวิธี เคลื่อนฟัน
กรามล่างไปด้านไกลกลาง เพื่อประเมินปริ มาณกระดูกในบริ เวณดังกล่าวก่อนเริ่ มทาการรักษา
(3) ในคนไข้ที่ตอ้ งการรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน หากพบว่ามีการมีอยูข่ องฟันกรามซี่ ที่สาม
ควรส่ งปรึ กษาทันตแพทย์จัดฟั นก่ อนการถอนหรื อผ่าฟั นออก เนื่ องจาก หากมี การถอนหรื อผ่าฟั นในบริ เวณ
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลานานก่อนการจัดฟัน อาจจะเกิดการละลายและฝ่ อลีบของกระดูกเบ้าฟัน ทาให้ไม่สามารถ
เคลื่อนฟันตามแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้
(4) หากจ าเป็ นต้อ งมี การถอนหรื อ ผ่าฟั น กรามซี่ ที่ สามออก ทัน ตแพทย์ผูใ้ ห้ การรั กษาควรท า
หัตถการด้วยความระมัดระวังและกระทบกระเทือนน้อยที่สุด (atraumatic technique) เพื่อไม่ให้เกิดการแตกหัก
หรื อสู ญเสี ยกระดูกเบ้าฟั นมากเกินไป เนื่ องจากอาจทาให้เกิดการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟันมากขึ้น ส่ งผลให้
ไม่สามารถเคลื่อนฟันไปในบริ เวณดังกล่าวได้
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) มีการออกแบบการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณกระดูกเบ้าฟันในบริ เวณรี โทรโมลาร์
และปั จจัยอื่นๆ เช่น ทิศทางของฟันกรามซี่ ที่สามที่ฝังคุดอยู่ การเอียงตัวและปริ มาณความซ้อนเกของฟันแท้ที่อยู่
หน้าต่อฟันกรามซี่ที่สาม เป็ นต้น
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ความชุกของเชื้อพอไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ฟิ วโซแบคทีเรียม นิวคลีเอทัม
และเอนเทอโรคอคคัส ฟี คาลิส ในรอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้อเยื่อในและโรคปริทันต์
โดยวิธี REAL-TIME PCR
PREVALENCE OF PORPHYROMONAS GINGIVALIS, FUSOBACTERIUM
NUCLEATUM, AND ENTEROCOCCUS FAECALIS IN ENDODONTICPERIODONTAL LESIONS DETECTED BY REAL-TIME PCR
พรชนก ศรีสังข์ *, เกวลิน ธรรมสิ ทธิ์บูรณ์ , รวี เถียรไพศาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
E-mail: Phonchanok456@gmail.com
บทคัดย่อ
รอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้อเยื่อในและโรคปริ ทนั ต์ (endodontic-periodontal lesions) เป็ นรอยโรคที่เกิด
จากการติ ดเชื้ อของเนื้ อเยื่อในและของเนื้ อเยื่อรอบรากฟั นในเวลาเดี ยวกัน จากหลายการศึ กษาก่ อนหน้าพบ
ความชุ กของเชื้ อ Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum และ Porphyromonas gingivalis ซึ่ งอาจเป็ น
เชื้ อสาเหตุของรอยโรคดังกล่าว แต่พบความชุ กและปริ มาณที่แตกต่างกัน จึ งเป็ นวัตถุประสงค์ในการศึกษานี้
เพื่อศึกษาความชุกและปริ มาณของเชื้ อ E. faecalis, F. nucleatum และ P. gingivalis โดยวิธี real-time PCR ทาการเก็บ
เชื้อจากร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่ลึกที่สุดและเชื้อในคลองรากฟันของผูป้ ่ วย 10 ราย ที่มีรอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้อเยื่อใน
และโรคปริ ทนั ต์ นาตัวอย่างที่ได้มาศึกษาโดยการสกัดดีเอ็นเอ แล้วศึกษาความชุกและปริ มาณของ E. faecalis,
P. gingivalis และ F. nucleatum โดยวิธี real-time PCR ผลการศึกษาพบความชุกของเชื้ อ E. faecalis ในคลองรากฟัน
ร้อยละ 90 และในร่ องลึกปริ ทนั ต์ ร้อยละ 100 ส่ วนความชุกของเชื้อ F. nucleatum ในคลองรากฟั น และร่ องลึก
ปริ ทันต์ ร้ อยละ 100 ความชุ กของเชื้ อ P. gingivalis ในคลองรากฟั น ร้ อยละ 10 ในร่ องลึ กปริ ทนั ต์ ร้ อยละ 50
ผลการศึกษาปริ มาณของเชื้ อ พบ E. faecalis ในคลองรากฟั น เฉลี่ย 5.83±2.12 log CFU/mL ในร่ องลึกปริ ทนั ต์
เฉลี่ย 6.71±0.74 log CFU/mL เชื้อ F. nucleatum ในคลองรากฟัน เฉลี่ย 2.44±1.45 log CFU/mL ในร่ องลึกปริ ทนั ต์
เฉลี่ย 4.48±1.27 log CFU/mL เชื้อ P. gingivalis ในคลองรากฟัน เฉลี่ย 0.17±0.53 log CFU/mL ในร่ องลึกปริ ทนั ต์
เฉลี่ย 1.80±2.21 log CFU/mL จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่าความชุกของเชื้อ E. faecalis และ F. nucleatum สู ง
ทั้งในร่ องลึ กปริ ทนั ต์และคลองรากฟั น โดยเชื้ อ E. faecalis มี ปริ มาณมากกว่า F. nucleatum และ P. gingivalis
อีกทั้งในฟันที่พบ E. faecalis ทั้งในร่ องลึกปริ ทนั ต์และคลองราก-ฟันมีลกั ษณะทางคลินิกที่รุนแรงกว่าฟั นที่พบ
E. faecalis เพียงตาแหน่งเดียว
คาสาคัญ: รอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้อเยื่อในและโรคปริ ทนั ต์ (endodontic-periodontal lesions), P. gingivalis,
F. nucleatum, E. faecalis และ real-time PCR
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ABSTRACT
Endodontic-periodontal (endo-perio) lesions can be defined as pathological change in both the pulp and
the periodontal tissue. Infection of root canal and periodontal tissue by Enterococcus faecalis, Fusobacterium
nucleatum and Porphyromonas gingivalis may be the major cause of infection in endo-perio lesions. However,
the different findings of E. faecalis, F. nucleatum and P. gingivalis were reported. The aim of this study was to
investigate the prevalence and amount of E. faecalis, F. nucleatum and P. gingivalis using real-time PCR.
Samples were collected from periodontal pocket and root canal of 10 patients with endo-perio lesions. DNA
extractions were performed and the prevalence and amount of E. faecalis, F. nucleatum and P. gingivalis were
examined using real-time PCR.
The prevalence of E. faecalis, F. nucleatum and P. gingivalis were 90%, 100% and 10% in root canals
and 100%, 100%, and 50% in periodontal pockets, respectively. The mean number of E. faecalis, F. nucleatum
and P. gingivalis were 5.83±2.12 log CFU/mL, 2.44±1.45 log CFU/mL, and 0.17±0.53 log CFU/mL in root canal
and 6.71±0.74 log CFU/mL, 4.48±1.27 log CFU/mL, and 1.80±2.21 log CFU/mL in periodontal pocket,
respectively.
In conclusion, the prevalence of E. faecalis and F. nucleatum were high in the root canals and
periodontal pocket. The presence of E. faecalis strains in both root canal and periodontal pocket was related to
severe clinical symptoms.
Keywords: Endodontic-Periodontal Lesion, P. gingivalis, F. nucleatum, E. faecalis, and real-time PCR

