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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์และวิธีบูตส

แทร็ปท่ีใชส้ าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั ไดแ้ก่ สถิติทดสอบยนูเวลช์ 
(YW), สถิติทดสอบแรงค์เวลช์ (RW), สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM), สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ 
(BYW), สถิติทดสอบบูตสแทร็ปแรงคเ์วลช์ (BRW) และสถิติทดสอบบูตสแทร็ปบรุนเนอร์-มุนเซล (BBM) โดย
ศึกษาภายใตข้อ้มูลท่ีมีการแจกแจงลอจิสติก และการแจกแจงแกมมา ทั้งกรณีขนาดตวัอย่างเท่ากันและขนาด
ตัวอย่างไม่เท่ากัน ก าหนดระดับนัยส าคัญของการทดสอบเท่ากับ 0.05 ก าหนดจ านวนรอบของการสุ่มซ ้ า
ของบูตสแตรปเท่ากบั 1,000 รอบ และท าการจ าลองขอ้มูลดว้ยเทคนิคมอลติคาร์โล และโปรแกรม R ในแต่ละ
สถานการณ์จ านวน 5,000 คร้ัง ผลการวิจยัพบว่า ภายใตข้อ้มูลท่ีมีการแจกแจงลอจิสติก และการแจกแจงแกมมา 
สถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดต้ามเกณฑ์ของ Bradley และ
พบว่าสถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM) มีค่าก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุดในกรณีขนาดตวัอย่างใหญ่ และสถิติ
ทดสอบบูตสแทร็ปยนูเวลช์ (BYW) มีค่าก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุดเม่ือขนาดตวัอยา่งเลก็ 
 
ค าส าคัญ: วิธีบูตสแทร็ป, สถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์, สถิติทดสอบบรุนเนอร์-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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในการทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั สถิติทดสอบท่ีนิยมใช้คือ สถิติทดสอบที               
(t-test) ซ่ึงเป็นสถิติอิงพารามิเตอร์โดยมีข้อก าหนดเบ้ืองต้นคือ ประชากร 2 กลุ่มมีการแจกแจงปรกติและ                    
ความแปรปรวนเท่ากัน (Fagerland และ Sandvik, 2009) ในทางปฏิบติัขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์อาจไม่ไดม้าจาก
ประชากรท่ีมีการแจกแจงปรกติ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถิติทดสอบ สถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์จึง
เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะน ามาใช้ในเม่ือขอ้มูลไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ท่ีใช้ใน               
การทดสอบค่าเฉล่ียประชากร 2 กลุ่มท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ สถิติทดสอบยูน-เวลช์ (Yuen, 1974) สถิติทดสอบ
แรงคเ์วลช์  (Zimmerman และ Zumbo, 1993a) และสถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (Brunner และ Munzel, 2000) 

นอกจากน้ีมีการน าวิธีบูตสแทร็ปร่วมกบัสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์โดยใช้เทคนิคการสุ่มตวัอย่าง
แบบคืนท่ี (Efron และ Tibshirani, 1993) โดยการศึกษาของนพดล และชินนะพงษ ์(2553) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบ
สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM)  สถิติทดสอบบูตสแทร็ปบรุนเนอร์-มุนเซล (BBM) และสถิติทดสอบบูตส
แทร็ปแรงคเ์วลช์ (BRW) ภายใตก้ารแจกแจงลอ็กนอร์มอลเม่ือความแปรปรวนไม่เท่ากนั ต่อมา Dwivedi และคณะ           
(2017) พบว่า Nonparametric Bootstrap t test มีก าลงัการทดสอบสูงกว่าหรือเท่ากบัสถิติทดสอบที (t-test) สถิติ
ทดสอบเวลซ์ที (welch t test) สถิติทดสอบวิลคอกซันแรงค์ซัม (Wilcoxon rank sum test) และ Permutation test 
และสามารถควบคุมความผิดพลาดแบบท่ี 1 ได้เกือบทุกกรณี นอกจากน้ีธิดารัตน์ และคณะ (2561) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบก าลงัการทดสอบของสถิติทดสอบ 3 วิธี คือ สถิติทดสอบวิลคอกสัน-แมนวิทนีย์ (WMW) สถิติ
ทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM)  และสถิติทดสอบบูตสแทร็ปแรงคเ์วลช์ (BRW) เม่ือขอ้มูลมีการแจกแจงปรกติ 
การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคก าลงัสอง และการแจกแจงเลขช้ีก าลงั  

ผูวิ้จยัจึงสนใจน าวิธีบูตสแทร็ปมาประยุกต์ร่วมกบัสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ก าลงัการทดสอบของสถิติทดสอบ 6 วิธี คือ สถิติทดสอบยูนเวลช์ (YW) สถิติทดสอบแรงค์เวลช์ (RW) สถิติ
ทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM) สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW) สถิติทดสอบบูตสแทร็ปแรงค์เวลช์ 
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(BRW) และสถิติทดสอบบูตสแทร็ปบรุนเนอร์-มุนเซล (BBM) ภายใตก้ารแจกแจงลอจิสติก และการแจกแจง
แกมมา 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์และวิธีบูตสแทร็ปท่ีใชส้ าหรับทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั ไดแ้ก่ สถิติทดสอบยูนเวลช์ (YW) สถิติทดสอบแรงค์
เวลช์ (RW) สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM) สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW) สถิติทดสอบ                     
บูตสแทร็ปแรงคเ์วลช์ (BRW) และสถิติทดสอบบูตสแทร็ปบรุนเนอร์-มุนเซล (BBM) ภายใตก้ารแจกแจงลอจิสติก 
และการแจกแจงแกมมา 
 

3. วิธีการทางสถิติ 
1. สถิติทดสอบยูนเวลช์ (Yuen Welch Test : YW) 
Yuen (1974) ไดเ้สนอสถิติทดสอบยูน-เวลช์ เป็นสถิติทดสอบท่ีพฒันามาจากสถิติทดสอบที โดยค านวณ

ค่าเฉล่ียจากการตดัขอ้มูลสูงสุดและต ่าสุดขา้งละเท่า ๆ กนัของขอ้มูลท่ีมีการเรียงล าดบัจากน้อยไปหามากตาม
เปอร์เซ็นตท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดท้  าการตดัขอ้มูลต ่าสุดและสูงสุดออกอยา่งละ 20 เปอร์เซ็นต ์ของจ านวน
ขอ้มูลท่ีมี (Fagerland และ Sandvik, 2009)  

สถิติทดสอบ 
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องศาเสรี (เลขจ านวนเตม็โดยค่ามากกว่า .5 ให้ปัดขึ้น) คือ 

   
2( )

2
2 2

1 1

d dX Y
YW

d d
X Y

h hX Y

df
+

 
 +
 − −
 

=   

2. สถิติทดสอบแรงค์เวลช์ (Rank Welch Test : RW) 
Zimmerman และ Zumbo (1993a) ไดเ้สนอสถิติทดสอบแรงคเ์วลช์ เป็นสถิติทดสอบท่ีปรับปรุงมาจาก

สถิติทดสอบเวลซ์ที ซ่ึงมีหลกัการคือ น าค่าสังเกตจากตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมาให้ค่าล าดบัร่วมกนัโดยเรียงจากนอ้ยไป
มาก จากนั้นน าค่าล าดบัท่ีไดจ้ากตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มมาค านวณค่าเฉล่ีย 1 2( , )R R (Reiczigel และคณะ, 2005) 

สถิติทดสอบ 
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องศาเสรี (เลขจ านวนเตม็โดยค่ามากกว่า .5 ให้ปัดขึ้น) คือ 
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3. สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (Brunner-Munzel Test : BM)  
Brunner และ Munzel (2000) ไดเ้สนอสถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล เป็นตวัสถิติท่ีใชล้  าดบัในการค านวณ 

ซ่ึงไดป้รับปรุงมาจากสถิติทดสอบของวิลคอกสัน-แมน-วิทนีย ์โดยใชค้่าความแปรปรวนของตวัอย่างเป็นตวัปรับ 
และใชอ้งศาเสรีท่ีเสนอโดยแซทเทอร์เวท-สมิธ-เวลซ์ 

สถิติทดสอบ 
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การแจกแจงของสถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล สามารถประมาณไดด้ว้ยการแจกแจงทีท่ีองศาเสรี 
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4. วิธีบูตสแทร็ป (Bootstrap method) เป็นวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยอาศยัหลกัการสุ่มซ ้ า 
(Resampling) ในการสร้างตวัอย่างชุดใหม่จากตวัอย่างสุ่มท่ีมีเพียงชุดเดียว กล่าวคือ ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ             
ใส่คืน (Resampling with Replacement) (Efron และ Tibshirani, 1993) ในงานวิจยัน้ีน าวิธีบูตสแทร็ปร่วมกบัสถิติ
ไม่อิงพารามิเตอร์ 3 วิธี ดงัน้ี 

4.1 วิธีบูตสแทร็ปยนูเวลช์ (Bootstrap Yuen Welch Test : BYW) 
       1. ก าหนดให้ 1 2 1

, ,..., nX X X X=  คือค่าสังเกตจากตวัอยา่งท่ี 1 ขนาด 1n และ 

1 2 2
, ,..., nY Y Y Y=  คือ ค่าสังเกตจากตวัอยา่งท่ี 2 ขนาด 2n  

  2. ค  านวณค่า YW ดงัสมการท่ี (1)  

        3. สุ่มตวัอย่างแบบคืนท่ีจาก X  และ Y  ขนาด 1n  และ 2n เขียนแทนดว้ย *X และ *Y  
ตามล าดบั 
  4. ค  านวณค่า *YW  ดงัน้ี 
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5. ท าซ ้าขั้นท่ี 3 และ 4 จ านวน 1,000 คร้ัง 
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4.2 วิธีบูตสแทร็ปแรงคเ์วลซ์ (Bootstarp Rank Welch Test : BRW) 

 1. ก าหนดให้ 1 2 1
, ,..., nX X X X=  คือค่าสังเกตจากตวัอยา่งท่ี 1 ขนาด 1n และ 

1 2 2
, ,..., nY Y Y Y=  คือค่าสังเกตจากตวัอยา่งท่ี 2 ขนาด 2n  

2. ค  านวณค่า RW  ดงัสมการท่ี (2) 

        3. สุ่มตวัอย่างแบบคืนท่ีจาก X  และ Y  ขนาด 1n  และ 2n เขียนแทนดว้ย *X และ *Y  
ตามล าดบั 

4. ค  านวณค่า *RW  ดงัน้ี 
* *

* 2 1

2* 2*
1 2
* *

1 2

R R
RW

S S

n n

−
=

+

      (5) 

5. ท าซ ้าขั้นท่ี 3 และ 4 จ านวน 1,000 คร้ัง  

6. ค  านวณ ( )
1, 000

*RW RW
p value


− =

จ ำนวนคร้ังท่ี
 

4.3 วิธีบูตสแทร็ปบรุนเนอร์-มุลเซล (Bootstarp Bunner-Munzel Test : BBM) 
 1. ก าหนดให้ 1 2 1

, ,..., nX X X X=  คือค่าสังเกตจากตวัอยา่งท่ี 1 ขนาด 1n และ 

1 2 2
, ,..., nY Y Y Y=  คือ ค่าสังเกตจากตวัอยา่งท่ี 2 ขนาด 2n  

2. ค  านวณค่า BM  ดงัสมการท่ี (3) 

        3. สุ่มตวัอย่างแบบคืนท่ีจาก X  และ Y  ขนาด 1n  และ 2n เขียนแทนดว้ย *X และ *Y  
ตามล าดบั 

4. ค  านวณค่า *BM  ดงัน้ี 

( )

* ** *

*

* * * * * *

n n R R

BM

n n n S n S

 − 
 

=

+ +

2 11 2

2 2
1 2 1 1 2 2

  (6) 

5. ท าซ ้าขั้นท่ี 3 และ 4 จ านวน 1,000 คร้ัง  

6. ค  านวณหาค่า ( )
1, 000

*BM BM
p value


− =

จ ำนวนคร้ังท่ี
 

โดยก าหนดสัญลกัษณ์ขา้งตน้ ดงัน้ี 
เม่ือ   คือ จ านวนการตดัออก 
 X  ,Y   คือ ค่าเฉล่ียท่ีปรับแลว้ของตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 
 Xd , Yd  คือ ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานก าลงัสองของตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 
 Xh , Yh  คือ จ านวนค่าสังเกตท่ีเหลือหลงัการตดัออกของตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 

 XSW 2 , YSW 2  คือ ความแปรปรวนวินเซอร์ไรซ์ของตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 

 1R , 2R  คือ ค่าเฉล่ียของล าดบัในตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 
 1n , 2n  คือ ขนาดตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 
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 S 21 , S 22  คือ ความแปรปรวนของล าดบัของตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 

 *
R1 ,

*
R2  คือ ค่าเฉล่ียของล าดบัในตวัอยา่งสุ่มแบบคนืท่ีกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 

 2*
1S , 2*

2S  คือ ความแปรปรวนของล าดบัของตวัอยา่งสุ่มแบบคนืท่ีกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 

 *
X  , *

Y   คือ ค่าเฉล่ียท่ีปรับแลว้ของตวัอยา่งสุ่มแบบคืนท่ีกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 

 

*
Xd , *

Yd  คือ ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานก าลงัสองของตวัอยา่งสุ่มแบบคืนท่ีกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
ตามล าดบั 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจยัน้ีศึกษาดว้ยการจ าลองขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม R เพื่อเปรียบเทียบก าลงัการทดสอบของสถิติ
ทดสอบ 6 วิธี ส าหรับทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั ภายใตข้อบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1. ประชากรทั้ง 2 กลุ่มเป็นอิสระกนั โดยมีการแจกแจงลอจิสติก และการแจกแจงแกมมา  
2. ก าหนดขนาดตวัอยา่ง ดงัน้ี 

2.1 กรณีขนาดตวัอยา่งเท่ากนั มีค่าดงัน้ี (10,10), (20,20), (30,30), (50,50) และ (100,100) 
2.2 กรณีขนาดตวัอยา่งไม่เท่ากนั มีค่าดงัน้ี (10,15), (10,20), (30,40), (45,50) และ (50,100) 

3. ก าหนดระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 
4. ก าหนดค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

4.1 ค่าเฉล่ียของประชากรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันส าหรับการค านวณค่าความน่าจะเป็นของ               
ความผิดพลาดแบบท่ี 1 

4.2 ค่าเฉล่ียของประชากรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั โดยก าหนดสัดส่วนค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มท่ี 1 
ต่อกลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 1.5:1 และ 2:1 ส าหรับการค านวณค่าก าลงัการทดสอบ 
 5. ก าหนดค่าความแปรปรวนเท่ากบั 3 

6. ก าหนดจ านวนรอบของบูตสแทร็ปเท่ากับ 1,000 รอบ และท าการทดลองซ ้ าในแต่ละสถานการณ์
จ านวน 5,000 คร้ัง  

7. พิจารณาความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดแบบท่ี 1 โดยใช้เกณฑ์ของ Bradley (1978)                     
ท่ีระดบั นยัส าคญั 0.05 สถิติทดสอบใดท่ีมีค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ระหว่าง [0.025 - 0.075] 
ถือว่ามีความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 ได ้ 

8. ค  านวณค่าประมาณก าลงัการทดสอบเฉพาะสถิติทดสอบท่ีสามารถควบคุมการเกิดความผิดพลาดแบบ
ท่ี 1 ไดเ้ท่านั้น สถิติทดสอบท่ีมีค่าประมาณก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุดจะถือว่ามีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 

 

5. ผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั 

ดว้ยสถิติทดสอบ 6 วิธี คือ สถิติทดสอบยูนเวลช์ (YW), สถิติทดสอบแรงคเ์วลช์ (RW), สถิติทดสอบบรุนเนอร์-
มุนเซล (BM), สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW), สถิติทดสอบบูตสแทร็ปแรงค์เวลช์ (BRW) และสถิติ
ทดสอบบูตสแทร็ปบรุนเนอร์-มุนเซล (BBM) ภายใตก้ารแจกแจงลอจิสติก และการแจกแจงแกมมา โดยพิจารณา
จากค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 และค่าประมาณก าลงัการทดสอบ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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1. ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 

เม่ือประชากรมีการแจกแจงลอจิสติก พบว่าสถิติทดสอบทั้ง 6 วิธีสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของ
ความผิดพลาดแบบท่ี 1 ไดท้ั้งขนาดตวัอยา่งเท่ากนัและไม่เท่ากนั แสดงดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี ส าหรับการแจกแจง 

ลอจิสติก 

ขนาดตวัอย่าง 

ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 

สถิติทดสอบ Bootstrap 
 

RW BM YW BRW BBM BYW  

เท่ากนั 

(10,10) 0.0478 0.0432 0.0538 0.0404 0.0326 0.0486  

(20,20) 0.0452 0.0460 0.0508 0.0374 0.0364 0.0430  

(30,30) 0.0602 0.0596 0.0616 0.0350 0.0392 0.0444  

(50,50) 0.0466 0.0488 0.0530 0.0356 0.0368 0.0350  

(100,100) 0.0524 0.0504 0.0508 0.0332 0.0330 0.0354  

ไม่เท่ากนั 

(10,15) 0.0436 0.0436 0.0504 0.0358 0.0418 0.0424  

(10,20) 0.0454 0.0504 0.0520 0.0310 0.0376 0.0326  

(30,40) 0.0488 0.0472 0.0472 0.0368 0.0398 0.0370  

(45,50) 0.0496 0.0492 0.0482 0.0364 0.0318 0.0424  

(50,100) 0.0506 0.0452 0.0496 0.0352 0.0398 0.0368  

 

เม่ือประชากรมีการแจกแจงแกมมา พบว่าสถิติทดสอบทั้ง 6 วิธีสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของ 
ความผิดพลาดแบบท่ี 1 ไดท้ั้งกรณีท่ีขนาดตวัอยา่งเท่ากนัและไม่เท่ากนั แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี ส าหรับการแจกแจง
แกมมา 

ขนาดตวัอย่าง 

ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 

สถิติทดสอบ Bootstrap 
 

RW BM YW BRW BBM BYW  

เท่ากนั 

(10,10) 0.0344 0.0328 0.0516 0.0342 0.0316 0.0434  

(20,20) 0.0458 0.0430 0.0510 0.0344 0.0358 0.0382  

(30,30) 0.0458 0.0488 0.0542 0.0284 0.0448 0.0394  

(50,50) 0.0488 0.0496 0.0490 0.0392 0.0402 0.0392  

(100,100) 0.0514 0.0556 0.0546 0.0338 0.0316 0.0300  

ไม่เท่ากนั 

(10,15) 0.0424 0.0422 0.0556 0.0344 0.0360 0.0402  

(10,20) 0.0544 0.0476 0.0568 0.0362 0.0428 0.0358  

(30,40) 0.0496 0.0470 0.0556 0.0396 0.0504 0.0436  

(45,50) 0.0518 0.0502 0.0520 0.0350 0.0388 0.0380  

(50,100) 0.0510 0.0476 0.0520 0.0362 0.0400 0.0382  
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2.  ค่าประมาณก าลังการทดสอบ  
น าสถิติทดสอบท่ีสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 มาเปรียบเทียบก าลงั                 

การทดสอบ รายละเอียดมีดงัน้ี 
2.1 เม่ือขนาดตวัอยา่งเท่ากนั  

                      2.1.1 ภายใตก้ารแจกแจงลอจิสติก พบว่า เม่ือสัดส่วนค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มท่ี 1 ต่อกลุ่มท่ี 
2 เท่ากบั 1.5:1 สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW) มีค่าประมาณก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุด และเม่ือสัดส่วน
ค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มท่ี 1 ต่อกลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 2:1 สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM) มีค่าประมาณก าลงั
การทดสอบสูงท่ีสุด ยกเวน้ท่ีขนาดตวัอยา่ง  เท่ากบั (10,10), (20,20) สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยนูเวลช์ (BYW)   
มีค่าประมาณก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุด ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

            

2.1.2 ภายใตก้ารแจกแจงแกมมา พบว่า สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM) มีค่าประมาณ
ก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุด ยกเวน้เม่ือสัดส่วนค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มท่ี 1 ต่อกลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 1.5:1 ขนาดตวัอยา่ง
เท่ากบั (10,10), (20,20) สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยนูเวลช์ (BYW) มีค่าประมาณก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุด ดงัแสดง
ในภาพท่ี 2 
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ส าหรับการแจกแจงลอจิสติกในขนาดตวัอยา่งเท่ากนั 

 

ภาพที่ 2 ค่าประมาณก าลงัการทดสอบเม่ือก าหนดค่าเฉลี่ย 1.5:1 และ 2:1 
ส าหรับการแจกแจงแกมมาในขนาดตวัอยา่งเท่ากนั 
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2.2 เม่ือขนาดตวัอยา่งไม่เท่ากนั  
                      2.2.1 ภายใตก้ารแจกแจงลอจิสติก พบว่า เม่ือสัดส่วนค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มท่ี 1 ต่อกลุ่มท่ี 
2 เท่ากบั 1.5:1 สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW) มีค่าประมาณก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุด และเม่ือสัดส่วน
ค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มท่ี 1 ต่อกลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 2:1 สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM) มีค่าประมาณก าลงั
การทดสอบสูงท่ีสุด ยกเวน้ท่ีขนาดตัวอย่างเท่ากับ (10,15), (10,20) สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW)                 
มีค่าประมาณก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุด ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 
2.2.2 ภายใตก้ารแจกแจงแกมมา พบว่า สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM) มีค่าประมาณ

ก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุด ยกเวน้เม่ือสัดส่วนค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มท่ี 1 ต่อกลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 1.5:1 ขนาดตวัอยา่ง
เท่ากบั (10,15), (10,20) สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยนูเวลช์ (BYW) มีค่าประมาณก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุด ดงัแสดง
ในภาพท่ี 4 

 
 นอกจากน้ีพบว่า สถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี  มีค่าประมาณก าลงัการทดสอบสูงขึ้น  เม่ือขนาด

ตวัอยา่งเพ่ิมขึ้น 

ภาพที่ 3 ค่าประมาณก าลงัการทดสอบเม่ือก าหนดค่าเฉลี่ย 1.5:1 และ 2:1 
ส าหรับการแจกแจงลอจิสติกในขนาดตวัอยา่งไม่เท่ากนั 
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ภาพที่ 4 ค่าประมาณก าลงัการทดสอบเม่ือก าหนดค่าเฉลี่ย 1.5:1 และ 2:1 
ส าหรับการแจกแจงแกมมาในขนาดตวัอยา่งไม่เท่ากนั 
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6. อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
งานวิจยัน้ีสามารถอภิปรายผลและสรุปผลการวิจยัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
6.1 ค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 พบว่า ภายใตก้ารแจกแจงลอจิสติกและแกมมา กรณี

ขนาดตวัอย่างเท่ากนัและไม่เท่ากนั สถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบ
ท่ี 1 ไดต้ามเกณฑข์อง Bradley ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนพดล และชินนะพงษ ์(2553), อาภา และคณะ (2558) 
 6.2 ค่าก าลงัการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 6 วิธี 
 - ภายใต้การแจกแจงลอจิสติกซ่ึงเป็นการแจกแจงสมมาตรทั้งกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากันและ                    
ไม่เท่ากนั สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW) ให้ค่าก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุดเกือบทุกสถานการณ์ ยกเวน้
เม่ือค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียเพ่ิมขึ้น และ ,n n 1 2 20 สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM) จะมีค่าก าลงั              
การทดสอบสูงสุด 
 - ภายใตก้ารแจกแจงแกมมาซ่ึงเป็นการแจกแจงแบบเบท้ั้งกรณีขนาดตวัอย่างเท่ากนัและไม่เท่ากนั 
สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM) ให้ค่าก าลังการทดสอบสูงท่ีสุด เกือบทุกสถานการณ์ ยกเว้นเม่ือ                                 
ค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียน้อยลงและ ,n n 1 2 20 สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW) มีค่าก าลัง                          
การทดสอบสูงสุด  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภา และคณะ (2558) ท่ีกล่าวคือ สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM)                
มีค่าก าลงัการทดสอบสูงท่ีสุด สถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW) เป็นวิธีท่ีมีรากฐานจากสถิติทดสอบ               
ยูนเวลช์ (YW) ซ่ึงใช้เทคนิคการตัดข้อมูลต ่าสุดและสูงสุดร้อยละ 20 ท าให้ข้อมูลท่ีผิดปกติถูกขจัดออกไป                        
เม่ือน ามาร่วมกบัวิธีบูตสแทร็ปท าให้มีค่าก าลงัการทดสอบสูงสุดเกือบทุกสถานการณ์ภายใตก้ารแจกแจงแบบ
สมมาตร สอดคล้องกับ Dwivedi และคณะ (2017) ขณะท่ี Fagerland และ Sandvik (2009) พบว่าสถิติทดสอบ                 
ยูนเวลช์ (YW) เหมาะสมกับขอ้มูลท่ีมีการแจกแจงเบข้วา งานวิจัยน้ีวิธีบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW) มีค่าก าลงั                  
การทดสอบสูงท่ีสุดในการแจกแจงแบบเบข้วาเม่ือความแตกต่างของค่าเฉล่ียน้อย และขนาดตวัอย่างน้อยกว่า 20 
และเม่ือขนาดตัวอย่างใหญ่ความเบ้ของข้อมูลน้อยลง สถิติทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (BM) จะมีค่าก าลัง                       
การทดสอบท่ีสูงกว่าสถิติทดสอบบูตสแทร็ปยูนเวลช์ (BYW) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Fagerland และ 
Sandvik (2009) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉล่ียส าหรับประชากรหลายกลุ่ม เช่น 3-4 กลุ่ม และขอ้มูลมี

การแจกแจงอื่นๆ เช่น การแจกแจงไวบูลล ์(Weibull Distribution) เป็นตน้ 
2. ผูท่ี้สนใจศึกษาเพ่ิมเติมอาจศึกษาในกรณีท่ีความแปรปรวนไม่เท่ากนั หรือก าหนดสัดส่วนค่าเฉล่ียของ

กลุ่มท่ี 1 ต่อกลุ่มท่ี 2 เพ่ิมขึ้น 
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สมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y = z2  และ 47x + 53y = z2 
ON DIOPHANTINE EQUATIONS 41x+ 59y = z2 AND 47x+ 53y = z2 
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บทคัดย่อ 
 ในบทความวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดแ้สดงว่าสมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y = z2  and  47x + 53y = z2 มีผลเฉลย 
(x,y,z) เพียงค่าเดียว  คือ (1,1,10) 
 
ค าส าคัญ: สมการไดโอแฟนไทน ์  ผลเฉลยไม่เป็นจ านวนเตม็ลบ 
 

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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ท่ีผ่านมามีนักวิจัยได้ศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์โดยวิธีการท่ีหลากหลาย อย่างเช่น Julius Rabago 
(2013) ได้แสดงว่าสมการไดโอแฟนไทน์  17x +19y  = z2 and 71x +73y  = z2  มีผลเฉลย (x,y,z) คือ (1,1,6)  และ 
(1,1,12) ตามล าดับ  เม่ือ x,y และ z  เป็นจ านวนเต็มไม่เป็นลบ  Banyay  Sroysang (2014) ได้แสดงว่าสมการ                     
ไดโอแฟนไทน์  143x +145y  = z2 มีผลเฉลย (x,y,z) คือ (1,0,12) เ ม่ือ x,y และ z เป็นจ านวนเต็มไม่เป็นลบ                              
Al – Amin  Khan  and others  (2016) ไดแ้สดงว่าสมการไดโอแฟนไทน์   3x +9y  = z2 มีผลเฉลย (x,y,z) เป็นจ านวน
อนันต์ซ่ึงอยู่ในรูป  (2m+1,m,2∙3m)  เม่ือ m,x,y และ z  เป็นจ านวนเต็มไม่เป็นลบ  และไดแ้สดงว่า  13x +9y  = z2 
ไม่มีผลเฉลยท่ีเป็นจ านวนเต็มไม่เป็นลบ  Asthana  and  Singh (2020)  ได้แสดงว่าสมการไดโอแฟนไทน์                 
3x + 117y  = z2  มีผลเฉลย (x,y,z)  ซ่ึง (x,y,z) เป็นสมาชิกของเซต { (1,0,2),(3,1,12),(7,1,48),(7,2,126) } เม่ือ x,y 
และ z เป็นจ านวนเต็มไม่เป็นลบ  ในปีเดียวกัน Sudhanshu  Aggarwal  and  others (2020)  ได้แสดงว่าสมการ     
ไดโอแฟนไทน์  223x + 241y  = z2  ไม่มีผลเฉลย  เม่ือ x,y และ z  เป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบ  
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ายงัไม่มีนักวิจยัไดศึ้กษาสมการไดโอแฟนไทน์
รูปแบบ px + qy  = z2  เม่ือ p และ q  เป็นจ านวนเฉพาะ  ซ่ึง  p + q = 100  ในบทความวิจยัน้ีผูวิ้จยัจึงไดส้นใจสมการ
รูปแบบดงักล่าว  เพื่อแสดงว่าสมการไดโอแฟนไทน์  41x + 59y  = z2  และ  47x + 53y  = z2   มีผลเฉลย (x,y,z)  คือ 
(1,1,10)  เม่ือ x,y และ z เป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อหาผลเฉลยท่ีไม่เป็นจ านวนเต็มลบของสมการไดโอแฟนไทน์เลขยกก าลงั 41x + 59y  = z2 และ                 
47x + 53y = z2    

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในบทความวิจยัน้ีเร่ิมดว้ยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยสัจพจน์ และบทตั้ง  ดงัน้ี  

สัจพจน์ที่ 1  Paul  Mihailescu (2004) ขอ้ความคาดการณ์ของคาร์ทาลาน กล่าวว่าสมการไดโอแฟนไทน์ 
ax - by =1  เม่ือ a,b,x และ y  เป็นจ านวนเตม็ท่ีมากกว่า 1  จะมีผลเฉลยเพียงหน่ึงเดียวก็คือ (a,b,x,y) = (3,2,2,3)   

บทตั้งที่ 1 สมการไดโอแฟนไทน ์1 + 59y = z2  เม่ือ  y  และ z  เป็นจ านวนเตม็ไมเ่ป็นลบ จะไม่มีผลเฉลย 
พสูิจน์ สมมติว่ามี y และ z เป็นผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน ์1 + 59y = z2 ถา้ y = 0 จะไดว่้า z2 = 2  
ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้ ถา้  y  ≥ 1 จะไดว่้า  z2 = 1 + 59y  ≥  1 +59  =  60   นัน่คือ   z  ≥  8   จดัรูปสมการใหม่

เป็น z2 -  59y = 1 โดยสัจพจน์ท่ี 1  จึงเกิดขอ้ขดัแยง้ 
บทตั้งที่ 2 สมการไดโอแฟนไทน ์ 41x + 1 = z2  เม่ือ  x  และ z  เป็นจ านวนเตม็ไมเ่ป็นลบ จะไม่มีผล

เฉลยพิสูจน์ สมมติว่ามี  x  และ z  เป็นผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์  41x + 1 = z2  ถา้  x = 0  จะไดว่้า  z2 = 2  
ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้ ถา้  x  ≥ 1 จะไดว่้า  z2 = 1 + 41x  ≥  1 + 41  =  42   นัน่คือ z  ≥  7 จดัรูปสมการใหมเ่ป็น  

z2 -  41x = 1 โดยสัจพจน์ท่ี 1  จึงเกิดขอ้ขดัแยง้ 
บทตั้งที่ 3 สมการไดโอแฟนไทน ์ 1 + 53y  = z2  เม่ือ y และ z เป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบ จะไม่มีผลเฉลย

พิสูจน์ สมมติว่ามี y และ z เป็นผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน ์1 + 53y  = z2  ถา้  y = 0  จะไดว่้า  z2 = 2  
ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้ ถา้  y  ≥ 1 จะไดว่้า z2 = 1 + 53y  ≥  1 + 53  =  54 นัน่คือ z  ≥  8 จดัรูปสมการใหม่เป็น 

z2 -  53y = 1 โดยสัจพจน์ท่ี 1  จึงเกิดขอ้ขดัแยง้ 
บทตั้งที่ 4 สมการไดโอแฟนไทน ์ 47x + 1  = z2 เม่ือ  x  และ z  เป็นจ านวนเตม็ไมเ่ป็นลบ จะไม่มีผลเฉลย

พิสูจน์ สมมติว่ามี  x  และ z  เป็นผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์  47x + 1 = z2  ถา้  x = 0  จะไดว่้า  z2 = 2  
ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้ ถา้  x  ≥ 1 จะไดว่้า     z2 = 1 + 47x  ≥  1 + 47  =  48   นัน่คือ   z  ≥  7   จดัรูปสมการใหม่

เป็น z2 -  47x = 1 โดยสัจพจน์ท่ี 1  จึงเกิดขอ้ขดัแยง้ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดแ้บ่งการวิจยัออกเป็นทฤษฎีบท 2 บท  ดงัน้ี 
ทฤษฎีบทที่ 1 สมการไดโอแฟนไทน์  41x + 59y  = z2  มีผลเฉลย (x,y,z) คือ (1,1,10) เม่ือ x,y และ z              

เป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบ 
พิสูจน์ ก าหนดให้ x,y และ z เป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบ และพิจารณากรณีจ านวนใดจ านวนหน่ึงในสาม

จ านวนนั้น ก็คือ x,y และ z  เป็นศูนย ์นัน่คือ จากสมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y  = z2 กรณีท่ี z = 0  เห็นชดัเจนวา่
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เป็นไปไม่ได ้และกรณีท่ี  x = 0 หรือ y = 0 โดยบทตั้งท่ี 1 และบทตั้งท่ี 2 ตามล าดบั ท าให้สมการไดโอแฟนไทน์      
41x + 59y  = z2 ไม่มีผลเฉลย จึงเป็นการเพียงพอท่ีจะพิจารณาผลเฉลย  x,y และ z  > 0 เน่ืองจาก  41x +59y  เป็น
จ านวนคู่ ดงันั้น  z2 เป็นจ านวนคู่ จะไดว่้า  z  เป็นจ านวนคู่ดว้ย จึงก าหนดให้ z = 2k  ส าหรับ  k บางตวัท่ีเป็น
จ านวนเตม็ไม่เป็นลบใดๆ เน่ืองจาก  z2 ≡ 0 (mod4)   และ 41x  ≡ 1 (mod4) ผลท่ีตามมาท าให้  59y ≡ 3 (mod4) 

จะได ้ y เป็นจ านวนคี่  ก าหนดให้  y = 2m+1  ส าหรับ  m บางตวัท่ีเป็นจ านวนเต็มไม่เป็นลบใดๆ จึง
พิจารณา  x  ออกเป็น 2 กรณี  ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1  ให้  x เป็นจ านวนคู่  ก าหนดให้  x = 2t  ส าหรับ  t  บางตวัท่ีเป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบใดๆ จะ
ไดส้มการไดโอแฟนไทน์ในรูป  412t +59y  = z2 จะได ้ 59y =  z2 - 412t  ให้  u + v = y  และ u > v  ดงันั้น (z-41t ) 
(z+41t ) = 59yผลท่ีตามมาจะได้  2  41t. = 59u – 59v  = 59v (59u-v -1)   ซ่ึงเป็นไปได้เม่ือก าหนดให้  v = 0  และ                
2  41t = 59y-1  แต่เน่ืองจาก  2  41t ≡ 2(mod5)   และ 59y -1 ≡  3(mod5)  ซ่ึงขดัแยง้กนั  ดงันั้น 412t + 59y  = z2  
ไม่มีผลเฉลย  เม่ือ x  เป็นจ านวนคู่  

กรณีท่ี 2  ให้  x เป็นจ านวนคี่   ก าหนดให้  x = 2t + 1  ส าหรับ  t  บางตวัท่ีเป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบใดๆ  
จะได้สมการไดโอแฟนไทน์ในรูป  412t+1 +592m+1  = (2k)2 จะได้  41  412t +59  592m = 4k2  นั่นคือ  41  412t +          
123  592m  =  4k2 +64  592m  ดงันั้น  41(412t +3  592m ) = 4(k2 + 16  592m)  ผลท่ีตามมา  k2 + 16  592m  = 41 และ  
412t + 3  592m  = 4 เป็นไปไดเ้ม่ือก าหนดให้  m = 0 , k = 5 และ t = 0  ดงันั้น สมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y  = z2  
มีผลเฉลย (x,y,z) คือ (1,1,10) เม่ือ x,y และ z เป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบ 

ทฤษฎีบทที่ 2 สมการไดโอแฟนไทน์  47x + 53y  = z2   มีผลเฉลย (x,y,z)  คือ (1,1,10)  เม่ือ x,y และ z 
เป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบ 

พสูิจน์ ก าหนดให้ x,y และ z เป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบ  และพิจารณากรณีจ านวนใดจ านวนหน่ึงในสาม
จ านวนนั้น ก็คือ x,y และ z  เป็นศูนย ์นัน่คือ จากสมการไดโอแฟนไทน์ 47x + 53y  = z2 กรณีท่ี z = 0  เห็นชดัเจนวา่
เป็นไปไม่ได ้และกรณีท่ี  x = 0 หรือ y = 0  โดยบทตั้งท่ี 1 และ บทตั้งท่ี 2 ตามล าดบั ท าให้สมการไดโอแฟนไทน์      
47x + 53y  = z2 ไม่มีผลเฉลย จึงเป็นการเพียงพอท่ีจะพิจารณาผลเฉลย  x,y และ z  > 0  เน่ืองจาก  47x +53y                      
เป็นจ านวนคู่  ดงันั้น  z2 เป็นจ านวนคู่ จะไดว่้า  z  เป็นจ านวนคู่ดว้ย จึงก าหนดให้ z = 2k  ส าหรับ  k บางตวัท่ีเป็น
จ านวนเตม็ไม่เป็นลบใดๆ  เน่ืองจาก  z2 ≡ 0 (mod4)   และ 53y  ≡ 1 (mod4)  ผลท่ีตามมาท าให้  47x ≡ 3 (mod4) 

จะได้  x  เป็นจ านวนคี่ ก าหนดให้  x = 2m+1  ส าหรับ  m บางตัวท่ีเป็นจ านวนเต็มไม่เป็นลบใดๆ                    
จึงพิจารณา  y  ออกเป็น 2 กรณี  ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1  ให้  y  เป็นจ านวนคู่  ก าหนดให้  y = 2t  ส าหรับ  t  บางตวัท่ีเป็นจ านวนเต็มไม่เป็นลบใดๆ                 
จะไดส้มการไดโอแฟนไทน์ในรูป  47x +532t  = z2 จะได ้ z2 - 532t = 47x   ให้  u + v = x  และ u > v  ดงันั้น (z-53t ) 
(z+53t ) = 47u+v  ผลท่ีตามมาจะได ้ 2  53t. = 47u – 47v  = 47v (47u-v -1)   ซ่ึงเป็นไปไดเ้ม่ือก าหนดให้  v = 0  และ                
2  53t = 47y-1  แตเ่น่ืองจาก 2  53t ≡ 2(mod13) และ 47y -1 ≡  4,7(mod13)  ซ่ึงขดัแยง้กนั  ดงันั้น 47x + 53y  = z2  
ไม่มีผลเฉลย  เม่ือ  y  เป็นจ านวนคู่  

กรณีท่ี 2  ให้  y  เป็นจ านวนคี่   ก าหนดให้  y = 2t + 1  ส าหรับ  t  บางตวัท่ีเป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบใดๆ  
จะได้สมการไดโอแฟนไทน์ในรูป  472m+1 +532t+1  = (2k)2 จะได้  47  472m +53  532t = 4k2  นั่นคือ  47  472m +          
141  532t  =  4k2 +88  532t  ดังนั้ น  47(472m +3  532t ) = 4(k2 + 22  532t)  ผลท่ีตามมา  k2 + 22  532t  = 47 และ  
472m + 3  532t  = 4 เป็นไปไดเ้ม่ือก าหนดให้  t = 0 , k = 5 และ m = 0 ดงันั้น  สมการไดโอแฟนไทน์ 47x + 53y  = z2  
มีผลเฉลย  (x,y,z)  คือ (1,1,10) เม่ือ x,y และ z เป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบ 
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5. ผลการวิจัย 
จากการวิจยัพบว่าสมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y  = z2  และ 47x + 53y  = z2  มีผลเฉลย (x,y,z) ท่ีไม่เป็น

จ านวนเตม็ลบ คือ  (1,1,10)  
 

6. อภิปรายผล  
 สมการไดโอแฟนไทน์รูปแบบ px + qy  = z2 เม่ือ p  และ q เป็นจ านวนเฉพาะจะมีผลเฉลยหรือไม่มี                   
ผลเฉลยท่ีเป็นจ านวนจ านวนเต็มไม่เป็นลบก็ไดข้ึ้นอยู่กบั 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  ไม่มีผลเฉลยท่ีเป็นจ านวนเตม็ไม่เป็นลบ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
การหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์สามารถใชค้วามรู้เก่ียวกบัการแยกตวัประกอบและสมบติัของ

การสมภาคกนัมาช่วย  
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์ท่ีมี 4 ตวัแปร หรือมากกว่า  เช่น  14x + 8y + 19z = w2 
(2) ควรศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์ท่ีก าหนดเง่ือนไขเพ่ิมขึ้น เช่น  px + (q+3)y = z2  เม่ือ p, q เป็น

จ านวนเฉพาะ และ z ≡ 2(mod5) 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตัวแบบ คือ  

1) ตวัแบบการแยกส่วนประกอบ 2) ตวัแบบ SARIMAX และ 3) ตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX 
ในการศึกษาใช้ข้อมูลจ านวนเบ้ียประกันภยัรับโดยตรงของประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม  
พ.ศ.2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ค่าเฉล่ียของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคล่ือน (MAPE) และค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R-Squared) จากการศึกษาพบว่าตวัแบบท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการพยากรณ์ขอ้มูลจ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของประกนัชีวิตคือตวัแบบการแยกส่วนประกอบ
ร่วมกบั SARIMAX โดยตวัแบบท่ีไดมี้ค่า MAPE ต ่าท่ีสุดเท่ากบั 4.3371% และมีค่า R-Squared มากท่ีสุดเท่ากบั 
99.9802% ค่าพยากรณ์ขอ้มูลจ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของประกนัชีวิต ปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565  
มีจ านวน 622,886,544 พนับาท และ 627,046,285 พนับาท ตามล าดบั โดยจ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของ
ประกนัชีวิตปี พ.ศ. 2564 มีการเติบโตคิดเป็น 1.6787% เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2565 จ านวนเบ้ีย
ประกนัภยัรับโดยตรงของประกนัชีวิตมีการเติบโตคิดเป็น 2.3577% เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2563  

 
ค าส าคัญ: เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง, การแยกส่วนประกอบ, SARIMAX, การแยกส่วนประกอบร่วมกบั 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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ในปัจจุบนัประชาชนมีความเส่ียงในการด ารงชีวิตมากขึ้น ท าให้ประชาชนให้ความส าคญัในการท า

ประกนัชีวิตมากขึ้น เพราะธุรกิจประกนัชีวิตจะสามารถกระจายความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได ้โดยธุรกิจประกนัชีวิตจะ
เก็บเบ้ียประกนัจากผูท่ี้ตอ้งการท าประกนัและเร่ิมคุม้ครองหลงัจากไดรั้บเบ้ียประกนั การประกนัชีวิตมี 3 ประเภท
คือ 1) กรมธรรม์ประกนัชีวิตประเภทสามญั คือ กรมธรรม์ประกนัชีวิตรายบุคคลท่ีมีจ านวนเงินเอาประกันภยั
ค่อนขา้งสูงเหมาะส าหรับผูมี้รายไดป้านกลางถึงรายไดสู้ง 2) กรมธรรม์ประกนัชีวิตประเภทอุตสาหกรรม คือ 
กรมธรรม์ประกนัชีวิตท่ีมีจ านวนเงินเอาประกนัค่อนขา้งต ่าเหมาะส าหรับผูมี้รายไดป้านกลางถึงรายไดต้ ่า และ  
3) กรมธรรม์ประกนัชีวิตประเภทกลุ่ม คือ กรมธรรม์ท่ีมีผูเ้อาประกนัชีวิตร่วมกนัตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ส่วนมากเป็น
กลุ่มพนักงานของบริษทั ส่วนรูปแบบการประกันชีวิตสามารถแบ่งได้ 5 รูปแบบ คือ 1) การประกันชีวิตแบบ 
ชั่วระยะเวลา 2) การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 3) การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ์4) การประกันชีวิตแบบ
บ านาญ และ 5) การประกันชีวิตแบบควบการลงทุน โดยรายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจประกันชีวิตมาจาก 
การไดรั้บเบ้ียประกนั ดงันั้นเบ้ียประกนัสามารถบ่งบอกไดถึ้งการเติบโตของธุรกิจประกนัชีวิต แสดงดงัภาพท่ี 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2563 

ปี พ.ศ. 

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง 
(พนัลา้นบาท) 
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จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดว่้ากราฟแสดงเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย 
ตั้ งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปี พ.ศ. 2563  
เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงมีมากถึง 595.454 พนัลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง 
เพียง 108.206 พนัลา้นบาท โดยจ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงมีอตัราการเติบโตเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ียประมาณ 
ร้อยละ 25.02 ต่อปี ทางคณะผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวโนม้การเพ่ิมขึ้นของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจ
ประกนัชีวิต และหาสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิต เพ่ือคาดการณ์เบ้ีย
ประกนัภยัรับโดยตรงในอนาคตและคาดการณ์การฟ้ืนตวัของธุรกิจประกนัชีวิตหลงัการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เพื่อเป็นแนวทางในการประมาณรายไดข้องบริษทั การวางแผน ปรับปรุงการด าเนินงานภายในอนาคตหลงัเกิด  
การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการวางแผนการพฒันาธุรกิจในอนาคต 

การคาดการณ์จ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตรายเดือนในประเทศไทยจึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญั หากน าเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามาช่วยพยากรณ์จ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจ
ประกนัชีวิตรายเดือนในประเทศไทยไดก้็จะท าให้ทราบแนวโน้มในอนาคต และทราบไดว่้าช่วงเวลาใดธุรกิจ
ประกนัชีวิตจะเติบโต โดยมีงานวิจยัท่ีศึกษาการพยากรณ์จ านวนเบ้ียประกนัภยัของประกนัชีวิต เช่น งานวิจยัของ
วิวฒัน์ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อจ านวนเงินเบ้ียประกนัชีวิตรวมประเภทสามญั โดยใช ้
ตัวแปรอิสระ 4 ตัวคือดัชนีราคาผูบ้ริโภค , ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ , ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และ 
อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาล 5 ปี ส่วนตัวแปรตาม คือ จ านวนเงินเบ้ียประกันชีวิตรวมประเภทสามัญ  
ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศมีความสัมพนัธ์กับจ านวนเงินเบ้ียประกันชีวิตรวมประเภท
สามญัมากท่ีสุด ต่อมาเป็นงานวิจยัของ Bortner และคณะ (2013) ไดศึ้กษาตวัแบบท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ 
เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงใน 18 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้วิธีพยากรณ์ 3 วิธีคือ 1) วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ 2) วิธีการเฉล่ียเคล่ือนท่ีถ่วงน ้าหนกัแบบเอก็ซ์โปเนนเชียล และ 3) ตวัแบบ ARIMA 
(Autoregressive Integrated Moving Average) ผลการศึกษาพบว่าตวัแบบ ARIMA เป็นตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ส่วน Namawejje และ Geofrey (2020) ไดศึ้กษาตวัแบบพยากรณ์เบ้ียประกนัภยัของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศ
ยกูนัดา ผลการศึกษาพบว่า ตวัแบบท่ีเหมาะสมคือ ARIMA(0,1,0) โดยจ านวนเบ้ียประกนัภยัของธุรกิจประกนัชีวิต
ประเภทรายบุคคลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีประกนัชีวิตประเภทกลุ่มและประกนัชีวิตส าหรับการเกษียณอายุ  
มีแนวโน้มคงท่ี ในส่วนของอตัราการเขา้ถึงประกนัชีวิตยงัคงเพ่ิมขึ้นแต่อยู่ในอตัราท่ีต ่ากว่า 1.19% และงานวิจยั
ของ Nontapa และคณะ (2020) ไดน้ าเสนอวิธีใหม่ในการพยากรณ์อนุกรมเวลาคือวิธีแยกส่วนประกอบร่วมกบั 
ตวัแบบ SARIMAX โดยขอ้มูลท่ีใช้ศึกษาคือปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย, จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย, อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินบาท และดชันีราคาหุ้นของไทย 
โดยเปรียบเทียบ 4 ตัวแบบคือ 1) ตัวแบบ ARIMA ท่ีมีฤดูกาล 2) ตัวแบบ SARIMAX 3) วิธีแยกส่วนประกอบ
ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA ท่ีมีฤดูกาล และ 4) วิธีแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX ผลการศึกษาพบว่าวิธีแยก
ส่วนประกอบร่วมกบัตวัแบบ SARIMAX เป็นตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

ดงันั้นคณะผูวิ้จยัจึงสนใจและตอ้งการเปรียบเทียบตวัแบบ 3 ตวัแบบ คือ ตวัแบบการแยกส่วนประกอบ 
ซ่ึงเป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีแยกแต่ละส่วนประกอบของอนุกรมเวลาออกจากกนั ซ่ึงแต่ละส่วนประกอบท่ีแยกออกมา
นั้นจะท าให้ทราบถึงลกัษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา และสามารถน าไปสร้างสมการพยากรณ์ต่อไป  
ตัวแบบ SARIMAX เป็นวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาท่ีใช้การถดถอยพหุคูณท่ีมีตัวแปรตาม (Y) และมีปัจจัย
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ภายนอกเขา้มาคิดร่วมดว้ย แต่เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนสุ่มมีสหสัมพนัธ์ในตวัเอง ดงันั้นจึงก าหนดตวัแบบ 
SARIMA ให้กบัความคลาดเคล่ือนสุ่ม และท าการวิเคราะห์ร่วมกนักบัตวัแบบการถดถอยพหุคูณ และตวัแบบ 
การแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX เป็นวิธีพยากรณ์อนุกรมเวลาท่ีมีการแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลา
ออกเป็น TCI และ S จากนั้นน า TCI ไปประมาณค่าดว้ยตวัแบบ SARIMAX และน าค่าประมาณท่ีไดไ้ปคูณกบั
ดชันีฤดูกาลจะท าให้ไดค้่าพยากรณ์ของอนุกรมเวลา Y ในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
(1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบ 3 ตัวแบบคือ 1) ตัวแบบการแยกส่วนประกอบ 2) ตัวแบบ 

SARIMAX และ 3) ตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX  
(2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย 
(3) เพื่อวิเคราะห์และคดัเลือกตวัแบบท่ีเหมาะสมและมีความแม่นย  ามากท่ีสุดในการพยากรณ์การเติบโต

ของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิของจ านวนเบ้ียประกันภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตรายเดือน 

และตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2563 โดยก าหนดตวัแปรดงัน้ี 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ 

tY   แทน  จ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย (พนับาท) ณ เดือนท่ี t 
ตวัแปรภายนอก (Exogenous Variables) มีจ านวน 12 ตวั คือ 

1,tX  แทน  อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (เปอร์เซ็นต)์ ณ เดือนท่ี t  

2,tX  แทน จ านวนเงินเอาประกนัชีวิต (พนับาท) ณ เดือนท่ี t  

3,tX  แทน จ านวนบริษทัประกนัชีวิต (บริษทั) ณ เดือนท่ี t  

4,tX  แทน จ านวนกรมธรรมป์ระกนัชีวิต (ราย) ณ เดือนท่ี t  

5,tX  แทน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (พนัลา้นบาท) ณ เดือนท่ี t   

6,tX  แทน ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาของบริษทัประกนัชีวิต (พนับาท) ณ เดือนท่ี t 

7,tX  แทน จ านวนเบ้ียประกนัภยัปีแรกของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตประเภทสามญั (พนับาท) ณ เดือนท่ี t 

8,tX  แทน จ านวนเบ้ียประกนัภยัปีแรกของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (พนับาท)  
  ณ เดือนท่ี t 

9,tX  แทน จ านวนเบ้ียประกนัภยัปีแรกของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตประเภทกลุ่ม (พนับาท) ณ เดือนท่ี t 

10,tX  แทน จ านวนเบ้ียประกนัภยัปีต่อไปของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตประเภทสามญั (พนับาท)  
  ณ เดือนท่ี t 

11,tX  แทน จ านวนเบ้ียประกนัภยัปีต่อไปของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (พนับาท)   
  ณ เดือนท่ี t 

12,tX  แทน จ านวนเบ้ียประกนัภยัปีต่อไปของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตประเภทกลุ่ม (พนับาท) ณ เดือนท่ี t 
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3.2 วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1 ตัวแบบการแยกส่วนประกอบ  
เป็นวิธีการพยากรณ์ท่ีแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลาแต่ละส่วนออกจากกนัและท าการพยากรณ์

โดยน าส่วนประกอบของแนวโนม้ท่ีพยากรณ์ไดโ้ดยใชฟั้งก์ชนัทางคณิตศาสตร์ไดแ้ก่ 1) ตวัแบบแนวโนม้เชิงเส้น  
2) ตวัแบบแนวโน้มควอดราติก 3) ตวัแบบแนวโน้มคิวบิก และ 4) ตวัแบบแนวโน้มเอ็กซ์โปเนนเชียล ไปคูณกบั 
ค่าดชันีฤดูกาลจะไดค้่าพยากรณ์ของ 

tY  ในอนาคต ส าหรับตวัแบบการแยกส่วนประกอบแบบคูณมีสมการดงัน้ี 
 

 t t t t tY T S C I=         (1) 
 

สมการพยากรณ์ของตวัแบบการแยกส่วนประกอบแบบคูณ มีสมการดงัน้ี 
 

 ˆ ˆˆ ˆ ˆ
t t t t tY T S C I=     (2) 

 

 โดยท่ี  ˆ
tY  คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลาท่ี t 

 ˆ
tT  คือ ค่าประมาณส่วนประกอบของแนวโนม้ ณ เวลาท่ี t 

 ˆ
t

S  คือ ค่าประมาณส่วนประกอบของความแปรผนัเน่ืองจากฤดูกาล  
   หรือเรียกว่า ดชันีฤดูกาล (Seasonal Index) ณ เวลาท่ี t 

 ˆ
t

C  คือ ค่าประมาณส่วนประกอบของความแปรผนัเน่ืองจากวฏัจกัร ณ เวลาท่ี t 

 ˆ
t

I  คือ ค่าประมาณส่วนประกอบของความแปรผนัเน่ืองจากเหตุการณ์ผิดปกติ ณ เวลาท่ี t 
 

3.2.2 ตัวแบบ SARIMAX  
เป็นวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาท่ีใช้การถดถอยพหุคูณท่ีมีตวัแปรตาม (Y) และมีปัจจยัภายนอก 

เขา้มาคิดร่วมดว้ย แต่เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนสุ่มมีสหสัมพนัธ์ในตวัเอง  และสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย 
ดงันั้นจึงก าหนดตวัแบบ SARIMA ให้กบัความคลาดเคล่ือนสุ่ม และท าการวิเคราะห์ร่วมกบัตวัแบบการถดถอย
พหุคูณ จะไดต้วัแบบ ),,)(,,( QDPqdpSARIMAX มีสมการดงัน้ี 

0 1 1, 2 2, ,

(B) (B )
...

(B) (B )(1 B) (1 B )

S

q Q

t t t k k t tS d S D

p P

Y X X X


    



= + + + + +

 − −

        (3) 

 

 โดยท่ี  
tY  คือ ขอ้มูล ณ เวลาท่ี t 

 t  คือ ความคลาดเคล่ือนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาท่ี t 

 ,i t
X  คือ ค่าของตวัแปรอิสระตวัท่ี i ณ เวลาท่ี t โดยท่ี i = 1,2,…,k 

 0  คือ พารามิเตอร์แสดงค่าคงท่ีของการถดถอย 

1 2, ,..., k    คือ พารามิเตอร์แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  

 1 2, , ..., p    คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการถดถอยในตวัเองแบบไม่มีฤดูกาล

 1 2, , ..., q    คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบไม่มีฤดูกาล 

1 2, , ..., P    คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการถดถอยในตวัเองแบบมีฤดูกาล 

1 2, , ..., Q    คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบมีฤดูกาล 
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3.2.3 ตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกับ SARIMAX  
ในปี ค.ศ. 2020 Nontapa และคณะไดน้ าเสนอตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX ซ่ึง

เป็นวิธีพยากรณ์อนุกรมเวลาท่ีมีการแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลาออกเป็น TCI และ S จากนั้นน า TCI ไป
ประมาณค่าดว้ยตวัแบบ SARIMAX และน าค่าประมาณท่ีไดไ้ปคูณกบัดชันีฤดูกาลจะท าให้ไดค้่าพยากรณ์ของ
อนุกรมเวลา 

tY  ในอนาคต ซ่ึงตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบัตวัแบบ SARIMAX มีสมการดงัน้ี 
 

 
t

Y   =  ,(T C I)
t t tSARIMAX S    +      (4) 

 

โดยท่ี 
t

Y  คือ ขอ้มูล ณ เวลาท่ี t  

    ,(T C I)
t SARIMAX   คือ ส่วนประกอบของแนวโนม้-วฏัจกัร-เหตุการณ์ผิดปกติ ณ เวลาท่ี t 

t
S   คือ ส่วนประกอบของความแปรผนัเน่ืองจากฤดูกาล ณ เวลาท่ี t 

t
  คือ ความคลาดเคล่ือนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาท่ี t 
 

3.2.4 ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percentage Error) 
เป็นค่าท่ีใชว้ดัความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์อนุกรมเวลา โดยตวัแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดท่ีจะถูกน าไปใชใ้นการพยากรณ์จะตอ้งมีค่า MAPE ต ่าท่ีสุด โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี  
 

 (%)MAPE    =   
1

ˆ1
100

n
t t

t t

Y Y

n Y=

−
  (5) 

 

โดยท่ี 
tY  คือ ขอ้มูล ณ เวลาท่ี t, ˆtY  คือ ค่าพยากรณ์ของขอ้มูล ณ เวลาท่ี t, n  คือ จ านวนขอ้มูลตวัอยา่ง 

 

3.2.5 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) 
เป็นค่าสถิติท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพของสมการพยากรณ์โดยค่า R-Squared มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 และไม่มี

หน่วย นิยมวดัในรูปเปอร์เซ็นต์ ถา้ R-Squared มีค่าใกล ้100% แสดงว่าสมการพยากรณ์ท่ีไดมี้ประสิทธิภาพสูง  
ถา้ R-Squared มีค่าใกล ้0% แสดงว่าสมการพยากรณ์ท่ีไดมี้ประสิทธิภาพต ่า โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

 

 (%)R Squared−    =    
2

1

2

1

ˆ( )

1 100

( )

n

t t

t

n

t

t

Y Y

Y Y

=

=

 
− 

 − 
 − 
 




     (6) 

 

โดยท่ี 
tY  คือ ขอ้มูล ณ เวลาท่ี t, ˆtY  คือ ค่าพยากรณ์ของขอ้มูล ณ เวลาท่ี t, Y  คือ ค่าเฉล่ียตวัอยา่ง 

 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือค านวณค่าพยากรณ์ทั้ง 3 ตวัแบบ โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ใช้ข้อมูลตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 จ านวน 204 เดือน  

คิดเป็น 94% ของจ านวนขอ้มูลตวัอยา่งทั้งหมด เพ่ือหาตวัแบบท่ีเหมาะสมในแต่ละตวัแบบพยากรณ์ 
ส่วนท่ี 2 ใชข้อ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 จ านวน 12 เดือน คิดเป็น 

6% ของจ านวนขอ้มูลตวัอย่างทั้งหมด เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่าพยากรณ์ล่วงหน้าท่ีไดใ้นแต่ละตวัแบบ และ 
จะเลือกตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีให้ค่าเฉล่ียของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน (MAPE) นอ้ยท่ีสุด 
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4. ผลการวิจัย  
 งานวิจยัน้ีประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม IBM® SPSS® Statistics Version 26 ไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 
 4.1 การพยากรณ์ด้วยตัวแบบการแยกส่วนประกอบ  

ในเบ้ืองตน้ไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตรายเดือน 
ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2562 แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
 
 
 
 

 
   
 

ภาพที่ 2  ขอ้มูลจ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2562 

 

จากภาพท่ี 2 พบว่า ขอ้มูลจ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตรายเดือนในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มและมีฤดูกาลเชิงคูณเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงท าการแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลาไดเ้ป็น TCI และ 
ความแปรผนัเน่ืองจากฤดูกาล (S) ซ่ึงจะประมาณค่าดว้ยดชันีฤดูกาล ( ˆ

tS ) และน า TCI  ท่ีไดไ้ปประมาณค่าดว้ย
สมการพยากรณ์แนวโน้มท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงจะไดต้วัแบบแนวโน้มคิวบิก (Cubic Trend Model) และน าสมการ
พยากรณ์ดว้ยตวัแบบแนวโนม้คิวบิกไปคูณกบัดชันีฤดูกาลไดส้มการพยากรณ์ คือ  

ˆ
tY   = 

,
ˆˆ

t Cubic tT S  (7) 

  = 2 3

0 1 2 3
ˆ( ) tb b t b t b t S+ + +   (8) 

  = 2 3 ˆ(72,910,709.14322 1,544,529.29854 35,065.87517 104.85395 ) tt t t S− + −   (9) 
โดยท่ี  ˆtY   คือ ค่าพยากรณ์เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิต ณ เดือนท่ี t 

            
,
ˆ
t CubicT  คือ ค่าพยากรณ์ส่วนประกอบแนวโนม้ของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิต

    ณ เดือนท่ี t 
      ˆtS    คือ ดชันีฤดูกาลของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิต ณ เดือนท่ี t 
    t   คือ เวลา ; t = 1, 2, . . . 

 

4.2 การพยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMAX 
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยตวัแบบ SARIMAX ในเบ้ืองตน้ท าการสร้างสมการถดถอยระหว่างตวัแปรตาม 

(Y) ร่วมกบัตวัแปรภายนอกโดยท าการคดัเลือกตวัแปรเขา้สมการถดถอยโดยวิธี Stepwise พบว่ามีเพียง
11

X ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากท่ีสุด (

11.XYr = 0.921) มีสมการคือ ˆtY =41,734,701.46064+37.20685 11,t
X และ

พบว่าความคลาดเคล่ือนท่ีไดจ้ากสมการถดถอยไม่สเตชนันารีจึงตอ้งหาผลต่างอนัดบัท่ี 1 แบบ Nonseasonal (d=1) 
และหาผลต่างอนัดับท่ี 1 แบบ Seasonal (D=1) เพื่อท าให้อนุกรมเวลามีค่าเฉล่ียคงท่ีอยู่ในระดบัเดียวกัน และ 
น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเขียนกราฟแสดงค่าฟังกช์นัสหสัมพนัธ์ในตวัเองและฟังกช์นัสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนยอ่ยเพื่อใช้



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2335 

ในการก าหนดอนัดบัที่ p, P, q และ Q ในตวัแบบ SARIMAX พบว่า อนุกรมเวลาของความคลาดเคล่ือนท่ีมีการหา
ผลต่าง d=1 และ D=1 มีสหสัมพนัธ์ในตวัเอง ณ Lag ท่ี 1, 11, 12, 24, 25 ตามล าดบั และมีสหสัมพนัธ์ในตวัเอง
ส่วนย่อย ณ Lag ท่ี  1, 12, 13, 24, 35, 47 ตามล าดับ ดังนั้ นจะได้ตัวแบบ SARIMAX ของตัวแปรตาม (Y)  
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ SARIMAX(0,1,(1,35))(0,1,1) with

11X  กรณีไม่มีพจน์ค่าคงท่ี มีสมการพยากรณ์ คือ  

      ˆtY   = 
11 11, 12 1 13 1 1 35 35 1 12 1 1 13 35 1 47
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ

t t t t t t t t tX e e e e e       − − − − − − − −+ + − − − − +  +   (10) 
และท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดไดค้่าดงัน้ี 

 
11̂  =  12.86944   (t = 2.488, p-value = 0.01372), 

1̂   =  0.24824   (t =  3.570, p-value = 0.00045) 
 

35̂  =  -0.22376   (t =-2.910, p-value = 0.00405), 
1̂  =  0.64236   (t = 10.376,p-value = 0.00000) 

 

 4.3 การพยากรณ์ด้วยตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX เป็นวิธีผสมระหว่างตวัแบบ
การแยกส่วนประกอบกบัตวัแบบ SARIMAX ในเบ้ืองตน้จะน าส่วนประกอบแนวโน้ม-วฏัจกัรและความผนัแปร
แบบผิดปกติ (TCI) ท่ีแยกส่วนประกอบได้ในข้อ 4.1 มาสร้างสมการถดถอยร่วมกับตัวแปรภายนอก โดยท า                
การคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการถดถอยโดยวิธี Stepwise พบว่ามีเพียง

9X ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ TCI มากท่ีสุด  
(

9.XTCIr = 0.982) มีสมการคือ
tTCI  =93,522,607.37496+30.73985

9,t
X และพบว่าความคลาดเคล่ือนท่ีได ้

จากสมการถดถอยมีสหสัมพนัธ์ในตัวเอง ณ Lag ท่ี 1, 9, 12, 17 และ 49 ตามล าดบั และมีสหสัมพนัธ์ในตวัเอง
ส่วนย่อย ณ Lag ท่ี 1, 12, 17 และ 24 ตามล าดบั ดงันั้นจะไดต้วัแบบ SARIMAX ของ 

tTCI ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 
SARIMAX(0,1,(49))(0,1,1) with

9X และน าค่าพยากรณ์ของ  
tTCI จากตัวแบบ SARIMAX ท่ีได้ไปคูณกับ 

ดชันีฤดูกาลจะไดต้วัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX กรณีไม่มีพจน์ค่าคงท่ี มีสมการพยากรณ์ คือ 
 

         ˆtY  =  
9 9, 1 12 13 49 49 1 12 49 1 61
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ( )t t t t t t t tX e e e S     − − − − − −+ + − − − +    (11) 

โดยท่ี  9̂ =  2.87291 (t =  3.969,  p-value = 0.00010),
49̂ = -0.21418 (t = -2.353, p-value = 0.01968) 

  1̂  =  0.70728 (t = 12.282, p-value = 0.00001) 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่า MAPE และค่า R-Squared ของตวัแบบทั้ง 3 ตวัแบบ   

เกณฑท่ี์ใชใ้นการเปรียบเทียบ ตวัแบบการแยก   
  ส่วนประกอบ 

ตวัแบบ 
SARIMAX 

 ตวัแบบการแยกส่วน 
 ประกอบร่วมกบั SARIMAX 

1. MAPE (%) (คิดจากขอ้มูลในอดีต 204 เดือน) 6.4074 1.7498 1.6558* 
2. MAPE (%) (คิดจากขอ้มูลล่วงหนา้ 12 เดือน) 4.8107 6.6032 4.3371* 
3. R-Squared (%) 99.6108 99.9519 99.9802** 
หมายเหต ุ* หมายถึง ตวัแบบท่ีให้ค่า MAPE ต ่าท่ีสุด และ ** หมายถึง ตวัแบบท่ีให้ค่า R-Squared มากท่ีสุด  
 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่าตวัแบบการพยากรณ์ขอ้มูลเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตราย
เดือนในประเทศไทยท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกับ SARIMAX เน่ืองจากให้ค่า 
MAPE ต ่าท่ีสุดเท่ากบั 4.3371% ส าหรับการพยากรณ์ขอ้มูลล่วงหนา้ 12 เดือน และมีค่า R-Squared มากท่ีสุดเท่ากบั 
99.9802% และกราฟเปรียบเทียบค่าท่ีแท้จริงกับค่าพยากรณ์แสดงดังภาพท่ี 3 และค านวณค่าพยากรณ์ข้อมูล 
เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตรายเดือนในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2565 แสดงดงัตารางท่ี 2  
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ภาพที่ 3 ค่าท่ีแทจ้ริงและค่าพยากรณ์เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตรายเดือน                                         
ในประเทศไทยดว้ยตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX 

 
ตารางที่ 2 ค่าพยากรณ์ข้อมูลเบ้ียประกันภยัรับโดยตรงสะสมของธุรกิจประกันชีวิตรายเดือนในประเทศไทย 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ดว้ยตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั 
SARIMAX 
เดือน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

มกราคม 
กุมภาพนัธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กนัยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธนัวาคม 

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 

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 

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 
 จากภาพท่ี 3 พบว่าค่าท่ีแท้จริงของข้อมูลจ านวนเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต 
ในประเทศไทย (เส้นสีน ้าเงิน) กบัค่าพยากรณ์ท่ีไดจ้ากตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX (เส้นปะ
สีแดง) มีค่าใกล้เคียงกันมาก โดยความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ข้อมูลในอดีตจ านวน 204 เดือน และ 
การพยากรณ์ล่วงหน้าจ านวน 12 เดือน มีค่า MAPE ต ่าท่ีสุดเท่ากบั 1.6558% และ 4.3371% ตามล าดบั แสดงดงั
ตารางท่ี 1 การท่ีตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX เป็นตวัแบบพยากรณ์ท่ีให้ความแม่นย  ามากกว่า
ตัวแบบอื่นท่ีน ามาเปรียบเทียบ เน่ืองจากในเบ้ืองต้นมีการแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลา Y ก่อน และ 
น าค่า TCI ท่ีไดไ้ปพยากรณ์ดว้ยตวัแบบ SARIMAX แลว้จึงน ามาคูณกบัดชันีฤดูกาล ซ่ึงตวัแบบดงักล่าวจะให้ 
ค่าความคลาดเคล่ือนต ่ากว่าตวัแบบอื่นท่ีน ามาเปรียบเทียบ โดยผลการวิจยัท่ีไดส้อดคล้องกับผลงานวิจยัของ 
Nontapa และคณะ (2020) ท่ีว่าตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบัตวัแบบ SARIMAX เป็นตวัแบบท่ีเหมาะสม
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ท่ีสุด ดังนั้ นจึงท าการพยากรณ์เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตโดยใช้ตัวแบบการแยก
ส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 แสดงดงัตารางท่ี 2 
พบว่าจ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเร่ือยๆโดยค่าพยากรณ์เบ้ีย
ประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิต ณ ส้ินเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 622,886,544 
พนับาท และ 627,046,285 พนับาท ตามล าดบั หรือกล่าวไดว่้าปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565 จ านวนเบ้ียประกนัภยั
รับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตมีการเติบโตคิดเป็น 1.6787% และ 2.3577% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2563 
โดยสามารถคาดการณ์ไดว่้าปี พ.ศ. 2565 จะมีจ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงมากกว่า 627,046,285 พนับาท 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 การพยากรณ์ขอ้มูลจ านวนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตรายเดือนในประเทศไทย 
โดยเปรียบเทียบตวัแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตัวแบบ คือ 1) ตัวแบบการแยกส่วนประกอบ 2) ตัวแบบ 
SARIMAX และ 3) ตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX โดยพิจารณาจากความคลาดเคล่ือนของ 
การพยากรณ์ขอ้มูลล่วงหน้าจ านวน 12 เดือน สรุปไดว่้าตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX เป็น 
ตัวแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์จ านวนเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตรายเดือน 
ในประเทศไทย เพราะให้ค่า MAPE ต ่าท่ีสุดเท่ากบั 4.3371% และมีค่า R-Squared มากท่ีสุดเท่ากบั 99.9802% 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) สามารถน าค่าพยากรณ์เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทยท่ีได ้
มาประเมินและวิเคราะห์แนวโนม้อนาคตของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทยได ้

(2) สามารถน าค่าพยากรณ์เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทยมาใชใ้น 
การพฒันาธุรกิจประกนัชีวิตให้เติบโต เช่น การวางแผนและก าหนดจ านวนเบ้ียประกนัภยัของผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ได ้
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจน าตัวแปรภายนอกอื่นๆ มาพิจารณาเพ่ิมเติมในงานวิจยัด้วย เช่น 
อตัราการมรณะ อตัราการว่างงาน 

(2) ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจน าตวัแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกบั SARIMAX ไปเปรียบเทียบ
กับตัวแบบอื่นๆ ซ่ึงอาจให้ค่าพยากรณ์ท่ีแม่นย  ามากกว่า เช่น ตัวแบบ Holt-Winters และตัวแบบผสม Pegels-
ARIMA 
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แนวทางปรับปรุงกระบวนการผลติน ้าผึง้ตามมาตรฐานการผลติอาหารขั้นต้นเพ่ือ 
ความเข้มแข็งของการผลติในระดับวิสาหกจิชุมชน กรณีกลุ่มเพาะเลีย้งชันโรงบ้านคลองต่อ 
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บทคัดย่อ 
 การท่ีผูผ้ลิตอาหารในระดบัวิสาหกิจชุมชนสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานอาหารท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยยกระดบัความน่าเช่ือถือดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์น าไปสู่
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั ลดโอกาสการเกิดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเล้ียง
ชนัโรงบา้นคลองต่อมีความตอ้งการท่ีจะยกระดบักระบวนการผลิตน ้าผึ้งชนัโรงให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
อาหารขั้นตน้เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายตลาดใหม่ จากการส ารวจพบว่ากระบวนการผลิตยงัคงเป็นแบบ
ภายในครัวเรือนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนระบบจัดการทางด้านสุขลกัษณะยงัไม่เป็นไปตามมาตรฐาน                   
ในเบ้ืองตน้จึงตอ้งเร่ิมจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลกัษณะ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์
เร่ิมตน้ในน ้ าผึ้งพบการปนเป้ือนของยีสต์และราในน ้ าผึ้งชนัโรงตวัอย่างสูงกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน (10 CFU/ml) 
ปริมาณจุลินทรียเ์ร่ิมตน้บนพ้ืนผิวอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งตลอดกระบวนการผลิตไม่พบการปนเป้ือนของ 
Salmonella spp., Fecal coliform, S. aureus แต่พบการปนเป้ือนของยีสต์และราบนมือของผูป้ฏิบติังาน ปริมาณ              
น ้ าในอาหาร (Aw) ในน ้ าผึ้ งชันโรงจากรังและท่ีบรรจุขวดพบว่าอยู่ในช่วง 0.7-0.8 ซ่ึงมีโอกาสเส่ือมเสียจาก
จุลินทรียท่ี์อาจปนเป้ือนได ้และค่า Aw มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามอายุการเก็บรักษา ข้อมูลจากการส ารวจใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและออกแบบสถานท่ีผลิตน ้าผึ้งชนัโรงไดอ้ยา่งถูกสุขลกัษณะ 

 
ค าส าคัญ:  กระบวนผลิตน ้าผึ้งชนัโรง มาตรฐานการผลิตอาหารขั้นตน้ วิสาหกิจชุมชน แนวทางปรับปรุง

กระบวนการผลิต สุขลกัษณะในการปฏิบติังาน 
 

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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 อาหารท่ีได้รับการรับรองว่ามาจากแหล่งผลิตท่ีปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีสังคมและผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้  
ความสนใจและเป็นปัจจยัตน้ๆ ในการพิจารณาเลือกซ้ือ ผูผ้ลิตอาหารจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัต่อการมี
กระบวนการผลิตอาหารท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานทางสุขลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบั
ผลิตภณัฑ์ ส าหรับผูป้ระกอบการรายย่อยหรือผูผ้ลิตระดบัชุมชน การวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการ
ผลิตอาหารเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากจะช่วยลดการปนเป้ือนของอาหารนั้น
จากอนัตรายอนัไม่พึงประสงค์แลว้ยงัน าไปสู่การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของผูผ้ลิตอาหาร สร้างรายได ้
และลดโอกาสการเกิดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ 
 กลุ่มเกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนเพาะเล้ียงชันโรงบา้นคลองต่อ ต. ก าแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ. สงขลา                 
มีอาชีพหลกั คือ การท าสวนยางพาราและเพาะเล้ียงชันโรงเป็นรายไดเ้สริม โดยจะเก็บรวบรวมน ้ าผึ้งชันโรงไว้
บริโภคเองและจ าหน่ายส่วนเกินให้แก่ลูกคา้ ปัจจุบนัมีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 14 ครัวเรือน ท าหนา้ท่ีเพาะเล้ียงและ
เก็บเก่ียวน ้ าผึ้งชันโรงท่ีผลิตได ้โดยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะเป็นผูรั้บซ้ือและรวบรวม ท าการบรรจุใน
ภาชนะ ปิดฉลาก และส่งจ าหน่าย ในแต่ละปีสามารถขายน ้ าผึ้ งชันโรงได้ในปริมาณเฉล่ียกว่า 100 กิโลกรัม 
นอกจากจ าหน่ายในรูปของผลิตภณัฑน์ ้าผึ้งชนัโรงเป็นสินคา้หลกัแลว้ ทางกลุ่มฯ ยงัไดจ้ าหน่ายตวัชนัโรงพร้อมรัง 
และจ าหน่ายรังเปล่าส าหรับเพาะเล้ียงชนัโรงดว้ย มีช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งการออกร้านตามโอกาสต่างๆ และ
ประกาศขายสินคา้บนเครือข่ายโซเชียล อย่างไรก็ตามปัจจุบนัมีเกษตรกรทัว่ไปท่ีหันมาให้ความสนใจเพาะเล้ียง
ชนัโรงเพ่ือผลิตน ้ าผึ้งชนัโรงเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกบัความตอ้งการบริโภคน ้ าผึ้งชนัโรงท่ีสูงขึ้นเพราะมีงานวิจยัท่ี
บ่งช้ีถึงคุณสมบติัทางโภชนาการและทางยาท่ีเหนือกว่าน ้ าผึ้งทัว่ไป การท่ีจะรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายตลาด
ใหม่ของผลิตภณัฑน์ ้าผึ้งชนัโรงจากกลุ่มฯ นั้นจ าเป็นตอ้งมีการยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์สร้างความน่าเช่ือถือ
ในตวัผลิตภณัฑ์และแหล่งผลิตให้กบัผูบ้ริโภค เน่ืองจากการผลิตน ้ าผึ้งชนัโรงภายในกลุ่มฯ ยงัเป็นการผลิตท่ีใช้
สถานท่ีภายในครัวเรือน ไม่มีระบบการจดัการทางดา้นสุขลกัษณะตามหลกัการดา้นมาตรฐานท่ีก าหนดโดยภาครัฐ
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รวมไปถึงโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนท่ีจ าเป็น ในเบ้ืองต้นจึงต้องการเร่ิมจากการยกระดับมาตรฐานด้าน
สุขลกัษณะของกระบวนการผลิต ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดให้ผลิตภณัฑ์อาหารประเภทน ้าผึ้งจะตอ้ง
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิตขั้นตน้ (primary GMP) ในชั้นแรกก่อนท่ีจะไดรั้บเลขทะเบียนอาหารและยา 
แลว้จึงจะสามารถขอยกระดบัมาตรฐานของผลิตภณัฑต์ามเกณฑม์าตรฐานประเภทอื่นๆ ไดต้่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) ส ารวจสภาพของการด าเนินงานและกระบวนการผลิตน ้าผึ้งชนัโรง  
(2) เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตน ้าผึ้งชนัโรงตามเกณฑม์าตรฐาน primary GMP 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 ทบทวนวรรณกรรม 
 การปฏิบติัท่ีดีในกระบวนการผลิต หรือ Good Manufacturing Practices (GMP) เป็นระบบมาตรฐานท่ี
ช่วยรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตสินค้า ณ แหล่งผลิต ใช้ในการควบคุม
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น เคร่ืองส าอางค ์ยา อาหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตสินคา้อาหารท่ี
มีคุณภาพเน่ืองจากปนเป้ือนเช้ือก่อโรคในอาหารนอ้ยและมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค มาตรฐาน GMP ตั้งอยูบ่น
หลกัพ้ืนฐาน 4 ประการไดแ้ก่ การแยกให้เป็นสัดส่วน การก าจดัส่ิงไม่พึงประสงคห์รือวตัถุแปลกปลอม การยบัย ั้ง 
และ การท าลายจุลินทรียท่ี์ไม่พึงประสงค์ มาตรฐาน GMP มีเน้ือหาของเกณฑ์ครอบคลุมองคป์ระกอบต่อไปน้ี                
1) อาคารสถานท่ีผลิตและบริเวณโดยรอบ 2) ผูป้ฏิบัติงาน 3) กระบวนการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค                       
4) อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 5) ขั้นตอนกระบวนการและการควบคุม 6) การเก็บรักษาและการกระจายผลิตภัณฑ์               
(De Oliveira et al., 2016) 
 การจดัการสุขลกัษณะความปลอดภยัในห่วงโซ่การผลิตอาหารพร้อมบริโภคของผูผ้ลิตรายย่อยส่วน
ใหญ่ยงัคงต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภยัอาหาร ส่วนใหญ่จะไม่ลา้งมือภายหลงัการหยิบจบัเงินหรือหลงั
การเขา้ห้องน ้ า ไม่มีการใช้น ้ าแข็งเพ่ือลดอุณหภูมิขณะเก็บอาหารท่ีเน่าเสียไดง้่าย อีกทั้งไม่เคยไดรั้บการอบรม
ความรู้ดา้นสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับผูผ้ลิตอาหาร (Cortese et al., 2016) 
 การจดัการเพื่อความปลอดภยัของกระบวนการเตรียมและผลิตอาหารในระดบัครัวเรือนโดยผูบ้ริโภคยงั
ไม่ไดถู้กก าหนดเกณฑ์ท่ีเหมาะสมส าหรับเป็นขอ้แนะน าแก่สาธารณชนในวงกวา้ง นอกจากน้ีความรู้และการ
ตระหนกัรู้เก่ียวกบัความเส่ียงดา้นอนัตรายท่ีจะไดรั้บจากการบริโภคอาหารยงัมีไม่เพียงพอ การรับรู้และความเช่ือ
ท่ีว่าการจดัการความปลอดภยัอาหารเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูและผูผ้ลิตเทา่นั้นผนวกกบั
การขาดมุมมองทางดา้นสุขอนามยัและจุลินทรียก่์อโรค ส่งผลให้ผูบ้ริโภคละเลยความรับผิดชอบในการปฏิบติั
เพื่อให้การผลิตอาหารในครัวเรือนปลอดภัย มาตรการท่ีจะช่วยควบคุมความเส่ียงดา้นจุลินทรียใ์นอาหาร ไดแ้ก่ 
การป้องกนัการเกิดปนเป้ือนขา้มขณะปรุงอาหารในครัว การรักษาอุณหภูมิในการเก็บอาหารท่ีเหมาะสมรวมไปถึง
การใชร้ะดบัอุณหภูมิในการประกอบอาหารและระยะเวลาท่ีนานเพียงพอท่ีจะสามารถท าลายเช้ือก่อโรคในอาหาร
ได ้มีการท าความสะอาดและ/หรือมีการฆ่าเช้ืออย่างเพียงพอส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัว ไดแ้ก่ ภาชนะสัมผสั
อาหาร มีด พ้ืนผิวท่ีปรุงอาหารและท่ีสัมผสัอาหาร เช่น โต๊ะ เขียง มือผูป้ระกอบอาหารและเคร่ืองใชท่ี้สัมผสัมือ 
เช่น ผา้เช็ดมือ ฟองน ้ าส าหรับล้างอุปกรณ์ต่างๆ (Tache and Carpentier, 2014)  ทั้งน้ี พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ขณะปฏิบติังานของผูผ้ลิตอาหารจะท าให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือก่อโรคทางเดินอาหารภายในสถานท่ีผลิต
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อาหาร เช่น ครัว ก๊อกน ้ า มีสาเหตุท่ีส าคญัของการแพร่กระจายจากมือของผูป้ฏิบัติงานท่ีไม่ผ่านการล้างท า                   
ความสะอาดอย่างทัว่ถึง นอกจากการปนเป้ือนของมือแลว้ การปนเป้ือนเช้ือก่อโรคของอุปกรณ์ท่ีใชสั้มผสัอาหาร
พร้อมบริโภค เช่น มีด เขียง จาน จดัเป็นสาเหตุส าคญัของความเส่ียงเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารดว้ย (Kennedy 
et al., 2011) 
 3.2 สภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตและมาตรฐานการผลิตขั้นต้น 

สายพนัธ์ุของชนัโรงท่ีมีการเพาะเล้ียงโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเล้ียงชนัโรงบา้นคลองต่อมี 3 สายพนัธ์ุ
ไดแ้ก่ Geniotrigona thoracica,  Heterotrigona itama, Tetragonula larviceps โดยจะเพาะเล้ียงในกล่องรังชันโรง
ท าจากไมก้ระถินเทพาท่ีเจาะรูส าหรับเป็นทางเขา้ออกรัง ดา้นบนกล่องมีการปิดสนิทดว้ยแผ่นฟิลม์ใสก่อนปิดฝา
กล่องรัง 

ดว้ยแผ่นไมห้รือแผ่นกระเบ้ือง เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวน ้ าผึ้งชันโรงเกษตรกรจะสวมชุดป้องกนัชันโรง  
สวมถุงมือแลว้ใชอุ้ปกรณ์ท่ีดดัแปลงส าหรับดูดน ้ าผึ้งชนัโรง ประกอบไปดว้ยเขม็และไซริงคพ์ลาสติกแบบปลอด
เช้ือต่อเขา้กบัท่อซิลิโคนใส (food grade) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.7 เซนติเมตร ณ ปลายอีกดา้นของท่อ
ต่อเขา้กบัป๊ัมส าหรับช่วยดูดน ้ าผึ้ง ทั้งน้ีปลายเข็มจะเจาะท่ีรังชนัโรงแลว้ดูดน ้าผึ้งออกจากรังโดยตรงเขา้สู่ภาชนะ
รองรับ จากนั้นจะท าการรวบรวมน ้าผึ้งแยกตามสายพนัธ์ุน าไปกรองผา่นผา้ขาวบางเพื่อใส่ในภาชนะบรรจุท่ีใหญ่
ขึ้น แลว้น ามาบรรจใุส่ในขวดท่ีผา่นการเป่าลมร้อน ปิดฝาและฟิลม์ยืด ติดฉลาก ดงัแผนภาพท่ี 1                                                                                                                  

 

แผนภาพที่ 1 กระบวนการผลิตน ้าผึ้งชนัโรงของกลุ่มฯ 

 มาตรฐานการผลิตขั้นตน้ (primary GMP) ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย เพื่อลดและขจัดความเส่ียงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากกระบวนการผลิต                           
โดยหลกัเกณฑจ์ะครอบคลุมตั้งแต่อาคาร สถานท่ีผลิต อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต การคดัสรรวตัถุดิบ 
กระบวนการผลิต บุคลากร การจดัเก็บผลิตภณัฑ์จนกระทัง่การขนส่งผลิตภณัฑ์อาหารถึงมือผูบ้ริโภค โดยมีหลกั
ส าคญั 3 ประการไดแ้ก่ 1. ป้องกนัการปนเป้ือนในขั้นการเตรียม 2. ลด ยบัย ั้ง ท าลายจุลินทรียก่์อโรค 3. ป้องกนั
การปนเป้ือนซ ้ าหลงัการแปรรูป ผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปที่ควรปฏิบติัตามเกณฑ์ primary GMP ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑ์อาหารประเภทของกิน ของฝาก กลุ่มเกษตรกรในชุมชน วิสาหกิจชุมชน ท่ีไม่เขา้ข่ายโรงงาน กล่าวคือ  
มีก าลงัการผลิตรวมไม่เกิน 5 แรงมา้ (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556)   
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 3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
  

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

4.1 แบบแผนการวิจัย  
มีลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประกอบดว้ย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเล้ียง

ชนัโรงบา้นคลองต่อในดา้นการบริหารจดัการและการด าเนินการผลิต  2) การส ารวจปริมาณน ้ าในอาหาร (Aw) 
ของน ้ าผึ้งชนัโรง 3) การส ารวจสภาพการปนเป้ือนทางจุลินทรียข์องกระบวนการปฏิบติังาน แลว้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน primary GMP เพื่อหาจุดท่ีควรปรับปรุงและเสนอแนวทางปรับปรุงการท างาน 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเล้ียงชันโรงบ้านคลองต่อเป็นตัวแทนรูปแบบของกระบวนการผลิตน ้ าผึ้ง

ชันโรงประเภทวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวดัสงขลา ท่ีมีศกัยภาพและมีความต้องการพฒันายกระดบัสินคา้ 
OTOP ดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ท าการเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานการด าเนินงานของกลุ่มฯ เช่น ท่ีมา
และรูปแบบของการด าเนินงานของกลุ่ม ผลิตภณัฑ์ท่ีจ าหน่าย กลุ่มลูกคา้ และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใน
ห่วงโซ่การผลิตน ้าผึ้งชนัโรง 

การเก็บตวัอยา่งส าหรับทดสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการประกอบดว้ยตวัอย่างน ้าผึ้งจากรังชนัโรงทั้ง 
3 สายพนัธ์ุได้แก่ Geniotrigona thoracica, Heterotrigona itama, Tetragonula larviceps โดยมีการเลือกสุ่มเก็บ
ตวัอย่างน ้ าผึ้ง 1 รังต่อหน่ึงสายพนัธ์ุต่อหน่ึงฟาร์มจากสมาชิกซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ าผึ้งชนัโรงปริมาณสูงท่ีสุดของกลุ่ม
จ านวน 3 ราย ซ่ึงแต่ละฟาร์มท่ีเลือกเก็บตวัอยา่งมีการเพาะเล้ียงชนัโรงครบทั้งสามสายพนัธ์ุ     

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการด าเนินงานและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่การผลิตน ้ าผึ้ง

ชนัโรง  
 2) การสุ่มเก็บตัวอย่างน ้ าผึ้ งชันโรง เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อตรวจ

วิเคราะห์ค่า Aw และเก็บตวัอย่างน ้ าผึ้งชนัโรงรวมไปถึงสวอ็ป (swab) พ้ืนผิวตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการ
ผลิตน ้ าผึ้งชนัโรง ไดแ้ก่ มือผูป้ฏิบติังาน ท่อซิลิโคน และส่วนปลายของหลอดแกว้ส าหรับดูดน ้ าผึ้งจากรังชนัโรง 
ภาชนะบรรจุน ้าผึ้งชนัโรงซ่ึงรวม ขวด แกลลอน ฝาส าหรับปิด เพื่อวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดการปนเป้ือนจุลินทรีย์
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ก่อโรค ไดแ้ก่ yeasts and molds, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Fecal coliform โดยจะท าการ swab ซ ้ า 
3 คร้ังส าหรับพ้ืนผิวจากตวัอยา่งประเภทขวด แกลลอน และฝาส าหรับปิด 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตัวอย่างน ้ าผึ้ งและสว็อปจากพ้ืนผิวในกระบวนการผลิตจะส่งตรวจวิเคราะห์ค่าทางจุลินทรีย์อ้างอิง

วิธีการตาม FDA 2001 Bacteriological Analysis Manual, US. FDA, APHA (WATER) 2005 โดยห้องปฏิบติัการ
ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

5. ผลการวิจัย 
 การส ารวจสถานท่ีผลิตน ้ าผึ้งชนัโรงเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานการผลิตอาหารขั้นตน้ (แผนภาพท่ี 3) 
พบว่าผูผ้ลิตมีการจดัการดา้นสุขลกัษณะของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีค่อนขา้งดี แต่การขาดโรงเรือนผลิตท่ีแยกเป็น
สัดส่วนจากท่ีพกัอาศยัเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ   
 

 
แผนภาพที่ 3 การด าเนินการผลิตเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการผลิตอาหารขั้นตน้ 

 
ตารางท่ี 1 ค่าปริมาณจุลินทรียเ์ร่ิมตน้ของตวัอยา่งน ้าผึ้งชนัโรงจากรัง 

ตัวอย่าง Yeast and mold (CFU/ml) 
Salmonella spp. 

