สารบ ัญ
คำนำ

B

วิทยำกรรับเชิญ

C

ห้องประชุมวิชำกำร

D

กำหนดกำรประชุมวิชำกำร

F

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำย

G

สำรบัญบทควำมฉบับเต็มแบบบรรยำย

P

เอกสำรบทควำมฉบับเต็มแบบบรรยำย

สำรบัญบทควำมฉบับเต็มแบบโปสเตอร์
เอกสำรบทควำมฉบับเต็มแบบโปสเตอร์

(หน้ำ 1 – 240)

R
(หน้ำ P1-P157)

คณะกรรมกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรี สำขำสถิติ

V

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

AA

คณะกรรมกำรวิพำกษ์

EE
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A

คำนำ
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 ภำควิชำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ริเริ่มควำม
ร่วมมือระหว่ำง (1) สำขำวิชำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ และ (2) ภำควิชำคณิตศำสตร์และ
สถิติ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรจัดให้มีกิจกรรมกำรนำเสนอ
ผลงำนวิชำกำรของนัก ศึก ษำชั้นปีที่ 4 จำกทั้ ง 3 สถำบัน ที่ จ ะหมุ นเวียนสลับกั นเป็นเจ้ำภำพ โดยในปี
กำรศึกษำ 2560 นั้น ทำงสำขำวิชำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้ยกระดับเป็นกำรประชุม
วิชำกำรระดับ ปริญ ญำตรี สำขำสถิติ ระดับ ชำติขึ้น ส ำหรับ ในปีกำรศึกษำ 2561 นี้ ภำควิชำสถิติ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้ำภำพจัดโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรี สำขำวิชำ
สถิติระดับชำติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (The 2nd National Undergraduate Conference on Statistics
2019) ในวันอังคำรที่ 14 พฤษภำคม 2562 ณ ภำควิชำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำระดับปริญญำตรี จำกทั่วประเทศได้ฝึกทักษะกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ทั ก ษะกำรสื่อ สำร มี ป ระสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วมหรือกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุม วิชำกำร
ระดับชำติและเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรระหว่ำงนักศึกษำและคณำจำรย์ อีกทั้งยังจัดให้มีกำร
บรรยำยพิเศษจำกผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ
ในกำรประชุมวิชำกำรนี้มีนัก ศึกษำส่งผลงำนเข้ำร่วมทั้งหมด 61 เรื่อง โดยนำเสนอแบบบรรยำย
จำนวน 40 เรื่อง และนำเสนอแบบโปสเตอร์ 21 เรื่อง ในนำมของคณะกรรมกำรดำเนินงำนขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่เสียสละเวลำในกำรพิจำรณำและวิพำกษ์ผลงำนวิจัยที่นำเสนอ ขอขอบคุณวิทยำกรรับ
เชิญ คณำจำรย์ นั ก ศึก ษำ ผู้เ ข้ำร่วมประชุมวิชำกำรทุ กท่ำน และขอขอบคุณคณะกรรมกำรจัดประชุม
วิชำกำรทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมื ออย่ำงดียิ่ง จนทำให้กำรประชุมวิชำกำรระดับ ปริญญำตรี สำขำวิชำสถิติ
ระดับชำติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 สำเร็จจุล่วงด้วยดี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนัดถุ์ คำกอง
หัวหน้ำภำควิชำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
พฤษภำคม 2562

B
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วิทยากรรับเชิญ

KIRATI
THOEDNITHI

Experiences :


Visionary Architect, KBTG, Thailand



Lead several machine learning related projects
Risk advisory, Deloitte Touche Tohmatsu LLC, Japan
Assist financial institutions across Asia on risk management

Expertise :


Credit & Market Risk Modelling, Predictive analytics
Probability, Stochastic proc., Time series



R, Python



Background :


Ph.D., Osaka University | Math finance



Ms.E., Osaka University | Math finance



B.Sc. (GPA 4.00), Chang Mai University | Math
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C

ห้ องประชุมวิชาการ
แผนผังอำคำร SCB4

ชั้น 1

บันได

SCB4101

ห้องน้ ำ

SCB4102
ห้องน้ ำ

บันได

แผนผังอำคำร SCB4

ชั้น 2

ภำควิชำคณิตศำสตร์
ทำงเชื่อมตึก
คณิตฯ-SCB 4

บันได

SCB4201
ห้อง
น้ ำ

ห้อง
ปฏิบัติกำร
SCB4204-05

SCB4202
SCB4203
บันได

D
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ห้ องประชุ มวิชาการ
แผนผังอำคำร SCB4

ชั้น 3

บันได

SCB4301
ห้อง
น้ ำ

ห้อง
ปฏิบตั ิกำร
SCB4302

SCB4304-05

SCB4303
บันได

แผนผังสถำนทีร่ ับประทำนอำหำร
MB2211
ห้อง SLOPE

ภำควิชำคณิตศำสตร์

CNOC

อำคำร SCB4

คือ สถำนที่รับประทำนอำหำร
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ภำควิชำสถิติ

E

กาหนดการประชุมวิชาการ

NUCS
2019

กำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรี สำขำวิชำสถิติ ระดับชำติ 2562
The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
วันอังคำร ที่ 14 พฤษภำคม 2562
ณ ภำควิชำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

กำหนดกำร

กิจกรรม

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน ณ ลำนชั้น 1 อำคำร SCB4
08.30-08.50 น. พิธีเปิด ณ ห้องบรรยำย MB2211 ภำควิชำคณิตศำสตร์
บรรยำยเรือ่ ง “DATA SCIENCE FOR FINANCIAL INDUSTRY”
08.50-09.50 น. โดย ดร. กีรติ เทอดนิธิ Kasikorn Business-Technology Group (KBTG)
นำเสนอผลงำนดวยวำจำที่หองบรรยำย SCB4101, SCB4102, SCB4201, SCB4202
และ SCB4301 และรับประทำนอำหำรวำงในหองบรรยำย
10.00-12.00 น.
(มอบเกียรติบัตรใหกับผูนำเสนอดวยวำจำเมื่อเสร็จสิ้นกำรบรรยำยเวลำ 12.00 น.
ในแตละหองบรรยำย)
12.10-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ลำนอำคำร ITSC
นำเสนอผลงำนดวยวำจำ (ตอ) ที่หองบรรยำย SCB4101, SCB4102, SCB4201,
SCB4202 และ SCB4301
13.00-13.40 น.
(มอบเกียรติบัตรใหกับผูนำเสนอดวยวำจำเมื่อเสร็จสิ้นกำรบรรยำยเวลำ 13.40 น.
ในแตละหองบรรยำย)
นำเสนอผลงำนด้วยโปสเตอร์ ลำนชั้น 1 อำคำร SCB4
13.50-14.30 น. (มอบเกียรติบัตรใหกับผูนำเสนอดวยโปสเตอรเวลำ 13.50 น. ณ หอง SCB4101 กอน
กำรนำเสนอดวยโปสเตอร
14.30-15.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำง และนำเสนอผลงำนด้วยโปสเตอร์ (ต่อ)
15.30-16.00 น.

F

พิธีปด ณ หองบรรยำย MB2211 ภำควิชำคณิตศำสตร
(มอบเกียรติบัตรใหกับผูไดรับรำงวัลกำรนำเสนอผลงำน)

NUCS 2019, May 14, 2019, Chinagmai University, Thailand

กาหนดการนาเสนอแบบบรรยาย
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G

กาหนดการนาเสนอผลงาน ณ อาคาร SCB4

เวลำ/ห้อง

SCB4101

10.00-10.20 น.
10.20-10.40 น.
10.40-11.00 น.
11.00-11.20 น.
11.20-11.40 น.
11.40-12.00 น.

A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
A1-5
A1-6

12.10-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.20-13.40 น.
13.50-14.30 น.
14.30-15.30 น.
15.30-16.00 น.

H

SCB4102

SCB4201

SCB4202 SCB4301

A2-1
A3-1
A4-1
A5-1
A2-2
A3-2
A4-2
A5-2
A2-3
A3-3
A4-3
A5-3
A2-4
A3-4
A4-4
A5-4
A2-5
A3-5
A4-5
A5-5
A2-6
A3-6
A4-6
A5-6
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอด้วยวำจำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
A1-7
A2-7
A3-7
A4-7
A5-7
A1-8
A2-8
A3-8
A4-8
A5-8
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอด้วยวำจำ
นำเสนอด้วยโปสเตอร์
(มอบเกียรติบัตรให้กบั ผู้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ก่อนเริ่มกำรนำเสนอ)
รับประทำนอำหำรว่ำงและนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (ต่อ)
พิธีปิด
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ตารางการนาเสนอผลงานด้วยวาจา ห้องนาเสนอ SCB4101

รหัส
A1-1

ผู้นำเสนอ
นำงสำวปริษฎำ แสนฝั้น

A1-2

นำยวรวิทย์ จุลทะกอง

A1-3

นำงสำวทิวำวัลย์ สมนำ

A1-4

นำงสำวพรพรรณ ปงเมืองมูล

A1-5

นำงสำวจิรัฐติกำล นำคำ

A1-6

นำงสำวปฐมรัตน์ กิจทวีสมบูรณ์

A1-7

นำงสำวรัชดำภรณ์ ขำทิพย์

A1-8

นำยสัณฐิติ ตันอุตม์

ชื่อผลงำน
ปัจจัยเสี่ยงทีม่ ีผลต่อกำรกลับไปใช้ยำเสพติดซ้ำของผูเ้ ข้ำรับ
กำรบำบัด ณ ศูนย์บำบัดสำรเสพติดแห่งหนึ่ง
แบบจำลองอัตรำผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่เข้ำรักษำในจังหวัด
ขอนแก่น
กำรวิเครำะห์ปจั จัยมลพิษทำงอำกำศและเศรษฐกิจเชิงสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจใน
ภำคเหนือด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตบั ของประชำชนใน
พื้นที่ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
กำรประยุกต์ใช้ตัวแบบห่วงโซ่มำร์คอฟสำหรับกำรพยำกรณ์
กำรเกิดฝน ในอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
กำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของ
ประเทศไทย ไปยังกลุ่มประเทศอำเซียนด้วยวิธีบ็อก-เจนกินส์
กำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้
ทฤษฎีรัฟเซต
กำรปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรใน
กระบวนกำรผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด กรณีศึกษำบริษัท
น้ำใสใจจริง จำกัด

กำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรีสำขำวิชำสถิติ ระดับชำติ ประจำปี พ.ศ. 2562

I

ตารางการนาเสนอผลงานด้วยวาจา ห้องนาเสนอ SCB4102

รหัส
A2-1

ผู้นำเสนอ
นำงสำววิชญำ บุญแจ้ง

A2-2

นำงสำวฐิตำรีย์ ทวีศิรเิ วทย์

A2-3

นำงสำววริศรำ สำรำญฤทธิ์

A2-4

นำงสำวธัญญลักษณ์ ใสสีสูบ

A2-5

นำงสำวธนวรรณ ประฮำดไชย

A2-6

นำงสำวอรชุดำ ก๋ำวิรำช

A2-7

นำยสุรพันธ์ ยืนชีวิต

A2-8

นำงสำวจิรำพร ฤำชัยรำม

J

ชื่อผลงำน
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของตัวสถิติทดสอบสำหรับกำร
ทดสอบควำมแตกต่ำง ของค่ำกลำงระหว่ำงประชำกร 2 กลุม่
ที่อิสระกัน สำหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท
กำรประเมินประสิทธิภำพกองทุนรวมโดยวิธี Data
Envelopment Analysis และวิเครำะห์กำรถดถอยลอจิสติก
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพสถิติทดสอบเวกเตอร์ค่ำเฉลี่ย
ของประชำกรหนึ่งกลุ่ม
กำรศึกษำกำรแจกแจงเลขชี้กำลัง-ปัวซง และกำรประมำณ
ค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยวิธี EM Algorithm
กำรเปรียบเทียบกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยวิธีโมเมนต์
ควอนไทล์เชิงเส้น และวิธีโมเมนต์เชิงเส้นสำหรับกำรแจกแจง
แคปปำ 4 พำรำมิเตอร์: กรณีศึกษำข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำ
ในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรจำแนกกลุ่ม ระหว่ำงกำร
วิเครำะห์กำรถดถอยโลจิสติก กำรวิเครำะห์จำแนกกลุ่ม
กรณีศึกษำ: ข้อมูลกำรเกิดฝนตกในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
กำรใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป ในกำรศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
ปริมำณฝนรวมรำยปีของประเทศไทย
กำรสร้ำงแบบจำลองค่ำสุดขีดของอุณหภูมิเฉลี่ยรำยวันด้วย
สถิติลำดับที่ r ที่ใหญ่ที่สุด
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ตารางการนาเสนอผลงานด้วยวาจา ห้องนาเสนอ SCB4201

รหัส
A3-1

ผู้นำเสนอ
นำงสำวทิพย์ธิดำ ปลัดกอง

A3-2

นำงสำวมัชฌิมำ กมลเลิศ

A3-3

นำงสำวปุณยนุช ดำนงค์

A3-4

นำงสำวสุทธินันท์ กันทะวะ

A3-5

นำยธนำกร แสงสว่ำง

A3-6

นำงสำวภคมน รัตน์ชนัน

A3-7

นำงสำวศิริวรรณ หงษ์ทอง

A3-8

นำยอัครเดช ฟูไฟ

ชื่อผลงำน
กำรวิเครำะห์ค่ำสุดขีดและประมำณระดับกำรเกิดซ้ำของ
ข้อมูลปริมำณน้ำฝน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กำรประยุกต์ใช้ถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน สำหรับ
กำรศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลต่อรำคำน้ำมันเบนซิน 95 ใน
ประเทศไทย
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรทำงอุตุนิยมวิทยำ
และตัวแปรสำรมลพิษทำงอำกำศ กับปริมำณฝุ่นละออง
ขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในจังหวัดเชียงใหม่
กำรสร้ำงแบบตัวแบบพยำกรณ์ควำมเข้มข้นสูงสุดรำยชั่วโมง
ของก๊ำซโอโซนในตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
กำรวิเครำะห์ค่ำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน PM2.5 ในพื้นที่วิกฤติ
ของประเทศไทยด้วยวิธีบ๊อก – เจนกินส์ และทฤษฎีค่ำสุดขีด
กำรวิเครำะห์ค่ำสุดขีดของมลพิษทำงอำกำศในประเทศไทย
โดยใช้กำรแจกแจงพำเรโตวำงนัยทั่วไป
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคำนวณตัวแบบสินค้ำคงคลัง
กรณีสินค้ำมีกำรเติบโต
กำรจำลองสถำนกำรณ์กำรจัดคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ
บริษัทเชียงใหม่โพลสตำร์ (1992) จำกัด
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K

ตารางการนาเสนอผลงานด้วยวาจา ห้องนาเสนอ SCB4202

รหัส
A4-1

ผู้นำเสนอ
นำงสำวศันสนีย์ สิทธิพุทธำกุล

A4-2

นำงสำวเบญญำภำ บุญมำสร้อย

A4-3

นำยศุภกร เพียวิเศษ

A4-4

นำงสำวณัฐรดำ ธนำกูลทิพปภำ

A4-5

นำงสำวนิศำชล วัฒนยืนยง

A4-6

นำงสำวออมลออ พลอินทร์

A4-7

นำงสำววรรณภรณ์ บุญมำก

A4-8

นำงสำวณิชำ วริทธิ์นันท์

L

ชื่อผลงำน
กำรศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลต่อกำรเกิดควำมเครียดของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ปัจจัยที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจมำท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ของชำวยุโรป
กำรศึกษำพฤติกรรมกำรขับขีร่ ถจักรยำนยนต์ของนิสิต
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ทัศนคติของนักศึกษำต่ำงชำติระดับปริญญำตรี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย
ปีกำรศึกษำ 2561
ทัศนคติของนักศึกษำระดับปริญญำตรีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อกำรใช้บริกำรแอปพลิเคชัน
เรียกรถยนต์โดยสำร
กำรศึกษำพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดใน
กำรเลือกใช้บริกำรร้ำนกำแฟสดของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ตัวแบบกำรสั่งซื้อประหยัดสุดทีม่ ีกำรขำดแคลนสินค้ำ
กรณีมีค้ำงส่งบำงส่วน และปฏิเสธสินค้ำที่มีข้อบกพร่อง
กำรเปรียบเทียบวิธีกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย
ประชำกร 2 กลุ่ม ด้วยกำรทดสอบไม่อิงพำรำมิเตอร์สำหรับ
ข้อมูลมีกำรแจกแจงแบบไวบูลล์
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ตารางการนาเสนอผลงานด้วยวาจา ห้องนาเสนอ SCB4301

รหัส
A5-1

ผู้นำเสนอ
นำงสำวอรทัย ดวงเขียว

A5-2

นำงสำวเกสรำ ไชยล้อม

A5-3

นำงสำวเบญจมำศ อุ้มทรัพย์

A5-4

นำยอัฌชำนนท์ ทัศนำนุพรม

A5-5

นำงสำวจุฑำมำศ พงษ์สมทรง

A5-6

นำงสำวดวงลดำ พุฒใจกำ

A5-7
A5-8

นำงสำวแทนไทย ทองเทศ
นำยทศพล ภูผิวฟ้ำ

ชื่อผลงำน
ตัวแบบพยำกรณ์รำยได้ในกำรส่งออกไม้สกั ของ
สวนป่ำแม่สรอยองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ จังหวัดแพร่
ตัวแบบพยำกรณ์อนุกรมเวลำของปริมำณกำรส่งออก
ของสินค้ำเกษตรแปรรูปของกลุ่มอำหำรในประเทศไทย
กำรพยำกรณ์คะแนนสอบ MSU English Exit Exam
ของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
กำรพยำกรณ์ด้วยเทคนิคกำรปรับให้เรียบโดยใช้กำรประมำณ
ค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยโซลเวอร์ในโปรแกรมไมโครซอฟท์
เอกเซลล์ 2007 และ 2016
กำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่นละอองและจำนวนผู้ป่วยโรคระบบ
ทำงเดินหำยใจ ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย
และจังหวัดลำปำง
กำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นเฉลี่ยรำยเดือนของฝุ่นละออง
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
โดยใช้กำรพยำกรณ์ร่วม
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อรำคำน้ำมันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
กำรวิเครำะห์มลู ค่ำควำมเสี่ยงของ SET50 โดยใช้
GARCH-EVT

กำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรีสำขำวิชำสถิติ ระดับชำติ ประจำปี พ.ศ. 2562

M

ตารางการนาเสนอด้วยโปสเตอร์

รหัส
P-01

นำยปณิธำน ธนูสิทธิ์

P-02

นำยเมธำ วัฒนสุโพธิ์

P-03

นำงสำวเบญจพร สิงหะวงศ์

P-04

นำงสำวไปรจิเรศ พงศ์จันทรเสถียร

P-05

นำงสำวณัฐมล ทองรักษ์

P-06

นำงสำวนิธิพร พลอยบุตร

P-07
P-08

นำงสำวหทัยภัทร แก้วมำก
นำงสำวปิยธิดำ เพชรงำม

P-09

นำงสำววิชญำ กัลยำ

P-10

นำงสำว ธนัญญำ ยิ้มสบำย

N

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงำน
กำรปรับแก้กำรประมำณช่วงควำมเชื่อมั่นของค่ำเฉลี่ย
ยอดรวมและสัดส่วนของประชำกรจำกกำรสำรวจด้วย
ตัวอย่ำงและคำนวณโดยใช้ชุดคำสั่งที่พัฒนำขึ้นเอง
บนโปรแกรม R
กำรเปรียบเทียบวิธีกำรทดสอบควำมเป็นไปอย่ำงสุ่มใน
แต่ละหลัก ของผลรำงวัลที่ 1 ของสลำกกินแบ่งรัฐบำล
ตัวแบบเพื่อพยำกรณ์ปริมำณกำรนำเข้ำเมล็ดกำแฟดิบใน
ประเทศไทย
กำรพยำกรณ์ปริมำณน้ำจำหน่ำยของกำรประปำส่วนภูมิภำค
เขต 9
ตัวแบบกำรพยำกรณ์มลู ค่ำกำรส่งออกแป้งมันสำปะหลังของ
ประเทศไทย
กำรศึกษำตัวแบบทำงสถิติเพื่อกำรพยำกรณ์ปริมำณกำร
ส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย
ตัวแบบกำรพยำกรณ์มลู ค่ำกำรส่งออกข้ำวของประเทศไทย
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพโดยใช้ตัวแบบอำรีมำ อำรีมำ
ด้วยอำร์ช อำรีมำด้วยกำร์ช และอำรีมำด้วยพีอำร์ชสำหรับ
พยำกรณ์รำคำหุ้น
กำรพยำกรณ์รำคำปิดของบิทคอยน์โดยใช้เทคนิคโครงข่ำย
ประสำทเทียมแบบ Recurrent Neural Network และแบบ
Long Short–Term Memory ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ถึง
พ.ศ. 2562
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อรำคำก๊ำซหุงต้มในประเทศไทย
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ตารางการนาเสนอด้วยโปสเตอร์