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
รอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้ อเยื่อในและโรคปริ ทันต์ (endodontic-periodontal lesions) คือ รอยโรคที่
เกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรคของเนื้อเยื่อในและโรคของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันในซี่ เดียวกัน
รอยโรคอาจเกิดจากโรคเนื้อเยื่อในฟันก่อน หรื อเกิดจากโรคของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันก่อน หรื อเกิดแยกกันก็
ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างโรคเนื้อเยื่อในและโรคปริ ทนั ต์ ยังไม่เป็ นที่แน่ชดั โดยมีการศึกษาของ Gomes และคณะ3
รายงานว่าเชื้อแบคทีเรี ยในคลองรากฟันและในร่ องลึกปริ ทนั ต์ ของฟันที่มีรอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้อเยื่อในและ
โรคปริ ทนั ต์มีความคล้ายคลึงกัน แต่การศึกษาของ Simon และคณะ18 ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเนื้อเยื่อ
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมายัง ไม่ ส ามารถสรุ ป ความแตกต่ า งความชุ ก ของเชื้ อ P. gingivalis, F. nucleatum และ
E. faecalis ในรอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้อเยื่อในและโรคปริ ทนั ต์ จึงเป็ นที่มาของการศึกษานี้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาความชุกและปริ มาณของเชื้อ P. gingivalis, F. nucleatum และ E. faecalis ที่พบในคลองรากฟัน
และร่ องลึกปริ ทนั ต์ของฟันที่มีรอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้อเยื่อในและโรคปริ -ทันต์ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ และ
real-time PCR
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางคลินิกที่พบ E. faecalis ทั้งในร่ องลึกปริ ทนั ต์และคลองรากฟัน
กับลักษณะทางคลินิกที่พบ E. faecalis ในร่ องลึกปริ ทนั ต์หรื อของรากฟัน
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่าความชุกของเชื้ อ P. gingivalis, F. nucleatum และ E. faecalis มีแนวโน้ม
แตกต่างกันระหว่างภายในคลองรากฟันกับภายในร่ องลึกปริ ทนั ต์ กล่าวคือ ภายในคลองรากฟันจะพบ P. gingivalis
ร้อยละ 12-74 F. nucleatum ร้อยละ 0-100 และ E. faecalis ร้อยละ 18-100 ส่ วนในร่ องลึกปริ ทนั ต์จะพบ P. gingivalis
ร้ อ ยละ 28-92 F. nucleatum ร้ อ ยละ 18-100 และ E. faecalis ร้ อ ยละ 10-1001-5, 7-10, 14-19 โดยความชุ ก ของเชื้ อ
แบคที เรี ยที่ แตกต่างกันนี้ อาจเกิ ดจาก วิธีการคัดเลื อกผูป้ ่ วย การเก็บตัวอย่าง วิธีการศึ กษา ความแตกต่างทาง
ภูมิศาสตร์ ระดับความรุ นแรงของโรค การศึกษาเชื้อโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรี ยเป็ นวิธีที่ได้รับการยอมรับ
และถื อ เป็ นวิ ธี ม าตรฐานในการยื น ยัน วิ นิ จ ฉัย ชนิ ด ของเชื้ อ แบคที เ รี ย ซึ่ ง ท าได้ง่ า ย ประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ย และ
เชื้อแบคทีเรี ยที่เพาะเลี้ยงจะยังมีชีวิตอยู่ สามารถเก็บเชื้อไว้ศึกษาในอนาคตได้ แต่อาจไม่เหมาะกับเชื้อบางชนิดที่
เจริ ญเติบโตได้ยาก10 real-time PRC หรื อ quantitative PCR (qPCR) เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มจานวนดีเอ็นเอที่
ต้องการศึกษาอย่างจาเพาะและสามารถติดตามวัดปริ มาณการเพิ่มจานวนของดีเอ็นเอเป้าหมายได้ ทาให้สามารถ
ระบุเชื้อได้แม่นยากว่า แต่มีความใช้จ่ายสู ง6, 13
จากการศึ กษาที่ผ่านมายังไม่สามารถสรุ ปความแตกต่างความชุ กของเชื้ อ P. gingivalis, F. nucleatum
และ E. faecalis ในรอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้ อเยื่อในและโรคปริ ทนั ต์ อีกทั้งวิธีการศึกษาอาจมีผลต่อความชุก
และปริ มาณของเชื้อ จึงเป็ นที่มาของการศึกษานี้
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตาแหน่งที่เก็บเชื้อ - คลองรากฟัน
- ร่ องลึกปริ ทนั ต์

- ความชุกของเชื้อ P. gingivalis, F. nucleatum และ E. faecalis
- ปริ มาณเชื้อ P. gingivalis, F. nucleatum และ E. faecalis