/10ml 
S. aureus (CFU/ml) 

G. thoracica  0 Not detected Not detected 
H. itama  24 Not detected Not detected 

T. larviceps 170±137.4 Not detected Not detected 

หมายเหตุ  ค่าท่ีแสดงเป็นค่าเฉล่ียจาก 3 ซ ้า 
 

• ขาดโรงเรือนผลิตท่ีแยกเป็นสดัส่วนจากท่ีพกัอาศยัสถานทีต่ั้งและอาคารผลติ

• อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียว รวบรวม และบรรจุน ้าผ้ึงส่วนใหญ่
เหมาะส าหรับใชก้บัอาหาร แต่มีบางส่วนตอ้งเปล่ียนให้เหมาะสมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ

• มีการควบคุมการเคล่ือนยา้ยน ้าผ้ึงท่ีเก็บเก่ียว และภาชนะบรรจุโดย
ไม่ให้เกิดการปนเป้ือนขา้ม

• ควรควบคุมระยะเวลาการเป่าลมร้อนขวดแกว้ก่อนน ามาบรรจุน ้าผ้ึง
ชนัโรง 

การควบคุมกระบวนการผลติ

• ขาดโรงเรือนผลิตจึงไม่มีการจดัการดา้นสุขาภิบาลท่ีสอดคลอ้งกบั
เกณฑส่์วนใหญ่ของขอ้น้ีการสุขาภิบาล

• มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการเก็บเก่ียวน ้าผ้ึงก่อน
และหลงัการใชง้าน และมีการเก็บรักษาท่ีป้องกนัการปนเป้ือนขา้มการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด

• ผูป้ฏิบติังานควรสวมถุงมือและผา้กนัเป้ือนขณะท าการรวบรวมและ
บรรจุน ้าผ้ึงชนัโรง

สุขลกัษณะของผู้ปฏิบตังิาน
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ตารางท่ี 2 ค่าปริมาณจุลินทรียเ์ร่ิมตน้ของภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต 

ตัวอย่าง swab 
S. aureus 
(CFU/ml) 

Salmonella spp. 
(CFU/ml) 

Fecal coliform 
(CFU/ml) 

Yeasts and molds 
(CFU/ml) 

1. เหยือกพลาสติกต่อจากป๊ัม Not detected Not detected Not detected 1 
2. ปลายสายพลาสติก Not detected Not detected Not detected 1 
3. ปลายหลอดแกว้ดูดน ้าผ้ึงเขา้
สู่เหยือกพลาสติก 

Not detected Not detected Not detected 2 

4. ขวดแกว้ขนาด 75 ml. (ก่อน
เป่าลมร้อน) 

Not detected Not detected Not detected 2 

5. ขวดแกว้ขนาด 100 ml. (ก่อน
เป่าลมร้อน) 

Not detected Not detected Not detected Not detected 

6. ขวดแกว้ขนาด 250 ml. (ก่อน
เป่าลมร้อน) 

Not detected Not detected Not detected Not detected 

7. ฝาขวดแกว้ขนาด 75 ml. Not detected Not detected Not detected 1 
8. ฝาขวดแกว้ขนาด 100ml. Not detected Not detected Not detected Not detected 
9. ฝาขวดแกว้ขนาด 250ml. Not detected Not detected Not detected Not detected 
10. แกลลอนพลาสติก  Not detected Not detected Not detected Not detected 
11. มือของผูป้ฏิบติังาน Not detected Not detected Not detected 6.1*102 
12. ท่อพลาสติกป๊ัม Not detected Not detected Not detected 5 
13. ปลายเปิดของโถบรรจุรวม 

น ้าผ้ึงชนัโรง 
Not detected Not detected Not detected 4 

14. ผา้ขาวบางส าหรับกรอง Not detected Not detected Not detected Not detected 

หมายเหตุ  ค่าตรวจวิเคราะห์ส าหรับภาชนะบรรจุท่ีแสดงเป็นค่าเฉล่ียจาก 3 ซ ้า 
 
ตารางท่ี 3 ค่าปริมาณน ้าในอาหาร (Aw) ของตัวอย่างน ้าผึง้ชันโรง 

ตัวอย่างน ้าผึง้ Aw อุณหภูมิ (๐C) 
น ้าผ้ึงชนัโรงเก็บจากรัง 

G. thoracica 0.784±0.001 25.8±0.5 
H. itama 0.723±0.003 25.8±0.4 

T. larviceps 0.671±0.002 25.7±0.3 
น ้าผ้ึงชนัโรงบรรจุขวด 2 เดือน 

G. thoracica 0.827±0.001 25.3±0.2 
H. itama 0.767±0.001 25.3±0.3 

T. larviceps 0.684±0.001 25.3±0.4 
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6. อภิปรายผล  
 การท่ีผูผ้ลิตอาหารในระดบัวิสาหกิจชุมชนสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานอาหารท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยยกระดบัความน่าเช่ือถือดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ น าไปสู่
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั จากการส ารวจกระบวนการผลิตน ้ าผึ้งชนัโรงบรรจุขวดของวิสาหกิจชุมชน
เพาะเล้ียงชนัโรงบา้นคลองต่อประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนหลกัท่ีจ าเป็นตอ้งมีการจดัการอยา่งถูกสุขลกัษณะเพื่อให้
เกิดความปลอดภยัจากการปนเป้ือนเช้ือก่อโรคทางเดินอาหาร ไดแ้ก่ การเก็บเก่ียว การรวบรวม และการบรรจุ
น ้ าผึ้งชนัโรง ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะเกิดการปนเป้ือนขา้มไดถ้า้หากว่าอุปกรณ์ เคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
ปลายหลอดแกว้ส าหรับดูดน ้ าผึ้ง ท่อซิลิโคน และภาชนะบรรจุต่างๆ ท่ีใช้ในการรวบรวมและแยกบรรจุน ้ าผึ้ ง
ชนัโรง ไม่ไดผ้่านการท าความสะอาดและมีการท าลายเช้ือก่อโรคทางเดินอาหารอย่างเพียงพอ นอกจากน้ีมือของ
ผูป้ฏิบติังานในขั้นตอนต่างๆ ก็จ าเป็นตอ้งมีการรักษาความสะอาดหรือมีการป้องกนัการปนเป้ือนขา้มจากการใช้
มือท่ีไม่สะอาดสัมผสัอุปกรณ์ เคร่ืองใช ้ในขณะปฏิบติังานดว้ย จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ทางจุลินทรียไ์ม่พบ
การปนเป้ือนของแบคทีเรียก่อโรคในน ้าผึ้งท่ีดูดจากรังชนัโรง แต่กลบัพบราและยีสตท่ี์ปนเป้ือนโดยธรรมชาติใน
น ้าผึ้งบางตวัอยา่งซ่ึงมีปริมาณสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 211 พ.ศ. 2543 
เร่ือง น ้ าผึ้ง และมาตรฐานสินคา้เกษตร(มกษ. 8003-2556) ท่ีก าหนดให้พบไดใ้นตวัอย่างไม่เกิน 10 CFU/ml หรือ
10 CFU/g จึงควรท่ีจะเพ่ิมกระบวนการให้ความร้อน เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือการลดปริมาณความช้ืนในน ้าผึ้ง
เพื่อลดปริมาณน ้ าในอาหารและช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของยีสต์และรา เพราะหากมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ 
จะท าลายคุณภาพของน ้าผึ้งชนัโรง 
 ผลการวิเคราะห์ทางจุลินทรียไ์ม่พบการปนเป้ือนของแบคทีเรียก่อโรคในอุปกรณ์ส าหรับการรวบรวม
และบรรจุขวดของน ้ าผึ้งชนัโรง พบราและยีสต์ท่ีปนเป้ือนในอุปกรณ์บางชนิดแต่ปริมาณยงัไม่เกินค่ามาตรฐาน
การปนเป้ือนท่ียอมให้พบได้ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานสินค้าเกษตร (ตารางท่ี 2)                            
มีการตรวจพบการปนเป้ือนราและยีสต์จ านวนมากท่ีมือของผูป้ฏิบติังานซ่ึงปฏิบติังานในฟาร์มเพาะเล้ียงชนัโรง
ดว้ย ซ่ึงการปนเป้ือนของเช้ือก่อโรคบนมือของผูป้ฏิบติังานจดัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการปนเป้ือนขา้มใน
กระบวนการผลิตอาหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงจุลินทรียท่ี์พบไดบ้่อยบนมือผูป้ฏิบติังาน ได้แก่ E.coli, S. aureus 
(Lambrechts et al., 2014) จึงจ าเป็นตอ้งมีการรักษาความสะอาดของมือและสวมถุงมือขณะปฏิบติังานเพื่อป้องกนั
การปนเป้ือนขา้ม 
 ค่าปริมาณน ้าในอาหารท่ีจุลินทรียน์ าไปใชไ้ด ้ (Aw) จากตารางท่ี 3 ท่ีตรวจวดัไดใ้นตวัอยา่งน ้าผึ้งชนัโรง
ทั้งท่ีเก็บใหม่จากรังและท่ีบรรจุในขวดแลว้เป็นเวลาสองเดือน พบว่ามีค่า Aw ท่ีค่อนขา้งสูง อายุการเก็บรักษาท่ี
เพ่ิมขึ้นมีแนวโน้มท่ีจะท าให้ค่า Aw เพ่ิมขึ้น จะเห็นไดว่้าตวัอย่างน ้ าผึ้งท่ีบรรจุในขวดเป็นเวลานาน 2 เดือนมีค่า 
Aw สูงกว่าน ้ าผึ้งท่ีเก็บใหม่จากรัง ซ่ึงค่า Aw ท่ีระดบั 0.7-0.8 น้ี ยงัจดัว่าไม่ปลอดภยั มีโอกาสท่ีจุลินทรียบ์างชนิด 
เช่น halophilic bacteria, yeast และเช้ือราต่างๆ ท่ีอาจปนเป้ือนและเจริญเติบโตได ้โดยเฉพาะ osmophilic yeast ท่ี
มกัพบในน ้ าผึ้ง (Jermini et al., 1987) จึงควรทดลองหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการลดปริมาณน ้าในอาหารหรือค่า 
Aw ในผลิตภณัฑ ์เช่น การระเหยน ้าบางส่วนโดยการแลกเปล่ียนความร้อนจากอากาศหรือน ้าอุณหภูมิช่วง 30-40 ๐

C หรือใชพ้ลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยห์รือไมโครเวฟ (Singh and Singh, 2018) เพื่อให้ค่า Aw ในน ้ าผึ้งอยู่
ในระดบัที่จะมัน่ใจว่ายีสตแ์ละราไม่สามารถเจริญเติบโตได ้ซ่ึงจะอยูท่ี่ระดบัค่า Aw ประมาณ 0.6  
 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรียเ์ร่ิมตน้และปริมาณน ้ าในอาหารของวตัถุดิบน ้าผึ้งชนัโรง
และค่าปริมาณจุลินทรียเ์ร่ิมตน้ของอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ าหรับกระบวนการบรรจุขวดพบว่าขั้นตอนการปฏิบติังาน
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ในปัจจุบนัของกลุ่มฯ มีความเส่ียงต่อการปนเป้ือนจุลินทรียก่์อโรคน้อย แต่มียงัมีโอกาสเกิดการปนเป้ือนขา้มของ
ยีสต์และราในธรรมชาติจากน ้ าผึ้งในฟาร์ม ซ่ึงหากสะสมในผลิตภณัฑ์มากขึ้นจะท าให้น ้ าผึ้งเกิดเป็นฟองและมี
กล่ินหมกั ท าให้สูญเสียคุณลกัษณะท่ีดีของน ้ าผึ้ง แนวทางปฏิบติัเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพและความปลอดภยัเพ่ิมขึ้น ไดแ้ก่ การป้องกนัการปนเป้ือนขา้มของยีสต์และราโดยการสวมถุงมือท่ี
ปลอดเช้ือขณะปฏิบติังานตั้งแต่กระบวนการเก็บเก่ียว การรวบรวม และการบรรจุขวด นอกจากน้ียงัจ าเป็นตอ้งมี
กระบวนการท่ีช่วยลดค่า Aw ของน ้ าผึ้งชนัโรงท่ีไดซ่ึ้งยงัสูงกว่าระดบัที่ปลอดภยัต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ท่ีท าให้อาหารเน่าเสีย สามารถท าไดโ้ดยออกแบบระบบการให้ความร้อนจากพลงังานน ้าท่ีช่วงอุณหภูมิ 30-40 ๐C  
หรือ พลงังานแสงอาทิตย์ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณยีสต์และราเร่ิมตน้ในน ้ าผึ้ งวตัถุดิบได้ท าให้ช่วยรักษาคุณภาพ                 
ยืดอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์
  

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ผลการส ารวจค่าปริมาณน ้ าในอาหารของน ้ าผึ้ งชันโรงและการปนเป้ือนทางจุลินทรียข์อง
อุปกรณ์และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการเก็บรวบรวมและบรรจุน ้ าผึ้งชันโรง เป็นองค์ความรู้ท่ีใช้ส าหรับ             
การออกแบบกระบวนการผลิตและสถานท่ีผลิตน ้าผึ้งชนัโรงอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) การศึกษาวิจยัดา้นอายุการเก็บรักษาของน ้าผึ้งชนัโรงส่วนท่ีผ่านกระบวนการบรรจุโดยไม่ผา่น

กระบวนการแปรรูป เช่น การลดความช้ืน การพาสเจอร์ไรส์ และน ้ าผึ้งส่วนท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นตน้                 
จะช่วยยืนยนัความจ าเป็นของกระบวนการเหล่านั้นต่อการยืดอายกุารเก็บรักษาของผลิตภณัฑน์ ้าผึ้งชนัโรง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยั
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) เพ่ือศึกษาระดบัจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลยัของรัฐบาล (จ ากัดจ านวนรับ)  
มหาวิทยาลยัราชภฏั  มหาวิทยาลยัราชมงคล และ มหาวิทยาลยัเอกชน  จ านวน 1,000 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจยัพบว่า (1) ภาพรวมของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความความมัน่คงปลอดภยัทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส่ือสังคมออนไลน์ รองลงมา คือ ดา้นสังคม (2) ภาพรวมของจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก ดา้นจริยธรรมเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ การโกหกหลอกลวงทาง
อินเทอร์เน็ต และการเขา้ถึงภาพลามกอนาจาร ส่วนดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์เป็นแหล่งก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และ
ภาครัฐตอ้งเขม้งวดดา้นนโยบายความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น และ (3) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และ
ดา้นความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั ไม่มีอิทธิพล
ต่อจริยธรรม และความความมัน่คงปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ค าส าคัญ : จริยธรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบญัญติั ความมัน่คงปลอดภยั 
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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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากขึ้น ผูใ้ชอ้ินเทอร์เน็ต 

และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Twitter  YouTube และ Instagram เป็นตน้ ไดเ้พ่ิมจ านวนมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว  เพราะว่ามีอุปกรณ์ท่ีผูใ้ช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ค 
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต  แล็บท็อป เป็นตน้ และสามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา ประกอบกบันโยบาย
ของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการพฒันาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) นัน่คือ การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ย                  
การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการสร้างนวตักรรมใหม่  ๆ เพื่อเป็นการช่วยยกระดบัรายไดข้อง
ประชากรของประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเผชิญ
กบัความทา้ทายต่าง ๆ อยา่งมากมาย โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลกระทบ
ต่อจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ (1) การใชง้านคอมพิวเตอร์อยา่งขาด
ความรับผิดชอบ (2) การละเมิดความเป็นส่วนตวั (3) การขโมยอตัลกัษณ์ (4) การเจาะระบบ การท าลายขอ้มูล              
การลว้งความลบัส่วนบุคคลและองคก์ร (5) การโจมตีดว้ยไวรัสประเภทต่าง ๆ (6) การละเมิดลิขสิทธ์ิ (7) การส่ง
อีเมลท่ีไม่ไดรั้บเชิญ  (8) การใช ้Facebook Like ถ่ายทอดสดในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม เช่น การเปล้ืองผา้โชวสั์ดส่วน
ลามกอนาจาร (9) การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในลกัษณะต่างๆ  เช่น การปลอมแปลง การโจมตีดว้ยไวรัส 
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การกรรโชกข่มขู่ การใชค้วามรุนแรง การหลอกหลวงทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ทัว่ไปเกิดความรู้สึก
ไม่ปลอดภยัอีกต่อไป 
   ส่วนผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทั้งดา้นบวก และดา้นลบ สอดคลอ้งกบับทความวิจยัของ 
ปรานอม  หยวกทอง (2564) รายงานว่า (1) ผลกระทบทางบวก ไดแ้ก่ ท าให้คุณภาพชีวิตไดรั้บความสะดวกสบาย
และรวดเร็วในการส่ือสารและท างาน ช่วยในการตดัสินใจและการกระจายขอ้มูลข่าวสารไปไดท้ัว่ทุกแห่งซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในสังคม ท าให้เกิดชุมชนเสมือน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความสนใจเร่ืองเดียวกนั 
สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ซ่ึงกนัและกนัได้ ดา้นการเรียนการสอน ท าให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาของ
บทเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น การจ าลองสภาวะส่ิงแวดลอ้ม จ าลองการขบัเคร่ืองบิน จ าลองการขบัรถยนต์ เป็นตน้ 
รวมถึงท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ท าให้มนุษยต์อ้งขวนขวายพฒันาตนเอง 
และปรับตนเองให้กา้วทนัความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทัว่โลก                  
(2) ผลกระทบทางลบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพชีวิต ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น โรคอนัเกิด
จากการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไดแ้ก่ อาการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือบริเวณขอ้มือเน่ืองจากจบัเมาส์ 
หรือใชแ้ป้นพิมพเ์ป็นเวลานาน อาการปวดคอ ไหล่ และหลงั การเกิดปัญหาดา้นสายตาเน่ืองจากเพ่งมองท่ีหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกนั เป็นตน้ โรคทนรอไม่ได ้ (Hurry Sickness) เกิดกบัผูท่ี้ใชง้านอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
ท าให้ผูใ้ชเ้ป็นคนขี้ เบ่ือ หงุดหงิดง่าย ใจร้อน เครียดง่าย ความอดทนลดลง ทนรอเคร่ืองดาวน์โหลดนานๆ ไม่ได ้
จะกระวนกระวาย ซ่ึงจะเป็นพฤติกรรมติดตวัไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัดว้ย หากมีอาการมากๆ 
อาจจะเขา้ข่ายโรคประสาทไดส่้วนดา้นสังคม ท าให้เกิดการขาดทกัษะทางสังคม เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตท าให้เกิด
การส่ือสารกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งพบเจอกนั เช่น Social Network อย่าง Facebook ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่าบุคคลใน
สังคมน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการพูด การฟัง การท างานร่วมกนั ท าให้เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มากขึ้น
และรุนแรงขึ้น  เช่น การขโมยขอ้มูลของบริษทัและน าไปเปิดเผยกบับริษทัคู่แข่ง การเจาะระบบของธนาคารและ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลเงินในบญัชีธนาคารให้สูงขึ้น การล่อลวงผูท่ี้เล่นอินเทอร์เน็ตและก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ              
การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ทั้งภาพลามกอนาจาร การพนนัออนไลน์ การจ าหน่ายของ
ผิดกฎหมาย หรือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาแอบแฝงแนวคิด กา้วร้าว รุนแรง การส่งไวรัสเขา้ไปท าลายขอ้มูลของ
ผูอ้ื่น เป็นต้น ตลอดจนด้านการเรียนการสอน ผูส้อนปล่อยให้ผูเ้รียนศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง ผูเ้รียนท่ีมี
ประสบการณ์น้อยอาจตีความไดไ้ม่ถูกตอ้ง รวมถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตในทางท่ีผิด ดงันั้น ผูส้อนจ าเป็นอย่างย่ิงท่ี
จะตอ้งเรียนรู้การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบัการเรียนการสอน รวมทั้งให้ค  าแนะน า อบรมส่ังสอนดา้น
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกบัการใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการศึกษาถึงผลกระทบจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใชใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  ความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) 
ดา้นสังคม  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์ และส่ือสังคมออนไลน์ ส่วนดา้นใดบา้งท่ีจะส่งผล
ต่อจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาชนทัว่ไป โดยขั้นแรกของการศึกษา
ในคร้ังน้ี คือ ศึกษาในกลุ่มบุคลากรและนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี  
ส าหรับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยอา้งอิงจากหนงัสือของ Jame A. O’Brien 

(2021) ท่ีได้อธิบายมาตรฐานความประพฤติส าหรับผู ้ท่ีเป็นมืออาชีพ โดยสมาคมผูเ้ป็นมืออาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Association of Information Technology Professional : AITP) ท่ีได้ใคร่ครวญร่วมกัน
พิจารณาและไดใ้ห้แนวทางเป็นเคร่ืองช้ีน าว่า ผูเ้ป็นมืออาชีพในทางธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าตอ้งมี
เคร่ืองช้ีน าด้านจริยธรรมความประพฤติท่ีดีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตและรักษาความเป็นส่วนตัว ส่วนงานวิจัยน้ี
สามารถแยกแยะออกเป็น 4 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม พระราชวรมุนี : ประยุทธ์  ปยุตโต (2562)                         

ให้ทรรศนะว่า จริยธรรมหมายถึง การด าเนินชีวิตความเป็นอยู ่การคลองชีวิตการใชชี้วิตการเคล่ือนไหวของชีวิต
ทุกด้านทุกระดับ ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ การปฏิบัติกรรมฐานเจริญสมาธิ บ าเพ็ญสมถะ เจริญวิปัสสนา                   
(2) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Gary B. Shelly (2020) ไดเ้ขียนเก่ียวกบัการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเรียกว่า เทคโนโลยีชีวมาตร (Biometrics Technologies) คือ 
เทคโนโลยีท่ีใช้ยืนยนัตัวบุคคล โดยการผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีด้านชีวภาพทาง
การแพทย์มาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือใช้ก าหนดหรือระบุคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลทั้งด้านกายภาพ และ
พฤติกรรม ได้แก่ ลายพิมพ์น้ิวมือ ฝ่ามือ ม่านตา ใบหน้า เสียงพูด ลายเซ็น ดีเอ็นเอ เป็นต้น (3) ด้านระบบ                        
การควบคุมและตรวจสอบ (System Controls and Audits) James A.O’Brien (2021) ได้อธิบายว่า การควบคุม
ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีความพยายามท่ี
จะท าให้ขอ้มูลสารสนเทศมีความถูกตอ้ง ไม่มีขอ้ผิดพลาด การควบคุมระบบสารสนเทศ จ าเป็นตอ้งพฒันาระบบ
ขึ้ นมา ส่วนการตรวจสอบความปลอดภัย ได้แก่การตรวจสอบภายในโดยพนักงานและผู ้บริหาร และมี                                 
การตรวจสอบภายนอก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูท้รงวุฒิจากภายนอก เช่น ระบบการตรวจสอบดา้นบญัชี ในส่วนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการตรวจสอบโดยการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาตรวจสอบท่ีเรียกว่า ตรวจสอบ                               
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Data Processing : EDP)  (4) ด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลดัดา โกรส (2564) ได้ให้ทรรศนะว่า สามารถจ าแนกเป็นกลยุทธ์การจัดการท่ีส าคญั 3 ด้าน คือ                    
กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ระบบการจดัการสารสนเทศ ซ่ึงกลยุทธ์ทั้ง               
3 น้ี ตอ้งสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบันโยบาย กลยทุธ์ วตัถุประสงค ์แผนงานขององคก์ารรวมทั้งวิธีการด าเนินงานดว้ย  

ส าหรับกรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเร่ืองท่ีวิจัยประกอบด้วย ในตอนที่ 1 คือ ตัวแปรอิสระ
ประกอบดว้ย (1) อายุ (2) เพศ (3) ระดบัการศึกษา (4) ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2 
ปัจจยั ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัลกัษณะประชากร คือ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หน้าท่ี และนักศึกษา (2) ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ ความรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นๆ ปัจจยัทางดา้นสังคม ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
ปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์ และส่ือสังคมออนไลน์ส่วนตวัแปรตามประกอบดว้ย (1) จริยธรรม
และความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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                                ตัวแปรอิสระ                             ตัวแปรตาม 
 
   
 
 
 
 ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณธรรม  
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1.  เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อจริยธรรม และความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.  เพื่อศึกษาระดบัจริยธรรม และความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4. สมมุติฐานการวิจัย  
ปัจจยัท่ีน่าจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมทัว่ไปและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดแ้ก่ (1) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (2) ความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ (3) ปัจจยัทางสังคม (4) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (5) ปัจจยัทางดา้น
พฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจยัวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์พนกังาน นกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลรวม 61 สถาบนั จ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลกัษณะของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ (1) มหาวิทยาลยั
ของรัฐบาล (จ ากดัจ านวนรับ)  (2) มหาวิทยาลยัราชภฏั (3) มหาวิทยาลยัราชมงคล และ (4) มหาวิทยาลยัเอกชน  
บุคลากรทั้งส้ิน 38,591 คน และนกัศึกษารวมทั้งส้ิน 696,796 คน ใชต้วัอย่างจ านวน 1,000 คน โดยก าหนดขนาด
ตวัอย่างดว้ยวิธีการของ ทอมสัน (Thompson, S.K.2002) ที่ระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 สัมประสิทธ์ิความผนั
แปร 0.5 ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยดงัน้ี 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจริยธรรม และความมั่นคง
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

-  ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์  
- ดา้นสังคม 
- ดา้นเศรษฐกิจ 
- กบัพฤติกรรมการใช ้คอมพิวเตอร์และ 

         ส่ือสังคมออนไลน์ 
  

   
 

      จริยธรรมและความมัน่คงปลอดภัย 
         ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มมหาวิทยาลยัเป็นตวัอย่างจ านวน 10 สถาบนัดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิได้แก่  
มหาวิทยาลยัเอกชน จ านวน 6 สถาบนั  มหาวิทยาลยัของรัฐบาล จ านวน 2 สถาบนั มหาวิทยาลยัราชภฏัและ 
มหาวิทยาลยัราชมงคล อย่างละ 1 สถาบนั 
 ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มตวัอย่าง ผูบ้ริหาร คณาจารย ์พนกังาน และนกัศึกษาจ านวน 1,000 คนจาก 10 สถาบนั 
ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย 
 แหล่งข้อมูล  
  แหล่งข้อมูลการวิจัย คือ  ผู ้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  จ านวน 10 สถาบนั เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สาเหตุท่ีเก็บขอ้มลู
เพียงบุคลากรทางการศึกษา เพราะว่าเป็นขอ้มูลท่ีสามารถคน้ควา้หาไดง้่ายกว่าคนในสายอาชีพอ่ืน 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดบัในเร่ือง
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจริยธรรม และความมั่นคงปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการละเมิด
จริยธรรมและภยัคุกคามความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 ชุด จ านวน 67 ขอ้ และ
ลกัษณะทางประชากร จ านวน  4 ขอ้ 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 1. ตรวจสอบความเที่ยงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
ไดค้่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกขอ้ 
  2. การทดสอบความเช่ือมัน่ ไดค้่าความเช่ือมัน่  0.982 มากกว่า 0.70 (กลัยา วานิชยปัญญา, 2558) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความอนุเคราะห์จากสถาบนัการศึกษาทั้ง 10 
แห่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ใช้การจ าแนกความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนับจ านวนและหาค่า              
ร้อยละอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริหาร คณาจารย ์พนกังาน และนกัศึกษา 
  2. ใช้หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายระดบัปัจจยัท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อจริยธรรม และความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 5 ดา้น 
  4. ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ศึกษาอิทธิพลท่ีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อจริยธรรม และความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 5 ดา้น  
  5. การใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 

6. ขอบเขตของการวิจัย   
 งานวิจยัน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อจริยธรรม และความมัน่คงปลอดภยัทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์  ดา้นความรู้เกี่ยวกบั พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์  ดา้นสังคม  ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน์  
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7. ผลการวิจัย  
 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จนถึงระดบัปริญญาเอก 
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีอายุ 20 – 25 ปี รองลงมาเป็น อายุต ่ากว่า 20 ปี 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีมีประสบการณ์ในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่นระดบั
มากและระดบัปานกลาง ผลการศึกษาพบว่า  

(1) ภาพรวมของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจริยธรรม และความความมั่นคงปลอดภยัทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่ือสังคมออนไลน์ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นสังคม  ดา้นเศรษฐกิจ และ ดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนตา้นท่ีมีค่าเฉล่ียปานกลาง คือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.)               
ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพรวมปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความมัน่คง

ปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ดา้น   S. D. ความหมาย 
 1. ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.72 .66 มาก 
 2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั    (พ.ร.บ.) 3.14 .91 ปานกลาง 

  3. ทางสังคม 3.96 .65 มาก 
 4. เศรษฐกิจ 3.85 .68 มาก 
 5. พฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน ์ 3.98 .70 มาก 
                                 รวม 3.72 .56 มาก 

 
 1.1 ระดบัความรู้ความเขา้ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ความรู้

เร่ืองเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Twitter YouTube Instagram รองลงมาคือความรู้เร่ือง                 
การจดัเก็บขอ้มูล เช่น การสร้างโฟลเดอร์ (Folder) การจดัการแฟ้มขอ้มูล (File) การส ารองขอ้มูล (Backup) และ
ความรู้เร่ืองขอ้มูล เช่น การจดัการขอ้มูล และฐานขอ้มูล (Database) ตามล าดบั 

1.2 ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 
ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.  2550 รองลงมาเป็นเร่ือง
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.  2550 แกไ้ขเพ่ิมเติม ปี พ.ศ. 2560 และ
ความรู้เร่ืองพระราชบญัญติัลิทธิบตัร ปี พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 ตามล าดบั  

1.3 ระดับปัจจัยด้านสังคม เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก ได้แก่ เร่ืองบันเทิงคนดูภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ลดลง เพราะหันมาดูทางออนไลน์มากขึ้น เช่น YouTube รองลงมาเป็นเร่ืองส่ือสังคมออนไลน์มี
ผลกระทบต่อสังคมในดา้นลบ เช่น มีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต การปลอมแปลงเฟซบุ๊ก การละเมิดความเป็น
ส่วนตวั การโพสต์ภาพลามกอนาจารการคา้ยาเสพติด ตลอดจนการเล่นพนนัออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์มี
ผลกระทบต่อสังคมในดา้นบวก เช่น ช่วยลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม การมีโนต้บุ๊คคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน 
มีราคาถูกลง ตามล าดบั 

1.4 ระดับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก ได้แก่ เกิดธุรกิจบริการใหม่ๆ เช่น                    
การรับส่งสินคา้พสัดุแบบรีบด่วน เช่น Kerry Express ฯลฯ รองลงมาเป็นเร่ือง เกิดธุรกิจประเภทตวัแทนทางดา้น

X
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การเงินในการจดัซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ และการจา้งงานของภาคธุรกิจบางกลุ่มลดลง เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินคา้ 
ร้าน จ าหน่ายสินคา้ ตามล าดบั 

1.5 ระดบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน์ เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั
มาก ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนเปล่ียนแปลงไป โดยหันมาศึกษาเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคม
ออนไลน์มากขึ้นเป็นล าดบั เช่น Google Facebook Line YouTube เป็นเวลานานมากขึ้น รองลงมาเป็นเร่ืองพฤติกรรม 
การซ้ือขายสินคา้เปล่ียนไป โดยผูซ้ื้อ และผูข้าย หันมาใชบ้ริการทางออนไลน์มากขึ้น และเกิดพฤติกรรมหลงไหล
การติดเกม และการพนนัออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ตามล าดบั 

(2) ภาพรวมของจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดทั้งสองดา้นพบว่า ดา้นจริยธรรมเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ือง
การโกหกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต รองลงมาเป็นเร่ืองการเขา้ถึงภาพลามกอนาจาร ความรุนแรง และความน่า
กลวัมีขึ้น และความมีวินยัเรียนรู้ในการท างานลดลงตามล าดบั ส่วนดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ เป็นแหล่งการก่ออาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์  รองลงมาเป็นเร่ืองของภาครัฐตอ้งเขม้งวดดา้นนโยบายความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สูงขึ้น มีการข่มขู่ กรรโชก ทางอีเมล และส่ือสังคมออนไลน์ และ มีการแกไ้ขกฎหมาย และเพ่ิมโทษ
มากขึ้น เช่น พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ ปี 2550  แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 ตามล าดบั 

(3) ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั  พ.ร.บ. สังคม 
เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์ สามารถอธิบายความฝันแปรของจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยั
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 (F = 317.239) ปัจจัยทั้ ง 5 มี
ความสัมพนัธ์ และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้ร้อยละ 61.50  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และส่ือ
สังคมออนไลน์ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยขนาดอิทธิพล
เท่ากบั 0.504 0.140 0.117 และ 0.084  ส่วนดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั พ.ร.บ. ไม่มีอิทธิพล ดงัตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อจริยธรรมความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียด 
สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย สถิติ

ทดสอบ 
t 

P-value 
(Sig.) Unstandardized  Standardized  

B Std. Error Beta 
  ค่าคงท่ี 0.503 0.091  5.509 0.000 
  ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.084 0.030 0.082 2.818* 0.005 
  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั พ.ร.บ. 0.011 0.018 0.015 0.623 0.534 
  สังคม 0.117 0.033 0.113 3.495* 0.000* 
 เศรษฐกิจ 0.140 0.032 0.142 4.387* 0.000* 
 พฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์ฯ 0.504 0.031 0.529 16.228* 0.000* 
                              F = 317.239*,       R = 0.784,           R2 =  0.615,   
                  Std. Error of the Estimate = 0.418,    Durbin-Watson = 1.866 
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8. อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยพบว่าระดบัปัจจัยท่ีส่งผลกระทบด้านความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.)  ดา้นสังคม  ดา้นเศรษฐกิจและ ดา้นพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์ 
และดา้นส่ือสังคมออนไลน์ทั้ง 5 ดา้น นั้นมีภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว่้ามีความส าคญัมาก
โดยเฉพาะดา้นพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน์ และดา้นสังคม แต่ดา้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) มีค่าเฉล่ียปานกลาง น่าจะเป็นประเด็นปัญหาท่ีควรจะมีการวางแผนเพ่ือเพ่ิม
ความส าคญัให้สูงขึ้นในทุกดา้น หากปล่อยประละเลยอาจจะมีปัญหาดา้นกฎหมายต่อไป  
  ส่วนระดบัจริยธรรม และความมัน่คงปลอดภยั ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นจริยธรรมมี
ค่าเฉล่ียสูงกว่าด้านความมัน่คงปลอดภยั ซ่ึงอาจจะเป็นตวัช้ีวดัในทางสังคมไดป้ระการหน่ึงว่า ประชนชนให้
ความส าคญัหรือรับรู้ถึงจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัในระดบัมากและยงัมองว่าเร่ืองจริยธรรมมีความส าคญั
ท่ีสุดในเร่ืองของเทคโนโลยี เม่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยั ไดอ้งคค์วามรู้
ว่าปัจจยั มี 5 ปัจจยัไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม เศรษฐกิจ และ ดา้นพฤติกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) น่าจะเป็นเร่ืองท่ีควรทบทวน
เพราะอาจจะเกิดจากการละเลยขอ้กฎหมายของกลุ่มตวัอย่างไม่เห็นความส าคญั หรือให้ความส าคญัว่าเป็นหลกั
ปฏิบัติอนัดีของประชาชนอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องบังคบัเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในบทบาทท่ีถูกต้องจึงให้
ความส าคญันอ้ยไปให้ความส าคญัทางดา้นพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์ และ ดา้นเศรษฐกิจ มากกว่า  

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
(1) ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (2) ความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ (3) ปัจจยัทางสังคม (4) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (5) ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์  จากการวิจยัพบว่า ปัจจัยดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบั พ.ร.บ. สังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
จริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ไดแ้ก่ ความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) ดา้นสังคม เศรษฐกิจ และ
พฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน์ สามารถอธิบายความฝันแปรของจริยธรรมและความมัน่คง
ปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (F = 317.239) ตวัแปรอิสระทั้ง 
5 มีความสัมพนัธ์กบัจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 78.4 และสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดร้้อยละ 61.50 
เม่ือพิจารณาอิทธิพลพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั  0.05  ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจยัทาง
สังคม ปัจจัยเศรษฐกิจ และพฤติกรรม ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.504 0.140 0.117 และ 0.084  ประเด็นน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาญวิทย ์พรนภดล. (2561) เร่ือง “เปิดวิจยั Cyberbullying เยาวชนไทยกบัความเส่ียงยุค 
4.0” เก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียง คือ เยาวชนไทย 55.9% รับคนท่ีไม่รู้จกัเป็นเพื่อน กว่า 30% เคยแกลง้-ถูกแกลง้ 39.1% 
เคยแชร์หรือกดไลก์เวลาเห็นขอ้ความ รูปภาพ หรือคลิปของเพื่อนท่ีก าลงัถูกแกลง้บนโลกไซเบอร์ (Bystander) 
โดยชาญวิทยย์  ้าว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยัมีผลสัมพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีจะถูกกลัน่แกลง้บนโลก
ออนไลน์อยา่งมาก การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัมากย่ิงเป็นความเส่ียง ทั้งการรับคนอ่ืนท่ีไม่รู้จกัมาเป็นเพ่ือน การแชต
หรือการออกไปพบคนแปลกหน้า ใช้รูปจริงเป็นรูปโปรไฟล์ การไม่ตั้ งค่าความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน                    
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การปล่อยให้ผูอ้ื่นรู้รหสัการใชง้าน รวมถึงไม่ Logout ออกจากระบบ เม่ือใชง้านเสร็จหรือให้ผูอ้ื่นยืมใชโ้ทรศพัท ์
“การแกปั้ญหาอย่างย ัง่ยืนจะตอ้งมองไปถึงตน้ตอของปัญหา นัน่คือการสร้างวฒันธรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภยัและสร้างสรรค ์ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน และประชาคม ในการร่วมกนั
แกปั้ญหาและปลูกฝังวฒันธรรมน้ี” และสอดคลอ้งกบัทรรศนะของ พิเชษฐ   ดุรงคเวโรจน์. (2561) ท่ีกล่าวว่า 
“ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่มเด็กและเยาวชน” เร่ิมเห็นปัญหาไดช้ัดขึ้น จึงไดบ้ริการให้ค  าปรึกษา
ผ่าน “Stop Bullying Chat Line” ทั้ งจะประสานกับกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เพ่ือให้เขา้มาให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้ทางเทคนิคส าหรับการส่งต่อกรณีท่ีมี                
การกลัน่แกลง้รังแกในโลกออนไลน์ ในช่วงเวลา 16.00-22.00 น. ของทุกวนั รวมถึงจดักิจกรรมอบรมการใช้              
อินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยัผา่นศูนยดิ์จิทลัชุมชนดว้ย 
 

9. ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ  
 1. จากผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษามีพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน์
อยูใ่นระดบัมากแต่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) ในระดบัปานกลาง ดงันั้น สถาบนัการศึกษา
ต่างๆ ควรให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) แก่บุคลากรและนกัศึกษาในรูปแบบการอบรมและ/
หรือการปรับปรุงหลกัสูตร 
 2. ควรน าผลการศึกษาน้ีไปใช้ในการวางแผนเพ่ิมระดับจริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรและประชาชนทั่วไป ในการเพ่ิม (1) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ (2) ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญติัว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งอื่นๆ (3) ปัจจยัทางสังคม (4) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (5) ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์
และส่ือสังคมออนไลน์ ให้สูงขึ้น 
 

10. ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัต่อยอดงานวิจยัช้ินน้ีเพ่ือแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบต่อจริยธรรม 
และความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในโอกาสต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อจริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัในคร้ังต่อไป โดยการเพ่ิมปัจจยั
ทางดา้นอื่นๆ ดว้ย เช่น ดา้นการเมือง ดา้นการระบาดของโรคอุบติัใหม่ เป็นตน้ 
 

11. กติติกรรมประกาศ    
งานวิจัยน้ี สัมฤทธ์ิผลลงได้ ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดีจากทุนอุดหนุนงานวิจัยส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลยัศรีปทุม คณะกรรมการพฒันาวิจยั ส านักวิจยั อนัประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยุระรัช 
ผูอ้  านวยการส านักส่งเสริมและพฒันางานวิจยั , นางสาวอรกญัญา สุขแกว้ เจา้หน้าท่ีประจ าศูนย์ส านักวิจยั และ
ผูท้รงคุณวุฒิอื่นๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ศ.น.อ.ดร.สัลยุทธ์ สว่างวรรณ , รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ ท่ีกรุณาให้
ความอนุเคราะห์ตรวจทานงานวิจยั ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะวิจารณ์งานวิจยั ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดีย่ิง  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบั
กองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรทัว่ไป จ านวน 180 คน และ
เจา้หน้าท่ีกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา จ านวน 10 คน ซอฟต์แวร์ท่ีใชใ้นการพฒันาไดแ้ก่ 
ฟลทัเทอะ (Flutter) ใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับแอนดรอยด ์แอนดรอยดส์ตูดิโอ (Android Studio) ใชใ้น
การจ าลองระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และไดอะล็อกโฟล (Dialog flow) ใชส้ าหรับสร้างแชทบอทตอบค าถาม
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลเป็นแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชนั โดยใช้หลกัการทางสถิติ การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา 
พบว่า ภาพรวมจากการประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.38 ซ่ึงมี                 
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชนั, แอนดรอยด,์ แชทบอท 
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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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 วสิริทิพย ์ฉลอง (2561) AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์คือ ระบบประมวลผลท่ีมีตน้แบบ 
มาจากโครงข่ายประสาทของมนุษย ์(Neural Networks) สามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการประมวลผลได้
ตามจ านวนขอ้มูลท่ีเพ่ิมขึ้นผา่นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Machine Learning)ซ่ึงสามารถจดจ า คิดวิเคราะห์ 
เรียนรู้และเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆท่ีซับซ้อนไดอ้ย่างรวดเร็ว (Deep Learning) เสมือนระบบสมองของมนุษย ์จึงอาจ
เรียกไดว่้า “สมองกลอจัฉริยะ”AI จึงถือเป็นเทคโนโลยีท่ีร้อนแรงท่ีสุดในปัจจุบนัและเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อ
การใช้ชีวิต การท างานรวมถึงน ามาใช้ในการเสริมศกัยภาพทางธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซ่ึงจะสามารถส่งผลต่อ                   
การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืนของประเทศ โดยปัจจุบนัภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ ได้
น า AI มาใชใ้นกระบวนการท างานท่ีส าคญัๆ ขององคก์รอยา่งกวา้งขวาง  
 ในปัจจุบนัการน า โซเชียลมีเดีย เขา้มาใชใ้นการติดต่อส่ือสารถือเป็นเร่ืองปกติทัว่ไปเช่นเดียวกบัองค์กร
ภาครัฐเองก็มีการน า โซเชียลมีเดีย เขา้เป็นส่วนหน่ึงในการใช้ติดต่อสอบถาม/พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ในการพฒันา
คร้ังน้ีจะเจาะจงท่ีองคก์รกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา ซ่ึงมีช่องทางการติดต่อหลกัในปัจจุบนัไดแ้ก่ เพจเฟซบุ๊ก
และในส่วนของเวบ็ไซตก์ยศ.ก็น าเอา API Facebook Messenger มาใชเ้ช่นกนัเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัเรียน 
นิสิต นกัศึกษา แต่ในบางกรณี เช่น การประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่ชดัเจนจนท าให้นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาเกิดขอ้สงสัย
เป็นจ านวนมากก็จะท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการได้ แม้จะมีเทคโนโลยีท่ีเข้ามาช่วยแต่หากมีเพียง
ช่องทางเดียวก็อาจจะไม่สามารถอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
 จากท่ีกล่าวขา้งตน้ คณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงปัญหาในดา้นการติดต่อส่ือสารระหว่างนิสิตกบัหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัพะเยา มีการติดต่อท่ี ล่าช้า และไม่ตรงประเด็นท าให้นิสิตหลายๆ คนไม่สามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนไดต้รงเวลาท่ีก าหนด คณะผูจ้ดัท าจึงไดส้ร้างระบบปฏิบติัการ แชทบอท ขึ้นมา เพ่ือให้นิสิตไดมี้ทางเลือก
ในการสอบถาม ผ่านแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบักองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา ท าให้
สามารถสอบถามไดทุ้กท่ีทุกเวลา และยงัเขา้ถึงรายละเอียดหรือขั้นตอนปฏิบติัต่างๆไดด้ว้ยตนเองในอีกทางก็
สามารถแบ่งเบาภาระของบุคลากรไดเ้ช่นกนั 
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2. วัตถุประสงค์ของการพฒันา 

 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ข้อมูลและตอบค าถามเก่ียวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  การศึกษา เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบักองทุนกูย้ืมเพื่อ
การศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา ผูพ้ฒันาไดร้วบรวมแนวคิดทฤษฎีและหลกัการต่างๆ จากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

3.1.1 ทฤษฎีและการท างานของ แชทบอท/AI 
 Khaled Shaalan (2020) Rule-Based approach คือ แนวทางการพฒันาแชทบอท ท่ีจะโต้ตอบกับ

ผูใ้ชผ้่านเง่ือนไข หรือกฎท่ีก าหนดเอาไว ้การพฒันาบอทน้ีจ าเป็นตอ้งวางเง่ือนไขให้ครอบคลุม เพราะถา้ก าหนด
เง่ือนไขไดไ้ม่ครอบคลุม เม่ือผูใ้ชง้านตอบ หรือ ถามอะไรนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีเราก าหนดเอาไว ้แชทบอทจะ
ไม่เขา้ใจส่ิงท่ีผูใ้ชง้านส่ือมาทนัทีแชทบอทท่ีใช ้Rule-Based approach ใชใ้นรูปแบบการท าฟอร์มรับสมคัร หรือ 
แบบสอบถาม เพราะสามารถพฒันาไดง้่าย ตวัอย่างท่ีน่าสนใจหลายอนั เช่น แชทบอทส าหรับประเมินความเส่ียง
ในการลงทุนผ่านไลน์เป็นตน้ AI-Based approach คือ แนวทางการพฒันาแชทบอท ท่ีให้ความส าคญักบัความตั้งใจ 
(Intent) และบริบท (Context) ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี  National Language Processing เข้ามาช่วย เพื่อให้                 
แชทบอทเขา้ใจว่า ผูใ้ชก้ าลงัจะส่ือเร่ืองอะไร   

ไดอะล็อกโฟล คือ แพลตฟอร์ม ส าหรับสร้างแชทบอทของกูเกิลท่ีใช้การเรียนรู้ของเคร่ืองด้าน 
Natural Language Processing (NLP) มาช่วยในท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการ (intent) และส่ิงท่ีตอ้งการ (entity) 
ในประโยคสนทนาของผูใ้ช้งาน และตอบค าถามตามความต้องการของผูใ้ช้งานตามกฎท่ีผูพ้ฒันาวางเอาไว ้                
ซ่ึง ไดอะลอ็กโฟล จะช่วยเพ่ิมความยืดหยุน่ของประโยคท่ีแชทบอทรับมา 

3.1.2 โปรแกรมและภาษาท่ีใช้ในการพฒันาเทคโนโลยี 
 แอนดรอยด์ สตูดิโอ (Android Studio) เป็นไอดีอี ของกูเกิลไวพ้ฒันาแอนดรอยด์ส าหรับแอน

ดรอยด ์สตูดิโอเป็นไอดีอี ทูล ล่าสุดจากกูเกิลไวพ้ฒันาโปรแกรมแอนดรอยดโ์ดยเฉพาะ คลา้ยๆ กบัการท างานของ 
(Eclipse) และ Android ADT Plugin) โดย วตัถุประสงคข์อง แอนดรอยด ์สตูดิโอคือตอ้งการพฒันาเคร่ืองมือไอดีอี 
ท่ีสามารถพฒันาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบจียูไอท่ีช่วยให้
สามารถ พรีวิวตัวแอป มุมมองท่ีแตกต่างกันบนสมาร์ตโฟนแต่ละรุ่นสามารถแสดงผลบางอย่างไดท้นัทีโดย                 
ไม่ตอ้งท าการรันแอปพลิเคชนับน อิมูเลเตอร์รวมทั้งยงัแกไ้ขปรับปรุงในเร่ืองของความเร็วของอินเลเดอร์ท่ียงัเจอ
ปัญหากนัอยูใ่นปัจจุบนั : สืบคน้เม่ือ 26 กนัยายน 2564 

3.1.2.1 Flutter (software) 
 ฟลทัเทอะ เป็นชุดพฒันาซอฟตแ์วร์ แบบซอฟตแ์วร์ฟรี ท่ีกูเกิล สร้างขึ้นใชใ้นการพฒันาแอป

พลิเคชนัส าหรับ Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia และ เวบ็จากฐานรหสัฟลทัเทอะ เวอร์ชนั
แรกเป็นท่ีรู้จกัในช่ือรหัส "Sky" และท างานบนระบบปฏิบติัการ Android ไดรั้บการเปิดเผยในการประชุมสุดยอด
นกัพฒันา Dart ปี 2015 โดยมีเจตนาท่ีระบุไวว่้าจะสามารถแสดงผลไดอ้ยา่งสม ่าเสมอท่ี 120 เฟรมต่อวินาที  

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2363 

3.1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จิรันดร บู๊ฮวดใช้ (2560) ผูพ้ฒันาได้พฒันาตน้แบบแชทบอทด้วย LINE API ร่วมกับภาษา PHP  

โดยประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ HEROKU ท่ีให้ใชง้านไดฟ้รี ซ่ึงตน้แบบแชทบอทท่ีพฒันาขึ้น
น้ี ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและน าไปใชง้านไดจ้ริง ผูพ้ฒันาจึงมีความมัน่ใจ
ว่าหากน าแชทบอทท่ีพฒันาขึ้นน้ีไปใชง้านจริง จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

ณัฐพร เพ็ชรพงษ์และคณะ (2563) ผูพ้ฒันาจึงไดน้ า แอปพลิเคชันแชทบอท มาช่วยในการตอบ
ค าถามแทนพนกังาน ซ่ึง แชทบอท คือ โปรแกรมอย่างหน่ึงท่ีถูกสร้างมาเพื่ออ านวยความสะดวกในการช่วยตอบ 
คือ จะช่วยตอบขอ้ความ ตอบค าถาม ให้ขอ้มูล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความบนัเทิง และอื่นๆ อีกมากมาย ซ่ึงขึ้นอยู่
กบัการตั้งค่าของผูพ้ฒันาว่าตอ้งการให้ท าส่ิงใดไดบ้า้งแชทบอท จะท าให้การท างานสะดวกสบายมากขึ้น 

ทิพยว์รรณ ฟูเฟ่ือง และคณะ (2564) ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันาและปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว
จากการเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีการใชท้รัพยากรร่วมกนับนอินเทอร์เน็ต 
(Cloud) และอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of Things) ส่งผลให้การด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้ชีวิต
เปล่ียนแปลงไปอินเทอร์เน็ตช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเร็วขึ้น ท าให้วิธีการเรียนรู้เปล่ียนไปจากเดิม                    
การพฒันาปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

พิชชาพร คาทา และคณะ (2564) ผูพ้ฒันาไดจ้ดัท าแชทบอทส าหรับการบริการขอ้มูลดา้นสุขภาพ
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร มีให้บริการความรู้เก่ียวกบัโรคต่างๆรวมไปถึงการแนะน าการปฏิบติัตนเอง
เบ้ืองตน้และการบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวรกล่าวคือ มีองคป์ระกอบ 3 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
การให้ความรู้ (Health Education) การป้องกัน (Health Prevention) และการให้ภูมิคุ ้มกันด้านสุขภาพ (Health 
Protection) 
 

4. วิธีด าเนินการพฒันา  
4.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  ประชากรท่ีเป็นบุคลากรทัว่ไป จ านวน 180 คน และประชากรท่ีเป็น

เจ้าหน้าท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา จ านวน 10 คน เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกับแนวทาง                 
การตอบค าถามท่ีผูใ้ชส้อบถามเขา้มา 

กลุ่มตวัอย่างท่ีจะใชใ้นคร้ังน้ี คือ นิสิตนกัศึกษา ของมหาวิทยาลยั จ านวน 180 คน โดยวิธีการสุ่มเลือก 
และใชก้บัแบบทดสอบความพึงพอใจทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นตรงตามความตอ้งการ ดา้นสามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ี 
ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน และดา้นประสิทธิภาพ แลว้หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (x̅ และ SD.) 

4.2) เคร่ืองมือวิจัย 
 1) เคร่ืองมือส าหรับพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอทให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบักองทุนกูย้ืมเพื่อ

การศึกษา ได้แก่ โปรแกรม Visual Studio Code รุ่น 1.60 ใช้ส าหรับพฒันาแอปพลิเคชัน โปรแกรม Android 
Studio รุ่น 4.1 ใชส้ าหรับการสร้างอีมูเลเตอร์เพื่อใชใ้นการทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ไดอะล็อกโฟล รุ่น 1 ใช้ในการท าความเขา้ใจถึงความต้องการ (intent) และส่ิงท่ี
ต้องการ (entity) ในประโยคสนทนาของผูใ้ช้งาน และตอบค าถามตามความต้องการของผูใ้ช้งาน ตามกฎ                        
ท่ีผูพ้ฒันาวางเอาไว ้
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  2) แบบประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชนัแชทบอทให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบักองทุนกูย้มื
เพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา ในการรวบรวมขอ้มูล ผูพ้ฒันาไดไ้ปติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีกองทุนเงิน
ให้กูย้ืม เพื่อเขา้ไปสัมภาษณ์ และสอบถามเก่ียวกบัประเด็นค าถามท่ีนิสิตและบุคคลส่วนใหญ่สอบถามเขา้มาบอ่ยๆ 
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพฒันาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ข้อมูลและตอบค าถามเก่ียวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 

4.3) การวางแผน (Planning)  
ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีผูพ้ฒันาเขา้ไปศึกษาและท าความเขา้ใจปัญหาวิจยั รวมทั้งศึกษาความเป็นไป

ได้ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี ก าหนดปัญหา (Define the problem) จากการได้ศึกษาระบบงานเดิมและขั้นตอนต่างๆ                 
มีปัญหาท่ีเกิดขึ้นสามารถสรุปได้ดงัน้ี ปัญหาด้านการตอบค าถาม เน่ืองจากมีผูเ้ขา้ไปถามค าถามในเพจ หรือ                 
ส่ือต่างๆ ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจ านวนมาก จึงมีการตอบค าถามท่ีค่อนข้างล่าช้า และตอบไม่ตรง
ประเด็น 

4.4) การวิเคราะห์ (Analysis) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผล

การตรวจสอบหาประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ีแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ นั่นคือ มีระบบแสดงรายการเมนูท่ีหน้าจออย่างเหมาะสม ผูใ้ช้ไดค้  าตอบ
รวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 2) ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจระดบัมาก 

4.5) การออกแบบ (Design) 
ในขั้นตอนน้ีผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบระบบท่ีจะพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ดงัน้ี 1) การจดัหา

ระบบ ผูพ้ฒันาไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม Android studio ซ่ึงเป็นโปรแกรมจ าลองโทรศพัทมื์อถือเพื่อใชใ้นการพฒันา
แอปพลิเคชันท่ีรันบนแอนดรอยด์ และ ภาษาท่ีใช้ในการพฒันาจะเป็นภาษา Dart ซ่ึงเป็นภาษาท่ีถูกออกแบบมา
เพื่อใชใ้นการแอปพลิเคชนัไดโ้ดยตรง และ ใช ้ไดอะลอ็กโฟล สร้าง แชทบอท ของ Google ท่ีใช ้machine learning 
ด้าน Natural Language Processing (NLP) มาช่วยในท าความเข้าใจถึงความต้องการ ( intent) และส่ิงท่ีต้องการ 
(entity) ในประโยคสนทนาของผูใ้ชง้าน และตอบค าถามตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

4.6) การพฒันาระบบ (Construction) 
การพฒันาระบบน้ีเป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมท่ีพฒันาขึ้นน้ีจะเขียนโปรแกรมดว้ย

ภาษา Dart ซ่ึงเราจะตอ้งเขียนโปรแกรมให้สามารถท างานตามท่ีเราไดท้  าการออกแบบไว ้โดยโครงสร้างของ
ฐานขอ้มูลของระบบคือ ระบบฐานขอ้มูล MySQL ในการออกแบบระบบแสดงขอ้มูลค าถาม-ค าตอบทั้งหมด ไดมี้
การรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทั้งหมดตามท่ีไดวิ้เคราะห์ไวแ้ลว้ขา้งตน้ และไดมี้การแบ่งผูท่ี้ใช้
ระบบเป็น 2 กลุ่มดว้ยกนัคือ กลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป นิสิต/นกัศึกษา และ กลุ่มผูดู้แลระบบ 

4.7) การทดสอบระบบ (Testing) 
กลุ่มตวัอย่างทดสอบระบบพร้อมทั้งใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ แลว้น า

ขอ้มูลจากการประเมินผลประสิทธิภาพของโปรแกรมมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติของค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
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4.8) ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน  
โดยประเมินกบักลุ่มตวัอย่างคือเจา้หน้าท่ีกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา จ านวน 

10 คน และ ประชากรท่ีเป็นบุคลากรทัว่ไป จ านวน 180 คน ซ่ึงแบ่งหวัขอ้การประเมินเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนของ
ดา้นตรงตามความตอ้งการ ส่วนของดา้นการท างานไดต้ามหนา้ท่ี ส่วนของดา้นความง่ายต่อการใชง้าน (Usability) 
และ ส่วนของด้านประสิทธิภาพ (Performance) จากนั้นผูพ้ฒันาจึงรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์หาผลสรุปของ 
ความพึงพอใจและคุณภาพดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละดา้น โดยใช้เกณฑ์ประเมิน                 
5 ระดบั ซ่ึงมีการแปลผล ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

5. ผลการวิจัย 
 งานวิจยัน้ีผูพ้ฒันาไดท้  าการพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอทให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบักองทุนกูย้ืม
เพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา โดยมีผลการพฒันาดงัต่อไปน้ี  

1) ผลการพฒันาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

                                           

                 ภาพที่ 1 หนา้เมนูหลกั     ภาพที่ 2 หนา้ฟังกช์นัการท างาน 
 

 จากภาพท่ี 1 แสดงหนา้เมนูหลกัหรือเมนูเร่ิมตน้ และ ภาพท่ี 2 แสดงหนา้ฟังก์ชนัต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ชเ้ลือก
ฟังกช์นัท่ีตอ้งการใชง้านตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
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                ภาพที่ 3 หนา้แสดงผลการท างานแชทบอท       ภาพที่ 4 หนา้แสดงผลการท างานแชทบอทเพ่ิมเติม 
 

 จากภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 แสดงหน้าแชทบอทเพื่อให้ผูใ้ช้สามารถแชทเพื่อถามค าถามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ
ทราบเก่ียวกบักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาได ้
 

 

                           ภาพที่ 5 หนา้รวมค าถามท่ีพบบ่อย ภาพที่ 6 หนา้แสดงผลเม่ือคลิก View 
 
               จากภาพท่ี 5 แสดงหน้ารวมค าถามท่ีพบบ่อย โดยผูใ้ชส้ามารถกดท่ี View ขา้งหลงัค าถามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ
ทราบค าตอบของค าถามนั้น เพ่ือแสดงค าตอบของค าถามนั้น ภาพท่ี 6 หน้าแสดงค าตอบเม่ือผูใ้ชก้ดท่ี View และ
ผูใ้ชส้ามารถคน้หาค าถามต่างๆ ไดโ้ดยการกรอกค าถามท่ีช่องคน้หาค าถาม แลว้ กด Search เพ่ือคน้หาค าถามนั้น  
 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อการใช้งานแอปพลิเคชนัแชทบอทให้ขอ้มูลและตอบค าถาม
เก่ียวกบักองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา หลงัจากด าเนินการทดลองใชง้านแอปพลิเคชนั
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แชทบอทให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบักองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยาผูพ้ฒันาไดท้  า
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบประเมินผลความพึงพอใจ ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม x̅ SD. แปลผล 
 
1 
2 
 
3 
 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 
1 
2 
3 

ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement) 
ความสามารถของระบบในการตอบค าถาม 
ความสามารถของระบบในการวิเคราะห์ขอ้มูลค าถาม-ค าตอบ 
ความสามารถของระบบในการน าเสนอขอ้มูล 
รวม 
ด้านการท างานได้ตามหน้าที่ (Function) 
ความถูกตอ้งของการท างานระบบในภาพรวม 
ความถูกตอ้งของระบบในการจดัประเภทของขอ้มูล 
ความถูกตอ้งของระบบในการน าเสนอขอ้มูล 
รวม 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) 
ความง่ายในการเรียกใชร้ะบบ 
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 
ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพ 
ความสะดวกในการเขา้ใชร้ะบบ 
ความน่าใชข้องระบบในภาพรวม 
รวม 
ด้านประสิทธิภาพ (Performance) 
ความเร็วในการแสดงผล 
ความเร็วในการน าเสนอขอ้มูล 
ความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม 
รวม 

 
3.86 
4.55 

 
4.36 
4.26 

 
4.04 
4.01 
4.90 
4.32 

 
4.87 
4.01 
4.85 
4.88 
4.90 
4.70 

 
4.07 
4.04 
4.91 
4.34 

 
0.59 
0.78 

 
0.72 
0.70 

 
0.20 
0.23 
0.30 
0.24 

 
0.39 
0.23 
0.44 
0.32 
0.30 
0.34 

 
0.26 
0.20 
0.28 
0.25 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

 
มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวมทั้งหมด 4.45 0.38 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้มูลและตอบ
ค าถามเก่ียวกบักองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.45, SD. = 0.38) พบว่า
ในส่วนท่ี 1 ตรงตามความตอ้งการ (Function Requirement) ดา้นความสามารถของระบบในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ค าถาม-ค าตอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x̅ = 4.55, SD. = 0.78) มีผลรวมของด้านอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.26,                     
SD. = 0.70) ในส่วนท่ี 2 การท างานไดต้ามหน้าท่ี (Function) ความถูกตอ้งของระบบในการน าเสนอขอ้มูล อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.90, SD. = 0.30) มีผลรวมของดา้นอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.32, SD. = 0.24) ในส่วนท่ี 3 ความง่าย
ต่อการใช้งาน (Usability) โดยรวมของดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.34 และ ในส่วนท่ี 4 ประสิทธิภาพ (Performance) ความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (x̅ = 4.91, SD. = 0.28) และ มีผลรวมของดา้นอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.34, SD. = 0.25) 
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6. อภิปรายผล  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้านพบว่ามีผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย ผูใ้ช้
มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดในการใชง้านแชทบอทในหัวขอ้ต่อไปน้ี คือ ความสามารถของระบบในการวิเคราะห์
ขอ้มูลค าถาม-ค าตอบ ความถูกตอ้งของระบบในการน าเสนอขอ้มูล ความง่ายในการเรียกใชร้ะบบทางผูพ้ฒันาได้
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางในการปรับปรุงในเร่ืองต่าง ๆ คือ 1) การตอบกลบัล่าชา้ ซ่ึงเกิด
จากการให้บริการของเคร่ืองแม่ข่ายของเวบ็เอพีไอท าให้การส่งผลตอบกลบัชา้โดยเฉพาะในค าถาม  แรก ดงันั้น                
ในการใช้งานระบบจริงจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการเพื่อลดปัญหาดังกล่าว                      
2) การออกแบบ การใชสี้ควรมีการใชสี้ท่ีสวยงามและเขา้ใจง่าย ซ่ึงสามารถปรับปรุงโดยการ เลือกใชสี้ท่ีเหมาะสม
และอ่านง่ายโดยเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ 
 จากการศึกษาน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการศึกษาและพฒันาแชทบอทส าหรับกองทุนกูยื้มเพ่ือ
การศึกษา ซ่ึงท าให้เห็นถึงแนวทางในการพฒันาระบบในรูปแบบแชทบอทท่ีมีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบนั และ
จากผลการประเมิน จะเป็นแนวทางให้ผูพ้ฒันาระบบแชทบอทไดเ้ห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการพฒันาแชทบอท 
และแนวทางในการ ปรับปรุงแชทบอทให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการพฒันาคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชนัแชทบอทให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบั
กองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา และ ศึกษาเก่ียวกบัการตอบค าถามของระบบอตัโนมติั
เพ่ือช่วยเพ่ิมความฉลาดให้กบับอทมากย่ิงขึ้น 

2) ควรมีการใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น แบบสอบถาม การสนทนา
กลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเป็นบุคคล 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
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สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัพะเยา ท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน า และช่วยให้ความอนุเคราะห์จนท างานวิจยั
คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ 

กรณีศึกษา สมหวงัฟาร์ม โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็น                
ความตอ้งการของระบบ 2) การวิเคราะห์ ออกแบบระบบโดยใชภ้าษายูเอ็มเอล พฒันาระบบโดยใชภ้าษาพีเอชพี 
และระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์โดยใชม้ายเอสคิวเอล 3) การประเมินผลใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจท่ี
มีต่อการใชง้านระบบ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคคลทัว่ไป จ านวน 45 คน และเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ 15 คน สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจ
ในภาพรวมของระบบ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.57 ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
ค าส าคัญ : ระบบบริหารจดัการฟาร์ม, พฒันาระบบ, 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 

mailto:taoruntao36196@gmail.com
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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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ภาคการเกษตรนบัว่ามีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงผลิตภณัฑ์ทางดา้นการเกษตร

มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในรูปแบบการเกษตรโดยตรงและการอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ภาคการเกษตรนอกจากจะก่อให้เกิดรายไดจ้ากการผลิตและอุตสาหกรรมแลว้ประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศยงัมีอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าการเกษตรและประมงโดยคิดเป็นร้อยละ 29.5 ของอตัรา               
การจา้งงานทั้งประเทศ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2560) นอกจากน้ี จากขอ้มูลการส่งออกปี 2560 พบว่าการส่งออก
กุง้และผลิตภณัฑจ์ากกุง้มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในสินคา้ประเภทประมง การผลิตและส่งออกกุง้ของไทยสะทอ้น
ให้เห็นถึงการท่ีเกษตรกรตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการฟาร์ม ตลอดจนการรู้จกัใชเ้ทคโนโลยีและ
การรู้จักน าข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและแก้ปัญหา                    
การด าเนินการเกษตรในปัจจุบนั ผลผลิตทางดา้นการเกษตรขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ท่ีดิน แรงงาน ทุน และ
ความสามารถในการจดัการ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีสามารถปรับปรุงพฒันาไดถ้า้หากเกษตรกรมีการจดัการระบบ
สารสนเทศท่ีดีได ้กรณีศึกษา สมหวงัฟาร์ม ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการเล้ียงกุง้ ในจงัหวดันครปฐม ผูป้ระกอบการยงั
ท ากนัโดยไม่มีการวางแผน และการรองรับการขยายของโครงการในอนาคต และยงัตอ้งมีการวางแผนการซ้ือ
อุปกรณ์ส่ิงของ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเล้ียงกุง้อีกดว้ย ซ่ึงการจดัการเก่ียวกบัเอกสารการบนัทึก              
การขาย และ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นปัญหาในการจดัเก็บและคน้หา 

การเก็บขอ้มูลรายละเอียดการเล้ียงกุง้ในแต่ละคร้ังนั้น ซับซ้อนหลายขั้นตอน ท าให้แต่ละคร้ังผูดู้แล
ฟาร์ม สมหวงัฟาร์มเกิดปัญหา ดา้นการจดัการเก่ียวกบัเอกสารการบนัทึกการขาย และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะใช้
วิธีเก็บเป็นเอกสาร ซ่ึงพบปัญหา เอกสารหาย เม่ือตอ้งการใชข้อ้มูล ตอ้งใชเ้วลามากในคน้หาและรวบรวมเอกสาร  

ดงันั้นคณะผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัท าระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ เพ่ือให้การบริหารจดัการขอ้มูลในฟาร์มกุง้นั้น
มีความเป็นระบบ สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว และยงัสามารถตรวจสอบขอ้มูลรายละเอียดของการเล้ียง
กุง้ไดต้ลอดเวลา ท าให้ไม่เสียเวลาต่อการจดัเก็บและคน้หาขอ้มูล 

 

2. วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ กรณีศึกษา สมหวงัฟาร์ม 
(2) เพื่อน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการลงทุนในคร้ังต่อไป มีข้อมูลช่วย

สนบัสนุนการตดัสินใจการลงทุนได ้

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กรกวี ศรีอินทร์ (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การศึกษาคุณภาพน ้ าทิ้งจากการเล้ียงกุง้ขาวในระบบปิดใน
พ้ืนท่ี อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งและประสิทธิภาพของ
ร่องน ้าทิ้ง จากฟาร์มเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม ท่ีใชร้ะบบการเล้ียงแบบปิด โดยศึกษา จ านวน 3 บ่อเล้ียง เป็นระยะเวลา 
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5 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 แบ่งเป็น 3 ช่วงการศึกษา คือ ก่อนเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม ระหว่างการเล้ียง
กุง้ขาวแวนนาไม และช่วงระบายน ้ าทิ้งก่อนจบักุง้ เพ่ือจ าหน่าย โดยเก็บและน าตวัอย่าง จากบ่อเล้ียงท่ีระยะต่างๆ 
ของแต่ละรอบการเล้ียงมา วิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ไดแ้ก่ พีเอช บีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน 
ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม แลว้น าผลการวิเคราะห์เทียบกบัมาตรฐานการระบายน ้าทิ้งจากการ เพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ าชายฝ่ังของกรมประมง รวมถึงเก็บตวัอย่างน ้าจากร่องน ้ าทิ้งรอบบ่อเล้ียงท่ีใชท้  าหนา้ท่ีพกั และบ าบดัน ้าทิ้ง
ตามธรรมชาติ 

จิราภรณ์ พลสนอ และคณะ (2563) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การประเมินผล การออกแบบระบบบริหารจดัการ
ฟาร์มสุกร กรณีศึกษามานพฟาร์ม งานวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู-อาจารย ์จ านวน 8 คน นักศึกษา 78 คน 
เจา้ของฟาร์ม 14 คน รวม 100 คน ผลการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบบริหารจดัการฟาร์มสุกร กรณีมานพฟาร์ม 
สามารถน าเสนอผลการวิจยัไดด้งัน้ี จากการศึกษาการด าเนินเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจดัการ
ฟาร์มสุกร กรณีมานพฟาร์ม เป็นการ ออกแบบจอภาพ โดยมีแนวทางการออกแบบท่ีเน้นความสะดวกในการใช้
งาน ไม่ซบัซอ้นและสามารถ ส่ือให้เขา้ใจไดง้่าย รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ท่ีแสดงออกมามีความถูกตอ้งสมบูรณ์  

อินทิรา ทวีบุตร และคณะ (2561) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ระบบสารสนเทศการจดัการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม                
โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อ                          
การ ตรวจสอบและการน าไปใชง้านไดเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการรวมถึงการจดัเก็บ 
ขอ้มูลต่างๆ ขององคก์รอีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการค านวณรายไดร้ายจ่ายของ หน่วยงานรวม
ไปถึงการควบคุมการตรวจสอบกระบวนการในการท างานให้ทราบว่าพสัดุในคลงัมี จ านวนเท่าใดและขอ้มูล
รายงานต่างๆ เป็นตน้ 

ทาริกา แยม้ขะมงั และคณะ (2563) ไดศึ้กษเก่ียวกบั แนวทางการจดัการตน้ทุนการเล้ียงกุง้กา้มกรามใน
บ่อดินของเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ ต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปตน้ทุนและผลตอบแทนการเล้ียงกุง้กา้มกราม เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน และผลตอบแทน
การเล้ียงกุง้กา้มกรามในบ่อดินจากพนัธ์ุกุง้ขนาด 3 เดือน และ 6 เดือน และเพื่อหาแนวทางการจดัการลดตน้ทุน 
การเล้ียงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้งใน ต าบลห้วยม่วง วิธีการ
ด าเนินการวิจยั คือ การเก็บ รวบรวมขอ้มูลใช้วิธีสังเกต และ การสัมภาษณ์ปลายเปิดเจาะลึกเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ๊กเซล ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนท่ีต้องมีแหล่งน ้ ารูปแบบบ่อ
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ความลึก 1.50 เมตร ลงทุนเร่ิมแรก 2,357,240 บาทต่อไร่ ต้นทุน คงท่ีเท่ากับ 11,580 บาทต่อปี 
ตน้ทุนผนัแปรต่อไร่ต่อรุ่น พบว่า การเล้ียงกุง้ขนาด 3 เดือน มีตน้ทุนค่าอาหารสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 57.48 รองลงมา
ต้นทุนค่าพันธ์ุกุ้งคิดเป็นร้อยละ 27.50 มีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ระยะเวลา 10 ปี เท่ากับ 
126,784.10 บาท อตัราผลตอบแทนภายในร้อยละ 10.22 และการเล้ียงกุง้ขนาด 6 เดือน ตน้ทุนค่าพนัธ์ุลูกกุง้สูง
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48.18 รองลงมา ค่าอาหารคิดเป็นร้อยละ 35.75 ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 1 เดือน มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ ระยะเวลา 10 ปี เท่ากบั 1,227,412.39 บาท อตัรา ผลตอบแทนภายในร้อยละ 19.86 แนวทางการจดัการตน้ทนุ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ควรใชพ้นัธ์ุขนาด 6 เดือนท าให้ลดตน้ทุนลงและผลตอบแทน เพ่ิมขึ้น 
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4. วิธีด าเนินการ 
4. 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการพฒันาระบบ เป็นแบบค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิด เก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ ลดตน้ทุน สภาพแวดลอ้ม ปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงกุง้ และผลตอบแทนการเล้ียงกุง้ จากการ
น าขอ้มูลท่ี เก็บรวบรวมไดจ้ากเอกสารต่างๆ ต ารา วารสาร ผลการวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มาศึกษาและวิเคราะห์ใน
การพฒันาระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ กรณีศึกษา 

สมหวงัฟาร์ม 
4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 

4.3.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม  
จากการศึกษาพบปัญหาการเก็บขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลค่าใชจ้่ายในการเล้ียงกุง้ ขอ้มูลการขายกุง้  

ยงัอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร ซ่ึงมี จ านวนมากขึ้นทุกวนั ท าให้เกิดความเส่ียงในการสูญหาย ช ารุด และความล่าชา้
ในการสืบคน้ขอ้มูล  

4.3.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่  
การพฒันาและออกแบบระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ กรณีศึกษา สมหวงัฟาร์ม เป็นการพฒันาขึ้น

มาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของกิจการและแกไ้ขปัญหา จากระบบงานเดิม โดยน าระบบสารสนเทศเขา้
มาช่วยในการด าเนินการและจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ีส าคญัลงบนฐานขอ้มูล จึงสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ไดด้งัน้ี ผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงกุง้ทั้งหมดได ้ผูใ้ชง้านสามารถเรียกดู
รายงานขอ้มูลรายละเอียดยอ้นหลงั ของขอ้มูลค่าใช้จ่ายต่างๆได ้ ผูใ้ช้สามารถดูขอ้มูล รายไดโ้ดยรวมทั้งหมด 
ค่าใชจ้่ายโดยรวม ก าไร อาหารกุง้ท่ีเหลือในคลงัได ้

4.4 การออกแบบระบบ 
ยูสเคส ไดอะแกรม เป็นรายการหรือขั้นตอนท่ีอธิบายการโตต้อบระหว่างผูใ้ชง้านและระบบเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึง จดัระเบียบขอ้ก าหนดการท างานของระบบ จ าลองเป้าหมายการโตต้อบของผูใ้ชก้บั
ระบบ อธิบายการไหลของเหตุการณ์ เหตุการณ์ฉากหลกัๆ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ยสูเคส ไดอะแกรม ระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ 
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จากภาพท่ี 1 จะแสดงกระบวนการท างานของระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ ดงัน้ี 
(1) การจดัการขอ้มูลค่าใชจ้่าย ผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ้่ายได ้เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าสารเคมี 

ค่าน ้ามนั เป็นตน้ และผูดู้แลระบบสามารถ เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลค่าใชจ้่ายได ้
(2) การจดัการขอ้มูลอาหารกุง้ ผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกขอ้มูลอาหารกุง้ได ้และผูดู้แลระบบสามารถ 

เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล อาหารกุง้ ได ้
(3) การจดัการขอ้มูลการใชอ้าหารกุง้ ผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกขอ้มูลการใชอ้าหารกุง้ในแต่ละคร้ังได ้

และผูดู้แลระบบสามารถ เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการใชอ้าหารกุง้ได ้ 
(4) การจดัการขอ้มูลการขายกุง้ ผูใ้ช้งานสามารถบนัทึกขอ้มูลในการขายกุง้ได ้และผูดู้แลระบบ

สามารถ เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการขายกุง้ได ้
(5) การค านวณอาหาร ตดัสต๊อก ผูใ้ช้งานสามารถรู้รายละเอียดอาหารคงเหลือ จากการค านวณ

อาหาร ตดัสต๊อก ได ้
(6) การจดัการการออกรายงาน ผูใ้ช้งานสามารถเรียกดูรายงานทั้งหมดได ้เช่น รายงานค่าอาหาร 

เป็นตน้ 
4.5 การพฒันาระบบ  
คณะผูพ้ฒันาระบบไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการพฒันาระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ กรณีศึกษา สมหวงัฟาร์ม 

โดย ได้ใช้ภาษา ซีเอเอส (CSS) ใช้พฒันาลกัษณะรูปแบบ ใส่พ้ืนหลงั หรือเพ่ิมกรอบข้อความ ของหน้าเว็บ                    
เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม ดว้ย bootstrap framework และ ภาษา พีเอชพี (PHP) เพื่อใช้ในการบริหารจดัการฐานข้อมูล   
มายเอสคิวเอล (My SQL) และ Chart.js ซ่ึงเป็น javascript library ส าหรับ สร้างรายงาน กราฟ ในรูปแบบต่างๆ 

 

5.  ผลการวิจัย 
5.1 ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  

 ผลของการด าเนินงานหลังจากท่ีได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง                      
คณะผูพ้ฒันาไดด้ าเนินการสร้างและออกแบบ โดยมีผลการด าเนินงานดงัน้ี  

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงหนา้แรกระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ 
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จากภาพท่ี 1 เป็นหนา้แรกของระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้  ผูใ้ชส้ามารถดูขอ้มูล รายไดโ้ดยรวมทั้งหมด 
ค่าใช้จ่ายโดยรวม ก าไร อาหารกุง้ท่ีเหลือในคลงั และ ค่าใช้จ่ายแต่ละบ่อ ผลก าไรแต่ละบ่อ จ านวนอาหารกุ้ง
ทั้งหมดท่ีมีในสต๊อก โดยแสดงเป็นกราฟแผนภูมิรูปแท่ง 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงหนา้บนัทึกค่าใชจ้า่ย ของระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ 
 

จากภาพท่ี 2 เป็นหน้าบกัทึกค่าใช้จ่าย ผูใ้ช้งานสามารถบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลค่าใช้จ่ายได ้ เช่น ค่า
อุปกรณ์ ค่าน ้ามนั เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงหนา้บนัทึกการใชอ้าหารกุง้ ของระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ 
 

จากภาพท่ี 3 หน้าบนัทึกการใชอ้าหารกุง้ ผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลการใชอ้าหารกุง้ใน
แต่ละคร้ัง เพ่ือไปตดัสต๊อกในคลงัขอ้มูลอาหารกุง้ และทราบยอดอาหารกุง้คงเหลือได ้

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2376 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงหนา้บนัทึกรายรับ ของระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ 
 

จากภาพท่ี 4 หนา้บนัทึกรายรับ ผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการขายกุง้ได ้
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงหนา้เรียกดูรายงาน ของระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ 
 

จากภาพท่ี 5 หน้าเรียกดูรายงาน ผูใ้ชง้านสามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลรายละเอียดยอ้นหลงั ของขอ้มูล
ค่าใชจ้่ายต่างๆได ้เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง เป็นตน้ 
 5.2  ผลการประเมนิความพงึพอใจ ระบบบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง กรณีศึกษา สมหวังฟาร์ม 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง กรณีศึกษา
สมหวงัฟาร์ม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 60 คน โดยเก็บขอ้มูลจากบุคคล
ทั่วไป และเกษตรกรผู ้เ ล้ียงกุ้ง โดยต้องเก็บผลประเมินความพึงพอใจจากบุคคลทั่วไปด้วยว่าระบบน้ี                                 
มีประสิทธิภาพความเหมาะสมของระบบ จากมุมมองของบุคคลทัว่ไปนอกเหนือจากเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ขอ้ท่ี ขอ้มูลทัว่ไป  จ านวน   (คน)     ร้อยละ 
     1  
 
 
     2  
 
 
     3   
      

เพศ 
ชาย 
หญิง 

ประเภทผูใ้ชบ้ริการ 
บุคคลทัว่ไป 
เกษรตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ 

อายุ 
ต ่ากว่า 19 ปี 
19 – 24 ปี 
25 – 40 ปี 
40 ปีขึ้นไป 

     
      55 
        5 
 
       45 
       15 
 
         1 
        41 
         2 
        15 

      
    91.7 
     8.3 
 
      75 
      25 
 
      1.7 
      69.5 
      3.4 
     25.4 

รวม         60      100 

 
จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 

เป็นบุคคลทัว่ไป 45 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และอาย ุ19 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.5 
 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบดา้นรูปแบบหนา้จอระบบ (User Interface) 

ขอ้ท่ี ดา้นรูปแบบหนา้จอระบบ (User Interface) x̅ SD ความพึงพอใจ 

     1 
     2 
     3 
 
     4 

ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิด ขนาด สีอกัษรบนระบบ 
ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความเพื่ออธิบายส่ือความหมายบนระบบ 
ความเหมาะสมในการใชรู้ปภาพหรือสัญลกัษณ์ในการส่ือความหมาย 
ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่างๆ 
ของระบบ 

  4.90 
  4.07 
  4.66 
 
  4.32 

  0.30 
  0.37 
  0.51 
 
 0.51 

  มากท่ีสุด 
     มาก 
 มากท่ีสุด 
 
      มาก 

รวม    4.49   0.53 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 ดา้นรูปแบบหน้าจอระบบ (User Interface) พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.53 อยูใ่นระดบั มาก 
 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบดา้นสามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ี (Function) 

ขอ้ท่ี ดา้นสามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ี (Function) x̅ SD ความพึงพอใจ 

     1 
     2 
     3 

ความถูกตอ้งของการท างานระบบในภาพรวม 
ความถูกตอ้งของระบบในการจดัประเภทของขอ้มูล 
ความถูกตอ้งของระบบในการน าเสนอขอ้มูล 

4.31 
4.64 

     4.36 

0.65 
0.48 
0.48 

มาก 
มากท่ีสุด 
มาก 

รวม      4.44      0.56 มาก 
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จากตารางท่ี 3 ดา้นสามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ี (Function) พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.53 อยูใ่นระดบั มาก 
 
ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบดา้นการใชง้านของระบบ (Usability) 

ขอ้ท่ี ดา้นการใชง้านของระบบ (Usability) x̅ SD ความพึงพอใจ 

     1 
     2 
     3 
     4 
     5 

ความง่ายในการเรียกใชร้ะบบ 
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 
ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพ 
ความสะดวกในการเขา้ใชร้ะบบ 
ความน่าใชข้องระบบในภาพรวม 

4.73 
4.37 
4.64 
4.31 
4.90 

0.45 
0.49 
0.66 
0.65 
0.30 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
รวม 4.59 0.57 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4 ด้านการใช้งานของระบบ (Usability) พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.57 อยูใ่นระดบั ดีมาก 
 

6. การอภิปรายผล 
  จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ช้งานพบว่ามีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก                   
โดยผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุดในการใชง้านระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ กรณีศึกษา สมหวงัฟาร์มใน
หวัขอ้ ต่อไปนัน่คือ ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิด ขนาด สีอกัษรบนระบบ ความเหมาะสมในการใชรู้ปภาพ หรือ
สัญลกัษณ์ในการส่ือความหมาย ความถูกตอ้งของระบบในการจดัประเภทของขอ้มูล ความง่ายในการเรียกใช้ระบบ 
ความชัดเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพ ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม ทางผูพ้ฒันาไดส้รุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจและหาแนวทางในการปรับปรุงในเร่ืองต่างๆ คือ ควรท าความเขา้ใจความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการ
ใช้ให้มากขึ้น และพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม เพราะว่าจะได้น าความต้องการมาวิเคราะห์และ
ออกแบบ เพื่อจะไดเ้ขา้ใจรายละเอียดของ ระบบงานมากขึ้น 
  จากการศึกษาน้ีได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการศึกษา และพฒันาระบบบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง 
กรณีศึกษา สมหวงัฟาร์ม  ซ่ึงท าให้เห็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการพฒันาระบบ และแนวทางในการปรับปรุงระบบ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
  

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

  (1) นกัวิจยัและผูส้นใจงานวิจยัสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปใชป้ระโยชน์การวางแผนด าเนินการวิจยัได ้ 
  (2) ผูท่ี้สนใจสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปใชง้านและพฒันา เพ่ือประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อไปได ้
  7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  (1) พฒันาระบบ ท่ีสามารถรองรับการท างานบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีต่างๆ ไดเ้พื่อให้ผูใ้ชง้าน มีความ
สะดวกในการเขา้ถึงระบบ มากขึ้น 
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8. กติติกรรมประกาศ 
การวิจยัเร่ืองระบบบริหารจดัการฟาร์มกุง้ กรณีศึกษา สมหวงัฟาร์ม ไดรั้บความอนุเคราะห์ และสนบัสนุน 

เป็นอย่างดีย่ิงจาก อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย คณะอาจารย์ ในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัพะเยา  ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา ความรู้ ขอ้คิด ขอ้แนะน า และปรับปรุง
แกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ จนกระทัง่การวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี คณะผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง
ไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
สนบัสนุนการตดัสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมจงัหวดัตรัง โดยมีการพฒันาระบบสืบคน้ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ด้านการเกษตร และพฒันาระบบวิเคราะห์ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ                
โดยใชซ้อฟแวร์รหสัเปิด ซ่ึงสามารถท างานบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบ
ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ส่วนผู ้ใช้งาน (client) ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์(web server)  
ส่วนเซิร์ฟเวอร์แผนท่ี (map server) และส่วนฐานข้อมูล (database server) ร่วมกับจาวาสคริปต์ไลบราร่ี   
(JavaScript library) ไดแ้ก่ Leaflet.js และ Node.js เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัตน้แบบ ผูใ้ชง้านสามารถสืบคน้ขอ้มูล
เชิงพ้ืนท่ี ด้วยการเลือกขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการสืบคน้ และสามารถระบุพ้ืนท่ีขอบเขตแปลงเกษตรกรรม 
พร้อมทั้งระบุชนิดของพืชเศรษฐกิจท่ีระดบัความเหมาะสมต่างๆ ในการเพาะปลูก เพื่อแสดงผลลพัธ์เป็นพ้ืนท่ี
ระดบัความเหมาะสมบนแผนท่ี และขอ้มูลสถิติต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า เวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบท่ีพฒันาขึ้นน้ี 
สามารถน าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูใ้ช้งาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้โดยง่าย โดยท่ีผูใ้ช้งานไม่ต้องมีความเช่ียวชาญทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือช่วยเจา้หนา้ท่ี ท่ีท างานดา้นการส่งเสริมการเกษตร รวมถึงเกษตรกร ไดใ้ชใ้น
การตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจเก่ียวกบัการปลูกพืช
เศรษฐกิจท่ีมีความเหมาะสมได ้
 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, เวบ็แอปพลิเคชนั, ซอฟแวร์รหสัเปิด, ระบบฐานขอ้มูล, 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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย ซ่ึงประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั (ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร , 2562) จึงนบัไดว่้าภาคเกษตรมีความส าคญัต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก จงัหวดัตรังมีสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท่ีเหมาะสมต่อ
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ปาล์มน ้ ามัน ยางพารา มะพร้าว และทุเรียน ตามล าดับ อย่างไรก็ตามพบว่า 
จงัหวดัตรังประสบปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ีของจงัหวดัท่ีแตกต่างกนัไป ท าให้เกษตรกรมกัประสบปัญหารายไดต้ ่า 
ขาดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม มีคุณภาพชีวิตไม่ดีและก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมมากมาย 
(ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรตรัง, 2556)  
 กล่าวคือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกษตรกร และ
เจา้หนา้ท่ีตดัสินใจท าการเพาะปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ การน าขอ้มูลจากระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้งานในเวลาท่ีผ่านมานั้น ยงัไม่สามารถท าไดเ้ต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะดา้น กบักระบวนการมีความซับซ้อนหลายขั้นตอน จึงตอ้งใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานมาก (วราภรณ์ เพชรปฐมชล , 2561) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนเวบ็นับว่ามี
ความสะดวกต่อการใช้งาน ลดเวลาในการด าเนินงาน และสามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากผูใ้ช้งานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ไดโ้ดยง่ายผ่านทางเว็บ
เบราวเ์ซอร์และการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต เป็นประโยชน์ต่อการสนบัสนุนการตดัสินใจต่อผูใ้ชง้าน  
 จากประเด็นดงักล่าว การศึกษาน้ีพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรังเป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ประกอบการตดัสินใจในการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร เจา้หนา้ท่ีดา้นการส่งเสริมการเกษตร รวมถึงผูใ้ชง้านทัว่ไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายหลักเพ่ือพฒันาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ เ พ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง แบ่งเป็น 
วตัถุประสงคย์อ่ย ดงัน้ี 

(1) เพื่อพฒันาระบบสืบคน้ขอ้มูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพชืเศรษฐกิจ 
(2) เพื่อพฒันาระบบวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถวาดขอบเขตแปลงเกษตรกรรมเพื่อการวิเคราะห์ซ้อนทบั

ร่วมกบัขอ้มูลเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การพฒันาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ                       

การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาจงัหวดัตรัง ไดศึ้กษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง กบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ (Web-based GIS) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคท่ีเรียกว่า Web 2.0              
ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการพฒันาเว็บให้ผูใ้ช้สามารถโตต้อบกบัระบบได้ เป็นการกระตุน้การมีส่วนร่วมของผูใ้ช้ ขอ้มูล              
เชิงพ้ืนท่ีได้รับการถ่ายทอดและมีการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต 
หมายถึง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ไดแ้ก่แอปพลิเคชันแผนท่ีท่ีพฒันาบน
ระบบแอนดรอยด ์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวบ็ แต่เน่ืองจาก World Wide Web (WWW) ซ่ึงใชง้านผา่น
เว็บเบราว์เซอร์เป็นท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายบนอินเตอร์เน็ต ท าให้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ จึงเป็น
รูปแบบที่แพร่หลายมากท่ีสุดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต  

รูปแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวบ็ ประกอบดว้ยอย่างน้อย 2 ส่วน คือ ส่วนลูกข่าย 
(client) และส่วนแม่ข่าย (web server) ส่วนลูกข่ายและส่วนแม่ข่าย จะติดต่อส่ือสารกันผ่าน HTTP ซ่ึงเป็น
โปรโตคอลหลกัท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั โดยท่ีลูกข่ายจะใช้ HTTP เพื่อส่งค าขอไปยงัแม่ข่าย และ             
แม่ข่ายจะท าการประมวลผลแล้วส่งผลลพัธ์ไปยงัลูกข่ายอีกคร้ังผ่านทาง HTTP เช่นกัน โดยส่วนมากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บจะมีส่วนของฐานข้อมูลเป็นองคป์ระกอบเพ่ิมขึ้นมาดว้ย  
(Fu P. and Sun J., 2011) 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาน้ีเป็นการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันตน้แบบดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน                 

การตดัสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง มีการศึกษาปัญหา ท่ีมา และความส าคญั โดยมี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัรูปที่ 1 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 ข้อมูลและการจัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
  4.1.1 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 
  การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม และได้
รวบรวมขอ้มูลท่ีไดข้อความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงตอ้งน ามาจดัท าเป็นฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบ
ของข้อมูลเวกเตอร์ประกอบด้วยชั้นขอ้มูลขอ้มูลขอบเขตแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวดัตรัง 
จ านวน 4 ชนิดพืช ได้แก่ ปาล์มน ้ ามัน ยางพารา มะพร้าว และทุเรียน จากกรมส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลเขต            
ความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง จ านวน 4 ชนิดพืช ได้แก่ ปาล์มน ้ ามัน ยางพารา 
มะพร้าว และทุเรียน ข้อมูลเขตการปกครอง จากกรมพฒันาท่ีดิน ข้อมูลแหล่งน ้ า ข้อมูลพ้ืนท่ีชลประทาน                      
จากกรมชลประทาน รวมทั้งขอ้มูลผูใ้ช้งานระบบ และขอ้มูลแปลงเกษตรกรรมวิเคราะห์กบัเขตความเหมาะสม            
พืชเศรษฐกิจ เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจยัน้ี  
  4.1.2 การจัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
  การจดัท าฐานขอ้มูลส าหรับการพฒันาระบบ มีการออกแบบชั้นขอ้มูลต่างๆท่ีใชใ้นการด าเนินการ
ศึกษาจ านวน 9 ชั้นขอ้มูล ตามรายการขอ้มูลท่ีใช้ในงานวิจยั เพ่ือแสดงผลในรูปแบบรายการขอ้มูลในรูปแบบ
ตารางคุณลกัษณะ (Feature tables) และการแสดงผลบนแผนท่ี ซ่ึงจะถูกเก็บไวใ้นฟิลด ์Geometry โดยจดัเก็บไวใ้น
ฐานข้อมูล PostgreSQL ประกอบด้วยข้อมูล 2 รูปแบบ คือข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) โดยฐานข้อมูลได้รับ                
การออกแบบเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational database) โดยออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กันระหว่าง
องค์ประกอบของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี เช่น ขอ้มูลแปลงเกษตรกรรม ขอ้มูลเขตความเหมาะการเพาะปลูกพืช เป็นตน้ 
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และขอ้มูลท่ีไม่อยู่ในเชิงพ้ืนท่ี (Non- Spatial data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลผูส้มคัรเขา้ใชง้านระบบ ส่วนขอ้มูลชลประทาน
และขอ้มูลแหล่งน ้าจะเป็นอิสระต่อกนักบัชั้นขอ้มูลอ่ืน ดงัรูปที่ 2 
 

 

รูปท่ี 2 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  
 

4.2 การพฒันาระบบ 
4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ (system analysis)  

  การศึกษาน้ีเป็นการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจังหวดัตรังเป็นกรณีศึกษา ได้เลือกใช้ใช้
ซอฟตแ์วร์รหสัเปิดในการพฒันาระบบ มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

- จดัท าฐานขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับพฒันาระบบ 
- พฒันาระบบสืบคน้เชิงพ้ืนท่ีส าหรับขอ้มูลขอบเขตแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

จงัหวดัตรัง ท่ีจดัท าเป็นฐานขอ้มูลไว ้เพื่อเรียกมาแสดงผลบนแผนท่ี โดยสืบคน้ไดใ้นระดบัอ าเภอ และระดบัต าบล  
โดยมีการแสดงผลต าแหน่งท่ีตั้งขอบแปลงเกษตรกรรมท่ีผูใ้ชง้านก าหนดบนแผนท่ีทั้งในระดบัอ าเภอ และระดบั
ต าบล สามารถเรียกดูรายละเอียดของขอ้มูลได้ และยงัสามารถแสดงขอ้มูลเชิงสถิติในลกัษณะแผนภูมิสัดส่วน 
รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลขอบเขตแปลงเกษตรท่ีสืบคน้ได ้

- พฒันาเมนูการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถวาดขอบเขตแปลงเกษตรกรรมเพื่อการวิเคราะห์
ขอ้มูลซอ้นทบัร่วมกบัขอ้มูลเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อรายงานผลบนแผนที่ออนไลน์ 

4.2.2 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน  
- โครงสร้างการท างานของเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ 
 เร่ิมต้นจะเป็นการสมัครและเข้าใช้งานระบบ จากนั้นจะเขา้สู่หน้าหลกั ท่ีมี 2 เมนู ได้แก่ 

ระบบสืบคน้เชิงพ้ืนท่ีส าหรับขอ้มูลขอบเขตแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ และระบบวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถ
วาดขอบเขตแปลงเกษตรกรรมเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลซ้อนทบัร่วมกบัขอ้มูลเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจ ดงัรูปที่ 3 
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รูปท่ี 3 โครงสร้างการท างานของเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบ 

 
สถาปัตยกรรมการท างานของระบบ 
การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บในการ ศึกษาคร้ังน้ี 

ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนผูใ้ช้งาน (client) ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์(web server) ส่วนเซิร์ฟเวอร์แผนท่ี (map 
server) และส่วนฐานขอ้มูล (database server)โดยส่วนผูใ้ชง้าน (client) เป็นส่วนต่อประสานผูใ้ช้ ซ่ึงเรียกใชง้าน
ผ่านเว็บบราวเ์ซอร์ เพื่อส่งค าร้องขอขอ้มูลผ่าน HTTP ไปยงัส่วนท่ี 2 คือ ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์(web server) ท่ีท า
หน้าท่ีให้บริการ ประมวลผลข้อมูลในรูปแบบการส่งข้อมูลในลักษณะ  Representational State Transfer API                   
ซ่ึงเป็นรูปแบบการส่งขอ้มูลระหว่าง Server กบั Client รูปแบบหน่ึง เป็นการสร้าง Web Service เพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกนัผา่นเวบ็แอปพลิเคชนัโดยใช ้Express ซ่ึงสร้างบนพ้ืนฐานของ Node.js โดยท าเป็น Framework เพื่อให้ง่าย
ต่อการใช้งาน และแสดงข้อมูลผ่านเว็บบราว์เซอร์  ส่วนท่ี 3 คือการจัดการค าร้องขอของผูใ้ช้งานไปยงั ส่วน
เซิร์ฟเวอร์แผนท่ี (map server) ซ่ึงเป็นส่วนสร้างภาพแผนท่ีโดยใช้ซอฟต์แวร์ Geoserver เพื่อส่งค าร้องขอขอ้มูล
ผ่าน HTTP ไปแสดงผลผา่นเวบ็บราวเ์ซอร์ และทั้งเวบ็เซิร์ฟเวอร์(web server) และเซิร์ฟเวอร์แผนท่ี (map server) 
จะเช่ือมต่อกบัส่วนท่ี 4 คือ ส่วนฐานขอ้มูล (database server) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
ขอ้มูลสารสนเทศอื่นๆท่ีใช้ในการพฒันาระบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ PostgreSQL และ PostGIS รวมทั้งใช้ Node.js 
ส าหรับเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบ และในการติดต่อและเขา้ถึงฐานขอ้มูลท่ี
จัดเก็บในระบบจะใช้ภาษา Structured Query Language (SLQ) ซ่ึงเป็นภาษามาตรฐานในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล           
โดยในการพฒันาระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส าคญั คือ การพฒันาระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ  
(Back-end) และการพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User interface) ของเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบ (Front-end)  ดงัรูปที่ 4  
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รูปท่ี 4 สถาปัตยกรรมการท างานของระบบของเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบ 

 
4.2.3 การพฒันาระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ (Back-end) 
เป็นการพฒันาระบบจดัการเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบโดยท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลของฐานขอ้มูล

ท่ีจ าเป็นตอ้งใชง้านในแอปพลิเคชันตน้แบบ โดยระบบจดัการเวบ็ฯ (Back-end) จะท าหน้าท่ีเช่ือมต่อในการส่ือสาร
ระหว่างเคร่ืองลูกข่าย (client) หรือส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน (User interface) ไปยงัฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) และเซิร์ฟเวอร์ 
(Server) ไปยงัเคร่ืองลูกข่าย (client) โดยผา่นภาษาท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลนั้นคือ Structured Query Language  
(SLQ) โดยประกอบดว้ย 3 ส่วนส าคญั คือ เซิร์ฟเวอร์ ฐานขอ้มูลและเคร่ืองลูกข่าย โดยในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จะ
ใช้ Node.js เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ท าให้สามารถสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีสมบูรณ์ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  

ในส่วนของการสร้าง Web Service จะจัดท าในลกัษณะ REST (Representational State Transfer) 
เรียกใช้ผ่านทาง HTTP Method GETกับPOST และส่งข้อมูลออกมาในรูปของ JSON เป็นการเรียกผ่าน HTTP 
Protocol ท่ีใช้ในการเรียกใช้เว็บไชต์ การท างานของ REST นั้นจะอาศยั URL ของ Request เพื่อเป็นตัวค้นหา              
และประมวลผลแล้วตอบกลบัโดย Response โดยรูปแบบการส่งข้อมูลของ REST ระหว่าง Server กับ Client                
เป็นการสร้าง Web Service เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัผ่านเวบ็แอปพลิเคชนั งานวิจยัน้ีใชรู้ปแบบ JSON เพราะเหมาะ
กบังานดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีโดยเรียกใชง้านขอ้มูลในรูปแบบ GEOJSON ท่ีถูกจดัเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล
ซ่ึงจะถูกเก็บไวใ้นฟิลด์ Geometry เพ่ือให้สามารถแสดงผลบนแผนท่ีออนไลน์ได ้ไดแ้ก่ ขอ้มูลขอบเขตแปลง
เกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ และขอ้มูลเขตความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยขอ้มูลทั้ง 2 ชนิดจะถูกน ามา
จดัท าในรูปแบบของ GEOJSON โดยจะถูกเรียกใช้งานผ่าน Web Service บนพ้ืนฐานของ HTTP Protocol ผ่าน
เวบ็บราวเ์ซอร์ 

นอกจากน้ี ยงัมีการใช้งาน Geoserver ท าหน้าท่ีส าหรับให้บริการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยจัดท าเป็นในลกัษณะ Web Map Service (WMS) ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวดั 
อ าเภอ ต าบล) ข้อมูลชลประทาน ข้อมูลแหล่งน ้ า และข้อมูลเขตความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของโปรแกรม Geoserver คือ สามารถสนับสนุนการใช้งานขอ้มูลเวกเตอร์ของโปรแกรม 
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PostGIS ซ่ึงเป็นส่วนขยายเพ่ิมเติม (extensions) ท่ีท าให้ระบบ PostgreSQL สามารถรองรับและบริหารจดัการ
ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได ้ 

4.2.4 การพฒันาส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ของเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ (Front-end) 
การพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User interface) ใชเ้ทคนิคของภาษา HTML และCSS ในการสร้างหน้า 

เว็บแอปพลิเคชันและตกแต่งความสวยงามของเว็บแอปพลิเคชัน และภาษา JavaScript โดยการใช้จาวาสคริปต์
ไลบราร่ี (JavaScript library) ต่างๆ ไดแ้ก่ การใช้ Jquery ในการลดความซับซ้อนของโคด้จาวาสคริปต์ท่ีมีขนาด
ใหญ่ รวมถึงการใช ้Ajax ในการรับส่งขอ้มูลระหว่างเวบ็เบราวเ์ซอร์และเซิร์ฟเวอร์ หรือการเรียกใชง้าน API จาก
ฝ่ัง Back-end ส่วนการแสดงผลด้านแผนท่ีใช้ Leaflet ซ่ึงเป็นจาวาสคริปต์ไลบราร่ีแบบ Open source ส าหรับ              
การพฒันาแผนท่ีบนระบบอินเทอร์เน็ตเชิงโตต้อบ สามารถเรียกใช้งานใช้เลเยอร์ต่างๆ ไดแ้ก่ การเรียกใช้งาน  
Web Map Service (WMS) จากโปรแกรม Geoserver และGEOJSON  ในรูปแบบWeb Service ท่ีถูกจัดท าใน
ลกัษณะ REST API โดยเรียกใชผ้่านทาง HTTP Method GET และPOST จากฝ่ังเซิร์ฟเวอร์มาแสดงผลบนแผนท่ี
ออนไลน์ นอกจากน้ี Leaflet ยงัมี Library ในการสร้างรูปหลายเหล่ียม(Polygon) เพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถน าเขา้
ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือไปท าการวิเคราะห์ขอ้มูลได ้นอกจากน้ียงัใช ้Highcharts ซ่ึงเป็นจาวาสคริปต์ไลบราร่ี ส าหรับ
สร้างกราฟบนหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถเรียกดูขอ้มูลในเชิงสถิติได ้ซ่ึงสามารถสร้างกราฟได้
หลายรูปแบบ โดยงานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบให้หนา้จอสามารถแสดงผลการใชง้านไดใ้นรูปแบบท่ีหลากหลาย รองรับ
การแสดงผลบน Desktop และ Tablet โดยการใช้ Bootstrap 4 ซ่ึงเป็น Front-end Framework ท่ีใช้ในการพฒันา
เวบ็ไซต์ส่วนการแสดงผลกบัผูใ้ชง้าน ท าให้เวบ็ไซตส์ามารถแสดงผลไดอ้ย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั
ในการแสดงผลขอ้มูลและติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 
 

5. ผลการวิจัย  
  การท างานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันตน้แบบดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนการตัด สินใจการปลูกพืช เศรษฐกิจ ท่ี เหมาะสมในลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ เ ว็บ  
(Web Application) เพื่อใชว้างแผนประกอบการตดัสินใจ สามารถใชดู้แนวโน้มการการปลูกพืชและความหมาะ
สมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได ้อีกทั้งไดท้  าการวดัผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบ
จากผูใ้ชง้านหลกั ดงัน้ี 
 5.1 การแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 

การแสดงผลการใชง้านประกอบดว้ย ส่วนต่างๆ ดงัน้ี ดงัรูปที่ 5 
การสมคัรเขา้ใช้งานระบบ (Register page) เป็นการให้ผูใ้ช้งานท าการกรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ช้ อีเมลล์ 

รหสัผา่น เพื่อลงทะเบียนเขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบ  
การเข้าใช้งานระบบ (Login page) เป็นการให้ผูใ้ช้งานท าการกรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ช้ และรหัสผ่าน                 

ท่ีไดท้  าการลงทะเบียนไวเ้พื่อเขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบ  
หน้าหลกั (Main page) เป็นหน้าเวบ็เพจท่ีแสดงเมนูฟังก์ชัน่หลกัของเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบ คือ 

ระบบสืบคน้ขอ้มูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ และระบบวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถวาดขอบเขต
แปลงเกษตรกรรมเพื่อการวิเคราะห์ซอ้นทบัร่วมกบัขอ้มูลเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
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ระบบสืบคน้ขอ้มูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ ในระบบสืบคน้ขอ้มูลผูใ้ช้งาน
สามารถสืบคน้ขอ้มูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจได ้โดยการเลือกสืบคน้ในระดบัต าบลและ
อ าเภอ สามารถคลิกดูขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะได ้เพื่อเปิดชั้นขอ้มูลเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ซ้อนทบั และชั้นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือดูภาพรวมความเหมาะในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี และยงั
แสดงขอ้มูลเชิงสถิติในรูปแบบของแผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนจ านวนแปลงเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งดาวน์
โหลดขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์Comma Separated Value (CSV)  ออกไปใชง้านได ้

ระบบวิเคราะห์ขอ้มูลขอบเขตแปลงเกษตรกรรมร่วมกบัขอ้มูลเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจ ในระบบวิเคราะห์ข้อมูล ผูใ้ช้งานสามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์เพ่ือท าการแสดงผลไปยงัพ้ืนท่ีท่ี
ต้องการวิเคราะห์ จากนั้นใช้เคร่ืองมือวาดขอบเขตแปลงเกษตรกรรมบนแผนออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
จากนั้นท าการเลือกชนิดพืชท่ีจะท าการวิเคราะห์ พร้อมทั้งระบุชนิดของพืชเศรษฐกิจท่ีตอ้งการทราบความเหมาะสม               
ในการเพาะปลูก ระบบจะแสดงผลลพัธ์เป็นพ้ืนท่ีระดบัความเหมาะสมการเพาะปลูกบนแผนท่ี รวมทั้งแผนภูมิ
สัดส่วนพ้ืนท่ีในแต่ระดบัความเหมาะสมพร้อมทั้งดาวน์โหลดขอ้มูลในรูปแบบไฟล์ Comma Separated Value 
(CSV)  ออกไปใชง้านได ้สามารถน าไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมได  ้
 

  
        Login page                        Register page 

 
Main page 

  
ระบบสืบค้นข้อมูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ   

  
ระบบวิเคราะห์ข้อมลูขอบเขตแปลงเกษตรกรรมร่วมกบัข้อมูลเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

รูปท่ี 5 การแสดงผลฟังกช์ัน่การใชง้านต่างๆ บนเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบ 
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5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 

การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ช้งานท่ีมีต่อเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดแ้ก่เกษตรกรและผูใ้ช้งานทัว่ไป
จ านวน 10 คน และเจา้หนา้ท่ีดา้นส่งเสริมการเกษตรจ านวน 5 คน  

ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผูป้ระเมินมีความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันตน้แบบในระดบั             
ดีมาก ไดแ้ก่ ดา้นความสวยงาม ทนัสมยั น่าสนใจของหนา้เวบ็ เร่ืองความสะดวกในการใชง้าน สามารถใชง้านไดง้่าย 
การน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน และ ความพึงพอใจเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบในภาพรวม ส่วนรายการ                      
ท่ีไดรั้บความพึงพอใจในระดบัดี ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการท างานของระบบ สรุปค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมมีค่า
เท่ากบั 4.62 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก 
 

6. สรุปผลการวิจัย  
   งานวิจยัน้ีพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ
การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสืบคน้ขอ้มูลขอบเขต
ของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ และเพื่อพฒันาระบบวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถวาดขอบเขตแปลงเกษตรกรรม
เพื่อการวิเคราะห์ซ้อนทับร่วมกับข้อมูลเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ  โดยสามารถสรุป
ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 การแสดงผลบนเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ
การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม  ผูใ้ชง้านสามารถสมคัรและเขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบไดท้ั้ง 2 ฟังกช์ัน่
หลกั คือ ระบบสืบคน้ขอ้มูลขอบเขตของแปลงเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ และระบบวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถวาด
ขอบเขตแปลงเกษตรกรรมเพื่อการวิเคราะห์ซ้อนทับร่วมกับข้อมูลเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ทั้งการแสดงผลในรูปแบบของแผนท่ีออนไลน์ และข้อมูลเชิงสถิติ สามารถน าไปใช้สนับสนุน                       
การตดัสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมได ้ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบ 
พบว่าผูป้ระเมินมีความพึงพอใจต่อเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบอยูใ่นระดบัดีมาก 
 เวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบท่ีพฒันาขึ้นน้ี สามารถน าไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ี
เหมาะสมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ไดโ้ดยง่าย โดยท่ีผูใ้ชง้าน               
ไม่ตอ้งมีความเช่ียวชาญทางดา้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และช่วยให้เจา้หน้าท่ีดา้นการส่งเสริมการเกษตร 
รวมถึงเกษตรกร และผูใ้ช้งานทั่วไปสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการปลูกพืชเศรษฐกิจ                       
เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมได้ โดยในส่วนของเกษตรกรและผูใ้ช้งานทั่วไป
สามารถใช้ดูแนวโน้มการการปลูกพืชและความหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได ้ส่วนเจา้หน้าท่ีดา้น                
การส่งเสริมการเกษตรสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนส่งเสริม และวางนโนบายเสนอต่อ
ผูบ้ริหารในการวางแผนการจดัการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมดา้นเกษตรต่อไป 
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7. ข้อเสนอแนะ 
(1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาต่อยอดระบบให้มีการใชง้านครอบคลุมพ้ืนท่ีอื่นๆ  
(2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาระบบ เพ่ือผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีแม่นย  า 
(3) สามารถน าไปพฒันาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชนั เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางดา้นใชง้าน  
(4) สามารถเพ่ิมขอ้มูลและฟังก์ชั่นการใช้งานให้หลากหลายมากย่ิงขึ้น เช่น การเพ่ิมชนิดของพืชเศษฐกิจ 

หรือการพฒันาฟังกช์ัน่การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบอ่ืนๆท่ีซบัซอ้นมากย่ิงขึ้น  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลในการท าวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน และกรมชลประทาน และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร 
ท่ีให้ความร่วมมือในประเมินความพึงพอใจในการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบน้ี 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอทเพื่อให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบั

โรคออฟฟิศซินโดรมจากกลุ่มตวัอย่างจากบุคคลทัว่ไป จ านวน 51 คน และประชากรท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมหาวิทยาลยัพะเยา จ านวน 20 คน เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการตอบค าถามท่ีผูใ้ช้
สอบถามเขา้มา ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพฒันา ฟลทัเทอะ (Flutter) ใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับแอนดรอยด์ 
แอนดรอยด์สตูดิโอ (Android Studio) ใชใ้นการจ าลองระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และไดอะล็อกโฟล (Dialog 
flow) ใช้ส าหรับสร้างแชทบอทตอบค าถามตามความต้องการของผูใ้ช้งาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล                 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยใชห้ลกัการทางสถิติ การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลจากการวิจยัพบว่า ภาพรวมจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ท่ี 3.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
0.76 ซ่ึงระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
 

ค าส าคัญ: แอปพลิเคชนั, ออฟฟิศซินโดรม, ฟลทัเทอะ, ไดอะลอ็กโฟล 
 

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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
โดยผูวิ้จยัค  านึงถึงวิธีการให้ความรู้แก่ผูท่ี้ประสบปัญหาเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรมและผูท่ี้สนใจท่ีจะ

ศึกษาเก่ียวโรคออฟฟิศซินโดรมเพราะบทความของนพ.ปรมินทร์ ชัยวิบูลย์ผล (2564) ได้กล่าวว่ายุคสมัยน้ี            
โรคออฟฟิศซินโดรมดูจะเป็นโรคท่ีคนยคุใหม่เป็นกนัมากพอสมควร ดว้ยพฤติกรรมการท างานและการใชชี้วิตท่ี
เปล่ียนไป เราไม่ค่อยเนน้การยืน เดิน เคล่ือนไหว หรือออกแรงเหมือนแต่ก่อน กลายเป็นการนัง่หน้าคอมพิวเตอร์ 
หรือกม้ดูมือถือนานๆ แทน โดยแต่เดิมการท่ีเราจะหาด าตอบนั้น เราตอ้งเดินทางไปพบหรือปรึกษาแพทยเ์พื่อท่ีจะ
แกข้อ้สงสัยท่ีเรานั้นตอ้งการท่ีจะไดรั้บขอ้มูลแต่ในปัจจุบนัในวงการต่างๆ ไดมี้การน าเทคโนโลยีอย่างแชทบอท
นั้นเขา้มาใชใ้ห้ขอ้มูลต่างๆ แทนตวับุคคลท่ีตอ้งมาตอบค าถามแบบเดิมซ ้ามากๆ เพ่ือให้ขอ้มูลแก่ผูท่ี้ถามเขา้มา 

โดยทางผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นถึงการพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอทเพื่อให้ความรู้และตอบค าถามผูท่ี้ประสบ
ปัญหาและผูท่ี้ตอ้งการไดรั้บความรู้ เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัและรักษาอาการตามความเหมาะสม
กบัอาการท่ีเกิดขึ้น ถา้หากมีพฤติกรรมการท างานท่ีไม่เหมาะสม ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอท
เพ่ือให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรมแก่ผูใ้ชง้าน เพื่อรับขอ้มูลเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรม 

โดยการศึกษาในคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบทความ จากผูท่ี้เคยประสบปัญหาและงานวิจยั
ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน ามาท าการพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอท เพื่อให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรม
โดยการใช ้ไดอะลอ็กโฟล เพื่อพฒันาบอทส าหรับตอบค าถามและให้ขอ้มูลอตัโนมติัร่วมกบั ฟลทัเทอะ เพื่อใชใ้น
การพฒันาในส่วนของอินเตอร์เฟซของแอปพลิเคชนัโดยพฒันาเพื่อให้ง่ายต่อการใชง้าน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ข้อมูลและตอบค าถาม

เก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรม เพื่อช่วยตอบค าถาม และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรม 
(2) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชนัแชทบอทเพื่อให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบัโรคออฟฟิศ

ซินโดรม เพื่อช่วยตอบค าถาม และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรม 
(3) เพื่อพฒันาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรมเพื่อ

ช่วยตอบค าถาม และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรม 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ดวงมณี แสนมัน่ และคณะ (2564) กล่าวว่าการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแชทบอทเพ่ือตอบ
ค าถามอตัโนมติัผ่าน ไลน์ แอปพลิเคชนั โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบันกัเทคนิคการแพทย ์และ
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เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชง้านแอปพลิเคชนัแชทบอท เพื่อตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบันกัเทคนิคการแพทย์
โดยใช้แพลตฟอร์มจากกูเกิลร่วมกับเทคนิค ไดอะล็อกโฟล เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาซ่ึงแชทบอทผลจาก                 
การประเมินพบว่าแชทบอทน้ีสามารถให้ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบันกัเทคนิคการแพทยไ์ดเ้ป็นอย่างดีนอกจากน้ี
ยงัพบว่า เป็นแอปพลิเคชันน้ีเป็นโปรแกรมสนทนาอตัโนมัติชนิดแรกท่ีเป็นเสมือนตวัแทนวิชาชีพสุขภาพท่ี
สามารถส่งผลลพัธ์เก่ียวกบัการปฏิบติังานของนกัเทคนิค การแพทยใ์นช่วงโควิด-19 ไปยงัผูใ้ชไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว 
 มสัรา เลาะแม (2562) กล่าวว่า ปัจจุบนัประชาชนให้ความสนใจในดา้นสุขภาพเพ่ิมขึ้น การบริการทาง
การแพทยข์องโรงพยาบาลจึงไดเ้ปล่ียนจากการมุ่งเน้นการรักษาเพื่อการป้องกนัมาเป็นการดูแลและการจดัการ
สุขภาพ และมีการใช้สารสนเทศทางการแพทยม์ากขึ้น ดงันั้นแนวคิดของบริการสุขภาพจึงกลายเป็นประเด็น
ส าคญัแชทบอทเป็นแพลตฟอร์มการสนทนาอจัฉริยะท่ีโตต้อบกบัผูใ้ช้ผา่นอินเทอร์เฟซการแชท โดยการเช่ือมโยง
กบัผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมหลกั ผูใ้ชท้ัว่ไปสามารถเขา้ถึงและรับบริการสุขภาพต่างๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย การศึกษา
คร้ังน้ีเป็นการน าเสนอบริการดา้นการดูแลสุขภาพท่ีใช้แชทบอท ไดแ้ก่ แชทบอทส าหรับการวินิจฉัยโรคด้วย
ตนเอง และแชทบอทการบริการด้านการดูแลสุขภาพบริการสุขภาพเคล่ือนท่ีในรูปแบบของแชทบอทเพื่อให้                 
การรักษาอย่างรวดเร็วต่ออุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนั รวมถึงผูป่้วยท่ีเป็นโรคเร้ือรัง ซ่ึงจะท าให้                   
การให้บริการขอ้มูลสุขภาพเนน้เร่ืองท่ีสะดวกรวดเร็วตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชใ้นยคุดิจิทลั 
 ทิพยว์รรณ ฟูเฟ่ือง และ คณะ (2564) กล่าวว่าการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาแชทบอทให้
ความรู้ดา้นดิจิทลัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชแ้ชทบอทให้ความรู้ดา้นดิจิทลั
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั                  
ราชภฏัร าไพพรรณีจ านวน 47 คน เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย แชทบอทให้ความรู้ดา้นดิจิทลัส าหรับนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีท่ีสร้างดว้ยแพลตฟอร์ม Chatfuel และแบบประเมินความพึงพอใจ การพฒันาแชทบอทให้ความรู้
ด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้หลกัการพฒันาแบบถูกก าหนดด้วยกฎท่ีชัดเจน (Rule-Based 
approach) สามารถเขา้ถึงไดง้่ายผา่นเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) มีบุคลิกลกัษณะและการใช้ภาษา
คลา้ยกบัวยัของผูเ้รียน ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยในการทบทวนความรู้ (Online Tutor)  

พิชชาพร ค าท า และคณะ (2564) กล่าวว่าการวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบขั้นตอนวิธีการน า
ข้อมูลสังคมออนไลน์ (แชทบอท) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการข้อมูลด้านสุขภาพของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยน าข้อมูลท่ีได้มาใช้เพื่อออกแบบและพฒันาแชทบอทเพื่อให้ผูท่ี้มาใช้บริการเกิด                      
ความสะดวกในการสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวรและการให้ความรู้เก่ียวกบัโรค
ต่างๆ รวมไปถึงการแนะน าการปฏิบติัตนเองเบ้ืองตน้ทั้งน้ียงัมีการลงทะเบียนผูป่้วยใหม่และสามารถแสดงบตัร
ผูป่้วยออนไลน์ไดอ้ีกดว้ยผลจากการประเมินความพึงพอใจหลงัจากผูใ้ชไ้ดท้ดลองใชแ้ชทบอทส าหรับการบริการ
ข้อมูลด้านสุขภาพแล้วพบว่าความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานแชทบอทอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (x̅ = 4.77,               
S.D. = 0.57) 

นพ.ปรมินทร์ ชยัวิบูลยผ์ล (2564) ไดก้ล่าวว่ายคุสมยัน้ี โรคออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) ดูจะเป็น
โรคท่ีคนยุคใหม่เป็นกนัมากพอสมควร ด้วยพฤติกรรมการท างานและการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไป เราไม่ค่อยเน้น                 
การยืน เดิน เคล่ือนไหว หรือออกแรงเหมือนแต่ก่อน กลายเป็นการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ หรือกม้ดูมือถือนานๆ 
แทนอาการออฟฟิศซินโดรม เร่ิมแรกคือ รู้สึกปวดเม่ือยคอ บ่า ไหล่ สะบกั และบริเวณหลงั การนวดอาจจะช่วยให้
ดีขึ้นได ้แต่ผา่นไปสักระยะหน่ึงก็จะกลบัมาเป็นอีก และเป็นเร้ือรังมากขึ้น หากปล่อยทิ้งไว ้โดยไม่ตรวจหาสาเหตุ
และท าการรักษา อาจลุกลามจนเป็นโรคไมเกรน หรืออาจเกิดโรคทางระบบกระดูกและกลา้มเน้ือท่ีรุนแรงขึ้น
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ตามมาได ้บทความน้ีจะพาเราเจาะลึกโรคยอดฮิตชนิดน้ี ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ อาการ พร้อมแนวทางการรักษาอยา่ง
ถูกตอ้ง ทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว ตั้งแต่แนวทางปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมให้เหมาะสมการออก
ก าลงักาย ไปจนถึงการท ากายภาพบ าบดั  

Witchapong Daroontham (2561) ไดก้ล่าวถึงการสร้าง ไลน์ แชทบอท ดว้ย ไดอะลอ็กโฟล จาก แพลตฟอร์ม 
ส าหรับสร้าง แชทบอท ของ กูเกิล ท่ีใช ้machine learning ดา้น Natural Language Processing (NLP) มาช่วยในท า
ความเขา้ใจถึงความตอ้งการ (intent) และส่ิงท่ีตอ้งการ (entity) ในประโยคสนทนาของผูใ้ชง้าน และตอบค าถาม
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ตามกฎ หรือ flow ท่ีผูพ้ฒันาวางเอาไว ้ซ่ึง ไดอะลอ็กโฟล จะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่น
ของประโยคท่ี แชทบอท รับมา ว่าไม่จ าเป็นตอ้งตรงตามเง่ือนไข แบบ rule based ก็สามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านได ้

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  

 4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเป็นบุคคลทั่วไป จ านวน 51 คน และประชากรท่ีเป็น
เจา้หน้าท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัพะเยา จ านวน 20 คน เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบั 
แนวทางการตอบค าถามท่ีผูใ้ชส้อบถามเขา้มา 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้ในคร้ังน้ี คือ นิสิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลยั และ บุคคลทั่วไป จ านวน 51 คน                 
โดยวิธีการสุ่มเลือก และใช้กบัแบบทดสอบความพึงพอใจทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นตรงตามความตอ้งการ (Function 
Requirement) ด้านสามารถท างานได้ตามหน้าท่ี (Function) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) และด้าน
ประสิทธิภาพ (Performance) แลว้หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( μ และ σ ) 

4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
1) เคร่ืองมือส าหรับพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอทเพื่อให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบัโรคออฟฟิศ

ซินโดรมเพ่ือให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมไดแ้ก่ โปรแกรม Visual Studio Code ใช้ส าหรับ
พฒันาแอปพลิเคชัน โปรแกรม Android Studio ใช้ส าหรับการสร้างอีมูเลเตอร์เพื่อใช้ในการทดสอบการท างาน
ของแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

2) แบบประเมินความพึงพอใจการพฒันาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ข้อมูลและตอบค าถาม
เก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรมเพื่อให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรม โดยใชเ้กณฑ์ประเมิน 5 
ระดบัซ่ึงมีการแปลผล ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ในการรวบรวมขอ้มูลทางผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มประชากรจ านวน 51 
คน รวมถึงเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัออฟฟิศซินโดรมจากงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
ในขั้นตอนการด าเนินการวิจยั มีดงัน้ี 
 1)  เก็บรวบรวมขอ้มูลทางผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เคยประสบและก าลังเจอกับปัญหาของโรคออฟฟิศซินโดรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพฒันา                    
แอปพลิเคชนั 

 2) วิเคราะห์ขอ้มูล ทางผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและจากการสอบถามจากกลุ่มประชากร
และกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์ตามขอบเขตของแอปพลิเคชนัโดยมีเน้ือหาดงัน้ีขอบเขตดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
โรคออฟฟิศซินโดรม และขอบเขตดา้นขอค าปรึกษาโดยแชทบอท 

 3) การพฒันาแอปพลิเคชนั ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาสร้างแอปพลิเคชนัโดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio Code 
ในการพฒันา และ ไดอะลอ็กโฟล ในการสร้างแชทบอทส าหรับให้ค  าปรึกษาแก่ผูใ้ชง้าน 

 4) การทดสอบแอปพลิเคชนั หลงัจากผ่านขั้นตอนการพฒันาแอปพลิเคชนั ผูวิ้จยัไดท้  าการทดสอบ
ในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้แอปพลิเคชนัพร้อมใชง้านอยา่งสมบูรณ์ ตามขอบเขตท่ีไดก้ าหนดไว ้และน าแอปพลิเคชนัมา
ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อท าการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของแอปพลิเคชนั 

 

5. ผลการวิจัย 
 งานวิจยัน้ีไดท้  าการพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอทเพื่อให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซิน
โดรม โดยมีผลการพฒันาดงัต่อไปน้ี  

ผลการพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอทเพื่อให้ขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

                         ภาพที่ 1 หนา้เมนูหลกั                                                  ภาพที่ 2 หนา้ฟังกช์นัการท างาน 
 

จากภาพท่ี 1 เป็นหนา้หลกัของแอปพลิเคชนัซ่ึงแสดงขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรม ส่วนใน
ภาพท่ี 2 จะเป็นส่วนของฟังก์ชันของแอปพลิเคชันซ่ึงจะมีในส่วนของขอ้มูล  คุยกบับอทเพื่อขอค าปรึกษา และ
ส่วนของปุ่ มออกจากแอปพลิเคชนั 
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  ภาพที่ 3 หนา้แสดงผลการท างานของแชทบอท                      ภาพที่ 4 หนา้แสดงผลการท างานของแชทบอท 

 
จากภาพท่ี 3 และ 4 จะเป็นผลการแสดงค าตอบของบอทเม่ือผูใ้ชง้านพิมพค์  าถามในช่องแชทระบบก็จะ

ท าการแสดงค าตอบตามท่ีผูใ้ชไ้ดถ้ามค าถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 หนา้ขอ้มูลโรคออฟฟิศซินโดรม   ภาพที่ 6  หนา้แสดงผลการท างานของคียเ์วิร์ดท่ีใกลเ้คียงกนั 
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          ภาพที่ 7  หนา้แสดงผลการท างานของ         ภาพที่ 8  หนา้แสดงผลการท างานของคยีเ์วิร์ด 
         คยีเ์วิร์ดท่ีใกลเ้คียงกนั          ท่ีใกลเ้คียงกนั 
 

จากภาพท่ี 5 จะเป็นฟังก์ชันของการแสดงขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัโรคออฟฟิศซินโดรมและในส่วนของ 
ภาพท่ี 6 ภาพท่ี 7 และภาพท่ี 8 จะเป็นส่วนการทดลองผลโดยในค าท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อท่ีจะดูว่าจะสามารถแสดง
ผลไดต้รงตามขอ้มูลหรือไม่ 

 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 𝜇 𝜎 แปลผล 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
1 
2 
3 

ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement) 
ความสามารถของระบบในการตอบค าถาม 
ความสามารถของระบบในการวิเคราะห์ขอ้มูลค าถาม-ค าตอบ 
ความสามารถของระบบในการน าเสนอขอ้มูล 

รวม 
ด้านการท างานได้ตามหน้าที่ (Function) 
ความถูกตอ้งของการท างานระบบในภาพรวม 
ความถูกตอ้งของระบบในการจดัประเภทของขอ้มูล 
ความถูกตอ้งของระบบในการน าเสนอขอ้มูล 

รวม 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) 
ความง่ายในการเรียกใชร้ะบบ 
ความเหมาะสมในการออกแบบหนา้จอโดยภาพรวม 
ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพ 
ความสะดวกในการเขา้ใชร้ะบบ 
ความน่าใชข้องระบบในภาพรวม 

รวม 
ด้านประสิทธิภาพ (Performance) 
ความเร็วในการแสดงผล 
ความเร็วในการน าเสนอขอ้มูล 
ความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม 

รวม 

 
4.00 
3.39 
3.69 
3.69 

 
3.24 
3.31 
3.08 
3.21 

 
2.80 
3.53 
3.73 
3.47 
3.20 
3.35 

 
3.94 
4.20 
3.51 
3.88 

 
0.20 
0.72 
1.28 
0.73 

 
0.88 
0.64 
0.39 
0.64 

 
0.66 
0.75 
1.28 
0.70 
0.89 
0.85 

 
1.02 
0.82 
0.50 
0.78 

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวมทั้งหมด 3.51 0.76 มาก 
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การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย การพฒันาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ขอ้มูลและตอบ
ค าถามเก่ียวกับโรคออฟฟิศซินโดรม จากแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าในด้านตรงตามความต้องการ 
(Function Requirement) ผลรวมของดา้นอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.69 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
0.73 ในดา้นการท างานไดต้ามหน้าท่ี (Function) ผลรวมของดา้นอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.21 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.64 ในดา้นความง่ายต่อการใชง้าน (Usability) ผลรวมของดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.35 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.85 และในดา้นสุดทา้ยดา้นประสิทธิภาพ (Performance) 
ผลรวมของดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.88 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.78 โดยผลรวมทั้ง 4 ดา้น 
อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.51 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.76 โดยจะมี 2 ดา้นท่ีมีผลรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลางเท่ากนัไดแ้ก่ ดา้นการท างานไดต้ามหนา้ท่ี (Function) และดา้นความง่ายต่อการใชง้าน (Usability) และ
ดา้นท่ีมีระดบัความพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นตรงตามความต้องการ (Function Requirement) และดา้น
ประสิทธิภาพ (Performance)  ในส่วนของความแม่นย  าไดท้  าการทดลองใช้งานคียเ์วิร์ดท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อดูว่า
แสดงผลถูกตอ้งหรือไม่ จากการทดลองการใชง้านของผูพ้ฒันาพบว่าการท่ีมีคียเ์วิร์ดของค าถามท่ีใกลเ้คียงกนันั้น
สามารถแสดงผลขอ้มูลไดต้รงตามคียเ์วิร์ดท่ีตอ้งการไดรั้บขอ้มูล 
 

6. อภิปรายผล  
จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู ้ใช้งานพบว่ามีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก                          

มีประเด็นท่ีมีขอ้เสนอแนะมายงัผูพ้ฒันางานวิจยัในดา้นการท างานไดต้ามหน้าท่ีในฟังก์ชนัต่างๆ สามารถท างาน
ปกติแต่ยงัมีขอ้บกพร่องเสถียรภาพในการท างานอยู่บา้ง ส่วนของระบบแชทบอท สามารถพฒันาให้สามารถมี
ความฉลาดและโตต้อบการสนทนาให้ดีย่ิงขึ้นและควรมีช่องทางท่ีจะเปิดโอกาสให้ไดแ้สดงความคิดเห็นจาก               

การใช้งานแอปพลิเคชันเพ่ือน ามาพฒันาต่อจากส่ิงท่ีผูใ้ช้งานนั้นพบและแจง้เขา้มาได ้และควรท่ีจะมีระบบท่ี
ช่วยเหลือส าหรับผูใ้ชง้านเพ่ือให้ผูส้ามารถเขา้ใจวิธีการใชง้านไดไ้วย่ิงขึ้น และตอ้งสามารถให้ความชดัเจนจาก
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีไดน้ ามาเสนอในส่วนของการแสดงขอ้มูลแก่ผูใ้ชน้ั้นสามารถท างานไดอ้ย่างดีโดยท่ีระบบ
แชทบอทสามารถจ าแนกคียเ์วิร์ดของค าถามท่ีใกลเ้คียงกนันั้นสามารถแสดงผลขอ้มูลไดต้รงตามคียเ์วิร์ดท่ีตอ้งการ
ไดรั้บขอ้มูล 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความสนใจในการน าผลการวิจยัไปใชผู้ผ้ลิตและพฒันา แอปพลิเคชนัควรให้

ความส าคญักบัการพฒันาระบบให้ดีและมีเสถียรภาพย่ิงขึ้น รวมถึงพฒันาระบบแชทบอทให้มีความฉลาดมาก
ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้บริการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการให้บริการ การท างานของระบบใน
ช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ิมให้มีฟังก์ชนัการท างานท่ีสามารถช่วยเหลือให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ใจวิธีการใชง้านไดง้่าย
ย่ิงขึ้น และสามารถให้ความชดัเจนจากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลไดช้ดัเจนมากย่ิงขึ้นเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา สร้างตัวแบบการพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปีและพยากรณ์
แนวโน้มราคาราคาทองค าแท่งรายปี 2565 ดว้ยวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค  ใช้ขอ้มูลราคา
ทองค าแท่งรายปีตั้งแต่ปี 2508-2564 จ านวน 57 ตวัอย่าง จากเวบ็ไซต์สมาคมคา้ทองค า พยากรณ์แนวโน้มราคา
ทองค าแท่งดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด ขจดัการเปล่ียนแปลงตามดชันีฤดูกาลและการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ
ดว้ยค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี และค านวณความแม่นย  าของตัวแบบการพยากรณ์ด้วยค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน
สมบูรณ์ 
  ผลการศึกษา พบว่า ตวัแบบการพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปีไม่มีการเปล่ียนแปลงตามดชันีฤดูกาล
รายปี มีค่าการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร ระหว่าง 0.906-1.106 และการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติระหว่าง 0.9707- 

1.051 ซ่ึงค่อนขา้งน้อยไดต้วัแบบการพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปีต่อน าหนักทองค าหน่ึงบาทเป็น T̂eŶ =

บาท เม่ือ X)(072.0461.8T̂ += จุดเร่ิมต้นคือปี 2536 X มีหน่วยเป็นปี มีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน
สมบูรณ์เท่ากบั 4.193 พยากรณ์ราคาทองค าแท่งปี 2565 เท่ากบั 38,139.28 บาท 
 
ค าส าคัญ : ราคาทองค า, การพยากรณ์, อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค 
 

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 T̂eŶ = ’
X)(072.0461.8T̂ += .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 
 

ความส าคัญของปัญหา 
ทองค าเป็นโลหะท่ีทรงคุณค่าในตวัเองเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรม

เคร่ืองประดบั อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการส่ือสารโทรคมนาคม วงการแพทย ์เป็นตน้ ทองค าเป็นโลหะท่ี
ใช้แสดงความมัง่คัง่ของรัฐตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวตะวนัตกใช้ทองค าเป็นตวัช้ีวดัความมัง่คัง่ (Wealth) 
ตั้งแต่ ศตวรรษท่ี  14-16 และใชก้นัเร่ือยมา ทองค ามีความส าคญัในระดบัเศรษฐกิจในฐานะเป็นโลหะส่ือกลางแห่ง
การแลกเปล่ียนเงินตราและยงัถูกใชเ้พื่อแสดงฐานะทางการเงินการคลงัของประเทศ ซ่ึงในปี 2020 น้ี 10 ประเทศ 
ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี กองทุนการเงินระหว่างประเทศ อิตาลี ฝร่ังเศส รัสเซีย จีน สวิสเซอร์แลนด์ ญ่ีปุ่ น และ
อินเดีย มีทองค ารวมสูงถึง 25,920.1 ตัน (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) นอกจากระดบัประเทศแล้วนักลงทุนทั้งในรูปของ
องคก์รและบุคคล ส่วนใหญ่จะกระจายความเส่ียงโดยเขา้มาลงทุนทองค า เพราะทองค าเป็นเคร่ืองมือลงทุนท่ีดีมาก
ประเภทหน่ึง โดยเฉพาะช่วงท่ีค่าเงินดอลลาร์และเงินในหลาย ๆ สกุลเกิดการอ่อนตวั และมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดเงิน
เฟ้อสูงหลงัสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ท่ีจะลดลงในอนาคตอนัใกลน้ี้ ทองค าจึงมีแนวโน้มว่าราคาก็จะขึ้นสูง 
นกัลงทุนจึงเขา้มาลงทุนในทองค าในฐานะเป็นสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั ซ่ึงการลงทุนในทองค านั้นในปัจจุบนั มีอยู่
หลายรูปแบบไดแ้ก่ ลงทุนทองค าแท่ง การเทรดทอง การออมทอง Gold Future ราคาทองค าก็จะปรับเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง และดว้ยเหตุท่ี ปริมาณทองค า มีค่อนขา้งจ ากดั ทองค าส่วนใหญ่ถูกใช้ในการส ารองฐานะทางการเงิน              
การคลงัของประเทศ และในสถาบนัการเงินต่าง ๆ มีความตอ้งการทองค า และดนัให้ราคาทองค าปรับตวัสูงขึ้นใน
ตลาดโลก ในรูปแบบของการลงทุน ทองค า เป็นส่วนหน่ึงของการลงทุน การขึ้นลงของราคารทองค าจึงมีผลต่อ
การตดัสินใจการถือครองทองค าหรือการขายออกเม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทอื่น เช่น 
หุ้น กองทุน พนัธบตัร คริปโตเคอเรนซี การทราบแนวโน้มราคาทองค าล่วงหน้าจึงเป็นส่วนหน่ึงส าหรับการวาง
แผนการลงทุน 

การพยากรณ์ คือ การประมาณค่าหรือการท านายผลล่วงหน้าหรือในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นจากสาเหตุท่ีเรา
ก าหนดหรือท่ีเราทราบ การพยากรณ์เชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  วิธีวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Causal 
Method ) และ อนุกรมเวลา (Time Series Method) วิธีวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นวิธีการพยากรณ์ตวัแปรตามจาก
ตวัแปรอิสระ 1 ตวัหรือมากกว่า มกัใชก้บัขอ้มูลภาคตดัขวาง ( Cross-sectional Data ) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม ณ 
เวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น การศึกษาวิจยัมีวตัถุเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม
หรือพยากรณ์ในช่วงเวลาเดียวกนัเท่านั้น สร้างตวัแบบท่ีสมบูรณ์นักวิจยัจึงหันไปศึกษาการพยากรณ์ในรูปแบบ
อนุกรมเวลาแทน 
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การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีน าขอ้มูลอนุกรมเวลาในอดีตท่ีเก็บรวบรวมไวอ้ย่าง
ต่อเน่ือง อาจจะเป็นรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี มาวิเคราะห์หารูปแบบการเปล่ียนแปลงของ
ขอ้มูลในอดีตเพ่ือพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของขอ้มูลนั้นในอนาคต การพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมมีหลายวิธี เช่น   
วิธีแบบคลาสสิค วิธีปรับให้เรียบ และวิธีของบอกซ์และเจนกินส์ เป็นตน้ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาดว้ยวิธีแบบ
คลาสสิค วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และคณะ (2548) ไดเ้ขียนว่า เป็นวิธีวิธีหน่ึงในการวิเคราะห์ ขอ้มูลอนุกรมเวลาซ่ึง
จะแบ่งขอ้มูลอนุกรมเวลาออกเป็น 4 ส่วนประกอบไดแ้ก่ แนวโนม้ (Trend: T) สูงขึ้นจากอดีตสู่ปัจจุบนั แต่ไม่ไดข้ึ้น
เป็นเชิงเส้นอยา่งเดียวมีลกัษณะของการขึ้นอย่างรวดเร็วบา้ง มีการชะลอตวั มีการลดต ่าลงบา้งซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีอาจจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงตามดัชนีฤดูกาล (Seasonal: S) การเปล่ียนแปลงตามวฎัจกัร (Cycle: C) และ              
การเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ (Irregular Variation:I) จากเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น กัลยาณี คูณมี 
(2541) ไดอ้ธิบายว่า โดยรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ TS C I แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ความสัมพนัธ์  
ไดแ้ก่ รูปแบบผลคูณ (Y = T×S×C×I) และรูปแบบผลบวก (Y = T+S+C+I)  ส าหรับขอ้มูลอนุกรมเวลาทางดา้น
ธุรกิจ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2548) แสดงทรรศนะว่า ส่วนใหญ่มกัมีรูปแบบความสัมพนัธ์ของอนุกรมเวลาอยูใ่น
รูปแบบผลคูณ  

ราคาทองค าเป็นขอ้มูลทางธุรกิจชนิดหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามเวลา วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม คือ  
การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา พยากรณ์ราคาในอนาคต โดยคาดว่าจะมีลกัษณะการขึ้นลงเช่นเดียวกบัราคาในอดีต 
โดยใชก้ารพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค ซ่ึงเหมาะสมกบัการพยากรณ์อนุกรมเวลาทางดา้นการก าหนดให้
ข้อมูลอนุกรมเวลา (Y) เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ ง 4 ได้แก่ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงตามดัชนีฤดูกาล  
การเปล่ียนแปลงตามวฎัจกัร และ การเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ อยู่ในรูปผลคูณ  Y  = TSCI การศึกษาในคร้ังน้ี 
ผูวิ้จยัจึงใชก้ารพยากรณ์ขอ้อนุกรมเวลาแบบคลาสสิคพยากรณ์ สร้างตวัแบบราคาทองค าแท่งรายปีต่อน ้าหนกั 1 บาท 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองค าและแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ทดสอบความแม่นย  าด้วยค่าความ
คลาดเคล่ือนและทดลองพยากรณ์ราคาทองค าแท่งล่วงหนา้ ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างตวัแบบการพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปีดว้ยวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค 
2. เพื่อพยากรณ์แนวโนม้ราคาราคาทองค าแท่งรายปี 2565 สร้างตวัแบบการพยากรณ์ราคาทองค ารายปี 

 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

  ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

เวลา 
ราคาทองค าแท่งรายปี 

Y = TSCI 
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ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการหารูปแบบแนวโน้มของราคาทองค าแท่งในรูปแบบ

อนุกรมเวลาแบบคลาสสิคในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบผลคูณของ แนวโน้ม การเปล่ียนแปลงตามดชันีฤดูกาล 
การเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร และการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ (Y = TSCI ) 

2. ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูล ราคาทองค าแท่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลราคาทองค าแท่งแบบรายปีท่ีใน
ประเทศไทย หน่วยเป็นราคาต่อน ้ าหนกัทองค า 1 บาท ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ จากเวบ็ไซต์สมาคมผูค้า้ทองค าและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรในการศึกษา คือ ราคาทองค าแท่งต่อน ้าหนกั 1 บาทของประเทศ
ไทยรายปี ตั้งแต่ปี 2508-2564  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบกระบวนการแบบคลาสสิคในการพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปีและไดต้วัแบบแนวโน้ม
ราคาทองค าแท่งรายปีส าหรับพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปีเพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจการลงทุน 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือได้
ท่ีเก็บรวบรวมไวแ้ลว้น ามาศึกษาการแจกแจงของขอ้มูลแปลงค่าขอ้มูลให้มีแนวโน้มเป็นเชิงเส้นวิเคราะห์สร้าง
เป็นตวัแบบการพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปีในอนาคต 

1) ศึกษาการเคล่ือนไหวของข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษา 
การศึกษาลกัษณะการเคลื่อนไหวของขอ้มูลราคาราคาทองค าแท่งรายปี ปี 2508 – 2564 จากสมาคม             

ค้าทองค า (2564) จ านวน 57 ปี  เพ่ือพิจารณาว่าข้อมูลอนุกรมเวลาน้ี มีองค์ประกอบใดบ้างได้แก่ แนวโน้ม  
การเปล่ียนแปลงตามวฏัจักร การเปล่ียนแปลงตามดัชนีฤดูกาล และการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ ประเด็น
สอดคลอ้งกบับทความทางวิชาการของ คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ (2563)  ทีเขียนว่า สามารถพิจารณาจากการแจกแจง
ของข้อมูลราคาทองค าแท่งรายปีเปรียบเทียบกับเวลาเพื่อความเหมาะสมในการก าหนดองค์ประกอบใน                       
การวิเคราะห์  
 2) การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาดว้ยวิธีคลาสสิค โดยใชรู้ปองคป์ระกอบแบบผลคูณ 
ดงัสมการท่ี (1) 
      Y = TSCI      (1) 

 โดยท่ี Y คือ ขอ้มูลอนุกรมเวลา       T คือ แนวโนม้     S  คือ การเปล่ียนแปลงตามดชันีฤดูกาล   
C คือ การเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร       I  คือ การเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ  
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2404 

3) วิธีการศึกษา 
การวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลาดว้ยวิธีแบบคลาสสิคมีขั้นตอนการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ตรวจสอบลกัษณะของขอ้มูล 
2) สร้างสมการแนวโนม้และพยากรณ์ค่าแนวโนม้จากขอ้มูลและล าดบัเวลา 
3) ประมาณค่าแนวโนม้ การเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร และการเปล่ียนแปลงแบบผดิปกติ 
4) พยากรณ์ตวัแบบค านวณค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ 

การประมาณค่าแนวโน้ม 
             การวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองค าแท่งรายปี ก าหนดให้เวลาเป็นตวัแปรอิสระและการเคล่ือนไหวของ
ราคาทองค าแท่งเป็นตวัแปรตามโดยใชวิ้ธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Least squares method) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีความน่าเช่ือถือและ
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดค านวณไดด้งัสมการท่ี (2) 

bXaT̂ +=        (2) 
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t
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tt
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 โดยท่ี  a จุดเร่ิมตน้ของสมการแนวโนม้ ( x = 0),  b  ความชนัของสมการแนวโนม้ 
             Yt ราคาทองค าแท่งปีท่ี t                            Xt  เวลาปีท่ี t 
 

การขจัดค่าแนวโน้มจากข้อมูล 
              การขจดัค่าแนวโนม้ออกจากขอ้มลูใชวิ้ธีโดยหารราคาทองค าแท่งดว้ยค่าแนวโนม้เม่ือก าหนดว่าขอ้มลู
ไม่มีการเปล่ียนแปลงตามดชันีฤดูกาล ((1)/(2)) จะได ้ดงัสมการท่ี (3) 

                       CIT̂Y/ =        (3) 
การขจัดการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกต ิ

  การขจดัการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติและการเปล่ียนแปลงตามดชันีฤดูกาลออกจากขอ้มูลดว้ยวิธีหา
ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนต่อค่าแนวโนม้(Moving Average : MA )  

   MA = TC        (4) 
การค านวณค่าการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร  

  การหาค่าการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร นั้นหาโดยการหารค่าเฉล่ียของอตัราส่วนต่อค่าแนวโน้มดว้ย               
ค่าแนวโนม้( (4)/(2)) ไดค้่าการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร ดงัสมการท่ี (5)  

   C
T̂

T C
=         (5) 

การค านวณค่าการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกต ิ
             การหาค่าการเปล่ียนแปลงแบบผดิปกตินั้นหาโดยน าขอ้มูลอนุกรมเวลานัน่คือ ราคาทองค าแท่งรายปี
หารดว้ย ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนตอ่ค่าแนวโนม้ ( (1)/(4)) ไดผ้ลดงัสมการท่ี (6) 

I
TC

Y
=        (6) 
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การวัดความแม่นย าของตัวแบบทีน่ ามาใช้พยากรณ์ 
  การวดัความแม่นย  าใชค้่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error : 
MAPE) ค านวณไดจ้ากสูตรในสมการท่ี (7)  ค่า MAPE นอ้ยหมายถึงตวัแบบการพยากรณ์มีความแม่นย  าสูง 

    100%
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ŶY
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     (7) 

โดยท่ี tY  คือ ราคาทองค าแท่งจริงปีท่ี t    tŶ  คือ ราคาทองค าแท่งพยากรณ์ปีท่ี t      
                         n  คือ จ านวนขอ้มูล 
 

ผลการศึกษา 
1)  ตัวแบบการพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปี 

 ผลการตรวจสอบลกัษณะของข้อมูลราคาทองค าแท่งรายปี (P) พบว่ากราฟของข้อมูลมีลกัษณะการ              
แจกแจงมีแนวโน้มคลา้ยกบัการแจกแจงแบบเอ็กโพเนนเชียล จึงแปลงขอ้มูลดว้ยลอการิธึมฐาน e (Y= ln(P)) ได้
กราฟท่ีมีลกัษณะแนวโน้มเป็นเส้นตรง ดงัรูปท่ี 1 และจากกราฟขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้มูลรายปีและลกัษณะกราฟของ
ขอ้มูลจะพบว่าองค์ประกอบของขอ้มูลไม่มีลกัษณะของการเปล่ียนแปลงตามดัชนีฤดูกาล ดงันั้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลราคาทองค าแท่งรายปีน้ี จึงก าหนดให้องคป์ระกอบของขอ้มูลประกอบดว้ย แนวโนม้ (T) การเปล่ียนแปลง
ตามวฏัจกัร (C) และการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ (I)  และผลการประมาณค่าแนวโนม้ )T̂( ราคาทองค าแท่งรายปี 
(Y) ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุดก าหนดให้ X เป็นเวลามี หน่วยเป็นปีมีจุดเร่ิมตน้อยู่ท่ีปี 2536 และ Y = ln(P) ราคา
ทองค าแท่งรายปีเป็นตวัแปรตามจากสมการไดส้มการแนวโนม้ ดงัสมการท่ี (8) และกราฟเส้นแนวโนม้ดงัรูปที่ 2  

    x072.0461.8T̂ +=       (8) 
 

 
 

รูปท่ี 1 ลกัษณะแนวโนม้ของราคาทองค าแทง่ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2406 

 
 

รูปท่ี 2 ลกัษณะเส้นแนวโนม้ของราคาทองค าแห่ง 
 

การประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร 
  ขอ้มูลราคาทองค าแท่งท่ีใช้ในการศึกษามีหน่วยเป็นปีและลกัษณะของกราฟขอ้มูลไม่มีลกัษณะของ              
การเปล่ียนแปลงตามดชันีฤดูกาล จึงไม่น าค่าการเปล่ียนแปลงตามดัชนีฤดูกาลมาเป็นองค์ประกอบของขอ้มูล 
ดงันั้นขอ้มูลราคาทองค าแท่งจึงประกอบดว้ย แนวโน้ม การเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร และการเปล่ียนแปลงแบบ
ผิดปกติ ( Y = TCI ) ผูวิ้จยัจึงใช้การวิเคราะห์อตัราส่วนต่อการเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Ratio to moving average) ดว้ยวิธี
เคล่ือนท่ีคร้ังละ 5 หน่วยเพื่อขจดัการเปล่ียนแปลงท่ีผดิปกติออกจากแนวโนม้และการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัรไดดี้
ท่ีสุด (มีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ต ่าท่ีสุด) ผลของการเคล่ือนท่ีเฉล่ียข้อมูลอนุกรมเวลาจะ
เหลือองค์ประกอบเป็นแนวโน้มและการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร (TC ) เม่ือน าขอ้มูลอนุกรมเวลาเดิมหารดว้ย
ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีไดจ้ากการเฉล่ียเคล่ือนท่ีจะไดค้่าการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติดงัตารางท่ี 1 
 

 

รูปท่ี 3 ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร   
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รูปท่ี 4 ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัรพบว่า มีค่าระหว่าง 0.906 – 1.106 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 1.003 ซ่ึงจะมีค่าใกลเ้คียงกบั 1.00 ในช่วงระยะเวลา 57 ปีของราคาทองค าแท่งรายปีท่ีใชใ้นการศึกษาจุดสูงสุด
สัมพัทธ์ 2 ยอดห่างกัน 30 ปี มีจุดต ่าสุดสัมพทัธ์ 2 จุด ระยะห่างกัน 11 ปี จากจุดสูงสุดสัมพัทธ์ท่ี 1 ถึงจุดต ่าสุด
สัมพทัธ์ท่ี 1 มีระยะเวลา 20 ปี และจากจุดต ่าสุดสัมพทัธ์ท่ี 2 ถึงจุดสูงสุดสัมพทัธ์ท่ีสองใช้เวลา 10 ปี มีลกัษณะ                
ดังรูปท่ี 3 และตารางท่ี 1 ในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาของราคาทองค าแท่งรายปีจึงไม่น าการเปล่ียนแปลง 
ตามวฏัจกัรมาใช้ในการพยากรณ์ดว้ยสาเหตุท่ีมีค่าไม่แตกต่างจาก 1.00 มากนักและการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร             
ยงัไม่ชดัเจน ส่วนการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกตินั้นผลการศึกษาพบว่าเกิดขึ้นในรูปแบบท่ีไม่อาจท านายล่วงหน้าได้
มีค่าต ่าสุดสุมพทัธ์เท่ากับ 0.9707 และสูงสุดสัมพทัธ์เท่ากบั 1.051 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.051 ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบั 1.00  
รูปท่ี 4 และตารางท่ี 1 ดังนั้นการพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปีจึงไม่น าการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติมาค านวณ                  
ผลของการพยากรณ์ไดค้่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) = 4.193 เขียนเป็นตวัแบบสมการ
พยากรณ์ไดด้งัน้ี 

    x072.0461.8T̂Ŷ +==  

จุดเร่ิมตน้ของสมการแนวโนม้อยูท่ี่ปี 2536 ( x = 0) ,   X  เวลามีหน่วยปีท่ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลอนุกรมเวลาราคาทองค าแท่งรายปี 
พ.ศ. P Y=ln(P) T̂  MA I  C พ.ศ. P Y=ln(P) T̂  MA I  C 
2508 416 6.0300 6.43 - - - 2537 4745 8.4648 8.53 8.44 1.003 0.989 
2509 414 6.0300 6.51 - - - 2538 4712 8.4579 8.61 8.46 1.000 0.983 
2510 416 6.0307 6.58 6.07 0.993 0.923 2539 4792 8.4747 8.68 8.51 0.996 0.980 
2511 451 6.1115 6.65 6.07 1.006 0.913 2540 4869 8.4906 8.75 8.53 0.996 0.974 
2512 476 6.1654 6.72 6.09 1.012 0.906 2541 5748 8.6566 8.82 8.55 1.012 0.969 
2513 416 6.0307 6.80 6.16 0.980 0.906 2542 5144 8.5456 8.90 8.59 0.995 0.966 
2514 451 6.1115 6.87 6.30 0.971 0.917 2543 5426 8.5990 8.97 8.64 0.995 0.964 
2515 576 6.3561 6.94 6.53 0.974 0.940 2544 5766 8.6597 9.04 8.69 0.997 0.961 
2516 912 6.8156 7.01 6.79 1.003 0.968 2545 6355 8.7570 9.11 8.77 0.998 0.963 
2517 1497 7.3112 7.09 7.02 1.042 0.990 2546 7167 8.8772 9.19 8.86 1.002 0.965 
2518 1580 7.3652 7.16 7.21 1.022 1.007 2547 7844 8.9675 9.26 9.02 0.994 0.975 
2519 1379 7.2291 7.23 7.37 0.982 1.019 2548 8555 9.0543 9.33 9.17 0.987 0.983 
2520 1519 7.3258 7.30 7.51 0.976 1.028 2549 12900 9.4650 9.40 9.32 1.015 0.992 
2521 1989 7.5954 7.38 7.76 0.978 1.053 2550 13300 9.4955 9.47 9.48 1.001 1.001 
2522 3063 8.0272 7.45 8.02 1.001 1.076 2551 15350 9.6389 9.55 9.65 0.999 1.011 
2523 5660 8.6412 7.52 8.22 1.051 1.093 2552 17250 9.7556 9.62 9.80 0.995 1.019 
2524 4869 8.4906 7.59 8.40 1.011 1.106 2553 20050 9.9060 9.69 9.93 0.997 1.025 
2525 4239 8.3521 7.66 8.46 0.987 1.104 2554 27100 10.2073 9.76 10.03 1.018 1.027 
2526 4791 8.4745 7.74 8.41 1.008 1.086 2555 25900 10.1620 9.84 10.07 1.009 1.023 
2527 4233 8.3507 7.81 8.40 0.994 1.075 2556 24350 10.1003 9.91 10.07 1.003 1.016 
2528 4274 8.3603 7.88 8.46 0.989 1.073 2557 21150 9.9594 9.98 10.03 0.993 1.005 
2529 4708 8.4570 7.95 8.49 0.996 1.067 2558 20150 9.9110 10.05 9.99 0.992 0.994 
2530 5614 8.6330 8.03 8.52 1.013 1.062 2559 22800 10.0345 10.13 9.96 1.008 0.983 
2531 5644 8.6383 8.10 8.55 1.010 1.056 2560 21200 9.9618 10.20 9.97 0.999 0.977 
2532 5004 8.5180 8.17 8.55 0.997 1.046 2561 20300 9.9184 10.27 10.05 0.987 0.979 
2533 4916 8.5003 8.24 8.50 1.001 1.031 2562 22400 10.0168 10.34 10.09 0.992 0.976 
2534 4615 8.4371 8.32 8.45 0.999 1.016 2563 30400 10.32 10.42 - - - 
2535 4375 8.3837 8.39 8.44 0.994 1.006 2564 28300 10.25 10.49 - - - 
2536 4467 8.4045 8.46 8.43 0.997 0.996        

 

 
ผลการศึกษาขอ้มูลราคาทองค าแท่งรายปีสรุปเป็นตวัแบบการพยากรณ์ไดโ้ดยไม่น า การเปล่ียนแปลง

ตามวฏัจกัร การเปล่ียนแปลงตามดชันีฤดูกาล และการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ ไดต้วัแบบดงัน้ี 
 

   X)(072.0461.8Ŷ +=  

                                
0.072(X)8.461Ŷ

eeP
+

==  
 เม่ือ P ราคาทองค าแท่งรายปี,  Y = ln(P) , e  2.71825…  

2)  พยากรณ์แนวโน้มราคาทองค าแท่งปี 2565   

  10.549)92(072.0461.8Ŷ =+=  

                         28.139,38eP
10.549

==   
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อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าขอ้มูลราคาทองค าแท่งรายปีมีรูปแบบองคป์ระกอบเป็นผลคูณ (Y= TSCI) 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กลัยาณี คูณมี (2541) ท่ีรายงานว่า ราคาทองค าแท่งรายปีไม่มีค่าการเปล่ียนแปลงตาม
ดชันีฤดูกาลเพราะใชข้อ้มูลรายปีและลกัษณะการแจกแจงของเส้นกราฟของขอ้มูลไม่ปรากฏลกัษณะของกราฟท่ีมี
ผลมาจากการเปล่ียนแปลงตามดชันีฤดูกาล ส่วนการเปล่ียนแปลงตามวฎัจกัรและการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติมี
ค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัระหว่างค่าสูงสุดและต ่าสุดสัมพทัธ์ จึงไม่น ามาใชใ้นตวัแบบการพยากรณ์ราคาทองค าแท่ง
รายปี โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงตามวฏัจักรมีค่าสูงสุดและต ่าสุดสัมพัทธ์เกิดขึ้ นเพียง 2 รอบเท่านั้ นและ                      
ช่วงระยะเวลาของรอบทั้งสองไม่เท่ากันซ่ึงอาจจะเกิดจากวฏัจักรของราคาทองค าแท่งรายมีมีระยะเวลานาน
จ านวนขอ้มูลท่ีใช้ยงัไม่มากพอท่ีจะศึกษาการเปล่ียนแปลงตามวฎัจกัรไดอ้ย่างชดัเจน ส่วนการเปล่ียนแปลงแบบ
ผิดปกติในราคาทองค าแท่งรายปีนั้นจะเกิดขึ้นในสูงในช่วงปี 2512-2525 หลังจากนั้นการเปล่ียนแปลงแบบ
ผิดปกติจะมีค่าไม่สูงมากนกัผลการศึกษาราคาทองค าแท่งรายปีจึงมีองคป์ระกอบของขอ้มูลท่ีเด่นชดัเพียงแนวโนม้
ของราคาทองค าเพียงองคป์ระกอบเดียวเม่ือทดสอบความแม่นย  าของตวัแบบท่ีไดพ้บว่ามีความแม่นย  าสูงมีค่าเฉล่ีย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ เพียง 4.193 และเม่ือพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปีของปี 2565 ดว้ยสมการ
พบว่าราคาทองค าแท่งมีราคาบาทละ 3,8139.28 บาท ซ่ึงอาจจะราคาสูงกว่าปี 2564 มากแต่ก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะสภาพของภาวะการเงินของโลกท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะเงินเฟ้อในปี 2565 น้ี และการพยากรณ์ท่ีไดค้วร
น าค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัรและการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติของขอ้มูลมา
พิจารณาดว้ย หรืออาจจะใชวิ้ธีการพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพแนน
เชียลอย่างง่าย วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลของโฮลท์ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลของบราวน์ และวิธีปรับ
เรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลท่ีมีแนวโน้มแบบแดมในการศึกษาและพยากรณ์ราคาทองค ารายปีเช่นเดียวกบัการศึกษา
ของ คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ (2563) ซ่ึงไดศึ้กษาการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองค าแท่งรายเดือนแลว้
พบว่าวิธีการพยากรณ์ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดคือวิธีบอกซ์-เจนกินส์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการน าขอ้มูลราคาทองค าแท่งรายปีไปสร้างตวัแบบพยากรณ์โดยวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรม

เวลาแบบอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์ราคาทองค ารายปี เช่น วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีปรับ
เรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลของโฮลท์ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลของ 
บราวน์ และวิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพแนนเชียลท่ีมีแนวโนม้แบบแดม 

2. ควรมีการน าข้อมูลราคาทองค าแท่งรายเดือน รายไตรมาส หรือรายวนั มาศึกษาและสร้างตัวแบบ            
การพยากรณ์ราคาทองค าแท่งรายปี 

3. ทางดา้นธุรกิจน่าจะใชวิ้ธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาไปใชเ้พื่อเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนธุรกิจของ
ตนเอง  
 

เอกสารอ้างองิ    
กรุงเทพธุรกิจ. (2564 ). [ออนไลน์]. คน้เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2564 จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/   
กลัยาณี คูณมี. (2541). สถิติส ำหรับเศรษฐศำสตร์และธุรกิจ, พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โครงการพฒันาต ารา  

 ศูนยบ์ริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ.  

https://www.bangkokbiznews.com/news/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2410 

 
คชินทร์ โกกนุทาภรณ์. (2563). การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองค าแทง่, วำรสำรวิทยำศำสตร์และ 

 เทคโนโลยี มรย., 5(1) มกราคม-มิถุนายน. 
วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และคณะ. (2548). เทคนิคกำรพยำกรณ์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมเอกสาร 

วิชาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  
วิวรรณ กาญจนวจี. (2561). พยำกรณ์รำคำทองค ำด้วยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลักและตัวแบบกำรถดถอย                

เชิงเส้นแบบพหุคูณ, หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์. (2548). สถิติธุรกิจ, พิมพล์กัษณ์. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอด็ดูเคชนั อินโดไชน่า. 
สมาคมคา้ทองค า. (2564). [ออนไลน์]. คน้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2564  จาก https://www.goldtraders.or.th  
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2411 

การศึกษาแนวความคิดในการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการเต้าหู้ไข่ 
THE STUDY OF CONCEPT NUTRITION IMPROVEMENT OF EGG TOFU 

 

ทัศน์พล  ปานิเสน 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
E-mail: Thassapol_p@mail.rmutt.ac.th 

อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์* 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Corresponding author E-mail: orawan_o@rmutt.ac.th 
พมิพ์สิรี สุวรรณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

E-mail: pimsiree_s@rmutt.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิด พฤติกรรมและความต้องการของผูสู้งอายุท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์เตา้หู้ไข่ เป็นการส ารวจโดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ส ารวจผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 60 
ปีขึ้นไป ท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี จ านวน 100 คน และเม่ือทดสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา (IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ียดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.74 จากการส ารวจพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 60-64 ปี และส่วนใหญ่มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีรายได้ต่อเดือนเฉล่ียต่อเดือน       
น้อยกว่า 10,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง และจากการส ารวจผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยม
เลือกผลิตภณัฑ์ท่ีให้สารอาหารโปรตีนทดแทนเน้ือสัตว ์คือ เตา้หู้ โดยชนิดเตา้หู้ท่ีผูบ้ริโภควยัน้ีส่วนใหญ่เลือก
บริโภค คือ เตา้หู้ไข่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารรสจืด เมนูแกงจืดเตา้หู้ ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เตา้หู้ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมาก
ท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ มีฉลาก ระบุส่วนผสม วนัเดือนปี รองลงมาไดแ้ก่ คุณค่าทางโภชนาการ ดา้นราคาไดแ้ก่
ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่ายไดแ้ก่ สะดวกต่อการซ้ือหรือมีจ าหน่าย
ใกล้บ้าน ด้านส่งเสริมทางการตลาดได้แก่ มีตัวอย่างให้ชิม และด้านบรรจุภณัฑ์ได้แก่ บรรจุภณัฑ์ท่ีมีข้อมูล
ครบถว้น ปัญหาของผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่พบว่า คุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถว้น หากมีการพฒันาผลิตภณัฑ์เตา้หู้ไข่ 
ผูบ้ริโภคตอ้งการเสริมผกัสมุนไพรท่ีมีกากใย และสารอาหารท่ีมีประโยชน์ในการป้องกนั และบรรเทาโรคเร่ือรัง
ต่างๆ ได ้และเพื่อท าให้ผลิตภณัฑน่์าสนใจและสะดวกต่อการน ามาบริโภค จึงมีแนวคิดท่ีจะน าเทคนิคโมเลกุลมา
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ประยกุตใ์ชด้ดัแปลงผกัเสริมในเตา้หู้ไข่ เพื่อลดอคติต่อผกัและสมุนไพรบางชนิด และสร้างความแปลกใหม่ให้กบั
ผลิตภณัฑ ์อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มท่ีรักสุขภาพ อยา่งสูงสุด 
 

ค าส าคัญ: แนวความคิด, การพฒันาผลิตภณัฑ,์ เตา้หู้ไข่, ผูสู้งอาย ุ
 

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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบนัในสังคมไทย มีแนวโน้มสังคมผูสู้งอายุเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการรายงานของ (ส านกังาน

คณะกรรมการ การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) ท่ีคาดการประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 
2553-2558 พบว่า วยัเด็กและวยัแรงงานลดลง ขณะท่ีประชากรสูงวยัสูงขึ้นและยงัมีแนวโนม้อายยืุดยาวขึ้นเช่นกนั 
จนเขา้สู่การเป็นสังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในวยัน้ี มกัจะพบความเส่ือมลง
ของอวยัวะต่างๆของร่างกาย อนัเป็นผลมาจากการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีผ่านมา 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูสู้งอายุเกิดโรคและความเจ็บป่วยเร้ือรัง (สุพิชญา หวงัปิติพาณิชย,์ 2561) ศึกษาการจดัการ
ทรัพยาการเพื่อการดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0 พบผูสู้งอายุเป็นกลุ่มโรค NCDs อาทิเช่น 
โรคความดนัโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน เช่นเดียวกบั (กองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 
เป็นปัญหาให้ผูสู้งอายุมีความต้องการปริมาณอาหารลดน้อยลงเน่ืองจากปัญหาสุขภาพ ปัญหาเร่ืองการเคี้ยว 
ในขณะท่ีความตอ้งการสารอาหารของร่ากายยงัคงเดิม ดงันั้นอาหารของผูสู้งอาย ุจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมใหมี้
ปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย และมีเ น้ือสัมผสัท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุ และ
ผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ไข่ เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์เหมาะส าหรับผูสู้งอายุ 
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เต้าหู้ไข่ (Egg Tofu) เป็นผลิตภณัฑ์จากไข่และนมถัว่เหลือง ในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมของบุคคลทั่วไป 
เน่ืองจากมีเน้ือสัมผสัอ่อนน่ิมและยอ่ยง่าย สามารถน ามาประกอบอาหารไดห้ลากหลายเมนู มีสารอาหารมากมาย
อาทิเช่น แคลเชียม เหลก็ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 โอเมกา้ 6  โฟลิก และโปรตีนเลซิตินท่ีมากกว่าเน้ือสัตวบ์างชนิด 
ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีส าคญัในการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย (อุษาพร ภูคสัมาส, 2560) ช่วยเสริมสร้าง 
การท างานของระบบประสาทและความทรงจ า (ณัฐพนธ์ นันทพรพิสุทธ์ิ, 2560) และประโยชน์อื่นๆ มากมาย               
แต่ในเตา้หู้ไข่ยงัขาดสารอาหารท่ีมีกากใย และสารอาหารท่ีมีส่วนช่วยลดหรือบรรเทาโรคกลุ่ม NCDs ซ่ึงเป็น
สารอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับผูสุ้งอาย ุ 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ไข่ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ และ
ปัญหาท่ีผูสู้งอายพุบ โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการส ารวจผูบ้ริโภค เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีน าไปสู่แนวทาง
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์เตา้หู้ไข่ ให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูสู้งอายุ อีกทั้งเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มี
ความหลากหลายเพ่ิมทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ และเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไปไดใ้นเชิงพานิชย ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวความคิดของผูบ้ริโภคในการพฒันาผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ไข่  
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
3.1 เตา้หู้ไข่ (Egg tofu) เป็นผลิตภณัฑจ์ากไข่และนมถัว่เหลือง และในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย

ในแถบเอเชีย มีเน้ือสัมผสัอ่อนน่ิม ไม่แขง็หรือไม่เหลวเกินไป หรือมีฟองอากาศ ซ่ึงลกัษณะท่ีดีของเตา้หู้ตามหลกั 
(ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2547) คือ ตอ้งไม่มีการแยกตวัของน ้ าในบรรจุภณัฑ์ สีตอ้งมีสีขาว
หรือเหลืองตามธรรมชาติ และไม่พบส่ิงแปลกปลอมในส่วนผสมท่ีใช้ และต้องมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า               
ร้อยละ 5 โดยน ้ าหนกั คุณภาพทางจุลินทรีย ์ตอ้งไม่เกิน 5×104 โคโลนีต่อ 1 ตวัอย่าง และจุลินทรียอ์ื่นๆ อาทิเช่น 
ซาลโมเนลา (Salmonella spp.) สตาฟิโลค็อกคสั ออเรียส (Staphylococcus aureus) ตอ้งไม่พบในตวัอย่าง 25 กรัม 
และ 0.1 กรัม  ตามล าดบั มีสารอาหารมากมาย เช่น โปรตีน ไขมนัไม่อ่ิมตวั ธาตุเหล็ก โอเมกา้ 3,6 และอื่นๆ ท่ีมี
ส่วนช่วยให้ระบบการท างานของประสาทและสมองท างานมีประสิทธิภาพ และประโยชน์อื่นๆมากมาย (ณัฐพนธ์ 
นนัทพรพิสุทธ์ิ, 2560) 

3.2 ผูสู้งอายุ (Elderly) คือ ผูท่ี้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร่างกายเจริญเติบโตถึงขั้นสุด และมีการเปล่ียนแปลง
หลายดา้น ทั้งร่างกาย สมอง อารมณ์และสังคม เป็นวยัท่ีตอ้งการการดูแลอย่างใกลชิ้ดเน่ืองจากมกัจะพบปัญหาใน
ทุกๆ ดา้นโดยเฉพาะดา้นสุขภาพ สูญเสียบทบาท ความสามารถในการพึ่งพาตนเองตอ้งการความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น เพ่ือความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข เช่น อญัลี จุมพฎจามีกร 
และสเปญ อุ่นอนงค ์(2557) แนะน าวิธีอยูอ่ยา่งไรให้เป็นสุขในวยัสูงอายุ 

3.3 พรรณนภา ไซยเกลา้ และศรัญญา วอขวา (2561) ศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์เตา้หู้ไข่แครอทเสริม
แป้งขา้วโพด พบว่า ปริมาณแป้งขา้วโพดท่ีเสริมแป้งขา้วโพด 0.5 กรัม มีค่า L* 76.66 a*4.49 และ b* 28.72 มีค่า
ความแขง็ ค่าความสามารถเกาะกนั และค่าการคืนตวั มีค่า 8.18 กรัม (g), 0.39 มิลลิเมตร (mm), และ 2.39 มิลลิเมตร 
(mm) การวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีพบว่า มีปริมาณโปรตีน เย้ือใย ไขมนั ความช้ืน เถา้ และคาร์โบไฮเดรต               
มีค่า 12.86, 0.51,6.46,83.18,2.67,3.74 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1197/staphylococcus-aureus-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
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3.4 กนัต์กนิษฐ์ สังขพิทกัษ์ และคณะ (2558) ศึกษาคุณภาพ ความปลอดภยั และลกัษณะทางประสาท
สัมผสัของเตา้หู้ไข่ท่ีผลิตจากไข่นกกระทาร้าว พบว่าคุณค่าทางกายภาพ ค่าสีของเตา้หู้ไข่ (L* b*) ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ (P > 0.05) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา  ยกเวน้ค่า a* ท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05)                        
ในสัปดาห์ท่ี 3 ผลการตรวจวดัค่า pH พบว่า มีค่าเพ่ิมขึ้น เน้ือสัมผสั พบว่า ค่าความแขง็ การเกาะกนัความคงทนต่อ
การเคี้ยว แรงท่ีใช้ในการเคี้ยว และแรงเฉือน ดา้นคุณภาพจุลินทรีย ์พบว่าไม่พบจุลินทรียร์วม และคะแนนทาง
ประสาทสัมผสัในทุกดา้นไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (P > 0.05) 

3.5 พิมพพ์ิชญ์ิ สังขแ์ป้น และคณะ (2554) การยืดอายกุารเก็บรักษาเตา้หู้หลอดไข่ไก่โดยใชไ้นซิน พบว่า 
การเติมไนซินร้อยละ 0.01 และ 0.015 โดยน ้ าหนกัของวตัถุดิบ มีประสิทธิภาพในการยืดอายุการเก็บรักษาเตา้หู้ไข่ไก่
ไดน้านมากกว่า 15 วนัและ 20 วนัตามล าดบัในขณะท่ีเตา้หู้หลอดไข่ไก่ท่ีเติมสารกนัเสียชนิดอ่ืนเก็บไดไ้ม่ถึง 3 วนั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยการศึกษาขอ้มูลจากงานวิจยั หนงัสือ เอกสารส่ิงพิมต่างๆ หรืออินเทอร์เนต็ 

ท่ีมีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะท าการศึกษา คือ การศึกษาแนวความคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์เตา้หู้ไข่ เพื่อให้ได้
ข้อมูลต่างๆ ท่ีจะใช้ในการส ารวจได้อย่างครบถ้วน เช่น กลุ่มบริโภค พฤติกรรม ปัจจัยต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในการเลือกซ้ือ 

4.2 ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจโดยท าการออกแบบเคร่ืองมือในการส ารวจ คือ แบบสอบถาม
เพ่ือศึกษาแนวความคิดของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ไข่  

4.3 น าเคร่ืองมือเสนอให้ผู้เช่ียวชาญประเมินและตรวจสอบ น าแบบสอบถามมาทดสอบหาความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอาหารและโภชนาการ และงานวิจยั จ านวน 3 ท่าน โดยการประเมิน
เป็นรายขอ้ดว้ยวิธี Index of Item Objective Congruence (IOC) พิจารณาความถูกตอ้งตามองคป์ระกอบท่ีจะศึกษา
และภาษาท่ีใช ้เพื่อให้ไดข้อ้ค าถามท่ีเที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์เหมาะส าหรับการน าไปส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 

4.4 การปรับปรุงเคร่ืองมือ เม่ือผ่านการประเมินและตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านเรียบร้อย                     
ท าการปรับปรุงเคร่ืองมือตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ มีความถูกต้อง และ
แบบสอบถามมีเน้ือหาท่ีครอบคลุม เหมาะสมเพ่ือให้ไดข้อ้ค าถามท่ีมีความสมบูรณ์ 

4.5 ส ารวจผู้บริโภค ในการส ารวจผูบ้ริโภคโดยแจกแบบสอบถาม เพื่อศึกษาแนวความคิดของผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายในการพฒันาผลิตภณัฑ์เต้าหู้ไข่ กลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 
จ านวน 100 คน โดยใชต้ารางสุ่มก าหนดกลุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือน + 10 เทียบจ านวนประชากรวยัสูงอายุใน จังหวดัปทุมธานี และวิธีการคดัเลือก
ผูบ้ริโภคตอบแบบสอบถาม แบบสุ่มบงัเอิญ ซ่ึงมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีบริโภคเตา้หู้ เพื่อส ารวจขอ้มูลจากผูบ้ริโภค 
และรวบรวมขอ้มูลน ามาสร้างแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล เ ม่ือได้ข้อมูลในการส ารวจจากการเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ น าขอ้มูลจากแบบสอบถามประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS (Statistical 
Package for the Social Science) วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ซ่ึงจะแสดงจ านวนความถ่ีร้อยละของขอ้มูลในแต่ละขอ้
ของแบบสอบถามขอ้นั้นๆ โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน จากนั้นด าเนินการสรุป 
ประเมินผล และวิเคราะห์ในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลท่ีได้น ามาเป็นแนวทางในการพฒันา
ผลิตภณัฑต์่อไป 
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5. ผลการวิจัย 

5.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการสืบคน้ขอ้มูลจากงานวิจยั หนงัสือเอกสาร
ส่ิงพิมพต์่างๆ อินเตอร์เน็ต พบว่า แบบสอบถามควรมีขอ้มูลเก่ียวกบั ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม             
การบริโภคเต้าหู้ ปัจจัยในด้านต่างๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เต้าหู้ อาทิเช่น ด้านผลิตภณัฑ์                 
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และด้านบรรจุภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับการพฒันา
ผลิตภณัฑ์เตา้หู้ไข่ เช่น ปัญหาท่ีพบในการบริโภคเตา้หู้ไข่ และถา้มีการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการส าหรับผูสู้งอายุ 
โดยการเสริมผกัสมุนไพรลงในเตา้หู้ไข่ ท่านคิดว่าควรจะเสริมชนิดใด (เลือกเรียงล าดบั 3 อนัดบั) เป็นตน้ 

5.2 ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ พบว่า แบบสอบถามโดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ น ้ าหนกั ส่วนสูง การศึกษา 

รายได ้และโรคประจ าตวั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน และใชว้างแผนเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์
ให้ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเจาะกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได ้

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เตา้หู้ เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคและตลาด อาทิเช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีท่าน
คิดว่าให้โปรตีนสูงสามารถทดแทนเน้ือสัตวท่ี์เหมาะส าหรับผูสู้งอายุ ท่านรู้จกัผลิตภณัฑ์จากถัว่เหลืองประเภท
ใดบา้ง ความถ่ีในการรับประทานเตา้หู้ใน 1 สัปดาห์ เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เตา้หู้ไข่ มีสเกล 5 ระดบัให้ผูบ้ริโภคให้
คะแนนตามความรู้สึก ขอ้มูลในส่วนน้ีใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์จะท าให้ทราบถึงความส าคญัใน             
แต่ละด้านท่ีผูบ้ริโภคใส่ใจ เช่น ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด และดา้นบรรจุภณัฑ ์

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเพื่อการพฒันาผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ ขอ้มูลในการพฒันาผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ ทดสอบผูบ้ริโภค
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภค  เช่น ปัญหาท่ีพบใน                    
การบริโภคเตา้หู้ไข่ 

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 
5.3 เสนอเคร่ืองมือให้ผู้เ ช่ียวชาญประเมินและตรวสอบ จากการตรวจสอบประเมินตรวจสอบ                       

ความถูกตอ้ง ของเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่า รายการประเมินทุกขอ้โดยรวมมีค่า IOC เท่ากบั 0.74 แสดง
ว่าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดน้ั้น มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เก็บขอ้มูล การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเตา้หู้ไข่
ต่อไป โดยมีบางหวัขอ้ท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ซ่ึงควรมีการปรับปรุงในหวัขอ้นั้นๆ 

5.4 ปรับปรุงเคร่ืองมือ  จากการตรวจสอบเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีบางหัวขอ้มีค่า 
IOC ต ่ากว่า 0.50 จึงได้ท าการปรับปรุง ดังน้ี ส่วนท่ี 1  ข้อท่ี 2 อายุ ข้อท่ี 5 อาชีพ และ ข้อท่ี 7 เป็น ท่านมีโรค
ประจ าตวัหรือไม่ ส่วนท่ี 2  ขอ้ท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีท่านคิดว่าให้โปรตีนสูงสามารถทดแทนเน้ือสัตวเ์หมาะส าหรับ
ผูสู้งอายุท่ีสุด ขอ้ท่ี 5 ความถ่ีท่ีท่านรับประทานเตา้หู้ใน 1 สัปดาห์ ขอ้ท่ี 6 ท่านนิยมเลือกซ้ืออาหารพร้อมทานใน
สถานท่ีใดมากท่ีสุด ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 3.1.4 ผลิตภณัฑ์มีให้เลือกหลายขนาด (ปริมาณ) ข้อท่ี 3.2.3 หลากหลายราคา
ตามปริมาณสินคา้ 3.2.1  และขอ้ท่ี 3.3.3 ผูเ้ช่ียวชาญมีความไม่แน่ในค าถามขอ้น้ี 3.5.2 คงคุณภาพ หรือยืดอายขุอง
ผลิตภณัฑ์ 3.5.5 สะดวกต่อการน าไปอุ่น ส่วนท่ี 4 ขอ้ท่ี 3 ขอ้ท่ี 4 เติมประโยคให้สมบูรณ์ ท าการปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม  เพ่ือให้ได้ข้อค าถามท่ีมี                       
ความสมบูรณ์ 
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5.5 ส ารวจผู้บริโภค 
5.5.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค จ านวน 100 คน พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