รหัส
P-11

ผู้นำเสนอ
นำงสำวฐำปนี แสงสุวรรณ์

P-12

นำงสำวเบญจวรรณ ต่ำยเนำว์ดง

P-13

ผศ. ดร. พิชญ์สินี ชมภูคำ

P-14

ผศ. ดร. พิชญ์สินี ชมภูคำ

P-15
P-16

นำงสำวภัคจิรำ โกษำวัง
ผศ. ดร. พิชญ์สินี ชมภูคำ

P-17

ผศ. ดร. พิชญ์สินี ชมภูคำ

P-18

นำยปฏิภำณ อุทัยประดิษฐ์

P-19

นำยเกริกชัย วงศ์เทียมจันทร์

P-20

นำงสำวสุพรรษำ อริวันนำ

P-21

นำงสำวพิมพกำนต์ แซ่เฉิน

ชื่อผลงำน
กำรวิเครำะห์ปจั จัยที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ต่อกำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดนครนำยก
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรขนส่งพัสดุไปรษณีย์
ของนิสิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
กำรศึกษำปัจจัยทีม่ ีผลต่อควำมเครียดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำ สังกัดโรงเรียนรัฐบำล ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
กำรศึกษำปัจจัยทีม่ ีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนไทยและนักเรียนต่ำงด้ำว ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
ปัจจัยที่มผี ลต่อผลผลิตข้ำวของเกษตรกร
กำรวิเครำะห์ตัวแปรที่มผี ลต่อกำรเกิดโรคควำมดันโลหิต
ของประชำชนในตำบลทุ่งงำม อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง
กำรวิเครำะห์ตัวแปรที่มีอทิ ธิพลต่อควำมฉลำดทำงอำรมณ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดโรงเรียนรัฐบำล
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อิทธิพลของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีต่อควำมตั้งใจคง
อยู่ของบุคลำกรสำยวิชำกำรกลุ่ม Generation Y
กรณีศึกษำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธำนี
กำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรพร้อมทำนและ
เครื่องดืม่ ที่มจี ำหน่ำยในร้ำนสะดวกซื้อของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม
ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนตำล
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรฝ่ำยโรงงำนอุตสำหกรรมของ
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
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O

สารบ ัญบทความฉบ ับเต็ม

รายชื่ องานวิจยั นาเสนอด้ วยการบรรยาย

หน้ำ

ห้ องนาเสนอ SCB4101
ปัจจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อกำรกลับไปใช้ยำเสพติดซ้ำของผูเ้ ข้ำรับกำรบำบัด ณ ศูนย์บำบัดสำรเสพติดแห่งหนึ่ง
ปริ ษฎา แสนฝั้ น ทวีศักดิ์ จันทร์ งาม และ หนึ่งหทัย ชัยอาภร

1-10

*

แบบจำลองอัตรำผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนที่เข้ำรักษำ ในจังหวัดขอนแก่น
วรวิทย์ จุลทะกอง ถิรวัฒน์ นาคนชม ประภาวรรณ เสนาเพ็ง และ ปิ ยภัทร บุษบาบดินทร์

11-23
*

กำรวิเครำะห์ปัจจัยมลพิษทำงอำกำศและเศรษฐกิจเชิงสังคมที่มีอิทธิพลต่อจำนวนผูป้ ่ วยโรคระบบทำงเดินหำยใจใน
ภำคเหนือด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทัว่ ไป

24-35

ทิ วาวัลย์ สมนา และ ทวีศักดิ์ จันทร์ งาม*

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตบั ของประชำชนในพื้นที่ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยำ

36-45

พรพรรณ ปงเมืองมูล และ ทวีศักดิ์ จันทร์ งาม*

กำรประยุกต์ใช้ตวั แบบห่วงโซ่ มำร์ คอฟสำหรับกำรพยำกรณ์กำรเกิดฝน ในอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

46-54

*

จิ รัฐติกาล นาคา ประหยัด แสงงาม และ วิภาวรรณ เล้ าอรุ ณ

กำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่ งออกน้ ำมันสำเร็ จรู ปของประเทศไทย ไปยังกลุ่มประเทศอำเซี ยนด้วยวิธีบอ็ ก-เจนกินส์
ปฐมรั ตน์ กิจทวีสมบูรณ์ พัชริ นทร์ เกตุอา่ และ กุศยา ปลั่งพงษ์ พันธ์

55-64

*

กำรปรับปรุ งประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรในกระบวนกำรผลิตน้ ำดื่มบรรจุขวด กรณี ศึกษำบริ ษทั น้ ำใสใจจริ ง
จำกัด

65-76

สั ณฐิ ติ ตันอุตม์ * และ กฤษณะ ลานา้ เที่ยง

ห้ องนาเสนอ SCB4102
กำรเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภำพของตัวสถิติทดสอบสำหรับกำรทดสอบควำมแตกต่ำง ของค่ำกลำงระหว่ำงประชำกร 2
กลุ่มที่อิสระกัน สำหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท

77-88

วิชญา บุญแจ้ ง* และ วิภาวรรณ เล้ าอรุ ณ

กำรประเมินประสิ ทธิภำพกองทุนรวมโดยวิธี Data Envelopment Analysis และวิเครำะห์กำรถดถอยลอจิสติก

89-97

ฐิ ตารี ย์ ทวีศิริเวทย์ อสมา อนุปัญญาวัฒน์ สุ ดา ตระการเถลิงศักดิ์ และ วิภาวรรณ เล้ าอรุ ณ
*

กำรเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภำพสถิติทดสอบเวกเตอร์ ค่ำเฉลี่ยของประชำกรหนึ่งกลุ่ม
วริ ศรา สาราญฤทธิ์ และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี

กำรใช้ตวั แบบเชิงเส้นนัยทัว่ ไป ในกำรศึกษำปัจจัยทีส่ ่ งผลต่อปริ มำณฝนรวมรำยปี ของประเทศไทย
สุ รพันธ์ ยืนชีวิต และ สุ จิตตา สุ ระภี
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98-104

*

105-118

*
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ห้ องนาเสนอ SCB4201
กำรวิเครำะห์ค่ำสุ ดขีดและประมำณระดับกำรเกิดซ้ ำของข้อมูลปริ มำณน้ ำฝน ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล

119-127

ทิ พย์ ธิดา ปลัดกอง พิมพ์ วรั ชญ์ นันทพฤทธิ์ และ กุณฑลี ไชยสี *

กำรประยุกต์ใช้ถดถอยซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน สำหรับกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำน้ ำมันเบนซิ น 95 ใน
ประเทศไทย

128-136

มัชฌิมา กมลเลิศ ชนิภา รอดสุ ทธิ์ นนทบงกช ตั้งใจ และ ชูเกียรติ ผุดพรมราช*

กำรวิเครำะห์ค่ำสุ ดขีดของมลพิษทำงอำกำศในประเทศไทยโดยใช้กำรแจกแจงพำเรโตวำงนัยทัว่ ไป
ภคมน รั ตน์ ชนัน พิมพ์ วรั ชญ์ นันทพฤทธิ์ และ กุณฑลี ไชยสี

137-146

*

โปรแกรมสำเร็ จรู ปสำหรับคำนวณตัวแบบสิ นค้ำคงคลัง กรณี สินค้ำมีกำรเติบโต

147-151

*

ศิ ริวรรณ หงษ์ ทอง ภัทรภร ตระกูลรั งสิ จิ ราภา พิศดาร และ ศิ รประภา มโนมัธย์

กำรจำลองสถำนกำรณ์กำรจัดคลังสิ นค้ำ กรณีศึกษำ บริ ษทั เชียงใหม่โพลสตำร์ (1992) จำกัด

152-164

*

อัครเดช ฟูไฟ และ กฤษณะ ลานา้ เที่ยง

ห้ องนาเสนอ SCB4202
กำรศึกษำพฤติกรรมกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ของนิสิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

165-174

*

ศุภกร เพียวิเศษ ลลิตา พิมมนาว และ ศิ ริลักษณ์ เจิ มจิ ตต์ พรชัย

กำรเปรี ยบเทียบวิธีกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำกลำงระหว่ำงประชำกร 2 กลุ่ม ด้วยกำรทดสอบไม่อิงพำรำมิเตอร์
สำหรับข้อมูลที่มีกำรแจกแจงแบบไวบูลล์

175-182

ณิ ชา วริ ทธิ์ นันท์ และ ทิ พย์ วลั ย์ เกตุอินทร์ *

ห้ องนาเสนอ SCB4301
ตัวแบบพยำกรณ์อนุกรมเวลำของปริ มำณกำรส่ งออก ของสิ นค้ำเกษตรแปรรู ปของกลุ่มอำหำรในประเทศไทย

183-194

เกสรา ไชยล้ อม พิมผกา ธานินพงศ์ และ อิ นทิ รา เนขุนทด*

กำรพยำกรณ์คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

195-204

เบญจมาศ อุ้มทรั พย์ * กาญจนา จาปานิล และ ศิ ริลักษณ์ เจิ มจิ ตต์ พรชัย

กำรพยำกรณ์ดว้ ยเทคนิคกำรปรับให้เรี ยบโดยใช้กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ ดว้ ยโซลเวอร์ ในโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอกเซลล์ 2007 และ 2016

205-215

อัฌชานนท์ ทัศนานุพรม กุณฑลี ไชยสี และ วฐา มินเสน*

กำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่ นละอองและจำนวนผูป้ ่ วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย
และจังหวัดลำปำง

216-222

จุฑามาศ พงษ์ สมทรง ชนานันท์ คงแข็ง ศุภัทชา พรมมา และ ชูเกียรติ ผุดพรมราช*

กำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นเฉลี่ยรำยเดือนของฝุ่ นละอองขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
โดยใช้กำรพยำกรณ์ร่วม

223-233

ดวงลดา พุฒใจกา ดลภาค พรนพรั ตน์ และ วฐา มินเสน*

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำน้ ำมันเบนซิ น 95 ในประเทศไทย

234-240

แทนไทย ทองเทศ และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี *

กำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรีสำขำวิชำสถิติ ระดับชำติ ประจำปี พ.ศ. 2562
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กำรปรับแก้กำรประมำณช่วงควำมเชื่อมัน่ ของค่ำเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่ วนของประชำกรจำกกำรสำรวจด้วยตัวอย่ำง
และคำนวณโดยใช้ชุดคำสั่งที่พฒ
ั นำขึ้นเอง บนโปรแกรม R

P1-P8

ปณิ ธาน ธนูสิทธิ์ และ ปิ ยะชาติ เวียงนาค*

ตัวแบบเพื่อพยำกรณ์ปริ มำณกำรนำเข้ำเมล็ดกำแฟดิบในประเทศไทย

P9-P22

เบญจพร สิ งหะวงศ์ และ ทิ พย์ วลั ย์ เกตุอินทร์ *

กำรพยำกรณ์ปริ มำณน้ ำจำหน่ำยของกำรประปำส่ วนภูมิภำคเขต 9

P23-P32

ไปรจิ เรศ พงศ์ จันทรเสถียร และ รั ชนีวรรณ วงศ์ พระจันทร์ *

ตัวแบบกำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่ งออกแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทย

P33-P41

ณั ฐมล ทองรั กษ์ และ ทิ พย์ วัลย์ เกตุอินทร์ *

กำรศึกษำตัวแบบทำงสถิติเพื่อกำรพยำกรณ์ปริ มำณกำรส่ งออกไก่ แปรรู ปของประเทศไทย

P42-P53

นิธิพร พลอยบุตร และ ทิ พย์ วัลย์ เกตุอินทร์ *

ตัวแบบกำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่ งออกข้ำวของประเทศไทย

P54-P61

หทัยภัทร แก้ วมาก และ ทิ พย์ วัลย์ เกตุอินทร์ *

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำก๊ำซหุงต้มในประเทศไทย

P62-P67

ธนัญญา ยิม้ สบาย และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี *

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรขนส่ งพัสดุไปรษณี ย ์ ของนิสิตมหำวิทยำลัยนเรศวร

P68-P76

เบญจวรรณ ต่ ายเนาว์ ดง และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี *

กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมเครี ยดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำ สังกัดโรงเรี ยนรัฐบำลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

P77-P87

นันลดา จอมแจ้ ง* และ พิชญ์ สินี ชมภูคา

กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยนไทยและนักเรี ยนต่ำงด้ำว ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4–6
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1

P88-P99

นุชบา สุ วรรณ์ * และ พิชญ์ สินี ชมภูคา

ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้ำวของเกษตรกร

P99-P108

ภัคจิ รา โกษาวัง* และ รุ่ งกานต์ ใจวงค์ ยะ
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กำรวิเครำะห์ตวั แปรที่มีผลต่อกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตของประชำชนในตำบลทุ่งงำม อำเภอเสริ มงำม จังหวัด
ลำปำง

P109-P119

สุ ภารั ตน์ ภูสด* และ พิชญ์ สินี ชมภูคา

กำรวิเครำะห์ตวั แปรที่มีอิทธิพลต่อควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดโรงเรี ยนรัฐบำล
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

P120-P130

หนึ่งฤทัย สอนทอง* และ พิชญ์ สินี ชมภูคา

กำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคอำหำรพร้อมทำนและเครื่ องดื่มที่มีจำหน่ำยในร้ำนสะดวกซื้ อของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม

P131-P137

เกริ กชัย วงศ์ เทียมจันทร์ บัณฑิตา จันทร์ กลั่น และ กุศยา ปลั่งพงษ์ พันธ์ *

ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนตำล
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

P138-P147

สุ พรรษา อริ วันนา* และ สุ มิตรา ศรี ชูชาติ

ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำรฝ่ ำยโรงงำนอุตสำหกรรมของสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

P148-P157

พิมพกานต์ แซ่ เฉิ น* และ รุ่ งกานต์ ใจวงค์ ยะ

กำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรีสำขำวิชำสถิติ ระดับชำติ ประจำปี พ.ศ. 2562
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าของผู้เข้ารับการบ้ าบัด ณ
ศูนย์บ้าบัดสารเสพติดแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่เข้าบ้าบัดรักษาฟื้นฟูจนครบระยะเวลาของโปรแกรมบ้าบัด ทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน ณ ศูนย์บ้าบัดสารเสพติดแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 จ้านวน 583 ราย วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่เข้ารับการบ้าบัด ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 32.68  11.75 ปี มีสัญชาติ ไ ทย
เชื้อชาติไทย อาศัยภูมิล้าเนาในเขต สถานะภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่ คือ พนักงานเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาโดยส่วนมากอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น ชนิดยาเสพติดที่ใช้มาก
ที่สุด คือ ยาบ้า สาเหตุที่ล องครั้งแรกส่วนมากเพราะเพื่อนชวน ส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติดเพียง 1 ชนิด ความถี่ในการใช้ยาแต่ละ
สัปดาห์ส่วนมาก 9 ครั้งขึ้นไป ส่วนใหญ่มีสาเหตุต้องการอยากเลิกด้วยตนเอง และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการกลับไปใช้ยาเสพติด
ซ้้า คือ สาเหตุที่เข้ารับการบ้าบัด
ค้าส้าคัญ: ยาเสพติด, การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก
Abstract
The purpose of this research was to study the risks factors influencing patients at a drug treatment
center to return to drugs. The sampling group was 583 in patients and out patients at a drug treatment
center in Chiang Mai, fiscal year 2018. The data was analyzed with frequency distribution, percentage, mean
and logistic regression analysis.
The study revealed that most patients were male. The average age was 32.68  11.75 years old.
They had Thai nationality and ethnicity, living domicile and single. The highest level of education was
junior high school. Most of the occupation was private employee. The relationship with parents was mostly
smooth and living together. The most commonly used type of drugs was the amphetamines as they were
proposed by friends. Most of them used only 1 type of drug. The frequency of drug uses each week was
9 times or more. Most of them had the reason to quit on their own. Risk factor was people who have
been treated because they wanted to quit on their own.
Keywords: Drug, Logistic Regression Analysis
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1. บทน้า
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชนอย่างมากอีกทั้ ง
เป็นปัญหาที่เป็นภัยคุกคามสังคมไทยมายาวนาน ที่มีความรุนแรงมากขึ้นอีกทั้ง ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคลและ
สังคมโดยรวม จ้าเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีตัวยาใหม่ ๆ ที่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้น้ามา
เผยแพร่ ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาล และกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งแพร่ระบาด
ที่ส้าคัญที่มีทั้งผู้เสพ และ ผู้ค้าระดับขายปลีกให้กับผู้เสพ
ยาเสพติดที่เป็นปัญหาแพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชา พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากในอดีต นอกจากนี้ยังพบการใช้ยาควบคุมในทางที่ผิด ของกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยประชากรที่เข้าไปเกี่ยวข้ องกับ
ยาเสพติด ทั้งในมิติของการเสพและกระท้าความผิดที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี มีสัดส่วนที่สูง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ยังอยู่ในกลุ่ ม
อายุ 15-19 ปี ร้อยละ 70 ของผู้เข้าไปเกี่ยวข้องมีอาชีพรับจ้าง แรงงาน และเกษตรกร และสถิติจากคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ระบุว่าในปีงบประมาณ 2559 สามารถยึดยาบ้า 90 ล้านเม็ด ในปีงบประมาณ 2560 ยึดไป
200 ล้านเม็ด (ศิริลักษณ์, 2560)
ในปัจจุบันประเทศไทยก็ได้ให้ความส้าคั ญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยได้เปลี่ยนแนวคิดและนโยบายจากเดิ ม
ที่เน้นวิธีการลงโทษเปลี่ยนมาเป็นวิ ธีการบ้าบัดฟื้นฟู ซึ่งปัจจุบันสามารถขอรับการบ้าบัดรักษาได้ ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ในทุกภูมิภาค โดยวิธีการบ้าบัดยาเสพติดจะมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) ขั้นเตรียมการเป็น
ขั้นตอนการชี้แจงให้ผู้ป่วยยาเสพติด และครอบครัวเข้าใจวิธีการบ้าบัดรักษา 2) ขั้นถอนพิษยา ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่าง
จริงจังทางด้านร่างกาย 3) ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นขั้นตอนที่ ต่อเนื่องจากการถอนพิษยา โดยมุ่งให้ผู้ป่วยหลุดพ้นจากการเสพ
ติดทั้งทางกายและจิต ใจ ซึ่งนอกจากการรั กษาร่างกายให้ฟื้ นสภาพแล้ ว ยังต้องอาศัย การปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรม ความคิ ด
ความรู้สึก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะส่งผลให้ผู้ป่วย สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร และ 4) ขั้นติดตามผลหลังรักษาเป็น
กระบวนการติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ผ่านขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้้า
จากเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น และผู้วิจัยได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้บ้าบัด เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลเหล่านี้ยั งคงมี
ความต้องการ ที่จะเลิกเสพยาเสพติดให้ได้ในที่สุด พบว่าผู้ที่เข้ารับการบ้าบัดนั้นสามารถเลิกเสพยาเสพติดได้ ภายหลังที่ผ่านการ
บ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเสร็จสิ้น แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ายังมีผู้เข้ารับการ บ้าบัดอีกหลายคน ที่บ้าบัดเสร็จแล้ว
ยังกลับไปเสพยาเสพติด ซ้้า และกลับเข้ารับการบ้ าบั ด ซ้้าอี กหลายครั้ง จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปั จจัยเสี่ยงที่ส่ งผลต่ อ การ
กลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าของผู้เข้ารับการบ้าบัด เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อผู้ที่สนใจ

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก
การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติ ก นับได้ว่าเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตั วแปรเชิงพหุคู ณ (Multivariate Analysis)
ประเภทหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ในการประมาณค่าหรือท้านายความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์หรือไม่เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่
สนใจ ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Model) ที่ใช้จะมีข้อตกลง (Assumption) น้อยกว่าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จ้าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) และเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear
Regression Analysis) ที่ต้องใช้วิธีก้าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ และ
มีข้อจ้ากัดเรื่องข้อตกลง เช่น ในการวิเคราะห์จ้าแนกกลุ่มชุดตัวแปรอิสระต้องมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร (Multivariate
Distribution) หรือในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตัวแปรตามต้องเป็นค่าต่อเนื่อง (Continuous Variable) เป็นต้น
ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกแบบทวิภาค (Binary Logistic Regression Model)
1) ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกแบบทวิภาคอย่างง่าย ( Simple Binary Logistic Regression Model)
ส้าหรับตัวแบบการถดถอยลอจิสติกแบบทวิภาคอย่างง่าย ตัวแปรตาม 𝑌 ซึ่งในที่นี้หมายถึง สถานะการกลับไปใช้ยา
เสพติ ด ซ้้ า โดยก้ าหนดเป็ น มี ค่ าที่ เ ป็ นไปได้ 2 ค่ า คื อ ไม่ กลั บ ไปใช้ ย าเสพติ ด ซ้้ า  y  0 และ กลั บ ไปใช้ ย าเสพติ ด ซ้้า
 y  1 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรอิสระ 1 ตัว ซึ่งในที่นี้ ก้าหนดเป็น X เนื่องจากตัวแปรตามมีค่าที่เป็นไปได้
เพียง 2 ค่าเท่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระของตัวแบบการถดถอยลอจิสติกจะอยู่ในรูปคล้ายตัว S
(S-Shape Curve or Logistic Curve)
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โดยที่
Pr  y  

เมื่อ

e 0 1x
1  e 0 1x

Pr  y 
X
 0 และ 1

คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ y
คือ ตัวแปรอิสระ
คือ พารามิเตอร์

2) ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกแบบทวิภาคพหุคูณ (Multiple Binary Logistic Regression Model)
ในท้านองเดียวกัน กรณีที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัวแปร ตัวแบบสามารถเขียนได้เป็น
Pr  y  

e

0  1x1 ...  p x p 

1  e

0  1x1 ...  p x p 

ถ้าก้าหนดให้ z เป็น ผลรวมเชิงเส้น (Linear Combination) โดยที่
Z  0 1x1... p xp 


โดยที่



 0 หมายถึง ค่าคงที่
 i ; i  1,2,.........,p
x1, x2 ,..., xp

หมายถึง ค่าพารามิเตอร์
หมายถึง ตัวแปรอิสระซึ่งมีทั้งหมด p ตัว

ดังนั้นจะได้ว่า
Pr  y  

ez

1  ez

เมื่อก้าหนดให้  แทน ความน่าจะเป็ นของการเกิดเหตุ การณ์ ที่ส นใจ ดังนั้นค่าความน่ าจะเป็ นของการไม่ เ กิ ด
เหตุการณ์ที่สนใจ ก็สามารถก้าหนดได้ดังนี้
1  

ez
1  ez

จากความสัมพันธ์ระหว่ างตั วแปรอิ สระกับตั วแปรตามของตั วแบบการถดถอยลอจิสติ ก ที่ไม่เป็นเชิงเส้นดัง กล่ า ว
ข้างต้น จึงต้องมีการปรับความสัมพันธ์ดังกล่าวให้อยู่ในรูปเชิงเส้นเสียก่อน โดยจะปรับให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนออดส์ (odds
ratio: OR) ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ  y  1 กับโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ ส นใจ

 y  0 ซึ่งสามารถก้าหนดได้ดังนี้

OR 


1 

ค่าของอัตราส่วนออดส์ จะแสดงถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ เป็นกี่เท่าของโอกาสที่ จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่
สนใจ เช่น อัตราส่วนของการโยนเหรียญเที่ยงตรง 1 ครั้งเท่ากับ OR 