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
1. ความชุกและปริ มาณของเชื้อ P. gingivalis, F. nucleatum และ E. faecalis ไม่มีความแตกต่างกัน
2. ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินิกที่พบในฟันที่พบ E. faecalis ในร่ องลึกปริ ทนั ต์และ
คลองรากฟัน กับการพบ E. faecalis เฉพาะในร่ องลึกปริ ทนั ต์หรื อคลองรากฟัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การคัดเลือกผู้ป่วย (Patient selection)
ผูป้ ่ วยอายุ 18 ปี ขึ้นไป มีฟันแท้ที่มีการสร้างรากเสร็ จสมบูรณ์ จาเป็ นต้องได้รับการรักษาคลองรากฟัน
และมีร่องลึกปริ ทนั ต์ มากกว่าหรื อเท่ากับ 6 มิลลิเมตร อย่างน้อย 2 ตาแหน่ง
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4.2 การเก็บตัวอย่าง (Sample collection)
เก็บข้อมูลทั่วไป ตรวจภายในช่ องปาก ถ่ายภาพรั งสี เก็บเชื้ อในร่ องลึ กปริ ทันต์ (ที่ ลึกที่ สุด) โดยใช้
กระดาษซับรู ปกรวยแหลมขนาดกลางสอดในร่ องเหงือก 30 วินาที แล้วนามาใส่ ใน sterile tube ที่ประกอบด้วย
RTF (reducing transport fluid) 1 มิ ลลิ ลิตร จากนั้นทาการเก็บเชื้ อในคลองรากฟั น กรอเปิ ด access ด้วยหัวกรอ
กากเพชรความเร็ วสู ง ใส่ น้ าเกลือปราศจากเชื้อ (sterile saline solution) ปริ มาณ 20 ไมโครลิตรเข้าสู่ คลองรากฟัน
แล้วใช้ #15 H-file ตะไบผนังคลองรากฟันโดยรอบในทิศทางขึ้นลง แล้วเก็บเชื้อเช่นเดียวกับในร่ องลึกปริ ทนั ต์
4.3 การหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและเชื้ อ E. faecalis, P. gingivalis และ F. nucleatum โดยวิธี realtime PCR
1. การทากราฟมาตรฐานของการศึกษา
การศึ ก ษานี้ ใช้ เ ชื้ อ E. faecalis ATCC 19433, P. gingivalis ATCC 33277, F.nucleatum ATCC
25586 สาหรับทากราฟมาตรฐานของเชื้อ E. faecalis, P. gingivalis และ F.nucleatum ตามลาดับ
2. การหาปริมาณเชื้อในตัวอย่างที่เก็บได้ จากคลองรากฟัน
นาตัวอย่างมาสกัดดีเอ็นเอ โดยชุดสกัดดีเอ็นเอที่มีไพรเมอร์ จาเพาะต่อ E. faecalis, P. gingivalis
และF.nucleatum จากนั้นนาสารสกัดดีเอ็นเอปริ มาณ 5 ไมโครลิตร ในน้ ายา real-time (Sensi-FASTTMSYBR kit,
Biotine Reagent Ltd., California, USA) ที่ มีไพรเมอร์ ที่จาเพาะต่อเชื้ อที่ ศึกษาเข้าเครื่ อง real-time PCR (CFX96
TouchTM Real-Time PCR detection system Bio-Rad, USA) เพื่อทาปฏิกิริยา หลังจากนั้นนาค่า Ct ที่ได้มาคานวณ
ตามสู ตรที่ได้จากกราฟมาตรฐานข้างต้น เพื่อหาปริ มาณเชื้อ
4.4 การจาแนกสายพันธุ์ของ E. faecalis ทางจีโนไทป์ โดยวิธี arbitrarily - primed polymerase chain
reaction (AP-PCR)
สกัด DNA ของเชื้อ E. faecalis ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเชื้อ ที่พบทั้งในตาแหน่งร่ องลึกปริ -ทันต์และใน
คลองรากฟันด้วยชุดสกัดดีเอ็นเอ (PureDireX DNA extraction kit)
การเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอของเชื้อด้วยวิธี arbitrarily-primed polymerase chain reaction (AP-PCR) โดยใช้
ERIC primer โดยมี ERIC 1R primer คื อ 5’-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3’ และ ERIC 2 primer คื อ
5’- AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG- วิเคราะห์ PCR amplicons ด้วย อิเล็กโตรโฟริ สิสใน polyacrylamide
gel ที่ยอ้ มด้วยสี silver
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ความชุกของเชื้อ E. faecalis, P. gingivalis และ F. nucleatum เป็ นอัตราร้อยละของตัวอย่างที่พบ
2. ปริ มาณเชื้ อ E. faecalis, P. gingivalis และ F. nucleatum และแบคทีเรี ยทั้งหมดรายงานเป็ น log
CFU/mL

5. ผลการวิจัย
ข้ อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ได้จากคลองรากฟันและร่ องลึกปริ ทนั ต์จานวน 10 ซี่ จากผูป้ ่ วย 10 คน อายุ 18-64 ปี เฉลี่ย 49.5
ปี เพศชาย 6 คน เพศหญิง 4 คน เป็ นฟั นหน้า 1 ซี่ ฟั นหลัง 9 ซี่ โดยมีสาเหตุจากรอยโรคเนื้ อเยื่อในปฐมภูมิ 1 ซี่
รอยโรคเนื้ อเยื่อในปฐมภูมิตามด้วยโรคปริ ทันต์ทุติยภูมิ 1 ซี่ รอยโรคโรคปริ ทนั ต์ปฐมภูมิตามด้วยเนื้ อเยื่อใน
ทุติยภูมิ 1 ซี่ และรอยโรคร่ วมที่แท้จริ ง 7 ซี่ โดยมีลกั ษณะทางคลินิกดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง (n = 10)
Clinical parameters
Plaque index
0-1
2-3
CAL
no
>2 mm
Tooth mobility
0-1
2-3

N (%)
8 (80)
2 (20)
5 (50)
5 (50)
2 (20)
8 (80)

Clinical parameters
Percussion
+
CAL
No
>2 mm
Previously pain
Asymptomatic
Pain

N (%)
7 (70)
3 (30)
5 (50)
5 (50)
5 (50)
5 (50)

การเปรียบเทียบความชุกและปริมาณของเชื้อ E. faecalis, F. nucleatum และ P. gingivalis
ความชุกของเชื้อ E. faecalis, F. nucleatum และ P. gingivalis ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
พบแบคทีเรี ยทั้งหมดในคลองรากฟัน เฉลี่ย 6.43±2.03 log CFU/mL ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ เฉลี่ย 7.93±0.71
log CFU/mL เชื้ อ E. faecalis ในคลองรากฟั น เฉลี่ย 5.83±2.12 log CFU/mL ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ เฉลี่ย 6.71±0.74
log CFU/mL เชื้อ F. nucleatum ในคลองรากฟัน เฉลี่ย 2.44±1.45 log CFU/mL ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ เฉลี่ย 4.48±1.27
log CFU/mL เชื้อ P. gingivalis ในคลองรากฟัน เฉลี่ย 0.17±0.53 log CFU/mL ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ เฉลี่ย 1.80±2.21
log CFU/mL
120
100
80
60
40
20
0
E. faecalis