คิดเป็นร้อยละ 62.00 อายุอยู่ระหว่าง 60-64 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมีค่า BMI ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ                  
คิดเป็นร้อยละ 43.00 วยัสูงอายุไม่ไดป้ระกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีรายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 74.00 โรคท่ีพบส่วนใหญ่ คือ โรคความดนัโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 34.61             

5.5.2 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเตา้หู้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกผลิตภณัฑท่ี์
ให้สารอาหารโปรตีนทดแทนเน้ือสัตว ์คือ เตา้หู้ คิดเป็นร้อยละ 73.00  และผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภครู้จกัท่ีผลิตจาก               
ถัว่เหลือง ส่วนใหญ่เลือกผลิตภณัฑ์เต้าหู้ คิดเป็นร้อยละ 34.07 ประเภทเตา้หู้ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภค 
เตา้หู้ไข่ คิดเป็นร้อยละ 45.12 และส่วนใหญ่นิยมรับประทานเมนูแกงจืดเตา้หู้ คิดเป็นร้อยละ 50.25 ผูสู้งอายุชอบ
อาหารรสจืด คิดเป็นร้อยละ 85.1 และความถ่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภค 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 57.00 
และสถานท่ีท่ีซ้ืออาหารพร้อมรับประทานส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าซ้ือจากตลาดสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.00 

5.5.3 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเตา้หู้ 
การส ารวจขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เตา้หู้ไข่ 

ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบรรจุภณัฑ์  (ดังแสดงในตารางท่ี 1) ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจะท าการแจกแจงเป็นค่าเฉล่ีย และระดบั
ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ไข่ 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ไข่ดา้นต่างๆ 

ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ x̅ ± S.D. ระดบัความส าคญั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)   
   1. รสชาติของผลิตภณัฑ์ 4.11±0.68 มาก 
   2. คุณค่าทางโภชนาการ 4.16±0.67 มาก 
   3. ผลิตภณัฑม์ีช่ือเสียง/เป็นท่ีรู้จกั 3.74±0.73 ปานกลาง 
   4. ผลิตภณัฑม์ีให้เลือกหลายขนาด (ปริมาณ) 3.60±0.79 มาก 
   5. ผลิตภณัฑม์ีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 4.12±0.60 มาก 
   6. ผลิตภณัฑม์ีฉลาก ระบุส่วนผสม/วนัเดือนปี ผลิตและหมดอายุ 4.24±0.55 มาก 

รวม 3.99±0.67 มาก 
ดา้นราคา (Price)   
   1. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 4.22±0.61 มาก 
   2. มีป้ายแสดงราคาท่ีแสดงชดัเจน 4.16±0.54 มาก 
   3. มหีลายระดบัราคาตามปริมาณสินคา้ 3.88±0.67 มาก 

รวม 4.08±0.60 มาก 
ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place)   
   1. สถานท่ีจ าหน่ายใกลบ้า้น 4.29±0.55 มาก 
   2. มีตวัแทนจ าหน่าย 3.35±0.59 ปานกลาง 
   3. บริการสั่งซ้ือผ่านอินเตอร์เน็ต 3.17±0.60 ปานกลาง 
   4. ร้านสะดวกซ้ือ 3.85±0.65 มาก 
   5. ห้างสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต 3.55±0.79 ปานกลาง 

รวม 3.64±0.64 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ x̅ ± S.D. ระดบัความส าคญั 

ดา้นส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)   
1. มีตวัอย่างให้ทดลองชิม 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
3. มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
4. จดับูทแสดงสินคา้ 

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

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.59±0.67 มาก 
ดา้นบรรจุภณัฑ ์(Packaging)   
   1. บรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม 3.77±0.77 ปานกลาง 
   2. มคีุณภาพ หรือยืดอายขุองผลิตภณัฑ์ 4.11±0.65 มาก 
   3. สามารถปกป้องผลิตภณัฑไ์ด ้ 4.07±0.65 มาก 
   4. บอกขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดค้รบถว้น 4.08±0.64 มาก 
   5. สะดวกต่อการน าไปอุ่น 4.16±0.56 มาก 
   6. สะดวกต่อการขนส่ง 4.06±0.63 มาก 
   7. มขีอ้มูลโภชนาการ 4.17±0.64 มาก 

รวม 4.06±0.65 มาก 
หมายเหตุ : ±หมายถึงส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
จากตารางท่ี 1 ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ให้ความส าคญักบั ผลิตภณัฑ์มี

ฉลาก ระบุส่วนผสม วิธีบริโภค วนัเดือนปี ท่ีผลิตและหมดอายุค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24±0.55 รองลงมา คือ คุณค่าทาง
โภชนาการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16±0.67  ปัจจยัทางดา้นราคา พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัราคาเหมาะสมกบั
ปริมาณและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22±0.61  และปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย พบว่าผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัการจ าหน่ายใกลบ้า้นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29±0.55 ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัมีปัจจยัท่ีมีตวัอย่างให้ชิมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80±0.75 ปัจจยัทางดา้น
บรรจุภณัฑ ์พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑมี์ขอ้มูลโภชนาการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17±0.64  

5.5.4 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลในการพฒันาผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ไข่ พบว่า ปัญหาในการบริโภคเตา้หู้ไข่มากท่ีสุด
ของผูบ้ริโภคคือ คุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 37.87 และจากความคิดเห็นของผูบ้ริโภค
เก่ียวกบัการเสริมขา้วลงในเตา้หู้ไข่เพ่ือเพ่ิมสารอาหารในเตา้หู้ไข่ผูบ้ริโภคให้ความชอบมากท่ีสุดคือ ขา้วไรซ์เบอร์
ร่ี คิดเป็นร้อยละ 44.29 ความคิดเห็นการเสริมผกัสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมสารอาหารในเตา้หู้ไข่ ผูบ้ริโภคให้ความเห็นว่า 
อนัดับท่ี 1 คือ ต าลึง คิดเป็นร้อยละ 38.61 อนัดับท่ี 2 คือ ขึ้นฉ่าย คิดเป็นร้อยละ 23.32 อนัดับท่ี 3 คือ แครอท                
คิดเป็นร้อยละ 30.07 และรูปแบบผกัท่ีผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปเสริมในเต้าหู้ไข่              
มากท่ีสุด คือ การน าไปป่ันและขึ้นรูปเป็นเส้น  คิดเป็นร้อยละ 60.00 และม้ืออาหารท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า
พฒันามากท่ีสุดคือ ม้ือเช้า คิดเป็นร้อยละ 72.00 และความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการพฒันาเตา้หู้ควรจะ
พฒันาเป็นรูปแบบเพ่ือการบริโภคประเภทใดมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ น ามาปรุงก่อน
บริโภค คิดเป็นร้อยละ 44.00 
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6. อภิปรายผล  
6.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากการส ารวจพบว่า แบบสอบถามควรมีข้อมูลเก่ียวกับ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคเตา้หู้ ปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เต้าหู้ 
รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์เตา้หู้ไข่ (นฤมล จิตรเอ้ือ และคณะ, 2561) ไดศึ้กษาการใชเ้คร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยั เพื่อให้ไดผ้ลก่ีศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด 

6.2 ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ พบว่า แบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี  2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เต้าหู้ ส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ไข่ ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเพื่อการพฒันาผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 
(สิรินทร์ สิริการตก์ุล, 2561) พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปในประเทศ
ไทย ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อพฒันาผลิตตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

6.3 เสนอเคร่ืองมือให้ผู้เช่ียวชาญประเมินและตรวสอบ จากการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั  
พบว่า รายการประเมินทุกขอ้โดยรวมมีค่า IOC เท่ากบั 0.74 แสดงว่าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดน้ั้น มีความเหมาะสมใน
การน าไปใชเ้ก็บขอ้มูล การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเตา้หู้ไข่ต่อไป โดยมีบางหวัขอ้ท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ซ่ึง
ควรมีการปรับปรุงในหวัขอ้นั้นๆ สอดคลอ้งกบั (อรนุช ศรีสะอาด, 2538) ท่ีกล่าวถึง เกณฑก์ารตดัสินค่า IOC ถา้มี
ค่ามากกว่า 0.50  แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รงวตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือหานั้น แสดงว่าขอ้ค าถามขอ้นั้น
สามารถใชไ้ด ้

6.4 ปรับปรุงเคร่ืองมือ จากการตรวจสอบเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีบางหวัขอ้มีค่า IOC 
ต ่ากว่า 0.50 จึงไดท้  าการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้ก็บขอ้มูล การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
เตา้หู้ไข่ต่อไป  

6.5 ส ารวจผู้บริโภค  
6.5.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค จ านวน 100 คน พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

โรคท่ีพบส่วนใหญ่ คือ โรคความดนัโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 34.61 (นิพพาภทัร์ สินทรัพย ์เเละคณะ, 2560) กล่าวว่า 
โรคความดนัโลหิตสูง เป็นโรคเร้ือรังท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยซ่ึงมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และ (ส านกังานสถิตแห่งชาติ, 2555) กล่าวว่าจากการส ารวจผูสู้งอายุในประเทศไทย 
พ.ศ. 2554 พบว่าร้อยละ 52.76 ของผูสู้งอายุประสบกบัโรคใดโรคหน่ึง หรือมากกว่า กลุ่มโรคท่ีผูสู้งอายุไทยเป็น
กนัมากล าดบั 1  คือ ความดนัโลหิตสูงคิดเป็นร้อยละ 33.69  

6.5.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเตา้หู้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภค เตา้หู้ไข่ 
คิดเป็นร้อยละ 45.12 อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริโภควยัน้ีมีปัญหาเก่ียวกบัการบริโภคอาหารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เลือก
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะอ่อนน่ิม รับประทานง่าย (วรัญญา มณีรัตน์ และคณะ, 2558) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูสู้งอายุ
พบว่ามีปัญหาดา้นสุขภาพฟัน โดยพบว่าใส่ฟันปลอม (คณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2559) กล่าวว่า
อายุท่ีเพ่ิมขึ้นการท างานของโฮโมนเอสโตรเจนลดลง มีผลท าให้มีการดึงแคลเซียมจากกระดูกเขา้มาในกเลือด                
ท าให้กระดูกบางลง และพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานเมนูแกงจืดเตา้หู้ คิดเป็นร้อยละ 50. 25 และ
ความถ่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ บริโภค 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ และสถานท่ีท่ีซ้ืออาหารพร้อมทานส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
ซ้ือ จากตลาดสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.00 

 6.5.3 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเตา้หู้ ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ให้ความส าคญักบั 
ผลิตภณัฑมี์ฉลาก ระบุส่วนผสม วิธีบริโภค วนัเดือนปี ท่ีผลิตและหมดอายคุ่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24±0.55 รองลงมาคือ
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คุณค่าทางโภชนาการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16±0.67  เช่นเดียวกบั ทิพวลัย ์สุวรรณรัษ ์(2560) ศึกษานวตักรรมอาหาร
สุขภาพส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีสารอาหารครบถ้วนตามความตอ้งการเฉพาะวยัสูงอายุสามารถบริโภคได้สะดวก                 
ดา้นราคา พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.22±0.61  และดา้นการจดัจ าหน่าย พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัการจ าหน่ายใกลบ้า้นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.29±0.55 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัมีปัจจยัท่ีมีตวัอย่างให้ชิมมากท่ีสุด               
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80±0.75 ด้านบรรจุภณัฑ์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับบรรจุภณัฑ์มีขอ้มูลโภชนาการ                 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17±0.64  

 6.5.4 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลในการพฒันาผลิตภณัฑเ์ตา้หู้ไข่ พบว่า ปัญหาในการบริโภคเตา้หู้ไข่มากท่ีสุด
ของผูบ้ริโภคคือ คุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถว้น คิดเป็นร้อยละ 37.87  (เกณิกา จนัชะนะกิจ, 2559) กล่าวว่า 
ผูสู้งอายุจะมีระบบการท างานของอวยัวะร่างกายเปล่ียนแปลงไปท าให้เกิดปัญหาสุขภาพขาดสารอาหาร และเกิด
โรคเร้ือรัง ดงันั้นผูสู้งอายคุ  านึงถึงสารอาหารท่ีมีคุณภาพเหมาะกบัความตอ้งการของร่างกาย และจากความคิดเห็น
ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการเสริมขา้วลงในเตา้หู้ไข่เพ่ือเพ่ิมสารอาหารในเตา้หู้ไข่ผูบ้ริโภคให้ความชอบมากท่ีสุดคือ 
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี คิดเป็นร้อยละ 44.29 (กาญจนา เสือมัน่ และคณะ, 2562) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสารตา้นอนุมูลอิสระ 
พบว่า ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมีสารตา้นอนูมูสอิสระ สูงถึง 883.03 ไมโครกรัม อีกทั้งสารอาหารอ่ืนๆ ท่ีช่วยลดความเส่ียง
ต่อการเกิดโรค กลุ่ม NCDs และความคิดเห็นการเสริมผกัสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมสารอาหารในเตา้หู้ไข่ ผูบ้ริโภคให้
ความเห็นว่า อนัดบัท่ี 1 คือ ต าลึง คิดเป็นร้อยละ 38.61 อนัดบัท่ี 2 คือ ขึ้นฉ่าย คิดเป็นร้อยละ 23.32 อนัดบัท่ี 3 คือ 
แครอท คิดเป็นร้อยละ 30.07 เน่ืองจากเป็นผกัท่ีผูบ้ริโภคคุน้ชินในการบริโภคอีกทั้งมีสรรพคุณมากมายท่ีช่วย
บ ารุงร่างกายและมีผลดีต่อผูสู้งอาย ุ (อรัญญา ศรีบุศราคมั, 2561) กล่าวว่าต าลึงเป็นผกัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
ช่วยตา้นเบาหวานได ้และเบตา้แคโรทีน และผกัแต่ละชนิดท่ีผูบ้ริโภคเลือกให้ความส าคญั ต่างมีสรรพคุณท่ีมีส่วน
ช่วยลดและบรรเทาโรคต่างๆในผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดีและเป็นผกัท่ีผูบ้ริโภคบริโภคอยูป่ระจ าจึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยั
ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั  และรูปแบบผกัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามคิดเห็นท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปเสริมในเตา้หู้ไข่
มากท่ีสุดคือ การน าไปป่ันและขึ้นรูปเป็นเส้น  คิดเป็นร้อยละ 60.00 และม้ืออาหารท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า
พฒันามากท่ีสุดคือ ม้ือเช้า คิดเป็นร้อยละ 72.00 และความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการพฒันาเตา้หู้ควรจะ
พฒันาเป็นรูปแบบเพื่อการบริโภคประเภทใดมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ น ามาปรุงก่อน
บริโภค คิดเป็นร้อยละ 44.00 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
ศึกษาขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุให้ละเอียดย่ิงขึ้น เพื่อให้สร้างขอ้มูลสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูสู้งอายสูุงสุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคค์ือ 1) เพื่อศึกษาการแจกแจงความถ่ีเลขของรางวลัเลขทา้ยรางวลัท่ีหน่ึง 3 หลกั 
และเลขทา้ย 2 หลกั  2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์รายคู่ระหว่างเลขทา้ย 3 หลกั ของรางวลัท่ี 1 และเลขทา้ย 2 หลกั   
3) เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนของเลขท่ีออกรางวัลกับความน่าจะเป็นแบบคลาสสิคของเลขนั้ น และ 4) เพื่อหา
ผลตอบแทนคาดหวงัของการลงทุนซ้ือหวยจ านวน 1 ใบ ใช้ข้อมูลผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวลัท่ี 1 
ยอ้นหลงั 30 ปี จ านวน 750 งวด สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ การจ าแนกความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบ t สถิติทดสอบ chi-square และ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
  ผลการศึกษา พบว่าหลักร้อยและสิบของเลขท้ายของรางวลัท่ี 1 มีการแจกแจงเป็นแบบสม ่าเสมอ                  
ส่วนหลกัหน่วย มีการแจกแจงไม่เป็นแบบสม ่าเสมอ ( มีค่า χ2= 27.413, p-value < 0.05 ) ส่วนเลขทา้ย 2 ตวั หลกัสิบมี
การแจกแจงแบบสม ่าเสมอ ส่วนหลกัหน่วยไม่มีการแจกแจงแบบสม ่าเสมอ (มีค่า χ2= 17.227  p-value 0.< 0.05) 
และตวัเลขทั้ง 5 หลกัไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติในเชิงเส้น สัดส่วนการออกเลขตอง เลขหาม จ านวนเฉพาะ 
และจ านวนคู่ ของการออกเลขทา้ยรางวลัท่ี 1 ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัความน่าจะเป็น แบบคลาสสิค สัดส่วน
การออกเลขเบิลของเลขทา้ย 2 ตวัรางวลัท่ี 1 แตกต่างกนัทางสถิติกบัความน่าจะเป็น แบบคลาสสิค (มีค่า t = 2.194, 
p-value < 0.05 ) ผลตอบแทนคาดหวงัของการลงทุนในการซ้ือหวย 1 ฉบบัราคา 80 บาท จะขาดทุน 30.87 บาท 
สรุปไดว่้าเลขทา้ยหลกัหน่วยของรางวลัท่ี 1 และหลกัหน่วยของเลขทา้ย 2 ตวัมีการแจกแจงของการออกผิดปกติ
จากความน่าจะเป็น   
 
ค าส าคัญ: ผลตอบแทนคาดหวงั, ล๊อตเตอรี, การแจกแจงแบบยนิูฟอร์ม 

 
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 

mailto:amnart.va@spu.ac.th
mailto:.th@spu.ac.th


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2423 

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. ความส าคัญของปัญหา 
 หวยหรือล็อตเตอร่ีเป็นการพนนัหรือการลงทุน นั้นเป็นค าถามท่ีน่าหาค าตอบ เน่ืองจากการลงทุนและ
การพนนัมีความเส่ียงเช่นกนั การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยผ์ลตอบแทนขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายปัจจยั เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณภัย เป็นต้น ความเส่ียงจึงไม่แน่นอน ไม่สามารถหาความน่าจะเป็นได้ชัดเจน 
ผลตอบแทนจึงผนัแปรไปไม่แน่ไม่นอน ต่างจากการลงทุนในหวยเป็นลงทุนท่ีมีความเส่ียงชดัเจน มีความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ถูกผิดเป็นแบบคลาสสิค(Classical Probability) สามารถค านวณได้ตามวิธีการค านวณทาง
คณิตศาสตร์สามารถหาผลตอบแทนคาดหวงัก่อนตดัสินใจได ้หวยมีหลายรูปแบบ แบบท่ีถูกกฎหมายเรียกว่า
สลากกินแบ่งรัฐบาล ลอ็ตเตอร่ีหรือหวยรัฐ กบัหวยท่ีผิดกฎหมายเรียกว่าหวยใตดิ้นหรือ สลากกินรวบ มีทั้งแบบมี
ตวัแทนเดินโพยและแบบออนไลน์กบัผูข้ายโดยตรง  

สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการลงทุนที่ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน ไม่ตอ้งมีบญัชีหลกัทรัพย ์ไม่ตอ้งมี
ความรู้ประสบการณ์ ไม่ตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมาก แค่ซ้ือถา้ถูกรางวลั ก็สามารถถือสลากไปขึ้นเงินรางวลัเท่านั้น 
ใชเ้งินลงทุนเร่ิมตน้เพียง 80 บาทเท่านั้นก็สามารถถูกไดทุ้กรางวลั ความเส่ียงและผลตอบแทนชดัเจน ลงทุน 80 
บาท กบั 8,000 บาท ในหมวดเดียวกนั อาจจะไดผ้ลตอบแทนสูงสุดเท่ากนัคือ 6 ลา้นบาท  มีรอบในการลงทุน 15 วนั 
ผลการลงทุนมีสองอย่างคือถูกกับผิด ถูกคือถูก ผิดคือผิดไม่มีติดดอย  ปัจจุบันฉลากกินแบ่งรัฐบาลมีถึง 100 ชุด 
จ านวน 100 ล้านฉบับ ถ้าซ้ือครบ 100 ชุดๆ ละ 1 ใบ หมายเลขเดียวกันทั้ ง 100 ใบ จะใช้เ งินลงทุนจ านวน                        
8,000-12,000 บาท (หวยชุดราคาจะแพงกว่าปกติ) แลว้ถูกรางวลัท่ี 1 จะไดเ้งินรางวลัถึง 600 ลา้นบาท 

หวยใตดิ้น ออกรางวลัวนัเดียวกบัสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะใช้ผลการออกรางวลัของสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเป็นตวัประกาศรางวลั มีทางเลือกท่ีนิยม 3 ทางเลือก ไดแ้ก่ 3 ตวั (เต็งหรือโต๊ด) 2 ตวั (บนหรือล่าง) และ 1 
ตวั(เรียกว่าว่ิง หรือลอย)ผลตอบแทนก็แตกต่างกนัไปตามท่ีเจา้มือก าหนด ส่วนใหญ่สามตวัเต็งจะเป็น 1 ต่อ 500 
สามตวัโต๊ด 1 ต่อ 100 สองตวับนหรือล่างจะเป็น 1 ต่อ 60 หวย 3 ตวั และ 2 ตวั หวยใตดิ้นเป็นท่ีนิยมของประชาชน
เพราะสามารถเลือกซ้ือตวัเลขไดต้ามใจและซ้ือเท่าไรก็ได ้ความบริสุทธ์ิยติุธรรมของการออกรางวลัของสลากกิน
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แบ่งรัฐบาลจึงมีผลต่อทั้งหวยรัฐและหวยใตดิ้น โดยเฉพาะเลขทา้ยรางวลัเลขท่ีหน่ึง 3 ตวั และเลขทา้ย 2 ตวั จะมี
ผลต่อความรู้สึกของประชาชน  

ผลการออกรางวลัในอดีตท่ีผ่านมาบางงวดอาจจะสร้างภาพลักษณ์ท่ีไม่ค่อยดีนักต่อความบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม เช่น งวดวนัท่ี 1 กนัยายน  2530 เกิดความผิดปกติในคณะท่ีก าลงัออกรางวลัจึงมีการยุติการออกรางวลั
และมีการตรวจสอบพบว่ามีการใชรี้โมตคอลโทรลก าหนดตวัเลขให้ออกได(้โพสทูเด: 2557) งวดวนัท่ี 1 มิถุนายน 
2544 นายณรงค์ อุ่นแพทย ์(กลม บางกรวย) และพกัพวกไดล้๊อคหวย จนเกิดการฟ้องร้องกนัและศาลไดต้ดัสิน
ลงโทษจ าคุกมาแลว้ หวยท่ีล๊อคคือรางวลัท่ี 1 เลขท่ีออกคือ 113311 (คมชดัลึก : 2560) ตลอดจนมีอีกหลายงวดท่ี
ประชาชนสงสัยแต่ไม่มีค  าตอบ เช่น งวดวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ผลการออกรางวลัเลขทา้ย 2 ตวัของรางวลัท่ี 1 
และเลขทา้ยสองตวัเหมือนกนัคือ 66 หรืองวดวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 รางวลัท่ีหน่ึงออก 999997 และเลขทา้ยสองตวั
ออก 98 ตลอดจนการท่ีมีหวยออกรางวลัตรงกบัวนัเกิด ทะเบียนรถ อาย ุของคนส าคญั หรือออกตรงกบัการให้หวย
ของอาจารยใ์บหวย เจา้พ่อ เจา้แม่ ฯลฯ เป็นความบงัเอิญ(เป็นไปอยา่งสุ่ม) หรือ เป็นการจดัการของมนุษย ์ 

วิธีการตรวจสอบผลการออกรางวลัของหวยว่าเป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิยุติธรรมเหมาะสมกบัการลงทุน
ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือไม่ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การแจกแจงผลการออกรางวลัตวัเลขทุกตวั (0 - 9) ในแต่ละหลกัตอ้ง
มีความถ่ีในการออกเท่าๆ กนั มีค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเลขทุกหลกัไม่ควรแตกต่างกนั ตวัเลขทุก
หลกัต้องไม่มีความสัมพนัธ์กนั อตัราส่วนในการออกเลขชนิดต่างๆ เช่น เลขคู่ เลขตอง เลขจ านวนเฉพาะ                  
เลขหาม และเลขเบิล ควรสอดคลอ้งกบัความน่าจะเป็นคลาสสิค และรวมไปถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนคาดหวงั
ของการลงทุนกบัหวยว่าคุม้ค่าควรลงทุนหรือไม่ ผูวิ้จยัถึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการออกรางวลัของเลขทา้ย 3 ตวั
ของรางวลัท่ีหน่ึงและเลขทา้ย 2 ตวั ยอ้นหลงั 30 ปี จ านวน 750 งวด มาวิเคราะห์และน าเสนอผลในบทความน้ีเพ่ือ
เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจซ้ือหวยของประชาชน 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการแจกแจงความถ่ีในแต่ละหลกัของเลขรางวลัเลขทา้ยรางวลัท่ีหน่ึง 3 หลกั และ เลขทา้ย 2 หลกั    
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์รายคู่ระหว่างเลขทา้ย 3 หลกัของรางวลัท่ี 1 และ เลขทา้ย 2 หลกั   
3. เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของเลขท่ีออกรางวลักบัความน่าจะเป็นแบบคลาสสิคของเลขนั้น 
4. เพ่ือหาผลตอบแทนคาดหวงัของการลงทุนซ้ือหวยจ านวน 1 ใบ    

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขตดา้นเน้ือหาการวิจยัในคร้ังน้ี คือ การศึกษาการแจกแจงความถ่ีของตวัเลข
ในแต่ละหลกัและทดสอบการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มของเลขทา้ย 3 หลกัของรางวลัท่ีหน่ึง และ เลขทา้ย 2 หลกั 
ทดสอบความสัมพนัธ์ท่ีละคู่ระหว่างตวัเลขทั้ง 6 เปรียบเทียบความถ่ีของเลขท่ีออกกบัความถ่ีขาดหวงัของ จ านวน
คู่ จ  านวนคี่ จ  านวนเลขเฉพาะ จ านวนเลขหาม และหาผลตอบแทนคาดหวงัจากการซ้ือหวย 1 ฉบบัจากความน่าจะ
เป็นแบบคลาสสิค 
 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคือข้อมูลผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาล
ยอ้นหลงั 30 ปี จ านวน 750 งวด  
 3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ย รางวลัเลขทา้ย 3 ตวั รางวลัท่ีหน่ึงและ เลขทา้ย              
2 ตวั 
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4. ประโยชน์ของการวิจัย 
 ท าให้ทราบความบริสุทธ์ิยุติธรรมของการออกรางวัล จากการตรวจสอบการแจกแจงความถ่ีและ
ความสัมพนัธ์ของตัวเลขทั้ง 5 หลกั ความถ่ีของตัวเลขท่ีออกกับความถ่ีคาดหวงั และผลตอบแทนคาดหวงัของ                 
การลงทุนซ้ือหวย ส าหรับประชาชนใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุน 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
  รูปแบบการวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการศึกษา คือ ผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาล หวย หรือ ล๊อตเตอร่ี เลขทา้ยรางวลัท่ีหน่ึง               
3 ตวั และเลขทา้ย 2 ตวั ในอดีตท่ีเคยออกทั้งหมด ยอ้นหลงั 30 ปี จ านวน 750 งวด หรือ 750 ตวัอยา่ง  
 แหล่งข้อมูล  
   แหล่งขอ้มูลการวิจยัในส่วนน้ี คือ ส านกังานฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเวบ็ไซต ์ 
 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ ส านักนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ใช้การจ าแนกความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนับจ านวนและหาค่า 

ร้อยละอธิบายจ านวนเลขท่ีออก 
2.  ใชห้าค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายตวัเลขท่ีออก 
3.  ใช้สถิติทดสอบ Chi – Square  ทดสอบการแจกแจงของเลขท่ีออกแต่ละหลกักบัการแจกแจงแบบ             

ยนิูฟอร์ม (ทุกตวัมีโอกาสขึ้นเท่ากนั) 
4.  ใชส้ถิติทดสอบ ทีแบบประชากรกลุ่มเดียว (One –Sample t - test) ทดสอบสัดส่วนของเลขท่ีออกกบั

สัดส่วนความถ่ีคาดหวงั 
5.  การใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

7. ผลการศึกษาพบว่า 
1)  เลขทา้ย 3 ตวัรางวลัท่ี 1 หลกัร้อย หลกัสิบ และหลกัหน่วย เลขท่ีออกบ่อยท่ีสุดไดแ้ก่ 4  5  และ 4 

ตามล าดบั ส่วนเลขทา้ยสองตวัออกบ่อยท่ีสุดในหลกัสิบและหลกัหน่วยคือ 6 และ 5 ตามล าดบั  เลขท่ีออกน้อย
ท่ีสุดของเลขทา้ย 3 ตวัรางวลัท่ี 1 หลกัร้อย หลกัสิบ หลกัหน่วย เลขทา้ยสองตวัหลกัสิบและหลกัหน่วยไดแ้ก่ 2  3  
9  3  และ 0 ตามล าดับ ผลการทดสอบลกัษณะของการแจกแจงตัวเลขท่ีออกทั้ง 5 หลกัเทียบกับการแจกแบบ
สม ่าเสมอ(Uniform Distribution) โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์  พบว่าหลกัร้อยและสิบของเลขทา้ยของรางวลัท่ี 
1 มีการแจกแจงเป็นแบบสม ่าเสมอ (มีค่า χ2 = 12.00 และ 1.387 มีค่า p-value > 0.05) ส่วนหลกัหน่วย มีการแจก
แจงไม่เป็นแบบสม ่าเสมอ ( มีค่า χ2= 27.413, p-value < 0.05 ) ส่วนเลขทา้ย 2 ตวั พบว่า ตวัเลขหลกัสิบมีการแจก
แจงแบบสม ่าเสมอ (มีค่า χ2=  16.187, p-value > 0.005) ส่วนหลกัหน่วยมีการแจกแจงไม่ไดเ้ป็นแบบสม ่าเสมอ (มีค่า 
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χ2= 17.227  p-value 0.< 0.05) สรุปไดว่้าเลขทา้ย 3 ตวัหลกัร้อยและหลกัสิบ และหลกัสิบของเลขทา้ย 2 ตวัเป็นไป
ตามธรรมชาติส่วนหลกัหน่วยของเลขท้ายรางวลัท่ี 1 และหลักหน่วยของเลขท้าย 2 ตัว ไม่เป็นไปตามปกติ                      
ดงัรูปภาพท่ี 1 และ ตารางท่ี 1 

 

                                  

        รูปท่ี 1 : แสดงการแจกแจงความถ่ีของเลขทา้ย 3 ตวัของรางวลัท่ี 1 และเลขทา้ย 2 ตวั 

ตารางท่ี 1  ร้อยละ ความถ่ี และผลการทดสอบการแจกแจงความถ่ีของเลขทา้ย 3 ตวัของรางวลัท่ี 1 และเลขทา้ย 2 ตวั                                                                             
(จ านวน (ร้อยละ)) 

เลขที่ออก เลขท้าย 3 หลักของรางวัลที่ 1  เลขท้าย 2 ตัว 
หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย หลักสิบ หลักหน่วย 

0 73(9.7) 76(10.1) 71(9.5) 67(8.9) 56(7.5) 
1 63(8.4) 73(9.7) 84(11.2) 69(9.2) 74(9.9) 
2 57(7.6)* 73(9.7) 73(9.7) 80(10.7) 76(10.1) 
3 88(11.7) 69(9.2)* 76(10.1) 58(7.7) 67(8.9) 
4 90(12.0)** 78(10.4) 99(13.2)** 64(8.5) 60(8.0) 
5 78(10.4) 81(10.8)** 67(8.9) 86(11.5) 92(12.3)** 
6 73(9.7) 75(10.0) 73(9.7) 91(12.1)** 82(10.9) 
7 76(10.1) 78(10.4) 93(12.4) 66(8.8) 70(9.3) 
8 79(10.5) 73(9.7) 70(9.3) 80(10.7) 84(11.2) 
9 73(9.7) 74(9.9) 44(5.9)* 89(11.9) 89(11.9) 

รวม 750(100.0) 750(100.0) 750(100.0) 750(100.0) 750(100.0) 
�̅�(S.D) 4.60(2.81) 4.52(2.86) 4.31(2.74) 4.72(2.88) 4.78(2.85) 

χ2 (p-value) 12.00(0.213
) 

1.387(0.998) 27.413(0.001) 16.187(0.063) 17.227(0.045) 

  
2) ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัเลขทั้ง 5 หลกั โดยใชสั้มประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พบว่าตวัแปรทั้ง 5 

หลกัไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติในเชิงเส้น ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ความสัมพนัธ์ระหว่างเลขทา้ย 3 ตวัของรางวลัท่ี 1 และ เลขทา้ย 2 ตวั 

  
เลขทา้ยรางวลัท่ี1 เลขทา้ยสองตวั 

หลกัร้อย (t13) หลกัสิบ (t12) หลกัหน่วย (t11) หลกัสิบ (t21) 
หลกัสิบ (t12) .004    
หลกัหน่วย (t11) .002 .020   
หลกัสิบ (t21) .058 .016 .004  

หลกัหน่วย (t22) .064 -.041 .005 .011 

 
 3)  ผลการวิเคราะห์เลขทา้ย 3 หลกัของรางวลัท่ีหน่ึงสามารถออกไดท้ั้งหมด 1,000 จ านวน (000 - 999) 
เก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ 750 งวด ออกรางวลัมาแล้วทั้งหมด 531 หมายเลข และมีหมายเลขท่ียงัไม่ออกเลย 496 
หมายเลข (เช่น 000, 001, 003, 007, 555, 666, 888, 999, …) ส่วนหมายเลขท่ีออกบ่อยท่ีสุด ไดแ้ก่ 422, 311, 344, 
391, 656, 648, 704 และ 816 มีเลขตองท่ีออกแลว้ 6 คร้ัง ไดแ้ก่ 777, 111, 222, 333, 444 ออกเลขหาบหรือเลขหาม
(Palindromic number) จ านวน 63 คร้ัง เลขหามท่ีเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุด ไดแ้ก่ 565 272 303 และ 454 ออกจ านวนเฉพาะ 
(Prime number) จ านวน 113 คร้ัง จ านวนเฉพาะท่ีออกบ่อยท่ีสุด ไดแ้ก่ 311 227 และ 997เคยออกจ านวนคู่ (Even 
Number ) จ านวน 386 หมายเลข เม่ือทดสอบสัดส่วนการออกเลขตอง เลขหาม จ านวนเฉพาะ และจ านวนคู่ โดย
ใชส้ถิติทดสอบ t (t-test) ผลการทดสอบการออกจ านวนคู่พบว่ามีสัดส่วนการออกไม่แตกต่างจากความน่าจะเป็น 
แบบคลาสสิค (t = -0.803 มีค่า p-value > 0.05) และเม่ือทดสอบการออกจ านวนคู่ทีละหลกัพบว่าผลการออก
จ านวนคู่มีสัดส่วนไม่แตกต่างจากความน่าจะเป็น แบบคลาสสิคเช่นกนั (ดงัตารางท่ี 3) เม่ือทดสอบสัดส่วนความถ่ี
ในการออกเลขจ านวนเฉพาะ จ านวนเลขหาม และเลขตองพบว่า สัดส่วนการออกไม่แตกต่างกบัความน่าจะเป็น
แบบคลาสสิคเช่นเดียวกนั (มีค่า t เท่ากบั 0. 893, -1.579 และ -0.614 ตามล าดบั มีค่า p-value > 0 ทุกตวั) ดงัตารางท่ี 4 
     
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสัดส่วนการเกิดเลขคู่เลขทา้ย 3 ตวัของรางวลัท่ี 1 และเลขทา้ย 2 ตวั 

         (จ านวน (ร้อยละ)) 

เลข 
เลขทา้ย 3 หลกัของรางวลัท่ี 1  เลขทา้ย 2 ตวั 

หลกัร้อย หลกัสิบ หลกัหน่วย หลกัสิบ หลกัหน่วย 
คู ่ 372(49.6) 375(50.0) 386(51.5) 382(50.9) 358(47.7) 
คี ่ 378(50.4) 375(50.0) 364(48.5) 368(49.1) 392(52.3) 
รวม 750(100.0) 750(100.0) 750(100.0) 750(100.0) 750(100.0) 

t(p-value) 0.219(0.827) 0.000(1.000) -0.803(0.422) -0.511(0.610) 1.242(0.215) 

 
ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบสัดส่วนการเกิดเลขจ านวนเฉพาะ เลขหาม และเลขตองเลข ของทา้ย 3 ของรางวลัท่ี 1  

                                (จ านวน (ร้อยละ)) 
ประเภท จ านวนเฉพาะ เลขหาม เลขตอง  

จ านวนเฉพาะ 113(15.07) เลขหาม 63(8.40) เลขตอง 6(0.08) 
ประกอบ 637(84.93) อื่นๆ 687(91.60) อื่นๆ 744(99.92) 

รวม 750(100.0) รวม 750(100.0) รวม 750(100.0) 
t (p-value) 0.893(0.372) t (p-value) -1.579(0.115) t (p-value)   -0.614(0.539) 
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 4)  ผลการวิเคราะห์พบว่า เลขทา้ยรางวลัท่ี 1 สองตวั เลขท่ีออกบ่อยท่ีสุดไดแ้ก่ 77  64  67  11 และ 22  
เลขทา้ย 2 ตวั เลขท่ีออกบ่อยท่ีสุดไดแ้ก่ 98 65 29 69 79 85  และ 92  เลขทา้ยรางวลัท่ี 1 สองตวั เลขท่ีออกนอ้ยท่ีสุด
ได้แก่ 09  19  20  21  75  และ 99 เลขท้าย 2 ตัว เลขท่ีออกน้อยท่ีสุดได้แก่ 04 16 42 54 70 73 และ 84 เม่ือพิจารณา                
การออกเลขเบิล พบว่า เลขท้ายสองตวัรางวลัท่ี 1 ออกเลขเบิลจ านวน 95 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 12.7 จ านวนงวด
ทั้งหมด 750 และ เลขท้าย 2 ตัว ออกเลขเบิลจ านวน 74 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.90 ของจ านวน 750 งวดท่ีออก                    
ผลการทดสอบสัดส่วนการออกเลขเบิลเทียบกบัความน่าจะเป็นแบบคลาสสิคโดยใชส้ถิติทดสอบ t พบว่า เลขทา้ย
รางวลัท่ีหน่ึง 2 ตวัออก มีค่า t = 2.194  มีค่า p-value เท่ากบั 0.029  ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 สรุปไดว่้า เลขสองตวัท้าย
รางวลัท่ีหน่ึงออกเลขเบิลมากกว่าสัดส่วนปกติ (สัดส่วนปกติเท่ากบั 0.10) ส่วนเลขทา้ย 2 ตวั ให้ค่า t = -0.122 มีค่า 
p-value เท่ากบั 0.903  ซ่ึงมากกว่า 0.05 สรุปไดว่้าเลขทา้ยสองตวัออกเลขเบิลในสัดส่วนปกติ ดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบสัดส่วนการเกิดเลขเบิลของเลขทา้ย 2 ตวัของรางวลัท่ี 1 และเลขทา้ยสองตวั      
(จ านวน (ร้อยละ)) 

 เลขทา้ย 2 ตวั รางวลัท่ีหน่ึง เลขทา้ย 2 ตวั 
เลขเบิล 95(12.7) 74(9.9) 
เลขอื่นๆ 655(87.3) 676(90.1) 
รวม 750(100.0) 750(100.0) 

t (p-value) 2.194(0.029) -.122(0.903) 
 

5)  ผลตอบแทนคาดหวงัจากการซ้ือหวย 1 ฉบบั จากเลขทั้งหมด 1 ลา้นฉบบั (000000 – 999999) ก าหนด
ราคาจ าหน่ายฉบบัล่ะ 80 แต่ขายจริง 80-120 บาท มีรางวลัทั้งหมด 14,168 รางวลั รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 48 ลา้นบาท  
สมมติถา้ผูล้งทุนซ้ือทั้งฉบบัทุกหมายเลขแลว้จะใชเ้งินลงทุน จ่ายเงิน 80 ลา้นบาท ขาดทุน 32 ลา้นบาทแต่ถา้ซ้ือ
ฉบับละ 120 จะขาดทุนถึง 72 ล้านบาท และเม่ือคิดโดยอาศยัความน่าจะเป็นและผลตอบแทนคาดหวงัของ                    
การลงทุนในการซ้ือหวย 1 ฉบบั 80 บาท ผลตอบแทนคาดหวงัจะติดลบ(ขาดทนุ) 30.87 บาท (ถา้ฉบบัละ 100 บาท 
จะขาดทุน 50.58 บาท และจะขาดทุน 70.30 ถา้ราคาหวย 120 บาท) ดงัตารางท่ี 6  

 

ตารางท่ี 6 โอกาส ความน่าจะเป็น ผลตอบ และแทนคาดหวงัจากการลงทุนในหวยรัฐจ านวน 1 ใบ 
สภาวการณ์ โอกาส ผลตอบแทน ผลคูณ 

      ถูกรางวัล    
รางวลัท่ี 1 1/1,000,000 6,000,000.0 6.00 
รางวลัท่ี 2 5/1,000,000 200,000.0 1.00 
รางวลัท่ี 3 10/1,000,000 80,000.0 0.8 
รางวลัท่ี 4 50/1,000,000 40,000.0 2.0 
รางวลัท่ี 5 100/1,000,000 20,000.0 2.0 
รางวลั 3 ตวัหนา้ 2000/1,000,000 4,000.0 8.0 
รางวลั 3 ตวัหลงั. 2000/1,000,000 4,000.0 8.0 
รางวลัเลขทา้ย 2  10000/1,000,000 2,000.0 20.0 
รางวลัขา้งเคียง 2/1,000,000 100,000.0 0.2 

รวม 14168/1,000,000 - 48.0 
    ไม่ถูกรางวัล 985832/1,000,000 -80 -78.86656 

ผลตอบแทนคาดหวงั = ผลรวมของผลคูณระหว่าง ความน่าจะเป็นกบัผลตอบแทน 
ของสภาวการณ์นั้น = 48 -78.87 = -30.87 
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8. อภิปรายผล 
 ผลจากการทดสอบการแจกแจงความถ่ีในแต่ละหลกัของเลขรางวลัเลขทา้ยรางวลัท่ีหน่ึง 3 หลกั และ           
เลขท้าย 2 หลกัพบว่าเลขหลกัหน่วยของทั้งเลขทา้ยรางวลัท่ี 1 และเลขท้ายสองตัวมีการแจกแจงไม่เป็นปกติ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อ านาจ วงัจีน และ บงกช ธนวงศวิ์สูตร (2563) ท่ีพบว่าเลขหลกัสุดทา้ยของรางวลัท่ี 1 
มีการแจกแจงของการออกรางวลัไม่เป็นปกติเช่นกนั และผลการศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์รายคู่ระหว่างเลข
ทา้ย 3 หลกัของรางวลัท่ี 1 และ เลขทา้ย 2 ตวั ไม่มีความแตกต่างระหว่างอตัราส่วนของการออกรางวลัเลขทา้ยสามตวั
รางวลัท่ี 1 เป็น เลขคู่  จ านวนเฉพาะ จ านวนเลขหาม และเลขตองไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัความน่าจะเป็นแบบ
คลาสสิคของเลขนั้นๆ ส่วนการออกเลขรางวลัเลขทา้ยสองตวัทั้งรางวลัท่ี 1 และเลขทา้ยสองตวั พบว่า อตัราส่วน
การออกเลขรางวลัเป็นเลขเบิลของเลขทา้ยสองตวัรางวลัท่ีหน่ึงแตกต่างจากความน่าจะเป็นแบบคลาสสิค นัน่คือ
เลขทา้ยสองตวัของรางวลัท่ี 1 ออกรางวลัเป็นเลขเบิลในอตัราส่วนสูงกว่าความน่าจะเป็นแบบคลาสสิค ผลการศึกษา
ทางสถิติจากผลการออกรางวลัทั้งจากความถ่ีของเลขท่ีออก ความสัมพนัธ์ของเลขท่ีออก และการออกเลขรางวลัเป็น
ตวัเลขชนิดต่างๆ กบัความน่าจะเป็นแบบคลาสสิค ยงัมีส่วนท่ีท าให้เป็นขอ้สังเกตให้สงสัยต่อสังคมต่อไปในดา้น
ของความบริสุทธ์ิยุติธรรมของการออกรางวลัโดยเฉพาะเลขทา้ยหลกัหน่วยของรางวลัที่ 1 และ เลขทา้ยสองตวั
หลกัหน่วย และ การออกเลขเบิลของเลขทา้ย นอกจากน้ีผลการศึกษา ผลตอบแทนคาดหวงัของการลงทุนซ้ือ
หวยจ านวน 1 ใบ มีค่าติดลบ 30.87 จากขอ้มูลน้ีน่าจะเป็นตวัช้ีวดัถึงความคุม้ค่าในการลงทุนซ้ือหวยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การพฒันาระบบคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ออกแบบ และพฒันาระบบ

เว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต บุคลากรและ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัจ านวน 50 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามสถิติพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา 
สามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงค ์และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน ดา้นตรงตามความตอ้งการ 
ด้านสามารถท างานไดต้ามหน้าท่ี ด้านการใช้งานของระบบ และด้านประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั               
พึงพอใจมาก 
 
ค าส าคัญ: เวบ็, ส่ือการเรียนรู้, พฒันา, พรรณไม ้
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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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในปัจจุบนัเว็บไซต์ไดก้ลายเป็นส่ือท่ีมีความส าคญัซ่ึงมีบทบาทอย่างย่ิง ในเร่ืองของการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณสมบติัท่ีสามารถน าเสนอ เผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างไร้ขีดจ ากดั ทั้งในเร่ือง
เวลาและระยะทาง ผูใ้ช้ก็สามารถเขา้ใช้งานเพื่อเปิดดูเว็บไซต์ไดต้ลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใด ของโลกก็ตาม      
ดว้ยขอ้ดีดงักล่าว บริษทั ห้างร้าน สถานประกอบการเกือบทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน หรือแมแ้ต่บุคคลทัว่ไป 
ต่างมีความตอ้งการจดัท าเวบ็ไซตข์ึ้นเพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารรูปแบบใหม่ เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสาร ไปสู่กลุ่มเป้าหมายการใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารขององค์กร เพื่อประชาสัมพนัธ์
องค์กรให้เป็นท่ีรู้จกัเพ่ือหวงัผลในการสร้างภาพลกัษณ์ ขององค์กรให้เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงเว็บไซต์นั้นเป็นส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั 

 มหาวิทยาลยัพะเยามีสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางพรรณพืชดอกมาก รวมถึงพรรณ
ไมต้่างถ่ินท่ีถูกน าเขา้มาปลูกในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัหลายชนิด และการศึกษาพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยาไดมี้
การริเร่ิมศึกษาไปแลว้ในพืชหลายกลุ่ม เช่นใดก็ตามยงัขาดการจดัการดา้นฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยั
พะเยาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลความ หลากหลายทางชีวภาพด้านพรรณไม้ใน
มหาวิทยาลยัพะเยาน้ีได ้การสร้างระบบฐานขอ้มูลและการเผยแพร่ขอ้มูลจึงนบัว่ามีความส าคญัเป็นอยา่งย่ิง 

คณะผูพ้ฒันาจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาเว็บไซต์ ท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลพรรณไมต้่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
มหาวิทยาลยัพะเยาให้กบัอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลพรรณไมเ้พื่อให้อาจารยส์ามารถน าไปเป็นส่ือการสอนและ
เวบ็ไซตข์อ้มูลท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้งให้กบันิสิตไดเ้ขา้มาศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยาได ้  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อพฒันาระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบเว็บฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยาท่ี

สร้างขึ้น 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นัสรี มะแน และคณะ (2561) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ความหลากหลายของพรรณไม้หอมในพ้ืนท่ีหุบเขา               
ล าพญา ต าบลล าพะยา อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา เพื่อรวบรวมสายพนัธ์ุ ศึกษาลกัษณะ สัณฐานและวิธีการ
ขยายพนัธ์ุพรรณไมห้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมในอนาคต ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  
อย่างย ัง่ยืน การวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นส่วนช่วยกระตุน้ให้เกิดความสนใจศึกษาและสนบัสนุนให้ศึกษาพรรณไมห้อม
กลุ่มน้ีให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงย่ิงขึ้น และอนุรักษ ์ทรัพยากรให้คงอยูต่ลอดไป 
 ทวีพงษ์ เป้าสี และคณะ (2563). ได้ท าการศึกษาและพฒันาระบบร้านพนัธ์ุไม้ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานีเป็นการวิจยัผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบริหาร จดัการร้านตน้ไมก้ลุ่มตวัอยา่ง เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการร้านพนัธ์ุไม้และลูกจา้ง
จ านวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามดา้นความต้องการระบบการจดัการ                
ร้านขายพนัธ์ุไม ้
 ปภสัสร ศรีลารักษ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาพืชวงศ์ย่อยสะตอ (Mimosoideae) ด้วยตนเอง และพบ
จ านวน 3 เผ่า 11 สกุล 22 ชนิด และศึกษาพืชวงศ์ย่อยประดู่ (Papilionoideae) ดว้ยตนเอง และพบจ านวน 8 เผ่า               
35 สกุล 78 ชนิด ในมหาวิทยาลยัพะเยา 
 พรวนา รัตนชูโชค (2564)  พฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จดัการขอ้มูลพรรณไม ้และแสดงขอ้มูล
พรรณไมด้ว้ยคิวอาร์โคด้เพ่ือ กลุ่มท่ีศึกษาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ตวัแทนจากสวนรุกขชาติห้วยแกว้
จ านวน 3 ท่าน ตวัแทนจากสวนรุกขชาติห้วยแกว้ จ านวน 5 ท่าน นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และผูท่ี้
เข้าเยี่ยมชมสวนรุกขชาติห้วยแก้วจ านวน 30 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์                        
การสอบถาม แบบประเมินประสิทธิภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติพรรณนา ค่าเฉล่ีย
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 ประชากรและตัวอย่าง  
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีเป็นนิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัจ านวน 
50 คน เป็นเพศชาย 26 คน เพศหญิง 16 คน และผูมี้ความหลากหลายทางเพศจ านวน 8 คน และใชก้บัแบบทดสอบ
ความพึงพอใจทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นตรงตามความตอ้งการ ดา้นสามารถท างานไดต้ามหน้าท่ี ดา้นการใช้งานของ
ระบบ และดา้นประสิทธิภาพ แลว้หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (μ และ σ)  
 4.2 เคร่ืองมือวิจัย  
  (1) เคร่ืองมือส าหรับพฒันาระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา ไดแ้ก่โปรแกรม 
Visual Studio Code ใชส้ าหรับพฒันาเวบ็ไซต ์โปรแกรม Xampp ใชส้ าหรับจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ให้ท างานในลกัษณะของ Webserver โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบั Internet ก็สามารถทดสอบกบัเวบ็ไซตท่ี์สร้างขึ้นมาได ้ 
 (2) แบบประเมินความพึงพอใจการพฒันาระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา                      
ในการรวบรวมขอ้มูล ทางผูวิ้จยั ได้ท าการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้ไดล้องเขา้มาใช้งาน จ านวน 50 คน และกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจของเวบ็ไซต ์
 4.3 การวางแผน (Planning) 
 ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้น ตอนท่ีผูวิ้จยัเขา้ไปศึกษาและท า ความเขา้ใจปัญหาวิจยั รวมทั้งศึกษาความเป็นไป
ได้ในด้านต่างๆ ดังน้ี ก าหนดปัญหา (Define the problem)จากการได้ศึกษาระบบงานเดิมและ ขั้นตอนต่างๆ                  
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มีปัญหาท่ีเกิดขึ้น สามารถสรุป ไดด้งัน้ี ปัญหาดา้นการให้ขอ้มูล เน่ืองจากมหาวิทยาลยัพะเยายงัขาดแหล่งใหข้อ้มลู
ดา้นพรรณพืช จึงท าให้ไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งให้กบัผูสื้บคน้ขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา 

4.4 การวิเคราะห์ (Analysis)  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า                            

1) ผล การตรวจสอบหาประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ีเว็บไซต์มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้นั่นคือ มีระบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีหน้าเว็บไซต์อย่างเหมาะสม ข้อมูล
ถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 2) ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจระดบัมาก  

4.5 การออกแบบ (Design)  
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในปัจจุบนัจึงมีรายละเอียดมากกว่าเป็นเพียงการวิเคราะห์ขอ้ความฝ่าย

พฒันาระบบสามารถสร้างแบบจ าลองของระบบไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้ ทั้งแบบจ าลองระบบ เชิงโครงสร้างดว้ยแผนภาพ
กระแสขอ้มูล (Data flow diagram) ท่ีตอ้งการให้พฒันาระบบสามารถเสนอรายละเอียดของระบบสารสนเทศท่ี
ตอ้งการให้พฒันาขึ้นไดเ้พ่ือให้ทั้งสองฝ่ายมีความเขา้ใจระบบสารสนเทศท่ีจะพฒันาขึ้นในทิศทางเดียวกนัและ          
ลดความผิดพลาด ท่ีอาจเกิดขึ้นก่อนเร่ิมลงมือออกแบบระบบสารสนเทศและพฒันาระบบต่อไป 

4.5.1 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) 
  

 
 

ภาพที่ 1 Context Diagram ระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา 
 

4.5.2 แผนภาพการไหลของข้อมลู Data Flow Diagram: DFD Level 1 

 

               ภาพที่ 2 Data Flow Diagram Level 1 ระบบเวบ็ฐานขอ้มลูพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา 
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  จากภาพท่ี 2 จะแสดงกระบวนการท างานของระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา 
ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ดั้งน้ี 
   (1) เว็บฐานข้อมูลพรรณไม้เป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลของระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ใน
มหาวิทยาลยัพะเยา 
   (2) เขา้สู่ระบบเป็นการท างานของผูดู้แลระบบเพื่อเป็นการเขา้ใชง้านและตรวจสอบดูขอ้มูลใน
ระบบ 
   (3) แสดงขอ้มูลพรรณไม ้แสดงขอ้มูลพรรณไมท่ี้อยูใ่นฐานขอ้มูล ออกมาหนา้เวบ็ไซต์ 
   (4) การจัดการข้อมูลในระบบ เป็นการท างานของผูดู้แลระบบ (Admin) สามารถ เพ่ิม ลบ 
แกไ้ข แสดงขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ในระบบฐานขอ้มูลพรรณไม ้

4.6 การพฒันาระบบ (Construction) 
การพฒันาระบบน้ีเป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ซ่ึงเวบ็ไซตท่ี์พฒันาขึ้นน้ีจะเขียนโปรแกรมดว้ย ภาษา 

PHP ซ่ึงเราจะตอ้งเขียนโปรแกรมให้สามารถท างานตามท่ีเราไดท้  าการออกแบบไว ้โดยโครงสร้างของ ฐานขอ้มูล
ของระบบ คือ ระบบฐานขอ้มูล MySQL ในการออกแบบระบบแสดงขอ้มูลพรรณพืชทั้งหมด ไดมี้การรวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระบบทั้งหมดตามท่ีไดวิ้เคราะห์ไวแ้ลว้ขา้งตน้ และไดมี้การแบ่งผูใ้ชร้ะบบเป็น 2 กลุ่ม
ดว้ยกนัคือกลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป และผูดู้แลระบบ 

4.7 การทดสอบระบบ (Testing)  
กลุ่มตัวอย่างทดสอบระบบพร้อมทั้งใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้แลว้น า 

ขอ้มูลจากการประเมินผลประสิทธิภาพของโปรแกรมมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติของค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน  

4.8 ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน  
โดยประเมินกับกลุ่มตัวอย่างคือ เพศชาย 26 คน เพศหญิง 16 คน และผูมี้ความหลากหลายทางเพศ

จ านวน 8 คน รวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 50 คน ซ่ึงแบ่งหัวขอ้การประเมินเป็น 4 ส่วน
ไดแ้ก่ ส่วนของ ดา้นตรงตามความตอ้งการ ส่วนของดา้นการท า  

งานไดต้ามหน้าท่ี ส่วนของดา้นการใชง้านของระบบ และ ส่วนของดา้นประสิทธิภาพ จากนั้นผูวิ้จยัจึง
รวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์หาผลสรุปของความพึงพอใจและคุณภาพดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ในแต่ละดา้น โดยใชเ้กณฑ์ประเมิน 5 ระดบั ซ่ึง มีการแปลผล ดังน้ี ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ 
นอ้ยท่ีสุด 
 

5. ผลการวิจัย 

 5.1 ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานหลงัจากท่ีไดท้  าการวิเคราะห์และระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา

คณะผูพ้ฒันาไดด้ าเนินการสร้างและออกแบบโดยมีผลการด าเนินงานดงัน้ี 
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ภาพที่ 1 แสดงหนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลของฐานขอ้มูลเวบ็ไซตพ์รรณไม ้
 

จากภาพท่ี 1 เป็นหน้าของผูดู้แลระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยาท่ีผูดู้แลระบบใชดู้
ขอ้มูลพรรณไมแ้ละสามารถเลือกรายการ เพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลพรรณไมไ้ด ้
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงหนา้จอเพ่ิมขอ้มูลพรรณไมข้องผูดู้แลระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไม ้
 

จากภาพท่ี 2 หน้าเพ่ิมขอ้มูลพรรณไมข้องระบบฐานเวบ็ขอ้มูลเวบ็ไซต์พรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา  
ท่ีผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิมขอ้มูลรายละเอียดของพรรณไมท่ี้ตอ้งการ รวมทั้งสามารถเพ่ิมรูปภาพพรรณไมท่ี้ผูดู้แล
ระบบตอ้งการเพ่ิม 
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ภาพที่ 3 แสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มลูพรรณไม ้ของผูดู้แลระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไม ้
 

จากภาพท่ี 3 หน้าจอแก้ไขขอ้มูลพรรณไม ้ผูดู้แลระบบสามารถแก้ไขขอ้มูลพรรณไมใ้ส่รายละเอียด
ขอ้มูลพรรณไมท่ี้ตอ้งการแกไ้ขและกดปุ่ ม Update เพื่อบนัทึกรายการได ้ 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงหนา้จอแรกระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา 
 

จากภาพท่ี 4 เป็นหน้าจอแรกของระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยาผูใ้ช้คน้หาขอ้มูล 
สามารถดูขอ้มูลตวัอย่างพรรณไมแ้ละเลือกประเภทพรรณไม้และสามารถดูรูปพรรณไมไ้ดจ้ากเมนูดา้นบนของ
เวบ็ไซต ์
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ภาพที่ 5 แสดงหนา้จอรายละเอียดพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา 
 

จากภาพท่ี 5 เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดพรรณไมโ้ดยเน้ือหาภายในจะมีขอ้มูลช่ือพรรณไม ้ลกัษณะ
สัณฐานวิทยา ช่วงเวลาการออกดอก นิเวศวิทยาและแหล่งท่ีพบในประเทศไทยพร้อมรูปภาพพรรณไมจ้ะเป็นภาพ
ลกัษณะล าตน้ลกัษณะใบหรือลกัษณะของดอกตามประเภทของพรรณไม ้

5.2 ผลการประเมินความพงึพอใจ  
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการประเมินความพึงพอใจระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยั

พะเยาของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง คือ นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัพบว่าขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 26 เพศหญิง 16 คน และผูมี้ความหลากหลายทางเพศจ านวน 8 คน 
รวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 50 คน  

 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 𝜇 𝜎 ความพึงพอใจ  

 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 

 

ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement) 
ความสามารถในการเรียกใชง้านในระบบฐานขอ้มูล
ความสามารถของระบบในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ความสามารถของระบบในการน าเสนอขอ้มูล 

รวม 
ด้านการท างานได้ตามหน้าที่ (Function) 
ความถูกตอ้งของการท างานระบบในภาพรวม 
ความถูกตอ้งของระบบในการจดัประเภทของขอ้มูล 
ความถูกตอ้งของระบบในการน าเสนอขอ้มูล 

รวม 

 
3.46 
3.34 
3.20 
3.33 

 
3.48 
3.50 
3.68 
3.55 

 
1.30 
1.31 
1.18 
1.26 

 
1.17 
1.33 
1.19 
1.23 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 𝜇 𝜎 ความพึงพอใจ  

 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
1 
2 
3 

ด้านการใช้งานของระบบ (Usability) 
ความง่ายในการเรียกใชร้ะบบ 
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 
ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพ 
ความสะดวกในการเขา้ใชร้ะบบ 
ความน่าใชข้องระบบในภาพรวม 

รวม 
ด้านประสิทธิภาพ (Performance) 
ความเร็วในการแสดงผล 
ความเร็วในการน าเสนอขอ้มูล 
ความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม 

รวม 

 
3.76 
3.56 
3.71 
3.62 
3.58 
3.65 

 
3.64 
3.46 
3.62 
3.57 

 
1.09 
1.15 
1.13 
1.16 
1.31 
1.17 

 
1.25 
1.19 
1.16 
1.20 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 

รวมทั้งหมด 3.54 1.21 มาก  

 
จากตารางท่ี 1. ผลการประเมินคุณภาพระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา  ของ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา เห็นว่า ดา้นตรงตามความตอ้งการ (Function Requirement) พบว่าความถูกตอ้งของการท างาน
ระบบในภาพรวม ความถูกตอ้งของระบบในการจดัประเภทของขอ้มูลและความถูกตอ้งของระบบในการน าเสนอ
ขอ้มูลตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้มีผลความพึงพอใจจากการประเมินแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.26 อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านการท างานได้ตามหน้าท่ี (Function) พบว่า                    
ความเหมาะสมของความถูกตอ้งของการท างานระบบในภาพรวมความถูกตอ้งของระบบในการจดัประเภทของขอ้มูล
และความถูกตอ้งของระบบในการน าเสนอขอ้มูลมีผลความพึงพอใจจากการประเมินแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.55 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 อยู่ในระดับมาก ในด้านการใช้งานของระบบ (Usability) พบว่า               
ความง่ายในการเรียกใช้ระบบ ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม มีผลความพึงพอใจจาก                
การประเมินแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.17 อยู่ในระดบัมาก  ในดา้น
ประสิทธิภาพ (Performance) พบว่าความเร็วในการแสดงผลของการท างานระบบในภาพรวม ความเร็วใน                        
การน าเสนอขอ้มูลของระบบในการจดัประเภทของขอ้มูลและความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม มีผล
ความพึงพอใจจากการประเมินแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.26 อยู่ใน
ระดบัมาก 

 

6. อภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย ระบบเว็บฐานขอ้มูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลยัพะเยา 
ผูพ้ฒันาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้านพบว่ามีผลการประเมินโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดย ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดในการใชง้านระบบในหวัขอ้ต่อไปน้ี คือ ดา้นการใชง้าน
ของระบบ ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม ความชัดเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพ             
ความสะดวกในการเขา้ใชร้ะบบ  
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ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ ผลการส ารวจโดยรวมพบว่าผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจ
ในระบบมาก ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ ท่ีน ามาใชก้บัระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศแพร่กระจาย
เขา้สู่กลุ่มนิสิตท่ีสนใจศึกษาพรรณไม ้และมีความสนใจท าให้การคน้ควา้และน าขอ้มูลไปศึกษา ประหยดัเวลา 
และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งระบบ มีการออกแบบหน้าจอให้มีความน่าสนใจ ภาพมีความคมชดัท่ีสามารถ
น าไปท าส่ือต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ระบบใชง้านง่ายและผูใ้ชไ้ม่เสียเวลาในการเรียนรู้มากเกินไป ช่วยให้
ผูใ้ช้มีแหล่งขอ้มูลพรรณไมท่ี้สะดวกต่อการเก็บขอ้มูลและคน้ควา้ และจากผลการประเมิน จะเป็นแนวทางให้
ผูพ้ฒันาระบบไดเ้ห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการพฒันาระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา และ
แนวทางในการ ปรับปรุงระบบเวบ็ฐานขอ้มูลพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัพะเยา ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ขอ้มูลท่ีไดบ้างคร้ังไม่ครบถว้น เช่น ไม่มีสภาพนิเวศน์ ไม่มีระยะเวลาท่ีออกดอก ไม่มีนิเวศวิทยาของ
พรรณไม ้เป็นตน้ ท าให้ขอ้มูลพรรณไมบ้างชนิดไม่สมบูรณ์หรือขอ้มูลพรรณไมบ้า้งประเภทมีมากเกินไปขอ้มูล
กระจดักระจาย ท าให้เสียเวลาในการรวบรวมและบนัทึกลงฐานขอ้มูล บา้งขอ้มูลรูปภาพพนัธ์ุไมบ้างชนิดมีไม่ครบ 
จ าเป็นตอ้งอา้งอิงรูปภาพต่าง ๆ เพ่ิมเติม ควรมีการพฒันาโปรแกรมให้สามารถใช้งานบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้
หลายๆ แพลตฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูล เม่ือออกส ารวจพ้ืนท่ีควรพฒันาต่อยอดให้สามารถ
คน้หาจากรูปภาพพนัธ์ุไมไ้ด ้
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9. เอกสารอ้างองิ 
กมลลกัษณ์ กนัภยั และคณะ (2561). การศึกษาความหลากหลายของพืชวงศ์ถั่ว : วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ ใน 
 มหาวิทยาลัยพะเยา. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง วท.บ. ชีววิทยา, มหาวิทยาลยัพะเยา, พะเยา. 
จินดารัตน์ สุขพอ และคณะ (2561). การศึกษาความหลากหลายพืชวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) ในมหาวิทยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัพะเยา, พะเยา. 
ทวีพงษ ์เป้าสี และคณะ (2563). การศึกษาและพฒันาระบบร้านพนัธ์ุไมใ้นเขตเทศบาลนครอุดรธานี วท.บ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี, อุดรธานี 
ประภสัสร ศรีลารักษ ์และคณะ (2561). การศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศ์ย่อยสะตอ (Mimosoideae) ใน 
 มหาวิทยาลัยพะเยา. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง วท.บ. ชีววิทยา, มหาวิทยาลยัพะเยา, พะเยา. 
พรวนา รัตนชูโชค. (2564). พฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จดัการขอ้มูลพรรณไม ้และแสดงขอ้มลูพรรณไม้

ดว้ยคิวอาร์โคด้ ในพ้ืนท่ีสวนรุกขชาติห้วยแกว้ เชียงใหม่. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้, 160-172. 

นสัรี มะแน และคณะ (2561). เกี่ยวกับ ความหลากหลายของพรรณไม้หอมในพืน้ท่ีหุบเขาล าพญา ต าบลล าพะยา  
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561, มหาวิทยาลยัฟาฏอนี. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2441 

การเร่งความเร็วการตรวจจับใบหน้าและการรู้จ าใบหน้ามนุษย์ 
บนโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก 

ACCELERATED HUMAN FACE DETECTION AND FACE RECOGNITION 
ON WEB APPLICATION USING GRAPHICS PROCESSING UNIT 

 

กุลปรียา  ลาภกจิดี  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา  

E-mail: s61122519003@ssru.ac.th 
คัชเชษฐ  รัตนบุตรเบญจ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา  
 E-mail: s61122519026@ssru.ac.th 

อรญา  เงางาม 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา  

E-mail: s61122519035@ssru.ac.th 
อภิสิทธิ์  รัตนาตรานุรักษ์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา  
E-mail: apisit.ra@ssru.ac.th 

รวิ  อุตตมธนินทร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา  

E-mail: ravi.ut@ssru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การตรวจจบัและรู้จ าใบหน้าของมนุษยเ์ป็นงานพ้ืนฐานท่ีเป็นท่ีนิยมเพ่ือใชป้ระโยชน์ต่างๆ ในปัจจุบนั 
ซ่ึงงานประเภทน้ีใชพ้ลงัในการประมวลผลของหน่วยประมวลผลสูง และใชเ้วลาในการประมวลผลมาก บทความน้ี
น าเสนอเก่ียวกบัการเร่งความเร็วบนโปรแกรมประยุกต์เวบ็ของการตรวจจบัและรู้จ าใบหน้ามนุษยโ์ดยใชห้น่วย
ประมวลผลกราฟิก ซ่ึงใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกในการประมวลผลเพื่อวดัค่าภาพต่อวินาที (FPS) และน าไป
ตรวจจบัและรู้จ าใบหน้าซ่ึงมีการน า GPU.js ซ่ึงเป็นไลบรารีในการประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกมา
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัการท างานโดยแปลงวิดีโอเป็นภาพซ่ึงแบ่งการทดสอบได ้2 วิธี และเปรียบเทียบค่า FPS 
ระหว่างการท างานของหน่วยประมวลผลกราฟิกและหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อศึกษาแนวคิดของการน า 
GPGPU มาปรับใชใ้นการประมวลผลทัว่ไปกบัการตรวจจบัและการรู้จ าใบหนา้ ซ่ึงไดผ้ลจากการหาค่าเฉล่ีย 100 คร้ัง 
ปรากฎว่าการใชห้น่วยประมวลผลกราฟิกนั้นไดค้่า FPS ท่ีดีกว่าการใชห้น่วยประมวลผลกลาง และมีการทดสอบ
ความถูกต้องแม่นย  า  โดยใช้ชุดข้อมูล FDDB จ านวน 11,555 ภาพ มาเปรียบเทียบกับ ชุดข้อมูลแม่แบบของ
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นักศึกษา 20 คน คนละ 5 ภาพ  ซ่ึงปรากฏว่าร้อยละ 99 ของชุดขอ้มูล FDDB เป็นภาพท่ีไม่ตรงกบัชุดขอ้มูลของ
นกัศึกษา และพบขอ้ผิดพลาดร้อยละ 0.99   
 
ค าส าคัญ: หน่วยประมวลผลกราฟิก, GPGPU, การตรวจจบัและการรู้จ าใบหนา้, 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. บทน า 
ปัจจุบนัการใช้ชีวิตประจ าวนัของคนในสังคมลว้นแลว้แต่มีความเส่ียงไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของชีวิตและ 

ทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียซ่ึงเกิดขึ้นจากความประมาทในการใช้ชีวิตส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัของคนในสังคม                 
ไม่ควรมองขา้ม คือ ระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีในปัจจุบนัมีความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีเป็นอย่างสูง
อาทิ เช่น กลอ้งวงจร ปิดระบบสแกนลายน้ิวมือหรือรูม่านตาเป็นตน้ซ่ึงสะดวกแก่การใชง้านไม่ซับซ้อนเป็นอีก
หน่ึงตวัเลือกท่ีจะสามารถป้องกนัและลดความเส่ียงของการสูญเสียได ้

เทคโนโลยีความปลอดภยัในการตรวจจบัและรู้จ าใบหน้ามนุษยเ์ป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีนิยมน ามาใช้
อย่างแพร่หลาย เช่น ในช่วงโควิด-19 ท่ีผ่านมาไดมี้การคดักรองโดยการตรวจจบับุคคลท่ีไม่สวมหนา้กากอนามยั 
ระบบสแกนใบหน้าลงเวลาเขา้ออกของโรงเรียน เป็นตน้ ซ่ึงการประมวลผลจ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ค่อนขา้งสูง โดยการใชเ้ทคโนโลยีการค านวณแบบขนานผา่นการใชห้น่วยประมวลผลกราฟิก (Lixiang, 
2016) 

ในเทคโนโลยีปัจจุบนัสามารถน าเอาหน่วยประมวลผลกราฟิก เขา้มาประมวลผลขอ้มูลทัว่ไปแบบขนาน 
ตามแนวคิด General-Purpose Graphics Processing Unit (GPGPU) ซ่ึงเป็นการน าเอาหน่วยประมวลผลกราฟิก  
เข้ามาร่วมประมวลผลงานทั่วไป ท่ีมิใช่การประมวลผลกราฟิกก่อนน าไปแสดงผลเพียงอย่างเดียว ซ่ึงหน่วย
ประมวผลกราฟิกนั้นมีจ านวนหน่วยประมวลผลเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเหมาะกบังานท่ีสามารถท างานแบบขนาน 
(Parallel) ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ (Anna, 2017) 
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ดงันั้นการเร่งความเร็วการตรวจจบัใบหนา้มนุษยแ์ละรู้จ าใบหนา้บนโปรแกรมประยกุตเ์วบ็โดยใชห้น่วย
ประมวลผลกราฟิกเพ่ือน ามาประยกุตใ์ชใ้นการประมวลผลให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีอยูใ่น
หน่วยประมวลผลกราฟิกท่ีเหมาะสมกบัภาษาจาวาสคริปตแ์ละรองรับบนโปรแกรมประยกุตเ์วบ็ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษาการท างานของหน่วยประมวลผลกราฟิก 
(2) เพื่อศึกษาการท างานของขั้นตอนวิธีส าหรับการตรวจจบัและรู้จ าใบหนา้มนุษย ์
(3) เพื่อทดลองและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยกุตเ์วบ็การตรวจจบัและรู้จ าใบหนา้มนุษย ์

 

3. ทฤษฎีและหลกัการท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 การตรวจจับใบหน้า 
 กระบวนการคน้หาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอแล้วจะท าการประมวลผลภาพใบหน้าท่ีได้
ส าหรับขั้นตอนถัดไปเพ่ือให้ภาพใบหน้าท่ีตรวจจับได้ง่ายต่อการจ าแนกแยกแยะและขั้นตอนวิธีท่ีใช้ใน                       
การตรวจจบัใบหน้าใบปัจจุบนัมีอยู่ดว้ยกนัหลายวิธีซ่ึงขั้นตอนวิธีในการตรวจจบัใบหน้าท่ีดีนั้นมีส่วนช่วยใน             
การจ าแนกใบหนา้ไดแ้ม่นย  าและรวดเร็ว (สุทธิรักต ์ตาละลกัษณ์, 2557) 
 3.2 การรู้จ าใบหน้า 
 เป็นการเปรียบเทียบใบหนา้บคุคลท่ีไดท้  าการจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลใบหนา้ เพื่อน ามาท าการรู้จ าใบหนา้ 
โดยมีวิธีการสร้างแม่แบบและการเปรียบเทียบแตกต่างกนัไปตามแต่ละระบบ น าภาพท่ีไดรั้บไปเปรียบเทียบกบั
ฐานขอ้มูลใบหน้าเพื่อระบุใบหน้าท่ีตรวจจบัไดว่้าเป็นบุคคลใดในฐานขอ้มูลใบหน้า โดยทัว่ไปกระบวนการรู้จ า
ใบหนา้ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนหลกั คือ การตรวจจบัใบหนา้ และการรู้จ าใบหนา้  (สุทธิรักต ์ตาละลกัษณ์, 2557) 
 3.3 General-Purpose Graphics Processing Unit 
 General-Purpose Graphics Processing Unit (GPGPU) คือ การใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกเพื่อจดัการ
กบัการประมวลผลทัว่ไป โดยในระบบปฏิบติัการสมยัใหม่สามารถให้ซอฟต์แวร์เขา้ถึงหน่วยประมวลผลกราฟิก
ควบคู่ไปกบัหน่วยประมวลผลกลางได ้ซ่ึงช่วยเร่งประสิทธิภาพโดยรวมแมว่้า หน่วยประมวลผลกราฟิก จะไดรั้บ
การออกแบบมาเพื่อประมวลผลการค านวณกราฟิกแต่ก็สามารถใช้เพื่อด าเนินการอื่นๆ ได้ GPGPU จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประมวลผลสูงสุดโดยการถ่ายโอนการท างานบางอย่างจากหน่วยประมวลผลกลางไปยงัหน่วย
ประมวลผลกราฟิกเม่ือไม่ไดป้ระมวลผลกราฟิก หน่วยประมวลผลกราฟิกจะพร้อมใชง้านตลอดเวลาเพื่อท างาน
อื่นๆ เน่ืองจาก หน่วยประมวลผลกราฟิก ไดรั้บการปรับให้เหมาะสมส าหรับการประมวลผลการค านวณเวกเตอร์
จึงสามารถประมวลผลค าส่ังบาง อยา่งไดเ้ร็วกว่าหน่วยประมวลผลกลาง (Munshi,2009) 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 แบบแผนการวิจัย 
  4.1.1 จดัเก็บภาพ และ ช่ือ ของนกัศึกษา (Dataset) ภายในสาขาดว้ยการถ่ายภาพจากสมาร์ตโฟน 20 
คน คนละ 5 ภาพโดยภาพตอ้งไม่แตก ไม่เบลอ เห็นองคป์ระกอบใบหนา้ชดัเจนเช่น คิ้ว ตา จมูก ปาก เป็นตน้ 
              4.1.2 ติดตั้งกลอ้งเวบ็แคมเพื่อจบัภาพใบหนา้ โดยติดตั้งผา่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์
วางตกั     
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   4.1.4 การน าหน่วยประมวลผลกราฟิกมาใช้ประมวลผลภาพวิดีโอท่ีได้มา ณ เวลานั้นๆ ผ่าน
กระบวนการเเปลงเป็นรูปภาพโดยใช ้GPU.js เพื่อเร่งความเร็วในการแปลงและส่งภาพไปด าเนินการตรวจจบัและ
รู้จ าใบหนา้และวดัค่า FPS โดยใชชุ้ดค าส่ัง จาวาสคริปต ์มาสรุปเป็นผลการทดสอบ   
  4.1.5 การวิเคราะห์ความแม่นย  าการตรวจจบัและรู้จ าใบหน้ามนุษย ์โดยก าหนด 68 landmark point 
เช่น  คิ้ว ตา จมูก ปาก อยา่งชดัเจน โดยใช ้FDDB dataset ปี 2002  ในการวิเคราะห์ความแม่นย  า ส่วนท่ีมีค่าขอ้ผิดพลาด
สัมบูรณ์ มากกว่า 0.4  จะขึ้นในผลลพัธ์ตารางว่า Unknowns  หรือไม่รู้จกั (ไม่ตรงกบัชุดขอ้มูลท่ีจดัเก็บไว)้ พร้อม
สรุปเป็นผลการทดสอบ  (Jain,2010) 
 4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  

4.2.1 กลอ้งมี ความละเอียดของวิดีโอไม่เกิน 2,000,000 พิกเซล 
4.2.2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์วางตกัมาเป็นตวัประมวลผลกลางการท างานในภาษา    

จาวาสคริปต ์  
4.2.3 Gpu.js library  เป็นไลบรารีการเร่งจาวาสคริปต์ ส าหรับ GPGPU (การค านวณวตัถุประสงค์

ทั่วไปบน หน่วยประมวลผลกราฟิก) ในภาษาจาวาสคริปต์ ส าหรับเว็บและโหนด GPU.js  แปลงฟังก์ชัน                
จาวาสคริปต ์อยา่งง่ายไปเป็นภาษา shader โดยอตัโนมติัและคอมไพลเ์พื่อให้ท างานบนหน่วยประมวลผผลกราฟิก  
(Sapuan,2018) 
         4.3 ขั้นตอนในการท างาน  
 ภาพท่ี 1 แสดงภาพรวมของการใช้งานระบบการตรวจจบัและรู้จ าใบหน้า โดยขั้นตอนแรกให้ผูใ้ชท้  า 
การยืนหน้ากลอ้งระบบจะท าการประมวลผลในการตรวจจบัและรู้จ าใบหน้าเม่ือท าการประมวลผลเสร็จแล้ว
ระบบจะบนัทึกขอ้มูลลงบนฐานขอ้มูลและดึงขอ้มูลออกมาแสดงผลบนตารางรายช่ือ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพรวมของการใชง้านระบบการตรวจจบัและรู้จ าใบหนา้ 
 

 การแสดงตารางขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บในฐานขอ้มูล โดยแอปพลิเคชนัจะท าการดึงขอ้มูลภาพ ช่ือ วนั/เดือน/ปี  
เวลา มาแสดงบนหนา้จอแบบการท างานตามเวลาจริง ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ขอ้มูลใบหนา้ช่ือวนัและเวลาท่ีถูกจดัเกบ็ในฐานขอ้มูล 
 

 ภาพท่ี 3 แสดงผงัการท างานโดยขั้นตอนเเรกท าการล็อคอินแลว้ระบบจะท าการร้องขอการเปิดกลอ้ง                
ถา้ไม่เปิดกลอ้งจะแสดงเพียงตารางขอ้มูลและจบการท างานแต่ถา้ตอ้งการให้ท างานให้กดเปิดกลอ้งเพื่อไปยงั
ขั้นตอนถดัไปคือการรู้จ าใบหน้าระบบจะท าการเปรียบเทียบประมวลผลเปรียบเทียบใบหน้าเม่ือทราบผลขอ้มูล            
ผูท่ี้ถูกรู้จ าใบหนา้ก็ท าการถ่ายภาพ ใบหนา้ ณ เวลานั้น หากตรวจจบัไม่พบให้ท าการตรวจจบัใบหนา้ใหม่แต่ถา้พบ
ให้ท าการตรวจจบัอารมณ์ถา้ไม่พบให้ไปท าการวนกลบัไปตรวจจบัใบหน้าแต่ถา้ตรวจจบัอารมณ์พบให้บนัทึก
ขอ้มูลเพื่อน าไปเเสดงผลท่ีตารางถือว่าเป็นอนัจบการท างาน 
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนผงัการท างานของโปรแกรมประยกุตเ์วบ็การตรวจจบัและรู้จ าใบหนา้ 
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4.4  การทดสอบประสิทธิภาพการเร่งความเร็ว 
การเร่งความเร็วการตรวจจบัและรู้จ าใบหน้า โดยการแปลงวิดีโอเป็นภาพ มีขั้นตอนการทดสอบหลกั               

2 ขั้นตอนโดยมีกระบวนการต่างๆ ดงัน้ี 
 4.4.1 การทดสอบที่ 1 
 ภาพท่ี 4 เป็นการแสดงขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็นภาพ โดยมีการน าวิดีโอแปลงเป็นรูปภาพโดยใช ้

GPU.js บนหน่วยประมวลผลกลาง และ หน่วยประมวลผลกราฟิก หลงัจากนั้นวดัค่า Frame rate ท่ีไดแ้ละภาพท่ี 5 
จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัภาพท่ี 4 แต่จะมีการน าอาเรยภ์าพท่ีไดไ้ปทดสอบรู้จ าใบหนา้ดว้ย  
 

 
 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนแปลงวิดีโอเป็นภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนแปลงวิดีโอเป็นภาพและผา่นการตรวจจบัใบหนา้และรู้จ าใบหนา้ 
 

 4.4.2 การทดสอบที่ 2 
 น าวิดีโอแปลงเป็นรูปภาพโดยใช้ GPU.js บนหน่วยประมวลผลกลาง และ หน่วยประมวลผล

กราฟิก โดยในภาพท่ี 6 จะมีการลดขนาดภาพ เพื่อวดัหาค่า Frame rate และภาพท่ี 7 จะท าในลกัษณะเดียวกนั                
กบัภาพท่ี 6 แต่จะมีการท าขั้นตอนวิธีรู้จ าใบหนา้ดว้ยก่อนน าไปวดัค่า Frame rate 
 

 
 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนแปลงวิดีโอเป็นภาพและลดขนาดภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนแปลงวิดีโอเป็นภาพและลดขนาดภาพผา่นการตรวจจบัใบหนา้และรู้จ าใบหนา้ 
 

5. สรุปผลการทดสอบ 
 ผลจากการเปรียบเทียบความเร็วของการตรวจจับและรู้จ าใบหน้าบนโปรแกรมประยุกต์เว็บใน                      
การทดสอบท่ี 1 จากผลค่าเฉล่ีย 100 คร้ัง ไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 การทดสอบท่ี 1 

อุปกรณ์ 

GPU.js บนหน่วยประมวลผลกลาง  
และภาพขนาดใหญ่ 

GPU.js บนหน่วยประมวลผลกราฟิก   
และภาพขนาดใหญ่ 

FPS โดยประมาณ
ไม่มีการตรวจจบั
และรู้จ าใบหนา้ 

FPS โดยประมาณ
การตรวจจบั 

และรู้จ าใบหนา้ 

FPS โดยประมาณ 
ไม่มีการตรวจจบั 
และรู้จ าใบหนา้ 

FPS โดยประมาณ
การตรวจจบั 

และรู้จ าใบหนา้ 
Intel(R) Core(TM) i7-7700 
CPU @3.60GHz และ 
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 

 
9.85 

 
6.19 

 
36.95 

 
15.62 

Intel(R) Core(TM) i5-8300H 
CPU @ 2.30GHz และ 
Intel(R) UHD Graphics 630 

 
7.33 

 
3.12 

 
26.56 

 
4.31 

Intel Core i5-8250U 1.60GHz 
และ Intel(R) UHD Graphics 
630 

 
5.53 

 
2.91 

 
22.95 

 
4.36 

 
      ตารางท่ี 2 การทดสอบท่ี 2 

อุปกรณ์ 

GPU.js บนหน่วยประมวลผลกลาง  
และ ภาพขนาดเลก็ 

GPU.js บนหน่วยประมวลผลกราฟิก 
 และภาพขนาดเลก็ 

FPS โดยประมาณ
ไม่มีการตรวจจบั
และรู้จ าใบหนา้ 

FPS โดยประมาณ
การตรวจจบั 

และรู้จ าใบหนา้ 

FPS โดยประมาณ 
ไม่มีการตรวจจบั 
และรู้จ าใบหนา้ 

FPS โดยประมาณ
การตรวจจบั 

และรู้จ าใบหนา้ 
Intel(R) Core(TM) i7-7700 
CPU @3.60GHz และ 
NVIDIA GeForce GTX 1050 

 
12.39 

 
7.62 

 
62.1 

 
22.12 

Intel(R) Core(TM) i5-8300H 
CPU @ 2.30GHz และ 
Intel(R) UHD Graphics 630 

 
8.76 

 
4.36 

 
50.52 

 
5.53 

Intel Core i5-8250U 1.60GHz 
และ Intel(R) UHD Graphics 
630 

 
6.07 

 
3.29 

 
44.52 

 
4.85 

 
ในการทดสอบท่ี 2  ไดมี้การลดขนาดของภาพลงจึงมีผลจากการเปรียบเทียบความเร็วของการตรวจจบั

และรู้จ าใบหนา้บนโปรแกรมประยกุตเ์วบ็ จากผลค่าเฉล่ีย 100 คร้ัง 
การทดสอบความแม่นย  าของการเร่งความเร็วการตรวจจบัและรู้จ าใบหนา้มนุษยบ์นโปรแกรมประยกุต์

เว็บโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก ซ่ึงใช้รูปภาพใบหน้าทั้งหมดจ านวน 11,555  รูปภาพ ในชุดขอ้มูล FDDB              
ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานชุดขอ้มูลของบริเวณใบหน้าท่ีออกแบบมาเพื่อศึกษาปัญหาการตรวจจบัใบหน้า โดยแบ่ง              
การทดสอบเป็น 6 คร้ัง มีผลการทดสอบดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบการรู้จ าใบหนา้โดยใชชุ้ดขอ้มูล FDDB ปี 2002 
คร้ังท่ี จ านวนภาพ ขอ้ผิดพลาด/คร้ัง ค่าเฉล่ียขอ้ผิดพลาดสัมบูรณ์ 

1 934 0 0.748 
2 1,988 0 0.749 
3 2,701 0 0.752 
4 2,865 0 0.754 
5 1,781 0 0.755 
6 1,286 1 0.762 

รวม 11,555 1 0.753 

  
ผลการทดลองของการรู้จ าใบหน้าเปรียบเทียบจากชุดข้อมูลนักศึกษาในสาขาท่ีถูกอบรม 100 ภาพ                  

กบัชุดขอ้มูล FDDB ไดผ้ลสรุปว่าการรู้จ าใบหน้านั้นคิดเป็นขอ้ผิดพลาดเท่ากบัร้อยละ 0.99 หรือ มีความแม่นย  า
ร้อยละ 99 จากค่าขอ้ผิดพลาดสัมบูรณ์ท่ีมากกว่า 0.4 จากการทดสอบ   
 

6. ผลสรุป  
 สรุปผลของบทความน้ีคือการเร่งความเร็วการตรวจจบัและการรู้จ าใบหน้ามนุษยบ์นโปรแกรมประยุกต์
เว็บโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก ซ่ึงประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีน ามาเพ่ิมความเร็วของ
โปรแกรมประยกุตเ์วบ็โดยแบ่งกระบวนการเป็น 2 ขั้นตอน ตามขอ้ 4.4 ท่ีไดอ้อกเเบบการทดลองไวโ้ดยผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 และ 2 จะเห็นไดว่้าการเร่งความเร็วโดยการน าหน่วยประมวลผลกราฟิกมาใช้แปลงวิดีโอเป็น
ภาพ จะไดค้่า Frame rate ท่ีดีกว่าการใชห้น่วยประมวลผลกลาง  ซ่ึงส่ิงน้ีท าให้การน าเอาวิดีโอเพ่ือใชต้รวจจบัและ          
รู้จ าใบหน้าสามารถประมวลผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเรายงัทดสอบความแม่นย  าของขั้นตอนวิธีใน
การรู้จ าใบหน้าดว้ยชุดขอ้มูล FDDB ปี 2002 มาใชบ้นโปรแกรมประยุกต์เวบ็ ดงัตารางท่ี 3  และไดพ้บว่าร้อยละ 
99 เป็นภาพท่ีไม่ตรงกบัชุดขอ้มูลของนักศึกษาในสาขา และพบขอ้ผิดพลาดร้อยละ 0.99  ในการทดสอบ ทั้งน้ี
ความเร็วท่ีเพ่ิมขึ้นในการใช้ GPGPU จะไม่ส่งผลต่อความแม่นย  าในการรู้จ าใบหน้า แต่จะลดปัญหาคอขวดท่ี
เกิดขึ้นจากการแปลงวิดีโอเป็นภาพ  ซ่ึงเป็นผลดีกบัการน าภาพมาใชใ้นงานตรวจจบัและรู้จ าใบหนา้ เพราะจะท า
ให้ไดผ้ลลพัธ์ต่อวินาที ท่ีเร็วมากขึ้น ซ่ึงพฒันาตามความตอ้งการดา้นความปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ในการด าเนินการออกแบบและพฒันาการเร่งความเร็วการตรวจจบัใบหนา้และการรู้จ าใบหนา้มนุษย ์
บนโปรแกรมประยุกต์เวบ็โดยใชห้น่วยประมวลผลกราฟิกทางผูวิ้จยัเล็งเห็นว่าโปรแกรมประยุกต์เวบ็น้ีสามารถ
ต่อยอดให้มี ความแม่นย  าในการตรวจจบัและรู้จ าใบหนา้มากขึ้นอีกไดใ้นอนาคต 
         7.2 การวางแผนปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์เวบ็ให้มีความทนัสมยัและมีความปลอดภยัมากขึ้นพฒันา
ตามความต้องการด้านความปลอดภัยเพื่อยกระดับให้สามารถน าไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ  อาทิเช่น 
ตรวจสอบพนกังานเขา้-ออก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวความคิดในการพฒันาเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป เป็นการศึกษาวิจยั
เชิงปริมาณโดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีบริโภคเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป จ านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถาม ผ่านการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ (IOC) ค่าเฉล่ียดชันีความสอดคลอ้งของ
แบบสอบถามเท่ากบั 0.84 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด การศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง น้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท ส่วนใหญ่  
มีความถ่ีในการทานเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป 1-3 คร้ังต่อหน่ึงสัปดาห์ สถานท่ีซ้ือคือ ร้านสะดวกซ้ือ ไดข้อ้มูลจาก
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่มักซ้ือรสชาติหมูสับและรสต้มย  า ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรส ไดปั้จจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์มี
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ผลิตภณัฑ์มีฉลาก ระบุส่วนผสม วิธีบริโภค วนัเดือนปี ท่ีผลิตและหมดอายุ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า สะดวก ง่ายต่อ
การประกอบอาหาร ปัญหาของผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีพบ คือ ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ถา้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์
เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปผูบ้ริโภคตอ้งการให้พฒันาดา้นการเสริมในรูปแบบก้อน เพ่ือการใช้สะดวกย่ิงขึ้นจาก               
การส ารวจแนวความคิดในการพฒันาเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป คือ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสท่ีอุดมไปดว้ยคุณค่าทาง
โภชนาการดว้ยการเพ่ิมโปรตีน รสชาติรสตม้ย  าในรูปแบบกอ้นเพ่ือง่ายต่อการประกอบอาหาร 
 