0.5
 1 หรือถ้าอัตราส่วนมีค่าเท่ากับ 3.5 ก็แสดง
0.5

ว่า โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจเป็น 3.5 เท่าของโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ แต่ถ้าค่าอัตราส่วนออดส์มีค่าเท่ ากับ
1 แสดงว่า โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจกับเหตุการณ์ที่ไม่สนใจเท่ากัน
ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก จะแสดงความสัมพันธ์ในรูปของ log ของออดส์ หรือ เรียกว่า Logit Transformation
ดังนี้
  
log 
  0  1 x  ...   p x p
 1  

เมื่อได้ตัวแบบตามสมการแล้ว รูปแบบของตัวแปรตาม ก็จะสามารถท้านายได้ด้วยชุดของตัวแปรอิสระเชิงเส้นตรง
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ส้าหรับการท้านายค่าตัวแปรตามหรือ Y ที่เป็น  ในการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกจะใช้สมการที่มีตัวแปร
อิสระที่มากกว่า 1 ตัวแปร ในการท้านายตามวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood)
3) การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบการถดถอยลอจิสติก มีการตรวจสอบหลายวิธีด้วยกัน ดังนี้
3.1) การพิจารณาจากค่าภาวะน่าจะเป็น (Likelihood Value) จะวัดค่าความเหมาะสมของตัวแบบการถดถอย
ลอจิสติก จากของค่าล็อกภาวะน่าจะเป็นคูณด้วย -2 (-2 Log Likelihood: -2LL) โดยถ้าค่า -2LL ของตัวแบบการถดถอยลอจิ
สติกใดมีค่าต่้าก็จะถือว่ าตัวแบบการถดถอยลอจิสติ กนั้ นมีค วามเหมาะสม นอกจากพิจารณาจากค่ า -2LL โดยตรงแล้ว ยัง
สามารถทดสอบนัยส้าคัญทางสถิติของ -2LL ได้โดยใช้สถิติไคก้าลังสอง
3.2) การพิจารณาจากสถิติไคก้าลังสองของ Hosmer และ Lemeshow โดยสถิติดังกล่าวจะพิจารณาตัวแบบ
ดังนี้
Pr  y  

1 e



1

 0  1x1 ...  p x p



4) การทดสอบนัยส้าคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยลอจิสติกของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
การทดสอบนัยส้าคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยลอจิสติก พิจารณาได้จากตัวสถิติทดสอบ ตัวสถิติทดสอบอัตราส่วน
ภาวะน่าจะเป็น (Likelihood Ratio Statistic) เป็นตัวสถิติทดสอบที่ใช้ทดสอบ
ค้านวณได้ดังนี้
LR  2LL  M0   2LL  M1 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศิ ริ ลั กษณ์ (2560) ศึ กษาปั จจั ย เสี่ ย งของการกลั บ ไปใช้ ย าเสพติ ด ซ้้ าของผู้ รั บ การบ้ าบั ด ยาเสพติ ด ในศู น ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการรกลับไปเสพยาเสพติดซ้้าแบ่ง
ออกเป็น 3 ปัจจัยส้าคัญด้วยกันคือ ปัจจัยหลักคือด้านบุคคล ปัจจั ยที่รองลงมาคือด้านครอบครัว ปัจจัยต่อมาคือด้านสังคม
ดังนั้นจะป้องกันปัญหาการกลับมาเสพซ้้านั้นต้องเริ่มแก้ที่ตัวบุคคลเป็นอันดับแรกโดยสร้างความตระหนักและเจตคติเชิงลบต่ อ
ยาเสพติดและควรเสริมสร้างสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถควบคุมตนเอง ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคค ล และงานวิจัย
ของจรุณรักษ์ (2549) ได้ศึกษากระบวนการเสพติดซ้้าของผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการรักษาในรูปแบบ ฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้น
ทางสายใหม่ สถาบันธัญญารักษ์ พบว่าเมื่อผู้ป่วยออกไปจากสถาบันธัญญารักษ์ กลับไปอยู่ในครอบครัวและสังคมเดิม ซึ่งผู้ป่วย
ต้องกลับไปพบสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชีวิต ได้ระยะหนึ่งผู้ป่วยก็หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก มีสาเหตุของการเสพติดซ้้ามาจาก
ตัวผู้ป่วยติดใจรสชาติของยาเสพติด มีปัญหาครอบครัว หาทางออกไม่ได้ คบเพื่อนใช้ยาเสพติด เห็นเพื่อนใช้ยาเสพติด เพื่อน
ชวน ตลอดจนเป็นผู้จ้าหน่ายยาเสพติด ท้าให้อยากใช้ยาเสพติด และสุดท้ายก็ใช้ยาเสพติดซ้้า ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
เคยเข้ารับการบ้าบัดรักษาซ้้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ยา
หรือสารเสพติด ชนิดสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก สาเหตุส้าคัญที่สุดที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก กลุ่มที่เคยใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยาบ้า ฝิ่น เฮโรอีน การมีปัญหาทางจิต ใจ การที่บ้านบังคับหรือขอร้องอยากเลิ ก ถูกบังคับบ้าบัดตาม พ.ร.บ. การมีปัญ หา
สุขภาพทางกาย ศูนย์บ้าบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น (2550)

3. วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสถานะการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าของผู้เข้ารับการบ้าบัด ณ ศูนย์บ้าบัดสารเสพติด
แห่งหนึ่ง มีรายละเอียดในการด้าเนินการวิจัยดังนี้
3.1 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ณ ศูนย์บ้าบัดสารเสพติดแห่ง
หนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ โปรแกรม HoSxP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แอป
พลิเคชัน ส้าหรับสถานพยาบาล สถานีอนามัย และโรงพยาบาล ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ามาบ้าบัดรักษาฟื้นฟูจนครบ
ระยะเวลาของโปรแกรมบ้าบัด แบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทั้งที่สมัครใจและแบบบังคับบ้าบัด จากส้านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์บ้าบัดสารเสพติดแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ้าปี 2561 จ้านวน 583 ราย (ยกเว้นผู้ป่วยที่เ ข้ารับ
การบ้าบัดรักษาฟื้นฟู สุรา บุหรี่และเมทาโดนระยะยาว)
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ตัวแปรอิสระ ปัจจัยเสี่ยงด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ภูมิล้าเนา ระดับการศึกษา
สถานะภาพและอาชี พ ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมการเสพติด ได้แก่ จ้านวนชนิดยาที่ใ ช้ ความสัมพันธ์ระหว่ างบิด ามารดา
จ้านวนครั้งที่เข้ารับการบ้าบัดและสาเหตุการเข้ารับการบ้าบัด
ตัวแปรตาม คือ สถานะการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้า
3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยลอจิสติก
1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระด้วยการถดถอยลอจิสติกอย่างง่าย
2) พิ จารณาตั วแปรอิ ส ระ เกณฑ์ ที่ มีค่ า P-value  0.20 (Mickey and Greenland, 1989) หากไม่ ผ่ านเกณฑ์ จะไม่
น้าเข้าการวิเคราะห์
3) วิเคราะห์ตัวแบบถดถอยลอจิสติกพหุคูณ โดยการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี Enter
4) พิจารณาตัวแปรอิสระ ในตัวแบบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ถ้าไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติจะ
น้าไปวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกพหุคูณ โดยการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี Forward LR

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 ข้อมูลทั่วไป
ข้ อมู ล ทั่ วไปและปั จจั ย เสี่ ย งของผู้ เ ข้ ารั บ การบ้ าบั ด ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศชาย อายุ เ ฉลี่ ย 32.68 ปี มี สั ญ ชาติ ไ ทย
เชื้อชาติไทย อาศัยภูมิล้าเนาในเขตภาคเหนือเป็นส่วนมาก สถานะภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ คือ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาโดยส่วนมากอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น ใช้ยาบ้า
มากที่สุด โดยสาเหตุที่ลองครั้งแรกส่วนมากมาจากเพื่อนชวน ส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติดเพียง 1 ชนิด ความถี่ในการใช้ยาแต่ละ
สัปดาห์ส่วนมาก 9 ครั้งขึ้นไป และสาเหตุที่เข้ารับการบ้าบัดส่วนใหญ่มาจากความต้องการอยากเลิกของตนเอง
4.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเดียวระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับสถานการณ์กลับไปใช้ยาเสพติดซ้า
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สถานการณ์ ก ลั บ ไปใช้ ย าเสพติ ด ซ้้ า อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 และ 0.01 ได้ แ ก่
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา โดยพบว่า ผู้เข้ารับการบ้าบัดที่มีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต บิดาและมารดาเสียชีวิต และบิดา
มารดาหย่าหรือแยกกันอยู่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าน้อยกว่า ผู้เข้ารับการบ้าบัดที่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน
อย่างราบรื่น อยู่ ร้อยละ 96 (OR= 0.04) , 98 (OR = 0.02) และ 34 (OR = 0.66) ตามล้าดับ ชนิดยาเสพติดที่ใช้ โดยพบว่า ผู้
เข้ารับการบ้าบัดที่ใช้สารเสพติดชนิดเฮโรอีน และ สารเสพติดชนิดอื่น ๆ มีโอกาสเสี่ยงต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้ามากกว่ า ผู้
เข้ารับการบ้าบัดที่ใช้สารเสพติดชนิดยาบ้า เป็น 2 เท่า (OR = 2.09) และ 1 เท่า (OR = 1.14) ตามล้าดับและสาเหตุที่เ ข้ารับ
การบ้าบัด โดยพบว่า ผู้เข้ารับการบ้าบัดที่เข้ารับการบ้าบัดเพราะ ทางบ้านบังคับหรื อข้อร้อง ถูกบังคับตาม พ.ร.บ และสาเหตุ
อื่น ๆ มีโอกาสเสี่ยงต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าน้อยกว่า ผู้เข้ารับการบ้าบัดที่เข้ารับการบ้าบัดเพราะอยากเลิกอยู่ ร้อยละ 38
(OR = 0.62) , 60 (OR = 0.40) และ 28 (OR = 0.72) ตามล้าดับ ดังตารางที่ 1
ปัจจัยที่ผ่านเกณฑ์ค่า p-value ของตัวสถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.20 ได้แก่ เพศ
เชื้อชาติ ระดับการศึกษาสูงสุด ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา ชนิดยาเสพติดที่ใช้ และสาเหตุที่เข้ารับการบ้าบัด
ตารางที่ 1 ค่าอัตราส่วนออดส์ (Odds Ratio: OR) ของการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกอย่างง่ายระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับ
สถานะการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าของผู้เข้ารับการบ้าบัด
ปัจจัย
เสพซ้า
OR
(95 % CI)
p-value
(n1=183)
เพศ
0.12
หญิง
ชาย

23 (12.60)
160 (87.40)

1.00
1.48

0.89 – 2.45

อายุ

0.49
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

3 (1.60)

1.00

41 – 60 ปี

29 (15.80)

1.36
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัย

เสพซ้า
(n1=183)

OR

(95 % CI)

p-value

อายุ (ต่อ)
21 – 40 ปี

128 (69.90)

1.83

0.50 – 6.69

ต่้ากว่า 20 ปี

23 (12.60)

1.53

0.39 – 6.01

สัญชาติ

0.98
อื่น ๆ

12 (6.60)

1.00

ไทย

171 (93.40)

0.99

0.49 – 2.01

เชื้อชาติ

0.16
อื่น ๆ

ไทย
ภูมิล้าเนา
ภาคอื่น ๆ
ภาคเหนือ
สถานภาพ
อื่น ๆ
โสด
สมรส
หย่า
ระดับการศึกษาสูงสุด

34 (18.60)

1.00

149 (81.40)

1.37

0.88 – 2.12
0.47

23 (12.60)
160 (87.40)

1.00
0.82

0.48 – 1.40
0.47

3 (1.60)
86 (47.00)
72 (39.30)
22 (12.00)

1.00
1.71
1.87
1.28

0.46 – 6.27
0.51 – 6.92
0.33 – 5.02
0.15

ปริญญาตรีขึ้นไป

8 (4.40)

1.00

ไม่มีการศึกษา

20 (10.90)

0.39

0.13 -1.11

ประถมศึกษา

40 (21.90)

0.44

0.16 – 1.20

มัธยมศึกษาตอนต้น

62 (33.90)

0.66

0.25 – 1.76

มัธยมศึกษาตอนปลาย

38 (20.80)

0.69

0.25 – 1.89

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร

15 (8.20)

0.72

0.23 – 2.22

อาชีพ
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0.24
อาชีพอื่น ๆ
ว่างงาน
การเกษตร
การค้าขาย

4 (2.20)
57 (31.10)
22 (12.00)
18 (9.80)

1.00
1.44
1.36
1.50

0.44 – 4.65
0.40 – 4.75
0.42 – 5.32

ข้าราชการ

8 (4.40)

3.00

0.67 – 13.40

นักเรียน/นักศึกษา

4 (2.20)

0.60

0.13 – 2.86

พนักงานบริษัทเอกชน

65 (35.50)

5.00

0.81 – 31.00

รับจ้าง

5 (2.70)

1.27

0.39 – 4.07
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัย

เสพซ้า

OR

(95 % CI)

p-value

(n1=183)
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา
อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น
105 (57.40)
1.00
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
36 (19.70)
0.04
0.40 – 0.97
บิดา มารดาเสียชีวิต
18 (9.80)
0.02
0.29 – 0.90
หย่า หรือ แยกกันอยู่
24 (13.10)
0.66
0.51 – 1.53
ชนิดยาเสพติดที่ใช้
ยาบ้า
102 (55.70)
1.00
เฮโรอีน
51 (27.90)
2.09
1.35 – 3.22
อื่น ๆ
30 (16.40)
1.14
0.70 – 1.85
สาเหตุที่ลองครั้งแรก
อื่น ๆ
4 (2.20)
1.00
เพื่อนชวน
40 (21.90)
1.76
0.55 – 5.48
อยากลอง
139 (76.00)
2.03
0.69 – 6.28
จ้านวนยาที่ใช้
ใช้ยาเสพติดร่วมกัน 3 ชนิด
4 (2.20)
1.00
ใช้ยาเสพติด 1 ชนิด
136 (74.30)
0.98
0.30 – 3.22
ใช้ยาเสพติดร่วมกัน 2 ชนิด
43 (23.50)
1.26
0.37 – 4.32
ความถี่ในการใช้ยาแต่ละสัปดาห์
1 – 2 ครั้ง / สัปดาห์
52 (28.40)
1.00
3 – 4 ครั้ง / สัปดาห์
19 (10.40)
0.76
0.43 – 1.34
5 – 6 ครั้ง / สัปดาห์
10 (5.50)
0.49
0.24 – 0.98
7 - 8 ครั้ง /สัปดาห์
15 (8.20)
0.71
0.30 – 1.72
9 ครั้งขึ้นไป
59 (32.20)
0.91
0.42 – 2.00
ใช้ทุกวัน / สัปดาห์
28 (15.30)
0.76
0.44 – 1.34
สาเหตุที่เข้ารับการบ้าบัด
อยากเลิก
123 (67.20)
1.00
ทางบ้านบังคับหรือขอร้อง
11 (6.00)
0.62
0.39 – 1.77
บังคับบ้าบัดตาม พ.ร.บ.
44 (24.00)
0.40
0.27 – 0.60
อื่น ๆ
5 (2.70)
0.72
0.24 – 2.11
หมายเหตุ: ค่า p-value จากตัวสถิติอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น (Likelihood ratio test statistic)
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.04*

<0.01**

0.30

0.51

0.45

<0.01**

4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุคูณระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับสถานะการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้า
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานะการกลับไปใช้ยาเสพติด ซ้้าของผู้เข้ารับ การบ้ าบัด อย่างมีนัย ส้าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดั บ
0.05 และ 0.01 ได้แก่ ชนิดยาเสพติดที่ใช้ โดยพบว่าผู้เข้ารับการบ้าบัดที่ใช้สารเสพติดชนิดเฮโรอีน และ สารเสพติดชนิดอื่น ๆ
มีโอกาสเสี่ยงต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้ามากกว่า ผู้เข้ารับการบ้าบัดที่ใช้สารเสพติดชนิดยาบ้า เป็น 2 เท่า (OR = 2.35) และ
1.13 เท่า (OR = 1.13) ตามล้าดับและสาเหตุที่เข้ารับการบ้าบัด โดยพบว่า ผู้เข้ารับการบ้าบัดที่เข้ารับการบ้าบัดเพราะ ทาง
บ้านบังคับหรือข้อร้อง ถูกบังคับตาม พ.ร.บ และสาเหตุอื่น ๆ มีโอกาสเสี่ยงต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าน้อยกว่า ผู้เข้ารับการ
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บ้าบัดที่เข้ารับการบ้าบัดเพราะอยากเลิกอยู่ร้อยละ 19 (OR = 0.81) , 46 (OR = 0.54) และ 9 (OR = 0.91) ตามล้าดับ ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าอัตราส่วนออดส์ (Odds ratio: OR) ของการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกพหุคูณ ของปัจจัยที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกตัวแปรอิสระ
ปัจจัย
เสพซ้า
OR
(95 % CI)
p-value
(n1=183)
เพศ
0.81
หญิง
23 (12.60)
1.00
ชาย
160 (87.4)
1.07
0.62 – 1.83
เชื้อชาติ
0.11
อื่น ๆ
12 (6.60)
1.00
ไทย
149 (81.4)
1.57
0.90 – 2.72
ระดับการศึกษาสูงสุด
0.86
ปริญญาตรีขึ้นไป
8 (4.40)
1.00
ไม่มีการศึกษา
20 (10.9)
0.58
0.18 – 1.82
ประถมศึกษา
40 (21.9)
0.67
0.24 – 1.90
มัธยมศึกษาตอนต้น
62 (33.9)
0.86
0.31 – 2.37
มัธยมศึกษาตอนปลาย
38 (20.8)
0.83
0.30 – 2.31
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
15 (8.2)
0.85
0.27 – 2.69
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา
0.50
อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น
105 (57.40)
1.00
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
36 (19.7)
0.77
0.48 – 1.24
บิดา มารดาเสียชีวิต
18 (9.8)
0.65
0.34 – 1.23
หย่า หรือ แยกกันอยู่
24 (13.1)
0.90
0.51 – 1.61
ชนิดยาเสพติดที่ใช้
0.01**
ใช้ยาเสพติดร่วมกัน 3 ชนิด
4 (2.20)
1.00
เฮโรอีน
51 (27.9)
2.35
1.39 – 3.97
อื่น ๆ
30 (16.4)
1.13
0.66 – 1.92
สาเหตุที่เข้ารับการบ้าบัด
0.05*
อยากเลิก
123 (67.20)
1.00
ทางบ้านบังคับหรือขอร้อง
11 (6.0)
0.81
0.37 – 1.77
บังคับบ้าบัดตาม พ.ร.บ.
44 (24.0)
0.54
0.34 – 0.84
อื่น ๆ
5 (2.7)
0.91
0.30 – 2.76
หมายเหตุ: ค่า p-value จากตัวสถิติอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น (Likelihood ratio test statistic)
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุคูณโดยการคัดเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธี Forward LR ระหว่างปัจจัย
ต่าง ๆ กับสถานะการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้า
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานะการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าของผู้เข้ารับการบ้าบัดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ร ะดั บ
0.01 คือ สาเหตุที่เข้ารับการบ้าบัด โดยพบว่า ผู้เข้ารับการบ้าบัดที่เข้ารับการบ้าบัดเพราะ ทางบ้านบังคับหรือข้อร้อง ถูกบังคับ
ตาม พ.ร.บ และสาเหตุอื่น ๆ มีโอกาสเสี่ยงต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าน้อยกว่า ผู้เข้ารับการบ้าบัดที่เข้ารับการบ้าบัดเพราะ
อยากเลิก อยู่ ร้อยละ 17 (OR = 0.83) , 60 (OR = 0.40) และ 28 (OR = 0.72) ตามล้าดับ (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าอัตราส่วนออดส์ (Odds ratio : OR) ของการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก โดยการคัดเลือกตัวแปรอิสระด้วย
วิธี Forward LR
ปัจจัย
เสพซ้า
OR
(95 % CI)
p-value
(n1=183)
สาเหตุที่เข้ารับการบ้าบัด
< 0.01**
อยากเลิก
123 (67.20)
1.00
ทางบ้านบังคับหรือขอร้อง
11 (6.0)
0.83 0.36 – 1.77
บังคับบ้าบัดตาม พ.ร.บ.
44 (24.0)
0.40 0.27 – 0.60
อื่น ๆ
5 (2.7)
0.72 0.24 – 2.11
หมายเหตุ: ค่า p-value จากตัวสถิติอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น (Likelihood ratio test statistic)
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเดียวระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าพบว่ามีอยู่ 3 ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าหลังจากการเข้ารับการบ้าบัดครบโปรแกรม ได้แก่ ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ บิดาหรือมารดาเสียชีวิต บิดาและมารดาเสียชีวิต หย่าหรือแยกกันอยู่ และบิดามารดาอยู่ด้ วยกั น
อย่างราบรื่น พบว่าผู้เข้ารับการบ้าบัด 3 กลุ่มแรก มีความเสี่ยงที่จะกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าน้อยกว่ากลุ่มผู้เข้ารับการบ้าบั ดที่ มี
บิดามารดาอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น เนื่องจากผู้เข้ารับการบ้าบัด 3 กลุ่มแรก ภาระความรับผิดชอบ ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาระใน
การเลี้ยงดูตนเอง และบทบาทหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ จึงมีความค้านึงถึงผลเสียต่าง ๆ ที่จะตามมามากกว่ากลุ่มผู้
ที่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น เพราะหลังจากบ้าบัดครบโปรแกรมก็กลับไปอยู่ในสังคมเดิม พบเพื่อนฝูงที่เคยเสพยา
ร่วมกัน ได้ระยะหนึ่งผู้ป่วยก็หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก ปัจจัยชนิดยาเสพติ ดที่ใช้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ยาบ้า เฮโรอีน และ
ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้า เพราะผู้ที่เคยใช้จะติดใจในรสชาติของยาเสพติด
หรือเรียกอีกแบบว่าสมองติดยา และวนกลับเข้ามาสู่กระบวนการบ้าบัดอีกครั้งก็จะพบกับผู้เข้ารับการบ้าบัดที่เข้ามาแล้วหลาย
ครั้ง ท้าให้ได้เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ในการใช้ยา และปัจจัยสาเหตุในการเข้ารับการบ้าบัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ทางบ้าน
บังคับหรือข้อร้อง ถูกบังคับตาม พ.ร.บ อยากเลิก และด้วยสาเหตุอื่น ๆ พบว่าผู้ที่เข้ารับการบ้าบัดที่ทางบ้านบังคับหรือข้ อ ร้อง
ถูกบังคับตาม พ.ร.บ และด้วยสาเหตุอื่น ๆ จะมีความเสียงต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าน้อยกว่าผู้เข้ารับการบ้าบัดที่เข้ารับการ
บ้าบัดเพราะจะกลัวที่จะต้องกลับมาเข้ารับการบ้าบัดซ้้าอีก แต่เมื่อน้าปัจจัยต่าง ๆ ที่ผ่านเกณฑ์มาวิเคราะห์พหุคูณกลับพบว่ามี
เพียงปัจจัยเดียวคื อสาเหตุในการเข้ารับการบ้าบัด ท้าให้ทราบว่าไม่มีปัจจัยใดที่ส่งผลร่วมกันต่อการกลับไปใช้ยาเสพติ ด ซ้้ า
เนื่องจากตัวผู้เข้ารับการบ้าบัดมีปัจจัยในการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้้าที่แตกต่างกัน
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Modelling for the Rate of Diabetic Patients admitted
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วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การศึกษาครั้งนี้ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์
(Box-Jenkins Method) และทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory) โดยโปรแกรม R
ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ด้วยอนุกรมเวลาด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์ ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดสาหรับข้อมูล
อั ต ราผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานรายวั น รายสั ป ดาห์ และรายเดื อ น ได้ แ ก่ ARIMA(4,0, 2), SARIMA(1,0,1)(0,0,1)7 และ
SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 ตามลาดับ และผลการศึกษาด้วยทฤษฎีค่าสุดขีดพบว่า การแจกแจงที่เหมาะสมที่สุดสาหรับข้อมูล
อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายวัน คือ การแจกแจงเอกซ์โปเนนเชียล (Exponential distribution) และการแจกแจงที่เหมาะสม
ที่สุดสาหรับข้อมูลอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายสัปดาห์ และรายเดือน คือ การแจกแจงกัมเบล (Gumbel distribution) และ
เมื่ อพิ จารณาระดับ การเกิ ดซ้ าของอัต ราจานวนผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ในรอบปีการเกิด ซ้า 2 ปี 5 ปี 1 ปี 25 ปี และ 5 ปี
ส าหรั บ ทุ ก ตั วแบบที่ วิเ คราะห์ ด้ ว ยทฤษฎี ค่ าสุ ด ขี ด พบว่ า ระดั บ การเกิ ด ซ้ า (Return Level) ของอั ต ราจ านวนผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานมี จานวนเพิ่ มสู งขึ้นเมื่อคาบปีการเกิด ซ้า (Return Period) เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ใ นการบริ ห ารจั ด การโรงพยาบาลหรื อกาหนดนโยบายเกี่ ยวกั บ โรคเบาหวานของกองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ: อนุกรมเวลา, ทฤษฎีค่าสุดขีด, ระดับการเกิดซ้า, โรคเบาหวาน
Abstract
The objective of this study was to model the rate of diabetes patients in Khon Kaen. Data set
was collected during October 1st, 2013 to Augstr 31st, 2018 by strategy and planning division, office of the
permanent secretary. In this studied, the data was analyzed by time series analysis, the Box-Jenkins
method, and extreme value theory analysis with R programming.
The results showed that, in the part of time series analysis, best models for these data sets, the
daily, weekly and monthly rate of diabetes patients, are. ARIMA(4,0, 2) , SARIMA(1,0,1)(0,0,1)7 and
SARIMA(0,1,1)(0,1,1) , respectively. For the rest part, best model for the daily rate is Exponential
distribution and best models for weekly and monthly rates for diabetic patients are Gumbel distribution.
To consider the return level of the rate of diabetes patients for variety return periods, 2-years, 5-years, 10years, 25-years and 50-years. The results of all models which were analyzed by extreme value theory
showed that the return level of diabetic patients increased belonging to the return period increased. The
12
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related organization can use these results for hospital management or determine policies regarding
diabetes of strategy and planning division, office of the permanent secretary.
Keywords: Time Series, Extreme Value Theory, return level, diabetes patients