F. nucleatum

P. gingivalis

realtime-PCR

ร่ องลึกปริ ทนั ต์

คลองรากฟัน

แผนภาพที่ 2 ความชุกของ E.faecalis, F.nucleatum และ P.gingivalis ในร่ องลึกปริ ทนั ต์และคลองรากฟัน (n = 10)
การเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกของฟันที่พบเชื้อ E.faecalis ที่พบในร่ องลึกปริทันต์ และคลองรากฟัน
กับฟันที่พบ E. faecalis ในร่ องลึกปริทันต์ หรื อคลองรากฟัน โดยวิธีการเพาะเลีย้ งเชื้อ
พบว่ามีฟัน 3 ซี่ ที่พบเชื้อ E.faecalis ที่พบทั้งในร่ องลึกปริ ทนั ต์และคลองรากฟัน จากผูป้ ่ วย 3 คน อายุ
52-62 ปี เฉลี่ย 57 ปี โดยมีสาเหตุจากรอยโรคโรคปริ ทนั ต์ปฐมภูมิตามด้วยเนื้อเยื่อในทุติย-ภูมิท้งั 3 ซี่ และอีก 7 ซี่
พบเชื้อ E. faecalis ในร่ องลึกปริ ทนั ต์หรื อคลองรากฟัน จากผูป้ ่ วย 7 คน อายุ 18-64 ปี เฉลี่ย 46.29 ปี โดยมีสาเหตุ
จากรอยโรคเนื้ อเยื่อในปฐมภูมิ 1 ซี่ รอยโรคเนื้ อเยื่อในปฐมภูมิตามด้วยโรคปริ ทนั ต์ทุติยภูมิ 1 ซี่ รอยโรคโรค
ปริ ทนั ต์ปฐมภูมิตามด้วยเนื้อเยื่อในทุติยภูมิ 4 ซี่ และรอยโรคร่ วมที่แท้จริ ง 1 ซี่ พบว่าฟันที่พบเชื้อ E.faecalis ที่พบ
ทั้งในร่ องลึกปริ ทนั ต์และคลองราก-ฟัน จะมีลกั ษณะทางคลินิกที่รุนแรงกว่า ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่พบเชื้อ E.faecalis ที่พบทั้งในร่ องลึกปริ ทนั ต์และคลองรากฟัน (n = 3)
และตัวอย่างที่พบ E. faecalis ในร่ องลึกปริ ทนั ต์หรื อคลองรากฟัน (n = 7) โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ
Percentage
Conditions
Percussion

CAL
Periodontitis
(stage)

pain
sensitive
negative
1-2 mm
3-4 mm
l-ll

Ef PP and RC
n=3 (%)
100.00%
0.00%
0.00%
33.33%
66.67%
0.00%

Ef PP or RC
n=7 (%)
0.00%
57.14%
42.86%
57.15%
42.86%
57.15%

Percentage
Conditions
Periodontitis
(grade)
Tooth mobility
Root condition

B
C
0-1
2-3
Normal
Ext.
resorption

Ef PP and RC
n=3 (%)
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
33.33%
66.67%

Ef PP or RC
n=7 (%)
14.29%
85.71%
42.86%
57.14%
100.00%
0.00%

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาความชุกของของเชื้ อด้วยวิธี real-time PCR พบความชุกของเชื้ อ E. faecalis ในคลองรากฟั น
ร้อยละ 90 ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ ร้อยละ 100 ความชุกของเชื้อ F. nucleatum ในคลองรากฟัน ร้อยละ 100 ในร่ องลึก
ปริ ทันต์ ร้ อยละ 100 ความชุ กของเชื้ อ P. gingivalis ในคลองรากฟั น ร้ อยละ 10 ในร่ องลึ กปริ ทนั ต์ ร้ อยละ 50
สอดคล้องกับการศึกษาที่ใช้วิธีการศึกษาระดับโมเลกุล โดยพบความชุกของเชื้อ E. faecalis ในคลองรากฟัน ร้อยละ
100 ในร่ อ งลึ กปริ ทัน ต์ ร้ อ ยละ 100 ความชุ ก ของเชื้ อ F. nucleatum ในคลองรากฟั น ร้ อ ยละ 100 ในร่ อ งลึ ก
ปริ ทันต์ ร้ อยละ 100 ความชุ กของเชื้ อ P. gingivalis ในคลองรากฟั น ร้ อยละ 20-45 ในร่ องลึ กปริ ทนั ต์ ร้ อยละ
40-603, 4, 13 แต่การศึกษาของ Rovia และคณะ16 พบความชุกของเชื้อ E. faecalis ในคลองรากฟัน ร้อยละ 30 ในร่ องลึก
ปริ ทนั ต์ ร้อยละ 10 และการศึกษาของ Li และคณะ12 พบความชุกของเชื้อ F. nucleatum ในคลองรากฟัน ร้อยละ
25 ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ ร้อยละ 50 ซึ่ งความชุกที่แตกต่างกันนี้ อาจเกิดจากเกณฑ์ในการคัดเลือกผูป้ ่ วย วิธีการเก็บ
ตัวอย่าง ขั้นตอนในห้องปฏิบตั ิการที่แตกต่างกัน
ผลการศึ กษาปริ มาณเชื้ อเมื่ อศึ กษาด้วยวิธี real-time PCR พบ เชื้ อ E. faecalis ในคลองรากฟั น เฉลี่ ย
5.83±2.12 log CFU/mL ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ เฉลี่ย 6.71±0.74 log CFU/mL เชื้อ F. nucleatum ในคลองรากฟัน เฉลี่ย
2.44±1.45 log CFU/mL ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ เฉลี่ย 4.48±1.27 log CFU/mL เชื้อ P. gingivalis ในคลองรากฟัน เฉลี่ย
0.17±0.53 log CFU/mL ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ เฉลี่ย 1.80±2.21 log CFU/mL ปริ มาณแบคทีเรี ยที่ได้จากวิธี real-time
PCR สู ง เนื่ องจาก real-time PCR มี ความไวต่อในการตรวจพบเชื้ อสู ง คือสามารถตรวจพบแบคที เรี ยได้แม้มี
ปริ มาณเพียง 1-10 เซลล์6,13
การศึกษาของ Gomes และคณะ3 พบ E. faecalis สู งทั้งในคลองรากฟั นและร่ องลึกปริ ทนั ต์ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Souto และ Colombo20 ที่พบ E. faecalis ได้บ่อยในผูป้ ่ วยที่มีภาวะปริ -ทันต์อกั เสบ คาดว่าการติด
เชื้อในร่ องลึกปริ ทนั ต์อาจเป็ นผลหลักของ E. faecalis ในการศึกษานี้พบ E. faecalis มีความชุกสู ง และมีปริ มาณ
สู งกว่า F. nucleatum และ P. gingivalis และยังพบลักษณะทางคลิ นิก ที่ รุนแรงของเคสที่ พบ E. faecalis ทั้งใน
ร่ องลึกปริ ทนั ต์และคลองรากฟั น เปรี ยบเทียบกับลักษณะทางคลินิกเมื่อพบ E. faecalis เพียงตาแหน่ งเดียว คือ
มีการเคาะเจ็บ การสู ญเสี ยระดับการยึดเกาะมากกว่า ระดับการโยกของฟัน 2-3 และภาวะปริ ทนั ต์อกั เสบรุ นแรง
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รอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้ อเยื่อในและโรคปริ ทนั ต์ เป็ นรอยโรคที่รักษายาก การพยากรณ์โรคไม่ดี
จากผลการศึ กษาพบ E. faecalis ที่ ตรงกันในร่ องลึ กปริ ทนั ต์และคลองรากฟั น ซึ่ งมี แนวโน้มการดาเนิ นโรคที่
รุ นแรงกว่าการพบ E. faecalis เพียงตาแหน่งเดียว หากนาเชื้อ E. faecalis ที่แยกได้จากการเพาะเชื้อมาศึกษาปัจจัย
การก่อโรคหรื อความสามารถในการเกิดโรค จะทาให้วางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) สามารถพยากรณ์การดาเนินของรอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้อเยื่อในและโรคปริ ทนั ต์ได้ดีข้ นึ
(2) สามารถเลื อ กน้ า ยาล้า งคลองรากฟั น และยาฆ่ า เชื้ อ ในคลองรากฟั น ได้อ ย่ า งเหมาะสมใน
การกาจัดเชื้อ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) เชื้อ E. faecalis ที่แยกได้จากการเพาะเชื้อมาศึกษาปัจจัยการก่อโรคหรื อความสามารถในการเกิดโรค
(2) เพิ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เพื่อผลการศึกษาที่ชดั เจนยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
ในงานศัลยกรรมเพื่อช่วยให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน มีการใช้การผ่าตัด กรอกระดูกทึบรอบรากฟั น
ร่ วมกับ การปลูกถ่ายกระดู ก และใช้ซีจีเอฟได้รับ การพิ สูจน์ ว่า เป็ นกระบวนการที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการเพิ่ ม
ความหนากระดูกด้านริ มฝี ปากที่บริ เวณ 1/3 ตรงกลางและ 1/3 ปลายรากของความยาวรากฟันและเร่ งการเคลื่อน
ฟันในการจัดฟันภายหลังการผ่าตัด การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะปริ ทนั ต์ในการผ่าตัดกรอกระดูก
ทึบร่ วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยติดตามผลการรักษา 3 ปี
สภาวะปริ ทันต์ของผูป้ ่ วย 8 รายถูกประเมิ นโดย 4 พารามิ เตอร์ ทางคลินิก: ความลึ กของร่ องปริ ทัน ต์
ระยะรอยต่อเคลือบฟั นและเคลือบรากฟั นถึงขอบเหงือก การสู ญเสี ยระดับ เหงือกยึดทางคลินิก ความกว้างของ
เหงือกยึด ข้อมูลถูกเก็บก่อนการผ่าตัด (T0) ภายหลังการผ่าตัด 12 เดือน (T1) 24 เดือน (T2) และ 36 เดือน (T3)
ผลการวิจยั ค่าเฉลี่ยของความลึกร่ องปริ ทนั ต์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญจาก T0-T3 ระยะรอยต่อเคลือบฟั น
และเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือกเพิ่มขึ้นจาก T0-T3 การสู ญเสี ยระดับเหงือกยึดทางคลินิกเพิ่มขึ้นจาก T0-T3 และ
ความกว้างของเหงื อกยึดเพิ่ มขึ้น จาก T0-T3 ผลในเชิ งบวกของการผ่าตัด กรอกระดู กทึ บ ร่ วมกับ การปลู กถ่าย
กระดูกและซี จีเอฟสามารถลดความลึกร่ องปริ ทนั ต์ รักษาระดับ เหงือกยึดทางคลิ นิกและความแน่ นของฟั นใน
ระดับปลอดภัย เพิ่มความกว้างของเหงือกยึด อย่างไรก็ตามผลในเชิงลบพบว่าระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบ
รากฟันถึงขอบเหงือกเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ความหนาของกระดูกรอบปลายรากฟันด้านริ มฝี ปาก ความลึกของร่ องปริ ทนั ต์ ระยะรอยต่อเคลือบฟัน
และเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือก การสู ญเสี ยระดับเหงือกยึดทางคลินิก ความกว้างของเหงือกยึด
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ABSTRACT
Augmented-corticotomy assisted orthodontics (ACAO) using concentrated growth factor (CGF) has
been proven to be an effective procedure for gaining labial bone thickness at 1/3 middle, 1/3 apical of root
length and accelerated orthodontic tooth movement after surgery. This study aims to evaluate the periodontal
status after using CGF in ACAO in adult orthodontics patients.
The objective of this study is to evaluate clinical periodontal status in ACAO using CGF at 1, 2 and 3
years follow up
In this study, the periodontal status of eight patients was evaluated by four clinical parameters:
Probing depth (PD), Gingival margin level (CEJ-GM), Clinical attachment loss (CAL), Attached gingiva width
(AG). The data were collected before surgery (T0), after surgery 12 months (T1), 24 months (T2) and 36
months (T3).
Major Findings: The mean PD significantly decreased from T0 to T3. CEJ-GM increases from T0 to
T3. CAL not significantly increase from T0 to T3. AG increase from T0-T3. The positive effects, ACAO using
CGF can reduce PD, maintain CAL within the safety limit, and increase AG after surgery. However, the
negative effects of this procedure were increased CEJ-GM.
Keywords: Labial bone thickness, Probing depth, Gingival margin level, Clinical attachment loss,
Attached gingiva width