ค าส าคัญ : แนวความคิด, การพฒันาผลิตภณัฑ,์ เคร่ืองปรุงรส 
 

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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงของสภาพปัจจยัทางสังคมอย่างมาก ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบทางเศรษฐกิจ  
ท าให้ผูป้ระกอบการด้านอาหารพยายามปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภคตามกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงในการพฒันา หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑ์นั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ทางวิชาการ
ดา้นต่างๆ เช่น การตลาด การบริหารจดัการ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสมผสานให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ หรือคุณลักษณะท่ีดี ย่ิงขึ้ น (อภิญญา เอกพงษ์, 2558) รวมถึงพฤติกรรมและทัศนคติ                         
เพื่อตอบสนองความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป การสร้างแนวความคิดต่อผลิตภณัฑเ์ป็นขั้นตอน
เร่ิมตน้ส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยอาศยัการเขา้ถึงความตอ้งการ และความ พึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อย่างแทจ้ริง การพฒันาผลิตภณัฑ์จึงเป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑมี์
คุณภาพท่ีดีขึ้น ปลอดภยัต่อการบริโภค และเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (ศจี สุวรรณศรี, 2551) การศึกษา
แนวคิดจากผูบ้ริโภคจึงเป็นกระบวนการส่วนหน่ึงท่ีมีส าคญัต่อการพฒันาผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากแนวความคิด 
ทศันคติ ความเช่ือ หรือประสบการณ์ส่วนบุคคล อาจมีผลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภณัฑเ์หล่านั้น  

ผงปรุงรส ถือว่าเป็นส่วนประกอบอาหารชนิดหน่ึงท่ีประกอบดว้ยเคร่ืองเทศหน่ึงชนิดหรือมากกว่า   
น ามาผสมกบัเกลือ น ้าตาล อาจจะมีส่วนประกอบของวตัถุเจือปนอาหารหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือไม่มีก็ได ้
โดยเม่ือเติมลงไปในอาหารแล้วจะช่วยเพ่ิมรสชาติของอาหาร ให้มีความอร่อยและกลมกล่อมมากขึ้ น                 
(มผช. 4949/2547, 2547) ผงปรุงรสมีทั้ งหมด 2 ชนิด คือ ชนิดก้อน น าผงปรุงรสชนิดผงมาอัดเป็นก้อน                 
ทรงลูกบาศก์ เช่น ซุปกอ้น และชนิดผง เช่น รสดี ผงปรุงรสฟ้าไทย โดยทั้ง 2 ชนิดต่างก็มีส่วนส าคญัในการปรุง
รสชาติอาหารทั้ง ต้ม ผดั แกง ทอด และอ่ืนๆ (ผูจ้ ัดการ 360˚รายสัปดาห์, 2563) ในปัจจุบันเคร่ืองปรุงรสใน
ประเทศไทยยงัมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองเพราะอาหารยงัเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต เพียงแต่
ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยัและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ดงัเช่นในปัจจุบนัเป็นยคุท่ี
ผูบ้ริโภคมีความเร่งรีบในชีวิตประจ าวนัควบคู่กกัระแสสุขภาพ แม่บา้นรุ่นใหม่จึงตอ้งการ เคร่ืองปรุงรสอาหารท่ีมี
คุณประโยชน์ ใชง้านไดส้ะดวก รวมถึงเคร่ืองปรุงรสท่ีช่วยให้การปรุงอาหารใช ้เวลาส้ันลง 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาแนวคิดในการบริโภคเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป โดยการออกแบบ แบบสอบถาม
เพื่อใชใ้นการส ารวจผูบ้ริโภคให้ไดข้อ้มูลน าไปสู่แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสให้มีความหลากหลาย
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เพ่ิมทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
และมีความเป็นไปไดใ้นการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย ์

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวความคิดในการพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 เคร่ืองปรุงรส 
เคร่ืองปรุงรสอาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการน าเน้ือสัตว ์เช่น ไก่ หมู มาให้ความร้อนจนแห้ง 

บดเป็นผง ปรุงรสดว้ยเคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองเทศ เช่น น ้ าตาล เกลือ กระเทียม พริกไทย โมโนโซเดียม-แอล-
กลูตาเมต (ผงชูรส)โดยเม่ือเติมลงไปในอาหารแลว้จะช่วยเพ่ิมรสชาติของอาหาร ให้มีความอร่อยและกลมกล่อม
มากขึ้น (มผช. 4949/2547, 2547) 

เคร่ืองปรุงรสมีทั้งหมด 2 ชนิด คือ ชนิดกอ้น น าเคร่ืองปรุงรสชนิดผงมาอดัเป็นกอ้นทรงลูกบาศก์ เช่น 
ซุปกอ้นคนอร์ และชนิดผง เช่น รสดี ผงปรุงรสฟ้าไทย โดยทั้ง 2 ชนิดต่างก็มีส่วนส าคญัในการปรุงรสชาติอาหาร
ทั้ง ตม้ ผดั แกง ทอด และอ่ืนๆ ตลาดเคร่ืองปรุงรสของไทย ซ่ึงมีมูลค่าตลาดรวมของเคร่ืองปรุงรสอยู่ท่ีประมาณ 
5,000 ล้านบาท โดยสัดส่วนระหว่างชนิดผงอยู่ท่ี ร้อยละ 60 ส่วนชนิดก้อนอยู่ท่ี ร้อยละ 40 (ผู ้จัดการ 360˚                        
รายสัปดาห์, 2563) 

3.1.1 ลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองปรุงรส  (มผช. 4949/2547, 2547) 
3.1.1.1 ตอ้งแห้ง ไม่จบัตวัเป็นกอ้น 
3.1.1.2 ตอ้งมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบท่ีใช ้
3.1.1.3 ตอ้งมีกล่ินรสท่ีดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบท่ีใช้ ปราศจากกล่ินรสอ่ืนท่ีไม่พึง

ประสงค ์เช่น กล่ินหืน กล่ินอบั กล่ินไหม ้รสขม 
3.1.1.4 ต้องไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด 

ช้ินส่วนหรือส่ิงปฏิกูลจากสัตว ์
3.1.1.5 ความช้ืนตอ้งไม่เกินร้อยละ 13 โดยน ้าหนกั  
3.1.1.6 วอเตอร์แอคทิวิต้ีตอ้งไม่เกิน 0.65 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ช้ินเทพ แซ่ล้ี (2554) ไดท้  าการศึกษาและทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ใหม่ 

พบว่า มีผูศึ้กษาไดน้ าเทคนิคการประเมินวฏัจกัรตลอดชีวิตผลิตภณัฑ์มาประยุกต์ใช ้ซ่ึงมีทั้งการท าการปรับปรุง
การผลิตผลิตภณัฑ์แยกออกเป็น การปรับปรุงการออกแบบกระบวนการผลิตหรือเปล่ียนแปลงการวตัถุดิบและ 
การปรับปรุงการผลิตผลิตภณัฑโ์ดยการน าไปรีไซเคิล  

ภัทรา นิคมานนท์ (2544) ได้ท าการศึกษา พบว่า แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือวดั           
ส่ิงเดียวกนัแต่ต่างกนัตรงท่ีวิธีใช้ ทั้งน้ีแบบสอบถามจะถามดว้ยตวัหนังสือหรือชุดค าถาม ผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอบดว้ยตวัหนังสือ ส่วนการสัมภาษณ์เป็นการถามดว้ยค าพูดทางวาจาและผูต้อบก็ตอบดว้ยวาจาเช่นเดียวกัน 
บางคร้ังการใช้แบบสอบถามอย่างเดียวในการวิจัยไม่เป็นการเพียงพอ ผู ้วิจัยอาจจะอาศัยการสัมภาษณ์         
ประกอบไปดว้ย ทั้งน้ีก็ดว้ยเหตุผลบางคร้ังผูวิ้จยัจะสร้างแบบสอบถามท่ียงัไม่ ครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา      
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อภิญญา เอกพงษ ์(2558)ไดท้  าการศึกษา การประยุกต์ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม พบว่า 
วิธีการใชเ้ทคนิคองคป์ระกอบร่วม (Conjoint analysis) ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์อาหาร
ชนิดใหม่ และหาคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัและมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ความชอบท่ีมีต่อแนวคิดผลิตภณัฑใ์หม่ ซ่ึงเปรียบเสมือนรายละเอียดของผงัภาพในการสร้าง และพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหารชนิดใหม่ออกสู่ตลาด  

จารุวรรณ เจตเกษกิจ (2552)ไดใ้ห้ความหมายของเคร่ืองปรุงรส หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ย
เคร่ืองเทศหรือสารสกดัจากเคร่ืองเทศจ านวนหน่ึงชนิดหรือมากกว่า ซ่ึงเม่ือเติมลงไปในอาหารแลว้จะช่วยเพ่ิม
รสชาติของอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทยท่ีใชว้ตัถุดิบท่ีมีความเฉพาะตวัในการประกอบอาหารท าให้อาหารไทย   
มีเอกลกัษณ์เฉพาะ แตกต่างจากอาหารของชาติอื่น รวมถึงการใชว้ตัถุดิบต่าง ๆ มาช่วยในการปรุงรสชาติอาหารให้
อร่อยและมีกล่ินหอมย่ิงขึ้น 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
โดยการสืบคน้ขอ้มูลจากงานวิจยั หนงัสือ อินเทอร์เน็ต รวมถึงเอกสารหรือส่ิงพิมพต์่างๆ และแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
4.2 ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ 
โดยท าการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือทดสอบแนวความคิดของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 การส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป  
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเพื่อการพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป  

4.3 น าเสนอเคร่ืองมือให้ผู้เช่ียวชาญประเมินและตรวจสอบ 
โดยการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา 

(Content Validity) ความถูกตอ้งตามองคป์ระกอบที่ตอ้งการศึกษาและภาษาท่ีใช ้ขอ้ค าถามแต่ละขอ้ วดัไดต้รงตาม
ส่ิงท่ีตอ้งการวดัเน้ือหาหรือวตัถุประสงค ์โดยใชเ้กณฑ์การประเมินดงัน้ี คะแนน +1 แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์คะแนน -1 แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัได้
ไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ แล้วน าข้อมูลท่ีได้หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อ ( Index of Item 
Objective Congruence of IOC) ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้ขอ้ค าถามท่ี มีค่า 
IOC ต ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้ 

4.4 การปรับปรุงเคร่ืองมือ 
เม่ือผ่านการประเมินและตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว ก็ด าเนินการปรับปรุง 

เคร่ืองมือตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ มีความถูกตอ้ง เท่ียงตรงตามโครงสร้าง
เน้ือหา ครอบคลุมเน้ือหาและใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมเพ่ือให้ไดข้อ้ค าถามท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด  

4.5 การส ารวจผู้บริโภค 
การส ารวจผูบ้ริโภคด าเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาแนวความคิดของผูบ้ริโภคในการพฒันา

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป โดยการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทัว่ไปท่ีมีอายตุั้งแต่ 
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15 ปีขึ้นไป ท่ีรู้จกั หรือเคยรับประทานเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป จ านวน 100 คน เพื่อส ารวจขอ้มูลจากผูบ้ริโภค และ
รวบรวมขอ้มูลน ามาสร้างแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการน าขอ้มูลจากแบบสอบถามประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS 

(Statistical for Social Sciences) for Windows Version 24 เพื่อค านวณค่าทางสถิติต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเพื่อการพฒันา ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบ 
มาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) สถิติท่ีใชค้ือ การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ และส่วนท่ี 3 ใชวิ้ธีการวดั แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติท่ีใชค้ือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการสืบคน้ขอ้มูลจากงานวิจยั หนงัสือเอกสารส่ิงพิมพต์่างๆอินเตอร์เน็ต

หรือปัญหาขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์จะท าการศึกษาคือ การศึกษาแนวความคิดในการพฒันา 
เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป พบว่า แบบสอบถามควรมีข้อมูลเก่ียวกับ ลักษณะทางประช ากรศาสตร์ 

พฤติกรรมการบริโภค ปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และด้านบรรจุภัณฑ์รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับการพฒันา
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป 

5.2 ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ 
จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบว่า แบบสอบถามโดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ประชากรศาสตร์ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ี ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด และลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญั เพราะสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรสามารถช่วยก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน ซ่ึงสามารถ
น าไปวางแผนการผลิต  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเจาะกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได ้ 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อศึกษาหรือวิจยัพฤติกรรมการซ้ือและ
การใช้สินคา้เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ะ
ช่วยท าให้สามารถก าหนดกลยุทธการตลาดเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ และความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม โดยค าถามส่วนใหญ่จะถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค เช่น ความถ่ีใน
การทานเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป ซ้ือเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปจากท่ีใดบ่อยท่ีสุด และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ สอบถามระดับความส าคญั ปัจจัยด้านการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ส่วนท่ี 3 ทศันคติและความตอ้งการของผูบ้ริโภค การศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นการคน้หา
วิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่มหรือองคก์าร เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะ
ความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภค                    
พึงพอใจ ซ่ึงค าตอบท่ีไดช่้วยให้นกัการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการตั้งค  าถามเก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองปรุง
รสส าเร็จรูป ปัญหาท่ีพบในการบริโภคเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป ควรมีการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการชนิดใดบา้ง 
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ตอ้งการให้เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปพฒันาไปในรูปแบบใด เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 5.3 เสนอเคร่ืองมือให้ผู้เช่ียวชาญประเมินและตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและ

น ามาปรับปรุงแกไ้ขการใช้ภาษา การจดัเรียงล าดบัเน้ือหา และน ามาวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงของการส ารวจ 
แนวความคิดของผูบ้ริโภคในการพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงส าเร็จรูป พบว่า ค่าเฉล่ียดชันีความสอดคลอ้งของ
แบบสอบถามเท่ากบั 0.84 (มีค่า IOC มากกว่า 0.5) ซ่ึงหมายถึงความเที่ยงตรงใชไ้ด ้โดยผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะ
ว่าควรตรวจสอบความถูกต้องของประโยค การจัดเรียงประโยคค าถามเพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม                 
เม่ือผ่านการประเมินและตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านเรียบร้อยแลว้ ก็ด าเนินการปรับปรุงเคร่ืองมือตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มีความถูกตอ้ง เท่ียงตรงตามโครงสร้างเน้ือหา ครอบคลุม
เน้ือหาและใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมเพ่ือให้ไดข้อ้ค าถามท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด 

5.4 การส ารวจผู้บริโภค 
5.4.1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 100 คน พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 72 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 25 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 สถานภาพส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อยละ 79 
ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83 ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ 29 
และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 กลุ่มตวัอย่างเพศหญิง 
ซ่ึงมีความถ่ีในการซ้ือมากกว่าเพศชาย 

5.4.2 พฤติกรรมการบริโภค 
การส ารวจขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

มีความถ่ีในการทานเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป 1-3 คร้ังต่อหน่ึงสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 46 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกันิยม
ซ้ือเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปท่ีร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 51 เน่ืองจากปัจจุบันร้านสะดวกซ้ือขยายพ้ืนท่ี
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปไดง้่ายและสะดวกย่ิงขึ้น ผูบ้ริโภค               
ส่วนใหญ่ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปจากแหล่งขอ้มูลส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์เป็นแรงจูงใจใน                  
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาได้ข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปจากเพื่อนและ
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 26 และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกรับประทานเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปในรสชาติหมูสับ 
คิดเป็นร้อยละ 60 และรองลงมาคือ รสชาติตม้ย  า คิดเป็นร้อยละ 54 เน่ืองจากรสชาติหมูสับเป็นรสชาติท่ีกลมกล่อม
อ่อนๆ ไม่จดัจา้น สามารถน ามาประกอบอาหารไดทุ้กรูปแบบ ยงัสามารถบริโภคไดท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่ทุกเพศ              
ทุกวยั ส่วนรสชาติตม้ย  า เป็นรสชาติอาหารท่ีให้ความเขม้ขน้เป็นท่ีนิยมของคนไทยและต่างประเทศ ท่ีช่ืนชอบ
รสชาติสามรสและกล่ินสมุนไพร  
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียความเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 𝑥̅ ± S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)   
รสชาติของผลิตภณัฑ์ 4.20±0.81 มาก 
คุณค่าทางโภชนาการ 4.07±0.97 มาก 
ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง/เป็นที่รู้จกั 3.88±0.80 มาก 
ผลิตภณัฑมี์ให้เลือกหลายขนาด (ปริมาณ) 3.08±0.84 ปานกลาง 
บรรจุภณัฑ ์สะอาด/มิดชิดปลอดภยั/สวยงาม 4.25±0.80 มาก 
ผลิตภณัฑมี์เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 4.30±0.84 มาก 
ผลิตภณัฑมี์ฉลาก ระบุส่วนผสม/วิธีบริโภค/วนัเดือนปี          
ท่ีผลิตและหมดอายุ 

4.26±0.84 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.14±0.84 มาก 
2. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)   

มีสินคา้ให้ทดลองชิม 3.67±0.97 มาก 
จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีของแถม  3.68±0.98 มาก 
ลดราคาจดับูธแสดงสินคา้ 3.67±0.95 มาก 
แนะน าสินคา้โดยใชพ้รีเซนเตอร์ตวัจริง 3.65±0.98 มาก 
มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ อยา่งต่อเน่ือง 3.74±0.98 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.68±0.97 มาก 

3. ด้านราคา (Price)   
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ 4.09±0.89 มาก 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 4.21±0.88 มาก 
มีป้ายแสดงราคาที่ชดัเจน 4.13±0.96 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.14±0.91 มาก 
4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)   

มีวางจ าหน่ายตามร้านคา้สุขภาพ 3.99±0.81 มาก 
มีตวัแทนจ าหน่าย 3.84±0.80 มาก 
บริการสั่งซ้ือผา่นอนิเทอร์เน็ต 3.93±0.92 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.92±0.84 มาก 

   
จากตารางผลการส ารวจ ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือด้านผลิตภัณฑ์ เน่ืองจาก

ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย จึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีจะเลือกถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมากท่ีสุด 
พบว่า ปัจจยัของผลิตภณัฑมี์เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 54  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือด้านการส่งเสริมการตลาด              
มีความส าคญัในระดบัส าคญัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25 
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ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้นราคา จากการศึกษา พบว่า
ปัจจยัของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47   

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย     
จากการศึกษาพบว่า นิยมซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปจากร้านค้าเพ่ือสุขภาพ มีความส าคญัในระดบั    
ส าคญัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.99 

5.4.3 ทัศนคติและความต้องการของผู้บริโภค 
ขอ้มูลเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป 

พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปดว้ยเหตุผลท่ีมีความสะดวกในการน าไปใช ้คิดเป็น
ร้อยละ 68 ปัญหาท่ีพบในการบริโภคเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าเคร่ืองปรุงรส
ส าเร็จรูปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการมากพอ คิดเป็นร้อยละ 46 จากแบบสอบถามผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ควรมีการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ ชนิดโปรตีนในเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 68 และจากการสอบถาม 
ตอ้งการให้เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปพฒันาไปในรูปแบบใด พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อยากให้พฒันาเคร่ืองปรุงรส
ในรูปแบบกอ้น และ เคร่ืองปรุงรสในรูปแบบซอสเขม้ขน้ คิดเป็นร้อยละ 34 เท่ากนั 
 

6. อภิปรายผล  
การศึกษาแนวคิดในการบริโภคเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาแนวความคิดการบริโภค

เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปในการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยใชเ้คร่ืองมือคือ แบบสอบถามเพื่อใชใ้นการส ารวจผูบ้ริโภค 
จ านวน 100 คน ผลปรากฏว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปดว้ยเหตุผลท่ีมีความสะดวก
ในการน าไปใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับ นงลกัษณ์ โพธ์ิไพจิตรและคณะ (2563) ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภค ชาวไทยหรือ
ชาวต่างชาติท่ีสนใจปรุงอาหารไทยรับประทานเองก็สามารถซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงไปใชไ้ด ้นอกจากจะไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการปรุงอาหารแล้วยงัท าให้ได้รสชาติอาหารตามแบบต้นฉบับอีกด้วย ปัญหาท่ีพบใน
บริโภคเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปไม่มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากพอ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นควรมีการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ ชนิดโปรตีนและรองลงมาคือ 
วิตามินในเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป นทัธมน เดชประภสัสร (2558)  ไดก้ล่าวว่า กระแสสังคม ในปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภค
หันมาให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพมากขึ้น จากการท่ีผูบ้ริโภคมีความรู้จากการท่ีไดรั้บการศึกษามากขึ้นท า
ให้ตอ้งการท่ีจะมี Healthy Lifestyle ในระยะยาวของชีวิต โดยจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการดูแลสุขภาพนั้นเร่ิมจาก 
การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ แต่ในภาวะสังคมปัจจุบนัซ่ึงเป็นสังคมเมืองท่ีรีบเร่งท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งการ
ความสะดวกในการด าเนินชีวิต รวมไปถึงความสะดวกในการดูแลสุขภาพ ประกอบกบัแนวคิด  ท่ีให้ความส าคญั
กับการป้องกันการเกิดโรคมากกว่าการรักษา ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ                           
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูป ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัใน
ระดับส าคญัปานกลาง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้กล่าวไวว่้า ปัจจุบนัการทดลองสินคา้ ณ จุดขาย เป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากย่ิงขึ้น เป็นการสร้างอารมณ์และการรับรู้ของผูบ้ริโภค เป็นขั้นสุดท้ายก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือเพ่ือเลือกสินคา้นั้น ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย มีสินคา้ให้ทดลองชิมให้กบัผูบ้ริโภค ดา้นราคา 
ปัจจยัของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ประยรู ญาสมุทร (2544)  ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการต่อการตลาดท่ีมีอิทธพลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้นราคาเม่ือราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 
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โดยท่ีผูบ้ริโภคไดเ้ล็งเห็นคุณประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์เม่ือไดบ้ริโภคแลว้เกิด
ประโยชน์ต่อร่างกาย จึงสามารถใชจ้่ายไดเ้พราะพึงพอใจในราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และผูบ้ริโภค
อยากให้พฒันาเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปในรูปแบบกอ้นเพื่อสะดวกต่อการใชป้ระกอบอาหาร 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา เร่ือง การศึกษาแนวคิดในการบริโภคเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษา

เห็นว่า ควรมีการด าเนินการใชแ้บบสัมภาษณ์ร่วมกบัแบบสอบถาม เพื่อจะไดท้ราบถึงปัญหาและความตอ้งการ     
ท่ีหลากหลาย ร่วมกบัการขยายกลุ่มตวัอย่างไปยงัพ้ืนท่ี อ าเภอ หรือจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะไดก้ลุ่มเป้าหมาย
ท่ีหลากหลายมากขึ้น ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และมีความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชยท่ี์มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่มส าลี 

จงัหวดัอุตรดิตถ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง โดยกลุ่มเป้าหมาย
คือ สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จ านวน 10 คน ท าการบูรณาการเรียนการสอน โดยน ากระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ และออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ เป็นแนวทางในการและพฒันา เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค เร่ิมจากการปรับปรุงจกัรลา ให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานโดยการน าเขา้
ศูนยบ์ริการเพื่อลา้งท าความสะอาด ปรับตั้งเข็ม จากนั้นท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้โต๊ะจกัรลา เพื่อออกแบบ
ส่วนพ้ืนท่ีขยายการท างานโดยใชห้ลกัการออกแบบเคร่ืองเรือน (เฟอร์นิเจอร์) เป็นแนวทางในการผลิต จากนั้นเร่ิม
กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่การระดมความคิด จนถึงการถ่ายทอดขอ้มูล และน าผลิตภณัฑ์
ทั้งของเดิมและท่ีไดอ้อกแบบขึ้นถ่ายภาพเพ่ือการออกแบบป้ายประชาสัมพนัธ์ในการส่ือสารและโฆษณาสินคา้ติด
ผา้ห่มส าลีให้กบัทางกลุ่มวิสาหกิจ 

 
ค าส าคัญ: การออกแบบและพฒันา  ผา้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่มส าลี 
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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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบไป ทัว่ทุกมุมของโลก ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ
เป็นอยา่งมาก การท่องเที่ยวเป็นอีกหน่ึงอยา่งท่ีส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว่้าจะมีการล๊อกดาวน์และเคอร์ฟิว
ในจังหวดัท่ีมีความเสียงสูงสุด ท่ีเป็นการงดเดินทางข้ามจังหวดันั้น จากการท่องเท่ียวหลังคลายล๊อกดาวน์                    
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2565) ท าให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีเน้นการขบัรถเท่ียวในระยะทางท่ีส้ัน มีการท า
กิจกรรมท่ีลดการสัมผสัใกล้ชิดกนั และเน้นท่ีพกัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสาธารณสุข               
การท่องเท่ียวในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ โดยการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นอีกหน่ึงรูปแบบท่ีไดรั้บ              
ความนิยมเป็นอย่างมาก (ศรัณย ์บุญประเสริฐ, 2563) ท่ีเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากชุมชน ทั้งการมีส่วนร่วม 
การเป็นเจ้าของ  เพื่อน าเสนอเอกลกัษณ์ วฒันธรรม วิถีชุมชนให้กับนักท่องเท่ียวได้เขา้ไปสัมผสัและเรียนรู้                 
เกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรม ให้เกิดประโยชน์กบัชุมชนมากท่ีสุด 

โฮมสเตยป้์าไข่ เป็นหน่ึงในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยตั้งอยู่จงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นสถานท่ีพกัผอ่น 
ละเรียนรู้ ใกลชิ้ดธรรมชาติในล ้าน ้าน่าน ประกอบกบัเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่มส าลี จงัหวดั
อุตรดิตถ ์ท่ีเดิมทีประกอบธุรกิจ ผลิตภณัฑ์จากผา้ห่มส าลี ทั้งผา้ห่ม รองเทา้ หมอนหนุน หมอนพิง และพรมเช็ดเทา้ 
ไดน้ ารูปแบบของผา้ห่มส าลีให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาพกัโฮมสเตยป้์าไข่ฯ เกิดผลตอบรับเป็นอย่างดี เน่ืองจาก
คุณสมบติัของผา้ส าลีนั้นมีคุณสมบติัเป็นฉนวนให้ความร้อน และระบายความร้อนออกไดดี้ ไม่แข็ง สามารถท า
ความสะอาดไดง้่าย ส่วนใหญ่จะส่ังจองและซ้ือผา้ห่มจากกลุ่มวิสาหกิจฯ อย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากสถานการณ์
ในตอนน้ีท าให้การท่องเท่ียวเปล่ียนไปเป็นอย่างมาก เกิดการท่องเท่ียวแบบ New Normal (กรมการท่องเท่ียว, 
ออนไลน์) เป็นมาตรการให้เกิดความท่องเท่ียวอย่างปลอดภยัทั้งผูป้ระกอบการ และนักท่องเท่ียว ส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวจะเตรียมส่ิงของมาจากบา้นเพ่ือลดความเส่ียงจากเช้ือโรค โดยเคร่ืองนอนนั้นเป็นส่ิงจ าส าหรับทุกคน 
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต ์รถจกัรยาน และรถจกัรยานยนต ์แลว้แลว้แต่ตอ้งพกพาไปทุกท่ี ขนาดสัดส่วน
ของเคร่ืองนอนส่งผลต่อการเดินทาง  

ออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อตอบโจทยใ์ห้กับนักท่องเท่ียว นักเดินทางท่ีต้องนอนคา้คืนในสถานท่ีต่างๆ                 
ทั้งในบา้นพกัโฮมสเตย ์ เตน้ผา้  รถยนต ์และนอกพกัผอ่นนอกสถานท่ี สามารถพกพาง่าย สะดวกต่อใชง้าน ผูวิ้จยั
จึงท าการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่มส าลี 
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จังหวดัอุตรดิตถ์ โดยใช้หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นแนวทางในการออกแบบฯ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่ม

ส าลี จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่ม
ส าลี จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีกลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จ านวน 10 คน โดยการบูรณาการเรียน
การสอน โดยน ากระบวนการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ และออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ เป็นแนวทางในการและ
พฒันาผลิตภณัฑผ์า้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ก าหนดขอ้มูล และตวัช้ีวดั ก าหนดวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ก าหนดตวัแปร 
2. ก าหนดของเขตของขอ้มูล แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  ก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยั 
3. วิธีการรวมรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมของวิสาหกิจชุมชนฯ 
4. น าเคร่ืองมือใชก้บักลุ่มตวัอยา่งงานวิจยั 
5. คืนขอ้มูลให้กบัวิสาหกิจชุมชนฯ 

4.2 ขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย 
1. ลงพ้ืนท่ีส ารวจความพร้อมและตกลงกรอบแนวคิดในการท างานร่วมกบัผูน้ ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ฯ พร้อมทั้งสรุปความตอ้งการเพ่ือวางแผนการด าเนินการ 
2. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั รวมถึงการบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนรายวิชา 

ในสาขาวิชาศิลปกรรม  และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ   
3. วิเคราะห์โจทยท่ี์ไดจ้ากความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจฯ ร่วมกบันักศึกษา เพื่อออกแบบร่าง 

พร้อมทั้งทดลองท าตน้แบบเพื่อน าเสนอให้กบัทางกลุ่มวิสาหกิจฯ 
4. อบรมเชิงปฏิบติัการและระดมความคิดของกลุ่มวิสาหกิจฯ  
5. สร้างตน้แบบผลิตภณัฑผ์า้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง โดยแกนน ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
6. อบรมเชิงปฏิบติัการและถ่ายทอดให้กบัสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
7. วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล   
8. คืนขอ้มูลสู่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

4.3 ประชากรและตัวอย่าง 
1) ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ 

 1.1) ประชากร คือ  
 - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่มส าลี จงัหวดัอุตรดิตถ ์จ านวน 10 คน 
 - ผูบ้ริโภคหรือผูส้นใจผลิตภณัฑจ์ากผา้ห่มส าลี จ านวน 50 คน 
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 1.2) กลุ่มตวัอยา่ง คือ  
 - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่มส าลี จงัหวดัอุตรดิตถ ์จ านวน 10 คน 
 - ผูบ้ริโภคหรือผูส้นใจผลิตภัณฑ์จากผา้ห่มส าลี  จ านวน 50 คน โดยการเลือกหน่วย

ตวัอยา่งแบบเจาะจง ( purposive sampling )   
2) ขอบเขตของการวิจยั ผูวิ้จยัไดน้ ากระบวนการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ และน าหลกัการออกแบบ

เคร่ืองเรือน (เฟอร์นิเจอร์) เป็นแนวทางในการออกแบบส่วนขยายพ้ืนท่ีของจักรลาในการเย็บผ้า รวมถึง                       
การประยกุตห์ลกัการออกแบบกราฟฟิกในการออกแบบป้ายแสดงสินคา้ผลิตภณัฑ์ 

 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

5. ผลการวิจัย 
      ผูวิ้จยัไดแ้สดงผลของการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงัน้ี 

ผลของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าห่มส าลีส าหรับเดินทาง  เร่ิมจากการลงพ้ืนท่ีส ารวจความ
ตอ้งการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่มส าลี ร่วมกบัมีนางริน เงินแกว้ เลขท่ี 9 หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ ์
จ.อุตรดิตถ ์รวมถึงการศึกษาผลิตภณัฑ์เดิมของทางกลุ่มฯ จากนั้นไดเ้ปิดประเด็นในการหาแนวความคิดร่วมกนั 
ผลของการระดมความคิด ในการพฒันา มี 3 แนวทางคือ 1). จากผลิตภณัฑเ์ดิมของกลุ่มท่ีพบว่ามีเพียงผา้ห่มขนาด
เล็กและใหญ่ จึงพฒันาผลิตออกแบบผลิตภณัฑ์ผา้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง เพ่ือให้ทางกลุ่มมีประเภทสินคา้ท่ีเพ่ิม
มากขึ้นใน สามารถใชภ้ายนอกสถานท่ีเช่น การท่องเท่ียว การปิคนิค 2). ในส่วนของกระบวนการผลิต มีจกัรลา
ของกลุ่มฯ ท่ีช ารุดและตอ้งมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีหน้าโต๊ะจกัรเพ่ือให้สามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม               
3) ป้ายประชาสัมพนัธ์ของกลุ่ม แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ท่ีชัดเจน ท าให้เพ่ิมกลุ่มลูกค้าได้มากย่ิงขึ้น จากนั้น
ท าการศึกษารูปแบบของท่ีนอนปิคนิคท่ีจ าหน่ายตามทอ้งตลาดเพื่อศึกษาแนวโน้มของตลาดในปัจจุบนั และท า
การนัดหมายเพื่อศึกษาขอ้มูลอุปกรณ์ การถ่ายภาพ และแนวทางในการพฒันารูปแบบของผา้ห่มปิกนิก เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  

1) ผลของการปรับปรุงจักรเย็บผา้ให้มีพ้ืนท่ี และสามารถปรับขนาดส่วนท่ีรองรับผา้ท่ีช่วยใน               
การเยบ็ผา้ห่มได ้ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก เร่ิมจากการซ่อมโต๊ะจกัรลาของกลุ่มฯ ท่ีมีช ารุดตอ้งด าเนินการ
เปล่ียนแผ่นโต๊ะ รวมถึงล้างและปรับแต่งเคร่ืองจักรให้ใช้งานได้ดีขึ้ น ผู ้วิจัยน าจักรลาของทางกลุ่มฯ                             
เขา้ศูนยบ์ริการเพ่ือให้พร้อมใชง้านก่อนการขยายพ้ืนท่ีการท างานของจกัร 

ตวัแปรตน้ 
- หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
- หลกัการออกแบบเคร่ืองเรือน (เฟอร์นิเจอร์) 
- หลกัการออกแบบกราฟิก 

ตวัแปรตาม 
- รูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง 
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ภาพที่ 2 ภาพการปรับปรุงจกัรลา 
ท่ีมา : จนัทิมา  ปกครอง และสิงหา ปรารมภ ์(2564) 

 
การปรับปรุงจกัรลาให้มีพ้ืนท่ี เร่ิมจากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองตน้พบว่าเดิมทีกระบวนการเย็บนั้น                 

จะน าโต๊ะมาตั้งเพ่ือเป็นส่วนขยายหนา้โต๊ะจกัรลา ซ่ึงไม่สะดวกต่อการผลิตผา้ห่มท่ีมีขนาดใหญ่และมีน ้าหนักมาก 
เกิดปัญหาการทิ้งน ้าหนกัของผา้ท าให้เกิดรอยย่นของผา้ หลงัจากการวิเคราะห์เบ้ืองตน้สรุปได ้คือ โต๊ะส่วนขยายนั้น 
จะมีขนาดโต๊ะจกัรลาท่ีความสูง 73 ซ.ม. โดยมีความกวา้งอยู่ท่ี 80 ซ.ม. และมีความยาว 160 ซ.ม. ผูวิ้จยัไดบู้รณาการ 
กบัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัศึกษาได ้ด าเนินการจ าลองภาพ 3 มิติ ในโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อพิจารณา ขนาด 
รูปทรง จ านวนของวสัดุท่ีตอ้งใชเ้พ่ือสร้างพ้ืนท่ีรองรับผา้ท่ีช่วยในการเยบ็ผา้ห่มได ้ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ 
โดยโครงสร้างเป็นเหล็กเพ่ือให้รองรับน ้ าหนักของผ้าห่ม โดยน าหลักการของการออกแบบเคร่ืองเรือน 
(เฟอร์นิเจอร์) เป็นแนวทางในการผลิต โดยค านึกมากท่ีสุดคือความปลอดภยัในขณะใชง้าน  

 

   

ภาพที่ 3 ภาพการเขียนแบบ และการถ่ายทอดการใชง้าน 
ท่ีมา : จนัทิมา  ปกครอง และสิงหา ปรารมภ ์(2564) 

 
ขนาดของโต๊ะส่วนขยายนั้นมีขนาด 73 x 80 x 160 ซ.ม. วสัดุท่ีใชส่้วนบนเป็นไมอ้ดั MDF ผิวเมลามีน 

หนา 10 ม.ล. ติดบนไมอ้ดัเกรด AAA โดยใชก้าวประสาน เพื่อไม่ให้ผา้นั้นติดกบัไมอ้ดัขณะการใชง้าน และเหลก็
กล่อง 1x2 น้ิว หนา 2 ม.ล. ปิดผิวดว้ยสีสเปรย ์โดยค่าใช้จ่ายในส่วนของวสัดุอุปกรณ์อยู่ท่ี 2,880 บาท ประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ตามแบบท่ีก าหนด โดยให้กลุ่มฯ ไดท้ดลองและประเมินผลการท างาน พบว่า ส่วนขยายท าให้สามารถ
เยบ็ผา้ไดร้วดเร็วมากขึ้นและมีคุณภาพของเส้นดา้ยท่ีเยบ็สม ่าเสมอกว่าเดิมท่ีมีพ้ืนท่ีจ ากดั  

2) ผลการออกแบบผลิตภณัฑผ์า้ห่มส าลีส าหรับเดินทางฯ หลงัจากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากกลุ่ม
ผูป้ระกอบการทั้งศกัยภาพของผูป้ระกอบการ วตัถุดิบ รูปแบบความตอ้งการเบ้ืองตน้ของกลุ่มผูป้ระกอบการแลว้ 
น ากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ (ปานฉัตน์ อินทร์คง, 2560) แต่ดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
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ผูวิ้จัยได้ประยุกต์กระบวนการตามวิถีของการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย การก าหนดปัญหา ความคิดแรกเร่ิม 
รวบรวมข้อเท็จจริง ความคิดกระจ่างแจ้ง โครงร่างรูปแบบ ผลผลิตผลิตภณัฑ์ส าเร็จ รูปแบบท่ีประณีต และ                     
การแกปั้ญหารูปแบบ หลงัจากการลงพ้ืนท่ีในการก าหนดปัญหาร่วมกบัทางกลุ่มฯ ผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมจากขั้นตอนของ
ความคิดแรกเร่ิมโดยบูรณาการการเรียนให้นกัศึกษาไดว้าดภาพจ าลองแนวความคิดแบบร่างของท่ีนอนปิกนิกจาก
การรวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีว่ามีความสะดวกสบายต่อการพกพา ง่ายต่อการใชง้านรวมถึงง่ายต่อการท าความสะอาด
ดว้ย รวมถึงการก าหนดขนาดสัดส่วนของผา้ห่มส าลีฯ  2 ขนาดคือ 130 x 200 cm และ 150 x 200 cm อา้งอิงจาก
ขนาดมาตราฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีนอนปิกนิก (ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2547) จากนั้นท า
การคดัเลือกแนวคิดร่วมกนัให้เหลือจ านวน 3 รูปแบบ โดยแนวคิดของรูปทรงไดม้าจากรูปทรงของเรขาคณิต                   
ทั้งภาพส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส่ีเหล่ียมจัตุรัส และทรงกระบอก โดยค านึกถึงรูปแบบการใช้งานของผ้าห่มส าลีฯ                           
ท่ีหลากหลายการใช้งาน จากนั้นศึกษารูปแบบท่ีจ าหน่ายตามท้องตลาด โดยการคดัเลือกจากรูปลกัษณ์ หรือ                  
ยอดจ าหน่ายของสินคา้ในการตดัสินใจคดัเลือกเป็นภาพตวัอย่างของรูปแบบผา้ห่มส าลี  เพื่อสร้างความแตกต่าง 
รวมถึงการคดัเลือกชนิดของผา้ท่ีจะส่งผลต่อการก าหนดราคาขายหลงัการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

 

   

ภาพที่ 4 ภาพการสอบถามความตอ้งการของกลุ่มฯ หลงัการออกแบบร่างผา้ห่มฯ  
ท่ีมา : จนัทิมา  ปกครอง และสิงหา ปรารมภ ์(2564) 

 
จากการสอบถามความตอ้งการของกลุ่มฯ หลงัการออกแบบร่างผา้ห่มฯ เพื่อให้เกิดความคิดกระจ่าง

แจ้งย่ิงขึ้นทั้งความเป็นไปได้ในการผลิต รวมถึงแนวโน้มของความต้องการของผูบ้ริโภค และจากการศึกษา
ผลิตภณัฑ์ตามทอ้งตลาดแลว้ท าการคดัเลือก 1 รูปแบบ คือเม่ือพบัเก็บของผา้ห่มแลว้เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้
จากนั้น บูรณาการกบัการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ือท าตน้แบบผา้ห่มส าลีฯ 1 ผลงาน จ าลองตน้แบบผา้ห่ม
เสมือนจริง และสร้างแบบแพทเทิร์นท่ีนอนปิกนิกจากแนวคิดในการออกแบบฯ รวมถึงการเขียนแบบแพทเทิร์น 
ในโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อลดปัญหาในการผิดพลาดกระบวนการผลิต การอบรมเชิงปฏิบติัการฯ 
ร่วมกนัระหว่างนกัศึกษา และผูป้ระกอบการในการถ่ายทอดตน้แบบผา้ห่มส าลีฯ ทั้งผลิตภณัฑ์จริงและแพทเทิร์น
ท่ีนอนปิกนิก โดยกิจกรรมน้ีจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 25 มิ.ย. 2564 มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทางกลุ่มไดร้ะดมความคิดเร่ือง
รูปแบบอีกคร้ังหลังจากท่ีได้พิจารณาต้นแบบเรียบร้อย รวมถึงทดลองตัดเย็บ ปรับปรุงกระบวนการเย็บให้
เหมาะสมกบักระบวนการผลิตของกลุ่มมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีมีความประณีตมากขึ้นรวมถึงการแกไ้ข
ปัญหาในการผลิตร่วมกนั 
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ภาพที่ 5 ภาพการอบรมเชิงปฏิบติัการฯ ตน้แบบผา้ห่มส าลีฯ 
ท่ีมา : จนัทิมา  ปกครอง และสิงหา ปรารมภ ์(2564) 

 
การอบรมเชิงปฏิบติัการฯ โดยการระดมความคิด เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 โดยทีมผูวิ้จยัด าเนินการใน

การกระตุน้ให้เกิดความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียบกนั จากนั้นขั้นตอนท่ี  2 ไดก้ าหนดหวัขอ้ของการระดมความคิด คือ
รูปแบบของผา้ห่มส าลีฯ จากตวัอยา่งมีความยากง่ายต่อกระบวนการผลิตอยา่งไร  ควรมีการเพ่ิมการใชง้านอย่างไร
บา้ง  และการต่อยอดผา้ห่มส าลีฯ ควรเป็นอย่างไร ขั้นตอนมรา 3 ก าหนดเวลา 1 ชัว่โมงในแสดงความคิดเห็นใช้
การจดบนัทึก คดัเลือกจากการซ ้ าของค าตอบของผูเ้ขา้ร่วมอบรม และขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการสรุปผลพบว่าผา้ห่ม
ส าลีฯ ควรให้มีหมอนท่ีติดกบัผา้ห่ม เสริมใยแกว้เพ่ือเพ่ิมความนุ่มในขณะท่ีนอนหนุนดว้ย รวมถึงรูปแบบของผา้
ห่มฯ เม่ือพบัเก็บแลว้เป็นทรงกระบอก และรูปแบบของผา้ห่มรวมถึงมีช่องเพื่อให้เป็นลกัษณะของถุงนอนไปใน
ตวั จากนั้นผูจ้ดัท าโครงการไดน้ ามาวิเคราะห์ พร้อมทั้งท าการออกแบบ เขียนแบบ เพ่ือให้ง่ายต่อสร้างตน้แบบ 
ดังนั้นผลิตภณัฑ์ใหม่ของผา้ห่มส าลีฯ มีจ านวน รูปแบบ โดยในขณะท่ีพบัเก็บแล้วเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม และ
ทรงกระบอก โดยมี 2 รูปแบบการใชง้านคือ 1) ผา้ห่มฯท่ีมีหมอนอยูภ่ายใน 2) ถุงนอนผา้ห่มส าลี หลงัจากขั้นตอน
ของการแกปั้ญหารูปแบบเรียบร้อยแลว้ ผูวิ้จยัไดจ้ าลองภาพในคอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองรูปแบบการพบัให้เก็บได้
ง่าย ไม่ส่งผลเสียในขณะท่ีนอนดว้ยโดยสามารถสรุปขนาด 130 x 200 cm และ ขนาด 150 x 200 cm ทั้งในขณะท่ี
พบัแล้วเป็นทรงกระบอก และรูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีเพ่ิมพ้ืนท่ีเป็นหมอนหนุน และใช้เป็นถุงนอนเพื่อให้มีความ
หลากหลายต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้น 

 

  

ภาพที ่6 ภาพการเขียนแบบผา้ห่มส าลีฯ 
ท่ีมา : จนัทิมา  ปกครอง และสิงหา ปรารมภ ์(2564) 
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ขั้นตอนการผลิตนั้น ผูวิ้จัยได้น าผลของการเขียนแบบ เสนอให้กับแกนน าของกลุ่มวิสาหกิจฯ 
ทดลองและปรับรูปแบบให้ไดแ้น่นอนรวมถึงให้เป็นเทคนิคเฉพาะของกลุ่มมากขึ้น จากนั้นด าเนินกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบติัถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบัสมาชิกภายในกลุ่มฯ โดยแกนน ากลุ่มท่ีไดท้ดลองสร้างตน้แบบผา้ห่มส าลี  
ภายใต้โครงการพฒันาและออกแบบกระบวนการผลิตในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อถ่าย
เทคโนโลยีทั้งการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ห่มส าหรับการเดินทาง หลงัจากการอบรมแลว้ทางกลุ่มมีแนวคิดการต่อยอด
รูปแบบของผา้ห่มมากขึ้น เช่นเพ่ิมสายให้กบัผา้ห่ม ใชส้ะพายหลงั หรือใชแ้ขนห้ิว  

จ านวนผา้ของผา้ห่มท่ีพบัเก็บแลว้เป็นรูปส่ีเหล่ียม ขนาด 1,300 x 2,000 ซม. ใชท้ั้งหมด 7 ช้ิน ไดแ้ก่ 
1,300x2,000 ซม.จ านวน 1 ช้ิน ขนาด 350 x 350 ซม. จ านวน 2 ช้ิน ขนาด 350x300 ซม. จ านวน 2 ช้ิน และขนาด 
350x100. ซม. จ านวน 2 ช้ิน โดยเป็นขนาดท่ียงัไม่เผื่อตัดเย็บท าให้ขนาดของผา้ห่ม โดยขนาด 130x200 ซม. 
ตน้ทุนการผลิตอยูท่ี่ราคา 450 บาท ส่วนขนาด 150 x 200 ซม. ตน้ทุนการผลิตอยูท่ี่ราคา 550 บาท โดยท่ีผา้ห่มส าลี
ส าหรับเดินทางท่ีพบัแลว้เป็นทรงกระบอก ขนาด 1,300 x 2,000 ซม. ใช้ทั้งหมด 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 1,300x2,000 ซม.
จ านวน 1 ช้ิน ขนาด 35 x 470 ซม.จ านวน 4 ช้ิน และขนาด 35 x 360. ซม. จ านวน 2 ช้ิน  ตน้ทุนอยูท่ี่ 350 บาท. 

3) ผลของการออกแบบป้ายประชาสัมพนัธ์ของกลุ่มฯ หลงัจากผลิตผา้ห่มส าลีเดินทางแลว้เสร็จได้
ด าเนินการออกแบบป้ายประชาสัมพนัธใ์ห้กบัทางกลุ่มฯ โดยมีขั้นตอนการออกแบบ 4 ขั้นตอน (วิสาข ์สอตระกูล, 
ออนไลน์) เร่ิมจากขั้นตอนของการค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้ในการออกแบบ 
ท าการศึกษาขอ้มูลเดิม รวมถึงระดมความคิดร่วมกนั พบว่าความตอ้งการยงัคงใชต้ราสัญลกัษณ์เดิม รวมถึงการใช้
สีม่วง อีกทั้งไม่ตอ้งการให้มีลวดลายตกแต่งมาก สามารถอ่านขอ้ความและเน้นภาพถ่ายผลิตภณัฑ์ สามารถมี                
ช่องทางการติดต่อเห็นเด่นชดั จากนั้นท าการประมวลผลและพฒันาแผนการท างานโดยบูรณาการกบัการเรียนการสอน   
ท าการระดมแนวความคิดและคดัเลือกแนวคิดให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ตรงกับ                 
ความต้องการมากท่ีสุด จากนั้นสู่ขั้นตอนของการพัฒนางานออกแบบ ในการปรับแก้จากขั้นตอนข้างต้น 
ด าเนินการถ่ายภาพผลิตภณัฑเ์ดิมของทางกลุ่ม 

ขั้นตอนการผลิตน้ีหลงัจากการเสนอแบบร่างฯ เรียบร้อยแลว้ ปรับแกเ้ล็กน้อยจากนั้นเตรียมท า
อาร์ตเวิร์ค ส าหรับใชใ้นกระบวนการพิมพ ์โดยขนาดท่ีคดัเลือกคือขนาด A6 (148x210 มม.) ต่อ 1 ผลงาน เป็นงาน
ท่ีพิมพล์งกระดาษ 300 แกรม เคลือบเงา พิมพแ์บบ 4 สี พร้อมทั้งไดคทั เจาะรูตามแบบท่ีก าหนด พร้อมร้อยเชือก
ในการมัดติดกับผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคสามารถคลัเลือกผลงานเบ้ืองต้นผ่านป้ายประชาสัมพนัธ์ท่ีออกแบบขึ้น 
จากนั้นท าการส่ังซ้ือ ผา่น QR-CODE ของประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ 

 

  

ภาพที่ 7 ภาพผลของการพฒันารูปแบบของผา้ห่มส าลีฯ 
ท่ีมา : จนัทิมา  ปกครอง และสิงหา ปรารมภ ์(2564) 
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6. อภิปรายผล  
การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ห่มส าลีส าหรับเดินทาง กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่ม

ส าลี จงัหวดัอุตรดิตถ์นั้น ไดเ้กิดการบูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาไดฝึ้กทกัษะ Hard 
Skills ในชั้นเรียนแลว้ ท่ีน าหลกัการการออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการออกแบบกราฟิก
ในการพฒันาผลิตภณัฑข์ึ้น จากนั้นไดส่้งเสริมทกัษะทางดา้น Soft Skills ในการส่ือสารร่วมกนักบักลุ่มวิสาหกิจฯ 
อีกทั้งฝึกการท างานเป็นทีม โดยหวัหนา้แต่ละกิจกรรมจะไดท้กัษะของการฝึกเป็นผูน้ าทีมไปดว้ยท าให้เกิดการฝึก
แกปั้ญหาทางดา้นการออกแบบฯ เพ่ือให้เกิดผา้ห่มส าลีฯ ท่ีพฒันาขึ้นร่วมกนั 

งานวิจยัน้ีแบบออกตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั เร่ิมจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัแลว้ตาก
นั้นท าการปรับปรุงจกัรลาและเพ่ิมพ้ืนท่ีโดยการสร้างส่วนขยายสามารถรองรับน ้ าหนักของผา้ ส่งผลท าให้มี      
ความละเอียดของฝีเขม้ละเอียดมากกว่าเดิม โดยการน าหลกัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นแนวทางการออกแบบ
โดยค านึงถึงการใช้งานเป็นหลกั โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ห่มฯ นั้นได้น าหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์เป็น
แนวทางในการออกแบบ และใชข้นาดมาตราฐานผลิตภณัฑชุ์มชนก าหนดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการขอมาตราฐาน
ในอนาคต อีกทั้งยงัน าผา้ท่ีรอการน ามาใช้งานของทางกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นหลกัในการพฒันา สอดคล้องกับ
บทความของ ยวุดี พรธาราพงศ ์ และคณะ (2563) พบว่า การน าเศษผา้สามารถน ามาออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบั
สินคา้ได ้ผา่นการกระตุน้ความคิดสร้างสรรคท์างดา้นการออกแบบ จะเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
ในส่วนของการออกแบบป้ายประชาสัมพนัธ์ติดผา้ห่มไดน้ าหลกัการออกแบบกราฟิกมาเป็นแนวทางในออกแบบ
เพ่ือสร้างความจดจ าให้กบัผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือ 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) รูปแบบของผา้ห่มส าลีฯ คร้ังน้ี สามารถพฒันาหรือมีรูปลกัษณ์ท่ีหลากหลายมากกว่าน้ี เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ทั้งเร่ืองกรรมวิธีการผลิต และเคร่ืองมือ 

(2) สามารถประยุกต์เทคนิค และกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ห่มส าลีฯ ในลกัษณะกลุ่มฯ                       
ท่ีใกลเ้คียง มีบริบทหรือพ้ืนฐานท่ีใกลเ้คียงกนั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
ควรให้ไดก้ารรับรองมาตรฐานชุมชน เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือ ท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือง่ายขึ้น 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ

นวตักรรม รวมถึงขอขอบคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ท่ีให้การสนบัสนุนให้เกิดผลตรงตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการ อีกทั้งขอขอบคุณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยบ็ผา้ห่มส าลี นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมในการวิจยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
การสร้างภาพขอ้มูลเป็นกระบวนการท่ีท าให้เขา้ใจถึงความส าคญัของขอ้มูลผ่านบริบทภาพ และเป็น

ส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงจะด าเนินการหลังจากการแก้ไขข้อมูล ในปัจจุบันการสร้างภาพข้อมูล                       
มีประโยชน์มากในระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ขอ้มูลในทุกสาขา โดยมีการใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกัน
ส าหรับการแสดงภาพขอ้มูล อาจเป็นแบบพลวตั หรือแบบเชิงโตต้อบ และชุดขอ้มูลสามารถถูกแสดงเป็นภาพใน
ขอ้มูลเชิงลึกประเภทต่างๆ บทความน้ีกล่าวถึงเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการสร้างภาพขอ้มูลเชิงโตต้อบของปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร โดยใช้ Microsoft Power BI ท่ีมีโมดูลต่างๆ และบทความน้ีเน้นท่ีแบบจ าลอง
กระบวนการ การด าเนินงานของ Microsoft Power BI ประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่ในเคร่ืองมือ และประเภท
ของขอ้มูลเชิงลึก หรือบริบททางภาพท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์, การแสดงภาพขอ้มูล, ธุรกิจอจัฉริยะ, ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร 
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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. บทน า 
 บริษัท โฟร์ เอ็น พลาสติก จ ากัด (Four N Plastic Co., Ltd.) จะมีกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการผลิต 5 กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการวางแผนการผลิต กระบวนการจดัเตรียมวตัถุดิบ กระบวนการ
เตรียมความพร้อมของเคร่ืองจกัร กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบ โดยกระบวนการดงักล่าวจะตอ้งมี 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร สรุปผลการผลิต สรุปยอดของเสียเป็นประจ าทุกเดือน  

ในปัจจุบนั บริษทั โฟร์ เอน็ พลาสติก จ ากดั ยงัใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึกผลผลิตประจ าวนัของ
ดา้นกระบวนการผลิต เพื่อท ารายงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และสรุปภาพรวมในดา้นต่างๆ ของกระบวนการผลิต
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Office Excel ซ่ึงการท ารายงาน (Report) ชุดขอ้มูลของกระบวนการผลิตท่ีท าการสรุปผล
ในเร่ืองต่าง ๆ น ามาใส่ในตาราง Excel และท าการวิเคราะห์ผลการตรวจต่างๆ ออกมาในรูปแบบตารางขอ้มูล  และ
กราฟ ซ่ึงการท างานดงักล่าวท าให้การวิเคราะห์ผลในภาพต่างๆ  ล่าชา้ เพราะตอ้งใชเ้วลาในการวิเคราะห์ แสดงผล 
ออกมาหลายรูปแบบ และท าให้มีเอกสารจ านวนมากอาจจะท าให้เกิดการสูญหาย หรือผิดเพ้ียนได ้

เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใน บริษทั โฟร์ เอ็น พลาสติก จ ากดั มีความเขา้ใจและสามารถใชง้านระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทางผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการคิดระบบวิเคราะห์ขอ้มูลจากจากบนัทึกผลผลิตประจ าวนัของดา้น
กระบวนการผลิต โดยใชข้อ้มูลจากใบรายงานผลผลิตประจ าวนัของดา้นกระบวนการผลิต, ใบรายงานกา้นน ้าเสีย 
- ช้ินงานเสีย, รายการช่ือช้ินงานท่ีผลิต, รายการเม็ดพลาสติกท่ีใช้ในกระบวนการผลิตประจ าวนั และใบตรวจ
สภาพของเคร่ืองจกัร น ามาประยกุตใ์ชก้บั Microsoft Power BI ในการวิเคราะห์ และแสดงผลการวิเคราะห์ออกมา
ในรูปแบบการสร้างภาพ เพื่อให้ผูบ้ริหารขององค์กรไดท้ราบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว และสามารถใช้
งานรวมกนัในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกระบวนการผลิตขององคก์ร 
2) เพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าและความถูกต้องของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม และสามารถเรียกดูข้อมูลด้าน

กระบวนการผลิตไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
3) เพื่อให้ไดร้ายงานดา้นกระบวนการผลิตท่ีแสดงผลไดต้ามรูปแบบการสร้างภาพใน Microsoft Power BI 
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3. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
การสร้างภาพข้อมูล (Mandava Geetha Bhargava และคณะ, 2018) เป็นกระบวนการท่ีท าให้เข้าใจถึง

ความส าคัญของข้อมูลผ่านบริบทภาพ และเป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์ มีเทคนิคต่างๆ มากมายส าหรับ                  
การแสดงภาพขอ้มูล อาจเป็นแบบพลวตั หรือแบบเชิงโตต้อบ และชุดขอ้มูลสามารถถูกแสดงเป็นภาพในขอ้มูล
เชิงลึกประเภทต่างๆ เช่น พลอ็ต กราฟ ตวัแบ่งส่วนขอ้มูล แผนภูมิคอลมัน์แบบเรียงซอ้น ฮิสโตแกรม แผนภูมิแท่ง 
ตาราง เมทริกซ์ และรูปแบบบริบทภาพอื่นๆ โดยเน้นท่ีการสร้างภาพขอ้มูลเชิงโตต้อบผ่านเคร่ืองมือ Microsoft 
Power BI 

Microsoft Power BI คือชุดข่าวกรองธุรกิจและเคร่ืองมือวิเคราะห์ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลและแชร์ขอ้มูล
เชิงลึก และแสดงผลลพัธ์อย่างรวดเร็วดว้ยการแสดงขอ้มูลเชิงโตต้อบ โดยใชแ้ดชบอร์ด (Dashboard) ท่ีสามารถ
แสดงผลลพัธ์ไดใ้นทุกอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โมบาย เป็นตน้ ดว้ยความช่วยเหลือของการสร้าง
ภาพและตวักรอง ผูใ้ชจ้ะไดรั้บความสะดวกและง่ายต่อการเขา้ใจขอ้มูล โดยมีสถาปัตยกรรม (Peter Myers, 2563) 
ขององค์ประกอบหลกัห้าอย่าง 1) Power BI Services 2) Power BI Gateways 3) Power BI Desktop 4) Power BI 
Apps 5) ตวัเช่ือมต่อ Power BI ดงัแสดงในรูปท่ี 1 Power BI Services เป็นองค์ประกอบหลกัในสถาปัตยกรรมท่ี
แสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ด เพื่อแชร์ในองค์กร Power BI Gateways เป็นองค์ประกอบหลกัอีกองค์ประกอบ
หน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีจัดการเพื่อรับการด าเนินการข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้ตัวเช่ือมต่อและ
โปรโตคอล Power BI Desktop เป็นส่วนประกอบในสถาปัตยกรรมท่ีข้อมูลจะถูกวิเคราะห์และแปลง โดยใช้
เคร่ืองมือและส่วนจดัท าเพื่อแสดงรายงานบนเวบ็โดยใชภ้าพ เคร่ืองมือ และคุณลกัษณะการเผยแพร่ต่างๆ 

 

 

รูปท่ี 1 สถาปัตยกรรมของ Microsoft Power BI 
ท่ีมา: https://www.edureka.co/blog/power-bi-architecture/ (22 กนัยายน 2564) 

 
Power BI (Keattipong Daikarn, 2020) เป็นเคร่ืองมือดา้น Business Intelligence ของ Microsoft ท่ีสามารถ

เช่ือมต่อขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่งขอ้มูล เพื่อน ามาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบของรายงาน โดยผูใ้ชง้านยงั
สามารถปรับเปล่ียมมุมมองของรายงานได้ตามตอ้งการ โดย Power BI Application อาจแบ่งออกตามรูปแบบ             
การใชง้านได ้2 รูปแบบดงัน้ี 
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Power BI Desktop เป็นโปรแกรมส าหรับเช่ือมต่อแหล่งขอ้มูล จดัการขอ้มูล และสร้างรายงาน เพื่อใชใ้น
การน าเสนอ สามารถรองรับแหล่งขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ 

Power BI Service เป็น Service Cloud ของ Microsoft ท่ีสามารถรองรับการจัดการข้อมูล การแสดง                
ผลรายงานจาก Power BI Desktop รวมไปถึงการสร้างตัวรายงานแบบเดียวกับ  Power BI Desktop โดยแยก
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

Power BI Service  : เป็น Service ท่ีผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดใ้นรูปแบบ Personal เท่านั้น 
Power BI Service Pro : เป็น Service ท่ีออกแบบมาให้ใช้งานแบบองค์กร สามารถแชร์ขอ้มูลระหว่าง

ผูใ้ชง้านภายในองคก์รได ้
 
Power BI Solution 
Power BI เป็น Application ท่ีออกแบบมาให้ผูใ้ชง้านสามารถสร้างรายงาน และเขา้ถึงตวัรายงาน หรือ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ผา่น Solution ท่ีทาง Microsoft เตรียมเอาไว ้โดยจากภาพจะเห็นว่าเรามี Solution 
หลกัๆ 3 ส่วน 

1. Power BI Desktop เป็นบริการท่ีสามารถรองรับแหล่งขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น ไฟล ์Excel, 
CSV, PDF และยงัรองรับไฟลจ์ากระบบคลาวด ์รวมถึงขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลไดด้ว้ย โดย Power BI Desktop 
สามารถ Publish รายงานให้แสดงผลท่ีบริการของ Power BI Service ได ้

2. Power BI Service เป็นบริการบนระบบคลาวด์ของ  Microsoft ท่ีรองรับการจัดการข้อมูล รวมถึง                
การแสดงผลรายงานท่ีไดจ้าก Power BI Desktop และยงัสามารถเช่ือมต่อกบั แหล่งขอ้มูล ไดโ้ดยตรงเพื่อสร้าง
รายงานไดเ้ช่นเดียวกบั Power BI Desktop 

3. Power BI Gateway เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหว่างชุดขอ้มลูของไฟลร์ายงาน Power BI บน Power 
BI Service กบัตวัแหล่งขอ้มูลท่ีอยูบ่น On-Premise ให้สามารถเช่ือมต่อกนัได ้ซ่ึงจะช่วยให้สามารถท าการ Refresh 
ตวัรายงานบน Power BI Service ได ้

โมเดลกระบวนการประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนดงัน้ี 
1) รับขอ้มูล (Get Data) : ในขั้นตอนน้ี ผูใ้ชป้ลายทางจะไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ไฟล ์ฐานขอ้มูล 

Microsoft Azure บริการออนไลน์ และอื่นๆ ตามท่ีแสดงในรายละเอียดของแหล่งขอ้มูล  
2) ดึงขอ้มูล (Fetch) : ในขั้นตอนน้ี ขอ้มูลจะถูกเลือกผ่านการสืบคน้ต าแหน่งขอ้มูลหรือใช้การสืบคน้

โดยการเลือกประเภทของแหล่งขอ้มูลและตวัเช่ือมต่อ  
3) กระบวนการ (Process) : ในขั้นตอนน้ี ขอ้มูลจะถูกตดัทอนและแกไ้ขโดยใชก้ารด าเนินการหลายอยา่ง

ขณะโหลดขอ้มูลลงใน Power BI  
4) วิเคราะห์ (Analyze) : ในขั้นตอนน้ี ขอ้มูลจะถูกวิเคราะห์โดยใช้ตวักรอง การสืบคน้แบบมีเง่ือนไข 

และการด าเนินการอ่ืนๆ เช่น การเพ่ิมคอลมัน์แบบมีเง่ือนไข การกรองขอ้มูลท่ีผิดพลาด  
5) แสดงภาพ (Visualize) : ในขั้นตอนน้ี ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์และประมวลผลจะแสดงภาพผา่นวิธีการแสดง

ภาพ เช่น Microsoft Power BI Visuals และ Custom Visuals เช่น กราฟ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล เป็นต้น หลังจาก
กระบวนการน้ี รายงานจะถูกเผยแพร่ไปยงับริการ Power BI  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2474 

6) การแก้ไข (Editing) : ในขั้นตอนน้ี รายงานท่ีเผยแพร่บนเว็บจะได้รับการสรุปหลังจากแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดส าหรับการเปล่ียนแปลงใดๆ เช่น หากจ าเป็นตอ้งแกไ้ขตวักรองหรือภาพใดๆ และหลงัจากเสร็จส้ิน
กระบวนการแกไ้ขแลว้ รายงานจะถูกเผยแพร่บนเวบ็  

7) Web (เว็บ): ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เป็นสถานะท่ีแปลงรายงานเป็นแดชบอร์ด และสามารถแชร์ผ่าน 
URL เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 

4. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจักร  
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัร จะมีการพิจารณากระบวนการในการผลิต 5 
กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการวางแผนการผลิต กระบวนการจดัเตรียมวตัถุดิบ กระบวนการเตรียมความพร้อม
ของเคร่ืองจกัร กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบ โดยการน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการดงักล่าว
มารวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร วิเคราะห์สรุปผลการผลิต และวิเคราะห์สรุปยอดของเสีย โดยน า
ขอ้มูลท่ีบนัทึกอยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office Excel สร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแสดงดงัรูปท่ี 2 โดยใช้ 
Microsoft Power BI และออกแบบการแสดงผลการวิเคราะห์ตามความตอ้งการของผูบ้ริหารองคก์ร 
 

 

รูปท่ี 2 แสดงโครงสร้างขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัร 
 

5. ผลลพัธ์และการอภิปราย 
จากการจดัการขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลตามเง่ือนไขขององคก์ร สามารถวิเคราะห์และสร้างภาพเพื่อ

แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบแดชบอร์ด ของโมดูลต่างๆ ของเคร่ืองจกัรในสถานประกอบการ ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้ง
กับเจ้าหน้าท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ของสถานประกอบการ ฯลฯ ต่อไปน้ีเป็น
ผลลพัธ์ของแดชบอร์ด ของโมดูลท่ีกล่าวถึงของสถานประกอบการ โดยใชข้อ้มูลในการวิเคราะห์และสร้างผลภาพ
แสดงผลยอ้นหลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 
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5.1 แสดงรายงานประสิทธิภาพด้านเคร่ืองจักร 
รายงานประสิทธิภาพด้านเคร่ืองจักร แสดงเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ในการผลิต เวลาท่ีใช้ในการปรับ

เคร่ืองจกัร โดยแสดงขอ้มูลเฉล่ีย รวมถึงแสดงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร 
 

 
 

5.2 แสดงรายงานประสิทธิภาพการผลิต 
รายงานประสิทธิภาพการผลิต แสดงเปรียบเทียบยอกการผลิตในแต่ละวนั ทั้งยอดจริง ยอดผลิต ยอดรวม 

และวิเคราะห์เวลาท่ีใชใ้นการผลิต รวมถึงแสดงประสิทธิภาพของการผลิต 
 

 
 

5.3 แสดงรายงานคุณภาพด้านการผลิต 5 อันดับแรก 
รายงานประสิทธิภาพการผลิต 5 อนัดบัแรก แสดงเปรียบเทียบยอกการผลิต ยอดการผลิตท่ี และวิเคราะห์

การผลิตจ าแนกตามประเภทของเคร่ืองจกัร รวมถึงแสดงประสิทธิภาพของการผลิตตามขนาดเคร่ืองจกัร 
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5.4 แสดงรายงานประสิทธิภาพ OEE 
รายงานประสิทธิภาพการผลิต 5 อนัดบัแรก แสดงภาพรวมของประสิทธิภาพ OEE ตามประเภทของ

เคร่ืองจกัร ขนาดของเคร่ืองจกัร 
 

 
 

5.5 แสดงรายงานปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 
รายงานปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต แสดงเปรียบเทียบยอกของเสียจากการผลิต อตัราของเสีย 

ต่อการผลิต อตัราของเสียโดย MAT 5 อนัดบัแรก 
 

 
 

5.6 แสดงรายงานเปรียบเทียบปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตและห้องบดช้ินงานเสีย 
รายงานปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตและห้องบดช้ินงานเสีย แสดงเปรียบเทียบยอกของเสีย  

อตัราของเสีย ต่อการผลิต อตัราของเสียโดย MAT 5 อนัดบัแรก 
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5.7 แสดงรายงานเปรียบเทียบปริมาณน ้าหนักการเติมวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต 
รายงานปริมาณน ้าหนกัการเติมวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิต แสดงเปรียบเทียบยอกของเสีย อตัรา

ของเสียน ้าหนกัเติมวตัถุดิบ 5 อนัดบัแรก 
 

 
 

5.8 แสดงรายงานเวลาที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด 
รายงานเวลาท่ีใช้ในการผลิตทั้งหมด แสดงเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ในการผลิตทั้งหมด เวลาท่ีใช้ใน              

การปรับเคร่ืองจกัร เวลาท่ีใช้ในการผลิต โดยพิจารณาเวลารอเปิดการผลิต เวลาเปล่ียนพกั เวลาปรับเคร่ืองจกัร 
เวลาขึ้นพิมพ ์และเวลาอื่นๆ 

 

 
 

5.9 แสดงรายงานจ านวนคร้ังเวลาท่ีสูญเสียในการผลิต 
รายงานจ านวนคร้ังเวลาท่ีสูญเสียในการผลิต แสดงเปรียบเทียบร้อยละของเวลาท่ีใชท้ั้งหมดกบัเวลาซ่อม

เคร่ืองจกัร จ านวนคร้ังเวลาในการใชง้านและการซ่อมเคร่ืองจกัร 
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6. สรุป 

การวิเคราะห์ และการสร้างภาพขอ้มูล กระบวนการผลิตของ บริษทั โฟร์ เอ็น พลาสติก จ ากดั (Four N 
Plastic Co., Ltd.) โดยใชข้อ้มูลตวัอย่างในการจดัท าเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตยอ้นหลงั 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) โดยไดแ้ดชบอร์ด แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวน 9 แดชบอร์ด ซ่ึงท าให้ผูบ้ริหารองคก์รสามารถ
ดูขอ้มูลผลการวิเคราะห์ในรูปแบบภาพขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่าย และสามารถดูขอ้มูลในแบบเชิงโตต้อบได ้โดยสามารถ
เลือกช่วงเวลาท่ีสนใจได ้ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมความแม่นย  า ความถูกตอ้งของขอ้มูล และช่วยให้
องคก์รสามารถจดัการขอ้มูลเขา้สู่ศูนยก์ลางไดท้ั้งหมด ท าให้องคก์รน าขอ้มูลมาใชง้านไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งสร้าง
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได ้และมี
ประสิทธิภาพ ส่วนการสร้างขอ้มูลภาพ โดยเน้นเร่ืองการส่ือสารและการน าเสนอแบบเชิงโตต้อบ เพื่อให้ขอ้มูลมี
ความน่าสนใจและเขา้ใจง่ายมากขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
การแสดงภาพขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในทุกองคก์รและการพฒันาธุรกิจ โดยวิธีการสร้างภาพขอ้มู 

ผูใ้ช้สามารถอ่านขอ้มูลไดง้่ายขึ้นและสะดวกในการท าความเขา้ใจขอ้มูล ในบทความน้ี เราได้เห็นภาพแสดง
รายงานประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร รายงานคุณภาพการผลิต รายงานประสิทธิภาพ OEE รายงานปริมาณของเสียจาก
กระบวนการผลิต รายงานเปรียบเทียบปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตและห้องบดช้ินงานเสีย รายงาน
เปรียบเทียบปริมาณน ้าหนกัการเติมวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิต รายงานเวลาท่ีใชใ้นการผลิตรวมถึงจ านวน
คร้ังท่ีสูญเสียในการผลิต โดยวิธีการวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้มูลท่ีบนัทึกไวจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ แดชบอร์ด ท่ีสร้าง
ขึ้นโดยใช้เคร่ืองมือ Power BI สามารถดูได้โดยใช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Power Apps และ 
Mobile Power BI ใชเ้วบ็ไซตห์รือลิงกท่ี์แชร์ได ้
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนขอ้มูลท่ีตั้ง และระบบ

สาธารณูปโภค เพื่อความชัดเจน โดยใช้โปรแกรม Mapinfo  version 10.5 เพื่อน ามาคิดค่างานต้นทุนใน                          
การด าเนินการ และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัสรรท่ีดิน จากขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย โดยตอ้งมีการค านวณ
ทางวิศวกรรมในการออกแบบระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน ้ าภายในโครงการ และระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อ
จดัท าเอกสารรายการค านวณยื่น ขออนุญาต จดัท าโครงการจดัสรรท่ีดิน พ้ืนท่ีศึกษามีจ านวน 6 ไร่ 0 งาน 90.7 
ตารางวา เม่ือจัดแบ่งแปลงท่ีดินแลว้จะสามารถก่อสร้างได้จ านวน 35 แปลงแบ่งเป็นอาคารบา้นเด่ียวชั้นเดียว
จ านวน 15 หลงั และบ้านเด่ียวสองชั้นจ านวน 10 หลงั การวิเคราะห์และประเมินด้านการเงินของ วิเคราะห์
จุดคุม้ทุนพบว่าระยะเวลาคืนทุนของโครงการ  1 ปี 6 เดือน 21 วนั เม่ือมียอดขายบา้นเด่ียวสองชั้น 10 หลงั และ 
เม่ือมียอดขายบา้นชั้นเดียว 8 หลงั มูลค่าสุทธิ (NPV) เท่ากบั 7,203,066.65 บาท อตัราผลตอบแทน (IRR) เท่ากบั 
18 % 

 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ความเป็นไปไดก้ารจดัสรรท่ีดิน   
 

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. 

mailto:apichote11@yahoo.com
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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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตกอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดั

นครสวรรค ์ ไดมี้การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่นาน อนัเป็นผลมาจากกระจายความเจริญจาก
เขตเทศบาลนครนครสวรรค ์และอยู่ในเขตฝังเมืองรวมเมืองนครสวรรค ์จึงไดไ้ดมี้การพฒันาเก่ียวกบัโครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นจ านวนมาก อนัเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในดา้นต่างๆ เป็นจ านวนมาก อาทิ 
โรงแรม ท่ีอยู่อาศยั ร้านสะดวกซ้ือ อาคารพาณิชย ์และหอพกั เป็นตน้ เป็นเหตุให้มีความน่าสนใจในการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเ์น่ืองจากความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัท่ีกระจายตวัออกจากพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครสวรรค ์

การศึกษาภาพรวมของพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ในการด าเนินการนั้นเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั
อย่างมากต่อการด าเนินการโครงการพฒันาท่ีดินเพื่อประกอบกิจการจดัสรรท่ีดิน ไดอ้ย่างป็นระบบและใกลเ้คียง
ความเป็นจริงมาท่ีสุด ดงันั้นผูท้  าการศึกษาจึงใชร้ะบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : 
GIS) เป็นระบบท่ีมีศกัยภาพในการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเน่ืองจาก
ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์มีคุณสมบติัเป็นไดท้ั้งเคร่ืองมือ (Tool) และ (Database) (ดร.พีระ พนัธุวนิช และคณะ, 

2535) โดยระบบภูมิศาสตร์สาระสนเทศ มีการจดัการระบบขอ้มูลทางพ้ืนท่ีโดอาศยัขอ้มูลทางการาฟฟิก (Spatial 
data) ซ่ึงระบบดงักล่าวจะช่วยในการศึกษาในดา้นท่ีตั้งความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ในดา้นการบริการดา้นระบบ
สาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคมของพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในดา้นความเหมาะสมและค่าใชจ้่ายใน
การจดัท าโครงการ    

ในการด าเนินการมีความจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาดา้นกฎหมาย คือ กฎกระทรวงบงัคบัใช้ผงัเมืองรวม
เมืองนครสวรรค์ พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร และข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินจังหวดันครสวรรค์                  
โดยการด าเนินการอนัดับแรกต้องตรวจสอบข้อก าหนดผงัเมืองพ้ืนท่ีศึกษาอยู่ในพ้ืนท่ีตามสีของผงัเมืองนั้น                    
มีข้อก าหนดไม่ให้ประกอบกิจการหรือไม่ จากการศึกษามิได้มีข้อห้ามในการจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยู่อาศยั                          
ในการด าเนินการจดัสรรท่ีดินของผูป้ระกอบการจะตอ้งท าการขออนุญาตจดัสรรท่ีดินตาม ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั             
การจดัสรรท่ีดินจงัหวดันครสวรรค์  พ.ศ. 2546 ซ่ึงก าหนดให้ผูท่ี้มีความประสงคท์ าการจดัสรรท่ีดินตอ้งยื่นค าขอ
อนุญาตจดัสรรท่ีดิน โดยตอ้งน าส่งเป็นรายการเอกสารและรายการแผนผงั รายการค านวณทางวิศวกรรมระบบ
ระบายน ้ า วิธีการบ าบัดน ้ าเสีย และ แสดงหลกัฐานและรายละเอียดตามกฎหมาย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดินพิจารณาออกใบอนุญาตจดัสรรท่ีดิน ผูป้ระกอบการจึงจะสามารถด าเนินการจดัสรรท่ีดินเพื่อการอยู่
อาศยัได ้ การออกแบบประมาณราคาอาคาร และระบบสาธารณูปโภค น าขอ้มูลดงักล่าวน ามาใช้ ค่างานตน้ทุน 
และ การตั้งราคาขาย ขอ้มูลเงินท่ีใชใ้นการลงทุน อตัราการกูย้ืมเงิน เพื่อน ามาค านวณหาผลตอบแทนจาการลงทุน 
ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1)  การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาภาพรวมของพ้ืนท่ีศึกษาดา้นบริการสาธารณะ

สาธารณูปโภคเพื่อวิเคราะห์ความน่าลงทุน และ ประเมินค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 
(2) ศึกษาข้อกฎหมายเก่ียวกับการด าเนินการซ่ึงประกอบด้วยการจัดแบ่งท่ีดินและการค านวณทาง

วิศวกรรมเพื่อท าการยื่นขออนุญาตจดัสรรท่ีดิน 
(3) ศึกษาอตัราการลงทุนผลตอบแทนความคุม้ค่าของเงินลงทนุ  

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในบทน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษา เพื่อน ามาเป็น 
ขอ้มูลพ้ืนฐานในการศึกษาในการวิเคราะห์และเป็นขอ้มูล 

(1)  แนวคดิเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
(2)  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรท่ีดิน 
(3)  พระราชบญัญติัการผงัเมือง 
 (4)  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
(5)  แนวคดิเก่ียวกบัผลการตอบแทนทางการเงินของโครงการ  

 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

          1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการโดยวางแผนให้ประสบ
ความส าเร็จและอตัราค่าก่อสร้างผลก าไรท่ีไดรั้บดงัน้ี 
              1.1ดา้นภาพรวมสถานท่ีตั้ง บริการสาธารณะ และระบบขนส่ง 
              1.2 ดา้นขอ้ก าหนดทางกฎหมายในการด าเนินการ 
              1.3 ดา้นแบบแปลนขออนุญาตจดัสรรท่ีดินและรายการค านวณทางวิศวกรรม 
              1.4 ดา้นผลตอบแทนการลงทุน 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
(1)  การใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนระบบสาธารณูปโภค 
(2)  ขอ้บงัคบัดา้นกฎหมายเพื่อด าเนินการตามขอ้ก าหนด 
(3)  การออกแบบระบบสาธารณูปโภคด้านวิศวกรรมตามข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน 

จงัหวดันครสวรรค ์                 
(4)  ผลตอบแทนการลงทนมีความคุม้ค่ากบัการลงทุน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
ด าเนินการน าเขา้ขอ้มูล ท่ีได้จากส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครสวรรค์ เข้าโปรแกรม   

Mapinfo version 10.5 จะไดข้อ้มูลของเป็นชั้นขอ้มูลของ อาคาร ถนน และแหล่งน ้า และสามารถน าชั้นขอ้มูลต่าง
มามารวมกนัเพื่อ เพื่อแสดงเป็นรูปแบบกราฟฟิก เชิงพ้ืนท่ี จะเห็นไดว่้าความหนาแน่นของอาคาร ท่ีกระจายตวั
มาถึงบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาเร่ิมมีความหนาแน่นพอสมควร พ้ืนท่ีศึกษาตั้งอยู่บนถนนผงัเมืองสายก าลงัพล หมู่ท่ี 5 
ต าบลนครสวรรคต์กเน่ืองจากในอนาคตจะเป็นถนนสายท่ีเช่ือมต่อระหว่าง ถนนหมายเลข 3005 ถนนพหลโยธิน 
นครสวรรค์-ก าแพงเพชร ถนนสายสันคูวงัไผ่พ้ืนท่ีศึกษาน้ีมีเน้ือท่ี  6 ไร่ 0 งาน 90.7ตารางวา โดยดา้นท่ีติดถนน
สายก าลงัพลเขตทางกวา้ง กวา้ง 20 เมตร จากการน าเขา้ขอ้มูลเพื่อใช้ในโปรแกรม MapInfo Professional  10.5   
จัดท ารูปแบบแผนผงัท่ีตั้ งของพ้ืนท่ีศึกษาตามแนวเขตพ้ืนท่ีต าบล และเส้นทางคมนาคมทางเข้าพ้ืนท่ีศึกษา 
โครงการ และความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เพื่อศึกษา การออกแบบระบบสาธารณูปโภค ออกแบบอาคาร  และ
ค านวณหาผลตอบแทนการลงทุน  จะเห็นถึงความชดัเจนของพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงมีความน่าสนใจส าหบันกัลงทุนย่ิงขึ้น 

 

รูปภาพท่ี 1 ขอ้มูลอาคารและถนนในเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 2 เส้นทางคมนาคมเขา้ถึงโครงการ 

เส้นสีแดงคือถนนสายหลกั 
เส้นสีม่วงคือถนนท่ีเช่ือมจากถนนสายสันคูวงัไผเ่ขา้พ้ืนท่ีศึกษา 
เส้นสีเขียวคือถนนท่ีเช่ือมต่อจากถนนสายนครสวรรค-์ก าแพงเพชรเขา้พ้ืนท่ีศึกษา 
เส้นสีม่วงคือถนนผงัเมืองท่ีเช่ือมต่อจากถนนสายเลี่ยงเมืองสับไฟ ท่ีจะก่อสร้างในอนาคต 

ที่ตัง้
โครงการ 
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รูปภาพที ่3 เส้นทางคมนาคมเขา้ถึงโครงการ 

 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 

รูปภาพที่ 4  แนวท่อเมนประปา 

ที่ตัง้โครงการ 
 
 ต าแหน่งตลาดศรีนครห่างจากท่ีตั้งโครงการ 2.83 กม. 

 
         ต าแหน่งศาลากลางจงัหวดัห่างจากท่ีตั้งโครงการ 3.94 กม.                                                                               

 
 ต าแหน่งห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ห่างจาก   

                   ท่ีตั้งโครงการ 5.03 กม.  
 