1. บทนำ
โรคเบาหวานเป็ นหนึ่ งในโรคไม่ ติด ต่ อที่อันตรายมากที่ สุ ด โรคหนึ่ ง เนื่ องจากผู้ ที่ ป่ วยเป็ นโรคเบาหวานอาจเป็ น
ช่องทางให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ ภาวะหัวใจขาดเลือด และความดันโลหิตสูง เป็นต้น จากรายงานในปี 256
ของ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (คม ชัด ลึก, 256 ) พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ย 2 คนต่อวัน หรือ 8 รายต่อชั่วโมง
และมีเพียง 1 % เท่านั้นที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและไม่มีภาวะแทรกซ้อน ในสถานการณ์ระดับโลกคาดการณ์ว่าความชุกของ
โรคเบาหวานจะเพิ่ มสู งขึ้นถึ ง 5.3 ล้านคนภายในปี พ.ศ.2583 ในขณะเดียวกันประเทศไทยกาลังเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2568 โดยจะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 6 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 14.4 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 2
ของประชากรทั้ง หมด และจะมีผู้ สูงอายุ 1 คนในทุกๆ 5 คนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่ งในปี พ.ศ. 256 ประเทศไทยมี ผู้ที่ เป็ น
เบาหวาน 4.4 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 ในภาคพื้นแปซิฟิก (Western Pacific) รองจาก จีน อินเดีย ญี่ปุ่น (DMTHAI, 256 )
สาหรั บสถานการณ์ ของโรคเบาหวานโดยรวมในประเทศไทยมี รายงานจานวนผู้ป่ วย และอั ตราการป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้ น
ทะเบียนเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 393,887 ราย คิดเป็นอุบัติการณ์ 602.03 ต่อประชากรแสนคน (รูปที่ 1) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 228,040 ราย อัตราป่วย 685.07 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.3 กลุ่มอายุที่พบมาก
ที่สุดคือ กลุ่มอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 1,726.43 ต่อประชากรแสนคน (ชัชลิต, 2559)
จากรายงานอัตราการป่วยโรคเบาหวานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานสูงกว่าพื้นที่
อื่น ๆ ระหว่างปี 2554 - 2558 ซึ่งพบว่า จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือ จังหวัดขอนแก่น (รูปที่ 2) ซึ่งเป็ น
พื้นที่ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา โดยมีอัต ราป่วยเท่ากับ 1,064.25 ต่อประชากรแสนคน (รายงานการเฝ้าระวังโรค, 2558) ถึงแม้ว่า
โรคเบาหวานจะเป็นโรคที่อันตราย และคร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ แต่งานวิจัยที่พยายามศึกษาถึงแนวโน้มการเกิดขึ้นของ
โรคเบาหวานในอนาคตยังมี ไม่ แพร่หลายในสังคมไทย ผู้วิจัย ตระหนักได้ ว่าการคาดการณ์การเกิดโรค และภั ยสุข ภาพที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตมีความสาคัญยิ่ง ซึ่งผลของการคาดการณ์ทาให้เกิดการเฝ้าระวังและทราบถึงโอกาสของการเกิดโรคในอนาคต
และนาไปสู่การวางแผนเตรียมการป้องกันและการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 1 อุบัติการณ์ของโรคเบาหวานต่อประชากร 1 ,
คนต่อปี ระหว่างปี พ.ศ.2554-2558 ของประเทศไทย

รูปที่ 2 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารักษาในจังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างปี 2556 ถึง 2561

จากความสาคัญข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยตระหนักได้ว่าการเกิดโรคเบาหวานเป็นปัญหาทางสาธารณสุ ขที่สาคัญ และการ
คาดการณ์โดยเลือกใช้ตัวแบบที่เหมาะสมจะทาให้เกิดการเฝ้าระวัง และทราบถึงโอกาสการเกิดโรคในอนาคตได้อย่างแม่นยา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยทฤษฎีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยตัวแบบ
การพยากรณ์ ด้วยวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ และการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme valve theory: EVT) ในการสร้าง
แบบจาลองเพื่อใช้คาดการณ์อัตราการป่วยโรคเบาหวานในรอบการเกิดซ้า 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี และ 50 ปี โดยศึกษาข้อมูล
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จานวนผู้ป่ วยโรคเบาหวาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุ ลาคม ปี พ.ศ.2556 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม ปี พ.ศ.2561 แบบรายวันของจังหวั ด
ขอนแก่น

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 กำรสร้ำงตัวแบบอนุกรมเวลำด้วยวิธีของบอกซ์–เจนกินส์ (กมลพรรณ, 2556)
การพยากรณ์ ข้ อมู ล อนุ กรมเวลาด้ วยวิ ธีข องบอกซ์ -เจนกิ นส์ เป็ นการพยากรณ์ เชิ ง ปริ มาณวิ ธีห นึ่ ง ที่ มีแ นวคิ ด ว่ า
พฤติกรรมในอดี ตของสิ่ งที่ต้องการพยากรณ์นั้นเพียงพอที่จะพยากรณ์พ ฤติกรรมในอนาคตของตัวเองได้ ซึ่งสามารถทาตาม
ขั้นตอนของของบอกซ์-เจนกินส์ได้ดังนี้
2.1.1 กำรทดสอบควำมคงที่โดย Unit Root (นภาพร, 255 )
ในปี 1981 (Dickey-Fuller Test: DF) ได้อธิบายวิธีการทดสอบ Unit Root หรืออันดับความสัมพันธ์ของข้อมูล
(Order of Integration) เพื่อแสดงว่าข้อมูลมีความนิ่งและสามารถปฏิเสธสมมติฐาน โดยสมมติให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์เป็น
Yt     X t  t เมื่อ X t   X t  1  t
โดยที่ Y
คือ ตัวแปรตาม
X t , X t  1 คือ ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรอิสระ ณ เวลา t และ t  1
t

คือ ค่าพารามิเตอร์
คือ ค่าสัมประสิทธิ์อัตตะสหสัมพันธ์ (Autocorrelation efficient)

t
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ม (Random Error)
โดยกาหนดสมมติฐานหลัก คือ ข้อมูลอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารักษามีลักษณะไม่คงที่
2.1.2 คำนวณหำค่ำของฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง(Autocorrelation Function:ACF) และฟังก์ชัน
สหสัมพันธ์ในตัวเองบำงส่วน (Partial Autocorrelation Function: PACF) (กมลพรรณ, 2556)
เป็นขั้นตอนแรกสาหรับวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่เราต้องการหาค่าการพยากรณ์มาคานวณหาค่า ACF และ PACF เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบหรือใช้ในการเลือกตัวแบบ
คานวณหาค่า ACF จากสมการ
, 

N j
 ( X t  X )( X t  j  X )
t
rj   1
N
2
 ( Xt  X )
t 1

คานวณหาค่า PACF จากสมการ
;k 1
r1

k 1 


rk    ˆ


r

ˆkk  
j  1 (k  1) j k  j 
; k  2,3, 4,...

1 

 1  k
ˆ
 
r 

j  1 (k  1) j j 

ˆ ˆ
ˆkj  ˆ
 k  1 j  kk k  1 k  j  ; j  1, 2,3,..., k 1

โดยที่

คือ ข้อมูลหรือค่าสังเกต ณ เวลา t
j คือ จานวนช่วงเวลาที่ข้อมูลอยู่ห่างกัน j  1,2,3,..., k
N คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
X คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด
2.1.3 กำรกำหนดตัวแบบสำหรับใช้ในกำรพยำกรณ์ (อภิรดี และคณะ, 2561)
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เป็นขั้นตอนที่พิจารณาว่าตัวแบบใดที่เหมาะสมกับข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากค่า ACF และค่า PACF
ในที่นี่ขอกล่าวถึงเฉพาะแบบจาลองที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เท่านั้น ซึ่งมีรูปแบบทั่วไปดังนี้
2.1.3.1 ตัวแบบ (Seasonal Autoregression Integrated Moving Average Model of order :
SARIMA (p,d,q) x SARIMA(P,D,Q)s
D
d
(1   1B  ...   p B p)(1  1B s  ...   P B Ps)1  B  1  B s  Y t  1   1B  ...   q B q 1  1B s  ...  Q B Qs   t
โดยที่

คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t
คือ backshift operator
คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (random errors) ณ เวลาที่ t,
t

Yt

B



N 0, 

2



 t ~ iid

คื อ พารามิ เ ตอร์ แ สดงค่ า ของ nonseasonal autoregressive process อั น ดั บ ที่
1,2,…,p
1 ,2 ,,q
คื อ พารามิ เตอร์ แ สดงค่ าของ nonseasonal moving average process อั น ดั บ ที่
1,2,…,q
Φ1 ,Φ2 ,,ΦP
คือ พารามิเตอร์แสดงค่าของ seasonal autoregressive process อันดับที่ 1,2,…,P
Θ1 ,Θ2 ,,ΘQ คื อ พ ารามิ เ ตอร์ แ สด งค่ า ของ seasonal moving average process อั น ดั บ ที่
1,2,…,Q
p
คือ อันดับที่ p ของกระบวนการ autoregressive แบบ nonseasonal
d
คือ อันดับที่ d ของการหาผลต่างแบบ nonseasonal
q
คือ อันดับที่ q ของกระบวนการ moving average แบบ nonseasonal
P
คือ อันดับที่ P ของกระบวนการ autoregressive แบบ seasonal
D
คือ อันดับที่ D ของการหาผลต่างแบบ seasonal
Q
คือ อันดับที่ Q ของกระบวนการ moving average แบบ seasonal
2.1.4 กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ (กมลพรรณ, 2556)
เป็นขั้นตอนการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีอยู่ในตัวแบบอนุกรมเวลาโดยใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธี
ความน่าจะเป็นสูงสุด(Maximum likelihood Estimation) L(, ,  ,u2 Xt , t  1, 2,3,..., N ) และค่าตัวประมาณของ 
 และ  สามารถคานวณได้จากการทาให้ผลบวกต่าสุดของความคลาดเคลื่อนกาลังสองมีค่าต่าสุด นั้นคือ
1,2 ,, p

n
Minimize   t2
t 1

2.1.5 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของตัวแบบ (กมลพรรณ, 2556)
โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบโดยข้อสนเทศของอาไคเคะ (Akaike's Information Criterion : AIC) เป็นเกณฑ์
การคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมภายใต้แบบจาลองที่มีการใช้ข้อมูลชุ ดเดียวกันแต่มีจานวนพารามิเตอร์แตกต่างกันที่ใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรตอบสนองกับตัวแปรอธิบายชุดหนึ่ง แบบจาลองที่เหมาะสมกว่า คือ ตัวแบบที่มีค่า AIC ต่ากว่า
มักใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยงานวิจัยนี้ใช้วิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด สมการ
ในการคานวณ เป็นดังนี้
AIC  2ln L  2 p

เมื่อ

n
p
ln

L
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2.1.6 กำรพยำกรณ์
เมื่อได้มีการตรวจสอบแล้วว่าตัวแบบที่กาหนดให้กับอนุกรมเวลามีความเหมาะสมขั้นตอนต่อไปคือการนาเอาสมการ
จากตัวแบบไปใช้ในการพยากรณ์ เพื่อหาค่าพยากรณ์
2.2 ทฤษฏีกำรวิเครำะห์ค่ำสุดขีด
2.2.1 กำรแจกแจงค่ำสุดขีดนัยทั่วไป (Generalized Extreme Value Distribution: GEV))(Chiu et
al, 2018)
เป็ นการแจกแจงที่ได้จาก การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ มีค่าที่ สูงที่ สุดในช่ วงเวลาหนึ่ งๆ (block maxima) ของตัวแปรสุ่ ม
X เมื่อ i  1, 2,..., n นั้นก็คือ X
ซึ่ง X (n)  Max( X1, X 2 ,..., X n ) โดยที่ X (n) อยู่ในรูปแบบการแจกแจงค่าสุด
i
( n)
ขีดนัยทั่วไป ซึ่งมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมเป็นดังนี้
 
1  
 
 x     
G( X ;  ,  ,  )  exp  1   



  
 
 
 


สาหรับ


 x  
 x :1   
  0 ,      ซึ่งพารามิ เตอร์บอกถึงต าแหน่ง   0 พารามิเตอร์บ อกถึงขนาด
   


และ      พารามิเตอร์บอกถึงรูปร่าง ซึ่งจะมีการแจกแจงที่เป็นไปได้อยู่ 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ การแจกแจงไวบูลล์
(Weibull Distribution) ถ้ า หาก   0 การแจกแจงฟ รี เ ซท (Fréchet Distribution) ถ้ า หาก   0 และการแจก
แจงกัมเบล (Gumbel Distribution). ถ้าหาก   0
2.2.2 กำรแจกแจงพำเรโตนัยทั่วไป (The Generalized Pareto Distribution: GPD) (Chiu et al,
2018)
เป็นการแจกแจงที่ได้จาก การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยวิธีเกินเกณฑ์(Peak over threshold method; POT) โดยจะมี
การกาหนดค่ าเกณฑ์ (threshold, u ) ถ้าข้ อมู ล ที่ มีค่ ามากกว่ าเกณฑ์ ที่ ได้ ถู กกาหนดไว้จะถื อว่ าเป็ น ค่ าสู ง สุ ด ที่ เกิ นเกณฑ์
(Exceedance) ถ้ากาหนดให้ x แทนตั วแปรสุ่ ม และ y เป็ นค่ าข้ อมู ลที่ สูง เกิ นค่ าเกณฑ์ u นั่ นคื อ y  x  u และจะมี
ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมดังสมการ
 y
H ( y; ,  )  1  1 
 


1



โดยมี เงื่ อนไขว่ า  y : y  0 และ (1  y /  )  0 เมื่ อ   0 เป็ นพารามิ เ ตอร์บ อกขนาดและ     
เป็ น พารามิ เ ตอร์ บ อกรู ป ร่ า ง โดย GPD จะมี ส ามรู ป แบบถ้ า หาก   0 จะเรี ย กว่ า การแจกแจงพาเรโต(Pareto
Distribution.)   0 เรียกว่า การแจกแจงเบตา(Beta distribution) และถ้า   0 เรียกว่า การแจกแจงเอกซ์โปเนนเชียล
(Exponential distribution).
2.2.3 วิธีกำรประมำณแบบภำวะน่ำจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation : MLE) (Enrique
Castillo, 2005)
ผู้วิจัย ได้ ใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีแบบภาวะน่ าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation :
MLE) โดยกาหนดให้  x1, x2 ,..., xn  เป็นตัวอย่างสุ่ม และ     , , 
n

l  ; x   log L  ; x    log f  xi ; 
i 1

ค่าของ  ที่เหมาะสมที่สุดก็คือ  ที่ทาให้ฟังก์ชันนี้มีค่าสูงสุด
2.2.4 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของกำรแจกแจง(ปิยภัทร, 2556)
ผู้ วิจั ย ได้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ภ าวะสารรู ป สนิ ท ดี (Goodness-of-fit) ด้ วยการทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี ย รนอฟ
(Kolmogorov-Smirnov test, K-S test) สถิติทดสอบเป็นดังสมการ
D  max F0 ( X i )  Sn ( X i ) ; i  1, 2,..., n

เมื่อ
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คือ ความถี่สะสมสัมพันธ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
2.2.5 ระดับกำรเกิดซำ (Return level) (Chiu et al, 2018)
2.2.5.1 สำหรับกำรแจกแจงค่ำสุดขีดนัยทั่วไป
Sn ( X i )

ZT   






1  
 

1   ln( )  
T  

 





 1


(  y   )  1
T



2.2.5.2 สำหรับกำรแจกแจงพำเรโตนัยทั่วไป
ZT   

เมื่อ ZT คือ ระดับการเกิดซ้า (return level) และ

T

คือ คาบเวลาการเกิดซ้า (return period)