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
เป้าหมายหลักของรักษาทางทันตกรรมจัดฟันคือการสบฟันที่มีเสถียรภาพ โดยทัว่ ไปแล้วการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟั นนั้นจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2000 นั้นได้มีวิทยาการเร่ งการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟันให้เร็ วขึ้นทาให้ใช้เวลาในการรักษาน้อยลง
การผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่ วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและซี จีเอฟเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้น
เป็ นการเร่ งการเคลื่อนฟั นซึ่ งได้รับ การยอมรับว่าสามารถทาให้การรักษาเร็ วขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟันในแบบปกติ นอกจากนี้วิธีการดังกล่าวยังเพิ่มความเสถียรภาพหลังจากรับการรักษาทันตกรรม
จั ด ฟั นในบริ เวณฟั นหน้ า ล่ า ง (M. T. Wilcko, Wilcko, Pulver, Bissada, & Bouquot, 2009) ซึ่ งผู ้ วิ จั ย ได้ ท า
การเปรี ยบเที ยบการรั กษาทางทันตกรรมจัดฟั นแบบปกติและในแบบที่ มีการปลูกกระดู กร่ วมด้วย โดยพบว่า
หลังจากรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเสร็ จเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบบปกติจะ
มีการกลับมาซ้อนเกที่ ฟันหน้ามากกว่าการรั กษาในแบบที่มีศลั ยกรรมกระดู กร่ วมกับการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟัน
งานศัลยกรรมโดยการกรอกระดูกทึบรอบปลายรากนั้น (Cano, Campo, Bonilla, & Colmenero, 2012),
(Cano et al., 2012) เป็ นการท าให้ เซลล์ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การเปลี่ ยนแปลงรู ป ร่ างกระดู กถู กกระตุ้น และมี ผ ลลด
ความหนาและความต้านทานของกระดูก ทาให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็ วขึ้นเป็ นปรากฏการณ์เฉพาะบริ เวณที่ทาให้ฟัน
เคลื่อนที่ได้เร็ ว (Regional acceleratory phenomena, RAP) หลังจากนั้นกระดูกจะมีการสะสมแร่ ธาตุกลับคืนเข้าไป
ในกระดู ก และกลับ มาแข็ ง แรงอี ก ครั้ ง (Liou, 2016), (M. T. Wilcko, Wilcko, & Bissada, 2008) นอกจากนี้
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การรั ก ษาทางทัน ตกรรมจัด ฟั น ที่ มี ก ารเคลื่ อ นฟั น ออกไปทางด้านริ ม ฝี ปากอาจท าให้ เกิ ด เหงื อ กร่ น หรื อ มี
ความผิดปกติที่กระดูกโดยมักจะเกิดกับผูป้ ่ วยที่มีชนิดเหงือกที่บาง
ในปั จจุบัน มี กลุ่ม งานวิจัยที่ ศึกษาเกี่ ยวกับ การผ่าตัดกรอกระดู กทึ บ ร่ วมกับการปลูกถ่ายกระดู กและ
ซี จีเอฟเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้นเช่น งานวิจยั ของ หัฏฐพณ คาใจ และคณะ (2563) ซึ่ งได้ใช้ซีจีเอฟ
ร่ วมด้วย โดยในกลุ่มตัวอย่างมี 8 คน จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการวัดความหนาของกระดูกด้านริ มฝี ปากโดยใช้ภาพรังสี
ส่ วนตัด อาศัยคอมพิ วเตอร์ ล ารั งสี รู ป กรวยทัน ที ห ลังจากท าการศัล ยกรรมและในช่ วงเวลาเดื อ นที่ 6 และ 12
โดยผลการศึ กษาพบว่าการผ่าตัดกระดู กทึ บ ร่ วมกับปลูกกระดู กและใช้ซีจีเอฟ ทาให้ มีความหนาของกระดู ก
เพิ่มขึ้นตั้งแต่บริ เวณปลายรากขึ้นมาถึงกลางรากฟัน งานวิจยั ของ สุ ชานาฏ วิเศษศิริ และคณะ (2563) พบว่าในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั นแล้วมีการลดความซ้อนเกในช่ ว งเวลาต่างๆ ได้แก่ สัปดาห์แรก 1
เดือน 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปี หลังการทาศัลยกรรมร่ วมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยคนไข้ 7 คนจาก 8
คนมีความพึงพอใจในการรักษาโดยรวมทั้งหมดและไม่มีอาการแทรกซ้อนจากหัตถการดังกล่าว และงานวิจยั ของ
เกริ กวัชร สุ ริยาอัมพร และคณะ (2564) ซึ่ งได้ติดตามสภาวะปริ ทนั ต์หลังจากทาการผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่ วมกับ
การปลูกถ่ายกระดูกและซี จีเอฟเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น ดังกล่าว รายงานว่าค่าเฉลี่ยของความลึกร่ อง
ปริ ทัน ต์ล ดลงอย่างมี นัยสาคัญ จากก่ อนท าศัล ยกรรมไปถึ งเดื อนที่ 6 และ 12 หลังท าศัลยกรรม ระยะรอยต่ อ
เคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือกเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญตั้งแต่หลังทาศัลยกรรมไปถึงเดือนที่ 6 และ 12
หลังทาศัลยกรรม การสู ญเสี ยระดับ เหงือกยึดทางคลินิกเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญจากก่อนทาหัตถการเทียบกับ
เดื อ นที่ 6 และ 12 หลัง ท าหั ต ถการ ความกว้า งของเหงื อ กยึ ด เพิ่ ม ขึ้ น จากก่ อ นท าหั ต ถการไปถึ ง เดื อ นที่ 6
หลังทาศัลยกรรมและค่อยๆ ลดลงในเดือนที่ 12 หลังทาหัตถการ นอกจากนี้ความแน่นของฟันลดลงในเดือนที่ 6
และ 12 หลังทาหัตถการเมื่อเทียบกับก่อนทาการผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่ วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและซี จีเอฟเพื่อ
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น ผลในเชิ งบวกสามารถลดความลึกร่ องปริ ทนั ต์ รักษาระดับเหงือกยึดทางคลินิก
และความแน่นของฟันในระดับปลอดภัย เพิ่มความกว้างของเหงือกยึด อย่างไรก็ตามก็ยงั มีผลเชิงลบของวิธีน้ ี คือ
ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือกเพิ่มขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อประเมินลักษณะทางคลินิกของสภาวะปริ ทนั ต์ภายหลังจากการผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่ วมกับการปลูก
ถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยติดตามผลการรักษา 3 ปี