 

 

 

ที่ตัง้โครงการ 

ระบบผลิต
ประปา

                                    เส้นแนวท่อเมนประปาจากระบบผลิตถึงจุดส้ินสุด 
                                     
       เส้นแนวท่อประปาขยายเขตเพ่ิมเติมเอง 400 ม. 
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รูปภาพท่ี 5 เส้นทางระบายน ้า 
 

รูปภาพที่ 6 รูปแปลงท่ีดินจากโฉนดท่ีดิน 
 

5 ผลการวิจัย 
5.1 การแบ่งแปลงที่ดินแปลงย่อย  

                การด าเนินการตามกฎกระทรวงบังคบัใช้ผงัเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ และพระราชบัญญติัควบคุม
อาคาร โดยท าการจดัรูปแบบแปลงท่ีดิน โดยท่ีดินท่ีมีเน้ือท่ี 6 ไร่ 0 งาน 90.7 ตารางวา จากโฉนดท่ีดินในพ้ืนท่ี
ศึกษา เลขท่ี 29866 หนา้ส ารวจท่ี 1654 ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์โดยศึกษา
ขอ้ก าหนด ผงัเมืองรวมเมืองนครสวรรค ์ไม่มีขอ้ห้ามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อประกอบกิจการจดัสรรท่ีดินเพื่อ
การอยู่อาศยั แต่มีเขตทาง ดา้นหน้าโครงการ 30 เมตร ท าให้ตอ้งเวน้ระยะ จากก่ึงกลางถนนถึงตวัอาคารหลงัแรก 
15  เมตร และ พรบ.ควบคุมอาคาร จะต้องเว้นห่างตัวอาคารจากเขตคลอง 6 เมตร ถนนภายในโครงการ  
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินจงัหวดันครสวรรค์ ถนนภายในโครงการตอ้งมีความกวา้งไม่น้อยกว่า  
8 เมตร จากขอ้ก าหนดแบ่งหักพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นท่ีว่างและถนนแลว้จึงท าการแบ่งแปลงท่ีดินเป็นแปลงย่อยซ่ึงแต่ละ
แปลงตอ้งมีเน้ือท่ีไม่นอ้ยกว่า 50 ตารางวา  จึงไดพ้ื้นท่ีเพ่ือจดัจ าหน่ายจ านวน 25 แปลง 
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รูปภาพที่ 7 แบ่งท่ีดินเป็นแปลงยอ่ย 
 

5.2 ด้านสาธารณูปโภค 
               ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินจงัหวดันครสวรรคพ์.ศ. 2546 จะตอ้งจดัให้มีการจดัท าแผนผงัระบบ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ได้แก่ แผนผงัท่ีแสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะท่ีจะจดัให้มี ไดแ้ก่ (1) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบประปา (3) ระบบการระบายน ้ า (4) ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
(5) ระบบถนนและทางเทา้ (6) ระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมี ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินจงัหวดันครสวรรค ์
ก าหนดให้ตอ้งค านวณระบบระบายน ้าภายในโครงการโดยปริมาณน ้าฝนใชเ้กณฑป์ริมาณฝนตกปกติโดยเฉล่ีย ใน
คาบอุบติัไม่น้อยกว่า 5 ปี ของจงัหวดันครสวรรคป์ริมาณน ้ าเสียใชเ้กณฑ์ปริมาณไม่ต ่ากว่าร้อยละ 55 ของน ้ าใช้  
แต่ตอ้งไม่ต ่ากว่า 1 ลูกบาศก์ ต่อครัวเรือนต่อวนั จาการค านวณโดยใช้ สมการ Q=CIA  และการค านวณ จากสูตร  
Manning Formula   เพ่ือหาขนาดของท่อระบายน ้าภายในโครงการไดท้่อระบายน ้าภายในโครงการขนาด 0.50 ม. 
และ 0.60 ม. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 8 ตารางค านวณปริมาณน ้าและขนาดท่อระบายน ้า 
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รูปท่ี 9 ผงัแนวท่อและขนาดท่อระบายน ้าในโครงการ 
 

ท่อเมนประปาภายในโครงการเน่ืองจากมีบา้นพกัอาศยัจ านวนเพียง 25 หลงัจึงใช้ท่อเมนขนาด 3 น้ิว
ตลอดทั้งหมดโครงการซ่ึงเพียงพอต่อการจ่ายน ้าประปา  

 

รูปภาพที่ 10 ผงัแนวท่อและขนาดท่อระบายน ้าในโครงการ 
 

ขอ้ก าหนด เก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินจงัหวดันครสวรรคถ์นนท่ีใชเ้ป็นทางเขา้ออกสู่ท่ีดินแปลงยอ่ยไมเ่กิน 
55 แปลง หรือเน้ือท่ีต ่ากว่า 15 ไร่ ตอ้งมีความกวา้งของเขตทางไม่ต ่ากว่า 6.00 เมตร โดยมีความกวา้งของผิวจราจร
ไม่ต ่ากว่า 6.00 เมตร เน่ืองจากเพื่อความสะดวกในการใชป้ระโยชน์ในการใชถ้นนภายในโครงการและลดปัญหา
การจอดยานพาหนะบริเวณเส้นทางจราจรจึงก าหนดความกวา้งของถนนและทางเทา้รวม 11 เมตร 
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รูปภาพที่ 11 ผงัถนนภายในโครงการ 
 

5.3 ด้านผลตอบแทนการลงทุน 
               เม่ือไดข้อ้มูลจากการออกแบบสาธารณูปโภคภายนอกและภายในโครงการแลว้จากนั้นด าเนินการจดัท า
ประมาณราคาค่าใชจ้่ายค่าก่อสร้างทั้งหมดการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค คือถนน ท่อระบายน ้ า ระบบท่อเมน
ประปา ไฟฟ้า ค่าใชจ้่ายในทั้งหมดคิดเป็นเงิน 3,526,000 บาท ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้าง อาคาร แบ่งเป็น บา้นเด่ียว
ชั้นเดียวจ านวน 15 หลงั บา้นเด่ียวสองชั้นจ านวน 10 หลงั และร้ัวทั้งโครงการคิดเป็นเงิน  36,325,000 ราคาท่ีดิน 
9,962,800 บาท ค่าด าเนินการธรรมเนียมใบอนุญาต 300,000 บาท รวมเป็น รวมเป็นค่างานตน้ทุน 49,438,000 บาท
รายไดจ้ากการขาย บา้นเด่ียวชั้นเดียว หลงัท่ี 1-15  คิดเป็นมูลค่า  29,700,000 บาท รายไดจ้าการขายเด่ียวสองชั้น
หลงัท่ี 16-25 คิดเป็นมูลค่า  33,803,000 บาท รวมมูลค่าเม่ือขายทั้งหมดแลว้เสร็จ 63,503,000 บาท  

 (1) ตน้ทุนทางการเงินของโครงการ  ตน้ทุนทางการเงินใช้วิธีอตัราส่วนตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

WACC = WdKd(1-T) + WeKe 

Kd = อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร ปัจจุบนั ปี 2564 MLR+1 อยูท่ี่ 5.25%  
Ke = ส่วนของตน้ทุนทางการเงิน เม่ือสอบถามจากผูป้ระกอบการดา้นอสังหาริมทรัพยแ์นวราบประเภทบา้นเด่ียว 
ขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง จึงน ามาก าหนดในส่วนของอตัราผลตอบแทนในส่วนของเจา้ของเท่ากบั 15% ดงันั้น  
WACC = WdKd(1-T) + WeKe  
WACC = 7.4% โดย สัดส่วนเงินกู้ยืม Wd = 70%  สัดส่วนเงินทุนบริษัท We = 30% สัดส่วนเงินทุนบริษัท  
We = 30% อตัราดอกเบ้ียกูยื้ม Kd = 5.25% ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล T = 20% 

 (2) ผลการตอบแทนทางการเงินของโครงการ จากการศึกษาความเป็นไดท้างการเงินของโครงการ 
พบว่า มูลค่าสุทธิ (NPV) เท่ากบั 7,203,066.65 บาท  อตัราผลตอบแทน (IRR) เท่ากบั 18 %  จุดคุม้ทุนเม่ือขายบา้น
เด่ียวสองชั้น 10 หลงั และบา้นเด่ียวชั้นเดียว 8 หลงัระยะเวลาคืนทุนเม่ือขายบา้นได ้18 เดือน 21 วนั  
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6. อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาการ การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาความเป็นไปไดก้ารจดัสรร

ท่ีดินในเขตต าบลนครสวรรคต์ก สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
1. การใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ท าให้มองภาพรวมของพ้ืนท่ีศึกษาไดอ้ย่างชดัเจนในดา้นท่ีตั้ง 

สถานท่ีใกล้เคียง เส้นทางคมนาคม และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ  
ในการขยายท่อเมนประปา ท่อระบายน ้า 

2. การจัดท าผงัโดยเพื่อยื่นขออนุญาตจัดสรรท่ีดินตาม ข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินจังหวดั
นครสวรรค์ พ.ศ.2246 สามารถแบ่งเป็นแปลงย่อยไดจ้ านวน 25 แปลงเน้ือท่ีไม่ต ่ากว่า 50 ตารางวา ถนนภายใน
โครงการกวา้ง 11 เมตร ท าการค านวณระบบระบายน ้า ภายโครงการไดข้นาด 0.50 ม. และ 0.60 เมตร และ ท่อเมน
ประปาขนาด 3 น้ิว   

3. ด้านการศึกษาด่านการเงิน ศรา ชัยกล้าหาญ ;2558  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
ประกอบด้วย ต้นทุนการพฒันาโครงการ  ต้นทุนทางการเงินของโครงการ ผลการตอบแทนทางการเงินของ
โครงการ ผูวิ้จยัไดค้  านวณผลตอบแทนการลงทุนโดยใชสั้ดส่วนเงินกูย้ืม 70% สัดส่วนเงินทุนบริษทั  30% อตัรา
ดอกเบ้ียกู้ยืม 5.25% อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ 15% ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%จากการศึกษาความเป็นได้
ทางการเงินของโครงการ พบว่า มูลค่าสุทธิ (NPV) เท่ากบั 7,203,066.65 บาท  อตัราผลตอบแทน (IRR) เท่ากบั 18 % 
จุดคุ้มทุนเม่ือขายบ้านเด่ียวสองชั้น 10 หลัง และบ้านเด่ียวชั้นเดียว 8 หลัง ระยะเวลาคืนทุนเม่ือขายบ้านได้                      
18 เดือน 21 วนั ซ่ึงมีผลตอบแทนการลงทุนท่ีคุม้ค่าและมีความน่าสนใจ 
 

7. ข้อเสนอแนะ  

 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
   (1) มูลค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างมีอตัราการเพ่ิมราคาขึ้นทุกปีผูท่ี้น าขอ้มูลไปใชค้วรพิจารณามูลค่าปัจจุบนั 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   (1) ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลของปี พ.ศ. 2564 ขอ้กฎหมายในอนาคตอาจมีขอ้ก าหนดขอ้บงัคบัเพ่ิมขึ้น
เช่นการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดผงัเมืองในอนาคตอาจห้ามประกอบกิจการในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ควรศึกษา                    
ขอ้กฎหมายก่อนการด าเนินการ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณอาจารย ์เจา้หน้าท่ีภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
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บทคัดย่อ 
 จากการพฒันาเมืองของกรุงเทพมหานครท่ีผา่นมาส่งผลใหพ้ื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าเกิดการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ซ่ึงท าให้มีการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ีเมือง โดยเฉพาะ             
การใชท่ี้ดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณโดยรอบ และจากนโยบายการพฒันาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพฯท่ีเน้นส่งเสริมการเดินเทา้เขา้สู่สถานีรถไฟฟ้าเป็นหลกัเพ่ือการพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน ยงัพบว่า
ปัจจุบนัมีการเดินทางดว้ยรูปแบบการขนส่งอื่นๆเพื่อการเขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้าร่วมดว้ย เช่น รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
รถสองแถว หรือรถส่ีลอ้เลก็ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัและสถานี
รถไฟฟ้า และยงัเป็นรูปแบบท่ีจะขยายขอบเขตของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้สามารถเดินทางมาใช้
บริการไดม้ากขึ้น (Tangphaisakun et al., 2015) แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการขนส่งเพื่อการเขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้า
ดงักล่าวยงัขาดบทบาทในการประสานระบบการเขา้ถึงเขา้ระหว่างเน้ือเมืองและบริบทของยา่น 

จากการศึกษาเบ้ืองตน้จึงน ามาสู่แนวคิดในการศึกษาถึงรูปแบบการขนส่งสาธารณะเพ่ือการเขา้ถึงสถานี
รถไฟฟ้าท่ีมีให้บริการในปัจจุบนั เพื่อก าหนดแนวทางการออกแบบประสานระบบการเขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้าท่ีมีอยู่
อยา่งหลากหลายให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะพ้ืนท่ีและบริบทของเมืองในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีให้บริการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน ผา่นเคร่ืองมือการออกแบบ และการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประสานระบบ
การขนส่งสาธารณะและสร้างความเช่ือมโยงกับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-
Oriented Development, TOD) เพื่อท าให้เกิดการเช่ือมโยงกนัของรูปแบบการให้บริการขนส่งสาธารณะกบัพ้ืนท่ี
โดยรอบท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ผลสรุปของงานวิจยัจะแบ่งออกเป็นส่วนของแนวทางในการออกแบบเพื่อประสานระบบการขนส่ง
สาธารณะท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายเพื่อการเขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้มีความเหมาะสมและประสานไป
กบับริบทของเน้ือเมืองโดยรอบท่ีตั้งสถานีท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนท่ี และอีกส่วนหน่ึงคือการน าเสนอ
ศกัยภาพและปัญหาของการออกแบบการประสานระบบการขนส่งสาธารณะผ่านการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงกายภาพ
ร่วมกบัขอ้มูลการให้บริการของแต่ละรูปแบบการขนส่งสาธารณะท่ีมีการควบคุมและบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนั
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ในแต่ละบริบทพ้ืนท่ีให้บริการ เพ่ือท าให้เกิดแนวทางในการพฒันาการขนส่งสาธารณะให้มีความเหมาะสมท่ีสุด
กบับริบทพ้ืนท่ีตลอดแนวเส้นทางการพฒันาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ระบบขนส่งสาธารณะ, การเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชน, เน้ือเมืองโดยรอบท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้า 
 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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 กรุงเทพมหานครท่ีผ่านมามีการพฒันาท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ แหล่งงาน
รวมถึงการเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพท่ีส าคญัของเมือง เช่น การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารเพื่อ
การพฒันาท่ีอยู่อาศยั การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองดา้นการขนส่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามการพฒันาระบบ
ขนส่งในประเทศไทยถูกพฒันาไปอย่างไม่เป็นระเบียบ ขาดการสร้างความสัมพนัธ์การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายให้
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มีความต่อเน่ืองกนัของแต่ละรูปแบบการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีให้บริการ
ในกรุงเทพฯท่ียงัไม่มีความต่อเน่ืองกนัอยา่งเป็นระบบและยงัไม่สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการอย่างเพียงพอ
แก่ผูท่ี้ตอ้งการเขา้ถึงระบบให้บริการขนส่งสาธารณะในพ้ืนท่ีเมือง โดยปัจจุบนัการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ
ในกรุงเทพฯท่ีเนน้พฒันาต่อยอดโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยมีแผนขยายเส้นทางการให้บริการเพื่อขยาย
ขอบเขตผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าให้เพ่ิมมากขึ้น แต่งอย่างไรก็ตามลกัษณะการเปล่ียนแปลงเน้ือเมืองของกรุงเทพฯมี
ลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีบล็อกขนาดใหญ่ (Super Block) และการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายถนนมีการขา้มล าดบัศกัด์ิของ
ถนน โดยกรุงเทพฯมีพ้ืนท่ีถนนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือมีพ้ืนท่ีถนนทั้งหมดประมาณ 8% จากพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ
ทั้งหมดและประเภทถนนท่ีกรุงเทพฯมีไม่เพียงพอคือถนนสายรอง ดงันั้นการเช่ือมต่อของถนนในกรุงเทพฯจึง
เป็นการเช่ือมต่อของซอยกับถนนหลักเป็นส่วนใหญ่และส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้งานในระบบโครงข่าย                   
การสัญจรของพ้ืนท่ีเมืองท าให้ระบบขนส่งมวลชนเช่นรถโดยสารประจ าทางขนาดใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่ง
พ้ืนท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณใจกลางบลอ็กได ้

จากปัญหาในการเข้าถึงการให้บริการขนส่งสาธารณะระดับเมือง ทั้งการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนรวมไปถึงการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง ท าให้เกิดรูปแบบการขนส่งสาธารณะท่ีมีลกัษณะ เฉพาะใน
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายการสัญจร มีความหลากหลายของรูปแบบการขนส่ง เช่น รถจกัรยานยนต์รับจา้ง 
รถตุ๊กตุ๊ก รถกระป๊อ รถสองแถว รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็ก เป็นต้น เป็นลกัษณะของรูปแบบการขนส่ง
สาธารณะขนาดเล็กท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมต่อการขนส่งระหว่างพ้ืนท่ีอยู่อาศยักับสถานีรถไฟฟ้า โดยแต่ละรูปแบบ             
การขนส่งขนาดเล็ก มีการบริหารจดัการการให้บริการภายใต้เง่ือนไขดา้นกายภาพ ขอ้บงัคบัตามกฎหมายและ
ลกัษณะการเดินทางของผูอ้าศยับริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 

ความหลากหลายของรูปแบบการขนส่งสาธารณะขนาดเลก็ท่ีท าหน้าท่ีเพ่ือการเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ีอยู่
อาศยักบัสถานีรถไฟฟ้านั้นยงัไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีงานวิจัยท่ีได้เสนอเก่ียวกบัการจัดพ้ืนท่ีส าหรับ              
การให้บริการขนส่งขนาดเล็กจอดรับ-ส่งผูใ้ช้บริการ ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าส าหรับการเปล่ียนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่ง แต่อยา่งไรก็ตามยงัไม่พบว่ามีการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความหลากหลายของรูปแบบการขนส่งสาธารณะขนาด
เล็กท่ีมีให้บริการอยู่ในปัจจุบนัอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการศึกษาในหลายมิติอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยัช้ินน้ีจึง
ศึกษาถึงการประสานระบบการขนส่งสาธารณะท่ีมีอยูอ่ย่างหลากหลายให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะพ้ืนท่ีและ
บริบทของเมือง โดยงานวิจยัมุ่งเน้นศึกษาถึงรูปแบบการขนส่งสาธารณะท่ีมีให้บริการในระดบัย่าน ท าหน้าท่ี
เช่ือมต่อการขนส่งระหว่างแหล่งพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ากบับริเวณท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้าและท าหนา้ท่ี
ในการขยายขอบเขตของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนดว้ย 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เสนอแนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีประสานระบบการขนส่งสาธารณะท่ีท าหน้าท่ีในการเช่ือมต่อ
การขนส่งระหว่างแหล่งพ้ืนท่ีอยู่อาศัยโดยรอบสถานีกับบริเวณท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้า มีความหลากหลายของ
รูปแบบการขนส่งให้มีความเหมาะสม ประสานไปกบับริบทของพ้ืนท่ีเมือง และสามารถน าแนวทางการออกแบบ
มาประยกุตใ์ชก้บัพ้ืนท่ีศึกษาสถานีรถไฟฟ้าเขตวฒันา  

(2) น าเสนอรูปแบบการขนส่งสาธารณะท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ีอยูอ่าศยักบับริเวณท่ีตั้งสถานี
รถไฟฟ้าในปัจจุบนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยการน าเสนอลกัษณะรูปแบบยานพาหนะการขนส่ง การบริหารจดัการตาม
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัการให้บริการ ศกัยภาพและปัญหาในการขนส่ง  
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(3) ระบุปัญหา ศกัยภาพของการออกแบบประสานระบบการเขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้าจากการเก็บขอ้มูลและ
วิเคราะห์การใชรู้ปแบบการขนส่งสาธารณะ ประกอบกบัการวิเคราะห์ผา่นมิติอื่นๆ ในการให้บริการ เช่น เง่ือนไข
และขอ้จ ากดัในการใชพ้ื้นท่ีถนนเพ่ือให้บริการรับ-ส่งผูโ้ดยสาร 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ในการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัระบบขนส่ง พบว่าการให้บริการขนส่งเพ่ือการเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ี
อยู่อาศยักบัสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นทั้งกลุ่มผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ โดยเฉพาะ
กลุ่มผูใ้ห้บริการขนส่งด้วยรูปแบบการขนส่งสาธารณะขนาดเล็ก ท่ีมีศกัยภาพดว้ยรูปแบบของยานพาหนะใน               
การเคล่ือนท่ีผ่านเส้นทางการสัญจร ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัการให้บริการขนส่งสาธารณะดา้นกายภาพและ
การบริหารจดัการ ท าให้การเขา้ถึงสถานีดว้ยรูปแบบการขนส่งขนาดเลก็มีศกัยภาพสูงในการเคล่ือนท่ีผา่นรูปแบบ
ทางกายภาพของเน้ือเมืองโดยรอบท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้า และนอกจากการเกิดรูปแบบการให้บริการขนส่งสาธารณะ
ขนาดเล็กท่ีมีลกัษณะเฉพาะในการให้บริการแลว้ พบว่าพฤติกรรมการใช้จุดเปล่ียนถ่ายการสัญจรเพื่อเปล่ียน
รูปแบบการขนส่งยงัท าหน้าท่ีเช่ือมต่อกิจกรรมสาธารณะกบัพ้ืนท่ีการให้บริการขนส่ง ซ่ึงจะเป็นศกัยภาพใน               
การเกิดเป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมทางสังคมของยา่นได ้ 

ต่อมาการทบทวนวรรณกรรมด้านการออกแบบชุมชนเมือง ภายใต้แนวคิดการออกแบบพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายการขนส่งกบับริบทพ้ืนท่ีเมือง พบว่ามีแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ี
เพ่ือประสานการใช้พ้ืนท่ีของระบบขนส่งสาธารณะและกิจกรรมทางสังคมภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ แต่การเลือกใช้
รูปแบบใดๆในการน ามาสร้างเกณฑก์ารออกแบบยงัตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีตั้งในแต่ละประเภทท่ี
มีความแตกต่างกนั ครอบคลุมทั้งการพิจารณาดา้นกายภาพ ดา้นการบริหารจดัการและดา้นกิจกรรมทางสังคมท่ีมี
ความเช่ือมโยงกบัการเช่ือมต่อการขนส่งเพื่อเขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ในส่วนขององค์ประกอบทางกายภาพของเมืองในพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมี
ความแตกต่างกนัไปในแต่ละบริบทพ้ืนท่ี ดงันั้นการศึกษาจึงตอ้งศึกษาถึงรูปแบบการเช่ือมต่อพ้ืนท่ีทางกายภาพ
โดยรอบกบัสถานี และศึกษาถึงรูปแบบการใชพ้ื้นท่ีกิจกรรมทางสังคมท่ีส่งผลต่อการใชพ้ื้นท่ีเช่ือมต่อการขนส่ง
สาธารณะขนาดเล็กกบัการขนส่งทางราง แลว้จึงใช้ขอ้มูลเง่ือนไขต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการขนส่งสาธารณะ
ถ่ายทอดออกมาเป็นลกัษณะทางกายภาพเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล และน าไปสู่ขั้นตอนในการเสนอแนะแนวทาง                
การออกแบบเพ่ือประสานระบบการเขา้ถึงพ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้า ให้เหมาะสมกบัลกัษณะบริบทของพ้ืนท่ีโดยรอบ
ท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯในล าดบัต่อไป 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นท่ีส าคญั เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา
งานวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างระเบียบขั้นตอนวิธีวิจัย ยงัสามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิดเพ่ือใช้ใน                  
การวิเคราะห์ล าดบัขอ้มูลและเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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แผนภาพแสดง กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 การก าหนดรูปแบบการวิจัย 
งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อประสานระบบ

การเขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้า การเลือกพ้ืนท่ีศึกษาเบ้ืองตน้จึงเลือกจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเลือกใชรู้ปแบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรูปแบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ในเขตเมือง และ
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจลกัษณะทางกายยภาพและพฤติกรรมในการใชรู้ปแบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เพื่อเช่ือมต่อ
ระหว่างท่ีอยู่อาศยักบัสถานีรถไฟฟ้า นอกจากการเก็บขอ้มูลสถิติเก่ียวกบัการใช้ขนส่งสาธารณะแลว้งานวิจยัน้ี
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ดา้นการออกแบบชุมชนเมือง จึงพิจารณาและวิเคราะห์รูปแบบการขยายตวัของเน้ือ
เมืองในกรุงเทพฯ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน้ือเมืองในบริเวณโดยรอบท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้าเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น
ผสมผสานกับลักษณะการใช้ท่ีดินประเภทอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อพิจารณาความหลากหลายของกลุ่มผูใ้ช้ และ                
ความหลากหลายของรูปแบบพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายการขนส่งในระดบัย่าน โดยจากการพิจารณาเบ้ืองตน้พบพ้ืนท่ีท่ีมี
ศกัยภาพ ไดแ้ก่ (1) เขตจตุตกัร (2) เขตวฒันา และ (3) เขตคลองเตย และจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุป
เกณฑใ์นการคดัเลือกพ้ืนท่ีศึกษา ดงัน้ี 
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- รูปแบบของระบบการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ครอบคลุมลกัษณะการให้บริการทั้ง
โครงการรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ซ่ึงมีความแตกต่างของรูปแบบสถานี การเช่ือมต่อของสถานี
และบริบทโดยรอบพ้ืนท่ีตั้งสถานี 

- ความหลากหลายของรูปแบบการให้บริการขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีมีให้บริการโดยรอบท่ีตั้ง
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยเนน้เฉพาะกลุ่มรูปแบบท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหว่างแหล่งพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณ
โดยรอบสถานีเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้า ให้บริการกบัผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า  

- รูปแบบความสัมพนัธ์ของโครงข่ายถนนในพ้ืนท่ีศึกษาเบ้ืองตน้ท่ีเช่ือมต่อในบริเวณแหล่งพ้ืนท่ี
อยู่อาศยักบับริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า มีลกัษณะโครงข่ายถนนท่ีแสดงให้เห็นรูปแบบทางกายภาพของพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าได ้มีความหลากหลายของล าดบัศกัด์ิถนนเพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์และพิจารณาต่อไป 

- มีความหลากหลายของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งหรือ
กิจกรรมท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายการขนส่งแต่ละรูปแบบ 

- มีความหลากหลายของการใช้ประโยชน์อาคารในบริเวณโดยรอบท่ีตั้ งสถานีรถไฟฟ้า                    
ความหลากหลายของรูปแบบความสัมพนัธ์การเช่ือมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า พ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายการขนส่งกับ
อาคารโดยรอบท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

จากการประเมินเบ้ืองตน้พบว่า เขตวฒันาเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหลกัเป็น
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมากและมีลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมร่วมดว้ย โดยเขตวฒันา
ยงัเป็นเขตท่ีมีการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนท่ีครอบคลุมทั้งโครงการรถไฟฟ้า BST และรถไฟฟ้าใตดิ้น 
MRT และยงัมีลกัษณะรูปแบบของสถานีท่ีหลากหลาย ทั้งประเภทสถานีเด่ียวโดยแยกออกเป็นสถานีรถไฟฟ้า 
BTS และสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT และสถานีร่วมท่ีเช่ือมต่อระหว่างรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 
โดยแต่ละสถานียงัมีความหลากหลายของลกัษณะการใชป้ระโยชน์อาคารโดยรอบสถานีท่ีหลากหลายทั้งอาคาร
ส านกังาน ห้างสรรพสินคา้ คอนโดมิเนียมขนาดเลก็และขนาดใหญ่มีการเช่ือมต่อสถานีเขา้กบัอาคารโดยรอบท่ีตั้ง 
และยงัมีกิจกรรมท่ีเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายการขนส่งท่ีหลากหลาย ดงันั้นจึงครอบคลุมการเก็บขอ้มูลตาม
ความหลากหลายของรูปแบบสถานีได้ นอกจากนั้นยงัพบว่าเขตวฒันามีรูปแบบการขนส่งสาธารณะอ่ืนๆท่ีมี
หลากหลายแตกต่างกนัตามแต่ละสถานีรถไฟฟ้าให้บริการเช่ือมต่อระหว่างแหล่งพ้ืนท่ีอยู่อาศยัในเขตวฒันาใน
ปัจจุบนั 

4.2 พื้นที่ศึกษาและพื้นที่ส ารวจ 
โดยพ้ืนท่ีศึกษาเบ้ืองต้นเขตวฒันามีสถานีให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทั้ งหมด 9 สถานี โดย

ประกอบไปดว้ยโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้า BTS) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
(รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT) โดยมีสถานีรถไฟฟ้า BTS จ านวน 7 สถานีไดแ้ก่ สถานีนานา สถานีอโศก สถานีพร้อม
พงษ ์สถานีทองหล่อ สถานีเอกมยั สถานีพระโขนง สถานีอ่อนนุชและสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT จ านวน 2 สถานี
ได้แก่ สถานีสุขุมวิทและสถานีเพชรบุรี และมีสถานีท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างการให้บริการรถไฟฟ้า BTS และ
รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT คือสถานีรถไฟฟ้าอโศกกบัสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นสุขุมวิท โดยสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 9 สถานีมี
รัศมีการให้บริการในระยะ 400-800 เมตร ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตวฒันา เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตห้วยขวาง 
เขตราชเทวี และเขตปทุมวนั 
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ภาพที่ 1 แสดงรัศมี 400-800 เมตรในการส่งเสริมการเขา้ถึงขนส่งมวลชนดว้ยการเดินเทา้เป็นหลกั 
ภายใตแ้นวคิดการพฒันาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ท่ีมา: ผูวิ้จยั 

 
4.3 การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การส ารวจและเก็บขอ้มูลก าหนดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลในวนัระหว่างสัปดาห์วนัองัคารถึงวนัพฤหสับดี 

ยกเวน้วนัจันทร์และวนัศุกร์เน่ืองจากเป็นวนัต้นและท้ายสัปดาห์ อาจมีปัจจัยอื่นๆท่ีส่งผลต่อการใช้รูปแบบ                 
การขนส่งสาธารณะ และแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงท่ี 1 เวลา 07.00 น. ถึง 09.30 น. 
(ช่วงเวลาเดินทางไปท างาน) ช่วงท่ี 2 เวลา 11.30 น. ถึง 13.30 น. (ช่วงเวลาพักกลางวนั) และช่วงท่ี 3 เวลา                  
17.00 น. ถึง 19.30 น. (ช่วงเวลาเดินทางหลงัเลิกงาน)  

จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปประเด็นการเก็บขอ้มูลและเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลอยา่งละเอียดในพ้ืนท่ีศึกษา ไดด้งัน้ี 

 
ประเด็นการเก็บข้อมูล เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

รูปแบบการขนส่งสาธารณะ 
- ภาพถ่ายในพ้ืนท่ีจริง  
- ตารางแสดงขอ้มูลการวิเคราะห์ 

ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีเปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่ง - ภาพถ่ายในพ้ืนท่ีจริง 
ส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณพ้ืนท่ีเช่ือมต่อและพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่ง 

- บนัทึกขอ้มูลในรูปแบบแผนท่ี 

ลกัษณะความสัมพนัธ์การเช่ือมต่อกบัอาคารและพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีตั้งสถานี
รถไฟฟ้าและพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่ง 

- บนัทึกขอ้มูลในรูปแบบแผนท่ี 
- ตารางแสดงขอ้มูลการวิเคราะห์ 
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จากตารางแสดงวิธีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดในพ้ืนท่ีศึกษาประกอบไปด้วยเคร่ืองการเก็บข้อมูล                     
3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ภาพถ่ายส าหรับการเก็บขอ้มูลรูปแบบการขนส่งสาธารณะท่ีมีการใชง้านจริงในพ้ืนท่ีปัจจุบนั 
เพ่ือบนัทึกลกัษณะรูปแบบของยานพาหนะใชเ้พ่ือขนส่งผูโ้ดยสารและใชส้ าหรับวิเคราะห์การใชพ้ื้นท่ีทางกายภาพ
ของแต่ละรูปแบบการขนส่ง (2) การบนัทึกขอ้มูลและแสดงผลออกมาในรูปแบบขอ้มูลแผนท่ี ส าหรับการบนัทึก
ขอ้มูลเส้นทางการสัญจรเพ่ือเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้ากบับริเวณพ้ืนท่ีใชส้ าหรับเปล่ียนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสาธารณะโดยรอบ และใชบ้นัทึกขอ้มูลต าแหน่งพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายของแต่ละรูปแบบการขนส่งสาธารณะ
ในบริเวณโดยรอบท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้า (3) ตารางแสดงขอ้มูลการวิเคราะห์ ใช้ส าหรับการบนัทึกรวบรวมขอ้มูล
และแสดงผลอยา่งละเอียด 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง การลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลอย่าง

ละเอียดตามเกณฑ์ในการพิจารณาวิเคราะห์อย่างครบถ้วนทั้ ง 9 สถานีให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน                         
ทั้ งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สามารถน าข้อมูลเชิงกายภาพมาวิเคราะห์และพิจารณาหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบของการให้บริการขนส่งสาธารณะและองคป์ระกอบของการใชพ้ื้นท่ีเปล่ียน
ถ่ายรูปแบบการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ซ่ึงในแต่ละสถานีรถไฟฟ้านั้นพบรูปแบบการเช่ือมต่อจากสถานีขา้สู่บริเวณ
อาคารโดยรอบแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของการใชป้ระโยชน์อาคาร โดยส่วนใหญ่มกัมีการเช่ือมต่อกบั
อาคารโดยรอบบริเวณชั้นสองของสถานีผา่นทางเดินเช่ือมระหว่างสถานีเขา้สู่ภายในอาคารโดยตรง โดยเฉพาะกบั
อาคารท่ีมีการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชหรือส านกังาน เช่น อาคารศูนยก์ารคา้ ส านกังานขนาดใหญ่ และโรงแรม
ขนาดใหญ่เพ่ือเช่ือมต่อทางเดินไปยงัพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายขนส่งสาธารณะรูปแบบอ่ืนในบริเวณชั้นล่างต่อไป                      
แต่อย่างไรก็ตามยงัพบว่า นอกจากรูปแบบการใชป้ระโยชน์อาคารจะมีผลต่อรูปแบบการเช่ือมต่อระหว่างสถานี
กบัพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งแลว้ กลุ่มสถานีท่ีมีรัศมีการเดินเทา้เขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้าในระยะ 400-800 
เมตร (ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD))                 
ทบัซ้อนกนั มกัเกิดรูปแบบการขนส่งสาธารณะขนาดเลก็ท่ีมีความหลากหลายนอ้ยกว่าสถานีอื่นๆ แต่เป็นรูปแบบ
การขนส่งสาธารณะขนาดเล็กท่ีมีขอบเขตการให้บริการในระยะไกล (ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4) นอกจากนั้นยงัพบ
รูปแบบของสถานีท่ีมีการให้บริการขนส่งสาธารณะขนาดเล็กท่ีแตกต่างจากสถานีอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีศึกษา 
เน่ืองมาจากลกัษณะการขยายตวัของพ้ืนท่ีเมืองท่ีแตกต่างจากสถานอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีศึกษาเดียวกนั ซ่ึงจะสามารถ
น ามาเป็นองคป์ระกอบอื่นๆ ในการสรุปการวิเคราะห์ร่วมได ้ 
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ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดการเก็บขอ้มูลดา้นกายภาพของพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้า และรูปแบบของ               
การให้บริการขนส่งสาธารณะขนาดเลก็รูปแบบอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้าเพ่ือเนน้

ให้บริการขนส่งเช่ือมต่อระหว่างแหล่งท่ีอยู่อาศยั พ้ืนท่ียา่นกบัสถานีรถไฟฟ้า ท่ีมา: ผูวิ้จยั 
 

 
 

 

ภาพที่ 3  แสดงการวิเคราะห์การเช่ือมต่อระหว่างอาคารโดยรอบท่ีตั้งสถานี เช่ือมต่อบริเวณชั้น 2 ของสถานี                
เขา้สู่ภายในอาคาร เพื่อพิจารณากลุ่มอาคารและการใชป้ระโยชน์อาคารโดยรอบสถานี ท่ีมา: ผูวิ้จยั 
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ภาพที่ 4  แสดงการวิเคราะห์ลกัษณะพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าท่ีมีพ้ืนท่ีรัศมีการเดินเทา้เขา้ถึงสถานี                
ในระยะ 400-800 เมตร ตามแนวคิดการพฒันาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ท่ีมา: ผูวิ้จยั 

 

5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพ้ืนท่ีศึกษาตวัอย่างทั้ง 9 สถานีรถไฟฟ้าในเขตวฒันา พบว่า ในแต่ละต าแหน่งท่ีตั้งสถานี
รถไฟฟ้าประกอบไปดว้ยองค์ประกอบของการประสานระบบท่ีมีลกัษณะและรูปแบบเหมือนหรือแตกต่างใน              
แต่ละสถานี สามารถสรุปกลุ่มรูปแบบการใชพ้ื้นท่ีทางกายภาพของพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายโดยรอบท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้า
ไดด้งัน้ี (1) กลุ่มสถานีท่ีมีลกัษณะการใชป้ระโยชน์อาคารและกิจกรรมโดยรอบเป็นประเภทพาณิชยกรรม พบว่า
พ้ืนท่ีส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกจะมีการใช้พ้ืนท่ีร่วมกนัระหว่างอาคารโดยรอบและพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายรูปแบบ             
การขนส่งสาธารณะขนาดเล็ก และมีลกัษณะการใช้เส้นทางการสัญจรทั้งภายในและภายนอกอาคารท่ีมีการใช้
ประโยชน์แบบพาณิชยกรรมเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากบัพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่าย (2) กลุ่มสถานีท่ีมี
รัศมี 400 เมตรจากศูนยก์ลางสถานีซ้อนทับกัน พบว่าในแต่ละต าแหน่งท่ีตั้งสถานีจะมีความหลากหลายของ
รูปแบบการขนส่งสาธารณะน้อยกว่าสถานีอื่นและมีการกระจายตวัของต าแหน่งให้บริการเปล่ียนถ่ายรูปแบบ             
การขนส่งสาธารณะขนาดเล็ก (3) กลุ่มสถานีท่ีมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อจากสถานีเขา้สู่อาคารโดยรอบท่ีตั้งสถานี 
พบว่าต าแหน่งพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายของรูปแบบการขนส่งขนาดเล็กจะตั้งอยู่ไกลกบัตัวสถานีแต่ใกลก้บัทางสัญจร              
เขา้ออกอาคารท่ีมีการเช่ือมต่อ  
 

6. อภิปรายผล  
ข้อสรุปการใช้พ้ืนท่ีทางกายภาพของพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่ายท่ีได้จากการวิเคราะห์จะน าไปสู่การน าเสนอ                

แนวทางการออกแบบเพื่อประสานระบบการเขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้าดว้ยรูปแบบการขนส่งสาธารณะขนาดเล็กท่ี
สามารถน ามาปรับใชก้บัพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าท่ีมีการให้บริการของรูปแบบการขนส่งสาธารณะขนาดเล็ก
เช่ือมต่อกบัแหล่งพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัโดยรอบในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ผลการวิจยัสามารถน าไปเป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการออกแบบ ในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าสถานีอื่นๆท่ีมีรูปแบบลกัษณะการขยายตวัของเน้ือเมืองโดบรอบสถานีรถไฟฟ้าในเขตเมืองต่อไป   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลการวิเคราะห์ในเขตพ้ืนท่ีศึกษาเดียว หากมีผูท่ี้สนใจศึกษากรณีศึกษา

เดียวกนัน้ีแนะน าให้เก็บขอ้มูลในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะของพ้ืนท่ีเมืองโดยรอบแตกต่างหรือมีรูปแบบเฉพาะต่างกนั
เพ่ือสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ิมเติมได ้

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความสนบัสนุนจากผศ.ดร. จิตติศกัด์ิ ธรรมาภรณ์พิลาศ และอาจารยใ์น
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จึงขอขอบพระคุณมา                
ณ ท่ีน้ี 
 

9. เอกสารอ้างองิ 
ณัฐพล เทียวพานิช. (2553). การศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าในย่านชานเมือง

บริเวณสถานีอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร.  
นพนนัท ์ตาปนานนท ์และคณะ. (2553). โครงการจัดท ามาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร: รายงาน

ฉบับสมบูรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. 
Duangporn P., Vilas N. (2012). Evaluating Accessibility to Bangkok Metro System using Multi-dimensional 

Criteria Across User Groups, IATSS Research, pp. 56-65. 
Tangphaisankun A., Okamura T.,Nakamura F. and Wang R. (2010). A Study in Integrating Paratransit as a 

Feeder System into Urban Transportation and Its Effects on Mode Choice Behavior, pp. 5-9. 
Wibowo S., Saksith Chalermpong., (2010). Characteristics of Mode /choice within Mass Transit Catchments 

Area, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 8, pp. 1261-1273. 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2502 

การพฒันาแอปพลเิคชันเพ่ือน าเสนอพนัธ์ุบัวในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
A DEVELOPMENT OF AN APPLICATION TO PRESENT LOTUS SPECIES 

OF RMUTT 
 

วัศวัฒน์  ปราณีตพลกรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

E-mail: watsawat69@gmail.com 
อริชญา  ช่างก าเหนิด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
E-mail: primpraew.ac@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 โครงงานฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) พฒันาแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบัวในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2) ประเมินคุณภาพภาพของแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบัวในมหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ  3) ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้แอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบัวใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบประเมินคุณภาพการท างานของ
แอปพลิเคชนั และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั จ านวน 30 คน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการประเมินดา้นเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั
เพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.06 2) ผลการประเมินดา้นแอปพลิเคชันจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นแอปพลเคชัน             
มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .45 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 
 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชนั, เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม, พนัธ์ุบวั 
 

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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึ้นมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา จากการพฒันาอย่างรวดเร็วและทนัสมยัน้ีท าให้สามารถคน้ควา้หาความรู้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ทุกท่ีทุกเวลา และยงัท าให้ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้างสรรคผ์ลงานของตวัเองและแบ่งปันแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัผูอ้ื่นได ้โดยสามารถส่งผ่านทางอุปกรณ์ส่ือสารประเภทเคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือแท็บเลต็ 
เป็นตน้ ซ่ึงสามารถน าเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้ป็นส่ือส าหรับน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบับวั บวัถือว่าเป็นพรรณไมน้ ้ าท่ีมี
ความผกูพนักบัชาวไทยมายาวนาน 

“ บวั ” พรรณไมน้ ้าท่ีพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปในประเทศไทย ซ่ึงบวัมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของ คนไทยมา
ชา้นาน ชาวไทยผกูพนักบับวัมากและสามารถน าบวัไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งมากมาย ซ่ึงในประเทศ
ไทยมีเกษตรกรท่ีเพราะปลูกบัวในเชิงพาณิชยม์ากมายในทุกภูมิภาค จึงท าให้มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง ดว้ยเป็นพืชท่ีเพาะปลูกและดูแลรักษาง่าย อีกทั้งมีแนวโน้มท่ีบวัจะเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา
เศรษฐกิจไดใ้นอนาคต (จิรวฒัน์ เพชรรัตน์, 2557)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดจ้ดัตั้งพิพิธภณัฑ์บวัขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไดเ้ขา้ร่วมโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพนัธ์ุบวั ปลูกรักษา ศึกษาการใช้
ประโยชน์ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พนัธ์ุบัว โดยเร่ิมด าเนินการรวบรวมพนัธ์บัวเพียง 40 สายพนัธ์ุ 
ปัจจุบนัมีพนัธ์ุบวัมากกว่า 100 สายพนัธ์ุ มีทั้งบวัหลวง บวัผนั บวัสาย บวัฝร่ัง บวัวิกตอเรีย และบวัพนัธ์ุไทยหายาก
ในพ้ืนท่ี 18 ไร่  

จากการส ารวจทางพิพิธภณัฑบ์วัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี พบว่ายงัไม่มีส่ือท่ีน่าสนใจ
ในการให้ขอ้มูล ความรู้เก่ียวกบัพนัธ์ุบวัท่ีเก็บรวบรวมไว้ ท าให้นักศึกษาและบุคคลภายนนอกท่ีตอ้งการศึกษา
ขอ้มูลไม่สามารถหาขอ้มูลเก่ียวกบับวัได ้และทางพิพิธภณัฑ์บวัไม่มีส่ือหรือเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจในหารเสนอ
ขอ้มูลสายพนัธ์ุบวั 

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เป็นเทคโนโลยีท่ีพยายามรวมเอาโลกเสมือนจริงและ
โลกแห่งความเป็นจริงเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้คนท่ีไม่มีโอกาสไดเ้ห็นของจริงไดมี้โอกาสเห็น โดยอาจจะใชข้องจริง
ทั้งหมดหรือการผสมผสานกันระหว่างของจริงและวตัถุเสมือนจริง และในปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงมี                
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การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองสามารถประยกุตใ์ชก้บังานดา้นต่าง ๆ  เช่น ดา้นวิศวกรรม ดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ
ด้านการฝึกอบรม (Azuma, 1997) เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดของเทคโนโลยีเสมือนจริง Azuma (1997) ได้ให้ค  าจ ากดั
ความของเทคโนโลยีเสมือนจริงไว ้ 3 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การผสมผสานกนัระหว่างของจริงและเสมือนจริง                
2) การปฏิสัมพนัธ์กนัในเวลาจริง และ 3) เทคโนโลยี 3D 

ดังนั้ น ผู ้จัดท าจึงเล็งประโยชน์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพันธ์ุบัวในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยน าเสนอในรูปแบบของความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality Technology - 
AR) มาช่วยในการเผยแพร่เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจ เพ่ิมความสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความสมจริง
และช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา และผูใ้ช้แอปพลิเคชันให้มาสนใจพนัธ์ุบัวและได้สร้างจิตส านึกใน                 
การอนุรักษพ์นัธ์ุบวัให้อยูคู่่กบัประเทศไทยต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) พฒันาแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบัวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Lotus of 
RMUTT) 

(2) ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี (Lotus of of  RMUTT) 

(3) ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี (Lotus of RMUTT) 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.1 พนัธ์ุบัวในพิพิธภณัฑ์บัวมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไดเ้ขา้ร่วมโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช             
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพนัธ์ุบวั ปลูกรักษา ศึกษาการใช้
ประโยชน์ 

3.1.2 หลกัการเก่ียวกบัการพฒันาแอปพลิเคชนั 
3.1.2.1 วงจรพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มาใช้เพื่อเป็นหลกัใน

การเร่ิมตน้ด าเนินการสร้างและพฒันาแอปพลิเคชนัจนถึงขั้นตอนการพฒันาแกไ้ขให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
พฒันาหรือแกไ้ขตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัได ้

3.1.2.2 แนวคิดในการท างานแบบอไจล์ (Agile Methodology) มาใช้เพื่อการวางแผนการท างาน 
ในระยะส้ันท าให้ง่ายต่อการท างานเป็นทีม ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและปัญหานอ้ยท่ีสุด 

3.1.3 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เทคโนโลยีเสมือนจริงน้ี มีหลกัการท างานโดยสามารถ
แบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศยั Marker 
เป็นหลกัในการท างาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพโดยใชล้กัษณะต่างๆ ท่ีอยู่ในภาพมาวิเคราะห์ 
(Marker-less based AR) หลกัการของเทคโนโลยีเสมือนจริง 

3.1.4 ทฤษฎีและการออกแบบอินโฟกราฟิก เป็นการน าข้อมูลท่ีเข้าใจยากหรือข้อมูลท่ีเป็น
ตวัหนงัสือจ านวนมากมาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เราจึงน าทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบอินโฟกราฟิก มาใชเ้ป็น
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แนวทางในการออกแบบส่ือการเรียนการสอนในด้านเน้ือหาให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผูเ้รียนให้สนใจเน้ือหา              
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

3.1.5 ทฤษฎีและการออกแบบโมชันกราฟิกการน ากราฟิกต่างๆ มาขยบั และเคล่ือนไหวให้เกิด
ความน่าสนใจซ่ึงจะช่วยสร้างความสนุกสนานให้กบังานกราฟิกท่ีเป็นภาพน่ิง และบอกเล่าเร่ืองราวขอ้มูลต่างๆ  
ไดดี้ มีชีวิตชีวาย่ิงขึ้น ซ่ึงส่งผลให้การส่ือสารเร่ืองราวต่างๆ นั้น มีประสิทธิภาพดีมากย่ิงขึ้นกว่าเดิม 

3.1.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั 
3.1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

3.3 เป้าหมายของโครงงาน 
3.3.1 ดา้นปริมาณ ไดแ้อปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

(Lotus of RMUTT) พร้อมคู่มือ 1 เล่ม 
3.3.2 ดา้นคุณภาพ ไดแ้อปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

(Lotus of RMUTT) ท่ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีและมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  

4.1.1 ศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการโครงงาน 

4.2.1 ก าหนดขั้นตอนการท าโครงงาน 
 1) ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน 
 2) ก าหนดการสร้างแอปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี (Lotus of RMUTT) ใชก้ารพฒันาซอฟตแ์วร์รูปแบบ SDLC 
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 3) ศึกษาแนวคิด หลกัการ การพฒันาแบบประเมินความพึงพอใจ 
 4) ก าหนดการสร้างเคร่ืองมือ (ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ) 
 5) ก าหนดรูปแบบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 6) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 7) น าแบบประเมินความพึงพอใจไปให้อาจารยดู์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 
 8) ด าเนินการใชแ้อปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
 9) น าแบบประเมินความพึงพอใจไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 10) น าผลคะแนนจากแบบประเมินมาวิเคราะห ์
 11) วิเคราะห์ประเมินโครงงานน ามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อหาคุณภาพโครงงาน 
4.1.3 ท าเอกสารรายงานโครงงานเพ่ือสรุปการจดัท าโครงงานเป็นขั้นสุดทา้ย 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเรียนวิชาอตัลกัษณ์แห่งราชมงคล ในสาขาเทคโนโลยีดิจทลัเพื่อการศึกษา และสาขาเทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษา จ านวน 101 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเรียนวิชาอตัลกัษณ์แห่งราชมงคล ในสาขาเทคโนโลยีดิจทลัเพื่อการศึกษาและสาขาเทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษา จ านวน 30 คน 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
1. แบบประเมินคุณภาพการท างานของแอปพลิเคชนั 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
น าแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพันธ์ุบัวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Lotus of 

RMUTT) ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเรียนวิชาอตัลกัษณ์แห่งราชมงคล ในสาขาเทคโนโลยีดิจทลัเพื่อการศึกษา และสาขาเทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษาเพ่ือหาความพึงพอใจ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1) ให้กลุ่มตวัอย่างทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบัวในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี              
ราชมงคลธญับุรี (Lotus of RMUTT) 

 2) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิ เคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบัวใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (Lotus of RMUTT) 
  3) น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบัวใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (Lotus of RMUTT) 
  4) สรุปผลและเขียนรายงาน       
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 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
4.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูล  

1) วิเคราะห์หาคุณภาพของแอปพลิเคชัน เพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี             
ราชมงคลธญับุรี (Lotus of RMUTT)  

2) วิเคราะห์หาความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั เพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ (Lotus of RMUTT) 

4.5.2 สถิติท่ีใช ้ 
1) สถิติท่ีใชห้าค่าเฉล่ีย เพื่อวดัแนวโนม้ของศนูยก์ลางของผลการประเมิน 

𝑥 =
∑𝑥

𝑛
 

2) สถิติท่ีใชห้าค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อวดัการกระจายของผลการประเมิน 

𝑆. 𝐷. = √
𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพฒันาแอปพลิเคชันเพ่ือน าเสนอพนัธ์ุบัวในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Lotus 

of RMUTT) 
การพฒันาแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยรูปแบบ

การน าเสนอดว้ยภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี โดยมีรายละเอียดช้ินงานในการพฒันาแอปพลิเคชัน
เพ่ือน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 การติดตั้งแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
ส่วนท่ี 2 หนงัสือพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

5.1.1 การติดตั้งแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ไฟล ์Lotusrmutt.apk 
 

 
 
5.1.2 หนงัสือพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีและการใชง้าน เปิดแอปพลิเคชนั

เขา้หน้าหลกั แสดงปุ่ ม AR, Exit เม่ือกดปุ่ ม AR และแสกนไปท่ีรูปบวับนหนงัสือพนัธ์ุบวัจะแสดงโมชนักราฟิก
เก่ียวบวัพนัธ์ุนั้นๆ 
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5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี                
ราชมงคลธญับุรี (Lotus of RMUTT) 
 
ตารางท่ี 5.2 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี ดา้นเน้ือหา 
รายการประเมิน x S.D. แปลผลระดบั 

1. การน าเสนอเน้ือหา 
1.1 ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4.00 .00 มาก 
1.2 ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 4.00 .00 มาก 
1.3 ความทนัสมยัของเน้ือหา 5.00 .00 มากท่ีสุด 
1.4 ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหา 4.00 .00 มาก 

2. การน าเสนอดา้นภาษา 
2.1 ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้ 4.00 .00 มาก 
2.2 ความเหมาะสมของภาษา 4.00 .00 มาก 
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 4.00 .00 มาก 

3. การน าเสนอดา้นรูปภาพและสี 
3.1 ความเหมาะของรูปภาพในส่ือ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
3.2 ความเหมาะสมของขนาดรูปภาพ 3.67 .58 มาก 
3.3 ความถูกตอ้งของสีในรูปภาพท่ีส่ือ 4.00 .00 มาก 

รวม 4.13 .06 มาก 

 
จากตาราง 5.2 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาจ านวน 3 ท่าน มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอ

พนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .06 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ ความทันสมัยของเน้ือหา                     
ความเหมาะของรูปภาพในส่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5 และ 4.67 ส่วนเบ่ียงเยนมาตรฐานเท่ากับ .00 และ .58 และ
รองลงมา ได้แก่ ความถูกต้องของเน้ือหา ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหา ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้                    
ความเหมาะสมของภาษา ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร ความถูกตอ้งของสีในรูปภาพท่ีส่ือ ความเหมาะสม
ของขนาดรูปภาพ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางท่ี 5.3  ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
 ธญับุรี  ดา้นแอปพลิเคชนั 

รายการประเมิน x S.D. แปลผลระดบั 
1. การออกแบบแอปพลิเคชนั 

1.1 สีท่ีใชก้บัตวัอกัษรมีความเหมาะสม 4.33 .47 มาก 
1.2 ภาพพ้ืนหลงัมีความสอดอคลอ้งกบัเน้ือหา 4.67 .47 มากท่ีสุด 
1.3 ขนาดตวัอกัษรเหมาะสม 4.00 .82 มาก 
1.4 แอปพลิเคชนัใชง้านง่าย 
1.5 การออกแบบกราฟิกมีความสวยงาม 
1.6 การออกแบบกราฟิกดึงดูดผูใ้ช ้

5.00 
4.00 
4.33 

.00 

.82 

.47 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

2. การออกแบบหนงัสือ 
2.1 สีท่ีใชมี้ความเหมาะสม 4.67 .47 มากท่ีสุด 
2.2 อกัษรมีความเหมาะสม 4.00 .00 มาก 
2.3 การออกแบบมีความเหมาะสม 
2.4 การจดัวางองคป์ระกอบเหมาะสม 

4.00 
4.33 

.00 

.94 
มาก 
มาก 

รวม 4.33 .45 มาก 
 
จากตาราง 5.3 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญด้านแอปพลิเคชัน จ านวน 3 ท่าน มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน              

เพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .45 โดยเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัใช้
งานง่าย ภาพพ้ืนหลงัมีความสอดอคลอ้งกบัเน้ือหา สีท่ีใช้  มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5, 4.67, และ 4.67 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .00, .47 และ .47 และรองลงมาไดแ้ก่ สีท่ีใช้กบัตวัอกัษรมีความเหมาะสม ขนาด
ตวัอกัษรเหมาะสม การออกแบบกราฟิกมีความสวยงาม การออกแบบกราฟิกดึงดูดผูใ้ช ้อกัษรมีความเหมาะสม 
การออกแบบมีความเหมาะสม การจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.33, 4, 4, 4.33, 4, 4 และ 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั .47, .82, .82, .47, .00, .00 และ .94 ตามล าดบั 

5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ (Lotus RMUTT) 
 
ตารางท่ี 5.4 ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อการใชง้านแอปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวั 
 ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

รายการประเมิน x S.D. แปลผลระดบั 
1. แอปพลิเคชนัใชง้านง่าย 4.27 .63 มาก 
2. แอปพลิเคชนัมีความน่าสนใจ 3.97 .84 มาก 
3. ความสวยงามในการออกแบบ Motion Graphic 4.27 .63 มาก 
4. การจดัองคป์ระกอบภาพมีความสวยงาม และน่าสนใจ 4.13 .67 มาก 
5. การใชเ้สียงบรรยาย/เสียงประกอบ/เสียงเอฟเฟค ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย น่าฟัง 

3.80 .65 มาก 

6. แอปพลิเคชนัมีประโยชน์กบัผูใ้ช ้ 3.87 .72 มาก 
7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใชง้านแอปพลิเคชนั 4.07 .63 มาก 

รวม 4.05 .68 มาก 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2510 

จากตาราง 5.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวั
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .68 โดยเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ แอปพลิเคชันใช้งานง่าย แอปพลิเคชันมี
ความน่าสนใจ ความสวยงามในการออกแบบ Motion Graphic การจัดองค์ประกอบภาพมีความสวยงาม และ
น่าสนใจ การใชเ้สียงบรรยาย/เสียงประกอบ/เสียงเอฟเฟค ชดัเจน เขา้ใจง่าย น่าฟัง แอปพลิเคชนัมีประโยชน์กบั
ผูใ้ช ้ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใชง้านแอปพลิเคชนั โดยมีค่าเฉล่ียตามล าดบั ดงัน้ี 4.27, 3.97, 4.27, 4.13, 3.80, 
3.87, และ 4.07 ส่วนเบ่ียงเยนมาตรฐานตามล าดบั ดงัน้ี .63, .84, .63, .67, .65, .72, .63 และ .68  

 

6. อภิปรายผล  
จากผลศึกษาวิจยัการพฒันาแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี สามารถอภิปรายผลดงัน้ี 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาแอปพลิเคชนัเพ่ือน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน มีความเห็นโดยรวม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .06 อยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา และการศึกษา โดยมี
ผูเ้ช่ียวชาญให้ข้อมูลเก่ียวกับพนัธ์ุบัวอย่างละเอียด และให้ค  าแนะน าในการน าเสนอข้อมูลพนัธ์ุบัว รวมทั้ง
การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเร่ืองพนัธ์ุบวัในหนงัสือบวั ท่ีผูเ้ชียวชาญแนะน า และศึกษาหาขอ้มูลเพ่ิมเติมในระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีทนัสมยั 

ผลการประเมินคุณภาพด้านแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบัวในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นแอปพลิเคชนั จ านวน 3 ท่าน มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัเพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .45 โดยเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของเน้ือหา 
ความเหมาะของรูปภาพในส่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .00 เน่ืองจากผูวิ้จยัไดน้ าทฤษฎี 
SDLC มาใชเ้พ่ือเป็นหลกัในการเร่ิมตน้ด าเนินการสร้างและพฒันาแอปพลิเคชนัจนถึงขั้นตอนการพฒันาแกไ้ขให้
มีประสิทธิภาพ และสามารถพฒันาหรือแกไ้ขตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัได ้และหลกัการท างาน
ของ อไจล์ (Agile Methodology)มาใช้เพ่ือการวางแผนการท างานในระยะส้ันท าให้ง่ายต่อการท างานเป็นทีม              
ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและปัญหานอ้ยท่ีสุด   

ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน                         
เพื่อน าเสนอพนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .68 กล่าวโดยสรุป โดยผลวิเคราะห์เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากแอปพลิเคชนัเพ่ือน าเสนอ
พนัธ์ุบวัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีใชง้านง่ายสะดวกและไม่ซบัซอ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของวีนา โชติช่วง ชิติพทัธ์ ปานเกษม และวิจิตรา สายแสง  (2562) ท างานวิจัยเร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชัน                   
ส่ือเสริมการเรียนรู้ระบบสุริยะดว้ยเทคโนโลยีเสมือน คุณภาพของแอพพลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.25) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า โดยเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากถึงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.33 - 4.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.58 - 1.15) โดยแอปพลิเคชนั ใชง้านง่าย 
เหมาะกบัผูใ้ชง้าน ออกแบบสีเหมาะสมกบัเน้ือหา 
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ความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.54 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.02) ผลพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ สีของตวัอกัษร และพ้ืนหลงั (ค่าเฉล่ีย = 4.73 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.45) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้นใชง้านง่าย สะดวกไม่ซบัซอ้น และ
มีรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ รวมทั้งการออกแบบกราฟิกท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 (1) แอปพลิเคชนัรองรับแค่ระบบแอนดรอยดเ์ท่านั้น  
 (2) เพ่ิมหูฟังท าให้การใชง้านชุดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) เพ่ิมรูปแบบการน าเสนอส่ือพนัธ์ุบวัท่ีมีความหลากหลาย เช่น โมเดล 3 มิติ วิดีโอวิวฒันาการ 

การเจริญเติบโตของบวั เป็นตน้ 
(2) เพ่ิมแบบทดสอบหรือเกม เพ่ือวดัความรู้ของผูใ้ชง้านไดรั้บจากเรียนรู้จากแอปพลิเคชนัน้ี  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
โครงงานคอมพิวเตอร์ศึกษาฉบับน้ีส าเ ร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก                             

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล พรามณี อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานและ ดร.ศิริพร มิข า อาจารยป์ระจ ารายวิชา                
การพฒันาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีกรุณาช่วยสอน ตรวจสอบ และให้ค  าปรึกษา 
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงการค้นควา้โครงงาน ตั้งแต่เร่ิมจนส าเร็จเรียบร้อย คณะผูจ้ ัดท าโครงงานขอกราบ
ขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกรัฐ หล่อพิเชียร ประธานกรรมการสอบท่ีให้เกียรติมาเป็น
ประธาน และเห็นชอบอนุมติัโครงงาน ขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้ ให้แก่คณะผูจ้ ัดท า ตลอดจนการให้
ค  าปรึกษาแนะน า รวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ในการจัดท าโครงงาน ซ่ึงคณะผูจ้ ัดท าได้น ามาเป็น
แนวทางในการจดัท าจนประสบความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นเน้ือหา และดา้นแอปพลิเคชนัท่ีไดเ้สียสละ
เวลาในการประเมินประสิทธิภาพของการจดัท าโครงงานในคร้ังน้ี ตลอดจนการให้ค  าปรึกษาแนะน า เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการพัฒนาเกมให้สมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ
ขอขอบพระคุณกรรมการสอบทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเวลามาเป็นเกียรติในการเป็นกรรมการสอบในคร้ังน้ี 

ทา้ยท่ีสุดน้ีคณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ของคณะผูจ้ดัท าท่ีไดค้อยอบรม
ส่ังสอนและเล้ียงดูมาเป็นอย่างดี ตลอดจนคอยให้ก าลังใจ สนับสนุน และส่งเสริมในการท าโครงการแก่              
คณะผูจ้ดัท าเป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 
 น ้าลายถือเป็นแหล่งดีเอ็นเอท่ีส าคญัในงานนิติวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าประสิทธิภาพ
ของการกูค้ืนดีเอ็นเอจากวตัถุพยานเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการวิเคราะห์รูปแบบดีเอ็นเอจาก
วตัถุพยาน งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกู้คืนดีเอ็นเอมนุษยจ์ากน ้ าลายดว้ย
วิธีการสกัดดีเอ็นเอ 3 วิธี ได้แก่ Phenol-chloroform-isoamyl alcohol (PCIA), Chelex-100® และชุดสกัดดีเอ็นเอ
ส าเร็จรูป Gentra Puregene โดยน าตวัอย่างน ้ าลายปริมาตร 100 l แบบสด (Fresh saliva) และแบบคราบแห้งบน
ไมพ้นัส าลี (Saliva swabs) ของอาสาสมคัรชายและหญิงอย่างละ 2 คน มาสกดัดีเอ็นเอดว้ยวิธีการต่างๆ ขา้งตน้ 
จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอมนุษยท่ี์สกดัไดด้ว้ยเทคนิค real-time PCR โดยใชชุ้ดทดสอบ PSUTM_ Quant Kit 
แลว้เปรียบเทียบปริมาณดีเอน็เอท่ีกูค้ืนไดด้ว้ย linear regression และ Student’s t-test ผลการศึกษาพบว่า วิธี PCIA 
สามารถกูค้ืนดีเอ็นเอมนุษยจ์ากตวัอย่าง Fresh saliva และ saliva swabs ไดม้ากกว่าวิธีอื่นอย่างมีนยัส าคญั โดยได้
ปริมาณดีเอ็นเอเฉล่ียเท่ากับ 12.01 ng/l และ 10.89 ng/l ตามล าดับ จากผลการศึกษาน้ีแสดงว่าวิธี PCIA               
เหมาะกบัการกูค้ืนดีเอน็เอมนุษยจ์ากตวัอยา่งน ้าลายมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ:  น ้าลาย, คราบน ้าลาย, การกูค้ืนดีเอน็เอมนุษย,์ 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 
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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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 น ้ าลาย (Saliva) ของมนุษย์มีสารประกอบคือน ้ า เอนไซม์อิเล็กโทรไลต์ เมือก สารยบัย ั้งแบคทีเรีย                  
เม่ือน ้ าลายอยู่ในปากจะรวมกบั epithelial cells ท่ีหลุดลอกจากเยื่อบุกระพุง้แกม้ซ่ึงถือเป็นแหล่งดีเอ็นเอส าคญั 
ตวัอย่างน ้ าลายจึงเป็นท่ีนิยมในการน ามาศึกษารูปแบบดีเอ็นเอของประชากรมนุษย ์น ้ าลายท่ีพบบนวตัถุพยานมี
ความส าคญัอย่างมากในทางนิติวิทยาศาสตร์เน่ืองจากสามารถน าไปวิเคราะห์ดีเอ็นเอเพื่อยืนยนัผูก้ระท าความผิดได้ 
อย่างไรก็ตามส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการวิเคราะห์รูปแบบดีเอ็นเอจากวตัถุพยานทางชีวภาพคือ
ปริมาณดีเอ็นเอท่ีกูค้ืนได ้ซ่ึงจะไดม้ากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น (1) ชนิดของตวัอย่าง (2) การถูก
ท าลายจากสภาพแวดล้อมท่ีวตัถุพยานสัมผสั (3) ปริมาณตัวอย่างเร่ิมต้นมีน้อยเกินไป (Barbaro et al., 2011)                 
หากปริมาณดีเอ็นเอท่ีกูค้ืนไดมี้น้อยเกินไปจะท าให้ดีเอ็นเอแม่แบบในปฏิกิริยามีไม่เพียงพอส่งผลให้อลัลีลหรือ  
สัญญาณบางต าแหน่งหายไป จึงท าให้มีการศึกษาวิธีเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของดีเอน็เอท่ีกูค้ืนได ้ยกตวัอยา่งเช่น  
การหาน ้ายาท่ีเหมาะสมส าหรับใชส้กดัดีเอน็เอจากวตัถุพยานทางชีวภาพ (Stray et al., 2009; Barbaro et al., 2011) 
โดยวิเคราะห์คุณภาพของดีเอ็นเอท่ีกูค้ืนไดจ้ากวตัถุพยานร่วมกบัรูปแบบของดีเอ็นเอท่ีปรากฏขึ้นหลงัจากท า
มลัติเพล็กซ์พีซีอาร์ พบว่าการดดัแปลงวิธีการสกดัดีเอ็นเอดว้ยวิธีการต่างๆ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการกูค้ืน             
ดีเอ็นเอจากวตัถุพยานและท าให้สัญญาณของรูปแบบดีเอ็นเอท่ีไดดี้ขึ้น (Sweet et al., 1997; Pand and Cheung, 
2007)  
 วิธีการกูค้ืนดีเอน็เอจากวตัถุพยานทางชีวภาพประเภทน ้ าลายมีหลายวิธี เช่น phenol-chloroform-isoamyl 
alcohol (PCIA), Chelex-100® และการใช้ชุดสกัดดีเอ็นเอ (ตัวอย่ างเช่น QIAamp®, PrepFiler®, DNA IQTM)                   
ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีความเหมาะสมในการกูค้ืนดีเอน็เอจากตวัอย่างแตกต่างกนั มีรายงานพบว่า Chelex-100® เหมาะกบั
การกู้คืนดีเอ็นเอจากตัวอย่างท่ีถูกท าลายมากท่ีสุด (Thacker et al., 2006) งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
เปรียบเทียบปริมาณดีเอน็เอท่ีกูค้ืนไดจ้ากน ้าลายซ่ึงสามารถเก็บตวัอยา่งจากผูต้อ้งสงสัยในคดี และพบคราบน ้าลาย
ได้ในสถานท่ีเกิดเหตุ โดยใช้ตัวอย่างน ้ าลายแบบสด (Fresh saliva) และแบบคราบแห้งบนไม้พนัส าลี (Saliva 
swabs) ท่ีสกดัดว้ยวิธี PCIA, Chelex-100® และชุดสกดัดีเอน็เอ Gentra Puregene วิเคราะห์ปริมาณดีเอน็เอมนุษยท่ี์
สกัดได้ด้วยเทคนิค Real-Time polymerase chain reaction (real-time PCR) เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการเพ่ิมจ านวน             
ดีเอน็เอท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งจ าเพาะและสามารถติดตามวดัปริมาณการเพ่ิมจ านวนของดีเอน็เอเป้าหมายไดใ้นทุกๆ
รอบของการเพ่ิมจ านวนในขณะท่ีปฏิกิริยาก าลงัด าเนินอยู่ ตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทัง่ส้ินสุดปฏิกิริยา และใช้ชุด
ทดสอบ PSUTM- Quant Kit เพื่อประโยชน์ส าหรับงานตรวจดีเอน็เอทางนิติวิทยาศาสตร์ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกูค้ืนดีเอ็นเอมนุษยจ์ากน ้ าลายแบบสด (Fresh saliva) และแบบ
คราบแห้งบนไมพ้นัส าลี (Saliva swabs) ดว้ยวิธี PCIA, Chelex-100® และชุดสกดัดีเอน็เอ Gentra Puregene  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจยัน้ีเปรียบเทียบการกูค้ืนดีเอ็นเอมนุษยจ์ากน ้ าลายด้วยวิธีการสกดัดีเอ็นเอ 3 วิธี ไดแ้ก่ phenol-
chloroform-isoamyl alcohol (PCIA), Chelex-100® และชุดสกัด Gentra Puregene โดยทดสอบกับตวัอย่าง Fresh 
saliva และ Saliva swabs ท่ีมีปริมาตรเท่ากนัจากอาสาสมคัร 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณดีเอน็เอ
มนุษยท่ี์สกดัไดด้ว้ยเทคนิค real-time PCR โดยใชชุ้ดทดสอบ PSUTM- Quant Kit แลว้เปรียบเทียบปริมาณดีเอน็เอ
ท่ีกูค้ืนไดด้ว้ย linear regression และและการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรจะใช ้Student’s t-test  
 

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
4.1 ตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
 4.1.1 ตัวอย่างน ้ าลายแบบสด (Fresh saliva) เก็บตัวอย่างน ้ าลายจากอาสาสมัคร (ชาย 2 หญิง 2)                

โดยให้อาสาสมคัรอมน ้ าสะอาดเป็นเวลา 10 วินาที แลว้บว้นออก รออีกประมาณ 5 นาที จึงเก็บน ้าลายปริมาตรประมาณ 
1.0 ml ดว้ยหลอด centrifuge tube ขนาด 1.5 ml ผสมตวัอยา่งให้เขา้กนัดว้ยการ vortex เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4 °c 

 4.1.2 แบบคราบแห้งบนไมพ้นัส าลี (Saliva swabs) ปิเปตตัวอย่างน ้ าลายจากอาสาสมัคร (ชาย 2 
หญิง 2) ในข้อ (1.1) ปริมาตร 100 µl แล้วน าไปหยดบนไม้พนัส าลีปราศจากเช้ือจากนั้นน าไปผึ่งจนแห้งท่ี
อุณหภูมิห้อง   

4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกู้คืนดีเอน็เอด้วยวิธี PCIA, Chelex-100® และชุดสกัดดีเอ็นเอ 
Gentra Puregene  

ใช้ตัวอย่างทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ Fresh saliva และ Saliva swabs เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ             
การกูค้ืนดีเอน็เอ 

 4.2.1 PCIA (ดดัแปรจาก Sweet, 1996) 
   (1) ตวัอย่าง Fresh saliva ปิเปตมาปริมาตร 100 µl ใส่ในหลอด microcentrifuge จากนั้นน าไป

ป่ันเหว่ียงท่ีความเร็ว 10,000 g เป็นเวลา 2 นาที แลว้เทส่วนใสทิ้ง ก่อนเติม lysis buffer (10mM Tris-HCl, pH 8.0; 
10 mM EDTA; 0.1 M NaCl; 2% SDS ปริมาตร 600 µl และ proteinase K (20 mg/ml) ปริมาตร 25 µl ลงไปละลาย
ตะกอน แลว้บ่มท่ีอุณหภูมิ 56C เป็นเวลา 1 คืน 

  (2) ตวัอยา่ง Saliva swabs ใชก้รรไกรปราศจากเช้ือตดัปลายส าลีใหเ้ป็นช้ินเลก็ๆ แลว้ น าไปแช่
ใน lysis buffer pH 8.0 (10 mM Tris-HCl, pH 8.0; 10 mM EDTA; 100 mM NaCl; 2% SDS) ปริมาตร 600 µl                      
ท่ีมี proteinase K (20 mg/ml) ปริมาตร 25 µl ท่ีอุณหภูมิ 56C เป็นเวลา 1 คืน คีบส าลีออกมาใส่ใน sterile syringe 
แลว้บีบน ้าออกจากส าลีให้หมด 

  น าตวัอย่างท่ีเตรียมไดใ้นขอ้ (1) หรือ (2) มาเติม phenol/chloroform/isoamylalcohol (25:24:1) 
ปริมาตร 600 µl ลงไปในหลอดท่ีมีตวัอย่าง แลว้น าไป vortex จนกระทัง่ส่วนผสมเป็นสีขาวน าไปป่ันเหว่ียงท่ี
ความ เ ร็ ว  10,000 g เ ป็น เ วลา  10 นา ที ย้า ย ส่วนใสชั้ นบนใ ส่ ในหลอด  microcentrifuge อันใหม่ เ ติม 
phenol/chloroform/isoamylalcohol (25:24:1) ปริมาตร 600 µl ลงไป น าไป vortex จนกระทัง่ส่วนผสมเป็นสีขาว
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น าไปป่ันเหว่ียงท่ีความเร็ว 10,000 g เป็นเวลา 10 นาที ยา้ยส่วนใสชั้นบนใส่ในหลอด microcentrifuge อนัใหม่ 
เติมเอธานอลท่ีเยน็จดั (-20C) ลงไปในปริมาตรท่ีเท่ากบัสารละลายในหลอด เติม 3 M sodium acetate pH 5.2 ลงไป 
ปริมาตร 80 µl ผสมให้เขา้กนั น าไปไวท่ี้อุณหภูมิ -80C เป็นเวลา 1 คืน เพ่ือตกตะกอนดีเอน็เอ น ามาป่ันเหว่ียงท่ี
ความเร็ว 10,000 g เป็นเวลา 15 นาที เทส่วนใสทิ้ง ผึ่งตะกอนดีเอ็นเอให้แห้ง โดยเปิดฝาหลอดแล้วตั้งทิ้งไวท่ี้
อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ละลายตะกอนดว้ยน ้ า deionized ปริมาตร 50 µl แลว้เก็บสารละลายดีเอ็นเอ             
ท่ีอุณหภูมิ 4C ก่อนน าไปวิเคราะห์ปริมาณดีเอน็เอมนุษย ์

 4.2.2 Chelex-100® (Bio-Rad Laboratones, lnc, USA) (ดดัแปรจาก Sweet et al., 1997) 
  (1) ตวัอย่าง Fresh saliva ปิเปต Fresh saliva มา 100 µl เติม 5% Chelex (pH 9.0) ลงไป 200 µl 

น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 56C เป็นเวลา 30 นาที น าไปตม้ท่ีอุณหภูมิ 100C เป็นเวลา 8 นาที ป่ันเหว่ียงท่ีความเร็ว 
10,000 g เป็นเวลา 15 นาที ดูดเอาเฉพาะส่วนใสไปใส่ในหลอด microcentrifuge อนัใหม่ แลว้เก็บท่ีอุณหภูมิ 4C 
ก่อนน าไปวิเคราะห์หาปริมาณดีเอน็เอมนุษย ์

  (2) ตวัอยา่ง Saliva swabs  ใชก้รรไกรปราศจากเช้ือตดัปลายส าลีให้เป็นช้ินเลก็ๆ แลว้น าไปแช่
ในน ้ ากลัน่ปริมาตร 1.5 ml ท่ีมี Proteinase K (1 µg/µl) เป็นเวลา 1 คืน ท่ีอุณหภูมิ 56C น าไป vortex เป็นเวลา                 
1 นาที เพื่อให้เซลลท่ี์ติดอยูบ่นเส้นใยหลุดออกมา น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 56C เป็นเวลา 1 นาที และบ่มต่อท่ีอุณหภูมิ 
100C เป็นเวลา 8 นาที เพ่ือปลดปล่อยเซลลท่ี์ติดอยูก่บัเส้นใยบนไมพ้นัส าลีให้มากท่ีสุดจากนั้นคีบส าลีออกมาใส่
ใน sterile syringe แลว้บีบน ้าออกจากส าลีให้หมด ถ่ายของเหลวทั้งหมดลงหลอด microcentrifuge น าไปป่ันเหว่ียง
ท่ี 10,000 g เป็นเวลา 5 นาที เติม 5% Chelex ปริมาตร 200 µl ลงบนตะกอนเซลล์ แลว้ผสมเบาๆ บ่มท่ีอุณหภูมิ 
56C เป็นเวลา 30 นาที น าไปตม้ในน ้ าเดือดเป็นเวลา 8 นาที น าไปป่ันเหว่ียงท่ีความเร็ว 10,000 g เป็นเวลา 15 
นาที ดูดเอาเฉพาะส่วนใสไปใส่ในหลอด microcentrifuge อนัใหม่ แลว้เก็บท่ีอุณหภูมิ 4C ก่อนน าไปวิเคราะห์หา
ปริมาณดีเอน็เอมนุษย ์

 4.2.3 Gentra Puregene (Gentra Puregene Buccal Cell Kit, QIAGEN, Germany) 
  (1) บ่มตัวอย่าง Fresh saliva ปริมาตร 100 µl ในหลอด microcentrifuge ท่ีมี Cell lysis buffer

ปริมาตร 300 µl น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 65C เป็นเวลา 15 นาที 
  (2) ใชก้รรไกรปราศจากเช้ือตดัปลายส าลีให้เป็นช้ินเล็กๆ แลว้เติม Cell lysis buffer ปริมาตร 

300 l น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 65C เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นคีบส าลีออกมาใส่ใน sterile syringe แลว้บีบน ้ าออก
จากส าลีให้หมดน าตวัอยา่งท่ีเตรียมไดใ้นขอ้ (1) หรือ (2) มาเติม Proteinase K ปริมาตร 1.5 µl จากนั้นกลบัหลอด
ไปมาประมาณ 25 คร้ัง แลว้น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 55C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เติมสารละลาย RNase A ปริมาตร 15 µl 
แลว้กลบัหลอดไปมา 25 คร้ัง จากนั้นน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37C เป็นเวลา 15 นาที แลว้น าไปบ่มในน ้ าแข็งอย่าง
รวดเร็วเป็นเวลา 1 นาที เติมสารละลาย Protein precipitation ปริมาตร 100 µl แลว้ผสมให้เขา้กนัโดยการ vortex                
ท่ีความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 20 วินาทีน าไปบ่มในน ้าแขง็เป็นเวลา 5 นาที น าไปป่ันเหว่ียงท่ีความเร็ว 13,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 3 นาที ดูดส่วนใสลงในหลอด microcentrifuge อนัใหม่ เติม isopropanol ท่ีเยน็จดั ปริมาตร 300 µl 
และสารละลาย Glycogen ปริมาตร 0.5 µl ผสมสารละลายให้เข้ากนัโดยการกลบัหลอดไปมาประมาณ 50 คร้ัง 
น าไปป่ันเหว่ียงท่ีความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ดูดส่วนใสทิ้ง แลว้ท าให้ตะกอนแห้งโดยการคว ่า
หลอดลงบนกระดาษทิชชูประมาณ 1 ท าความสะอาดตะกอนดีเอ็นเอโดยเติม 70% ethanol ปริมาตร 300 µl ลงใน
หลอด แลว้ท าการกลบัหลอดไปมา น าไปป่ันเหว่ียงท่ีความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที ดูดส่วนใสทิ้ง 
แลว้ท าให้ตะกอนแห้งโดยการคว ่าหลอดลงบนกระดาษทิชชูประมาณ 1 นาที ก่อนน าไปท าแห้งดว้ยวิธี air dry 
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เป็นเวลา 5 นาที เติมสารละลาย DNA Hydration Solution ปริมาตร 100 µl แลว้ท าการ vortex ประมาณ 5 วินาที 
เก็บสารละลายดีเอน็เอท่ีอุณหภูมิ 4C เพื่อท าการทดลองต่อไป  

4.3. การวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอของมนุษย์ ดีเอน็เอท่ีสกดัไดจ้ากตวัอยา่ง จะน ามาวิเคราะห์ปริมาณผา่น

ชุดทดสอบ PSUTM- Quant Kit (Songkla University, Thailand) ซ่ึงใช้ดี เอ็นเอต้นแบบ (Primer) ร่วมกับ                     
ตวัตรวจจบั (probe) ท่ีถูกออกแบบเป็นสายส้ันๆ ให้มีความจ าเพาะต่อดีเอ็นเอมนุษย ์ส าหรับ probe จะมีการติดสี 
Fluorescence (Cy5) ร่วมกบัเคร่ือง real-time PCR โดยเตรียมส่วนผสมในปฏิกิริยาพีซีอาร์ประกอบดว้ย PSUTM_ 
Quant kit Reaction Mix 10 l, PSUTM- Quant kit Primer Mix 8 µl และดีเอ็นเอตวัอยา่ง 2 µl ปิเปตส่วนผสม และ
ดีเอน็เอท่ีทราบความเขม้ขน้ท่ีมาพร้อมกบัชุดทดสอบ PSUTM- Quant Kit ลงใน 96-well PCR Plate ท่ีแช่ในน ้าแขง็ 
ปิด PCR Plate ดว้ย sealing film รีด sealing film เพ่ือไล่ฟองอาการ จากนั้นเขย่า PCR Plate เบาๆ แลว้น ้ าไปป่ัน
เหว่ียง 3000 rpm 20 วินาที แลว้น าไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง Bio-Rad CFX 96 manager โดยตั้งสถานะการท างาน
ของเคร่ือง 95C 3 นาที แลว้ตามดว้ย 95C 15 วินาที 60C 2 นาที จ านวน 40 รอบ วิเคราะห์หาปริมาณดีเอ็นเอ
ของมนุษยท่ี์กูค้ืนไดโ้ดยเปรียบเทียบค่า Ct กบัค่า Ct ท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากดีเอน็เอท่ีทราบความเขม้ขน้ 

4.4. การเปรียบเทียบปริมาณดีเอ็นเอ  เปรียบเทียบปริมาณดีเอ็นเอท่ีกู้คืนได้จากตัวอย่างด้วย linear 
regression และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรจะใช ้Student’s t-test  
 

5. ผลการวิจัย 
 การหาปริมาณดีเอ็นเอท่ีกูค้ืนไดจ้ะวดัจากค่า Threshold cycle (Ct) โดยเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐาน 
Ct ของดีเอน็เอท่ีทราบความเขม้ขน้ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: กราฟมาตรฐานของดีเอน็เอท่ีทราบความเขม้ขน้ท่ีมาพร้อมกบัชุดทดสอบ PSUTM_ Quant Kit 
 
  ผลการวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอท่ีกู้คืนได้จากตัวอย่าง Fresh saliva และ Saliva swabs ด้วยวิธี PCIA, 
Chelex-100® และ Gentra Puregene ท่ีท าการทดสอบตวัอย่างละ 4 ซ ้ า (F1, F2, M1, M2) พบว่าไดค้่าเฉล่ีย Ct และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัตารางท่ี 1 และเม่ือน าค่า Ct ไปวิเคราะห์หาปริมาณดีเอน็เอพบว่าไดผ้ลดงัรูปที่ 2 
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ตารางท่ี 1: Ct ของดีเอน็เอตวัอยา่ง Fresh saliva และ Saliva swabs   
Sample Extraction F1 F2 M1 M2 �̅� SD 

Fresh  saliva PCIA 22.37 18.42 21.21 23.07 21.27 2.05 
Saliva swab PCIA 22.54 19.13 21.82 25.83 22.33 2.76 
Fresh  saliva Chelex-100® 22.66 20.50 21.67 23.34 22.04 1.24 
Saliva swab Chelex-100® 28.53 26.09 25.56 31.03 27.80 2.51 
Fresh  saliva Gentra puregene 29.08 18.85 24.16 25.68 24.44 4.26 
Saliva swab Gentra puregene 29.57 27.22 22.59 28.33 26.93 3.05 

 

รูปท่ี 2 ปริมาณดีเอน็เอมนุษยท่ี์กูค้ืนไดจ้ากตวัอยา่ง Fresh saliva และ Saliva swabs สกดัดว้ยวิธีการสกดั 3 วิธี 
PCIA, Chelex-100® และชุดสกดัดีเอน็เอ Gentra Puregene  

 
 ปริมาณดีเอ็นเอเฉล่ียท่ีกูค้ืนไดข้องตวัอย่างประเภท Fresh saliva ดว้ยวิธีการสกดั 3 วิธี พบว่าการสกดั
ด้วยวิธี PCIA สามารถกู้คืนดีเอ็นเอได้มากท่ีสุด 12.01 ng/ µl และการสกัดด้วยวิธี Chelex-100®  และ Gentra 
Puregene สามารถกูค้ืนดีเอน็เอได ้11.19 ng/ µl และ 8.65 ng/ µl ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบชนิดของตวัอยา่งพบวา่
ตวัอยา่งประเภท Fresh saliva สามารถกูค้ืนดีเอน็เอไดม้ากกว่าตวัอย่างประเภท Saliva swab อยา่งไรก็ตามตวัอย่าง 
Saliva swab สามารถกู้คืนดีเอ็นเอได้มากท่ีสุด้วยวิธี PCIA (10.89 ng/µl) รองลงมาคือวิธี Gentra Puregene 
(6.01ng/µl) และ Chelex-100®  (5.08 ng/µl) ตามล าดับ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงสถิติโดยใช้ Student’s t-test 
พบว่าปริมาณดีเอ็นเอท่ีกูค้ืนไดจ้ากตวัอย่างประเภท Saliva swabs ดว้ยวิธี PCIA มีปริมาณท่ีมากกว่า Chelex และ 
Gentra purgene อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % [ texp = 2.933 (6 d.f.) , P ≤ 0.05 ]  
  

6. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
  ตวัอยา่งประเภทน ้าลายสดน้ีเม่ืออยูใ่นปากจะรวมกบั epithelial cells ท่ีหลุดลอกจากเยื่อบุกระพุง้แกม้ซ่ึง
เป็นแหล่งดีเอ็นท่ีส าคญั ในสกัดดีเอ็นเอในปัจจุบนัมีการน าชุดสกัด Chelex-100® และชุดสกัดดีเอ็นเอ Gentra 
Puregene มาใชใ้นห้องปฏิบติัการทางงนิติวิทยาศาสตร์มากขึ้นเน่ืองจากวิธีการดงักล่าวใชเ้วลาในการสกดัรวดเร็ว 
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ส่วนวิธี PCIA เป็นวิธีการสกดัแบบดัง่เดิมใชส้ารเคมีท่ีมีในห้องปฏิบติัการทัว่ไปและให้ปริมาณดีเอน็เอท่ีสกดัได้
เพียงพอเละมีคูณภาพสูงเหมาะกบัตวัอยา่งทางชีวภาพ  
 วิธี PCIA ในงานวิจัยน้ีสามารถกู้คืนดีเอ็นเอมนุษย์จากตัวอย่าง Fresh saliva และ Saliva swabs ได้
มากกว่าวิธีอื่น การสกัดจากน ้ าลายสดโดยตรงในปริมาณ 100 µl ท าให้ได้ปริมาณดีเอ็นเอท่ีกู้คืนได้มากกว่า               
การสกดัน ้ าลายท่ีป้ายบนไมพ้นัส าลีท่ีหยดน ้ าลายในปริมาณเท่ากนั เน่ืองจากในขั้นตอนการสกดัตวัอย่างน ้าลายท่ี
ป้ายบนไม้พนัส าลีอาจท าให้เซลล์ท่ีติดบนไม้พนัส าลีหลุดออกไม่หมดท าให้ปริมาณดีเอ็นท่ีสลดัไดมี้ปริมาณ           
น้อยกว่า และวิธี PCIA ในขั้นตอนการสกดัการเติม lysis buffer ท่ีมี Tris-HCl, EDTA; NaCl, และ SDS ซ่ึงท าให้
เยื่อหุ้มเซลล์ และจะย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ proteinase K ท าให้เยื่อหุ้ม nucleus แตกออก DNA จะถูกปล่อย              
ออกจาก nucleus มาอยู่ในสารละลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาการเปรียบเทียบปริมาณดีเอ็นเอท่ีสกดัจากเลือด
ของผูเ้สียชีวิตโดยวิธี Salting-out กบัวิธี PCIA พบว่าการสกดัดว้ยวิธี PCIA ไดป้ริมาณดีเอ็นเอสูงกว่าวิธี Salting-
out อยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากวิธี PCIA มีการเติม Na-acetate ท าให้ดีเอน็เอตกตะกอนเพ่ิมขึ้น เละการเติม Isoamyl 
alcohol เพ่ือช่วยในการเกิดฟอง และยงัช่วยให้ดีเอ็นเอบริสุทธ์ิมากขึ้น (กาญจนา สุจิรชาโต และคณะ, 2563) 
วิธีการสกดัดีเอน็เอมีผลต่อปริมาณดีเอน็เอท่ีกูค้ืนไดจ้ากตวัอย่าง จากการเปรียบเทียบปริมาณดีเอน็เอท่ีสกดัไดจ้าก
กระดูกของหมูด้วยวิธี phenol-chloroform และการใช้ชุดสกัดดีเอ็นเอแบบ silica-based พบว่าการสกัดด้วยวิธี 
phenol-chloroform ให้ปริมาณดีเอน็เอมากกว่าการใชชุ้ดสกดั (Iyavoo et al., 2013)  
 อย่างไรก็ตามการสกดัดีเอ็นเอดว้ยวิธี Chelex-100® และชุดสกดัดีเอ็นเอ Gentra Puregene สามารถกูค้ืน 
ดีเอ็นเอได้มากกว่าวิธี  PCIA ซ่ึงมีการศึกษาการสกัดดีเอ็นเอจากคราบน ้ าลายด้วยการวิธี Modified Chelex                     
โดยเปรียบเทียบวิธีการสกดัแบบ Phenol-chloroform และ Modified Chelex ท่ีมีการเติม proteinase K ในขั้นตอน
การบ่ม และใช้ Microcon-100 (Amicon) Tube พบว่าวิธีสกดัแบบ Modified Chelex ให้ปริมาณดีเอ็นเอท่ีสกดัได้
มากกว่าวิธีสกดัแบบ Phenol-chloroform (Sweet et al.,1996) ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัน้ี และรายงานก่อนหนา้น้ีของ 
Psifidi et al., 2015 ไดเ้ปรียบเทียบ 11 วิธีท่ีเหมาะสมส าหรับการสกดั Genomic DNA ส าหรับ Large-Scale Whole-
Genome Genotyping และ Long-Term DNA Banking จากตวัอยา่งเลือดพบว่าวิธีการสกดัแบบ In-house, Modified 
Dx, Modified Tissue, Modified Blood เป็นวิธีการสกดัท่ีดีท่ีสุดในการสกดัจีโนมดีเอ็นเอท่ีมีความเขม้ขน้สูงจาก
ตวัอยา่ง buffy coat ส่วนวิธี Phenol-chloroform ให้ปริมาณดีเอน็ท่ีมีความเขม้ขน้สูงแต่ในบางกรณีในการสกดัอาจ
ท าให้ดีเอ็นเอเสียหาย และมีสารยบัย ั้งในปฏิกิริยา PCR การใช้ชุด Kit จึงมีประสิทธิภาพมากกว่าในการสกัด
ตวัอยา่งจากจีโนมดีเอน็เอ  
 ส าหรับงานวิจัยน้ีวิธี PCIA สามารถกู้คืนดีเอ็นเอมนุษย์จากตัวอย่าง Fresh saliva และ Saliva swabs                
ไดม้ากกว่าวิธีอื่นอย่างมีนัยส าคญั โดยไดป้ริมาณดีเอ็นเอเฉล่ียเท่ากบั 12.01 ng/ µl และ 10.89 ng/ µl ตามล าดบั 
จากผลการศึกษาน้ีแสดงว่าวิธี PCIA เหมาะกบัการกูค้ืนดีเอน็เอมนุษยจ์ากตวัอยา่งน ้าลายมากท่ีสุด 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ในงานวิจยัน้ีใชต้วัอยา่งประเภทน ้าลายสด และไมป้้ายน ้าลายเท่านั้น หากท าการวิจยักบัตวัอย่างประเภท
อ่ืนๆท่ีสามารถพบไดใ้นสถานท่ีเกิดเหตุ เช่นกน้บุหร่ี หลอดพลาสติก หมากฝร่ัง เป็นตน้ จะท าให้สามารถเลือก
วิธีการสกัดท่ีเหมาะสมกับประเภทตัวอย่างท่ีต่างออกไปได้ย่ิงขึ้น ทั้งน้ีขอขอบคุณหลกัสูตรนิติวิทยาศาสตร์            
สาขาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนยเ์คร่ืองมือกลางคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีให้ความอนุเคราะห์ทางดา้นเคร่ืองมือและสถานท่ีในการท าวิจยั 
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บทคัดย่อ  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการคน้หาค าตอบของวิธีเมตา้ฮิวริสติกส์มีหลายวิธี หน่ึงในนั้นคือ การก าหนด

ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม วิธีการดมกล่ินของฉลามเป็นวิธีเมต้าฮิวริสติกส์วิธีการหน่ึงท่ีจ าเป็นต้องสืบหา
ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมก่อนน าไปประยุกต์ใชแ้กปั้ญหา บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสืบหาและตรวจสอบ
ค่าพารามิเตอร์ของวิธีการดมกล่ินของฉลามท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการวางผัง
เคร่ืองจกัร โดยเร่ิมจากการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีฝังกลไกการท างานของวิธีการดมกล่ินของฉลามและ
ด าเนินการออกแบบการทดลองเพื่อแกปั้ญหาการวางผงัเคร่ืองจกัรดว้ยชุดขอ้มูล 5 ชุด ท่ีมีขนาดของปัญหาแตกตา่ง
กัน ผลการวิเคราะห์ทางสถิติจากผลเฉลยท่ีได้รับจากประยุกต์ใช้วิธีการดมกล่ินของฉลาม แสดงให้เห็นว่า
ค่าพารามิเตอร์ของวิธีการดมกล่ินของฉลามมีผลต่อค่าค าตอบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทุกชุดขอ้มูล โดยพบว่า
รูปแบบการตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในแต่ละชุดขอ้มูลมีความแตกต่างกนั  
  
ค าส าคัญ:  การวางผงัเคร่ืองจกัร การออกแบบโรงงาน วิธีการดมกล่ินของฉลาม เมตา้ฮิวริสติกส์ 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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
วิธีเมตา้ฮิวริสติกส์เป็นหน่ึงในวิธีท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาประยุกต์แกปั้ญหาท่ีมีความซับซ้อน 

(Valdez et al., 2014) วิธีการดมกล่ินของฉลามเป็นวิธีเมตา้ฮิวริสติกส์วิธีการหน่ึง ถูกน าเสนอขึ้นโดย Abedinia et 
al. (2014) วิธีการน้ีไดรั้บแรงบลัดาลใจจากความสามารถในการล่าเหยื่อดว้ยประสาทสัมผสัการรับกล่ินท่ีดีเย่ียม
ของฉลาม ซ่ึงท าให้ฉลามสามารถระบุต าแหน่งของเหยื่อไดอ้ย่างแม่นย  า จากแรงบนัดาลใจดงักล่าวจึงถูกน ามา
ออกแบบเป็นขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะท่ีสุด (Optimisation Algorithm) นัน่คือวิธีการดมกล่ินของฉลาม 

วิธีการดมกล่ินของฉลามได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนหลากหลายปัญหา เช่น 
บทความของ Abedinia and Amjady (2015) ได้ประยุกต์ใช้วิธีการดมกล่ินของฉลามแบบดั้ งเดิมและแบบ
ผสมผสานเพื่อแกปั้ญหาการพยากรณ์พลงังานไฟฟ้าจากกงัหนัลม บทความของ Suliman et al. (2019) ไดป้ระยกุต์
วิธีการดมกล่ินของฉลามแบบดัง่เดิมแกปั้ญหาการจดัตารางงาน และยงัมีอีกหลายบทความท่ีไดน้ าเสนอว่าวิธีการ
ดมกล่ินของฉลามสามารถให้ผลเฉลยท่ีดีกว่าวิธีการอื่น ๆ เช่น วิธีการคา้งคาว วิธีการห่ิงห้อย วิธีการคน้หาแบบ 

นกกาเหว่า วิธีเชิงพนัธุกรรม วิธีการหาค าตอบเหมาะท่ีสุดดว้ยแมลงชา้ง (Nastase et al., 2019; Rao et al., 2019) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการค้นหาค าตอบของวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ท าได้หลายวิธี เช่น การก าหนด

ค่าพารามิเตอร์ (Parameter Setting) การปรับปรุงกลไกการคน้หาค าตอบ (Modification) และการผสมผสานกลไก
การท างานร่วมกบัวิธีเมตา้ฮิวริสติกส์อื่น ๆ (Hybridisation) โดยงานวิจยัน้ีเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพดว้ยการสืบหา
และก าหนดค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของวิธีการดมกล่ินของฉลามเพื่อแกปั้ญหาการวางผงัเคร่ืองจกัร (Machine 
Layout Problem: MLP) ทั้งน้ี ค่าพารามิเตอร์ของวิธีการดมกล่ินของฉลามมีจ านวน 4 ค่าพารามิเตอร์ ประกอบดว้ย 
การคูณกนัระหว่างจ านวนประชากรฉลามและจ านวนรอบการคน้หาค าตอบซ ้าสูงสุด (NP* Kmax) อตัราส่วนความเร็ว
จ ากดัของฉลาม (βk) ค่าบ่งช้ีความสามารถในการท าความเร็วของฉลาม (Ƞk) และค่าสัมประสิทธ์ิความเฉ่ือยหรือ
อตัราโมเมนตัม (αk ) โดยด าเนินการผ่านการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล (Factorial Design) ซ่ึงน า
หลกัการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติมาใช้ในการศึกษาถึงผลกระทบหลกั (Main Effect) และผลกระทบร่วม 
(Interactions) ของปัจจยัต่าง ๆ ท าให้ทราบว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบต่อค่าค าตอบ และควรตั้งค่าปัจจยัต่างๆ                  
ท่ีระดบัใดเพื่อให้วิธีการดมกล่ินของฉลามสามารถคน้หาผลเฉลยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการทบทวนวรรณกรรมในฐานขอ้มูล Scopus ระหว่างปี ค.ศ. 2016 ถึงปี ค.ศ. 2021 พบว่า มีบทความ
วิจยัท่ีไดสื้บหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของวิธีดมกล่ินของฉลามจ านวน 1 บทความคือ บทความของ Wei et al. 
(2019) ส าหรับแกปั้ญหาการก าจดัสัญญาณรบกวน แต่อย่างไรก็ตาม ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีสืบหาค่าพารามิเตอร์ท่ี
เหมาะสมของวิธีการดมกล่ินของฉลามเพ่ือแกปั้ญหาการวางผงัเคร่ืองจกัรมาก่อน บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
สืบหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของวิธีการดมกล่ินของฉลามส าหรับการแกปั้ญหาการวางผงัเคร่ืองจกัรดว้ย
วิธีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
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ANOVA)โดยวตัถุประสงคข์องการวิจยั แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีด าเนินการวิจยั ผลการวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะจะไดก้ล่าวถึงอยา่งละเอียดในหวัขอ้ถดัไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อสืบหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของวิธีการดมกล่ินของฉลามในการแกปั้ญหาการวางผงัเคร่ืองจกัร
ดว้ยวิธีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะท่ีสุด และวิธีการดมกลิ่นของฉลาม  
ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะท่ีสุดแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือขั้นตอนวิธีหาค าตอบท่ีเหมาะท่ีสุด

แบบดั้งเดิม (Conventional Optimisation Algorithms: COAs) อีกลุ่มหน่ึงคือวิธีการหาค าตอบท่ีเหมาะท่ีสุดโดย 
การประมาณค่า (Approximation Optimisation Algorithms: AOAs) (P. Pongcharoen et al., 2001) แสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะท่ีสุด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก P. Pongcharoen et al. (2001) 

 
COAs เป็นวิธีท่ีสามารถค้นหาผลเฉลยเหมาะท่ีสุด (Optimal Solution) แต่ไม่เหมาะในการน ามา

ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนเน่ืองจากอาจใช้เวลานานในการค้นหาผลเฉลย AOAs เป็นวิธีท่ีได้รับ                
การยอมรับว่ามีความเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใชแ้กปั้ญหาท่ีซับซ้อน ผลเฉลยท่ีไดจ้ากวิธี AOAs แมจ้ะเป็น
ค่าท่ีใกลเ้คียงกบัผลเฉลยเหมาะท่ีสุด (Near Optimal Solution) แต่ทว่าใชเ้วลาน้อยกว่ามากเม่ือน ามาเปรียบเทียบ
กัน ทั้งน้ี AOAs สามารถจ าแนกได้อีก 2 วิธีคือ วิธีการหาค่าค าตอบแบบมีโครงสร้างในการค้นหาค าตอบ 
(Constructive Approach) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีรูปแบบเฉพาะในการคน้หาค าตอบส าหรับปัญหาใดปัญหาหน่ึงเท่านั้น 
(Specific Problems)  และวิธีการค้นหาค าตอบเชิงสุ่ม (Stochastic Search Algorithm)  หรือเมต้าฮิวริสติกส์  
(Metaheuristics) ท่ีสามารถประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

เมตา้ฮิวริสติกส์เป็นหน่ึงในวิธีท่ีนิยมน ามาประยุกต์แกปั้ญหาการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด (Optimisation 
problems) เช่น ปัญหาการวางผงัเคร่ืองจกัร (Sooncharoen et al., in press), (Vitayasak et al., 2019) ปัญหาการจดั
ตารางการผลิต (Chansombat et al., 2019), (Sooncharoen et al., 2020) ปัญหาการจัดตารางเรียนตารางสอน 
(Thepphakorn & Pongcharoen, 2020) ปัญหาการจัดหน่วยการผลิตแบบเซลลูล่าร์  (Parika et al., 2014) การจัด
เส้นทางการขนส่ง (Chainate et al., 2013) และปัญหาการจดัเรียงกล่องลงในตูค้อนเทนเนอร์ (Thapatsuwan et al., 
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2012) เป็นต้น โดยมีกลไกการค้นหาค าตอบเชิงสุ่ม (Stochastic search) และวนซ ้ า (Iterative) ในการพฒันา               
ผลเฉลยให้ท่ีดีขึ้นจนไดม้าซ่ึงผลเฉลยท่ีมีค่าใกลเ้คียงกบัผลเฉลยเหมาะท่ีสุด (Pupong Pongcharoen & Hicks, 2004) 
ตวัอยา่งของวิธีการคน้หาค าตอบเชิงสุ่ม เช่น วิธีการเชิงพนัธุกรรม (GA) การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดแบบกลุ่มอนุภาค 
(PSO) วิธีการอบอ่อนจ าลอง (SA) และวิธีการดมกล่ินของฉลาม (SSO) เป็นตน้ 

กระบวนการค้นหาค าตอบของวิธีการดมกล่ินของฉลามมีทั้งหมด 2 กระบวนการได้แก่ การค้นหา
อนุภาคของกล่ินในตอนเร่ิมต้น (Finding Initial Odor Particles) ซ่ึงเปรียบเสมือนการสร้างค าตอบเร่ิมตน้ และ             
การเคล่ือนท่ีเขา้หาเหยื่อของฉลาม (Shark Movement Toward the Prey) โดยการเคล่ือนท่ีเขา้หาเหยื่อของฉลามมี 
2 รูปแบบ คือ การเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า (Forward Movement) การเคล่ือนท่ีแบบหมุน (Rotational Movement) 
(Abedinia et al., 2014) ซ่ึงเป็นกลไกในการคน้หาและพฒันาค่าค าตอบผา่น 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดค่าพารามิเตอร์ของวิธีการดมกล่ินของฉลาม และการสร้างค าตอบเร่ิมตน้  
  ขั้นตอนที่ 2 การเคล่ือนท่ีไปดา้นหนา้ของฉลาม ซ่ึงเร่ิมจากการค านวณความเร็วของฉลามดว้ยสมการท่ี 
(1) และการเคล่ือนท่ีไปยงัต าแหน่งใหม่ของฉลามดว้ยสมการท่ี (2) 
  ขั้นตอนที่ 3 การเคล่ือนท่ีแบบหมุนของฉลามดว้ยสมการท่ี (3) เพื่อค้นหาค าตอบในบริเวรโดยรอบ
ต าแหน่งใหม่ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2  
 
 

  |𝑉𝑖,𝑗
𝑘 | = min [|𝜂𝑘. 𝑅1.