3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย
ใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ข้อมูลที่ใช้คือ จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ามารักษาในจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 แบบรายวัน จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รูปที่ 3 การเคลื่อนไหวของข้อมูลอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ามารักษารายวัน ในจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.2.1 ขันตอนกำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำ
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบความคงที่ของข้อมูลด้วย Unit Root Test
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตัวแบบ ARIMA หรือ SARIMA ที่เป็ นไปได้ โดยการพิ จารณาจากกราฟของ ACF และ
PACF ของอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติคงที่(Stationary)
ขั้นตอนที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด
ขั้นตอนที่ 4 การเลือกแบบจาลองที่มีความเหมาะสมที่สุดโดยใช้สถิติ AIC โดยทาการเลือกตัวแบบที่มีค่า AIC
น้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 การพยากรณ์(Forecasting) เมื่อได้แบบจาลองที่ดีที่สุดมาพยากรณ์อัตราจานวนผู้ป่วยโรคเบาที่เข้า
มารักษาในจังหวัดขอนแก่น
3.2.2 ขันตอนกำรวิเครำะห์ด้วยทฤษฎีค่ำสุดขีด
3.2.1.1 การวิเคราะห์ด้วยวิธีค่าเกินเกณฑ์ (Threshold method) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลอัตราจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารักษารายวัน
ขั้นตอนที่ 2 หาการแจกแจงที่ เหมาะสมให้ กับชุดข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนที่ 1 ซึ่งพิจารณาโดยท าการประมาณ
ค่ าพารามิ เตอร์ข องการแจกแจงพาเรโตนั ย ทั่ วไปที่ พ ารามิ เตอร์ 2 พารามิ เตอร์ ได้ แ ก่ พารามิ เตอร์ บ อกขนาด(  ) และ
พารามิเตอร์บอกรูปร่าง(  ) ด้วยวิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE)
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ขั้ น ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของการแจกแจงว่ า เป็ น ไปตามแจกแจงของ GPD โดยใช้
สถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov (K-S test)
ขั้นตอนที่ 4 ระดับการเกิดซ้า (Return level) หรือการเปลี่ยนแปลงจากเวลาต่อระดับการเกิดซ้า(Effective
return level) ของรูปแบบที่เหมาะสม
3.2.1.2 การวิเคราะห์ด้วยวิธีช่วงเวลา (Block time method) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์จะเป็นแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ชุดข้อมูล โดยชุดที่ 1 นาข้อมูลในแต่ละวันมาหา
ค่าสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ ชุดที่ 2 นาข้อมูลในแต่ละวันมาหาค่าสูงสุดในแต่ละเดือน
ขั้นตอนที่ 2 หาการแจกแจงที่ เหมาะสมให้ กับชุดข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนที่ 1 ซึ่งพิจารณาโดยท าการประมาณ
ค่ าพารามิ เตอร์ข องการแจกแจงพาเรโตนั ย ทั่ วไปที่ พ ารามิ เตอร์ 2 พารามิ เตอร์ ได้ แ ก่ พารามิ เตอร์ บ อกขนาด(  ) และ
พารามิเตอร์บอกรูปร่าง (  ) ด้วยวิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE)

รูปที่ 3(a) ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยวิธี
ของบอกซ์-เจนกินส์

รูปที่ 3(b) ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย
วิธีช่วงเวลา

รูปที่ 3(c) ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย
วิธีค่าเกินเกณฑ์

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของการแจกแจงว่าเป็นไปตามแจกแจงของ GPD โดยใช้สถิติทดสอบ
Kolmogorov-Smirnov (K-S test)
ขั้นตอนที่ 4 ระดับการเกิดซ้า(Return level) หรือการเปลี่ยนแปลงจากเวลาต่อระดับการเกิดซ้า(Effective
return level) ของรูปแบบที่เหมาะสม
โดยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยอนุกรมเวลาและทฤษฎีค่าสุดขีดเป็นดังรูปที่ 3(a) 3(b) และ 3(c)

4. สรุปผลกำรวิเครำะห์
4.1 ผลกำรสร้ำงตัวแบบพยำกรณ์โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์
โดยแบ่งชุดข้อมูลในการพิจารณาออกเป็น 3 ชุดข้อมูลประกอบด้วย ชุดข้อมูลรายวัน ชุดข้อมูลรายสัปดาห์ และชุด
ข้อมูลรายเดือน ผลการวิเคราะห์โดยประมวลผลด้วยโปรแกรม R มีรายละเอียดดังนี้
ในการทดสอบ Unit Root Test ของอั ต ราจ านวนผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานที่ เ ข้ ามาท าการรั ก ษา เพื่ อดู ค วาม คงที่
(Stationary) โดยใช้การทดสอบ Augmented Dickey – Fuller : ADF Test ในการเลือก Lag Length นั้นได้มีการเลือกโดย
อัตโนมั ติ จากแพ็ค เกจ “forecast” พบว่า ตัวแบบรายวัน ได้ค่า p-value = 0.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ นัยสาคัญ 0.05 จึ ง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั้นหมายความว่าข้อมูลมีลักษณะคงที่ แต่ตัวแบบรายสัปดาห์ และแบบรายเดือน ได้ค่า p-value =
0.21 และ 0.52 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ . 5 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก ดังนั้นหมายความว่า ข้อมูลมีลักษณะไม่
คงที่ (Non-Stationary)
4.1.1 ตัวแบบพยำกรณ์รำยวัน
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จากการวิ เคราะห์ ด้ วย แพ็ ค เกจ “forecast{auto.arima}” ในโปรแกรม R ได้ ตั วแบบที่ มีค่า AIC ที่ น้อยที่ สุ ด คื อ
ARIMA 4,0,2 ค่าประมาณของพารามิเตอร์ของตัวแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ค่า AIC ของตัวแบบ ARIMA(p,d,q)
ตัวแบบ ARIMA 4,0,2
AR1
AR2
AR3
ค่าประมาณพารามิเตอร์
1.50
-1.42
0.38
สถิติทดสอบ
60.29
-33.31
9.04
16
16
p-value
2.2 10
2.2 10
2.2 1016
AIC
ค่าคงที่

AR4
-0.09
-4.01

MA1
-1.21
-136.68

MA2
0.96
125.34

5.82 105

2.2 1016

2.2 1016

17975.39
89.77

จากตารางที่ 1 จากการทดสอบพารามิเตอร์ของตัวแบบ ARIMA 4,0,2 มีค่า p-value < 0.05 นั้นหมายความว่า
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบมีความเหมาะสม และสามารถนาค่าประมาณพารามิเตอร์มาเขียนตัวแบบได้ดังนี้
X t  56.55  1.50 X t 1 1.42 X t 2  0.38 X t 3  0.09 X t 4  1.21 t 1  0.96t 2 , t  1, 2,3,...

4.1.2 ตัวแบบพยำกรณ์รำยสัปดำห์
จากการวิเคราะห์ด้วย แพ็คเกจ “forecast{auto.arima}” ในโปรแกรม R ได้ตัวแบบที่มีค่า AIC ที่น้อยที่สุดคือ
SARIMA 1,0,1 0,0,17 จากการทดสอบพารามิเตอร์ของตัวแบบ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ค่า AIC ของตัวแบบ SARIMA p, d , q  P, D, Q 7
ตัวแบบ SARIMA 1,0,1 0,0,17
ค่าประมาณพารามิเตอร์
สถิติทดสอบ
AR(1)
0.95
37.28
MA(1)
-0.74
-14.15
SMA(1)
0.36
5.64
ค่าคงที่
145.89
AIC
2253.37

p-value
2.2 1016

2.2 1016
1.70 108

จากตารางที่ 2 จากการทดสอบพารามิ เ ตอร์ ข องตั ว แบบ SARIMA 1,0,1 0,0,17 มี ค่ า p-value < 0.05
หมายความว่า ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบมีความเหมาะสม และสามารถนาค่าประมาณพารามิเตอร์มาเขียนตัวแบบได้ดังนี้
X t  7.29  X t 7  0.95 X t 1  0.95 X t 8   t  0.74 t 1  0.36 t 7  0.26 t 8 , t  1, 2,3,...

4.1.3 ตัวแบบพยำกรณ์รำยเดือน
โดยโปรแกรม R ได้ตัวแบบที่มีค่า AIC ที่น้อยที่สุดคือ
ของตัวแบบ ดังแสดงในตารางที่ 3

SARIMA  0,1,1 0,1,112

จากการประมาณค่าพารามิเตอร์

ตำรำงที่ 3 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ค่า AIC ของตัวแบบ SARIMA  p, d , q  P, D, Q 12
ตัวแบบ SARIMA  0,1,1 0,1,112 ค่ำประมำณ สถิติทดสอบ p-value
MA(1)
-0.47
-3.62
2.0 104
SMA(1)
-0.52
-2.80
4.9 103
AIC
397.13
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จากตารางที่ 3 จากการทดสอบพารามิ เตอร์ข องตั วแบบ SARIMA  0,1,1 0,1,112 มี ค่ า p-value < 0.05นั้ น
หมายความว่า ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบมีความเหมาะสม และสามารถนาค่าประมาณพารามิเตอร์มาเขียนตัวแบบได้ดังนี้
X t  X t  X t 12  X t 13   t  0.47 t 1  0.52 t 12  0.24 t 13 , t  1, 2,3,...

การพยากรณ์อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารักษารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เป็นดังรูปที่ 4(a) 4(b) และ
4(c) ตามลาดับ

รูปที่ 4(a) ผลการพยากรณ์อัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่เข้ารักษารายวันในจังหวัด
ขอนแก่นเดือนกันยายน ปี 2561

รูปที่ 4(b) ผลการพยากรณ์อัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่เข้ารักษารายสัปดาห์ในจังหวัด
ขอนแก่น เดือนกันยายน และเดือนตุลาคมปี
2561

รูปที่ 4(c) ผลการพยากรณ์อัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่เข้ารักษารายสัปดาห์ในจังหวัด
ขอนแก่น ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2561 จนถึง
เดือนสิงหาคม ปี 2562

4.2 ผลกำรวิเครำะห์กำรสร้ำงตัวแบบด้วยทฤษฎีค่ำสุดขีด
ผู้วิจัย สรุป ผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยทฤษฎี ค่ าสุ ด ขี ด ออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย ผลการวิเคราะห์โ ดยใช้ วิธี
ช่วงเวลา และวิธีค่าเกินเกณฑ์ รายละเอียดดังนี้
4.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีช่วงเวลำ
การประมาณค่าพารามิเตอร์   และ  ในการแจกแจงค่าสุด ขีดวางนัยทั่ วไป จะใช้วิธีภ าวะความน่าจะเป็ น
สูงสุด โดยแสดงผลลัพธ์ของค่าประมาณของพารามิเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อน และช่วงความเชื่อมั่น 95% ของพารามิเตอร์
ตาแหน่ง ( ) พารามิเตอร์ขนาด ( ) และพารามิเตอร์ ( ) เป็นดังตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 4 ค่ าประมาณค่าพารามิเตอร์และการแจกแจงที่ เหมาะสมอัตราการป่วยโรคเบาหวานสูงสุด รายสัปดาห์ และราย
เดือน
ค่ำประมำณพำรำมิเตอร์
กำรแจกแจง
K-S test
ที่เหมำะสม
(p-value)
ข้อมูล
 (s.e)
 (s.e)
 (s.e)
(CI (95%))

(CI (95%))

(CI (95%))

สัปดาห์

141.05(1.63)
24.59(1.08)
-0.24(0.02)
การแจกแจง
(138.54 , 143.55)
(22.55 , 26.62)
-0.51 , 0.03
กัมเบล
เดือน
158.42(3.34)
23.87(2.19)
-0.25(0.05)
การแจกแจง
(154.41 , 162.00)
(20.96 , 26.77)
-0.68 , 0.18
กัมเบล
หมำยเหตุ: CI (95%) คือ ค่าความเชื่อมั่น 95% และ s.e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

0.05
(0.38)
0.07
(0.83)

จากตารางที่ 4 พบว่า ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% ค่าประมาณแบบช่วงของพารามิเตอร์รูปร่าง ( ) ของอัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่เข้าทาการรักษารายสัปดาห์ มีช่วงครอบคลุมศูนย์ ดังนั้นการแจกแจงที่เหมาะสม คือ การแจกแจงกัมเบล และ
เมื่ อ ท าการตรวจสอบสารู ป สนิ ท ดี (Goodness of fit test) ด้ วยสถิ ติ K-S test ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 พบว่ า การแจก
แจงกัมเบล (Gumbel Distribution) มีความเหมาะสมกับข้อมูลรายสัปดาห์และรายเดือน สาหรับผลการวิเคราะห์ระดับการ
เกิดซ้าของข้อมูลนีเ้ ป็นไปดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 ค่าประมาณระดับการเกิดซ้า ของอัตราการป่วยโรคเบาหวานสูงสุด รายสัปดาห์และรายเดือน
ระดับกำรเกิดซำ ZT
ข้อมูล
T = 2 ปี
T = 5 ปี
T = 10 ปี
T = 25 ปี
T = 50 ปี
รายสัปดาห์
149.67
171.98
183.71
195.80
203.13
รายเดือน
166.77
188.27
199.50
210.98
217.90
จากตารางที่ 5 พบว่าค่าประมาณระดับการเกิดซ้าของอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าทาการรักษารายสัปดาห์ และ
รายเดือน ต่อประชากรแสนคน ของจังหวัดขอนแก่น มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อรอบปีการเกิดซ้าเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น เมื่อพิ จารณา
รอบปีการเกิดซ้าที่ 2 ปี อธิบายได้ว่า มีหนึ่งครั้งแน่นอนภายใน 2 ปี ที่จะมีจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้ารับ การรักษาสูงสุดต่อ
สัปดาห์และต่อเดือนจานวน 150 คน และ 167 คน ตามลาดับ หรือ อาจจะกล่าวได้ว่ามีโอกาสร้อยละ 50 จะมีจานวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานเข้ารับ การรักษาสูงสุดต่อสัปดาห์และต่อเดือนจานวน 150 คน และ 167 คน ตามลาดับ
4.2.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีค่ำเกินเกณฑ์
การประมาณค่าพารามิเตอร์  และ  ด้วยวิธี MLE แสดงผลลัพธ์ของค่าประมาณของพารามิเตอร์ ค่าความคลาด
เคลื่อน และช่วงความเชื่อมั่น 95% ของพารามิเตอร์ขนาด ( ) และพารามิเตอร์รูปร่าง ( ) ดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 ค่าประมาณค่าพารามิเตอร์และการแจกแจงที่เหมาะสาหรับอัตราการป่วยโรคเบาหวานรายวัน
ค่ำประมำณพำรำมิเตอร์
กำรแจกแจง
K-S test
ข้อมูล
 (s.e)
 (s.e)
ที่เหมำะสม
(p-value)
CI (95%)

CI (95%)

17.71(1.36)
-0.13(0.04)
รายวัน
(15.42 , 19.99)
(-0.52 , 0.26)
หมำยเหตุ: CI (95%) คือ ค่าความเชื่อมั่น 95% และ
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จากตารางที่ 6 พบว่า ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% ค่าประมาณแบบช่วงของพารามิเตอร์ระบุรูปร่าง หรือ  ของอัตรา
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าทาการรักษารายวัน มีช่วงครอบคลุมค่าในช่วงที่เป็นบวก หมายถึงมีหางเบ้ไปทางด้านขวา แสดงว่า
การแจกแจงที่เหมาะสม คือการแจกแจงเอกซ์โปเนนเชียล (Exponential distribution).และทดสอบสารูปสนิทดีของตัวแบบ
ด้วยสถิติท ดสอบ K-S ที่ระดับ นัยสาคัญ 0.05 พบว่า การแจกแจงเอกซ์โปเนนเชียลมีค วามเหมาะสมกับ ข้อมูล โดยผลการ
วิเคราะห์ระดับการเกิดซ้าเป็นดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 ค่าประมาณระดับการเกิดซ้า ของอัตราการป่วยโรคเบาหวาน รายวัน
ระดับกำรเกิดซำ ZT
ข้อมูล
T = 2 ปี
T = 5 ปี
T = 10 ปี
รายวัน
211.30
219.46
225.01

T = 25 ปี
231.60

T = 50 ปี
236.08

จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าประมาณระดับการเกิดซ้าของอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าทาการรักษาต่อประชากรแสน
คน ของจังหวัดขอนแก่น เมื่อรอบปีการเกิดซ้าเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณารอบปีการเกิดซ้าที่ 2 ปี อธิบายได้ว่า มีหนึ่ง
ครั้งแน่นอนภายใน 2 ปี ที่จะมีจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้ารับ การรักษาสูงสุดจานวน 212 คนต่าวัน หรือกล่าวได้ว่าร้อยละ
50 จะมีจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้ารับการรักษาสูงสุด 212 คนต่อวัน หนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 2 ปี และถ้าพิจารณารอบปี
การเกิดซ้า 50 ปี อธิบายได้ว่า มีหนึ่งครั้งแน่นอนภายใน 50 ปี ที่จะมีจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้ารับ การรักษาสูงสุดจานวน
237 คน ต่อวัน หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นร้อยละ 2
เมื่อนาค่าประมาณระดับการเกิดซ้าของตัวแบบที่ได้จากทั้งสองวิธีมาเปรียบเทียบกันจะพบว่า ค่าประมาณระดับการ
เกิดซ้าจากวิธีค่าเกินเกณฑ์จะให้ค่าประมาณที่สูงกว่า แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 เปรียบเทียบระดับการเกิดซ้า สาหรับรอบปีการเกิดซ้า 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี และ 50 ปี ของตัวแบบที่ได้
จากวิธีช่วงเวลา และวิธีค่าเกินเกณฑ์

5. สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างแบบจาลองข้อมูลอัตราจานวนผู้ป่วยโรคเบาที่เข้ารักษาในจังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและทฤษฎีค่าสุดขีด จากการศึกษาพบว่า
5.1 ผลวิจัยด้วยอนุกรมเวลำ (Time Series Analysis)
แบบจาลองที่เหมาะสมในการพยากรณ์อัตราจานวนผู้ป่วยโรคเบาที่เข้ารักษาในจังหวัดขอนแก่น รายวัน รายสัปดาห์
และรายเดือน คือ ARIMA 4,0,2 SARIMA1,0,10,0,17 และ SARIMA 0,1,10,1,112 ตามลาดับ
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5.2. ผลวิจัยด้วยทฤษฎีค่ำสุดขีด (Extreme Value Theorem)
จากผลการวิเคราะห์การสร้างตัวแบบจาลองอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารักษาในจังหวัดขอนแก่นด้วยทฤษฎีค่าสุด
ขีด พบว่า การแจกแจงที่เหมาะสมสาหรับ อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารักษาในจังหวัดขอนแก่นรายสัปดาห์และรายเดือน คือ
การแจกแจงกัมเบล และการแจกแจงที่เหมาะสมสาหรับ อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ เข้ารักษาในจังหวัดขอนแก่นรายวัน คื อ
การแจกแจงเอกซ์โปเนนเชียล
5.3 กำรพยำกรณ์
การหาระดับการเกิดซ้าในรอบปีการเกิดซ้า 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี และ 50 ปี ของอัตราจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
เข้ารักษาในจังหวัดขอนแก่น นั้นจะเห็นได้ว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อรอบปีการเกิดซ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งผลของการวิเคราะห์ในครั้ งนี้จึงอาจ
เป็ นแนวทางนาไปสู่ การวางแผน งานทางด้านสาธารณสุข เพื่อรับ มือกับ เหตุ การณ์ ของโรคเบาหวาน ในระดั บ จังหวัด และ
ระดับประเทศไทยต่อไปได้
ดังนั้นทั้งผลการวิจัยด้วยวิธีอนุกรมเวลาและทฤษฎี ค่าสุดขีด ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งนี้จึงอาจเป็นแนวทางไปสู่การ
วางแผนงานด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ของโรคเบาหวานที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นต่อไป ดังนั้นการที่นาเอา
การวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธีนี้ มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางด้านโรคไม่ติดต่อจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามข้อกาจัดของ
วิธีการทั้ ง 2 วิ ธีนี้คื ออิ ท ธิ พ ลความไม่ แน่ นอนของปั จจั ย ภายนอก อาทิ เช่ น ความหนาแน่ นของประชากรในพื้ นที่ จานวน
ประชากรแฝง และพฤติกรรมของประชากรในพื้นที่ อาจส่งผลต่อค่าความน่าจะเป็นของอัตราจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้า
รักษาในจังหวัดขอนแก่นที่คาดการณ์ได้

6. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย
ข้อมู ล ที่ ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ ค่ อยข้ างน้ อยเกิ นไป เนื่ องมาข้อมู ล ที่ ได้ จากกองยุท ธศาสตร์แ ละแผนงาน ส านั กงาน
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การศึกษาครั้งนี้เพื่อที่จะได้ รูปแบบการพยากรณ์ ที่ เหมาะสมกั บข้อต่อไป เช่น การวิเคราะห์การถดถอย เพื่ อให้ ผลของการ
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การวิเคราะห์ปัจจัยมลพิษทางอากาศและเศรษฐกิจเชิงสังคมที่มอี ิทธิพลต่อจานวนผูป้ ่วยโรค
ระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป
Modelling the Effects of Air Pollution and Socio-economic Deprivation on
Respiratory Disease in Northern Thailand using Generalized Linear Models
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิท ธิพลต่ อจานวนการเกิ ดโรคระบบทางเดิ นหายใจ ประมาณอั ต รา
อุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดิ นหายใจ และศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดิ นหายใจ โดยเก็บรวบรวมข้ อมู ล
จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ข้อมูลค่ามลพิษทางอากาศ และร้อยละคนจนของ 9 จังหวัดในภาคเหนือ ระหว่างปี
พ.ศ. 2556–2560 จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา และสานักงานสถิติแห่ งชาติ
ตามลาดับ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในภาพรวมด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเชิงพื้นที่ของมอแรน (Moran’s I)
และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized Linear
Models: GLMs) ผลการศึกษาพบว่า การเกิดจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดในภาคเหนือไม่มีความสั มพั นธ์
เชิงพื้นที่กับจังหวัดเพื่อนบ้าน ตัวแบบการถดถอยทวินามเชิงลบเป็นตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับ การประมาณค่าจานวนและ
อัตราอุบัติการณ์ข องโรคระบบทางเดินหายใจ และพบว่า คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (Rain) และค่ า
ความชื้น (RH) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01
และเมื่อนาตัวแบบดัง กล่ าวไปประมาณค่ าอัตราอุบัติ การณ์ข องโรคระบบทางเดิ นหายใจ พบว่าในระยะเวลา 5 ปีที่ศึกษา
จังหวัดน่านมีอัตราอุบัติการณ์เฉลี่ยของโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด (26.5995 ต่อพันประชากร)
คาสาคัญ: โรคระบบทางเดินหายใจ, ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป, อัตราอุบัติการณ์
Abstract
The purposes of this study were to investigate the potential association between air pollutants and
socio-economic deprivation on the morbidity of respiratory disease, to estimate the morbidity of respiratory
disease and to investigate the risky area for respiratory disease in Northern Thailand. The data used in this
study relate to annual observations from the Northern Thailand area between 2013 and 2017. The counts
of respiratory morbidity were drawn from Ministry of Public Health. The air pollution data were drawn from
the Pollution Control Department and Meteorological Department. The poverty percentage was drawn from
the National Statistical Office of Thailand. Moran’s I statistics was used to analyze the spatial correlation
and Generalized Linear Models (GLMs) was used to analyze the effect of air pollutants and socio-economic
on morbidities. It was found that there is not a spatial correlation between the areas. Negative binomial
regression model was the best fit for estimating the number of morbidity. Carbon monoxide (CO), Average
rainfall (Rain) and Relative humidity (RH) were statistically significant with the number of morbidity.
Subsequently, Nan province had high morbidity rate (26.5995 per 1,000 populations).
Keywords: Respiratory Tract Disease, Generalized Linear Models, Morbidity
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1. บทนา
โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory disease) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ
ที่ประกอบไปด้วย จมูก ลาคอ ท่อลม หลอดลม และปอด โรคระบบทางเดินหายใจสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากแบคทีเรียและไวรัส
ชนิดต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไซนัสอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น อีกปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อการเกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจ คือ การระคายเคืองของเยื่อบุทางเดินหายใจที่ได้รับผลจาก การสูบบุหรี่ การได้ รับสารพิษ หรือมลพิษทาง
อากาศ เป็นต้น ปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ จานวน 1,680,965 ราย และในปีเดียวกันนี้
ภาคเหนือตอนบนมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจานวน 841,832 ราย จังหวัดที่พบว่ามีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ (214,148 ราย) จังหวัดเชียงราย (180,938 ราย) และ จังหวัดลาปาง (10,191 ราย) ตามลาดับ (สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2560)
ปัญหาจากมลพิษทางอากาศและหมอกควัน (Air pollution) ในภาคเหนือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจาในทุกปี และ
มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง (มกราคม-เมษายน) เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว พื้นที่ทางภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟป่าและการ
ลักลอบเผาป่าเพื่อทาการเกษตรของชาวบ้าน เช่น การเผาทิ้งวัชพืชเพื่อเตรียมดิน การเผาขยะในพื้นที่โล่งของชาวบ้าน เป็นต้น
ประกอบกับภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบจึงทาให้หมอกควันเกิดการสะสมในพื้นที่และเพิ่มความ
รุนแรงมากขึ้น เป็นต้น ค่ามลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานอาจส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น กองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (2558) ได้รายงานค่ามลพิษทางอากาศของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในเดือน
มีนาคมของปี พ.ศ. 2560 พบว่า ค่าฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในจังหวัดลาปางนั้นมีค่าสูงถึง 237 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 178 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดตาก 172 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัด
เชียงราย 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจังหวัดเชียงใหม่ 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าที่เกินมาตรฐาน
และเป็นอันตรายต่อมนุษย์
ปัญหาเศรษฐกิจเชิงสังคม (Socio-economic deprivation) ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่อาจส่งผลต่อจานวนการ
เกิดโรคระบบทางเดิ นหายใจโดยเฉพาะภาวะความยากจน ในปี 2560 พบว่า ภาคเหนือมี ร้ อยละคนจนสู งถึ ง 9.82 ของ
ประชากรในภาค (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ซึ่งทาให้ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้ อ
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น ทาให้อาจส่งผลต่อจานวนการเกิดโรคดังกล่าวรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนในกลุ่มที่มีภาวะความยากจน ขาดความรู้และความเข้าใจต่อการป้องกันโรค รวมถึงการเข้ารับการรักษา
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rushworth et al. (2014) ที่พบว่า นอกจากปัจจัยมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อการป่ วย
เป็นโรคระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังมีปัจจัยเศรษฐกิจเชิงสังคมต่าง ๆ อาทิ มัธยฐานราคาบ้าน (Median house price) และ
ร้อยละการหางานทา (Job seekers allowance) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อจานวนการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจนั้น โดยทั่วไปใช้วิธีการ
ที่เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอยสาหรับข้อมูลจานวนนับ (Regression analysis for count data) เนื่องจากข้อมูลดัง กล่าว
เป็ นข้ อมู ล จานวนนั บ โดยวิ ธีการทางสถิ ติ นี้จัดอยู่ใ นกลุ่ ม ตัวแบบเชิ ง เส้ นนั ยทั่ วไป (Generalized linear models: GLMs)
(Nelder & Wedderbum, 1972) ได้ แ ก่ ตั วแบบการถดถอยปั วซง (Poisson regression model) อย่ างไรก็ ต ามตั วแบบ
ดังกล่าวมีข้อสมมติที่สาคัญคือ ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนที่ได้จากตัวแบบต้องมีค่าเท่ากัน แต่โดยส่วนใหญ่ข้อมูลดังกล่ าวมั ก
พบปัญหาความแปรปรวนมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย ที่เรียกว่า การกระจายเกินเกณฑ์ (Overdispersion) ดังนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้ตั ว
แบบการถดถอยทวินามเชิงลบ (Negative binomial regression model) แทน (Hilbe, 2011)

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อหาตัวแบบทางสถิติที่เหมาะสมสาหรับ การวิเคราะห์ปัจจัยมลพิษทางอากาศและปัจจัยเศรษฐกิ จเชิงสัง คมที่ มี
อิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือ ประมาณค่าอัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจใน
ภาคเหนือ และศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายในภาคเหนือ
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3. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
3.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเชิงพื้นที่ของมอแรน
ในการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับโรค เช่น อุบัติการณ์ของการเกิดโรค มักเกิดความสัมพันธ์ เชิ ง
พื้ นที่ ขึ้ น ซึ่ ง เรี ย กว่ า สหสั มพั นธ์ ใ นตั ว เชิ ง พื้ นที่ (Spatial autocorrelation) หมายถึ ง องค์ ป ระกอบสหสั มพั นธ์ ร ะหว่ าง 2
เหตุการณ์ที่อยู่ตาแหน่งที่แตกต่างกัน เช่น จานวนผู้ป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กับ
จานวนผู้ป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดลาพูน เป็นต้น ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ดังกล่าว
ในภาพรวม (Global measure) คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเชิงพื้นที่มอแรน (Moran’s spatial autocorrelation or
Moran’s I) (Moran, 1950) ซึ่งเป็นสถิติเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการระบุลักษณะรูปแบบเชิงพื้นที่ของการเกิดโรค โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในตัวเชิงพื้นที่มอแรน (Moran’s I Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 (ค่าที่เป็นบวกหมายถึงมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวก และค่าที่เป็นลบหมายถึงมีความสัมพันธ์เชิงลบ ส่วนค่า 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์ ) สามารถทาการทดสอบหาระดับ
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ข องค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า ว โดยวิ ธี ก าร Monte-Carlo Permutation Test เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) ที่ว่า “ไม่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ” และสมมติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis)
ที่ว่า “มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่” โดยกาหนดให้ P-Value ที่ได้ต้องเกิดจากการทา Permutation Test อย่างน้อย 10,000 ครั้ง
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ฟังก์ชัน moran.mc( ) จากโปรแกรมประยุกต์ spdep (Bivand & Piras, 2015) ของโปรแกรมอาร์
ในการคานวณค่าและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเชิงพื้นที่มอแรน
3.2 ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป
ตัวแบบการถดถอย (Regression model) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตั ว
แปรอิสระชุดหนึ่ง โดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวมาสร้างเป็นตัวแบบในการอธิบายหรือทานายตัวแปรตาม เมื่อทราบค่าของตั ว
แปรอิสระ ดังตัวแบบที่ (1)
Y  Xβ  ε
(1)
T
เมื่อ Y คือ เวกเตอร์ขนาด (n x 1) ของตัวแปรตาม โดยที่ Y  [Y1 ,...,Yn ] , X คือ เมทริกซ์ขนาด (n x p) ของ
ตัวแปรอิสระ, β คือ เวกเตอร์ขนาด (p x 1) ของสัมประสิทธิ์การถดถอย และ ε คื อ เ วกเ ต อร์ ข นา ด (n x 1) ข อ ง
ความคลาดเคลื่อน โดยสมาชิกของ ε เป็นอิสระกันและมีการแจกแจงแบบปกติ นั่นคือ ε N 0, 2 
ซึ่งตัวแบบ (1) กาหนดให้ตัวแปรตามต้องมีค่าต่อเนื่องและมีการแจกแจงปรกติ ในกรณีที่ตัวแปรตามมีค่าไม่ต่อเนื่อง
เช่น จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยทาการศึกษาในครั้ง นี้ ข้อสมมติที่ให้ตัวแปรตามมีการแจกแจง
ปรกติจึงไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงกาหนดให้ตัวแปรตามมีการแจกแจงปั วซงทาให้เกิดตั วแบบใหม่ขึ้ นมา เรียกว่า ตัวแบบการ
ถดถอยปัวซง หรือกาหนดให้ตัวแปรตามมีการแจกแจงทวินามเชิงลบ เรียกว่า ตัวแบบการถดถอยทวินามเชิงลบ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (Nelder & Wedderbum, 1972) ที่มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้
1) ส่ วนประกอบเชิ ง สุ่ ม (Random component) การแจกแจงของตั ว แปรตามต้ องอยู่ ใ นวงศ์ เ ลขชี้ ก าลั ง
(Exponential family) ซึ่งพบว่าการแจกแจงปัวซงและการแจกแจงทวินามเชิงลบอยู่ในวงศ์ดังกล่าว สามารถอธิบายลั กษณะ
ของการแจกแจงได้ดังนี้
กรณีกาหนดให้ตัวแปรตามมีการแจกแจงปัวซง
กาหนดให้ Yi , i = 1,...,n เป็นตัวแปรตามที่มีการแจกแจงปัวซง โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนเท่ากับ 
นั่นคือ Yi Poisson() ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นของ Yi เขียนได้ ดังสมการ (2)
P(Yi = yi ,  ) =

e- i  yi
yi!

เมื่อ

yi  0,1, 2,...

เมื่อ E(Yi )=Var(Yi ) = 
กรณีกาหนดให้ตัวแปรตามมีการแจกแจงทวินามเชิงลบ
กาหนดให้ Yi , i = 1,...,n เป็นตัวแปรตามที่มีการแจกแจงทวินามเชิงลบ โดยมีพารามิเตอร์  และ
Yi NB(, ) ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นของ Yi เขียนได้ ดังสมการ (3) (Hilbe, 2011)
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 yi    1  1 

P(Yi = yi ,  ,  ) = 

 1  1   1   


 


  


 1   

yi

เมื่อ

yi  0,1, 2,...

(3)

เมื่อ E(Yi )= และ Var(Yi )=  2
2) ส่วนประกอบเชิงระบบ (Systematic component) ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงตัวแปรอิสระในรูปผลรวมเชิงเส้ นของ
พารามิเตอร์ ดังสมการ (4)
p

ηi  Xi β  0   i X i
i 1

เมื่อ

เมื่อ

i = 1,..., p

(4)

คือ เวกเตอร์ของตัวทานายเชิงเส้น, Xi คือ เวกเตอร์ของค่าสังเกตของตัวแปรอิสระ X1 ,...,X p โดยที่
Xi  (1,X i1 ,...,X ip ) และ β คือ เวกเตอร์ของพารามิเตอร์ (0 , 1 ,...,  p )T
3) ฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link function) ซึ่งเป็นฟังก์ชันของค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม ( ) กับตัวทานายเชิงเส้น ( ) โดยเขียนแทนฟังก์ชันเชื่อมโยง ด้วยสัญลักษณ์ g ( ) ดังสมการ (5)
ηi

T

p

g (i )  0   i X i

(5)

i 1

สาหรับการแจกแจงปัวซงและการแจกแจงทวินามเชิงลบ สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง  กับ η ด้วย
ฟังก์ชันของล็อก เรียกเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยงของล็อก (Log Link Function) นั้นคือ g ( )  log( ) สามารถเขียนแทน g ( )
ด้วย η ดังสมการ (6)
p

log( i )  i  0   i X i
i 1

หรือ

log(i )  ηi  Xi β

(6)

สามารถประมาณค่ า β ได้ โดยใช้วิธีภาวะน่ าจะเป็ นสูง สุด (Maximum likelihood method: ML) กรณีตั ว
แปรตามมีการแจกแจงปัวซง สามารถจัดให้อยู่ในรูปแบบวงศ์วงศ์เลขชี้กาลังได้ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม Y เป็น
Var(Y )   Var( )   โดยที่ Var( )   ส่ ว น  เป็ น พารามิ เ ตอร์ก ารกระจาย (dispersion parameter) เป็ น ค่ า ที่
ทราบหรืออาจประมาณค่าขึ้นจากข้อมูลจริง สาหรับการแจกแจงปัวซงจะกาหนดให้   1 และแก้สมการหาคาตอบโดยใช้
วิธีการทาซ้าเชิงตัวเลข (Numerical iterative method) สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติมาช่วยวิเคราะห์ เช่น คาสั่ง glm ใน
MASS package ของโปรแกรมอาร์ (Venables & Ripley, 2002)
3.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบวิธี GLMs สามารถตรวจสอบโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ ดังต่อไปนี้
1) ค่าสถิติไคกาลังสองส่วนเหลือเพียร์สัน (Pearson residual Chi-Square statistic : χ 2p )
 y  ˆ 
i

χ   i
ˆi  
i 1  Var  



2

n

2
p

ตัวแบบที่มีความเหมาะสมจะมีค่าเข้าใกล้กับค่าองศาเสรีของส่วนเหลือ (Degree of Freedom: DF)
2) ค่ า ไคก าลั ง สองส่ ว นเหลื อ เพี ย ร์ สั น หารด้ ว ยองศาเสรี (Pearson residual Chi-Square statistics / DF)
เรียกว่า ค่าการกระจาย (Dispersion value) เป็นค่าที่แสดงการกระจายของส่วนเหลือของค่าสังเกต โดยที่ค่าเหมาะสมจะมีค่า
เข้าใกล้ 1 แต่ไม่ควรมากกว่า 1 ซึ่งอาจทาให้เกิดกรณีที่ได้ค่าความแปรปรวนมากเกินจริง นั้นคือ ค่า  มีค่ามากกว่า 1 ทาให้
ไม่เป็นไปตามข้ อกาหนดของการแจกแจงปั วซงที่ กาหนดว่า  มีค่าเท่ากับ 1 แสดงได้ว่าค่าสัง เกตอาจจะไม่ได้ มีการแจก
แจงปัวซง
3) เกณฑ์สารสนเทศของอะกะอิเกะ (Akaike’s information criterion: AIC) เป็นเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบที่
เหมาะสมภายใต้ตัวแบบที่มีการใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน แต่มีจานวนพารามิเตอร์แตกต่างกันที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรตามกับตัวแปรอิสระชุดหนึ่ง ตัวแบบที่เหมาะสมกว่า คือ ตัวแบบที่มีค่า AIC ต่ากว่า ในวิธี GLMs สามารถคานวณค่า AIC
ได้ดังนี้ (Shoukri, 2018)
ˆ
AIC=-2lnL+2p
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เมื่อ

L̂

คือ ค่าสูงสุดของฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น และ

p

คือ จานวนพารามิเตอร์ในตัวแบบ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การรวบรวมข้อมูลจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ข้อมูลมลพิษทางอากาศ และข้อมูลเศรษฐกิจเชิงสังคม
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน และตาก) จากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 ได้แก่ จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และ
จานวนประชากรกลางปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (2560) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ค่าก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ ก๊าซโอโซน (O3) จากกองจัด การคุ ณภาพอากาศและเสีย งกรม
ควบคุ มมลพิ ษ ค่ าความชื้ น (RH) อุ ณหภู มิเ ฉลี่ ย (Temp) และปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย (Rain) จากกรมอุ ตุ นิย มวิ ท ยา จั ง หวั ด
เชียงใหม่ และ ร้อยละคนจน (PI) จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ
4.2 ตัวแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
log Yij   log  Poij   Xij β เมื่อ i  1,...,9 และ j  1,...,5
เมื่อ Yij แทน จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในจังหวัดที่ i และปีที่ j , Poij แทน ประชากรกลางปี , Xij
แทน เวกเตอร์ ข องตั วแปรอิ ส ระ และ log  Poij  แทน Offset term ที่ ใ ช้ ป รั บ ผลกระทบจากจานวนประชากรกลางปีที่
แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
4.3 ขั้นตอนการเปรียบเทียบตัวแบบการถดถอยปัวซงและตัวแบบการถดถอยทวินามเชิงลบ
1) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือด้วยตัวแบบการ
ถดถอยปัวซง พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาการกระจายเกินเกณฑ์ด้วยค่าค่าไคกาลังสองส่วนเหลือเพียร์สันหารด้วยองศาเสรี
2) กรณีเกิดปัญหาการกระจายเกินเกณฑ์จะเปลี่ยนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยของโรค
ระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือด้วยตัวแบบการถดถอยทวินามเชิงลบ
3) ทาการคัดเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธีการถดถอยทีละขั้น (Stepwise regression) โดยพิจารณาตัวแปรอิ สระ
ที่เมื่ออยู่ในตัวแบบแล้วให้ค่า AIC ต่าที่สุด
4) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบด้วยการวิเคราะห์ส่วนเหลือ (Residual analysis)
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมอาร์ (R programming) เวอร์ชัน 3.5.2 ในการวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบ GLMs (R Core
Team, 2018)

5. สรุปผลการวิเคราะห์
5.1 ผลการวิเคราะห์อัตราอุบัติการณ์โรคระบบทางเดินหายใจจาแนกตามพื้นทีแ่ ละเวลา

(ก)
(ข)
รูปภาพที่ 1 (ก) อัตราอุบัติการณ์เฉลี่ยของโรคระบบทางเดินหายใจในระยะเวลา 5 ปี และ
(ข) อัตราอุบัติการณ์โรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560
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จากรูปภาพที่ 1 (ก) พบว่า ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) จังหวัดที่มีอัตราอุบัติการณ์เฉลี่ย ของโรคระบบ
ทางเดินหายใจมากที่สุดคือ จังหวัดลาปาง (25.4232 ต่อพันประชากร) รองลงมาคือ จังหวัดน่าน (25.0054 ต่อพันประชากร)
จังหวัดเชียงใหม่ (24.0559 ต่อพันประชากร) จังหวัดพะเยา (23.6468 ต่อพันประชากร) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (21.5207 ต่อพัน
ประชากร) จังหวัดลาพูน (21.2528 ต่อพันประชากร จังหวัดเชียงราย (20.7092 ต่อพันประชากร) และจังหวัดตาก (18.3364
ต่อพันประชากร) ตามลาดับ
จากรูปภาพที่ 1 (ข) พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดน่านมีอัตราอุบัติการณ์ ของโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด
(29.5693 ต่อพันประชากร) ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดลาปางมีอัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด ( 15.3618
ต่อพันประชากร) ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดลาปางมีอัตราอุบัติ การณ์ข องโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด (33.0769 ต่อพั น
ประชากร) ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดแม่ฮ่ องสอนมี อัตราอุบั ติ การณ์ ข องโรคระบบทางเดิ นหายใจมากที่ สุด (19.5119 ต่อพั น
ประชากร) และปี พ.ศ. 2560 จังหวัดน่านมีอัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด (33.5730 ต่อพันประชากร)
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษทางอากาศและเศรษฐกิจเชิงสังคม
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

(ก)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

(ข)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

(ค)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

(ง)
ก๊าซโอโซน (O3)

(จ)

(ฉ)

รูปภาพที่ 2 ข้อมูล PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO และ O3 ของ 9 จังหวัดในภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560
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จากรูปภาพที่ 2 (ก) พบว่าค่า PM10 เฉลี่ยในแต่ละจังหวัดส่วนมากมีค่าอยู่ในช่วง 40-50 μg./m3 และมีแนวโน้ ม
ลดลง ยกเว้นจังหวัดตากที่มีค่า PM10 เพิ่มขึ้นในปี 2560 รูปภาพที่ 2 (ข) พบว่าค่า PM2.5 เฉลี่ยในแต่ละจังหวัดส่วนมากมีค่าอยู่
ในช่วง 25-30 μg./m3 และมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นจังหวัดตากที่มีค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นในปี 2560 รูปภาพที่ 2 (ค) พบว่าค่า SO2
เฉลี่ยในแต่ละจังหวัดส่วนมากมีค่าอยู่ในช่วง 0.5-2.0 ppb มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2558 จากนั้นลดลงตามลาดับ รูปภาพที่ 2
(ง) พบว่าค่า NO2 เฉลี่ยในแต่ละจังหวัดส่วนมากมีค่าอยู่ในช่วง 3.0 – 8.0 ppb ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่และแพร่ที่มีค่าเกิน 8.0
ppb รูปภาพที่ 2 (จ) พบว่าค่า CO เฉลี่ยในแต่ละจังหวัดส่วนมากมีค่าอยู่ในช่วง 0.35 – 0.65 ppm และมีแนวโน้มคงที่ ยกเว้น
จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2560 รูปภาพที่ 2 (ฉ) พบว่าค่า O3 เฉลี่ยแต่ละจังหวัดส่วนมากมีค่ าอยู่
ในช่วง 15 – 30 ppb และมีแนวโน้มคงที่
ความชื้น (RH)

อุณหภูมิเฉลี่ย (Temp)

(ก)
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (Rain)

(ข)
ร้อยละคนจน (PI)

(ค)

(ง)