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปี 2001 มีงานศึกษาเกี่ยวกับ งานศัลยกรรมและทันตกรรมจัดฟัน (W. M. Wilcko, Wilcko, Bouquot, &
Ferguson, 2001) ได้ทาการศึกษาวิธีการผ่าตัดกระดูกทึบร่ วมกับทันตกรรมจัดฟั น พบว่าวิธีการนี้ ช่วยลดเวลาใน
การรักษาอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ ยงั รายงานอีกว่าการทาศัลยกรรมนี้ทาให้ฟันเคลื่อนที่เร็ วขึ้นจากการสู ญเสี ย
และกลับคืนแร่ ธาตุสู่กระดูก ไม่ใช่ฟันเคลื่อนไปพร้ อมกับแท่งกระดูกที่รองรับตัวฟัน โดยพบว่าการศึกษาโดยใช้
เครื่ องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ซีทีสแกนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงระดับแร่ ธาตุในกระดูกขณะที่ฟันมีการเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็ วในบริ เวณกระดูกที่ทาการศัลยกรรมเรี ยกปรากฏการณ์น้ ีว่า Regional acceleratory phenomena (RAP)
ซึ่งกระบวนการนี้จะกระตุน้ การปรับเปลี่ยนของกระดูกและมีผลให้ความต้านทานบริ เวณนั้นลดลง
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ปี 2009 มี นักคณะวิจยั (M. T. Wilcko et al., 2009) ได้คิดค้นวิธีศลั ยกรรมแบบใหม่โดยพัฒนามาจาก
วิธีการของ Kole (Köle, 1959) และ Suya (Suya, 1991) โดยวิธีใหม่น้ ีจะมีการนาเอากระดูกที่สามารถละลายได้มา
ปลูกที่บริ เวณที่ตอ้ งการสร้างกระดูกเพื่อเหนี่ยวนาเซลล์สร้างกระดูกมาบริ เวณนี้ซ่ ึ งมีอวัยวะปริ ทนั ต์รองรับ และ
เรี ยกเทคนิคนี้ว่า Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodontic (PAOO).
นอกจากนี้ ยงั มีงานศึกษาของนักวิจยั บางกลุ่ม (Wang et al., 2014) ได้ทาการศึกษาในผูป้ ่ วยที่มีกระดูก
บางด้านริ มฝี ปากในขากรรไกรล่างและได้รับ การผ่าตัดกระดู กทึ บและปลูกถ่ายกระดู กร่ วมกับการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟั น เมื่ อใช้ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ ลารังสี รูปกรวย พบว่ากระดูกทางด้านริ มฝี ปากมี
ความหนามากขึ้นหลังทาหัตถการ 3 เดือนและยังคงอยูใ่ นปี ที่ 2 หลังถอดเครื่ องมือทันตกรรมจัดฟัน
ในปั จจุบนั การหายในทางปริ ทนั ต์น้ นั มีการอธิ บายโดยทฤษฎีของ Melcher (Melcher, 1976) โดยกล่าว
ว่าการหายของอวัยวะปริ ทนั ต์และฟันนั้นขึ้นอยูก่ บั เซลล์ตน้ กาเนิดได้แก่เนื้อเยื่อบุผิวเหงือก เนื้อเยื่อยึดต่อเหงือก
กระดู กเบ้าฟั น และเอ็นยึดปริ ทันต์ โดยการที่ จะเกิ ดการฟื้ นฟูสภาพเนื้ อเยื่อปริ ทันต์ (Periodontal regeneration)
อย่างสมบู ร ณ์ น้ ัน เกิ ด จากเซลล์ข องเอ็น ยึ ด ปริ ทัน ต์แ ละเซลล์รอบเส้ น เลื อ ดในกระดู ก (Melcher, McCulloch,
Cheong, Nemeth, & Shiga, 1987) แต่โดยส่ วนใหญ่การหายจะเป็ นการซ่ อมแซม (Periodontal repair) โดยเซลล์
ที่มาจากเนื้อเยื่อบุเหงือกและเนื้อเยื่อยึดต่อเหงือก
การรักษาเพื่อฟื้ นฟูสภาพเนื้อเยื่อปริ ทนั ต์เป็ นหัตถการด้วยการทาความสะอาดผิวฟันและรากฟันแล้วทา
การปลูกถ่ายกระดูกเพื่อหวังให้มีการสร้างกระดูก เคลื อบรากฟั นและเอ็นยึดปริ ทนั ต์ใหม่ เพื่อให้กระบวนการนี้
ประสบผลสาเร็ จในการรักษาจะต้องป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อบุผิวจากเหงือกเจริ ญเข้ามาที่ผิวรากฟันซึ่งเป็ นที่ปลูกถ่าย
กระดูกโดยใช้แผ่นกั้น (Melcher, 1976) ซึ่ งแผ่นกั้นที่นามาใช้จะเป็ นตัวกั้นไม่ให้เนื้ อเยื่อบุเหงือกซึ่ งเจริ ญเติบโต
เร็ วกว่าการสร้างกระดูกแทรกตัวเข้ามาในบริ เวณที่ทาการปลูกถ่ายกระดูก ซึ่งกระบวนการปลูกกระดูกและใช้แผ่น
กั้ น พบว่ า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการฟื้ นฟู ส ภาพเนื้ อเยื่ อ ปริ ทั น ต์ (Guillemin, Mellonig, & Brunsvold, 1993),
(Shallhorn, 1988) โดยการหายแบบฟื้ นฟูสภาพเนื้อเยื่อปริ ทนั ต์น้ นั จะยังได้ระดับความสู งของกระดูกจากการสร้าง
กระดูกใหม่ ในส่ วนเนื้อเยื่อยึดต่อเหงือกและเส้นใยคอลลาเจนใหม่ก็มาจากการสร้างของเคลือบรากฟัน (Alpiste
Illueca, Buitrago Vera, Grado Cabanilles, Fuenmayor, & Gil Loscos, 2006)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่ วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและ
ซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผูใ้ หญ่ใช้เวลา
ในการรักษามากกว่าเด็ก รวมไปถึงมีอาการไม่พึง
ประสงค์ได้มากกว่าเช่นเหงือกอักเสบ เหงือกร่ น
กระดูกผิดปกติ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะของ
เหงือกเป็ นแบบชนิดบางและมีกระดูกทึบด้านริ ม
ฝี ปากที่บางจะมีความเสี่ ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนข้างต้นมากกว่า