𝜕(𝑂𝐹)

𝜕𝑥𝑗
|

𝑥𝑖,𝑗
𝑘
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      J = 1,…,ND,  i = 1 ,…, NP, k = 1,…, kmax 
 

𝑌𝑖
𝑘+1     =  𝑋𝑖

𝑘 + 𝑉𝑖
𝑘.△ 𝑡𝑘                                                                                                   (2) 

 

      J = 1 ,…, NP,  k = 1,…, kmax 
 

                 𝑍𝑖
𝑘+1,𝑚 =  𝑌𝑖

𝑘+1 + 𝑅3. 𝑉𝑖
𝑘                                                                                                 (3)     

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

k
j  คือ ความเร็วของฉลามท่ีในมิติท่ีต่างกนั    Xi

k     คือ ต าแหน่งของฉลามเร่ิมตน้ 
R1, R2 คือ แปรสุ่มท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง [0,1]    Yi

k+1   คอื ต าแหน่งใหมข่องฉลามท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ 
OF   คือ สมการของฟังกช์นัเป้าประสงค ์    Zi

k+1,m  คือ ต าแหน่งใหม่ท่ีไดจ้ากการเคล่ือนท่ีแบบหมุนของฉลาม  
k      คือ จ านวนรอบการคน้หาค าตอบซ ้า    Vi

k      คือ ความเร็วของฉลามในรอบการคน้หา 
βk     คือ อตัราจ ากดัความเร็วของฉลาม     △tk      คอื ตวัระบุช่วงเวลา 
R3    คือ ค่าตวัแปรสุ่ม โดยมีค่าอยูร่ในช่วง [-1,1] 
Ƞk    คือ ค่าบ่งช้ีความสามารถในการท าความเร็วของฉลาม โดยมีค่าอยูใ่นช่วง [0,1] 
αk     คือ ค่าสัมประสิทธ์ิความเฉ่ือยหรืออตัราโมเมนตมั โดยมีค่าอยูใ่นช่วง [0,1] 
   

3.2 การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การออกแบบทดลองเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญส าหรับการออกแบบการจ าลองเหตุการณ์หรือสภาพ                    

ความเป็นจริงให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถควบคุมได้เพื่อท าให้ผูอ้อกแบบสามารถศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร
น าเขา้ (Input Variables) และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของตวัแปรน าเขา้ (Responses) การทดลองมกัจะ
ถูกน ามาใชเ้พื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการท างานของระบบ 
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การออกแบบเชิงแฟกทอเรียล (Factorial Design) เป็นการทดลองท่ีพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องทุกๆ 
ระดบั (Levels) ของปัจจยั (Factors) ในการทดลองทั้งหมดท่ีมีความเป็นไปได ้โดยวิธีการออกแบบการทดลอง
แบบน้ีเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยา่งมากในการคน้หาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Talbi, 2009) 
การออกแบบเชิงแฟกทอเรียล (Factorial Design) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีการทดลองมีปัจจยัท่ี
สนใจ 2 ปัจจยั และกรณีท่ีมีปัจจยัในการทดลองมากกว่า 2 ปัจจยั โดยผลกระทบของปัจจยัต่างๆ ต่อค่าตอบสนอง
สามารถอธิบายไดจ้ากผลกระทบหลกั (Main Effect) และสามารถอธิบายไดใ้นแต่ละระดบัของปัจจยัหน่ึงใดจะ
ขึ้นกบัปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย (Montgomery, 2017) 

งานวิจยัในคร้ังน้ีไดเ้ลือกใชก้ารออกแบบเชิงแฟกทอเรียลสามระดบัแบบเต็ม 3k โดย k คือ จ านวนปัจจยั
ทั้งหมด ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต ่า ระดับกลาง ระดับสูง ส าหรับการสืบค้นค่าพารามิเตอร์ท่ี
เหมาะสมของวิธีการดมกล่ินของฉลามในการแกปั้ญหาการวางผงัเคร่ืองจกัร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ไดข้อ้สรุปใน
การทดลองท่ีน่าเช่ือถือนั้นจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยในงานวิจยัในน้ีใช้วิธี
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แบบตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไป (General Linear 
Model: GLM) ซ่ึงมีขอ้ดีคือ สามารถอธิบายความหมายหรือแปลผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นจาก
วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีแตกต่างกนัให้มีความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัภายใตข้อ้สรุปที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
ได ้(พงษเ์ดช สารการ และ ฎลกร จ าปาหวาย, 2563) 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 การพฒันาโปรแกรมทางคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผล 

การด าเนินการในขั้ นตอนน้ีเป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Visual Basic for 
Application (VBA) ท่ีฝังกลไกการท างานของวิธี SSO เพื่อแก ้MLP ตวัอยา่งแสดงดงัภาพท่ี 2  
 

   
 

ภาพที่ 2 โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ส าหรับประยกุตใ์ช ้SSO ในการแกไ้ข MLP 
 

  ปัญหาการวางผงัเคร่ืองจกัรในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ยชุดขอ้มูล 5 ชุดท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของ
จ านวนเคร่ืองจักรและผลิตภณัฑ์ ชุดข้อมูลแต่ละชุดจะระบุจ านวนเคร่ืองจักรและผลิตภณัฑ์ ยกตัวอย่างเช่น                    
ชุดขอ้มูล M10P3 หมายความว่า ขอ้มูลชุดน้ีมีจ านวนเคร่ืองจักร 10 เคร่ือง และมีผลิตภณัฑ์ 3 ผลิตภณัฑ์ท่ีต้อง
ด าเนินการผลิต ทั้งน้ี ชุดขอ้มูลท่ี 1–4 (ชุดขอ้มูล M10P3, M20P5, M15P9 และ M30P10) อา้งอิงจาก Nearchou 
(2006) และชุดขอ้มูลท่ี 5 (ชุดขอ้มูล M30P27) อา้งอิงจาก ณัฏฐพงศ ์ค าขาด (2551) 

Parameters Setting เปล่ียน
ค ำตอบ

เร่ิมต้นท่ี

ล ำดับท่ี

 1

ล ำดับท่ี

 2

ล ำดับท่ี

 3

ล ำดับท่ี

 4

ล ำดับที่

 5

ล ำดับที่

 6

ล ำดับท่ี

 7

ล ำดับท่ี

 8

ล ำดับที่

 9

ล ำดับที่

 10

ล ำดับที่

 11

ล ำดับที่

 12

ล ำดับท่ี

 13

ล ำดับที่

 14

ล ำดับที่

 15
ระยะทำง

จ ำนวนเคร่ืองจักรสูงสุดของข้อมูล 30 1 15 27 3 7 16 6 28 8 17 10 11 13 1 14 23 4934.1 ค่ำดีสุดของInitialSolution
Algorithm Mod SSO 2 25 2 3 22 15 6 7 8 9 10 27 12 13 17 16 4840.5  = 4590.325 เมตร

จน.ต ำตอบ ท่ีต้องกำรสร้ำง 15 3 28 1 7 4 5 26 16 3 9 17 22 14 25 20 15 4703.4
WidthArea 30 4 9 17 3 14 18 12 8 1 6 10 4 2 7 13 25 4722.7

LengthArea 30 5 1 21 30 29 5 12 7 3 9 18 11 14 10 6 25 4802.5
Gap 1 6 20 10 3 8 5 26 23 27 9 30 11 24 13 14 22 4786

จ ำนวนรอบกำรวนซ  ำ 1 7 28 17 12 8 23 25 5 29 9 10 16 3 13 14 15 4888
8 2 1 3 10 5 21 22 8 9 13 7 12 19 14 15 4878.7
9 1 2 19 22 5 6 3 26 9 21 24 17 8 14 15 4590.3
10 1 2 14 7 9 17 4 8 28 10 26 12 25 13 15 4963.5
11 11 1 5 4 28 25 7 8 9 10 18 2 13 12 15 4873.1
12 1 2 3 4 5 6 20 25 9 10 16 17 21 14 15 4709.8
13 9 27 3 2 5 6 20 11 7 4 21 12 30 22 14 4955.4
14 12 2 30 4 18 20 23 8 19 10 11 9 14 17 6 5044.8
15 1 2 3 4 19 6 7 8 22 10 25 18 28 24 15 4873.7
16

เลือกชดุข้อมูล (เลือกโจทย์) DataSet4 17

Max Seed 1 18

βk 1 19

Ƞk 0.1 20

αk 0.1 21

RunOrderตำมตำรำง 999 22

23

24

25

Input Data Setting
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  วตัถุประสงคข์องการแกปั้ญหาการวางผงัเคร่ืองจกัรในงานวิจยัน้ีคือการคน้หาระยะทางการขนถ่ายวสัดุ
ท่ีต ่าท่ีสุด โดยฟังกช์นัเป้าประสงคแ์สดงดงัสมการท่ี (4) 
 

 

     𝑀𝑖𝑛 𝑍 ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗𝐷𝑖𝑗     ; 𝑖 ≠ 𝑗

𝑀

𝑖=1

𝑀

𝑗=1

                                                        (4) 
 
 

เม่ือ M    หมายถึงจ านวนเคร่ืองจกัร    F   หมายถึงความถ่ีของการขนถ่ายวสัดุ 
 i, j   หมายถึงล าดบัการเรียงตวัของเคร่ืองจกัร   D    หมายถึงระยะทางระหว่างเคร่ืองจกัร 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumptions) ส าหรับปัญหาการวางผังเคร่ืองจักรในงานวิจัยนี ้
1. การจดัเรียงเคร่ืองจกัรจะใชรู้ปแบบการจดัเรียงแบบหลายแถว (Multiple Rows Layout) 
2. พ้ืนท่ีของโรงงานท่ีใช้ในการจัดเรียงเคร่ืองจักรในงานวิจัยน้ีถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนท่ีรูปร่าง

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
3. พ้ืนท่ีของเคร่ืองจกัรถูกก าหนดตามความยาวและความกวา้งเป็นส่ีเหล่ียมมุมฉาก และมีจุดปฏิบติังาน

อยูบ่ริเวณจุดศูนยก์ลางของเคร่ืองจกัร และเคร่ืองจกัรทุกเคร่ืองไม่สามารถหมุนเพื่อเปล่ียนทิศทางการจดัวางได ้
4. ความสูงของเคร่ืองจกัรและความสูงของพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการจดัเรียงจะไม่น ามาพิจารณา 
5. ระบบการขนส่งวสัดุระหว่างเคร่ืองจกัรในระบบการผลิตจะด าเนินการโดยรถขนถ่ายอตัโนมติั 

(Automated Guided Vehicle: AGV) ซ่ึงสามารถเคล่ือนท่ีเป็นแนวตรงในทิศทางท่ีขนานกับความกวา้งและ                
ความยาวของพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการวางผงัเคร่ืองจักร ทั้งน้ี กระบวนการรับส่งวสัดุด้วยรถ AGV จะค านวณระยะ
ทางการเคล่ือนท่ีจากต าแหน่งจุดก่ึงกลางของเคร่ืองจกัรเสมอ 

6. เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการขนถ่ายวสัดุ และเวลารอคอยในกระบวนการผลิตจะไม่ถูกน ามาพิจารณา 
7. ก าหนดให้ขนาดของการส่ังผลิต (Lot Size) มีค่าเท่ากบั 1 ในทุกผลิตภณัฑ ์

4.2 ออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) 
 งานวิจยัน้ีด าเนินการออกแบบการทดลองผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใช้การทดลองแฟกทอเรียล
เต็มรูปแบบ (Full Factorial Design) การทดลองแบ่งระดบัปัจจยัของวิธีการดมกล่ินของฉลามทั้ง 4 ปัจจยัออกเป็น 
3 ระดบั ดงัตารางท่ี 1 จึงมีการทดลองรวมกนั 81 การทดลอง (มาจาก 3k โดย k คือ จ านวนปัจจยัทั้งหมด) ทั้งน้ี  
การทดลองมีการท าซ ้า 5 คร้ัง จึงมีการทดลองรวมทั้งส้ิน 81 x 5 = 405 การทดลองต่อ 1 ชุดขอ้มูล 

 

ตารางท่ี 1 ปัจจยัและการแบ่งระดบัปัจจยัส าหรับการทดลอง 
 

ปัจจัย 
ระดับของปัจจัย 

ต ่า กลาง สูง 
จ านวนประชากรฉลาม (NP) / รอบของการคน้หาซ ้า (Kmax) 25/100 50/50 100/25 
อตัราส่วนจ ากดัความเร็วของฉลาม (βk )  1 2 4 
ค่าบ่งช้ีความสามารถในการท าความเร็วของฉลาม (Ƞk) 0.1 0.5 0.9 
สัมประสิทธ์ิความเฉ่ือย (αk) 0.1 0.5 0.9 

 

 

4.3 ท าการทดลองตามล าดับที่ได้ท าการออกแบบ 
ขั้นตอนน้ีเป็นการด าเนินการทดลองตามล าดบัการทดลองท่ีไดท้  าการออกแบบไวผ้่านโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการประมวลผล และท าการบันทึกผลการทดลองเพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์                    
ผลการทดลองดว้ยวิธีการทางสถิติต่อไป 
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4.4 วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธีการทางสถิติ 
การวิเคราะห์ผลการทดลองเร่ิมจากการวิเคราะห์การกระจายตัวของผลลพัธ์ เพื่อทดสอบว่าผลลพัธ์

ดงักล่าวมีการกระจายตวัแบบปกติหรือไม่ก่อนน าไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แบบตวัแบบเชิงเส้น
ทัว่ไป (GLM) เพื่อศึกษาว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดลอง รวมถึง               
การก าหนดค่าพารามิเตอร์ของวิธีการดมกล่ินของฉลามทั้ง 4 ค่าท่ีท าให้ค่าระยะทางทางการขนถ่ายวสัดุระหว่าง
เคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นผลเฉลยของปัญหามีค่าต ่าท่ีสุด 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง 
จากการท าการทดสอบการกระจายตวัผลลพัธ์ของชุดขอ้มูลทั้ง 5 ดว้ยการทดสอบการกระจายตวัแบบ

ปกติ (Probability Plot) ผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พบว่าขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติท่ีร้อยละความเช่ือมัน่
เท่ากบั 95  

5.2 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยหลัก และปัจจัยร่วม 
ในการวิเคราะห์นั้นจะท าการวิเคราะห์จากค่า P–Value โดยถา้หากค่า P–Value ของผลกระทบใดมีค่า

นอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญั 0.05 จะสรุปไดว่้าปัจจยัตวันั้นมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
จากตารางท่ี 2 พบว่าค่า P–Value ของค่าปัจจยัหลกัไดแ้ก่การคูณกนัระหว่างจ านวนประชากรฉลาม และ

จ านวนรอบการคน้หาค าตอบซ ้ าสูงสุด (NP*Kmax) อตัราส่วนความเร็วจ ากดัของฉลาม (βk) ค่าบ่งช้ีความสามารถ 
ในการท าความเร็วของฉลาม (Ƞk) และค่าสัมประสิทธ์ิความเฉ่ือยหรืออตัราโมเมนตมั (αk ) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ใน
ชุดข้อมูลท่ี 1-5 จึงสรุปได้ว่าค่าปัจจัยหลกัดังกล่าวมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการค้นหาค าตอบอย่างมี
นยัส าคญั 

 
 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัและค่า P–Value ของชุดขอ้มูลท่ี 1-5  
 

ปัจจัย 
ค่า P–Value  

M10P3 M20P5 M15P9 M30P10 M30P27 
  NP/Kmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  βk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Ƞk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 
  αk 0.003 0.000 0.023 0.000 0.000 

  NP/Kmax*βk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  NP/Kmax*Ƞk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  NP/Kmax*αk 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

  βk*Ƞk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 
  βk*αk 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Ƞk*αk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  NP/Kmax*βk*Ƞk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  NP/Kmax*βk*αk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  NP/Kmax*Ƞk*αk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  βk*Ƞk*αk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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อีกทั้งยงัพบว่าค่า P–Value ของผลกระทบร่วมระหว่าง 2 ปัจจยั และผลกระทบร่วมระหว่าง 3 ปัจจยั                
ค่าน้อยกว่า 0.05 ในทุกชุดขอ้มูล จึงสรุปไดว่้าค่าปัจจยัร่วมดงักล่าวมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อประสิทธิภาพ
ในการคน้หาค าตอบ 

5.3 สรุปผลการก าหนดค่าพารามิเตอร์ด้วยการวิเคราะห์ GLM 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของวิธีการดังกล่าว พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบ 

(R-Square) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์อยู่ในระดบัสูง ทั้งน้ีค่าพารามิเตอร์                 
ท่ีเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้วิธีการดมกล่ินของฉลามในการแกไ้ขปัญหาการวางผงัเคร่ืองจกัร แสดงได ้               
ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 ตารางสรุปผลการก าหนดค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของแต่ละชุดขอ้มูล 
 

ปัจจัย 
ชุดข้อมูล 

M10P3 M20P5 M15P9 M30P10 M30P27 
  NP/Kmax 50/50 25/100 50/50 25/100 50/50 

  βk 1 1 1 1 1 
  Ƞk 0.1 0.1 0.9 0.1 0.5 
  αk 0.1 0.1 0.9 0.9 0.1 

 

 
 หลงัจากสืบทราบรูปแบบการตั้งค่าปัจจยัท่ีเหมาะสม ผูวิ้จยัไดท้  าการตั้งค่าปัจจยัตามรูปแบบดงักล่าว 
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการวางผังเคร่ืองจักร  ซ่ึงพบว่าค่าเฉล่ียของระยะทางการขนถ่ายวัสดุ มีค่าลดลง                               
เม่ือเปรียบเทียบกบัรูปแบบการตั้งค่าตามท่ี Abedinia et al. (2016) ไดก้ าหนดค่าพารามิเตอร์ไว ้รายละเอียดแสดง
ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบผลเฉลยท่ีไดจ้ากการตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีแตกต่างกนั 
 

ชุดข้อมูล 
ค่าพารามิเตอร์ที่ถูกแนะน าไว้ ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เมตร) ค่าเฉลี่ย (เมตร) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เมตร) ค่าเฉลี่ย (เมตร) 
M10P3 3.37 188.62 2.13 186.69 
M20P5 16.66 1348.15 21.02 1,344.51 
M15P9 17.02 1432.78 13.02 1,431.05 
M30P10 48.08 4286.45 37.91 4,281.22 
M30P27 58.96 8398.32 66.08 8,382.45 

 
5.3 สรุปผลการทดลอง 
งานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับวิธีการดมกล่ินของฉลามเพื่อแกไ้ขปัญหา

การวางผงัเคร่ืองจกัร จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ท าให้ทราบว่าค่าพารามิเตอร์ทั้ง 4 ค่าไดแ้ก่ การคูณกนัระหว่าง
จ านวนประชากรฉลามและจ านวนรอบการคน้หาค าตอบซ ้าสูงสุด (NP*Kmax) อตัราส่วนความเร็วจ ากดัของฉลาม (βk) 
ค่าบ่งช้ีความสามารถในการท าความเร็วของฉลาม (Ƞk) และค่าสัมประสิทธ์ิความเฉ่ือยหรืออตัราโมเมนตมั (αk )                
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มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการค้นหาค าตอบ ทั้ งน้ีจากการประยุกต์ใช้ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมใน                         
การแก้ปัญหาการวางผงัเคร่ืองจักร พบว่า ประสิทธิภาพการค้นหาค าตอบของวิธีการดมกล่ินของฉลามมี
ประสิทธิภาพการคน้หาค าตอบท่ีดีขึ้น 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
              การประยุกต์ใชวิ้ธีการดมกล่ินของฉลามให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรด าเนินการสืบหาค่าพารามิเตอร์ท่ี
เหมาะสมส าหรับปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาก่อนเสมอ ทั้งน้ีงานวิจยัในอนาคตอาจค านึงถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การคน้หาค าตอบของ SSO ดว้ยการปรับแต่งกระบวนการคน้หาค าตอบ (Modification) หรือการน าไปผสมผสาน
กบัวิธีการคน้หาค าตอบแบบอื่น (Hybridisation) ดว้ยก็ได ้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบความสอดคลอ้งของการประเมินระยะพฒันาการของฟัน
โดยใชภ้าพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติ และ (2) เปรียบเทียบอายจุากการค านวณโดยใชร้ะยะ
พฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามจากภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติ ว่ามีความสอดคลอ้ง
กบัอายตุามปฏิทินหรือไม่ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาและเป็นการศึกษาแบบยอ้นหลงั กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ขอ้มูล
จากภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และภาพรังสีแพโนรามิก อย่างละ 79 ภาพ จากผูป่้วยรายเดียวกนั ช่วงอายุ
ตั้ งแต่ 12-24 ปี ซ่ึงถ่ายไว้ตั้ งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่ีคลินิกทันตกรรม 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีสาขาเชียงใหม่ โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่าง ท าการประเมินระยะพฒันาการของฟันกราม
แทซ่ี้ท่ีสามโดยวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยการทดสอบสหสัมพนัธ์ชนิดสเปียร์แมน ท าการค านวณอายุโดยใชสู้ตรของ 
Thevissen และคณะ แล้วน าอายุท่ีค  านวณจากฟันกรามแท้ซ่ีท่ีสามในภาพรังสีส่วนตัดอาศยัคอมพิวเตอร์และ
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ภาพรังสีปกติกบัอายุตามปฏิทินมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยการทดสอบสหสัมพนัธ์ชนิดสเปียร์แมน การวิเคราะห์
ขอ้มูลทั้งหมดกระท าโดยแยกเพศชายและเพศหญิง 
 ผลการวิจยั พบว่าการประเมินระยะพฒันาการของฟันโดยใช้ภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และ
ภาพรังสีปกติมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ทั้งเพศชายและเพศหญิง
เช่นเดียวกบัอายุท่ีค  านวณจากฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามในภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติกบัอายุ
ตามปฏิทินมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ทั้งเพศชายและเพศหญิง   
 
ค าส าคัญ: ฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสาม การประมาณอายจุากฟัน อายคุ  านวณ อายตุามปฏิทิน 
 

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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการรักษา  คือ ช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม ทนัตแพทยจ์ดัฟันจ าเป็นตอ้งประเมินว่าผูป่้วยอยู่ในช่วงระยะเวลาใดของการเจริญเติบโต บางกรณี
จ าเป็นตอ้งให้การรักษาก่อนช่วงท่ีมีการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด ในขณะท่ีการรักษาบางอย่างจ าเป็นให้พน้ช่วงเวลา
ดงักล่าวไปก่อน อายุทางชีวภาพ (biological age) บางคร้ังอาจมีความแตกต่างจากอายุตามปฏิทิน (chronological 

age) (Rhrich1 และ Aghoutan, 2019) โดยอาจมีปัจจยัต่างๆมาเก่ียวขอ้ง ทั้งปัจจยัทางกรรมพนัธ์ุและปัจจยัจาก
ส่ิงแวดลอ้ม (Li และคณะ, 2020) 
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การประมาณอายุโดยใช้ฟัน (dental age estimation) เป็นการประเมินอายุทางชีวภาพแบบหน่ึง ซ่ึงสามารถ
กระท าได้ทั้งการประเมินลกัษณะทางกายภาพ การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีและลกัษณะท่ีปรากฏในภาพรังสี               
โดยเทคนิคท่ีสามารถน ามาใชท้างคลินิกนั้นเป็นการประเมินลกัษณะทางภาพรังสี ในขณะท่ีการประเมินลกัษณะ
ทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีจะมีประโยชน์ในทางนิติทนัตวิทยา (forensic dentistry) (Panchbhai, 
2011; Puranik และคณะ, 2015) 

การประมาณอายุโดยใช้ฟันนั้นมีหลายเทคนิค เช่น วิธีของเดเมอร์เจียน (Demirjian’s method) วิธีของ
นอลลา (Nolla’s method) และวิธีของกลีเซอร์และฮันต์ (Gleiser and Hunt’s method) (Puranik และคณะ, 2015) 
ซ่ึงแต่ละเทคนิคจะมีความแม่นย  าท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีฟันแต่ละซ่ีจะมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการประมาณ
อายุท่ีแตกต่างกนั โดยฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสาม (third molar) จะเร่ิมมีการสะสมแร่ธาตุและปรากฏในภาพรังสีตั้งแต่
ช่วงอายปุระมาณ 7-10 ปี มีการสร้างรากฟันท่ีสมบูรณ์ท่ีอายปุระมาณ 18-25 ปี และคงอยูต่ลอดชีวิต (Rhrich1 และ 
Aghoutan, 2019) ฟันซ่ีดงักล่าวจึงเหมาะท่ีจะใชป้ระมาณอายใุนช่วงวยัรุ่นถึงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบัการประมาณอายุโดยใช้ฟันในประเทศไทยนั้นมีรายงานการศึกษาความถูกต้อง
ของค่าจุดตดัคามีเรียร์ส าหรับฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีสามท่ีใช้ในการประมาณอายุ 18 ปี (Vongrasameejaroon และ 
Kunotai, 2019) และพบขอ้จ ากดัของการใช้ภาพรังสีปกติในการประเมินปลายรากฟันอนัเน่ืองมาจากต าแหน่งมี
การซ้อนทบัและมีการพฒันาของรากฟันท่ีหลากหลาย (variation) ท าให้ไม่สามารถประเมินลกัษณะปลายรากฟัน
ได้หรือส่งผลให้วดัค่าไดค้ลาดเคล่ือน การประเมินพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสาม และการประมาณอายุ                
โดยใชภ้าพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์อาจให้ความละเอียดและแม่นย  าสูงในการวดัค่าต่างๆ ท่ีสนใจในการศึกษา 

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบความสอดคลอ้งของการประเมินระยะพฒันาการของฟัน
โดยใช้ภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติและเปรียบเทียบอายุจากการค านวณโดยใช้ระยะ
พฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามจากภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติว่ามีความสอดคลอ้ง
กบัอายตุามปฏิทินหรือไม่ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เปรียบเทียบความสอดคลอ้งของการประเมินระยะพฒันาการของฟันโดยใช้ภาพรังสีส่วนตดัอาศยั
คอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติ 

(2) เปรียบเทียบอายจุากการค านวณโดยใชร้ะยะพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามจากภาพรังสีส่วนตดั
อาศยัคอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติว่ามีความสอดคลอ้งกบัอายตุามปฏิทินหรือไม่ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การประมาณอายุโดยใชฟั้น เป็นการประเมินอายุทางชีวภาพแบบหน่ึง ซ่ึงเทคนิคท่ีสามารถน ามาใชท้าง

คลินิกคือการประเมินโดยใชภ้าพรังสี โดยช่วงอายท่ีุมีความส าคญัทางคลินิกส าหรับงานทนัตกรรมจดัฟันเป็นช่วง
วยัรุ่นต่อเน่ืองถึงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ โดยเร่ิมมีการรายงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1941 (Schour และ Massler, 1941) ซ่ึงผูวิ้จยั
ได้แบ่งระยะพฒันาการของฟันแท้และฟันน ้ านมในประชากรอายุตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 21 ปี ออกเป็น 21 ระยะ                  
โดยไม่ได้แบ่งเป็นการประเมินอายุของเพศชายและหญิง ซ่ึงเป็นข้อจ ากัด เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิงมี
พฒันาการของร่างกายไม่พร้อมกนั ท าให้เทคนิคท่ีมีการพฒันาขึ้นมาหลงัจากนั้นมกัมีการวิเคราะห์แยกระหว่าง
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เพศชายและเพศหญิง เช่น เทคนิคของนอลลา (Nolla, 1960)  หรือเทคนิคของคาเมอเรียร์ (Cameriere, 2006)                        

ซ่ึงประเมินการปิดของรากฟันตั้งแต่ฟันตดัแทซ่ี้กลางไปจนถึงฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสองล่างซา้ย ผูวิ้จยัไดเ้สนอสูตรจาก
การวิเคราะห์ถดถอย (regression formula) ว่า อายุ = 8.971 + 0.375g + 1.631x5 + 0.674N0 -1.034s – 0.176sN0 
โดยค่า g เป็นตวัแปรของเพศ (gender) ซ่ึงก าหนดให้เพศชายเท่ากบั 1 และเพศหญิงเท่ากบั 0 ค่า s เป็นผลรวม 
(sum) ของระยะรากฟันท่ีเปิดท่ีผา่นกระบวนการปรับค่ามาตรฐาน (normalize) แลว้ ส่วนค่า N0 เป็นจ านวนฟันท่ีมี
การสร้างรากฟันสมบูรณ์ 

ผูท่ี้อยู่ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้จะมีพฒันาการของรากฟันตั้งแต่ฟันตดัแทซ่ี้กลางไปจนถึงฟันกรามแทซ่ี้ท่ี
สองอยา่งค่อนขา้งสมบูรณ์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจะมีเฉพาะฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสาม ซ่ึงโดยทัว่ไปจะขึ้นมาในช่อง
ปากท่ีช่วงอายุประมาณ 17-21 ปี นอกจากน้ีมีผูวิ้จยับางรายศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงขนาดของโพรงประสาทฟัน 
เช่น เทคนิคของควลัล์ (Kvaal, 1995) ซ่ึงสร้างสมการท่ีใชค้  านวณอายุ เท่ากบั 129.8 – (316.4 x m)(6.8 X [W-L]) 
โดยค่า m หมายถึงค่าเฉล่ีย (mean) ของสัดส่วนทั้งหมด W-L หมายถึงผลต่างระหว่างความกวา้งกบัความสูงของ
โพรงประสาทฟัน 

ส าหรับการใช้พฒันาการของฟันกรามแท้ซ่ีท่ีสามในการประมาณอายุนั้น จากการทบทวนพบว่ามี
เทคนิคท่ีนิยมใช้อยู่ 3 เทคนิคดว้ยกัน เทคนิคแรก คือ การประเมินการปิดของรากฟันของคาเมอเรียร์ซ่ึงเร่ิมมี
รายงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 โดย Cameriere และคณะไดศึ้กษาเปรียบเทียบเทคนิคดงักล่าวกบัเทคนิคของเดเมอร์
เจียนในการประมาณอายุคนผิวขาวท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (Cameriere และคณะ, 2008) และไดใ้ชเ้ทคนิคน้ีใน
การทดสอบค่าจุดตดัเพื่อแบ่งกลุ่มผูท่ี้มีอายมุากและนอ้ยกว่า 18 ปี และพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มไดเ้ป็นอย่างดี ในปี 
ค.ศ. 2019 Vongrasameejaroon และ Kunotai ไดใ้ชเ้ทคนิคน้ีในการทดสอบค่าจุดตดัเพ่ือแบ่งกลุ่มอายุ 18 ปีในคนไทย 
(Vongrasameejaroon และ Kunotai, 2019) พบว่าค่าดงักล่าวมีความไว (sensitivity) เท่ากบั 60.7% ในเพศหญิง และ 
45.8% ในเพศชาย มีความจ าเพาะ (specificity) เท่ากบั 87.5% ในเพศหญิง และ 93.9% ในเพศชาย 

การประมาณอายุโดยพิจารณาจากระยะพฒันาการของฟันโดยเทคนิคของ เดเมอร์เจียนมีการแบ่ง
พฒันาการออกเป็น 8 ระยะตั้งแต่ A ถึง H (Demirjian, 1973) ส่วนเทคนิคของกลีเซอร์และฮนัต ์(Gleiser และ Hunt, 
1955) ปรับปรุงโดยโคห์เลอร์ (Kohler, 1994) แบ่งพฒันาการออกเป็น 10 ระยะตั้งแต่ระยะท่ี 1 ถึง 10 โดยมี
การศึกษาในกลุ่มประชากรไทยหลายการศึกษา เช่น งานวิจยัของ Thevissen และคณะซ่ึงไดท้  าการทดสอบเทคนิค
ของกลีเซอร์และฮนัต์ปรับปรุงโดยโคห์เลอร์ และพฒันาสูตรท่ีใชใ้นการค านวณอายุในประชากรไทย (Thevissen 
และคณะ, 2009) ส่วน Duangto และคณะไดใ้ชเ้ทคนิคของเดเมอร์เจียนในการประมาณอายุคนไทย ตั้งแต่ช่วงวยั
เด็ก วยัรุ่น จนถึงวยัผูใ้หญ่ (Duangto และคณะ, 2016) 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจัยของ Wongwanatpong และคณะซ่ึงได้ศึกษาเปรียบเทียบความแม่นย  าของ
เคร่ืองมือในการประมาณอายุดว้ยเทคนิคของเดเมอร์เจียนเปรียบเทียบกบัเทคนิคของกลีเซอร์และฮนัต์ปรับปรุง
โดยโคห์เลอร์ (Wongwanatpong และคณะ, 2020) พบว่าการประมาณอายุดว้ยวิธีเดเมอร์เจียนมีความใกลเ้คียงกบั
อายุตามปฏิทิน ในขณะท่ีเทคนิคของกลีเซอร์และฮนัต์ปรับปรุงโดยโคห์เลอร์ อายุท่ีค  านวณไดมี้ความสอดคลอ้ง
ในทิศทางเดียวกนักบัอายตุามปฏิทิน แต่มีค่ามากกว่าอายุตามปฏิทิน 

นอกจากผลการศึกษาท่ีพบว่าอายุของคนไทยท่ีค านวณจากสูตรมีความสอดคลอ้ง แต่ขาดความแม่นย  า
แลว้ปัญหาท่ีพบอีกประการคือการประเมินพฒันาการ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงบริเวณปลายรากฟัน มกัพบลกัษณะแปร
ผนัท าให้การก าหนดระยะ หรือการวดัการปิดของรูปลายรากฟันโดยเทคนิคของคาเมอเรียร์จากภาพรังสีปกติ                
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ซ่ึงเป็นภาพ 2 มิติมีความคลาดเคล่ือน จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงท าการศึกษาจากภาพรังสีส่วนตดัอาศยั
คอมพิวเตอร์ (ภาพ 3 มิติ) ว่าจะมีความแม่นย  าสูงกว่าภาพรังสีปกติหรือไม่ 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

                                         พฒันาการของฟันท่ีมีช่วงพฒันาการ                                                  ใชสู้ตรค านวณอายใุนคนไทยของ 
                                                         ยาวนานเหมาะสมกบัช่วงอาย ุ                                                                          Thevissen และคณะ 

 
 
 
 

                                                                                                                    
 
                                                                                             ผูวิ้จยัเพิ่มช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งคนไทยให้กวา้งมากข้ึน 
                                                                                                                                                                                    12-24 ปี 

 
                                                                              
 

            

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
 3.3 สมมติฐานการวิจัย 

1. สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แสดงความสัมพนัธ์ในระดบัสูงระหว่างพฒันาการของฟันกรามแท ้                 
ซ่ีท่ีสามจากภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามจากภาพรังสีปกติ 

2. อายจุากการค านวณมีความสอดคลอ้งกบัอายตุามปฏิทิน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
การวิจยัเชิงพรรณนาและเป็นการศึกษาแบบยอ้นหลงั 
4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ใช้ข้อมูลภาพรังสีแพโนรามิกและภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์อย่างละ 79 ภาพ จากผูป่้วย                     

คนเดียวกนัช่วงอายตุั้งแต่ 12-24 ปี ซ่ึงถ่ายไวต้ั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ท่ีคลินิก
ทนัตกรรมมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี สาขาเชียงใหม่ โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
กระดาษลอกลาย (tracing paper) จออ่านภาพรังสี (view box) และดินสอ     

การประมาณอายุจากฟันแท ้ อายคุ านวณ 

มีขอ้จ ากดัจากภาพรังสีปกติ 

หาสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่างพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ี
สามจากภาพรังสีปกติกบัพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามจาก

ภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์ 
หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างอายคุ านวณกบั

อายตุามปฏิทิน 

ประเมินพฒันาการ
ของฟันกรามแท ้

ซ่ีท่ีสามจากภาพรังสี
ปกติ 

 
 

อายท่ีุค านวณไดม้ีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูงกบัอายจุริง 

แต่ไม่แม่นย  า 

 

สูตรค านวณอายใุนคนไทย 

 

การประเมินพฒันาการของฟัน
กรามแทซ่ี้ท่ีสามจากภาพรังสี
ส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์ 
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นการสังเกต (observation) และเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นามสกุล เพศ อายุ วนัเดือนปีเกิด 

วันท่ีถ่ายภาพรังสี และมีการใช้ภาพถ่ายรังสีจากฐานข้อมูลของผู ้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีคลินิกทันตกรรม
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีสาขาเชียงใหม่ โดยท าการประเมินระยะการพฒันาของฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีสาม โดยวิธี
ของกลีเซอร์และฮนัตป์รับปรุงโดยโคห์เลอร์ ในทั้งภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติ ดงัแสดง
รูปที่ 2 และ 3 
 

 
 

 

รูปท่ี 2 แสดงภาพระนาบต่างๆ ของฟันกรามแทล้่างซา้ยซ่ีท่ีสามซ่ีเดียวกนัจากภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์ 
 

1                      2                     3                     4                       5 

 
6          7                     8                      9                     10 

รูปท่ี 3 แสดงระยะการพฒันาของฟันกรามแทล้่างซ่ีท่ีสามจากภาพรังสีปกติ  
โดยวิธีของกลีเซอร์และฮนัทป์รับปรุงโดยโคหเ์ลอร์ 

 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมินกระท าโดยสถิติแคปปา ในส่วนของการวดัความสอดคลอ้งของผูป้ระเมิน

กระท าโดยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในชั้น (intraclass correlation) ตัวอย่าง หาความสอดคล้องของ                  
การประเมินระยะพฒันาการของฟันกรามแท้ซ่ีท่ีสามของทั้ง 2 เทคนิคโดยวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบ
สหสัมพนัธ์ชนิดสเปียร์แมน ท าการค านวณอายุโดยใช้สูตรท่ีเคยมีรายงาน (Thevissen และคณะ, 2009)  แลว้น า
อายุท่ีค  านวณจากฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามในภาพรังสีรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติกบัอายุตาม
ปฏิทินมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยการทดสอบสหสัมพนัธ์ชนิดสเปียร์แมน การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดกระท าโดย
แยกเพศชายและหญิง 
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5. ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ภาพรังสีทั้งแบบปกติและภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์ในผูป่้วยจ านวน 79 ราย 

พบมีพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามในระยะต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมินกระท า
โดยสถิติแคปปามีค่าเท่ากบั 0.854 ในภาพรังสี 2 มิติและมีค่าเท่ากบั 0.941 ในภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์ 
ในส่วนของการวดัความสอดคลอ้งของผูป้ระเมินกระท าโดยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในชั้นมีค่าเท่ากบั 
0.912 ในภาพรังสี 2 มิติและมีค่าเท่ากบั 0.946  ในภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์ 
 
ตารางท่ี 1  แสดงพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามในระยะต่างๆจากทั้งภาพรังสีแบบปกติและภาพรังสีส่วนตดั

อาศยัคอมพิวเตอร์ 

ระยะ
พฒันาการ 

จ านวนซ่ี 18 ท่ีพบ      
จากภาพรังสี 

จ านวนซ่ี 28 ท่ีพบ      
จากภาพรังสี 

จ านวนซ่ี 38 ท่ีพบ      
จากภาพรังสี 

จ านวนซ่ี 48 ท่ีพบ      
จากภาพรังสี 

ปกติ CBCT ปกติ CBCT ปกติ CBCT ปกติ CBCT 
2 1 0 0 0 0 0 0 0 
3 5 1 4 0 7 2 8 1 
4 6 4 5 6 5 4 3 4 
5 7 8 8 10 5 6 5 6 
6 12 12 10 9 8 6 13 7 
7 13 8 11 11 16 14 11 12 
8 7 10 13 9 8 13 13 10 
9 9 6 7 7 17 13 12 11 

10 10 7 9 4 5 3 4 4 
รวม 70 56 67 56 71 61 69 55 

 
ท าการทดสอบความสอดคล้องระหว่างระยะพฒันาการของฟันกรามแท้ซ่ีท่ีสาม เม่ือวิเคราะห์จาก

ภาพรังสีปกติกบัภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์โดยท าการวิเคราะห์แยกระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) อยู่ในช่วงตั้ งแต่ r = 0.597- 0.817 ในเพศชายเรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์จากน้อยไปมาก ได้แก่ ฟันกรามล่างขวาซ่ีท่ีสาม (r = 0.597) ฟันกรามล่างซ้ายซ่ีท่ีสาม (r = 0.639)                
ฟันกรามบนขวาซ่ีท่ีสาม (r = 0.713) และฟันกรามบนซ้ายซ่ีท่ีสาม (r = 0.817)  ส่วนในเพศหญิงค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยู่ในช่วงตั้งแต่ r = 0.740 -0.867 เรียงล าดบัตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากน้อยไปมาก ไดแ้ก่               
ฟันกรามบนขวาซ่ีท่ีสาม (r = 0.740) ฟันกรามบนซ้ายซ่ีท่ีสาม (r = 0.754) ฟันกรามล่างซ้ายซ่ีท่ีสาม (r = 0.793) 
และฟันกรามล่างขวาซ่ีท่ีสาม (r = 0.867); p = 0.01 

เม่ือใชสู้ตรค านวณอาย ุจาก Thevissen  et al.18  โดยใชร้ะยะพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสาม ท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ภาพรังสีปกติ ไดค้่าเฉล่ียของอายุค  านวณเพศหญิงเท่ากบั 18.43 +/- 1.77 ปี ค่าเฉล่ียของอายุค  านวณ
เพศชายเท่ากับ 18.95 +/-1.82 ปี ในขณะท่ีอายุตามปฏิทินไดค้่าเฉล่ียของอายุเพศหญิงเท่ากับ 18.64 +/- 2.74 ปี 
ค่าเฉล่ียของอายุเพศชายเท่ากบั 20.37 +/-2.82 ปี การน าอายุค  านวณจากฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามในภาพรังสีปกติและ
อายุตามปฏิทินมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยการทดสอบสหสัมพนัธ์ชนิดสเปียร์แมนพบว่า อายุค  านวณจากฟันกราม
แทซ่ี้ท่ีสามในภาพรังสีปกติและอายุตามปฏิทินมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
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ร้อยละ 99 ทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) ระหว่างอายุค  านวณท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ภาพรังสีปกติกบัอายตุามปฏิทินในเพศชายเท่ากบั 0.603 (strong positive relationship)  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์
ระหว่างอายคุ  านวณกบัอายตุามปฏิทินในเพศหญิงเท่ากบั 0.603 (strong positive relationship); p = 0.01   

 เม่ือใชก้ารวิเคราะห์ภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์ไดค้่าเฉล่ียของอายคุ  านวณเพศหญิงเท่ากบั 18.57 
+/- 1.55 ปี ค่าเฉล่ียของอายุค  านวณเพศชายเท่ากบั 18.91 +/-1.52 ปี  การน าอายุค  านวณจากฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสาม
และอายุตามปฏิทินในภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยการทดสอบสหสัมพนัธ์ชนิด 
สเปียร์แมนพบว่า อายุค  านวณจากฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามในภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และอายุตามปฏิทินมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ทั้งเพศชายและเพศหญิง และค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ ์(r) ระหว่างอายคุ  านวณท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์กบัอายตุามปฏิทินใน
เพศชายเท่ากบั 0.558 (strong positive relationship) ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่างอายุค  านวณกบัอายุตาม
ปฏิทินในเพศหญิงเท่ากบั 0.686 (strong positive relationship); p = 0.01  
 

6. อภิปรายผล  
 การศึกษาเปรียบเทียบความสอดคลอ้งของการประเมินระยะพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามโดยใช้
ภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติ และการเปรียบเทียบอายุจากการค านวณจากฟันกบัอายตุาม
ปฏิทินในงานวิจยัคร้ังน้ีกระท าในกลุ่มตวัอยา่งมีช่วงอายตุามปฏิทินระหว่าง 12-24 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มส่วนใหญ่
ท่ีมารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลแยกเพศชาย เพศหญิง  เพราะเพศหญิงมี                      
การเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย 

 จากการศึกษาของ Wongwanatpong และคณะพบว่าการประมาณอายุโดยวิธีของกลีเซอร์และฮันต์
ปรับปรุงโดยโคห์เลอร์มีค่าความไวมากกว่าวิธีเดเมอร์เจียนทั้งในฟันซ่ี 38 และ 48 ดงันั้นการประมาณอายุโดยวิธี
ของกลีเซอร์และฮันท์ปรับปรุงโดยโคห์เลอร์สามารถใช้ตรวจคดักรองบุคคลเบ้ืองต้นในปริมาณมากๆ ได้ดี 
(Wongwanatpong และคณะ, 2020)  นอกจากนั้นมีหลายงานวิจยัท าในช่วงอายุใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยั
ต้องการศึกษา การประมาณอายุโดยใช้ฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามท าให้การท านายอายุไดช่้วงกวา้งขึ้นและพยายาม
ปรับปรุงให้มีความแม่นย  ามากขึ้น และพบว่าระยะพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามมีความสัมพนัธ์กบัอายแุละ
ให้ความแม่นย  าท่ีสุดในการประมาณอายเุม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารวดัอื่น (Thevissen และคณะ, 2009; Thevissen และ
คณะ, 2011; Thevissen และคณะ, 2012) 
 ผลการศึกษาพบว่าการประเมินระยะพฒันาการของฟันกรามแทซ่ี้ท่ีสามโดยใช้ภาพรังสีส่วนตดัอาศยั
คอมพิวเตอร์มีความสอดคลอ้งกนักบัภาพรังสีปกติ ดงันั้นการประเมินระยะพฒันาการของฟันเพื่อประมาณอายุจึง
สามารถใช้ภาพรังสีปกติได้ อย่างไรก็ตามพบว่าภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์จะสามารถประเมินระยะ
พฒันาการของฟันไดดี้กว่าภาพรังสีปกติในกรณีต าแหน่งของรากฟันมีการบิดหมุน ลม้เอียงหรือมีส่ิงบดบงั การใช้
ภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นภาพรังสีสามมิติท าให้ผูวิ้จยัสามารถประเมินรากฟันไดทุ้กระนาบแต่มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองปริมาณรังสีท่ีมากกว่าภาพรังสีทางทนัตกรรมทัว่ไปและมีราคาแพงกว่า กรณีท่ีผูป่้วยมีภาพรังสี
ส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์อยูแ่ลว้ถือเป็นผลดี แตห่ากไม่มีก็สามารถใชภ้าพรังสีปกติทดแทนได ้
 จากผลการศึกษาอายุค  านวณทั้งจากภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์และภาพรังสีปกติมีความ
สอดคล้องกับอายุตามปฏิทิน แต่มีความคลาดเคล่ือนไม่แม่นย  าซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้าน้ี 
(Wongwanatpong และคณะ, 2020) ซ่ึงใชสู้ตรของ Thevisson และคณะ  ดงันั้นการเลือกประชากรท่ีศึกษาควรเพ่ิม
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ความจ าเพาะของภูมิล าเนาประชากร รวมทั้งเพ่ิมจ านวนและการกระจายของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละช่วงอายุให้            
มากขึ้นก็อาจจะท าให้การพฒันาสูตรค านวณอายมีุความแม่นย  ามากย่ิงขึ้น 
 ในส่วนของการประเมินอายุจากฟันในการศึกษาน้ีใช้ฟันทั้งฟันบนและล่างเพ่ือเปรียบเทียบให้
ครอบคลุม ทั้งน้ีเพราะฟันบนมกัถูกโครงสร้างใบหน้าบดบงัมากกว่าฟันล่าง ส่วนฟันดา้นซ้ายและขวาในกระดูก
ขากรรไกรเดียวกันมีระยะพฒันาการท่ีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้าน้ี 
(Raungpaka, 1988) ท าให้สามารถเลือกฟันด้านซ้ายหรือขวาทดแทนฟันอีกด้านท่ีไม่ชัดเจนหรือหายไปได้                    
การประเมินอายุจากฟันจากสูตรของ Thevissen และคณะ  ซ่ึงเป็นสูตรท่ีเหมาะกบักลุ่มตวัอย่างคนไทยอาย ุ15-24 
ปี แต่ในการศึกษาน้ีมีช่วงอายขุองกลุ่มตวัอย่างกวา้งกว่า จึงอาจมีผลต่อการแปลผล โดยอายท่ีุค านวณไดม้กัต ่ากว่า
อายุตามปฏิทินในทั้งสองเพศ การเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอย่าง และพิจารณาสร้างสูตรใหม่อาจท าให้การแปลผล                   
มีความถูกตอ้งและใชป้ระโยชน์ไดใ้นวงกวา้งมากย่ิงขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ีน้อยและการกระจายกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุต  ่ า การน า                               
ผลการศึกษาไปใชอ้าจตอ้งพิจารณาร่วมกบัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียง 

(2) การประเมินอายุจากฟันจากสูตรของ Thevissen และคณะ เป็นสูตรท่ีเหมาะกบักลุ่มตวัอย่าง              
คนไทยอายุ 15-24 ปี แต่ในการศึกษาน้ีมีช่วงอายุของกลุ่มตวัอย่างกวา้งกว่า จึงควรระมดัระวงัในการน าผลการศึกษา
ไปใช ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรท าการวิจยัสร้างสูตรค านวณโดยใชส้มการถดถอย แลว้ทดสอบสูตรค านวณอายุในคนไทย และหา

อตัราร้อยละของผูป่้วยท่ีสามารถใชอ้ายุฟันในการค านวณหาอายุตามปฏิทิน เพื่อน าไปประยกุต์ใชเ้ป็นประโยชน์
กบัสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 
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ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาดา้นสถิติ ความรู้ ขอ้คิด ค าแนะน าและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนงานวิจยัส าเร็จ
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บทคัดย่อ 
ชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ทางสุขภาพเน่ืองมาจากสารตา้นอนุมูลอิสระ เป็นหน่ึงในเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บ

ความนิยมมาก ผูด่ื้มส่วนหน่ึงช่ืนชอบการเติมนมลงในชา อย่างไรก็ตามการเติมนมลงในชาอาจ ส่งผลต่อ
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชา เน่ืองจากโปรตีนในนมอาจท าปฏิกิริยากบัสารโพลีฟีนอลในใบชา               
ท่ีเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีส าคญัของชา การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือประเมินผลของการเติมนม ไดแ้ก่ นมอลัมอนด์ 
นมววั นมขา้ว หรือนมถัว่เหลือง ต่อความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาด าชนิดอิงลิชเบรกฟาสต ์ทดลอง
โดยวดัปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดของตวัอย่างชา 200 มิลลิลิตร เทียบกบัตวัอยา่งชาท่ีเติมนมชนิดต่างๆ และวดัค่า
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของตวัอย่างชาท่ีเติมนมแต่ละชนิดดว้ยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
(DPPH) antioxidant assay ผลการศึกษาพบว่า การเติมนมชนิดต่างๆ ลงในชาชนิดอิงลิชเบรกฟาสต์ ไม่ได้
เปล่ียนแปลงปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและค่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
สรุป สามารถใช้นมอลัมอนด์ นมววั นมขา้ว หรือนมถัว่เหลือง ในการเติมชาอิงลิชเบรกฟาสต์ไดโ้ดยไม่ท าให้
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาลดลง 

 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ, ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด, ชาด า, 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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ชาเป็นหน่ึงในเคร่ืองด่ืมสุขภาพท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก และยงัมีประโยชน์ทางสุขภาพมากมาย 
ชามีสารโพลีฟีนอลสูง ซ่ึงเป็นสารส าคญัในชาท่ีท าให้ชามีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ สารอนุมูลอิสระ
ในร่างกายมาจากกระบวนการเผาผลาญเพื่อสร้างพลังงาน และปัจจัยภายนอก เช่น มลภาวะ การสูบบุหร่ี 
กระบวนการอกัเสบ ส่งผลต่อการท างานของเย่ือหุ้มเซลล ์และท าให้เกิดโรคเร้ือรังได ้การบริโภคชาจึงส่งผลใน
การลดโรคเร้ือรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง (Serafini และคณะ, 2011) สารโพลีฟีนอล
ในชาพบไดใ้นชาเขียวและชาด าซ่ึงเป็นชาสองชนิดท่ีเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีรู้จกั มีสารฟลาโวนอลท่ีแตกต่างกนัเป็น
องคป์ระกอบ ในขั้นตอนการผลิตชาเขียว ใบชาจะถูกอบไอน ้าทนัทีหลงัจากเก็บใบชาเพ่ือป้องกนัการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัของสารโพลีฟีนอล ในกระบวนการผลิตชาด า ใบชาจะผ่านกระบวนการหมกัดว้ยเอนไซม์โดยท าให้
โครงสร้างในระดับเซลล์ของใบชาแตกออก และท าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของใบชาก่อนท่ีจะอบแห้ง                    
ในขั้นตอนน้ีสารโพลีฟีนอลหลกัท่ีพบในใบชาซ่ึงประกอบดว้ยเอพิคาเทชิน (epicatechin, EC) เอพิคาเทชินกลัเลต 
(epicatechin gallate, ECG) เ อพิกัลโลคา เทชิน  (epigallocatechin, EGC) และ เอพิกัลโลคา เทชินกัล เลต 
(epigallocatechin gallate, EGCG) จะถูกเปล่ียนเป็นสารโพลีฟีนอลในกลุ่มทีอะเฟลวิน (theaflavins) และกลุ่ม    
ทีอะรูบิจิน (thearubigins) ท่ีมีความหนาแน่นมากขึ้นโดยเอนไซมโ์พลีฟีนอลออกซิเดส (Del Rio และคณะ, 2004) 
 องค์ประกอบของชาด าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันได้มาก ขึ้นกับกระบวนการเตรียมใบชาและ
กระบวนการหมัก (Graham, 1992) คาเทชินและทีอะเฟลวินในชาด ามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ                 
โดยคาเทชินสามารถยบัย ั้งการสร้างอนุมูลอิสระดว้ยการเป็นสารให้อิเล็กตรอน และยงัสามารถจบักบัไอออน
โลหะในร่างกายและก าจดัอนุมูลอิสระได ้(Rice-Evans และคณะ, 1996) ส่วนทีอะเฟลวินสามารถยบัย ั้งการสร้าง
สารท่ีเกิดจากออกซิเจน (reactive oxygen species) ดว้ยการก าจดัอนุมูลอิสระเช่นเดียวกบัคาเทชิน  

ในประเทศไทย มีความนิยมด่ืมชานมมากขึ้น และมีการเติมนมชนิดต่างๆ ลงในชา รวมทั้งนมววั และนม
จากพืช แต่การเติมนมในชาอาจมีผลต่อความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชา เน่ืองจากโพลีฟีนอลท่ีเป็น
สารส าคญัในชาสามารถท าปฏิกิริยากบัโปรตีนในนมและส่งผลกระทบต่อคุณสมบติัในการตา้นอนุมูลอิสระของ
ชา และท าให้ประโยชน์ทางสุขภาพจากการด่ืมชาลดลง 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อวิเคราะห์ผลของการเติมนมอลัมอนด์ นมววั นมขา้ว หรือนมถัว่เหลือง ต่อปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด

และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระเม่ือวดัโดยการจบัอนุมูลอิสระ DPPH ของชาด าชนิดอิงลิชเบรกฟาสต์
ก่อนและหลงัเติมนมชนิดต่างๆ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
การทดลองดว้ยการใช ้fluorescence quenching พบว่าโปรตีนเคซีนในนมสามารถท าปฏิกิริยากบัแทนนินซ่ึง

เป็นสารโพลีฟีนอลท่ีพบในชา (El-Din และคณะ, 2015) การเติมโปรตีนอลัฟาเคซีนท่ีพบในนมววัลดปฏิกิริยาตา้น
อนุมูลอิสระของสารโพลีฟีนอลในชาเม่ือวดัโดย ABTS (2,2-azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) 
free radical scavenging assay ลงร้อยละ 11-27 (Bourassa และคณะ, 2013) Ryan และ Petit (2010) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาหลงัจากเติมนมไขมนัเต็ม นมพร่องมนัเนย และนมขาดมนัเนยในชา 
โดยวดัด้วย ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay พบว่า การเติมนมขาดมนัเนยลดความสามารถใน 
การตา้นอนุมูลอิสระของชามากกว่านมพร่องมนัเนยและนมไขมนัเต็ม จากขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่าโปรตีนในนมววั
สามารถท าปฏิกิริยากบัสารโพลีฟีนอลในชาและส่งผลให้ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาลดลง ทั้งน้ี 
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเติมนมจากพืชชนิดต่าง ๆ กบัความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชายงัมีนอ้ย 

ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดวดัดว้ยวิธีการวิเคราะห์ด้วยการวดัสี (colorimetric method) โดยใช้ Folin–
Ciocalteu reagent ตามขั้นตอนของ ISO 14502-1:2005 Folin–Ciocalteu reagent เม่ือท าปฏิกิริยากบัโพลีฟีนอลจะ
ให้สารประกอบเชิงซอ้นสีน ้าเงิน ซ่ึงวดัค่าดูดกลืนแสงไดท่ี้ความยาวคล่ืน 765 nm ทั้งน้ีปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด
จะค านวณโดยการเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานของสารละลาย Gallic acid ซ่ึงเป็นสารโพลีฟีนอลท่ีพบไดใ้นพชื 
ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดค านวณจากสมการ 

 
 
 
 As =  ค่าดูดกลืนแสงท่ี 765 nm ของตวัอยา่ง 
 b  =  ค่าจุดตดัแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y- intercept) 
 Vs  =  ปริมาตรสารสกดั (250 ml) 
 DF =  Dilution factor (100) 
 m  =  ความชนัของกราฟมาตรฐาน 
 Ws =  น ้าหนกัตวัอยา่งชา (g) 
 DM  =  % Dry matter content 
รายงานผลวิเคราะห์ปริมาณโพลิฟีนอลทั้งหมดในหน่วย % w/w dry basis (Ainsworth และ Gillespie, 

2007) 
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ สามารถวดัดว้ยการวิเคราะห์ความสามารถในการจบัอนุมูลอิสระ  

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ซ่ึงเป็นสารอนุมูลอิสระท่ีเสถียรและมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ในโมเลกุลท า
ให้เกิดสีม่วงวดัไดด้ว้ยการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 517 nm เม่ือท าปฏิกิริยากบัสารตา้นอนุมูลอิสระ สีม่วงจะ

Total polyphenol content    =  
(As – b) × Vs × DF × 100 

m × Ws × 10000 × DM 
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จางลง (Molyneux, 2004 และ Ainsworth และ Gillespie, 2007) ทั้ งน้ีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ                      
จะค านวณโดยการเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานของสารละลาย Trolox ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์ุของวิตามินอีท่ีละลายน ้ า
ไดดี้และมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระค านวณจากการสร้างกราฟ 

มาตรฐานระหว่างความเขม้ขน้ของ Trolox (µM) กบั % Inhibition หาค่าความชนั (m) และค่าจุดตดัแกน 
Y (b) จากนั้นจึงน าค่า % Inhibition ของตวัอยา่งชามาเทียบเป็นความเขม้ขน้ของ Trolox (C) ในหน่วย µM แลว้จึง
ค านวณความสามารถในการจบัอนุมูลอิสระ DPPH 

 
 

 
 
 

Abs =  ค่าดูดกลืนแสงท่ี 517 nm ของตวัอยา่ง 
b  =  ค่าจุดตดัแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y- intercept) 
C  =  ความเขม้ขน้ของ Trolox ในหน่วย µM 
Vs =  ปริมาตรสารสกดั (250 ml) 
DF =  Dilution factor (50) 
m  =  ความชนัของกราฟมาตรฐาน 
Ws  =  น ้าหนกัตวัอยา่งชา (g) 
DM  =  % Dry matter content 

รายงานผลวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในหน่วย µmol Trolox/1 g dry basis 
(Molyneux, 2004 และ Ainsworth และ Gillespie, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Inhibition      =  
(Abs. control - Abs. sample) × 100 

Abs. control 

ความเขม้ขน้ของ Trolox ( C ) ในหน่วย µM      =  
(% Inhibition – b) 

m 

ความสามารถในการจบัอนุมูลอิสระ DPPH     =  
C × Vs × DF × 100 
1,000 × Ws × DM 
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
3.3 สมมติฐานการวิจัย  
การเติมนมอลัมอนด์ นมววั นมขา้ว หรือนมถัว่เหลือง จะท าให้ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดท่ีวดัไดแ้ละ

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระเม่ือวดัโดยการจบัอนุมูลอิสระ DPPH ของชาด าชนิดอิงลิชเบรกฟาสตล์ดลง 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
การวิเคราะห์ผลปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระเม่ือวดัโดยการจบั

อนุมูลอิสระ DPPH ท าในห้องปฏิบติัการของสถาบนัชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงผ่านมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

4.2 ชาและนมที่ใช้ในการวิจัย 
ชาด าอิงลิชเบรกฟาสต์ นมอลัมอนด์ นมววั นมข้าว และนมถัว่เหลือง ซ้ือจากตลาดสรรพสินค้าใน

ประเทศ ขอ้มูลทาโภชนาการของนมแต่ละชนิด แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทางโภชนาการของนมแต่ละชนิดท่ีใชใ้นงานวิจยั 
 นมอัลมอนด์ นมวัว นมข้าว นมถั่วเหลือง 
หน่ึงหน่วยบริโภค, มิลลิลิตร 
พลงังานทั้งหมด, กิโลแคลลอร่ี 
ไขมนัทั้งหมด, กรัม 
ไขมนัอิ่มตวั, กรัม 
โคเลสเตอรอล, มิลลิกรัม 
โปรตีน, กรัม 
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด, กรัม 
ใยอาหาร, กรัม 
น ้าตาล, กรัม 
โซเดียม, มิลลิกรัม 
แคลเซียม, มิลลิกรัม 
วิตามินเอ, ไมโครกรัม อาร์ อ ี
วิตามินบี 1, มิลลิกรัม 
วิตามินบี 2, มิลลิกรัม 
โฟเลต , ไมโครกรัม 
วิตามินอี, มิลลิกรัมแอลฟา-ที อ ี
เหลก็, มิลลิกรัม 

180 
60 
5 
1 
0 
2 
2 
0 
0 

15 
0 

360 
0.45 
0.85 
120 

2 
0 

250 
160 

9 
5 

30 
8 

12 
0 

11 
85 

240 
64 

0.09 
0.425 
N/A 
N/A 

0 

250 
127 
2.75 
0.25 
ไม่พบ 
0.75 
24.7 

0 
13 

145 
6.75 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

250 
123 
8.5 
1 

ไม่พบ 
7.5 

3.75 
ไม่พบ 

1.5 
40 

300 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

วิตามินเอ อาร์ อ ี (RE) = Retinol equivalent, วิตามินอี แอลฟา-ที อ ี(α-TE) = α-Tocopherol equivalent,  
N/A = ไม่มีขอ้มูลปรากฏ 
  

 4.3 การเตรียมตัวอย่างชา 
ตวัอย่างชาท่ีใช้ในงานวิจยัเตรียมในห้องปฏิบติัการ โดยใช้ชาด าอิงลิชเบรกฟาสต ์2 กรัม น ้ ากลัน่ 200 

มิลลิลิตร ตม้ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที จากนั้นกรองดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 1 ปรับปริมาตรเป็น 200 
มิลลิลิตร กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 เติมด้วยน ้ ากลัน่ 50 มิลลิลิตร กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 เติมด้วยนมอลัมอนด์ 50 มิลลิลิตร                  
กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 เติมด้วยนมววั 50 มิลลิลิตร กลุ่มตัวอย่างท่ี 4 เติมด้วยนมข้าว 50 มิลลิลิตร กลุ่มตัวอย่างท่ี 5                  
เติมดว้ยนมถัว่เหลือง 50 มิลลิลิตร แต่ละกลุ่มตวัอยา่งท าการทดลองซ ้า 4 คร้ัง 

4.4 การวิเคราะห์ปริมาณโพลฟีีนอลทั้งหมด 
เตรียมสารละลาย gallic acid มาตรฐาน ความเขม้ขน้ 1,000 µg/mL จากนั้นเจือจางให้ไดส้ารละลาย gallic 

acid ท่ีความเขม้ขน้ 10, 20, 40, 60, 80 และ 100 µg/mL น าสารละลาย gallic acid ท่ีเจือจางแลว้มาผสมกบั Folin–
Ciocalteu phenol reagent (10% v/v) 5 mL และ Na2CO3 7.5% (w/v) 4 mL 

น าตวัอยา่งชาทั้ง 5 กลุ่มท่ีเตรียมจาก 4.3 มาเจือจางให้ไดค้วามเขม้ขน้ 1:100 จากนั้นน าไปผสมกบั Folin–
Ciocalteu phenol reagent (10% v/v) 5 mL และ Na2CO3 7.5% (w/v) 4 mL เช่นเดียวกบั gallic acid  

ตั้งสารทั้งหมดทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 1 ชั่วโมง จากนั้นน าไปวดัค่าการดูดกลืนแสง (photoabsorption) 
ความยาวคล่ืน 765 nm สร้างกราฟมาตรฐานโดยใชค้่าการดูดกลืนแสงของ gallic acid 6 ความเขม้ขน้ จากนั้นเทียบ
ค่าการดูดกลืนแสงของตวัอย่างชากบัค่าท่ีไดจ้ากกราฟมาตรฐาน และค านวณเป็นปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดของ
ตวัอยา่งชา 
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4.5 การวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเม่ือวัดโดยการจับอนุมูลอิสระ DPPH 
เ ต รียมสารละลาย  DPPH ความ เข้มข้น  60 µmol และสารละลาย  Trolox (6-Hydroxy-2,5,7,8-

tetramethylchroman-2-carboxylic acid) ท่ีความเขม้ขน้ 0, 200, 400, 600, 800 และ 1,000 µmol 
ผสมสารละลาย Trolox แต่ละความเข้มข้น 50 ไมโครลิตร กับสารละลาย DPPH 1.95 mL เจือจาง

ตวัอยา่งชาทั้ง 5 กลุ่มท่ีเตรียมจาก 4.3 กลุ่มละ 4 ตวัอยา่งให้ไดค้วามเขม้ขน้ 1:50 จากนั้นน าตวัอยา่งชาท่ีเจือจางแลว้ 
50 ไมโครลิตร ไปผสมกบัสารละลาย DPPH 1.95 mL  

ตั้งสารทั้งหมดทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องในท่ีมืด 30 นาที แลว้น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงโดยวดัค่าดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคล่ืน 517 nm สร้างกราฟมาตรฐานโดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงของ Trolox 6 ความเขม้ขน้ จากนั้น
ค านวณค่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของตวัอย่างชาโดยเทียบค่าการดูดกลืนแสงท่ีวดัไดก้บัค่าท่ีไดจ้าก
กราฟมาตรฐาน  

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ผูวิ้จยัเปรียบเทียบปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาและชานม

ในแต่ละกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่ม  โดยก าหนดให้ค่า                  
p-value < 0.05 แสดงถึงความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยตั้งสมมติฐานว่าแต่ละกลุ่มมีการกระจาย
แบบปกติ และค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 

5. ผลการวิจัย 
ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดของตวัอย่างชา แสดงในตารางท่ี 2 พบว่า ตวัอย่างของชา ซ่ึงไดแ้ก่ ชาอิงลิช

เบรกฟาสต์ท่ีไม่ไดเ้ติมนม ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ท่ีเติมนมอลัมอนด์ ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ท่ีเติมนมววั ชาอิงลิชเบรก
ฟาสต์ท่ีเติมนมขา้ว และชาอิงลิชเบรกฟาสต์ท่ีเติมนมถัว่เหลือง ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ              
(p-value = 0.189) 

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระเม่ือวดัโดยการจบัอนุมูลอิสระ DPPH แสดงในตารางท่ี 3 ผูวิ้จยั
วิเคราะห์ค่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของกลุ่มตวัอยา่งชาชนิดต่าง ๆ ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ไม่พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value = 0.234). 
 
ตารางท่ี 2  ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด แสดงเป็น % weight/weight dry basis โดยเทียบกบัสารละลายมาตรฐาน  
 gallic acid 

 Total polyphenol (% w/w dry basis) 

Sample #1 #2 #3 #4 mean SD 
ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์+ น ้ากลัน่ 11.06 12.82 10.68 11.47 11.51 0.93 
ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์+ นมอลัมอนด ์ 11.18 11.51 10.99 12.06 11.43 0.47 
ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์+ นมววั 9.07 10.79 11.65 10.23 10.43 1.08 
ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์+ นมขา้ว 10.38 10.21 9.90 11.32 10.45 0.61 
ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์+ นมถัว่เหลือง 11.76 10.59 10.78 10.32 10.86 0.63 
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ตารางท่ี 3  ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระเม่ือวดัโดยการจบัอนุมูลอิสระ DPPH ของตวัอยา่งชา  
 ในหน่วย µmol Trolox/1 g dry basis โดยใชส้ารละลายมาตรฐาน Trolox 

Sample 
DPPH-Radical scavenging activity  

(µmol Trolox/1 g dry basis) 

#1 #2 #3 #4 mean SD 
ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์+ น ้ากลัน่ 2392.22 2375.44 1999.33 2245.22 2253.05 181.46 
ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์+ นมอลัมอนด ์ 2297.27 2434.49 2023.07 1847.90 2150.68 264.57 
ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์+ นมววั 2176.59 2011.68 2019.61 1759.16 1991.76 172.66 
ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์+ นมขา้ว 2126.47 1755.58 1986.13 1961.30 1957.37 152.92 
ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์+ นมถัว่เหลือง 2177.27 2250.99 2051.30 1874.04 2088.40 164.98 

 

6. อภิปรายผล  
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดในชาอิงลิชเบรกฟาสต์หลังจากเติมนมชนิดต่างกัน

สามารถเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ชาอิงลิชเบรกฟาสต ์ชาอิงลิชเบรกฟาสตท่ี์เติมนมอลัมอนด ์ชาอิงลิชเบรกฟาสต์
ท่ีเติมนมถัว่เหลือง ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ท่ีเติมนมขา้ว และชาอิงลิชเบรกฟาสต์ท่ีเติมนมววั อย่างไรก็ตามปริมาณ       
โพลีฟีนอลทั้งหมดในชาแต่ละกลุ่มตวัอย่างไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และความสามารถในการตา้น
อนุมูลอิสระของกลุ่มตวัอย่างชา สามารถเรียงจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ท่ี
เติมนมอลัมอนด์ ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ท่ีเติมนมถัว่เหลือง ชาอิงลิชเบรกฟาสตท่ี์เติมนมววั และชาอิงลิชเบรกฟาสต์
ท่ีเติมนมขา้ว และไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั 

การศึกษาดา้นผลของการเติมนมกบัความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาในอดีตมีทั้งท่ีพบว่า 
การเติมนมไม่มีผลใดๆ หรือมีผลเพ่ิมขึ้นหรือลดลงโดยขึ้นกบัวิธีท่ีใช้ในการวดั หรือมีผลลดความสามารถใน                
การตา้นอนุมูลอิสระ โดยในการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัวดัความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระโดยวดัการจบัอนุมูลอิสระ 
DPPH ในชาด าชนิดอิงลิชเบรกฟาสต ์

Kyle และคณะ (2007) พบว่าการเติมนมลงในชาด าไม่ส่งผลต่อปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดในเลือดของ
อาสาสมคัรเม่ือวดัท่ี 80 นาทีหลงัด่ืมชา van der Burg-Koorevaar และคณะ (2011) ท าการทดลองเพื่อประเมินผล
ของการเติมนมลงในชาด าต่อปริมาณคาเทชินท่ีถูกดูดซึมในอาสาสมคัร พบว่าการเติมนมไม่ไดท้  าให้ปริมาณคาเทชิน
ในพลาสมาของอาสาสมคัรเปล่ียนแปลง โดยอธิบายว่าสารประกอบเชิงซอ้นระหว่างโพลีฟีนอลกบัโปรตีนในนม
อาจถูกย่อยระหว่างการย่อยอาหาร การเติมนมลงในชาจึงไม่ลดปริมาณคาเทชินในพลาสมาจึงไม่มีผล                              
ลดความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชา 

การศึกษาโดย Bourassa และคณะ (2013) แสดงให้เห็นว่าการเติมโปรตีนอลัฟาเคซีนในโพลีฟีนอลจาก
ชาส่งผลต่อความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของสารโพลีฟีนอลโดยขึ้นกบัวิธีท่ีใช้วดั ซ่ึงความสามารถใน  
การตา้นอนุมูลอิสระของสารโพลีฟีนอลลดลงเม่ือวดัดว้ย ABTS free radical scavenging และ voltammetry ในทาง
ตรงข้ามเ ม่ือวัดด้วยวิธี lipid peroxidation inhibition พบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเพ่ิมขึ้ น 
Saovapakhiran และคณะ (2015) พบว่าการเติมนมลงในชาอูหลงส่งผลให้ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของ 
ชาอูหลงลดลงเม่ือวดัดว้ยวิธี ABTS free radical scavenging method และ cellular antioxidant activity assay ในทาง
ตรงขา้ม ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาอูหลงเพ่ิมขึ้นเม่ือวดัดว้ยวิธี ferrous ion-chelating assay  
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Ryan และ Petit (2009) ศึกษาผลของการเติมนมววัปริมาตร 10, 15 และ 20 มิลลิลิตร กบัความสามารถ
ในการตา้นอนุมูลอิสระของชาด า 200 มิลลิลิตร พบว่าการเติมนมท าให้ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของ
ชาด าท่ีวดัด้วยวิธี ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay ลดลง และพบว่าเม่ือใช้นมปริมาตรมากขึ้น 
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาด าย่ิงลดลงมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าปริมาณของนมท่ีมากขึ้นส่งผลให้
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาลดลงย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ีชนิดของโพลีฟีนอลในชาและชนิดของโปรตีนในนมก็ส่งผลต่อปฏิกิริยาระหว่างสารโพลีฟีนอล
กบัโปรตีนในนมเช่นกนั Hasni และคณะ (2011) พบว่าสารโพลีฟีนอลท่ีสกดัจากชาสามารถจบักบัทั้งอลัฟาเคซีน
และเบตาเคซีนได ้โดยท่ีเบตาเคซีนจบักบัโพลีฟีนอลไดส้ารประกอบเชิงซ้อนท่ีแขง็แรงกว่าอลัฟาเคซีน สารโพลีฟีนอล
ท่ีมีหมู่ -OH มากกว่าสามารถจบักบัเคซีนไดม้ากกว่า ชาแต่ละชนิดยงัมีสารโพลีฟีนอลเป็นองคป์ระกอบที่แตกต่าง
กัน โพลีฟีนอลท่ีพบเป็นสารหลักในชาเขียวคือ EC, ECG, EGC และ EGCG ในขณะท่ีโพลีฟีนอลท่ีพบเป็น                  
สารหลกัในชาด าคือทีอะเฟลวินและทีอะรูบิจิน (Del Rio และคณะ, 2004) เน่ืองจากใบชาผลิตมาจากพืชตระกูล            
ชา (Camellia sinensis) สภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ น ้ า และสารอาหาร มีผลต่อคุณภาพของใบชา 
(Hajiboland, 2017) ชาชนิดเดียวกันจากสถานท่ีปลูกท่ีแตกต่างกันจึงมีสารโพลีฟีนอลท่ีเป็นองค์ประกอบและ
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระแตกต่างกนั (Zhao และคณะ, 2019) ชาด าท่ีมาจากแหล่งผลิตท่ีแตกต่างกนัจึง
มีสารโพลีฟีนอลแตกต่างกนัและอาจท าให้ท าปฏิกิริยากบัโปรตีนในนมแตกต่างกนั  

การศึกษาน้ีพบว่าปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระลดลงหลงัจากมี
การเติมนมชนิดต่างๆ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากปฏิกิริยาระหว่างชากบัโปรตีนในนมมีความแตกต่างกนั
ได ้โดยขึ้นกบัอตัราส่วนของปริมาณนมท่ีเติมลงในชา ชนิดของนม ชนิดของชา และวิธีการวดัความสามารถ                
ในการตา้นอนุมูลอิสระ แมว่้าจะมีการศึกษาในอดีตท่ีบ่งช้ีว่าโปรตีนในนมสามารถท าปฏิกิริยากบัสารโพลีฟีนอล
ในชา การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าการเติมนมทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ นมอลัมอนด์ นมววั นมข้าว หรือนมถัว่เหลือง                 
ในอตัราส่วนนม 50 มิลลิลิตร และชา 200 มิลลิลิตร ไม่ลดความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาด าชนิด              
อิงลิชเบรกฟาสตเ์ม่ือวดัดว้ยวิธี DPPH radical scavenging assay อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
การศึกษาน้ีพบว่าการเติมนมอลัมอนด์ นมววั นมขา้ว หรือนมถัว่เหลือง ไม่ส่งผลต่อความสามารถใน

การตา้นอนุมูลอิสระของชา ผูท่ี้ตอ้งการด่ืมชาเพื่อคาดหวงัคุณสมบติัในการตา้นอนุมูลอิสระสามารถด่ืมชานมได ้
อีกทั้งนมอลัมอนด ์นมขา้ว และนมถัว่เหลือง สามารถใชแ้ทนนมววัไดใ้นผูท่ี้ไม่ด่ืมนมววัโดยไม่รบกวนคุณสมบติั
ของชาในการตา้นอนุมูลอิสระ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจยัต่อไปอาจท าไดโ้ดย 

(1)  ใชวิ้ธีการอื่นในการวดัความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชา 
(2)  ศึกษาปฏิกิริยาระหว่างโปรตีนในนมจากพืชและสารโพลีฟีนอลในชาเพ่ิมเติม 
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8. กติติกรรมประกาศ 
 เคร่ืองมือและสารท่ีใช้ในการท าวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บการสนับสนุนจากห้องปฏิบติัการของสถาบนัชาและ
กาแฟแห่งมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ขอบคุณ ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ และ รศ.ดร.วงเดือน ป้ันดี ส าหรับค าแนะน า
ท่ีมีคุณค่าอย่างย่ิงในขณะท่ีท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูท้  าวิจยัไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บจากการท าวิจยัคร้ังน้ี 
งานวิจยัน้ีไม่ไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือองคก์รไม่แสวงหาก าไร
ใดๆ 
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ความสามารถในการเข้าสู่เซลล์ของเช้ือเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลสิ สายพนัธ์ุท่ีแยกได้จาก
คลองรากฟันที่ล้มเหลวจากการรักษา  

CELL INTERNALIZATION OF E. FAECALIS ISOLATED FROM  
FAILED ROOT CANAL TREATED TEETH 
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บทคัดย่อ 
Enterococcus faecalis (E. faecalis) เป็นเช้ือท่ีพบว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือในฟันท่ีลม้เหลวจาก

การรักษา ซ่ึงประกอบดว้ย 2 สายพนัธ์ุคือสายพนัธ์ุท่ีไม่สามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดง (non-hemolytic) และ              
สายพนัธ์ุท่ีสามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดง (hemolytic) คุณสมบติัหน่ึงท่ีอาจเป็นปัจจยัก่อโรคส าคญัของเช้ือ คือ 
ความสามารถในการเกาะติด (total adhesion) และเขา้สู่เซลล ์(internalization) โดยอาจท าให้เช้ือแบคทีเรียสามารถ
หลบหลีกระบบภูมิคุม้กนัของโฮสต์ และตา้นทานต่อยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีท่ีใชใ้นการก าจดัเช้ือ งานวิจยัน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเกาะติดและเขา้สู่เซลล์เคอราติโนไซต์ (keratinocyte cell line 
H357) ระหว่างเช้ือ E. faecalis สายพนัธ์ุท่ีแยกไดท้างคลินิก ชนิด non-hemolytic และ hemolytic ดว้ย Microplated-
based cell invasion assay โดยเล้ียงเช้ือ E. faecalis จ านวน  108 CFU/ml ร่วมกับ keratinocyte cell line (H357)                
บ่มเป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากนั้นท าการนบัจ านวนแบคทีเรียท่ีเกาะติดและเขา้สู่เซลล ์

ผลการศึกษาพบว่า E. faecalis สายพนัธ์ุ hemolytic มีค่าความสามารถในการเกาะติดเซลลโ์ดยรวม (total 
adhesion) และค่าความสามารถในการเขา้สู่เซลล์ (internalization) สูงกว่าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบั
สายพัน ธ์ุ  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) 
ตามล าดบั) ในขณะท่ีสายพนัธ์ุ non-hemolytic สามารถเกาะติดภายนอกเซลล ์(externalization)ไดม้ากกว่าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (41.77±2.88 และ 18.34±5.12; p = 0.000 ตามล าดบั)  

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว่้า สายพนัธ์ุ hemolytic สามารถเกาะติดและเขา้สู่เซลลไ์ดดี้กว่าสายพนัธ์ุ 
non-hemolytic ซ่ึงเป็นไปไดว่้า E. faecalis ทั้ง 2 สายพนัธ์ุอาจมีความสามารถในการก่อโรคท่ีแตกต่างกนั โดยมีผล
จากความต่างของความสามารถดงักล่าว ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ: E. faecalis, การเขา้สู่เซลล,์ 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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 เช้ือท่ีพบว่ามีความเก่ียวข้องกับการติดเช้ือในฟันท่ีล้มเหลวจากการรักษา คือ Enterococcus faecalis  
(E. faecalis) มีหลากหลายงานวิจัยได้พบว่า E. faecalis บางสายพนัธ์ุสามารถสร้าง  hemolysin หรือ cytolysin      
ซ่ึงจดัไดว่้าเป็นปัจจยัก่อโรคท่ีรุนแรง จากการท่ีสามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดง มีความเป็นพิษต่อเซลลเ์จ้าบา้น 
ส่งผลให้มีการท าลายเซลล์เน้ือเย่ือเกิดขึ้น ปัจจยัการก่อโรคท่ีมีความส าคญัมากอย่างหน่ึงคือการมี Aggregation 
substance (AS) ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีแสดงออกบนผิวของเช้ือ กระตุน้การยึดเกาะกนัของแบคทีเรีย และรุกรานเขา้สู่
เซลล ์enterocyte ได ้(1) E. faecalis ภายในคลองรากฟันนั้น สามารถพบไดท้ั้ง 2 สายพนัธ์ุคือ non-hemolytic และ 
hemolytic ซ่ึงหากพบว่าเช้ือเหล่าน้ีสามารถรุกรานเขา้สู่เซลล์ได ้จะเพ่ิมความรุนแรงในการก่อโรค และยากต่อ            
การก าจดั เน่ืองจากเช้ือเหล่าน้ีจะสามารถหลบหลีกระบบภูมิคุม้กนัโฮสต์ (2 ) และตา้นทานต่อยาปฏิชีวนะหรือ
สารเคมีท่ีใช้ในการก าจดัเช้ือได ้(3) การศึกษาน้ีจึงต้องการเปรียบเทียบความสามารถในการเกาะติดและเขา้สู่ 
keratinocyte cell ระหว่างเช้ือ E. faecalis สายพนัธ์ุ  non-hemolytic กับ hemolytic ท่ีแยกได้จากคลองรากฟันท่ี
ลม้เหลวจากการรักษา 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขา้สู่ keratinocyte cell line H357 ของเช้ือ E. faecalis สายพนัธ์ุท่ี
แยกไดท้างคลินิกชนิด non-hemolytic และ hemolytic 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 E. faecalis เป็นแกรมบวกรูปร่างกลมหรือรี อาจพบอยูเ่ป็นเซลลเ์ด่ียว อยูเ่ป็นคู่ หรืออยูร่วมกนัเป็นสายส้ันๆ 
จุลชีพชนิดน้ีเป็นกลุ่ม facultative anaerobe พบไดใ้นการติดเช้ือยืดเย้ือ persistent periradicular lesion ถึงร้อยละ 

24-77 (4) บางคร้ังสามารถพบว่าเป็นเช้ือเพียงชนิดเดียวท่ีปรากฏในฟันท่ีเคยไดรั้บการรักษาคลองรากฟันมาแลว้แต่
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พบการมีรอยโรคปลายรากเกิดขึ้น (periradicular lesions) ทั้งยงัพบว่าเช้ือสามารถเขา้ไปอยูภ่ายใน dentinal tubule 
ได ้(5,6) 

 cytolysin toxin ของ E. faecalis หรือเ รียกอีกอย่างหน่ึงว่า  streptolysin มาจากการท่ี เ ช้ือในกลุ่ม 
Streptococci มีความสามารถในการสลายเม็ดเลือดแดงของทั้งในคน กระต่าย และมา้ โดยจะเห็นเป็น zone บน 
blood agar (7) และยงัสามารถสร้าง bacteriocin ท่ีมีความเป็นพิษต่อเซลลแ์ละแบคทีเรียหลายชนิด และมีความตา้นทานต่อ
ยาปฏิชีวนะอีกดว้ย โดยความสามารถในการสร้าง hemolysin นั้น พบไดท้ัว่ไปในแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและ 
แกรมลบ มีคุณสมบัติในการสลายเยื่อหุ้ม เซลล์ (membrane lytic properties) ทั้ งใน eukaryotic cells และ 
prokaryotic cellsได ้จากการสร้าง cytolysin หรือ bacteriocin อนัเป็นปัจจยัก่อโรค (8) นอกจากน้ียงัมีความสามารถ
ในการรุกรานไดใ้นส่วนของ urinary tract จากการมีแผลติดเช้ือ และสามารถรวมกลุ่มกนัไดใ้นบริเวณ heart tissue 
ก่อให้เกิด bacterial endocarditisได้ (9) โดยกระบวนการก่อโรคในระยะแรก มีการรวมกลุ่ม (colonization)                      
กนัท่ีบริเวณเยื่อบุผิวของโฮสต์ โดยมีการจบัดว้ย ligand ของแบคทีเรียบน host cells และตามมาดว้ยการรุกราน
ของแบคทีเรีย (internalization) เขา้สู่เซลล ์ซ่ึงถือเป็นกลไกก่อโรคท่ีส าคญั เน่ืองจากจะท าให้เช้ือแบคทีเรียสามารถ
หลบหลีกระบบภูมิคุม้กนัโฮสต ์(2) และตา้นทานต่อยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีท่ีใชใ้นการก าจดัเช้ือได ้(3)  
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 ความสามารถในการเกาะติดเซลล์โดยรวม ( total adhesion) การเข้าสู่เซลล์ ( internalization) และ                    
การเกาะติดเซลลภ์ายนอก (externalization) keratinocyte cell line H357 ของเช้ือ E. faecalis สายพนัธ์ุท่ีแยกไดท้าง
คลินิกชนิด non-hemolytic และ hemolytic ไม่แตกต่างกนั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 การเพาะเลีย้งเซลล์ keratinocyte cell line H357 