รูปภาพที่ 3 ข้อมูล RH, Temp, Rain และ PI ของ 9 จังหวัดในภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560
รูปภาพที่ 3 (ก) พบว่าค่าความชื้ น (RH) เฉลี่ยแต่ละจังหวั ดส่ วนมากมีค่ าอยู่ใ นช่ วง 67 – 77 เปอร์เซ็นต์ และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2560 รูปภาพที่32 (ข) พบว่าค่าอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละจังหวัดส่วนมากมีค่าอยู่ในช่วง 33.0 – 34.5 องศา
เซลเซียส ยกเว้นจังหวัดเชียงรายและพะเยามีค่าดังกล่าวต่ากว่า 33.0 องศาเซลเซียส ทั้งนี้มีแนวโน้มลดลงในปี 2560 รูปภาพที่
3 (ค) พบว่าค่าปริมาณน้าฝนเฉลี่ยแต่ละจังหวัดส่วนมากมีค่าอยู่ในช่วง 75 – 135 มิลลิเมตร ยกเว้นจังหวัดเชียงรายที่ในบางปี
มีค่าปริมาณน้าฝนเฉลี่ยมากกว่า 135 มิลลิเมตร และพบว่าในปี 2558 ทุกจังหวัดมีค่าปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ลดลงอย่างเห็นได้ ชัด
และรูปภาพที่ 3 (ง) พบว่าค่าร้อยละคนจนแต่ละจังหวัดส่วนมากมีค่าอยู่ในช่วง 5 – 30 ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีค่ าร้ อย
ละคนจนมากกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้พบว่าค่าดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง
5.3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ในตัวเชิงพื้นที่ของจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือ
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเชิงพื้นที่ส่วนมากมีค่าเป็นลบ ยกเว้นปี 2556 ที่มีค่าเป็นบวก
แสดงว่าการเกิดจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในแต่ละปีมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เป็นเชิงลบ กล่าวคือ จานวนผู้ป่วยโรค
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ระบบทางเดินหายใจในจังหวัด ที่ใ กล้ กันมี ค่าแตกต่ างกั น และเนื่องจาก ค่า P-Value มากกว่าระดั บนั ยส าคั ญ 0.05 จึง ไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ ดังนั้น จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือเกิดขึ้นแบบสุ่ม
โดยไม่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่กับจังหวัดเพื่อนบ้ าน ฉะนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยมลพิษทางอากาศและเศรษฐกิ จเชิงสัง คมที่ มี
อิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือจึงไม่นาอิทธิพลเชิงพื้นที่เข้าไปวิเคราะห์ร่วมด้วย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ในตัวเชิงพื้นที่ของจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือจาแนกรายปี
ปี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเชิงพื้นที่มอแรน
P-value
ทิศทางความสัมพันธ์
2556
0.1148
0.0883
เชิงบวก
2557
-0.1873
0.6027
เชิงลบ
2558
-0.1019
0.4042
เชิงลบ
2559
-0.3075
0.8547
เชิงลบ
2560
-0.1342
0.4658
เชิงลบ
5.4 ผลการวิ เ คราะห์ปัจ จัยมลพิ ษ ทางอากาศและเศรษฐกิ จเชิ งสั งคมที่ มีอิท ธิพ ลต่อ จานวนผู้ ป่ วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจในภาคเหนือด้วยวิธี GLMs
เนื่องจากปัจจัยมลพิษทางอากาศบางค่ามีข้อมูลไม่ครบทุกปี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ปัจจัยมลพิษ ทางอากาศและ
เศรษฐกิจเชิงสังคมที่มีอิท ธิพ ลต่อจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดิ นหายใจในภาคเหนือด้ วยวิธี GLMs เฉพาะที่มีค่าครบทุ กปี
เท่านั้น ได้แก่ ค่าฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่เกิ น 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าความชื้ น
(RH) อุณหภูมิเฉลี่ย (Temp) ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (Rain) และร้อยละคนจนเฉลี่ย (PI) ดังต่อไปนี้
จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยฯ ที่มีอิทธิพลจานวนผู้ป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจด้วยตัวแบบการ
ถดถอยปัวซง พบว่า ปัจจัยทุกตัวมีอิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าค่า χ 2p DF มีค่ามากกว่า 1 จึงทาให้เกิดปัญหาการกระจายเกินเกณฑ์ ดังนั้น ตัวแบบ
ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมสาหรับจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือ ทาให้ผู้วิจัยต้องเปลี่ยนการวิเคราะห์เป็ นตั ว
แบบการถดถอยทวินามเชิงลบแทน ซึ่งพบว่ามีเพียง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (Rain) ที่มีอิทธิพล
ต่อจานวนผู้ป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือด้วยวิธี GLMs
ตัวแปรอิสระ
ตัวแบบการถดถอยปัวซง
ตัวแบบการถดถอยทวินามเชิงลบ
Estimate (S.E.)
Z
p-value
Estimate (S.E.)
Z
p-value
ค่าคงที่ (Intercept) -2.0260 (0.0927) -21.8630 < 0.001*** -3.8553 (2.9188) -1.3210
0.1865
PI
-0.0021 (0.0002) -13.0790 < 0.001*** -0.0052 (0.0043) -1.2120
0.2254
CO
0.9324 (0.0085) 110.2680 < 0.001*** 0.7078 (0.2963) 2.3890
0.0169*
O3
0.0049 (0.0005) 9.8590 < 0.001*** -0.0047 (0.0149) -0.3150
0.7530
PM10
-0.0132 (0.0003) -51.4540 < 0.001*** -0.0084 (0.0077) -1.0890
0.2763
Rain
-0.0060 (0.0001) -101.4530 < 0.001*** -0.0058 (0.0019) -3.0210 0.0025**
RH
0.0201 (0.0006) 34.4350 < 0.001*** 0.0319 (0.0179) 1.7770
0.0755
Temp
-0.0780 (0.002) -38.5930 < 0.001*** -0.0443 (0.0629) -0.7040
0.4814
การตรวจสอบตัวแบบ
2
χp
39,703.4120
2
χ p DF
1,073.0650
AIC
41,545.0000
873.8900
หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, ***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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อย่างไรก็ต าม มีปัจจัยบางตั วไม่มีอิท ธิพ ลต่ อจานวนผู้ ป่ วยโรคระบบทางเดิ นหายใจ ทาให้ตัวแบบดัง กล่ าว ยั ง ไม่
เหมาะสมสาหรับจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่ อ
จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีการเลือกตัวแปรอิสระแบบการถดถอยทีละขั้น ได้ผลดังตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 พบว่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (Rain) และค่าความชื้น (RH) มีอิทธิพลต่อ
จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนืออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตั ว
แบบ ได้ดังนี้ ถ้าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เพิ่มขึ้น 1 ppm จะทาให้ค่าล็อกของจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.699 หน่วย หรือทาให้จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดิ นหายใจเพิ่ มขึ้ นโดยเฉลี่ย 2.0117 คน โดยที่ปัจจัย
มลพิษอื่น ๆ คงที่ ถ้าปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (Rain) เพิ่มขึ้น 1 มิลลิลิตร จะทาให้ค่าล็อกของจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
ลดลงโดยเฉลี่ย 0.0049 หน่วย หรือทาให้จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลงโดยเฉลี่ย 0.9951 คน โดยที่ปัจจัยมลพิษ
อื่น ๆ คงที่ และถ้าค่าความชื้น (RH) เพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ จะทาให้ ค่าล็อกของจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ย 0.0355 หน่วย หรือทาให้จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1.0361 คน โดยที่ปัจจัยมลพิ ษ
อื่น ๆ คงที่

ส่วนเหลือมาตรฐาน

ส่วนเหลือมาตรฐาน

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือด้วยตัวแบบการถดถอย
ทวินามเชิงลบ โดยใช้วิธีการเลือกตัวแปรอิสระแบบการถดถอยทีละขั้น
ตัวแปรอิสระ
Estimate (S.E.)
Z
p-value
Relative Risk (RR)
95% CI of RR
ค่าคงที่ (Intercept) -6.2515 (0.9711) -6.4370 0.0000***
0.0019
0.0003, 0.0134
CO
0.6990 (0.2985) 2.3420 0.0192*
2.0117
1.1533, 3.5314
Rain
-0.0049 (0.0016) -3.0020 0.0027**
0.9951
0.9919, 0.9983
RH
0.0355 (0.0134) 2.6400 0.0083**
1.0361
1.0089, 1.0639
AIC
870.0900
หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, ***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ค่าคาดหวังของส่วนเหลือ

(ก)

(ข)
ส่วนเหลือมาตรฐาน

รากที่สองของค่าสัมบูรณ์ส่วนเหลือมาตรฐาน

ค่าพยากรณ์

ค่าพยากรณ์

คะแนนเลฟเวอเรจ

(ค)
รูปภาพที่ 4 การวิเคราะห์ส่วนเหลือ (Residual analysis)
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จากรูปภาพที่ 4 (ก) พบว่า ส่วนเหลือมาตรฐานมีค่ากระจัดกระจายรอบค่ าศูนย์ แสดงว่าฟังก์ชันการถดถอยเป็ น
เส้นตรงและความแปรปรวนของส่วนเหลือมีค่าคงที่ รูปภาพที่ 4 (ข) ส่วนเหลือมาตรฐานมีการเรียงตัวเป็นเส้นตรงที่มีความชั น
45 องศา แสดงว่าส่วนเหลือมีลักษณะการแจกแจงเข้าใกล้การแจกแจงปรกติ รูปภาพที่ 4 (ค) ส่วนเหลือมาตรฐานมีการเรียงตัว
แบบสุ่มและไม่เป็นระบบ แสดงว่าความแปรปรวนของส่ วนเหลื อมีค่ าคงที่ และรูปภาพที่ 4 (ง) ไม่มีค่าคะแนนเลฟเวอเรจ
(Leverage score) อยู่นอกเขตระยะทางของคุก (Cook’s distance) แสดงว่าไม่มีค่าสังเกตที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการถดถอย
จึงสรุปได้ว่า ตัวแบบในตารางที่ 3 นี้ผ่านข้อสมมติการถดถอยทุกข้อ ดังนั้นตัวแบบจึงมีความเหมาะสมสาหรับ ใช้ประมาณค่า
จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือได้ ได้ผลลัพธ์การประมาณค่าดังตารางที่ 4
จากตารางที่ 4 และรูปภาพที่ 5 (ก) พบว่า ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) จังหวัดที่มีอัตราอุบัติการณ์เฉลี่ย
ของโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุดคือ จังหวัดน่าน (26.5995 ต่อพันประชากร) และจังหวัดตากมีอัตราอุบัติการณ์เฉลี่ยน้ อย
ที่สุด (17.9745 ต่อพันประชากร)
ตารางที่ 4 ค่าประมาณอัตราอุบัติการณ์โรคระบบทางเดินหายใจทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560
จังหวัด
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ค่าเฉลี่ย
เชียงราย
19.6427
20.1640
20.2358
15.3618
21.9842
19.4777
เชียงใหม่
20.4078
18.9686
26.9894
19.4626
23.7545
21.9166
น่าน
27.5646
26.7469
27.8456
23.0962
27.7442
26.5995
พะเยา
24.8510
20.6948
31.4302
23.4205
24.1901
24.9173
แพร่
29.1030
23.9067
24.0923
16.6928
21.2072
23.0004
แม่ฮ่องสอน 24.0313
22.1160
25.9802
21.1952
25.3034
23.7252
ลาปาง
26.2502
21.1036
25.7547
24.1748
22.1828
23.8932
ลาพูน
22.5360
22.5970
21.4285
20.8288
19.0431
21.2867
ตาก
19.2132
17.2388
18.9770
16.1352
18.3084
17.9745

(ก)
(ข)
รูปภาพที่ 5 (ก) อัตราอุบัติการณ์เฉลี่ยของโรคระบบทางเดินหายใจที่ประมาณได้จากตัวแบบ GLMs ในระยะเวลา 5 ปี และ
(ข) อัตราอุบัติการณ์โรคระบบทางเดินหายใจที่ประมาณได้จากตัวแบบ GLMs ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560
จากตารางที่ 4 และรูปภาพที่ 5 (ข) พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดแพร่มีอัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดิน
หายใจมากที่สุด (29.1030 ต่อพันประชากร) ปี พ.ศ. 2557 จังหวัด น่านมีอัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจมาก
ที่สุด (26.7469 ต่อพันประชากร) ปี พ.ศ. 2558 จังหวัด พะเยามี อัตราอุบั ติ การณ์ข องโรคระบบทางเดิ นหายใจมากที่ สุ ด
(31.4302 ต่อพันประชากร) ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดลาปางมีอัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด (24.1748
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ต่อพันประชากร) และปี พ.ศ. 2560 จังหวัดน่านมีอัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด (27.7442 ต่อพัน
ประชากร)

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ในตัวเชิงพื้นที่ของมอแรน พบว่าการเกิดโรคดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โดยรวมทั้ง 9 จังหวัด นั่นหมายถึง
การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจมีการกระจายตั วครอบคลุมทั่วทั้งภาคเหนือ ในแง่ของเวลา อัตราอุบัติการณ์มีค่าที่แตกต่างกั น
ในแต่ละปี ดังนั้นเวลามีผลต่ออัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในแต่ละปี ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน สาหรับ ปัจจัยมลพิ ษทางอากาศและเศรษฐกิ จเชิง สัง คมที่ มีอิท ธิ พลต่ อจานวนผู้ ป่ วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ ในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นปัจจัยมลพิษอากาศที่ส่งผลทาให้อัตรา
อุบัติการณ์โรคระบบทางเดินหายใจมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากก๊าซดังกล่าวเกิดจากการเผาเศษพืช เศษวัสดุภาคการเกษตร ซึ่งเป็น
กิจกรรมหลักของประชาชนในภาคเหนือ และเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรง ประกอบกับเป็นก๊าซที่ไ ม่มีสี
ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส ทาให้ประชาชนขาดการป้องกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rushworth et al. (2014) ที่ศึกษา
อั ต ราป่ ว ยของโรคระบบทางเดิ น ห ายใจในโรงพยาบาลทั้ ง 624 แห่ ง ในเมื อ งลอนดอน สหราชอาณาจั ก ร ที่ พ บว่ า
คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้อัตราป่วยของโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัจจัยมลพิษทางอากาศอื่ น
ๆ ที่มีอิทธิพลต่ออัตราอุบัติการณ์โรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือ ได้แก่ ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย และความชื้นเฉลี่ย ซึ่งพบว่า
เมื่อมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จะทาให้จานวนของโรคระบบทางเดินหายใจลดลง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเมื่อมีฝนตกมาก ฝนอาจ
ทาให้ค่ามลพิษอื่น ๆ มีค่าลดน้อยลง ส่งผลให้การป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจลดลง และเมื่อความชื้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจะท า
ให้จานวนผู้ป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นด้วย เป็นเพราะว่าเมื่อมีความชื้นในอากาศมากจะทาให้ อุณหภูมิ ล ดลง
ส่งผลให้ประชาชนที่มีร่างกายอ่อนแอและป่วยมากขึ้น เช่น อาจทาให้เกิดโรคปอดบวมหรือโรคหลอดลมอักเสบตามที่ได้ กล่ าว
ไว้ข้างต้น ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่มีผลต่ออัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจในการศึกษาครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่ าเป็ น
การวิเคราะห์จากข้อมูลเฉลี่ยรายปีในแต่ละจังหวัด และมีขนาดตัวอย่างน้อย ซึ่งอาจทาให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อน ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบรายเดือนหรือรายวันในระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล หรือระดับอาเภอ เพื่อเพิ่ม
ขนาดตัวอย่างให้มากขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชือ้ พยาธิใบไม้ตบั ของประชาชน
ในพืน้ ทีต่ าบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา
Risk Factors for Opisthorchis Viverrini Infection in
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบการจับคู่ในการศึกษาย้อนหลัง (Matched case–control study) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ผ่านการตรวจ
คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในปี พ.ศ. 2559–2560 กลุ่มศึกษา คือ ประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับที่พบไข่พยาธิ
ใบไม้ตับ จานวน 109 คน และกลุ่มควบคุม คือ ประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับแล้วไม่พบไข่พยาธิใบไม้ ตับ
จานวน 109 ราย ซึ่งผู้วิจัยจับคู่กันระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมที่มีเป็นเพศเดียวกันและอายุห่างกันมากน้อยไม่เกิน 5 ปี
อยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเดียวกัน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีส่งผลต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
ด้ วยการวิ เ คราะห์การถดถอยลอจิ ส ติ กมีเ งื่ อนไข (Conditional logistic regression) นาเสนอขนาดความสั มพั นธ์ ด้วยค่า
อัตราส่วนออดส์ที่ปรับค่า (Adjusted odd ratio: AOR) และช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีคน
ในครอบครั วที่ อาศั ย อยู่ ด้ วยกั นติ ด เชื้ อพยาธิ ใ บไม้ ตั บ มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อการติ ด เชื้ อพยาธิ ใ บไม้ ตั บ 3.87 เท่ า (95% CI =
2.00 – 7.50) ของการไม่มีคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.01)
และประชาชนที่มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดีมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 5.88 เท่า
(95% CI = 1.83 – 18.95) ของการไม่ มีญ าติ ส ายตรงป่ วยเป็ นโรคมะเร็งตั บหรื อมะเร็ง ท่ อน้ าดี อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ
(p–value < 0.01)
คาสาคัญ: โรคพยาธิใบใม้ตับ, ปัจจัยที่ส่งผล, การถดถอยลอจิสติกมีเงื่อนไข
Abstract
This matched case-control study aims to investigate the risk factors of Opisthorchis viverrini
infection for people who live in Oi sub-district, Pong district, Phayao province between 2016 and 2017. A
total of 109 cases of Opisthorchis viverrini infection and 109 control subjects were selected from the same
area (one control per case). The one recruited control was individually matched with cases by gender, age
(± 5 years) and village. Data were collected in face-to-face interviews using a questionnaire. Multivariate
conditional logistic regression was used in the analysis of the data. The findings show that a family history
of Opisthorchis viverrini (p-value < 0.01) and a family history of liver cancer or cholangiocarcinoma (p-value
< 0.01) are associated with an increased risk of Opisthorchis viverrini infection. Compared with subjects who
never had a family history of Opisthorchis viverrini, those who had a family history of that disease was 3.87
times more likely to risk Opisthorchis viverrini infection (95% CI = 2.00 - 7.50). Likewise, compared with
subjects who never had a family history of liver cancer or cholangiocarcinoma, those who had a family
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history of that cancer was 5.88 times more likely to risk risk Opisthorchis viverrini infection (95% CI = 1.83 –
18.95).
Keywords: Opisthorchis viverrini, risk factors, conditional logistic regression