ประเมินผลการรักษาสภาวะปริ ทนั ต์หลังทาหัตถการ
ทุกๆปี เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมีพารามิเตอร์ได้แก่ ความ
ลึกของร่ องปริ ทนั ต์ ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบ
รากฟันถึงขอบเหงือก การเสี ยระดับเหงือกยึดทางคลินิก
ความกว้างของเหงือกยึด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐานการวิจัย
การผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่ วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพือ่ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
สามารถคงสภาพหรื อปรับปรุ งสภาวะปริ ทนั ต์เมื่อติดตามผลการรักษา 3 ปี

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
เป็ นการศึกษาวิจยั สถิติเชิงพรรณนาและศึกษาไปข้างหน้า
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ผูป้ ่ วย 8 ราย อายุเฉลี่ย 46.5 ปี ได้ทาการผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่ วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อ
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น โดยทาในขากรรไกรบน 6 คนและทาในขากรรไกรล่าง 7 คนเริ่ มทาการรักษา
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
4.3 เครื่ องมือวิจัย
1. เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ (periodontal probe) และแผ่นบันทึกการตรวจทางปริ ทนั ต์
2. อุปกรณ์และเครื่ องเจาะกระดูก
3. กระดูกและซีจีเอฟ
4.อุปกรณ์การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นการตรวจสั งเกตและเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ทั่วไป ชื่ อ นามสกุล เพศ อายุ วัน เดื อ นปี เกิ ด วัน ที่ ท า
หัตถการ และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิก โดยทาการตรวจสภาวะปริ ทนั ต์ตามพารามิเตอร์ ที่ติดตามได้แก่
ความลึกของร่ องปริ ทนั ต์ ระยะรอยต่อเคลือบฟั นและเคลือบรากฟั นถึงขอบเหงือก การสู ญเสี ยระดับ เหงือกยึด
ทางคลินิกและความกว้างของเหงือกยึดโดยต้องทาการเก็บข้อมูลเหล่านี้ก่อนการทาการศัลยกรรมร่ วมกับการจัดฟั น
และติดตามผลการรักษาไปทุกๆ ปี เป็ นเวลา 3 ปี
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าจากการตรวจประเมินของสภาวะปริ ทนั ต์ในแต่ละพารามิเตอร์มาวิเคราะห์ทางสถิติในแต่ละช่วงเวลา
ตั้งแต่ก่อนทาไปจนถึงปี ที่ 3 ด้วยสถิติ one way ANOVA

5. ผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สภาวะปริ ทัน ต์ ข องผู ้ป่ วยทั้ง 8 คนซึ่ งเป็ นการดู ผ ลโดยรวมโดยแยกตาม
ขากรรไกรในแต่ละช่วงเวลา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของค่าพารามิเตอร์ทางคลินิก (PD, CEJ-GM, CAL, AG)ในช่วงเวลา T0, T1, T2, T3
ในขากรรไกรบน
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กราฟแท่ งที่ 1 ค่าเฉลี่ยของค่าพารามิเตอร์ทางคลินิก (PD, CEJ-GM, CAL, AG)
ในช่วงเวลา T0, T1, T2, T3 ในขากรรไกรบน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของค่าพารามิเตอร์ทางคลินิก (PD, CEJ-GM, CAL, AG)ในช่วงเวลา T0, T1, T2, T3
ในขากรรไกรล่าง