(1) เล้ียงเซลลด์ว้ยอาหารส าหรับเล้ียง keratinocyte KGM ท าการบ่มเซลลใ์นตูบ้่มท่ีอุณหภูมิ 37°C                      
มีความช้ืน และมีคาร์บอนไดออกไซด ์5% น าเซลลอ์อกจากภาชนะเล้ียงเม่ือเซลลมี์ปริมาณ 80-90% ของภาชนะ 

(2) ท าการถ่ายเซลล์ลงในถาดพลาสติกเล้ียงเซลล์ชนิด 24 หลุมแบบกน้แบน จ านวน 104 เซลลต์่อ
หลุม บ่มท่ีอุณหภูมิ 37˚C นาน 3 วนั ในบรรยากาศความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 95 คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5 หรือ
จนกว่าเซลลจ์ะมีปริมาณร้อยละ 90-95 ของภาชนะ 
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 4.2 การเตรียมเช้ือ 
(1) การศึกษาน้ีใชเ้ช้ือ E. faecalis สายพนัธ์ุตวัอยา่งท่ีแยกไดท้างคลินิกจ านวน 12 สายพนัธ์ุ คือ ชนิด 

non-hemolytic 6 สายพนัธ์ุ และ hemolytic 6 สายพนัธ์ุ โดยสุ่มเลือกจาก E. faecalis ทั้งหมดจ านวน 49 สายพนัธ์ุจาก
โครงการวิจยัของประไพสิทธ์ิ (10) และใช ้E. faecalis สายพนัธ์ุมาตรฐาน ATCC 19433 เป็นกลุ่มควบคุมบวก  

(2) น าเช้ือแต่ละสายพนัธ์ุมาปริมาณ 5 μl มาหยดลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ BA จากนั้น streak เช้ือเพ่ือให้
แยกเป็นโคโลนีเด่ียว ท าการเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 37˚C เวลา 24 ชัว่โมง เม่ือครบก าหนดเวลาบ่ม ใช ้loop แตะเช้ือท่ี
เป็นโคโลนีเด่ียว จ านวน 3-5 โคโลนี น ามาใส่ในหลอดทดลองท่ีปราศจากเช้ือขนาด 50 ml ซ่ึงมีอาหารเล้ียงเช้ือ
ชนิดเหลว BHI ปริมาตร20 ml จากนั้นน าไปบ่มในตูบ้่มเช้ือท่ี อุณหภูมิ 37˚C เวลา 24 ชัว่โมง ปรับปริมาณเช้ือใน 
DMEM โดยเปรียบเทียบความขุน่กบั McFarland No.0.5 จะไดเ้ช้ือปริมาณเท่ากบั 108 CFU/ml 

  4.3 ทดสอบความสามารถในการเข้าสู่ keratinocyte cell line H357 ของ เช้ือ E. faecalis สายพันธ์ุ
ตัวอย่างที่แยกได้ทางคลินิกชนิด hemolytic non-hemolytic และสายพันธ์ุมาตรฐาน ATCC 19433 (ดัดแปลง
วิธีการทดลองจาก Kintarak และคณะ ปี 2004) (11) 
 4.3.1 การทดสอบหาปริมาณเช้ือ E. faecalis ตั้งต้น  
 (1) ท าการนับโคโลนีเร่ิมตน้ของเช้ือท่ีท าการทดสอบ โดยดูดเช้ือ E. faecalis ท่ีปรับปริมาณ
เช้ือแบคทีเรียใน DMEM โดยเปรียบเทียบความขุ่นกับ McFarland No. 0.5 ปริมาณ 20 μl มาท า ten-fold serial 
dilution ดว้ยPBS  
 (2) น าแต่ละความเขม้ขน้ท่ีไดป้ริมาณ 10 μl มาเพาะเล้ียงบน BA ดว้ยวิธี dot plate น าเพลทเขา้
บ่มสภาวะ anaerobic incubator ท่ีอุณหภูมิ 37˚C เวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นตรวจนบัโคโลนี ของเช้ือ E. faecalis และ
จดบนัทึกผลเป็นค่า A0  

4.3.2 การทดสอบการเกาะตดิเซลล์โดยรวม (Total adhesion)  
(1) เติมเช้ือ E. faecalis สายพนัธ์ุท่ีแยกไดท้างคลินิกและสายพนัธ์ุมาตรฐาน ATCC 19433 

เตรียมไวแ้ลว้ในขั้นตน้ปริมาณ 1 ml ลงในแต่ละหลุมท่ีมีเซลลท่ี์ตอ้งการทดสอบ (โดยในขั้นตอนน้ีจะเตรียมเช้ือท่ี
บ่มร่วมกบัเซลลเ์หมือนกนั 2 ชุด) จากนั้นท าการบ่มเซลลแ์ละเช้ือทั้ง 2 ชุด เป็นเวลา 1 ชัว่โมงในตูบ้่มเช้ือ ท่ีอุณหภูมิ 
37˚C  

(2) เม่ือครบเวลาน าเซลล์ทั้ง 2 ชุด มาล้างด้วย PBS 2 คร้ัง เพ่ือล้างเช้ือท่ีไม่เกาะเซลล์ออก 
จากนั้นแบ่งเซลล์ 1 ชุด มาท าการนับจ านวนโคโลนีของเช้ือท่ีสามารถเกาะติดเซลล์ โดยการเติม PBS ร่วมกับ 
0.05% trypsin-EDTA 1 ml ทุกหลุม เพ่ือให้เซลล์หลุดจากพ้ืนของหลุมและนับจ านวนแบคทีเรียท่ีเกาะเซลล์                 
โดยท าการเจือจางแบบ ten-fold serial dilution ดว้ย PBS ปริมาณ 180 μl น าแต่ละความเขม้ขน้ท่ีไดป้ริมาณ 10 μl 
มาท าการเพาะเล้ียงบน BA ดว้ยวิธี dot plate น าเพลทเขา้บ่มท่ีอุณหภูมิ 37˚C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง  

   (3) นบัจ านวนโคโลนีและจดบนัทึกผลเป็นค่า A1 เพื่อน ามาค านวณค่า total adhesion ของเช้ือ
ตามสูตร % Total adhesion = (log A1/ log A0) x 100 

4.3.3 การทดสอบการเข้าสู่เซลล์ (Internalization)  
(1) น าเซลล์ชุดท่ี 2 หลังจากล้างเซลล์ตามขั้นตอน มาท าการเติมยาปฏิชีวนะ gentamicin                

ความเขม้ขน้ 200 μg ต่อ ml ท่ีละลายดว้ย DMEM ในแต่ละหลุม หลุมละ 1 ml เพื่อฆ่าเช้ือท่ีเกาะอยู่บริเวณรอบๆ 
ผิวเซลล ์บ่มเซลลต์่อในตูบ้่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37˚C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 
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(2) จากนั้นลา้งดว้ย PBS 2 คร้ัง แลว้จึงเติม PBS ร่วมกบั 0.05% trypsin-EDTA 1 ml ทุกหลุม
และน ามาเจือจางแบบ ten-fold serial dilution ดว้ย PBS ปริมาณ 180 μl น าแต่ละความเขม้ขน้ท่ีได ้ปริมาณ 10 μl 
มาเพาะเล้ียงบน BA ดว้ยวิธี dot plate น าเพลทเขา้บ่มท่ีอุณหภูมิ 37˚C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง  

(3) นบัจ านวนโคโลนีและจดบนัทึกผลเป็นค่า A2 เพื่อน ามาค านวณค่า internalization ของเช้ือ
ตามสูตร % Internalization = (log A2/ log A0) x 100 
 4.3.4 การทดสอบการเกาะตดิภายนอกเซลล์ (Externalization) 
 % Externalization = % Total adhesion - % Internalization 
 4.4 ตรวจสอบการเข้าสู่ keratinocyte cell line H357 ของเช้ือ E. faecalis โดยใช้ Transmission electron 
microscope  
 (1) เลือกเช้ือ E. faecalis สายพนัธ์ุท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเขา้สู่เซลลม์ากท่ีสุด (จากผลการทดลองท่ี 4.3.3) 
จากนั้นด าเนินการตามขั้นตอนการทดสอบการเขา้สู่เซลล ์(ขั้นตอนท่ี 4.3.1-4.3.3) 
 (2) ท าการคงสภาพเซลล์ดว้ย 3% Glutaraldehyde จากนั้นส่งให้ส านักเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
การทดสอบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อท าการบนัทึกภาพการเขา้สู่เซลล ์ keratinocyte cell line H357 ของ
เช้ือ E. faecalis โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องผา่น Transmission electron microscope 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเปรียบเทียบความสามารถในการเกาะติดเซลลโ์ดยรวม การเขา้สู่เซลล ์และการเกาะติดเซลลภ์ายนอก 
keratinocyte cell line H357 ของเช้ือ E. faecalis สายพนัธ์ุท่ีแยกไดท้างคลินิกชนิด non-hemolytic และ hemolytic 
จ านวนชนิดละ 6 สายพนัธ์ุ หากมีการกระจายตวัท่ีปกติ จะใช้ t-test แต่หากพบว่ามีการกระจายตวัแบบไม่ปกติ              
จะใช ้Mann whitney u test 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองพบว่า E. faecalis สายพนัธ์ุตวัอยา่งท่ีแยกไดท้างคลินิก มีความสามารถในการเกาะติด
เซลลโ์ดยรวม (total adhesion) ความสามารถในการเขา้สู่เซลล ์(internalization) และความสามารถในการเกาะติด
ภายนอกเซลล ์(externalization) ไดสู้งกว่า E. faecalis สายพนัธ์ุมาตรฐาน ATCC19433 โดย E. faecalis สายพนัธ์ุ
ท่ีแยกได้ทางคลินิกชนิด hemolytic มีค่าการเกาะติดเซลล์โดยรวมและเข้าสู่เซลล์เคอราติโนไซต์สูงกว่า  non-
hemolytic อย่างมีนัยส าคญั (p = 0.000) โดยมีค่าการเกาะติดเซลล์โดยรวมร้อยละ 91.05±0.72 และ 77.89±2.67 
ตามล าดบั ค่าการเขา้สู่เซลลร้์อยละ 73.80±4.61 และ 36.11±2.70 ตามล าดบั แต่อย่างไรก็ตามค่าความสามารถใน
การเกาะติดภายนอกเซลล ์ของเช้ือ E. faecalis สายพนัธ์ุท่ีแยกไดท้างคลินิกชนิด non-hemolytic สูงกว่า hemolytic 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p = 0.000) ท่ีร้อยละ 41.77±2.88 และ 18.34±5.12 ตามล าดบั ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2558 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Total adhesion Internalization Externalization

P
er

ce
n

ta
ge

 o
f 
E.
fa
ec
a
lis

co
u

n
t

Non-hemolytic Hemolytic ATCC19433

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2 ความสามารถในการเกาะติดเซลลโ์ดยรวม (total adhesion) การเขา้สู่เซลล ์(internalization)  
และการเกาะติดภายนอกเซลล ์(externalization) เคอราติโนไซต ์ของ E. faecalis สายพนัธ์ุตวัอยา่ง 

ท่ีแยกไดท้างคลินิก ชนิด non-hemolytic, hemolytic และสายพนัธ์ุมาตรฐาน ATCC 19433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่3  ภาพ TEM แสดงการเขา้สู่  keratinocyte cell line H357 ของเช้ือ E. faecalis 
 

6. อภิปรายผล  
 การลม้เหลวจากการรักษาคลองรากฟันจนเกิดการอกัเสบไปยงัเน้ือเย่ือรอบปลายรากฟันนั้น สาเหตุหลกั
คือเช้ือแบคทีเรียท่ีหลงเหลืออยู่ภายในคลองรากฟัน การศึกษาพบว่า เช้ือท่ีพบว่าเป็นสาเหตุหลกัคือ E. faecalis 
โดยพบไดร้้อยละ 24-27 (4) จากการศึกษาของประไพสิทธ์ิ (10) ท่ีไดท้  าการศึกษาชนิดของ E. faecalis จากคลองรากฟัน
ท่ีได้รับการรักษาคลองรากฟันล้มเหลว พบว่ามีทั้งสายพนัธ์ุท่ีไม่สามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดงได้ (non-
hemolytic) และสายพนัธ์ุท่ีสามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดงได้ (hemolytic) โดยหากจะศึกษาความสามารถใน               
การก่อโรคในช่องปากนั้น การเลือก keratinocyte cell line H357 ซ่ึงมาจากเซลลม์ะเร็งเยื่อบุช่องปากเป็นตวัแทน
ในการศึกษา จึงมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นเซลลส่์วนใหญ่ในช่องปาก ท าให้ผลมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

* 

* 
 * 

* 
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 เม่ือเปรียบเทียบความสามารถของเช้ือ  E. faecalis สายพนัธ์ุท่ีแยกไดท้างคลินิกชนิด non-hemolytic และ 
hemolytic ในการเกาะติดเซลล์โดยรวมและเขา้สู่เซลล์เคอราติโนไซต์ พบว่ากลุ่ม hemolytic มีความสามารถใน
การเกาะติดเซลล์โดยรวมและเขา้สู่เซลล์ไดดี้กว่า  non-hemolytic อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยกลไกท่ีคาดว่า
เก่ียวข้องคือ Pore-forming-toxins (PFTs) ซ่ึงเป็นสารพิษท่ีสร้างจากเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกเช่น E. faecalis, 
S.aureus, S.pneumoniae เฉพาะกลุ่มท่ีสามารถผลิต hemolysin หรือชนิด hemolytic โดยมีผลคือสามารถท าลาย 
epithelial cell barrier ของโฮสต์เซลล์ ท าให้เช้ือสามารถรุกรานเข้าสู่เซลล์ได้ (12) และปัจจัยในเร่ืองของการมี 
intergrin(13,14) กบั fibronectin (15) ซ่ึงเป็นไกลโคโปรตีนบนผิวเซลล์ ท่ีจะช่วยในการยึดเกาะกนัระหว่าง eukaryotic 
cell กับเช้ือแบคทีเรีย (16)  โดยสอดคล้องกันกับการศึกษาของ Kintarak และคณะ (11) ท่ีท  าการศึกษาในเช้ือ S. 
aureus กบั เซลลเ์คอราติโนไซต์ แลว้พบว่าการท่ีเช้ือจะเกาะติดและเขา้สู่เซลลไ์ดน้ั้น มาจาก fibronectin-binding 
protein ของเช้ือแบคทีเรีย ร่วมกบัการท่ีโฮสต์เซลลมี์ intergrins เป็นการส่งเสริมให้เช้ือเกาะติดและเขา้สู่เซลลไ์ด ้
และการศึกษาของ Goldman และคณะ (17) พบว่าเช้ือ S. aureus ชนิด hemolytic จะมีกระบวนการท่ีสามารถกระตุน้
ท าให้เซลลส์ร้าง β1-intergrins เพ่ิมมากขึ้น เป็นผลในการเพ่ิมโอกาสท่ีเช้ือจะเกาะติดและเขา้สู่เซลลไ์ด ้นอกจากน้ี
มีการศึกษาท่ีระบุว่าเช้ือชนิด hemolytic ยงัมีความสามารถในการยอ่ยสลายนิวโทรฟิลและแมคโครฟาจได ้ซ่ึงเป็น
การรุกรานระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกาย (18) เหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นสนับสนุนผลของการศึกษาน้ี ท่ีพบว่า                         
E. faecalis สายพนัธ์ุท่ีแยกได้ทางคลินิกชนิด hemolytic มีค่าความสามารถในการเกาะติดเซลล์โดยรวมและ                 
ค่าความสามารถในการเขา้สู่เซลล์ไดสู้งกว่าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกับ non-hemolytic และคาดว่า                      
E. faecalis สายพนัธ์ุท่ีแยกได้ทางคลินิกชนิด hemolytic จะมีศกัยภาพในการรุกรานและก่อโรคไดรุ้นแรงกว่า 
เน่ืองจากการท่ีเช้ือสามารถเขา้สู่เซลลไ์ดน้ั้น อาจท าให้เช้ือแบคทีเรียสามารถหลบหลีกระบบภูมิคุม้กนัของโฮสต์ 
และตา้นทานต่อยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีท่ีใชใ้นการก าจดัเช้ือ ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาต่อไป 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) การท่ีเช้ือสามารถเขา้สู่เซลล์ไดน้ั้น จะท าให้เช้ือสามารถหลบหลีกระบบภูมิคุม้กนัโฮสต์และ
ตา้นทานต่อยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีท่ีใชใ้นการก าจดัเช้ือได ้จึงอาจตอ้งเปล่ียนชนิดหรือความเขม้ขน้ของยาหรือ
สารเคมีท่ีมีความสามารถให้การก าจดัเช้ือท่ีสูงขึ้น 

(2) E. faecalis สายพนัธ์ุท่ีแยกได้ทางคลินิกชนิด hemolytic มีความสามารถในการเกาะติดเซลล์
โดยรวมและสามารถเขา้สู่เซลลไ์ดสู้งกว่า non-hemolytic ซ่ึงมีความเป็นไปไดว่้าจะท าให้เช้ือมีศกัยภาพในการก่อโรค
ท่ีรุนแรงขึ้น จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผนในการรักษาอยา่งดี 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเกาะติดและการเข้าสู่เซลล์ของเช้ือ                      

E. faecalis กบัความรุนแรงในการก่อโรคการอกัเสบรอบปลายรากฟัน ในแง่ของระดบัการปวด ขนาดของรอย
โรคปลายรากฟัน การมีหรือไม่มีรูเปิดของตุ่มหนอง  

(2) ควรมีการศึกษาถึง ยีน hemolysin ซ่ึงเป็นยีนใน E. faecalis สายพนัธ์ุ hemolytic ท่ีอาจมีผลท าให้
เช้ือสายพนัธ์ุ hemolytic มีความสามารถในการเกาะติดและเขา้สู่เซลลไ์ดดี้กว่าสายพนัธ์ุ non-hemolytic 
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บทคัดย่อ 
บทน า: การจดัฟันเพียงอยา่งเดียวเพื่ออ าพรางความผิดปกติของโครงสร้างขากรรไกร โดยการเคล่ือนฟัน

กรามล่างไปดา้นไกลกลางเป็นหน่ึงในแนวทางการรักษาผูป่้วยท่ีมีโครงสร้างกระดูกขากรรไกรและการสบฟัน
ผิดปกติประเภทท่ีสาม หน่ึงในปัจจยัท่ีก าหนดความส าเร็จในการรักษา คือ ปริมาณกระดูกเบา้ฟันในบริเวณรีโทโมลาร์ 
ซ่ึงการคงอยูข่องกระดูกเบา้ฟันนั้นขึ้นอยูก่บัการมีอยูข่องฟัน 

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกระดูกส าหรับเคล่ือนฟันกรามล่างไปดา้นไกลกลางในบริเวณ               
รีโทโมลาร์ ระหว่างผูป่้วยกลุ่มท่ีไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสาม มีประวติัถอนหรือผ่าตดัฟันกรามซ่ีท่ีสาม มีฟันกรามซ่ีท่ี
สามขึ้นเตม็ท่ีและมีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟีจ านวน 
120 ภาพในบริเวณรีโทรโมลาร์ของขากรรไกรล่างของผูป่้วยท่ีมีโครงสร้างกระดูกขากรรไกรแบบท่ีหน่ึง สองและ
สาม ท าการวดัปริมาณกระดูกในบริเวณรากฟัน ระยะระหว่างจุดก่ึงกลางดา้นล้ินของรากฟันดา้นไกลกลางของฟัน
กรามล่างแทซ่ี้ท่ีสองถึงขอบดา้นในกระดูกทึบดา้นล้ินของขากรรไกรล่างส่วนล าตวั ขนานกบัเส้นอา้งอิงท่ีระดบั
ความสูงแตกต่างกนั 4 ระดบั (2, 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร) จากรอยต่อเคลือบฟันกบัเคลือบรากฟันของฟันกรามล่าง
แทซ่ี้ท่ีสอง ไปทางปลายรากฟัน  
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ผลการศึกษา: กลุ่มฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเตม็ท่ีและกลุ่มฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน มีระยะท่ีวดัได้
มากกว่ากลุ่มไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสามและกลุ่มมีประวติัถอนหรือผ่าตดัฟันกรามซ่ีท่ีสามอยา่งมีนยัส าคญัในทุกระดบั
ความสูง (p<0.001) ในขณะท่ีกลุ่มไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสามมีระยะท่ีวดัไดม้ากกว่ากลุ่มมีประวติัถอนหรือผ่าตดัฟัน
กรามซ่ีท่ีสามอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.001) ท่ีระดบัความสูง 2 มิลลิเมตร 

บทสรุป: กลุ่มท่ีมีการขึ้นของฟันกรามซ่ีท่ีสามมีปริมาณกระดูกส าหรับเคล่ือนฟันกรามไปดา้นไกลกลาง
มากกว่ากลุ่มท่ีไม่พบการมีอยูข่องฟันกรามซ่ีท่ีสาม 
 
ค าส าคัญ: ฟันกรามซ่ีท่ีสาม, การเคล่ือนฟันกรามล่างไปดา้นไกลกลาง, 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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 แนวทางการรักษาผูป่้วยท่ีมีโครงสร้างกระดูกขากรรไกรและการสบฟันผิดปกติประเภทท่ีสาม ไดแ้ก่ 
การจดัฟันร่วมกบัการผ่าตดัขากรรไกร หรือ การจดัฟันเพียงอย่างเดียวเพื่ออ าพรางความผิดปกติของโครงสร้าง
ขากรรไกร (Jing, Han, Guo, Li, & Bai, 2013) ซ่ึงการรักษาโดยการจดัฟันเพียงอยา่งเดียวนั้นเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ี
มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกเพียงเลก็นอ้ยถึงปานกลาง (K. Chen & Cao, 2015) ในปัจจุบนัการเคล่ือนฟัน
กรามล่างไปด้านไกลกลาง (mandibular molar distalization) โดยอาศัยหลกัยึดชั่วคราว (temporary anchorage  
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device) ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการจดัฟันชนิดไม่ถอนฟันเพื่อแกไ้ขลกัษณะของการสบฟันผิดปกติประเภทท่ี
สาม (Kook et al., 2016) ในปัจจุบนัทนัตแพทยจ์ดัฟันสามารถเคล่ือนฟันกรามล่างไดใ้นปริมาณมาก เม่ือใชห้มุด
เกลียวขนาดเล็กเป็นหลกัยึดชั่วคราว พบว่าสามารถเคล่ือนฟันกรามล่างไปด้านไกลกลางได้ถึง 5 มิลลิเมตร 
(Agarwal, Shah, Yadav, & Nanda, 2014) อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเคล่ือนฟันนั้นถูกจ ากดัโดยลกัษณะทางกาย
วิภาคท่ีเป็นขอบเขตดา้นทา้ยสุดในการเคล่ือนฟันกรามล่าง โดยขอบเขตดา้นทา้ยสุดในการเคล่ือนฟันกรามล่างไป
ดา้นไกลกลาง คือ กระดูกทึบดา้นล้ินของขากรรไกรล่างส่วนล าตวั (lingual cortex of the mandibular body) (Choi, 
Kim, Yang, & Lee, 2018) หากมีกระดูกเบา้ฟันบริเวณดา้นทา้ยของรากฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีสองมาก ก็จะมีพ้ืนท่ีใน
การเคล่ือนฟันกรามล่างไปดา้นไกลกลางไดม้าก โดยการคงอยู่ของกระดูกเบา้ฟันนั้นสัมพนัธ์กบัการมีอยูข่องฟัน 
และกระดูกเบา้ฟันจะมีการสะสมตามการเคล่ือนท่ีของฟัน หากมีการถอนฟัน กระดูกเบา้ฟันจะมีการฝ่อลีบลงเม่ือ
ระยะเวลาผ่านไป (Jonasson, Skoglund, & Rythén, 2018) ซ่ึงถา้ไม่มีปริมาณกระดูกท่ีเพียงพอในบริเวณดงักล่าว 
จะส่งผลให้ไม่สามารถเคล่ือนฟันกรามล่างไปได ้ดงันั้นการเคล่ือนฟันกรามล่างไปดา้นไกลกลาง จึงจ าเป็นตอ้ง
อาศยัทั้งเคร่ืองมือทางทนัตกรรมจดัฟันท่ีมีประสิทธิภาพและปริมาณกระดูกเบา้ฟันท่ีเพียงพอ  
 ฟันกรามซ่ีท่ีสามเป็นฟันซ่ีท่ีมีการฝังคุดมากท่ีสุด (Dachi & Howell, 1961) ซ่ึงมีการศึกษาบทบาทของ
ฟันกรามซ่ีท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางทนัตกรรมจดัฟันในหลายแง่มุม เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างฟันกรามซ่ีท่ี
สามกบัการซ้อนเกของฟัน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขึ้นหรือการฝังคุดของฟันกรามซ่ีท่ีสาม ผลของการถอนฟันแทท่ี้มี
ต่อฟันกรามซ่ีท่ีสาม เป็นตน้ (Almpani & Kolokitha, 2015) แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาใดท่ีศึกษาบทบาทของ
ฟันกรามซ่ีท่ีสามท่ีมีต่อการสะสมของกระดูกเบ้าฟันในบริเวณรีโทรโมลาร์ (retromolar area) ดังนั้น ผูวิ้จัยจึง
ตอ้งการศึกษาผลของการมีอยู่ของฟันกรามซ่ีท่ีสามต่อปริมาณของกระดูกเบา้ฟันท่ีใชใ้นการเคล่ือนฟันกรามไป
ดา้นไกลกลางในบริเวณรีโทรโมลาร์ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

                เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกระดูกเบา้ฟันส าหรับเคล่ือนฟันกรามไปดา้นไกลกลางในบริเวณรีโทโมลาร์
ระหว่างผูป่้วยกลุ่มท่ีไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสาม (agenesis), มีประวติัถอนหรือผ่าตดัฟันกรามซ่ีท่ีสาม (history of third 
molar removal), มีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเต็มท่ี (fully erupted) และมีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน(partial 
erupted) 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีของ Frost (Frost, 1989) กล่าวว่า กระดูกจะมีการปรับรูปตามแรงกระตุ้นเชิงกลท่ีได้รับ                                
ซ่ึ งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปรับรูปของกระดูกเบ้า ฟันได้  Carlsson (Carlsson, 1967) ติดตาม                                   
การเปล่ียนแปลงของกระดูกเบ้าฟันในขากรรไกรล่างเป็นเวลา 5 ปีหลังจากถอนฟัน พบว่ากระดูกเบ้าฟันมี                      
การละลายตวัและฝ่อลีบลง ซ่ึงในผูป่้วยบางรายมีการละลายตวัของกระดูกเบา้ฟันเป็นปริมาณมาก จากทฤษฎีและ
งานวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า กระดูกเบา้ฟันมีการเปล่ียนแปลงตามการมีอยู่ของฟันและแรงกระตุน้เชิงกล             
(แรงบดเคี้ยว) ท่ีไดรั้บ 
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 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                                     ตัวแปรอิสระ                                                                                 ตัวแปรตาม  
                     การมีอยู่ของฟันกรามซ่ีที่สาม                                     

- ไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสาม                                                                             ปริมาณของกระดูกเบา้ฟันส าหรับเคล่ือน 
- มีประวติัถอนหรือผา่ตดัฟันกรามซ่ีท่ีสาม                                        ฟันกรามไปดา้นไกลกลางในบริเวณรีโทโมลาร์    
- มีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเตม็ท่ี                               
- มีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน                                     

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 กลุ่มท่ีมีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเต็มท่ีและมีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน มีปริมาณกระดูกเบา้ฟัน
ส าหรับเคล่ือนฟันกรามไปดา้นไกลกลางในบริเวณรีโทโมลาร์มากกว่าคนไขก้ลุ่มท่ีไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสามและกลุ่ม
มีประวติัถอนหรือผา่ตดัฟันกรามซ่ีท่ีสาม 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
         4.1 แบบแผนการวิจัย  
         การศึกษายอ้นหลงัเชิงพรรณนา 
         4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
         ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟีจ านวน 120 ภาพในบริเวณรีโทรโมลาร์ของผูป่้วยท่ีมีโครงสร้าง
กระดูกขากรรไกรแบบท่ีหน่ึง สองและสามท่ีเขา้รับบริการ ณ คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ยอ้นหลงั 5 ปี นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563        
         4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
          - เคร่ืองถ่ายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี  
          - โปรแกรมแสดงภาพสามมิติ ดอลฟิน (Dolphin 3D Imaging software) 
         4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 
                ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟีจ านวน 120 ภาพในบริเวณรีโทรโมลาร์ของผูป่้วยท่ีมี
โครงสร้างกระดูกขากรรไกรแบบท่ีหน่ึง สองและสาม ถูกจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ภาพจ านวนเท่ากนั 
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสาม, มีประวติัถอนหรือผ่าตดัฟันกรามซ่ีท่ีสาม, มีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเต็มท่ีและ               
มีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน  
                ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟีถูกแสดงผลผ่านโปรแกรมแสดงภาพสามมิติดอลฟิน                         
จัดต าแหน่งภาพรังสีโดยใช้ระนาบสบฟันในขากรรไกรล่าง (mandibular occlusal plane) ซ่ึงเช่ือมต่อระหว่าง                
ปุ่ มฟันดา้นแกม้ใกลก้ลางของฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีหน่ึงและปลายฟันตดัล่างแทซ่ี้ท่ีหน่ึงเป็นระนาบอา้งอิง ท าการวดั
ปริมาณกระดูกในบริเวณรากฟัน โดยวดัระยะระหว่างจุดก่ึงกลางดา้นล้ินของรากฟันดา้นไกลกลางของฟันกราม
ล่างแทซ่ี้ท่ีสองถึงขอบดา้นในกระดูกทึบดา้นล้ินของขากรรไกรล่างส่วนล าตวั ขนานกบัเส้นอา้งอิง (เส้นท่ีลากผา่น
ร่องกลางฟันของฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีหน่ึงและสอง) ท่ีระดบัความสูงแตกต่างกนั 4 ระดบั (2, 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร) 
จากรอยต่อเคลือบฟันกบัเคลือบรากฟันของฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีสองไปทางปลายรากฟัน  

1 2 
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         4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
         สถิติ ANOVA and Multiple comparisons ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

5. ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 แสดงระยะท่ีวดัได ้(มิลลิเมตร) ของตวัอย่างแต่ละกลุ่มท่ีระดบัความสูง 2, 4, 6 และ 8 มิลลิเมตรจาก
รอยต่อเคลือบฟันกบัเคลือบรากฟันของฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีสองไปทางปลายรากฟัน 

ระดบัความสูง กลุ่ม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2 มิลลเิมตร ไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสาม 3.7 1.4 

มีประวติัถอนหรือผา่ตดัฟันกรามซ่ีท่ีสาม 2.6 1.2 
ฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเต็มท่ี 6.4 1.2 
มีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน 5.3 1.3 

4 มิลลเิมตร ไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสาม 2.8 1.3 
มีประวติัถอนหรือผา่ตดัฟันกรามซ่ีท่ีสาม 2.1 1.0 
ฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเต็มท่ี 5.5 1.5 
มีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน 4.9 1.2 

6 มิลลเิมตร ไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสาม 2.3 1.3 
มีประวติัถอนหรือผา่ตดัฟันกรามซ่ีท่ีสาม 1.6 1.2 
ฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเต็มท่ี 4.3 1.4 
มีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน 3.5 1.4 

8 มิลลเิมตร ไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสาม 1.7 1.2 
มีประวติัถอนหรือผา่ตดัฟันกรามซ่ีท่ีสาม 1.3 1.2 
ฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเต็มท่ี 3.6 1.4 
มีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน 3.3 1.3 

 

ภาพที่ 1 แสดงเส้นอา้งองิ : เส้นท่ีลากผา่นร่องกลาง
ฟันของฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีหน่ึงและสอง 

 

ภาพที่ 2 แสดงระยะท่ีวดัได ้: ระยะระหว่างจดุ
ก่ึงกลางดา้นล้ินของรากฟันดา้นไกลกลาง
ของฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีสอง (DL7) ถึงขอบ
ดา้นในกระดูกทึบดา้นล้ินของขากรรไกรล่าง
ส่วนล าตวั ขนานกบัเส้นอา้งอิง 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบระยะท่ีวดัได ้(มิลลิเมตร) ของตวัอยา่งแต่ละกลุ่มท่ีระดบัความสูง 2, 4, 6 และ 8 
มิลลิเมตรจากรอยต่อเคลือบฟันกบัเคลือบรากฟันของฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีสองไปทางปลายรากฟัน 

 
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มท่ีมีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเตม็ท่ีและมีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียงบางส่วน มีระยะท่ีวดั

ไดม้ากกว่ากลุ่มไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสามและกลุ่มมีประวติัถอนหรือผา่ตดัฟันกรามซ่ีท่ีสามอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.001) 
ในทุกระดบัความสูง, กลุ่มท่ีมีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเต็มท่ี มีระยะท่ีวดัไดไ้ม่แตกต่างจากกลุ่มมีฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้น
เพียงบางส่วนในทุกระดบัความสูง ในขณะท่ีกลุ่มไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสามมีระยะท่ีวดัไดม้ากกว่ากลุ่มมีประวติัถอน
หรือผา่ตดัฟันกรามซ่ีท่ีสามอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.001) ท่ีระดบัความสูง 2 มิลลิเมตร 

 

6. อภิปรายผล  
 ในปัจจุบนั มีการน าภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟีมาใชอ้ย่างแพร่หลายมากขึ้นในการรักษา
ทางทนัตกรรมจดัฟัน เน่ืองจาก สามารถแสดงลกัษณะของกระดูกไดใ้น 3 ระนาบ ท าให้สามารถเห็นรายละเอียด
ของกระดูกไดช้ดัเจน เช่น รูปร่าง ความกวา้ง ความยาว ความสูงและความลาดเอียงของกระดูก เป็นตน้ (Kapila & 
Nervina, 2015) 
  เดิมทนัตแพทยจ์ดัฟันเช่ือว่าขอบเขตดา้นทา้ยสุดในการเคล่ือนฟันกรามล่างไปดา้นไกลกลาง คือ ขอบ
ดา้นหนา้ของกระดูกเรมสั (anterior border of the ascending ramus) ซ่ึงเป็นลกัษณะทางกายวิภาคท่ีเห็นในภาพรังสี
ดา้นขา้งเซฟาโลแกรม และระยะท่ีสามารถเคล่ือนฟันกรามล่างไปดา้นไกลกลางได ้คือระยะระหว่างตวัฟันกราม
ล่างซ่ีท่ีสองถึงขอบด้านหน้าของกระดูกเรมัส (L.-L. Chen, Xu, Jiang, Zhang, & Lin, 2010) Kim SJ และคณะ 
(S.-J. Kim, Choi, Baik, Park, & Lee, 2014) ไดท้  าการศึกษาปริมาณของกระดูกเบา้ฟันส าหรับเคล่ือนฟันกรามล่าง
ไปดา้นไกลกลางในบริเวณรีโทรโมลาร์ท่ีความสูงแตกต่างกนั 5 ระดบั (2, 4, 6, 8 และ 10 มิลลิเมตรจากรอยต่อ
เคลือบฟันกบัเคลือบรากฟันของฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีสองไปทางปลายราก)  จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโม
กราฟฟี พบว่ากระดูกเบา้ฟันในส่วนของรากฟันเป็นตวัก าหนดปริมาณการเคล่ือนท่ีของฟันกรามล่างไปดา้นไกล
กลางท่ีแทจ้ริง โดยระยะท่ีวดัได้จะมีค่าน้อยลงเม่ือเขา้สู่ปลายรากฟัน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ี ท่ีพบว่า
ระยะท่ีวดัไดใ้นทุกกลุ่มนั้นมีค่าน้อยลงเม่ือเขา้สู่ปลายรากฟันเช่นเดียวกนั ซ่ึงสาเหตุท่ีมีปริมาณกระดูกนอ้ยลงใน
บริเวณปลายรากฟันนั้น เกิดจากลกัษณะทางกายวิภาคของแอ่งต่อมน ้ าลายใตข้ากรรไกรล่าง (submandibular 
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fossa) ท่ีมีความคอดเวา้บริเวณใตต้่อรากฟันกรามล่างแทซ่ี้ท่ีหน่ึงและสอง Kim HJ และคณะ  (H.-J. Kim, Jang, & 
Park, 2019) จึงแนะน าว่าในคนไขท่ี้ตอ้งการเคล่ือนฟันกรามล่างไปดา้นไกลกลางในปริมาณมาก ควรมีการประเมิน
ปริมาณกระดูกในบริเวณดงักล่าวโดยการถ่ายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟีก่อนเร่ิมท าการรักษาทาง
ทนัตกรรมจดัฟัน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหากบัรากฟัน 
 ในการศึกษาน้ี ไดท้  าการเปรียบเทียบระยะท่ีวดัไดร้ะหว่าง 4 กลุ่มตวัอย่างตามการมีอยู่ของฟันกรามซ่ีท่ี
สาม พบว่ากลุ่มท่ีมีการขึ้นของฟันกรามซ่ีท่ีสาม (กลุ่มฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเตม็ท่ีและกลุ่มฟันกรามซ่ีท่ีสามขึ้นเพียง
บางส่วน) มีปริมาณกระดูกส าหรับเคล่ือนฟันกรามไปดา้นไกลกลางมากกว่ากลุ่มท่ีไม่พบการมีอยู่ของฟันกราม                
ซ่ีท่ีสาม (กลุ่มไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสามและกลุ่มมีประวติัถอนหรือผ่าตดัฟันกรามซ่ีท่ีสาม) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
เร่ืองการคงอยูข่องกระดูกเบา้ฟันสัมพนัธ์กบัการมีอยูข่องฟัน (Jonasson et al., 2018)  
 กลุ่มไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสามมีระยะท่ีวดัไดม้ากกว่ากลุ่มมีประวติัถอนหรือผ่าตดัฟันกรามซ่ีท่ีสามอย่างมี
นัยส าคญัเฉพาะท่ีระดบัความสูง 2 มิลลิเมตร ซ่ึงเป็นส่วนบนของกระดูกเบา้ฟัน สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเกิดจาก 
การละลายตวัของกระดูกเบา้ฟันภายหลงัการถอนฟัน Araujo และคณะ (Misawa, Lindhe, & Araújo, 2016) พบว่า
ภายหลงัการถอนฟัน กระดูกเบ้าฟันจะมีการเปล่ียนแปลงทั้งในส่วนของความกวา้งและความสูงของกระดูก                 
เบา้ฟัน โดยเฉพาะหากมีการถอนฟันกราม จะมีการเปล่ียนแปลงของกระดูกเบา้ฟันมาก  จากการศึกษาของ Lindhe 
และคณะ (Lindhe, Karring, & Lang, 2009) ท่ีสังเกตการเปล่ียนแปลงของกระดูกเบา้ฟันในมนุษย ์พบว่าหลงัจาก
ถอนฟันประมาณสามสัปดาห์ ร่างกายจะเร่ิมมีการปรับแต่งกระดูกใหม่ แต่พบว่าความสูงของกระดูกเบา้ฟันอาจ
ลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของความสูงกระดูกเบา้ฟันเดิมเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้กลุ่มไม่มีฟันกรามซ่ีท่ีสาม             
มีระยะท่ีวดัไดม้ากกว่ากลุ่มมีประวติัถอนหรือผา่ตดัฟันกรามซ่ีท่ีสามในต าแหน่งดา้นบนของกระดูกเบา้ฟัน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ปริมาณของกระดูกเบ้าฟันในบริเวณรีโทรโมลาร์ เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือก                    
การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันโดยวิธีเคล่ือนฟันกรามล่างไปดา้นไกลกลาง ซ่ึงพบว่าจะมีปริมาณกระดูกท่ีเพียงพอ
ในผูป่้วยท่ีมีฟันกรามซ่ีท่ีสาม 

(2) ความหลากหลายทางกายวิภาคของแอ่งต่อมน ้ าลายใตข้ากรรไกรล่าง ท าให้ระยะท่ีสามารถ
เคล่ือนฟันกรามล่างไปดา้นไกลกลางมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล จึงแนะน าให้มีการถ่ายภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตดโทโมกราฟฟีบริเวณรีโทรโมลาร์ในคนไขท่ี้มีแผนการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันโดยวิธีเคล่ือนฟัน
กรามล่างไปดา้นไกลกลาง เพื่อประเมินปริมาณกระดูกในบริเวณดงักล่าวก่อนเร่ิมท าการรักษา 

(3) ในคนไขท่ี้ตอ้งการรับการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน หากพบว่ามีการมีอยูข่องฟันกรามซ่ีท่ีสาม 
ควรส่งปรึกษาทันตแพทยจ์ัดฟันก่อนการถอนหรือผ่าฟันออก เน่ืองจาก หากมีการถอนหรือผ่าฟันในบริเวณ
ดงักล่าวเป็นระยะเวลานานก่อนการจดัฟัน อาจจะเกิดการละลายและฝ่อลีบของกระดูกเบา้ฟัน ท าให้ไม่สามารถ
เคล่ือนฟันตามแผนการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันได ้

(4) หากจ าเป็นต้องมีการถอนหรือผ่าฟันกรามซ่ีท่ีสามออก ทันตแพทย์ผูใ้ห้การรักษาควรท า
หัตถการดว้ยความระมดัระวงัและกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด (atraumatic technique) เพื่อไม่ให้เกิดการแตกหัก
หรือสูญเสียกระดูกเบา้ฟันมากเกินไป เน่ืองจากอาจท าให้เกิดการละลายตวัของกระดูกเบา้ฟันมากขึ้น ส่งผลให้            
ไม่สามารถเคล่ือนฟันไปในบริเวณดงักล่าวได ้ 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) มีการออกแบบการศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณกระดูกเบา้ฟันในบริเวณรีโทรโมลาร์

และปัจจยัอื่นๆ เช่น ทิศทางของฟันกรามซ่ีท่ีสามท่ีฝังคุดอยู่ การเอียงตวัและปริมาณความซ้อนเกของฟันแทท่ี้อยู่
หนา้ต่อฟันกรามซ่ีท่ีสาม เป็นตน้  
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ความชุกของเช้ือพอไฟโรโมแนส จิงจิวาลสิ  ฟิวโซแบคทีเรียม นิวคลเีอทัม  
และเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลสิ ในรอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและโรคปริทันต์ 

โดยวิธี REAL-TIME PCR 

PREVALENCE OF PORPHYROMONAS GINGIVALIS, FUSOBACTERIUM 
NUCLEATUM, AND ENTEROCOCCUS FAECALIS IN ENDODONTIC-

PERIODONTAL LESIONS DETECTED BY REAL-TIME PCR 
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บทคัดย่อ 
รอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและโรคปริทนัต ์(endodontic-periodontal lesions) เป็นรอยโรคท่ีเกิด

จากการติดเช้ือของเน้ือเย่ือในและของเน้ือเย่ือรอบรากฟันในเวลาเดียวกัน จากหลายการศึกษาก่อนหน้าพบ                
ความชุกของเช้ือ Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum และ Porphyromonas gingivalis ซ่ึงอาจเป็น
เช้ือสาเหตุของรอยโรคดังกล่าว แต่พบความชุกและปริมาณท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นวตัถุประสงค์ในการศึกษาน้ี                 
เพ่ือศึกษาความชุกและปริมาณของเช้ือ E. faecalis, F. nucleatum และ P. gingivalis โดยวิธี real-time PCR ท าการเก็บ
เช้ือจากร่องลึกปริทนัตท่ี์ลึกท่ีสุดและเช้ือในคลองรากฟันของผูป่้วย 10 ราย ท่ีมีรอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือใน
และโรคปริทนัต์ น าตวัอย่างท่ีไดม้าศึกษาโดยการสกดัดีเอ็นเอ แลว้ศึกษาความชุกและปริมาณของ E. faecalis,                
P. gingivalis และ F. nucleatum โดยวิธี real-time PCR ผลการศึกษาพบความชุกของเช้ือ E. faecalis ในคลองรากฟัน 
ร้อยละ 90 และในร่องลึกปริทนัต์ ร้อยละ 100 ส่วนความชุกของเช้ือ F. nucleatum ในคลองรากฟัน และร่องลึก            
ปริทันต์ ร้อยละ 100 ความชุกของเช้ือ P. gingivalis ในคลองรากฟัน ร้อยละ 10 ในร่องลึกปริทนัต์ ร้อยละ 50                 
ผลการศึกษาปริมาณของเช้ือ พบ E. faecalis ในคลองรากฟัน เฉล่ีย 5.83±2.12 log CFU/mL ในร่องลึกปริทนัต์ 
เฉล่ีย 6.71±0.74 log CFU/mL เช้ือ F. nucleatum ในคลองรากฟัน เฉล่ีย 2.44±1.45 log CFU/mL ในร่องลึกปริทนัต ์
เฉล่ีย 4.48±1.27   log CFU/mL เช้ือ P. gingivalis ในคลองรากฟัน เฉล่ีย 0.17±0.53 log CFU/mL ในร่องลึกปริทนัต ์
เฉล่ีย 1.80±2.21 log CFU/mL จากการศึกษาสามารถสรุปไดว่้าความชุกของเช้ือ E. faecalis และ F. nucleatum สูง
ทั้งในร่องลึกปริทนัต์และคลองรากฟัน โดยเช้ือ E. faecalis มีปริมาณมากกว่า F. nucleatum และ P. gingivalis              
อีกทั้งในฟันท่ีพบ E. faecalis ทั้งในร่องลึกปริทนัต์และคลองราก-ฟันมีลกัษณะทางคลินิกท่ีรุนแรงกว่าฟันท่ีพบ  
E. faecalis เพียงต าแหน่งเดียว 
 
ค าส าคัญ:  รอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและโรคปริทนัต ์(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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 รอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและโรคปริทันต์ (endodontic-periodontal lesions) คือ รอยโรคท่ี
เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นผลจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโรคของเน้ือเย่ือในและโรคของเน้ือเย่ือรอบปลายรากฟันในซ่ีเดียวกนั 
รอยโรคอาจเกิดจากโรคเน้ือเย่ือในฟันก่อน หรือเกิดจากโรคของเน้ือเย่ือรอบปลายรากฟันก่อน หรือเกิดแยกกนัก็
ได ้ความสัมพนัธ์ระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและโรคปริทนัต ์ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดั โดยมีการศึกษาของ Gomes และคณะ3

รายงานว่าเช้ือแบคทีเรียในคลองรากฟันและในร่องลึกปริทนัต ์ของฟันท่ีมีรอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและ
โรคปริทนัตมี์ความคลา้ยคลึงกนั แต่การศึกษาของ Simon และคณะ18 ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสองเน้ือเย่ือ 
จากการศึกษาท่ีผ่านมายงัไม่สามารถสรุปความแตกต่างความชุกของเช้ือ P. gingivalis, F. nucleatum และ                        
E. faecalis ในรอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและโรคปริทนัต ์จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาน้ี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาความชุกและปริมาณของเช้ือ P. gingivalis, F. nucleatum และ E. faecalis ท่ีพบในคลองรากฟัน 

และร่องลึกปริทนัตข์องฟันท่ีมีรอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและโรคปริ-ทนัต ์ดว้ยวิธีการเพาะเล้ียงเช้ือ และ 
real-time PCR 

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางคลินิกท่ีพบ E. faecalis ทั้งในร่องลึกปริทนัต์และคลองรากฟัน 
กบัลกัษณะทางคลินิกท่ีพบ E. faecalis ในร่องลึกปริทนัตห์รือของรากฟัน 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่าความชุกของเช้ือ P. gingivalis, F. nucleatum และ E. faecalis มีแนวโน้ม

แตกต่างกนัระหว่างภายในคลองรากฟันกบัภายในร่องลึกปริทนัต์ กล่าวคือ ภายในคลองรากฟันจะพบ P. gingivalis 
ร้อยละ 12-74 F. nucleatum ร้อยละ 0-100 และ E. faecalis ร้อยละ 18-100 ส่วนในร่องลึกปริทนัต์จะพบ P. gingivalis 
ร้อยละ 28-92  F. nucleatum ร้อยละ 18-100 และ E. faecalis ร้อยละ 10-1001-5, 7-10, 14-19 โดยความชุกของเช้ือ
แบคทีเรียท่ีแตกต่างกันน้ีอาจเกิดจาก วิธีการคดัเลือกผูป่้วย การเก็บตัวอย่าง วิธีการศึกษา ความแตกต่างทาง
ภูมิศาสตร์ ระดบัความรุนแรงของโรค การศึกษาเช้ือโดยวิธีการเพาะเล้ียงเช้ือแบคทีเรียเป็นวิธีท่ีไดรั้บการยอมรับ 
และถือเป็นวิธีมาตรฐานในการยืนยนัวินิจฉัยชนิดของเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงท าได้ง่าย ประหยดัค่าใช้จ่าย และ                       
เช้ือแบคทีเรียท่ีเพาะเล้ียงจะยงัมีชีวิตอยู่ สามารถเก็บเช้ือไวศึ้กษาในอนาคตได ้แต่อาจไม่เหมาะกบัเช้ือบางชนิดท่ี
เจริญเติบโตไดย้าก10  real-time PRC หรือ quantitative PCR (qPCR) เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการเพ่ิมจ านวนดีเอ็นเอท่ี
ตอ้งการศึกษาอย่างจ าเพาะและสามารถติดตามวดัปริมาณการเพ่ิมจ านวนของดีเอ็นเอเป้าหมายได ้ท าให้สามารถ
ระบุเช้ือไดแ้ม่นย  ากว่า แต่มีความใชจ้่ายสูง6, 13  

จากการศึกษาท่ีผ่านมายงัไม่สามารถสรุปความแตกต่างความชุกของเช้ือ P. gingivalis, F. nucleatum 
และ E. faecalis ในรอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและโรคปริทนัต์ อีกทั้งวิธีการศึกษาอาจมีผลต่อความชุก
และปริมาณของเช้ือ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาน้ี  

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
1. ความชุกและปริมาณของเช้ือ P. gingivalis, F. nucleatum และ E. faecalis ไม่มีความแตกต่างกนั 
2. ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางคลินิกท่ีพบในฟันท่ีพบ E. faecalis ในร่องลึกปริทนัตแ์ละ

คลองรากฟัน กบัการพบ E. faecalis เฉพาะในร่องลึกปริทนัตห์รือคลองรากฟัน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 การคัดเลือกผู้ป่วย (Patient selection) 
ผูป่้วยอายุ 18 ปี ขึ้นไป มีฟันแทท่ี้มีการสร้างรากเสร็จสมบูรณ์ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาคลองรากฟัน 

และมีร่องลึกปริทนัต ์มากกว่าหรือเท่ากบั 6 มิลลิเมตร อยา่งนอ้ย 2 ต าแหน่ง 
 
 
 

ต าแหน่งท่ีเก็บเช้ือ - คลองรากฟัน 
- ร่องลึกปริทนัต ์

 

- ความชุกของเช้ือ P. gingivalis, F. nucleatum และ E. faecalis 
- ปริมาณเช้ือ P. gingivalis, F. nucleatum และ E. faecalis 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
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4.2 การเก็บตัวอย่าง (Sample collection) 
เก็บข้อมูลทั่วไป ตรวจภายในช่องปาก ถ่ายภาพรังสี เก็บเช้ือในร่องลึกปริทันต์ (ท่ีลึกท่ีสุด) โดยใช้

กระดาษซับรูปกรวยแหลมขนาดกลางสอดในร่องเหงือก 30 วินาที แลว้น ามาใส่ใน sterile tube ท่ีประกอบดว้ย 
RTF (reducing transport fluid) 1 มิลลิลิตร จากนั้นท าการเก็บเช้ือในคลองรากฟัน กรอเปิด access ด้วยหัวกรอ            
กากเพชรความเร็วสูง ใส่น ้ าเกลือปราศจากเช้ือ (sterile saline solution) ปริมาณ 20 ไมโครลิตรเขา้สู่คลองรากฟัน 
แลว้ใช ้#15 H-file ตะไบผนงัคลองรากฟันโดยรอบในทิศทางขึ้นลง แลว้เก็บเช้ือเช่นเดียวกบัในร่องลึกปริทนัต ์ 

4.3 การหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและเช้ือ E. faecalis, P. gingivalis และ F. nucleatum โดยวิธี real-
time PCR 

1. การท ากราฟมาตรฐานของการศึกษา 
การ ศึกษา น้ีใช้ เ ช้ื อ  E. faecalis ATCC 19433, P. gingivalis ATCC 33277, F.nucleatum ATCC 

25586  ส าหรับท ากราฟมาตรฐานของเช้ือ E. faecalis,  P. gingivalis และ F.nucleatum ตามล าดบั  
2. การหาปริมาณเช้ือในตัวอย่างท่ีเก็บได้จากคลองรากฟัน 
น าตวัอย่างมาสกดัดีเอ็นเอ โดยชุดสกดัดีเอ็นเอท่ีมีไพรเมอร์จ าเพาะต่อ E. faecalis, P. gingivalis 

และF.nucleatum จากนั้นน าสารสกดัดีเอน็เอปริมาณ 5 ไมโครลิตร ในน ้ายา real-time (Sensi-FASTTMSYBR kit, 
Biotine Reagent Ltd., California, USA) ท่ีมีไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะต่อเช้ือท่ีศึกษาเข้าเคร่ือง real-time PCR (CFX96 
TouchTM Real-Time PCR detection system Bio-Rad, USA) เพื่อท าปฏิกิริยา หลงัจากนั้นน าค่า Ct ท่ีไดม้าค านวณ
ตามสูตรท่ีไดจ้ากกราฟมาตรฐานขา้งตน้ เพ่ือหาปริมาณเช้ือ 

4.4 การจ าแนกสายพันธ์ุของ E. faecalis ทางจีโนไทป์ โดยวิธี arbitrarily - primed polymerase chain 
reaction (AP-PCR) 

สกดั DNA ของเช้ือ E. faecalis ท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเช้ือ ท่ีพบทั้งในต าแหน่งร่องลึกปริ-ทนัต์และใน
คลองรากฟันดว้ยชุดสกดัดีเอน็เอ (PureDireX DNA extraction kit) 

การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของเช้ือดว้ยวิธี arbitrarily-primed polymerase chain reaction (AP-PCR) โดยใช ้
ERIC primer โดยมี  ERIC 1R primer คือ  5’-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3’ และ ERIC 2 primer คือ                 
5’- AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG- วิเคราะห์ PCR amplicons ด้วย อิเล็กโตรโฟริสิสใน polyacrylamide 
gel ท่ียอ้มดว้ยสี silver  

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ความชุกของเช้ือ E. faecalis, P. gingivalis และ F. nucleatum เป็นอตัราร้อยละของตวัอยา่งท่ีพบ 
2. ปริมาณเช้ือ E. faecalis, P. gingivalis และ F. nucleatum และแบคทีเรียทั้งหมดรายงานเป็น log 

CFU/mL 
 

5. ผลการวิจัย 
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากคลองรากฟันและร่องลึกปริทนัตจ์ านวน 10 ซ่ี จากผูป่้วย 10 คน อาย ุ18-64 ปี เฉล่ีย 49.5 

ปี เพศชาย 6 คน เพศหญิง 4 คน เป็นฟันหน้า 1 ซ่ี ฟันหลงั 9 ซ่ี โดยมีสาเหตุจากรอยโรคเน้ือเย่ือในปฐมภูมิ 1 ซ่ี 
รอยโรคเน้ือเย่ือในปฐมภูมิตามดว้ยโรคปริทันต์ทุติยภูมิ 1 ซ่ี รอยโรคโรคปริทนัต์ปฐมภูมิตามด้วยเน้ือเย่ือใน               
ทุติยภูมิ 1 ซ่ี และรอยโรคร่วมท่ีแทจ้ริง 7 ซ่ี โดยมีลกัษณะทางคลินิกดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง (n = 10) 

 

การเปรียบเทียบความชุกและปริมาณของเช้ือ E. faecalis, F. nucleatum และ P. gingivalis 
ความชุกของเช้ือ E. faecalis, F. nucleatum และ P. gingivalis ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 
พบแบคทีเรียทั้งหมดในคลองรากฟัน เฉล่ีย 6.43±2.03 log CFU/mL ในร่องลึกปริทนัต ์เฉล่ีย 7.93±0.71 

log CFU/mL เช้ือ E. faecalis ในคลองรากฟัน เฉล่ีย 5.83±2.12 log CFU/mL ในร่องลึกปริทนัต์ เฉล่ีย 6.71±0.74 
log CFU/mL เช้ือ F. nucleatum ในคลองรากฟัน เฉล่ีย 2.44±1.45 log CFU/mL ในร่องลึกปริทนัต ์เฉล่ีย 4.48±1.27 
log CFU/mL เช้ือ P. gingivalis ในคลองรากฟัน เฉล่ีย 0.17±0.53 log CFU/mL ในร่องลึกปริทนัต ์เฉล่ีย 1.80±2.21 
log CFU/mL 

 

 
 

แผนภาพที่ 2 ความชุกของ E.faecalis, F.nucleatum และ P.gingivalis ในร่องลึกปริทนัตแ์ละคลองรากฟัน (n = 10) 
 

การเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกของฟันที่พบเช้ือ E.faecalis ที่พบในร่องลึกปริทันต์และคลองรากฟัน 
กับฟันที่พบ E. faecalis ในร่องลึกปริทันต์หรือคลองรากฟัน โดยวิธีการเพาะเลีย้งเช้ือ 

พบว่ามีฟัน 3 ซ่ี ท่ีพบเช้ือ E.faecalis ท่ีพบทั้งในร่องลึกปริทนัต์และคลองรากฟัน จากผูป่้วย 3 คน อายุ 
52-62 ปี เฉล่ีย 57 ปี โดยมีสาเหตุจากรอยโรคโรคปริทนัตป์ฐมภูมิตามดว้ยเน้ือเย่ือในทุติย-ภูมิทั้ง 3 ซ่ี และอีก 7 ซ่ี 
พบเช้ือ E. faecalis ในร่องลึกปริทนัตห์รือคลองรากฟัน จากผูป่้วย 7 คน อายุ 18-64 ปี เฉล่ีย 46.29 ปี โดยมีสาเหตุ
จากรอยโรคเน้ือเย่ือในปฐมภูมิ 1 ซ่ี รอยโรคเน้ือเย่ือในปฐมภูมิตามด้วยโรคปริทนัต์ทุติยภูมิ 1 ซ่ี รอยโรคโรค                 
ปริทนัตป์ฐมภูมิตามดว้ยเน้ือเย่ือในทุติยภูมิ 4 ซ่ี และรอยโรคร่วมท่ีแทจ้ริง 1 ซ่ี พบว่าฟันท่ีพบเช้ือ E.faecalis ท่ีพบ
ทั้งในร่องลึกปริทนัตแ์ละคลองราก-ฟัน จะมีลกัษณะทางคลินิกท่ีรุนแรงกว่า ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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Clinical parameters N (%) Clinical parameters N (%) 
Plaque index 0-1 8 (80) Percussion + 7 (70) 

2-3 2 (20) - 3 (30) 
CAL no 5 (50) CAL No 5 (50) 

>2 mm 5 (50) >2 mm 5 (50) 
Tooth mobility 0-1 2 (20) Previously pain Asymptomatic 5 (50) 

2-3 8 (80) Pain 5 (50) 
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ตารางท่ี 2  ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีพบเช้ือ E.faecalis ท่ีพบทั้งในร่องลึกปริทนัตแ์ละคลองรากฟัน (n = 3)  
 และตวัอยา่งท่ีพบ E. faecalis ในร่องลึกปริทนัตห์รือคลองรากฟัน (n = 7) โดยวิธีการเพาะเล้ียงเช้ือ 

 
6. อภิปรายผล  

ผลการศึกษาความชุกของของเช้ือดว้ยวิธี real-time PCR พบความชุกของเช้ือ E. faecalis ในคลองรากฟัน 
ร้อยละ 90 ในร่องลึกปริทนัต์ ร้อยละ 100 ความชุกของเช้ือ F. nucleatum ในคลองรากฟัน ร้อยละ 100 ในร่องลึก
ปริทันต์ ร้อยละ 100 ความชุกของเช้ือ P. gingivalis ในคลองรากฟัน ร้อยละ 10 ในร่องลึกปริทนัต์ ร้อยละ 50 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีใชวิ้ธีการศึกษาระดบัโมเลกุล โดยพบความชุกของเช้ือ E. faecalis ในคลองรากฟัน ร้อยละ 
100 ในร่องลึกปริทันต์ ร้อยละ 100 ความชุกของเช้ือ F. nucleatum ในคลองรากฟัน ร้อยละ 100 ในร่องลึก              
ปริทันต์ ร้อยละ 100 ความชุกของเช้ือ P. gingivalis ในคลองรากฟัน ร้อยละ 20-45 ในร่องลึกปริทนัต์ ร้อยละ               
40-603, 4, 13 แต่การศึกษาของ Rovia และคณะ16 พบความชุกของเช้ือ E. faecalis ในคลองรากฟัน ร้อยละ 30 ในร่องลึก 
ปริทนัต์ ร้อยละ 10 และการศึกษาของ Li และคณะ12 พบความชุกของเช้ือ F. nucleatum ในคลองรากฟัน ร้อยละ 
25 ในร่องลึกปริทนัต์ ร้อยละ 50 ซ่ึงความชุกท่ีแตกต่างกนัน้ี อาจเกิดจากเกณฑ์ในการคดัเลือกผูป่้วย วิธีการเก็บ
ตวัอยา่ง ขั้นตอนในห้องปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาปริมาณเช้ือเม่ือศึกษาด้วยวิธี real-time PCR พบ เช้ือ E. faecalis ในคลองรากฟัน เฉล่ีย 
5.83±2.12 log CFU/mL ในร่องลึกปริทนัต ์เฉล่ีย 6.71±0.74 log CFU/mL เช้ือ F. nucleatum ในคลองรากฟัน เฉล่ีย 
2.44±1.45 log CFU/mL ในร่องลึกปริทนัต ์เฉล่ีย 4.48±1.27   log CFU/mL เช้ือ P. gingivalis ในคลองรากฟัน เฉล่ีย 
0.17±0.53 log CFU/mL ในร่องลึกปริทนัต์ เฉล่ีย 1.80±2.21 log CFU/mL ปริมาณแบคทีเรียท่ีไดจ้ากวิธี real-time 
PCR สูง เน่ืองจาก real-time PCR มีความไวต่อในการตรวจพบเช้ือสูง คือสามารถตรวจพบแบคทีเรียได้แมมี้
ปริมาณเพียง 1-10 เซลล์6,13 

การศึกษาของ Gomes และคณะ3 พบ E. faecalis สูงทั้งในคลองรากฟันและร่องลึกปริทนัต์ สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ Souto และ Colombo20 ท่ีพบ E. faecalis ไดบ้่อยในผูป่้วยท่ีมีภาวะปริ-ทนัตอ์กัเสบ คาดว่าการติด
เช้ือในร่องลึกปริทนัต์อาจเป็นผลหลกัของ E. faecalis ในการศึกษาน้ีพบ E. faecalis มีความชุกสูง และมีปริมาณ
สูงกว่า F. nucleatum และ P. gingivalis และยงัพบลกัษณะทางคลินิกท่ีรุนแรงของเคสท่ีพบ E. faecalis ทั้งใน               
ร่องลึกปริทนัต์และคลองรากฟัน เปรียบเทียบกบัลกัษณะทางคลินิกเม่ือพบ E. faecalis เพียงต าแหน่งเดียว คือ                 
มีการเคาะเจ็บ การสูญเสียระดบัการยึดเกาะมากกว่า ระดบัการโยกของฟัน 2-3 และภาวะปริทนัตอ์กัเสบรุนแรง 

Conditions 

Percentage 

Conditions 

Percentage 

Ef PP and RC 

n=3 (%) 
Ef PP or RC 
n=7 (%) 

Ef PP and RC 

n=3 (%) 
Ef PP or RC 
n=7 (%) 

Percussion pain 100.00% 0.00% Periodontitis 
(grade) 

B 0.00% 14.29% 
sensitive 0.00% 57.14% C 100.00% 85.71% 
negative 0.00% 42.86% Tooth mobility 0-1 0.00% 42.86% 

CAL 1-2 mm 33.33% 57.15% 2-3 100.00% 57.14% 
3-4 mm 66.67% 42.86% Root condition Normal 33.33% 100.00% 

Periodontitis 
(stage) 

l-ll 0.00% 57.15% Ext. 
resorption 

66.67% 0.00% 
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รอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและโรคปริทนัต์ เป็นรอยโรคท่ีรักษายาก การพยากรณ์โรคไม่ดี               
จากผลการศึกษาพบ E. faecalis ท่ีตรงกันในร่องลึกปริทนัต์และคลองรากฟัน ซ่ึงมีแนวโน้มการด าเนินโรคท่ี
รุนแรงกว่าการพบ E. faecalis เพียงต าแหน่งเดียว หากน าเช้ือ E. faecalis ท่ีแยกไดจ้ากการเพาะเช้ือมาศึกษาปัจจยั
การก่อโรคหรือความสามารถในการเกิดโรค จะท าให้วางแผนการรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) สามารถพยากรณ์การด าเนินของรอยโรคร่วมระหว่างโรคเน้ือเย่ือในและโรคปริทนัตไ์ดดี้ขึ้น 
(2) สามารถเลือกน ้ ายาล้างคลองรากฟันและยาฆ่าเช้ือในคลองรากฟันได้อย่างเหมาะสมใน                    

การก าจดัเช้ือ  
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) เช้ือ E. faecalis ท่ีแยกไดจ้ากการเพาะเช้ือมาศึกษาปัจจยัการก่อโรคหรือความสามารถในการเกิดโรค 
(2) เพ่ิมตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เพ่ือผลการศึกษาท่ีชดัเจนย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
ในงานศลัยกรรมเพื่อช่วยให้การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน มีการใชก้ารผ่าตดั  กรอกระดูกทึบรอบรากฟัน

ร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและใช้ซีจีเอฟได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการเพ่ิม              
ความหนากระดูกดา้นริมฝีปากท่ีบริเวณ 1/3 ตรงกลางและ 1/3 ปลายรากของความยาวรากฟันและเร่งการเคล่ือน
ฟันในการจดัฟันภายหลงัการผ่าตดั การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสภาวะปริทนัตใ์นการผา่ตดักรอกระดูก
ทึบร่วมกบัการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันโดยติดตามผลการรักษา 3 ปี 

สภาวะปริทันต์ของผูป่้วย 8 รายถูกประเมินโดย 4 พารามิเตอร์ทางคลินิก: ความลึกของร่องปริทันต ์
ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือก การสูญเสียระดบั เหงือกยึดทางคลินิก ความกวา้งของ
เหงือกยึด ขอ้มูลถูกเก็บก่อนการผา่ตดั (T0) ภายหลงัการผา่ตดั 12 เดือน (T1) 24 เดือน (T2) และ 36 เดือน (T3)  

ผลการวิจยั ค่าเฉล่ียของความลึกร่องปริทนัต์ลดลงอย่างมีนัยส าคญัจาก T0-T3 ระยะรอยต่อเคลือบฟัน
และเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือกเพ่ิมขึ้นจาก T0-T3 การสูญเสียระดบัเหงือกยึดทางคลินิกเพ่ิมขึ้นจาก T0-T3 และ 
ความกวา้งของเหงือกยึดเพ่ิมขึ้นจาก T0-T3 ผลในเชิงบวกของการผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่วมกับการปลูกถ่าย
กระดูกและซีจีเอฟสามารถลดความลึกร่องปริทนัต์ รักษาระดบัเหงือกยึดทางคลินิกและความแน่นของฟันใน
ระดบัปลอดภยั เพ่ิมความกวา้งของเหงือกยึด อย่างไรก็ตามผลในเชิงลบพบว่าระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบ
รากฟันถึงขอบเหงือกเพ่ิมขึ้น 
 

ค าส าคัญ:  ความหนาของกระดูกรอบปลายรากฟันดา้นริมฝีปาก  ความลึกของร่องปริทนัต ์ ระยะรอยต่อเคลือบฟัน 
 และเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือก  การสูญเสียระดบัเหงือกยึดทางคลินิก ความกวา้งของเหงือกยึด  
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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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 เป้าหมายหลกัของรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันคือการสบฟันท่ีมีเสถียรภาพ  โดยทัว่ไปแลว้การรักษาทาง
ทนัตกรรมจดัฟันนั้นจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ปี ในช่วงตน้ปี ค.ศ. 2000 นั้นไดมี้วิทยาการเร่งการรักษาทางทนัตกรรม
จดัฟันให้เร็วขึ้นท าให้ใชเ้วลาในการรักษานอ้ยลง 
    การผ่าตดักรอกระดูกทึบร่วมกบัการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันนั้น
เป็นการเร่งการเคล่ือนฟันซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าสามารถท าให้การรักษาเร็วขึ้น 3 เท่าเม่ือเทียบกบัการรักษาทาง
ทนัตกรรมจดัฟันในแบบปกติ  นอกจากน้ีวิธีการดงักล่าวยงัเพ่ิมความเสถียรภาพหลงัจากรับการรักษาทนัตกรรม
จัดฟันในบริเวณ ฟันหน้าล่ าง  (M. T. Wilcko, Wilcko, Pulver, Bissada, & Bouquot, 2009) ซ่ึ งผู ้วิจัยได้ท า                    
การเปรียบเทียบการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบบปกติและในแบบท่ีมีการปลูกกระดูกร่วมดว้ย  โดยพบว่า
หลงัจากรับการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันเสร็จเม่ือเวลาผา่นไปหลายปีการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันแบบปกติจะ
มีการกลบัมาซ้อนเกท่ีฟันหน้ามากกว่าการรักษาในแบบท่ีมีศลัยกรรมกระดูกร่วมกบัการรักษาทางทันตกรรม               
จดัฟัน 

งานศลัยกรรมโดยการกรอกระดูกทึบรอบปลายรากนั้น (Cano, Campo, Bonilla, & Colmenero, 2012), 
(Cano et al., 2012) เป็นการท าให้เซลล์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงรูปร่างกระดูกถูกกระตุ้นและมีผลลด              
ความหนาและความตา้นทานของกระดูก ท าให้ฟันเคล่ือนท่ีไดเ้ร็วขึ้นเป็นปรากฏการณ์เฉพาะบริเวณท่ีท าให้ฟัน
เคล่ือนท่ีไดเ้ร็ว (Regional acceleratory phenomena, RAP) หลงัจากนั้นกระดูกจะมีการสะสมแร่ธาตุกลบัคืนเขา้ไป
ในกระดูกและกลับมาแข็งแรงอีกคร้ัง (Liou, 2016), (M. T. Wilcko, Wilcko, & Bissada, 2008) นอกจากน้ี                  
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การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันท่ีมีการเคล่ือนฟันออกไปทางด้านริมฝีปากอาจท าให้เกิดเหงือกร่นหรือมี                    
ความผิดปกติท่ีกระดูกโดยมกัจะเกิดกบัผูป่้วยท่ีมีชนิดเหงือกท่ีบาง 

ในปัจจุบันมีกลุ่มงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและ                   
ซีจีเอฟเพ่ือการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันนั้นเช่น งานวิจยัของ หัฏฐพณ ค าใจ และคณะ (2563) ซ่ึงไดใ้ชซี้จีเอฟ
ร่วมดว้ย โดยในกลุ่มตวัอย่างมี 8 คน จากนั้นผูวิ้จยัไดท้  าการวดัความหนาของกระดูกดา้นริมฝีปากโดยใชภ้าพรังสี
ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ล ารังสีรูปกรวยทันทีหลังจากท าการศัลยกรรมและในช่วงเวลาเดือนท่ี 6 และ 12                       
โดยผลการศึกษาพบว่าการผ่าตัดกระดูกทึบร่วมกับปลูกกระดูกและใช้ซีจีเอฟ ท าให้มีความหนาของกระดูก
เพ่ิมขึ้นตั้งแต่บริเวณปลายรากขึ้นมาถึงกลางรากฟัน งานวิจยัของ สุชานาฏ วิเศษศิริ และคณะ (2563) พบว่าในกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีรับการรักษาทางทันตกรรมจดัฟันแล้วมีการลดความซ้อนเกในช่วงเวลาต่างๆ ได้แก่  สัปดาห์แรก 1 
เดือน 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีหลงัการท าศลัยกรรมร่วมกบัการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน  โดยคนไข ้7 คนจาก 8 
คนมีความพึงพอใจในการรักษาโดยรวมทั้งหมดและไม่มีอาการแทรกซอ้นจากหัตถการดงักล่าว  และงานวิจยัของ 
เกริกวชัร สุริยาอมัพร และคณะ (2564) ซ่ึงไดติ้ดตามสภาวะปริทนัต์หลงัจากท าการผ่าตดักรอกระดูกทึบร่วมกบั
การปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันดงักล่าว  รายงานว่าค่าเฉล่ียของความลึกร่อง 
ปริทันต์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากก่อนท าศลัยกรรมไปถึงเดือนท่ี 6 และ 12 หลังท าศัลยกรรม ระยะรอยต่อ                
เคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือกเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัตั้งแต่หลงัท าศลัยกรรมไปถึงเดือนท่ี 6 และ 12 
หลงัท าศลัยกรรม การสูญเสียระดบัเหงือกยึดทางคลินิกเพ่ิมขึ้นอย่างไม่มีนยัส าคญัจากก่อนท าหัตถการเทียบกบั
เดือนท่ี 6 และ 12 หลังท าหัตถการ ความกว้างของเหงือกยึดเพ่ิมขึ้ นจากก่อนท าหัตถการไปถึงเดือนท่ี 6                        
หลงัท าศลัยกรรมและค่อยๆ ลดลงในเดือนท่ี 12 หลงัท าหัตถการ นอกจากน้ีความแน่นของฟันลดลงในเดือนท่ี 6 
และ 12 หลงัท าหัตถการเม่ือเทียบกบัก่อนท าการผ่าตดักรอกระดูกทึบร่วมกบัการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อ
การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ผลในเชิงบวกสามารถลดความลึกร่องปริทนัต์ รักษาระดบัเหงือกยึดทางคลินิก
และความแน่นของฟันในระดบัปลอดภยั เพ่ิมความกวา้งของเหงือกยึด อย่างไรก็ตามก็ยงัมีผลเชิงลบของวิธีน้ีคือ
ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือกเพ่ิมขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อประเมินลกัษณะทางคลินิกของสภาวะปริทนัตภ์ายหลงัจากการผา่ตดักรอกระดูกทึบร่วมกบัการปลูก
ถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยติดตามผลการรักษา 3 ปี 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปี 2001 มีงานศึกษาเก่ียวกบังานศลัยกรรมและทนัตกรรมจดัฟัน (W. M. Wilcko, Wilcko, Bouquot, & 
Ferguson, 2001) ไดท้  าการศึกษาวิธีการผ่าตดักระดูกทึบร่วมกบัทนัตกรรมจดัฟัน พบว่าวิธีการน้ีช่วยลดเวลาใน
การรักษาอย่างมีนยัส าคญั นอกจากน้ียงัรายงานอีกว่าการท าศลัยกรรมน้ีท าให้ฟันเคล่ือนท่ีเร็วขึ้นจากการสูญเสีย
และกลบัคืนแร่ธาตุสู่กระดูก ไม่ใช่ฟันเคล่ือนไปพร้อมกบัแท่งกระดูกท่ีรองรับตวัฟัน โดยพบว่าการศึกษาโดยใช้
เคร่ืองเอกซ์เรยค์อมพิวเตอร์ซีทีสแกนแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงระดบัแร่ธาตุในกระดูกขณะท่ีฟันมีการเคล่ือนท่ี
อยา่งรวดเร็วในบริเวณกระดูกท่ีท าการศลัยกรรมเรียกปรากฏการณ์น้ีว่า Regional acceleratory phenomena (RAP) 
ซ่ึงกระบวนการน้ีจะกระตุน้การปรับเปล่ียนของกระดูกและมีผลให้ความตา้นทานบริเวณนั้นลดลง 
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 ปี 2009 มีนักคณะวิจยั (M. T. Wilcko et al., 2009) ไดค้ิดค้นวิธีศลัยกรรมแบบใหม่โดยพฒันามาจาก
วิธีการของ Kole (Köle, 1959) และ Suya (Suya, 1991) โดยวิธีใหม่น้ีจะมีการน าเอากระดูกท่ีสามารถละลายไดม้า
ปลูกท่ีบริเวณท่ีตอ้งการสร้างกระดูกเพ่ือเหน่ียวน าเซลลส์ร้างกระดูกมาบริเวณน้ีซ่ึงมีอวยัวะปริทนัต์รองรับ และ

เรียกเทคนิคน้ีว่า Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodontic (PAOO).  
นอกจากน้ียงัมีงานศึกษาของนักวิจยับางกลุ่ม (Wang et al., 2014) ไดท้  าการศึกษาในผูป่้วยท่ีมีกระดูก

บางด้านริมฝีปากในขากรรไกรล่างและได้รับการผ่าตัดกระดูกทึบและปลูกถ่ายกระดูกร่วมกับการรักษาทาง                
ทนัตกรรมจดัฟัน  เม่ือใช้ภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์ล ารังสีรูปกรวย   พบว่ากระดูกทางด้านริมฝีปากมี
ความหนามากขึ้นหลงัท าหตัถการ 3 เดือนและยงัคงอยูใ่นปีท่ี 2 หลงัถอดเคร่ืองมือทนัตกรรมจดัฟัน 
 ในปัจจุบนัการหายในทางปริทนัต์นั้นมีการอธิบายโดยทฤษฎีของ Melcher (Melcher, 1976) โดยกล่าว
ว่าการหายของอวยัวะปริทนัต์และฟันนั้นขึ้นอยูก่บัเซลลต์น้ก าเนิดไดแ้ก่เน้ือเย่ือบุผิวเหงือก  เน้ือเย่ือยึดต่อเหงือก  
กระดูกเบ้าฟันและเอ็นยึดปริทันต์ โดยการท่ีจะเกิดการฟ้ืนฟูสภาพเน้ือเย่ือปริทันต์ (Periodontal regeneration) 
อย่างสมบูรณ์นั้ นเกิดจากเซลล์ของเอ็นยึดปริทันต์และเซลล์รอบเส้นเลือดในกระดูก  (Melcher, McCulloch, 
Cheong, Nemeth, & Shiga, 1987) แต่โดยส่วนใหญ่การหายจะเป็นการซ่อมแซม (Periodontal repair) โดยเซลล์
ท่ีมาจากเน้ือเย่ือบุเหงือกและเน้ือเย่ือยึดต่อเหงือก 

การรักษาเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพเน้ือเย่ือปริทนัต์เป็นหัตถการดว้ยการท าความสะอาดผิวฟันและรากฟันแลว้ท า
การปลูกถ่ายกระดูกเพื่อหวงัให้มีการสร้างกระดูก เคลือบรากฟันและเอ็นยึดปริทนัต์ใหม่ เพ่ือให้กระบวนการน้ี
ประสบผลส าเร็จในการรักษาจะตอ้งป้องกนัไม่ให้เน้ือเย่ือบุผิวจากเหงือกเจริญเขา้มาท่ีผิวรากฟันซ่ึงเป็นท่ีปลูกถ่าย
กระดูกโดยใชแ้ผ่นกั้น (Melcher, 1976) ซ่ึงแผ่นกั้นท่ีน ามาใชจ้ะเป็นตวักั้นไม่ให้เน้ือเย่ือบุเหงือกซ่ึงเจริญเติบโต
เร็วกว่าการสร้างกระดูกแทรกตวัเขา้มาในบริเวณท่ีท าการปลูกถ่ายกระดูก ซ่ึงกระบวนการปลูกกระดูกและใชแ้ผ่น
กั้ นพบว่ามีประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟูสภาพเน้ือเย่ือปริทันต์  (Guillemin, Mellonig, & Brunsvold, 1993), 
(Shallhorn, 1988) โดยการหายแบบฟ้ืนฟูสภาพเน้ือเย่ือปริทนัตน์ั้นจะยงัไดร้ะดบัความสูงของกระดูกจากการสร้าง
กระดูกใหม่ ในส่วนเน้ือเย่ือยึดต่อเหงือกและเส้นใยคอลลาเจนใหม่ก็มาจากการสร้างของเคลือบรากฟัน (Alpiste 
Illueca, Buitrago Vera, Grado Cabanilles, Fuenmayor, & Gil Loscos, 2006) 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันในผูใ้หญ่ใชเ้วลา
ในการรักษามากกว่าเด็ก รวมไปถึงมีอาการไม่พึง
ประสงคไ์ดม้ากกว่าเช่นเหงือกอกัเสบ เหงือกร่น 
กระดูกผิดปกติ โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีลกัษณะของ
เหงือกเป็นแบบชนิดบางและมีกระดูกทึบดา้นริม

ฝีปากท่ีบางจะมีความเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นขา้งตน้มากกว่า 

การผา่ตดักรอกระดูกทึบร่วมกบัการปลูกถ่ายกระดูกและ
ซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน 

 

ประเมินผลการรักษาสภาวะปริทนัตห์ลงัท าหตัถการ
ทุกๆปีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีพารามิเตอร์ไดแ้ก่ ความ
ลึกของร่องปริทนัต ์ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบ
รากฟันถึงขอบเหงือก การเสียระดบัเหงือกยึดทางคลินิก 

ความกวา้งของเหงือกยึด 
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3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 การผา่ตดักรอกระดูกทึบร่วมกบัการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพือ่การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน 

สามารถคงสภาพหรือปรับปรุงสภาวะปริทนัตเ์ม่ือติดตามผลการรักษา 3 ปี 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
เป็นการศึกษาวิจยัสถิติเชิงพรรณนาและศึกษาไปขา้งหนา้ 
4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ผูป่้วย 8 ราย อายเุฉล่ีย 46.5 ปี ไดท้  าการผา่ตดักรอกระดูกทึบร่วมกบัการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อ

การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยท าในขากรรไกรบน 6 คนและท าในขากรรไกรล่าง 7 คนเร่ิมท าการรักษา
ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ.2561 คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 1. เคร่ืองมือตรวจปริทนัต ์(periodontal probe) และแผน่บนัทึกการตรวจทางปริทนัต์ 
  2. อุปกรณ์และเคร่ืองเจาะกระดูก 
 3. กระดูกและซีจีเอฟ 
 4.อุปกรณ์การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันชนิดติดแน่น  
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นการตรวจสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป  ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ วนัเดือนปีเกิด วนัท่ีท า

หตัถการ และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางคลินิก โดยท าการตรวจสภาวะปริทนัตต์ามพารามิเตอร์ท่ีติดตามไดแ้ก่ 
ความลึกของร่องปริทนัต์  ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือก  การสูญเสียระดบั เหงือกยึด
ทางคลินิกและความกวา้งของเหงือกยึดโดยตอ้งท าการเก็บขอ้มูลเหล่าน้ีก่อนการท าการศลัยกรรมร่วมกบัการจดัฟัน
และติดตามผลการรักษาไปทุกๆ ปีเป็นเวลา 3 ปี 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ค่าจากการตรวจประเมินของสภาวะปริทนัตใ์นแต่ละพารามิเตอร์มาวิเคราะห์ทางสถิติในแต่ละช่วงเวลา

ตั้งแต่ก่อนท าไปจนถึงปีท่ี 3 ดว้ยสถิติ  one way ANOVA 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะปริทันต์ของผู ้ป่วยทั้ ง 8 คนซ่ึงเป็นการดูผลโดยรวมโดยแยกตาม
ขากรรไกรในแต่ละช่วงเวลา 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียของค่าพารามิเตอร์ทางคลินิก (PD, CEJ-GM, CAL, AG)ในช่วงเวลา T0, T1, T2, T3  
 ในขากรรไกรบน 
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กราฟแท่งที่ 1 ค่าเฉล่ียของค่าพารามิเตอร์ทางคลินิก (PD, CEJ-GM, CAL, AG)                                                        
ในช่วงเวลา T0, T1, T2, T3 ในขากรรไกรบน 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียของค่าพารามิเตอร์ทางคลินิก (PD, CEJ-GM, CAL, AG)ในช่วงเวลา T0, T1, T2, T3  
 ในขากรรไกรล่าง 

 
 

 
 

กราฟแท่งที่ 2 ค่าเฉล่ียของค่าพารามิเตอร์ทางคลินิก (PD, CEJ-GM, CAL, AG)                                                         
ในช่วงเวลา T0, T1, T2, T3 ในขากรรไกรล่าง 

 
จากตารางท่ี 1, 2 และกราฟแท่งท่ี 1, 2 ค่าเฉล่ียของความลึกของร่องปริทนัต์  ในขากรรไกรบนพบว่า

ลดลงอย่างมีนัยส าคญัตั้งแต่ T0 (2.5±0.69 mm) ไปถึง T3 (1.97±0.21 mm) และในขากรรไกรล่างก็พบว่าลดลง
อย่างมีนยัส าคญัเช่นกนัตั้งแต่ T0 (2.52±0.56 mm) ไปถึง T3 (1.93±0.20 mm)  ในส่วนของค่าระยะรอยต่อเคลือบ
ฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือก ในขากรรไกรบนพบว่าเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญัตั้งแต่ T0 (0.94±1.28 mm) 
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ไปถึง T3 (1.63±1.19 mm) และในขากรรไกรล่างก็พบว่าเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัเช่นกนัตั้งแต่ T0 (0.47±0.96 mm) 
ไปถึง T3 (1.39±0.73 mm) 
 ในส่วนค่าการสูญเสียระดบัเหงือกยึดทางคลินิกในขากรรไกรบนพบว่าเพ่ิมขึ้นอยา่งไม่มีนยัส าคญัตั้งแต่ 
T0 (3.57 ±1.49 mm) ไปถึง T3 (3.61±1.05 mm) และในขากรรไกรล่างก็พบว่าเพ่ิมขึ้นอย่างไม่มีนยัส าคญัเช่นกนั
ตั้งแต่ T0 (3.06±1.28 mm) ไปถึง T3 (3.33±0.73 mm) 
 ค่าความกวา้งของเหงือกยึดในขากรรไกรบนพบว่าเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญัตั้งแต่ T0 (2.57±0.55mm)                
ไปถึง T3 (2.82±0.41 mm) และในขากรรไกรล่างก็พบว่าเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัเช่นกนัตั้งแต่ T0 (2.35±0.72 mm) 
ไปถึง T3 (2.65±0.43 mm) 

 

6. อภิปรายผล  
 ผูป่้วยท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัเป็นคนไขผู้ใ้หญ่ท่ีรับการรักษาทางทันตกรรมจดัฟันซ่ึงควบคุม
สภาวะปริทนัต์ไดดี้แต่มีลกัษณะของเหงือกท่ีบางรวมถึงมีกระดูกดา้นริมฝีปากท่ีบางดว้ย ซ่ึงผูป่้วยกลุ่มน้ีไดรั้บ           
การปลูกถ่ายกระดูกดา้นริมฝีปากเน่ืองจากในการรับการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ในช่วงท่ีฟันมีการเคล่ือนท่ี
อาจท าให้เกิดความผิดปกติในบริเวณกระดูกท่ีบางและอาจเกิดเหงือกร่นได ้(Bartzela, Türp, Motschall, & Maltha, 
2009) (Beertsen, McCulloch, & Sodek, 1997) 
    งานศึกษาในปี พ.ศ. 2563 (หัฏฐพณ ค าใจ และคณะ, 2563) ได้ท าการประเมินความหนาของกระดูก
ทางดา้นริมฝีปากโดยใชภ้าพรังสีส่วนตดัโดยอาศยัคอมพิวเตอร์ล ารังสีรูปกรวย หลงัจากท าการผ่าตดักรอกระดูก
ทึบร่วมกบัการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
วิธีการศลัยกรรมน้ีว่ามีความหนาของกระดูกเพ่ิมขึ้นจากบริเวณปลายรากมาถึงกลางรากแสดงถึงความเสถียรภาพ
ของกระดูกเม่ือเวลาผา่นไป 1 ปี   
     นอกจากน้ียงัมีงานศึกษา (เกริกวชัร สุริยาอมัพร และคณะ, 2563) ไดท้  าการศึกษาในวิธีการท าศลัยกรรม
เช่นเดียวกนัน้ี  พบว่า ความลึกของร่องปริทนัตจ์ะมีปริมาณลดลง  แต่ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึง
ขอบเหงือกเพ่ิมขึ้น การสูญเสียระดบัเหงือกยึดทางคลินิกเพ่ิมขึ้นอย่างไม่มีนยัส าคญัและความกวา้งของเหงือกยึด
เพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัในระยะเวลา 1 ปี   

ค่าความลึกของร่องปริทนัต์ท่ีลดลงนั้นเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งมากหลงัจากท าการรักษาทางปริทนัตเ์พราะ
เป็นการแสดงให้เห็นการตอบสนองต่อการรักษาโรคในแนวโน้มท่ีดีขึ้นและเกิดสภาวะปริทนัตดี์ขึ้น (Greenstein, 
1997) อีกทั้งยงัสามารถท าความสะอาดไดดี้ขึ้น ซ่ึงในการศึกษาน้ีก็พบว่าความลึกของร่องลึกปริทนัตล์ดลงอย่างมี
นยัส าคญัตั้งแต่ T0-T3 ซ่ึงเป็นผลจากการหายจากการอกัเสบของเหงือก ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน
ถึงขอบเหงือกเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญัตั้งแต่ T0-T3 แต่การสูญเสียระดับเหงือกยึดทางคลินิกเพ่ิมขึ้นอย่างไม่มี
นยัส าคญัแสดงให้เห็นว่าไม่มีการท าลายโครงสร้างปริทนัต์ท่ีรุนแรง (Newman, Takei, Klokkevold, & Carranza, 
2011) ความกวา้งของเหงือกยึดนั้นเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัตั้งแต่ T0-T3 ซ่ึงจะส่งผลให้การดูแลสุขภาพอนามยัใน
ช่องปากมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
         โดยสรุปการประเมินผลการรักษา 3 ปีหลงัการรักษาโดยวิธการผา่ตดักรอกระดูกทึบร่วมกบัการปลูกถ่าย
กระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน พบว่ามีการเปล่ียนแปลงสภาวะปริทนัต์และการคงสภาพอยู่
ในระดบัท่ีปลอดภยั การรักษาดว้ยวิธีการน้ีจึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงของการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันโดยเฉพาะ
ในผูใ้หญ่ได ้
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ใชเ้ป็นขอ้พิจารณาในการรักษาให้ขอ้มูลการรักษาแก่ผูป่้วย 
(2) น าไปใชเ้ป็นขอ้เปรียบเทียบผลการรักษาจากวิธีการรักษาท่ีใกลเ้คียงกนั  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ประเมินผลการรักษาหลงัจากถอดเคร่ืองมือทางทนัตกรรมจดัฟัน 
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