กราฟแท่ งที่ 2 ค่าเฉลี่ยของค่าพารามิเตอร์ทางคลินิก (PD, CEJ-GM, CAL, AG)
ในช่วงเวลา T0, T1, T2, T3 ในขากรรไกรล่าง
จากตารางที่ 1, 2 และกราฟแท่งที่ 1, 2 ค่าเฉลี่ยของความลึกของร่ องปริ ทนั ต์ ในขากรรไกรบนพบว่า
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญตั้งแต่ T0 (2.5±0.69 mm) ไปถึ ง T3 (1.97±0.21 mm) และในขากรรไกรล่างก็พบว่าลดลง
อย่างมีนยั สาคัญเช่นกันตั้งแต่ T0 (2.52±0.56 mm) ไปถึง T3 (1.93±0.20 mm) ในส่วนของค่าระยะรอยต่อเคลือบ
ฟันและเคลือบรากฟั นถึงขอบเหงือก ในขากรรไกรบนพบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญตั้งแต่ T0 (0.94±1.28 mm)
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ไปถึง T3 (1.63±1.19 mm) และในขากรรไกรล่างก็พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญเช่นกันตั้งแต่ T0 (0.47±0.96 mm)
ไปถึง T3 (1.39±0.73 mm)
ในส่ วนค่าการสู ญเสี ยระดับเหงือกยึดทางคลินิกในขากรรไกรบนพบว่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญตั้งแต่
T0 (3.57 ±1.49 mm) ไปถึง T3 (3.61±1.05 mm) และในขากรรไกรล่างก็พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญเช่นกัน
ตั้งแต่ T0 (3.06±1.28 mm) ไปถึง T3 (3.33±0.73 mm)
ค่าความกว้างของเหงือกยึดในขากรรไกรบนพบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสาคัญตั้งแต่ T0 (2.57±0.55mm)
ไปถึง T3 (2.82±0.41 mm) และในขากรรไกรล่างก็พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญเช่นกันตั้งแต่ T0 (2.35±0.72 mm)
ไปถึง T3 (2.65±0.43 mm)

6. อภิปรายผล
ผูป้ ่ วยที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั เป็ นคนไข้ผูใ้ หญ่ ที่รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั นซึ่ งควบคุม
สภาวะปริ ทนั ต์ได้ดีแต่มีลกั ษณะของเหงือกที่บางรวมถึงมีกระดูกด้านริ มฝี ปากที่บางด้วย ซึ่ งผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ได้รับ
การปลูกถ่ายกระดูกด้านริ มฝี ปากเนื่ องจากในการรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ในช่วงที่ฟันมีการเคลื่อนที่
อาจทาให้เกิดความผิดปกติในบริ เวณกระดูกที่บางและอาจเกิดเหงือกร่ นได้ (Bartzela, Türp, Motschall, & Maltha,
2009) (Beertsen, McCulloch, & Sodek, 1997)
งานศึ กษาในปี พ.ศ. 2563 (หัฏฐพณ คาใจ และคณะ, 2563) ได้ทาการประเมิ น ความหนาของกระดู ก
ทางด้านริ มฝี ปากโดยใช้ภาพรังสี ส่วนตัดโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ลารังสี รูปกรวย หลังจากทาการผ่าตัดกรอกระดูก
ทึบร่ วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและซี จีเอฟเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของ
วิธีการศัลยกรรมนี้ว่ามีความหนาของกระดูกเพิ่มขึ้นจากบริ เวณปลายรากมาถึงกลางรากแสดงถึงความเสถียรภาพ
ของกระดูกเมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี
นอกจากนี้ยงั มีงานศึกษา (เกริ กวัชร สุ ริยาอัมพร และคณะ, 2563) ได้ทาการศึกษาในวิธีการทาศัลยกรรม
เช่นเดียวกันนี้ พบว่า ความลึกของร่ องปริ ทนั ต์จะมีปริ มาณลดลง แต่ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึง
ขอบเหงือกเพิ่มขึ้น การสู ญเสี ยระดับเหงือกยึดทางคลินิกเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญและความกว้างของเหงือกยึด
เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญในระยะเวลา 1 ปี
ค่าความลึกของร่ องปริ ทนั ต์ที่ลดลงนั้นเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างมากหลังจากทาการรักษาทางปริ ทนั ต์เพราะ
เป็ นการแสดงให้เห็นการตอบสนองต่อการรักษาโรคในแนวโน้มที่ดีข้ นึ และเกิดสภาวะปริ ทนั ต์ดีข้ ึน (Greenstein,
1997) อีกทั้งยังสามารถทาความสะอาดได้ดีข้ ึน ซึ่ งในการศึกษานี้ก็พบว่าความลึกของร่ องลึกปริ ทนั ต์ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญตั้งแต่ T0-T3 ซึ่ งเป็ นผลจากการหายจากการอักเสบของเหงือก ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน
ถึงขอบเหงือกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญตั้งแต่ T0-T3 แต่การสู ญเสี ยระดับ เหงือกยึดทางคลินิกเพิ่มขึ้นอย่างไม่มี
นัยสาคัญแสดงให้เห็นว่าไม่มีการทาลายโครงสร้างปริ ทนั ต์ที่รุนแรง (Newman, Takei, Klokkevold, & Carranza,
2011) ความกว้างของเหงือกยึดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญตั้งแต่ T0-T3 ซึ่ งจะส่ งผลให้การดูแลสุ ขภาพอนามัยใน
ช่องปากมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
โดยสรุ ปการประเมินผลการรักษา 3 ปี หลังการรักษาโดยวิธการผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่ วมกับการปลูกถ่าย
กระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาวะปริ ทนั ต์และการคงสภาพอยู่
ในระดับที่ปลอดภัย การรักษาด้วยวิธีการนี้จึงถือเป็ นทางเลือกหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยเฉพาะ
ในผูใ้ หญ่ได้
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ใช้เป็ นข้อพิจารณาในการรักษาให้ขอ้ มูลการรักษาแก่ผปู ้ ่ วย
(2) นาไปใช้เป็ นข้อเปรี ยบเทียบผลการรักษาจากวิธีการรักษาที่ใกล้เคียงกัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ประเมินผลการรักษาหลังจากถอดเครื่ องมือทางทันตกรรมจัดฟัน

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย นี้ ที่ ส ามารถด าเนิ น การและส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ดี เนื่ อ งจากได้ รั บ ความอนุ เคราะห์ แ ละ
ทุนสนับสนุนงานวิจยั จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
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