1. บทนา
โรคพยาธิใบไม้ตับพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย คาดว่าคนไทย ร้อยละ 10
หรือ 6 ล้านคน ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นต้นเหตุหลักที่ทาให้คนไทยเป็นโรคมะเร็งท่อน้าดีสูงสุด
ในโลก พยาธิที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับที่สาคัญ คื อ Opisthorchis viverrini คนได้รับพยาธิใบไม้ตับจากการกินปลาดิ บ
ตระกูลปลาตะเพียนที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อ (Metacercaria) ของพยาธิตัวอ่อน ตัวอ่อนจะเคลื่อนเข้าสู่ท่อน้าดี พัฒนาเป็นตัว
เต็มวัยอาศัยในท่อน้าดี (ธนพร, 2551) Opisthorchis viverrini เป็นพยาธิใบไม้ตับชนิดหนึ่งที่มีตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อน้าดี
ของคน สุนัข และแมว พยาธิชนิดนี้มีความสาคัญทางสาธารณสุขมากกว่าพยาธิอื่น ๆ ที่ระบาดในประเทศไทย เนื่องจากเป็น
พยาธิชนิดเดียวในประเทศไทยที่องค์การอนามัยโลกยอมรับและจัดให้เป็นเชื้อก่อมะเร็ง จากการเก็บรวมรวมข้อมูลรายงานการ
เจ็บป่วยของประชาชนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2550 – 2554 พบผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตั บทุ กปี
ซึ่ ง อั ต ราป่ ว ยด้ ว ยโรคนี้ คิ ด เป็ น 0.9 8, 0.56, 0.47, 1.25 และ0.58 ต่ อ ประชากรแสนคน ตามล าดั บ พบว่ า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการติดเชื้อของพยาธิใบไม้ตับที่ ร้อยละ 15.00 ขณะที่ภาคเหนือพบ ร้อยละ 19.30 ภาคกลาง ร้อย
ละ 3.80 และภาคใต้ไม่พบการติดเชื้อ (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2555 อ้างถึงใน กิตติพงษ์, 2557) เป็นที่ทราบกัน
ดีว่าการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทปลาดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น การ
รับประทานลาบปลาดิบ ปลาส้มดิบ ปลาร้าดิบ ส้าปลาดิบ พฤติกรรมการบริโภคก็ไม่ ได้จากัดอยู่เฉพาะการรับประทานอาหาร
เท่านั้น แต่พฤติกรรมการบริโภคยังหมายรวมถึง วิธีการผลิตและการปรุงแต่งอาหารที่มีเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ทัศนคติเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เชื่อว่าการประกอบอาหารดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ จะให้รสชาติที่อร่อยกว่าแบบสุก ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ เมื่อประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ก็จะส่งผลให้ประชาชนไม่รับประทานปลาดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ และเมื่ อ
ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ประชาชนในตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับจานวน 901
คน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับถึง 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชาชนทั้งหมดที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่ตาบลออย อาเภอ
ปง จังหวัดพะเยา เพื่อให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศที่สาคัญในการกาหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิ
ใบไม้ตับที่มีประสิทธิภาพ ทาให้สามารถลดอัตราป่วยของโรคพยาธิใบไม้ตับ รวมทั้งการติดตามเฝ้าระวังโรค และภาวะสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกมีเงื่อนไข (Conditional logistic regression analysis)
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การจั บ คู่ ใ นการศึ ก ษาย้ อ นหลั ง (Matched case – control study) จะใช้ ตั ว แบบทาง
คณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกมีเงื่อนไข (Conditional logistic regression model) ซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถู กปรับค่า (ผลกระทบ) ของตัวแปรอื่น ๆ ในตัวแบบแล้ว และสามารถควบคุมตัวแปรที่คาดว่ าจะมี
ผลกระทบต่อการศึกษาได้หลายตัว โดยมีหลักการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ คือเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างหรือผลต่างของปัจจัย
เสี่ยงระหว่าง กลุ่มศึกษา (Case) กับกลุ่มควบคุม (Control) ในแต่ละคู่หรือชุดข้อมูลซึ่งจะเป็นตัวที่ทาให้เกิดความแตกต่างหรื อ
ผลต่างของ ผลลัพธ์ที่สนใจ (Outcome) ภายในชุดข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์การถดถอยลอจิ สติกทั่ วไปที่ มีก าร
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทีย บผลต่ างระหว่ างกลุ่ มศึ กษากับ กลุ่มควบคุ ม ของข้ อมู ลทั้ งหมด ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ จะ
คานวณจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงที่ต่างกันของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมที่เรียกว่า Discordant และจะตัดข้อมูลที่มีการสัมผัส
ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมที่เหมือนกันเรียกว่า Concordant ออกจากการคานวณ ลักษณะตัวแบบการถดถอย
ลอจิสติกมีเงื่อนไข คล้าย ๆ กับตัวแบบการถดถอยลอจิสติกทั่วไป จะต่างกันตรงที่มีการเพิ่มตัวแปรหุ่น (Dummy variable)
ของตัวแปรจับคู่ (Matching) เข้าไปในตัวแบบดังสมการ (1)
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การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ จ ะใช้ วิ ธี ภ าวะน่ า จะเป็ น สู ง สุ ด มี เ งื่ อ นไข ( Conditional maximum likelihood
method) ดังสมการ (2)
การประมาณค่าพารามิเตอร์ จะมีความยุ่งยากมาก ยิ่งมีการเพิ่มจานวนกลุ่มควบคุมในแต่ล ะชุดข้ อมู ลมาก การ
คานวณจะมีความยุ่งยากมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการนาโปรแกรมทางสถิติเข้ามาช่วยในการพัฒนาตัวแบบอย่างเช่น STATA,
SAS และ SPSS เป็นต้น
ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกมีเงื่อนไข
ถ้ามีการจับ คู่ทั้ งหมด I ชั้นภูมิ (จานวนการจับ คู่) และตัวแปรอิสระจานวน k ตัว สามารถกาหนดตั วแบบการ
ถดถอยลอจิสติกมีเงื่อนไขได้ดังนี้
logit(p)  1  2 Z2  ...   I Z I  1 X1  ...  k X k
(1)
เมื่ อ 1 แทนค่ าคงที่ (Intercept), 2 ,..., s แทน สั มประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของตั ว แปรหุ่ นชั้ นภู มิ (Stratum
indicator variables), 2 ,, ZI แทน ตั ว แปรหุ่ น ทวิ ภ าค (  I =1 ถ้ า ค่ า สั ง เกตอยู่ ใ นชั้ น ภู มิ ที่ I ) ของทุ ก ๆ ชั้ น ภู มิ ,
1 ,..., k แทน สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ และ X1 ,... X k แทน ตัวแปรอิสระ
ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นสูงสุดมีเงื่อนไขสาหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์
ก าหนดให้ i เป็ น ล าดั บ ของการจั บ คู่ ทั้ ง หมด I ชั้ น ภู มิ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ควบคุ ม Mi กั บ กลุ่ ม ศึ ก ษา และให้
Xi0   X i 01 , , X i 0 K  เป็น K เวคเตอร์ของตัวแปรอิสระสาหรับกลุ่มศึกษา ส่วน Xij   X ij1 , , X ijK  เป็นเวคเตอร์ตัวแปร
อิสระสาหรับกลุ่มควบคุมที่ j เมื่อ j  1, , Mi หรือกาหนดอีกแบบได้เป็น Xijk ซึ่งแทนค่าของตัวแปรอิสระตัวที่ k ของ
กลุ่มศึกษา  j  0  หรือของกลุ่มควบคุมที่ j ในการจับคู่ที่ i สามารถกาหนดรูปแบบของฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นสูงสุดมี
เงื่อนไขได้ดังนี้
กรณี 1 : 1
I

L
i 1

กรณี 1 :
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1  exp  k X i1k  X i 0k
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบการจับคู่ในการศึกษาย้อนหลัง
3.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนในพื้นที่ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ผ่านการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ เมื่อปี
พ.ศ. 2559 – 2560 จานวน 901 คน โดยตรวจพบไข่ พ ยาธิ ใ บไม้ ตั บ จานวน 177 คน และตรวจไม่ พ บไข่ พ ยาธิ ใ บไม้ตับ
จานวน 724 ราย
ตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มศึกษา (Cases group) คือ ประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ที่พบไข่พยาธิใบไม้ตับ
จานวน 177 คน แต่เนื่องจากผู้วิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มศึกษาได้จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60
2) กลุ่มควบคุม (Control group) คือ ประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ที่ไม่พบไข่ พ ยาธิ
ใบไม้ตับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มศึกษาโดยจับคู่ 3 ตัวแปร คือ เพศ อายุมากกว่าหรือน้อยกว่า 5 ปี และอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านเดียวกัน จานวน 109 คน
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีตัวอย่างทั้งหมดจานวน 218 คน
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3.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มศึกษาจะใช้ตัวอย่างที่ผ่ านการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2560 โดยตรวจพบไข่พยาธิ
ใบไม้ตับ จานวน 109 ราย ส่วนกลุ่มควบคุมใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จากทะเบียนรายชื่อที่
ผ่านการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2560 โดยตรวจไม่พบไข่พยาธิใบไม้ตับ ตามเกณฑ์การคัดเข้าจานวน 109
ราย โดยใช้อัตราส่วน 1 : 1
3.4 เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามประชาชนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีและงานวิ จัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รั บ การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 3 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
ข้อมูลทั่วไป ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability) โดยนาเอาแบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขจากผู้เชี่ย วชาญ
แล้วไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนผู้ที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ที่ไ ม่
เป็นกลุ่มประชาชนที่นามาศึกษา จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามในส่วนของด้านความรู้
และด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ด้วยวิธี คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) โดยใช้สูตร KR – 20 ได้
ค่าความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์เท่ากับ 0.50 ด้านทัศนคติวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาช
(Coefficient of Cronbach’s Alpha) ได้ค่าเท่ากับ 0.80
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อประสานงานโดยส่งหนังสือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งไปยังผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ จากนั้นประสานงานและขอความร่ วมมื อ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ขอคายินยอมและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล
1) ด้านความรู้ เป็นชุดคาถามเรื่องความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ จานวน 7 ข้อ แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ตอบถูกได้
1 คะแนน และตอบผิ ด ได้ 0 คะแนน ผู้ วิจัย ได้ ดั ด แปลงการวั ด ความรู้ ต ามเกณฑ์ ข อง Bloom (Bloom, 1971 อ้ างถึ ง ใน
กาญจนา, 2558) ได้แก่ ความรู้ระดับดีคือได้คะแนนความรู้มากกว่าร้อยละ 80 (ตอบถูก 6 – 7 ข้อ) และความรู้ระดับไม่ดีคือได้
คะแนนความรู้น้อยกว่าร้อยละ 80 (ตอบถูก 0 – 5 ข้อ)
2) ด้านทัศนคติ เป็นชุดคาถามเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ จานวน 6 ข้อ แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก
คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likerts scale) จากนั้น
นามาจัดกลุ่ม 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า ตามหลักเกณฑ์ของ Best (ศิวาพร, 2557)
3) ด้านพฤติกรรม เป็นชุดคาถามเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จานวน 6 ข้อ แบบเลือกตอบ 2
ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน ผู้วิจัยได้ดัดแปลงการวัดความรู้ตามเกณฑ์ของ Bloom (Bloom,
1971 อ้างถึงใน กาญจนา, 2558) ได้แก่ ความรู้ระดับดีคือได้คะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับมากกว่าร้อยละ
80 (ตอบถูก 5 ข้อขึ้นไป) และความรู้ระดับไม่ดีคือได้คะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่าร้อยละ 80 (ตอบ
ถูกต่ากว่า 5 ข้อ)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS Version 13 ลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อมูลทั่วไป ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ของ
กลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา นาเสนอด้วยค่าความถี่ ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ของประชาชนในพื้นที่ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยลอจิสติกมีเงื่อนไข มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกมีเงื่อนไขอย่างง่าย เพื่อคัดเลือกตัวแปรที่นาเข้าสู่การวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2
โดยกาหนดเกณฑ์ ตั วแปรอิ ส ระที่ มีค่ า p – value ของตั วสถิ ติ ท ดสอบอั ต ราส่ วนภาวะน่ าจะเป็ น (Likelihood ratio test
statistic) น้ อยกว่ าเท่ ากั บ 0.20 (Mickey & Greenland, 1989) และนาเสนอขนาดความสั มพั นธ์ ด้ วยค่าอั ต ราส่ วนออดส์
(Odds Ratio: OR) และช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (95% Confidence interval: 95% CI)
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2) การวิเคราะห์ การถดถอยลอจิสติ กมีเ งื่ อนไขพหุคู ณ โดยนาตัวแปรอิ สระที่ ผ่ านเกณฑ์คัด เลื อกตั วแปรใน
ขั้ นตอนที่ 1 มาวิ เ คราะห์ ค วามสั มพั นธ์ กับ การติ ด เชื้ อพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ร่ วมกั น จากนั้ นนาเสนอขนาดความสั มพั นธ์ ด้ ว ยค่ า
อัตราส่วนออดส์ (Adjusted odds ratio: AOR) และช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95% CI) และกาหนดระดับนัยสาคัญของ
การทดสอบที่ 0.05

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชนตัวอย่างในพื้นที่ทศี่ ึกษา
จากการศึกษาประชาชนตัวอย่างในพื้นที่ที่ศึกษา จานวน 218 คน กลุ่มศึกษาที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ เป็นเพศหญิง
มากที่สุด ร้อยละ 52.29 มีอายุเฉลี่ย 56.86  9.52 ปี พบมากในกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 40.37 มีระดับการศึกษาต่ า
กว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 76.15 ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 78.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท
ร้อยละ 56.88 มีร้อยละมีหรือไม่คนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันติดเชื้ อพยาธิใบไม้ตับใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 50.46 และ
49.54 ตามลาดับ) ส่วนมากไม่มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดี ร้อยละ 83.49 ปัจจุบันไม่สูบบุหรี่มาก
ที่สุด ร้อยละ 77.06 และดื่มสุรามากที่สุด ร้อยละ 53.21 ส่วนในกลุ่มควบคุมที่ไม่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ มีลักษณะใกล้เคีย งกับ
กลุ่มศึกษา คือ เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 52.29 มีอายุเฉลี่ย 56.54  9.64 ปี พบมากในกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี ร้อยละ
39.45 มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 82.57 ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 78.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 64.22 ส่วนมากไม่มีคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ77.98
ไม่มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดี ร้อยละ 95.41 ปัจจุบันไม่สูบบุหรี่มากที่สุด ร้อยละ 77.98 และไม่ดื่ม
สุรามากที่สุด ร้อยละ 53.21 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่ศึกษา จาแนกตามข้อมูลทั่วไป
จานวน (ร้อยละ)
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มศึกษา (n1 = 109)
กลุ่มควบคุม (n2 = 109)
เพศ
ชาย
52 (47.71)
52 (47.71)
หญิง
57 (52.29)
57 (52.29)
กลุ่มอายุ
ต่ากว่า 40 ปี
2 (1.83)
2 (1.83)
40 – 49 ปี
24 (22.02)
25 (22.94)
50 – 59 ปี
44 (40.37)
43 (39.45)
60 – 69 ปี
28 (25.69)
28 (25.69)
70 ปี ขึ้นไป
11 (10.09)
11 (10.09)
อายุเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
56.86  9.52
56.54  9.64
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
83 (76.15)
90 (82.57)
มัธยมศึกษาขึ้นไป
26 (23.85)
19 (17.43)
อาชีพ
อื่น ๆ (ค้าขาย, รับราชการ)
7 (6.42)
8 (7.34)
รับจ้าง
16 (14.68)
15 (13.76)
เกษตรกร
86 (78.90)
86 (78.90)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
จานวน (ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา (n1 = 109)
กลุ่มควบคุม (n2 = 109)

ข้อมูลทั่วไป
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 10,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
ต่าว่า 5,000 บาท
คนในครอบครัวที่อาศัย อยู่ด้ วยกั นติดเชื้ อพยาธิ ใ บไม้
ตับ
ไม่มี
มี
ญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดี
ไม่มี
มี
การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน
ไม่สูบ
มี
การดื่มสุราในปัจจุบัน
ไม่ดื่ม
ดื่ม

4 (3.67)
43 (39.45)
62 (56.88)

6 (5.50)
33 (30.28)
70 (64.22)

55 (50.46)
54 (49.54)

85 (77.98)
24 (22.02)

91 (83.49)
18 (16.51)

104 (95.41)
5 (4.59)

84 (77.06)
25 (22.94)

85 (77.98)
24 (22.02)

51 (46.79)
58 (53.21)

58 (53.21)
51 (46.79)

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพืน้ ทีท่ ี่ศึกษา
จากการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตัวอย่าง พบว่า กลุ่มศึกษาที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้
ตับมีคะแนนความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6.92 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34) ซึ่งส่วนมากมีคะแนน
ความรู้ดังกล่าว อยู่ในระดับดี จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 และระดับไม่ดีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ส่วน
กลุ่มควบคุมมีคะแนนความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับโดยเฉลี่ย เท่ากับ 6.97 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16) ซึ่งพบว่า
ทั้งหมดมีคะแนนความรู้ดังกล่าวอยู่ในระดับดีจานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลระดับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตัวอย่างในพื้นที่ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา
ระดับความรู้
โรคพยาธิใบไม้ตับ
ดี
ไม่ดี
รวม

กลุ่มศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
107
98.20
2
1.80
109
100.00
ค่าเฉลี่ย = 6.92, S.D. = 0.34

กลุ่มควบคุม
จานวน (คน)
ร้อยละ
109
100.00
109
100.00
ค่าเฉลี่ย = 6.97, S.D. = 0.16

4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่ทศี่ ึกษา
จากการศึกษาระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตัวอย่าง พบว่า กลุ่มศึกษาที่ติดเชื้อพยาธิ ใบไม้
ตับส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับสูง จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 54.13 ระดับปานกลาง จานวน
49 คน คิดเป็นร้อยละ 44.95 และมีเพียง 1 คนเท่านั้นที่มีทัศนคติระดับต่า ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับโรค
พยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับสูง จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และระดับปานกลาง จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตัวอย่างในพื้นที่ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา
ระดับความรู้
โรคพยาธิใบไม้ตับ
สูง
ปานกลาง
ต่า
รวม

กลุ่มศึกษา
จานวน (คน)
59
49
1
109

กลุ่มควบคุม
ร้อยละ
54.13
44.95
0.92
100.00

จานวน (คน)
60
49
109

ร้อยละ
55.05
44.95
100.00

4.4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่ทศี่ ึกษา
จากการศึกษาระดับคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตัวอย่าง พบว่ากลุ่มศึกษาที่ติดเชื้อ
พยาธิ ใ บไม้ ตั บ ส่ วนใหญ่ มี พฤติกรรมการป้องกั นโรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ อยู่ ใ นระดั บไม่ ดี จานวน 86 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 78.90
และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับไม่ดี จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 76.10 และพฤติกรรมการป้องกั นโรค
พยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลระดับคะแนนเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตัวอย่างในพื้นที่ตาบลออย
อาเภอปง จังหวัดพะเยา
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
พฤติกรรม
การป้องกัน
จานวน (คน)
ร้อยละ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ดี
23
21.10
26
23.90
ไม่ดี
86
78.90
83
76.10
รวม
109
100.00
109
100.00
4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่ศึกษากับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนใน
พื้นที่ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรเดียว (Univariate analysis)
การวิเคราะห์หาความสัมพั นธ์กับ การติดเชื้ อพยาธิใ บไม้ตั บ ครั้งละปัจจัย โดยการควบคุมปัจจัยกวนโดยการจั บ คู่
(Matching) ด้วยตัวแปรเพศ อายุ และที่อยู่อาศัย พบว่า การมีคนในครอบครั วที่ อาศัย อยู่ ด้ วยกั นติด เชื้ อพยาธิ ใบไม้ ตั บ มี
ความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (OR = 3.31, 95% CI : 1.78 – 6.15) และการมีญาติส าย
ตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดีมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (OR = 4.25,
95% CI: 1.43 – 12.63) ส่วนปัจจัยอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value >
0.05) ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่ศึกษากับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยลอจิสติกเงื่อนไขอย่างง่าย
กลุ่ม
กลุ่มศึกษา
ปัจจัย
ควบคุม (n2 OR (95% CI) p-value
(n1 = 109)
= 109)
ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของประชาชน
ระดับการศึกษา
0.24
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
83
90
1.00
มัธยมศึกษาขึ้นไป
26
19
1.50 (0.76-2.95)
อาชีพ
0.95
อื่น ๆ (ค้าขาย, รับราชการ)
7
8
1.00
รับจ้าง
16
15
1.25 (0.34 – 4.63)
เกษตรกร
86
86
1.16 (0.39 - 3.46)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.33
มากกว่า 10,000 บาท
4
6
1.00
5,000 – 10,000 บาท
43
33
1.28 (0.35 – 4.66)
ต่าว่า 5,000 บาท
62
70
1.92 (0.51 – 7.20)
คนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกั นติดเชื้อพยาธิ ใ บไม้
< 0.01**
ตับ
ไม่มี
55
85
1.00
มี
54
24
3.31 (1.78 – 6.15)
ญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดี
< 0.01**
ไม่มี
91
104
1.00
มี
18
5
4.25 (1.43 – 12.63)
การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน
0.85
ไม่มี
84
85
1.00
มี
25
24
1.08 (0.51 – 2.29)
การดื่มสุราในปัจจุบัน
0.30
ไม่มี
51
58
1.00
มี
58
51
1.37 (0.76 – 2.47)
ปัจจัยเกี่ยวกับทัศนคติโรคพยาธิใบไม้ตับ
ระดับทัศนคติโรคพยาธิใบไม้ตับ
0.89
สูง
59
60
1.00
ปานกลางและต่า
50
49
1.04 (0.61 – 1.76)
ปัจจัยพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ทานลาบปลาดิบ
0.33
ทาน
69
76
1.00
ไม่ทาน
40
33
1.32 (0.76 – 2.29)
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ปัจจัย
ทานลาบปลาส้มดิบ
ไม่ทาน
ทาน
ทานส้มตาปลาร้าดิบ
ทาน
ไม่ทาน
ทานปลาจ่อมดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
ทาน
ไม่ทาน
ทานส้าปลา (ก้อยปลา) ดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
ทาน
ไม่ทาน
ถ่ายอุจจาระลงส้วมทุกครั้ง
ไม่ทุกครั้ง
ทุกครั้ง
หมายเหตุ: ** คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

กลุ่มศึกษา
(n1 = 109)

กลุ่ม
ควบคุม (n2
= 109)

OR (95% CI)

p-value
0.42

44
65

50
59

1.00
1.24 (0.73 – 2.10)
0.55

79
30

83
26

1.00
1.20 (0.66 – 2.17)
0.68

47
62

50
59

1.00
1.12 (0.65 – 1.92)
0.31

34
75

41
68

1.00
1.35 (0.76 – 2.41)
0.70

12
97

14
95

1.00
1.17 (0.54 – 2.52)

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate analysis)
จากการศึกษา พบว่า การมีคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ ตั บ 3.87 เท่ า (95% CI: 2.00 – 7.50) ของการไม่ มีค นในครอบครั วที่ อาศั ย อยู่ ด้ วยกั นติ ดเชื้ อพยาธิ ใ บไม้ ตั บอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) และการมีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดีมีโอกาสเสี่ยงต่อการติด
เชื้อพยาธิใบไม้ตับ 5.88 เท่า (95% CI: 1.83 – 18.95) ของการไม่มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดี อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่ศึกษากับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยลอจิสติกมีเงื่อนไขพหุคูณ
กลุ่ม
กลุ่มศึกษา
ปัจจัย
ควบคุม (n2 AOR (95% CI)
p-value
(n1 = 109)
= 109)
คนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
ไม่มี
55
85
1.00
มี
54
24
3.87 (2.00 – 7.50) < 0.01**
ญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดี
ไม่มี
91
104
1.00
มี
18
5
5.88 (1.83 – 18.95) < 0.01**
ค่าล็อกภาวะน่าจะเป็น (Log likelihood ) เท่ากับ -61.37, ตัวสถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นเท่ากับ 25.53,
องศาเสรีเท่ากับ 2, p-value = 0.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R2) เท่ากับ 0.21
หมายเหตุ: ** คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่ตาบลออย อาเภอปง จังหวัด
พะเยา คือ คนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 3.87 เท่า นั่นเป็น
เพราะว่าคนในครอบครัวมีโอกาสเป็นพาหะที่ทาให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ และญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็ ง
ท่อน้าดีมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 5.88 เท่า นั้นเนื่องจาก การเกิดมะเร็งเหล่านี้ เกิดจากการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้
ตับซ้า ๆ กัน เป็นเวลานาน ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็ นพาหะไปสู่คนใกล้ชิด อย่างไรก็ตามงานวิจัยของเทพินทร์ (2539)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บริโภคนิสัยกับการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้านขานหลังถ้า ตาบลสองแคว อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าการบริโภคปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม ลาบปลา แอ็บปลา ส้าปลา และปลาปิ้ง ดิบหรือสุก ๆ
ดิบ ๆ มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ และอนุวัฒน์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสั มพั นธ์
ต่อการติดเชื้อซ้าของโรคพยาธิใบไม้ตับในอาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เคยรับประทานก้อยปลาดิบ
ร่วมกับครอบครัวจะมีโอกาสมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซ้าของโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็น 2.00 เท่า และผู้ที่เคยรับประทานก้อย
ปลาดิบร่วมกับเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันจะมีโอกาสมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซ้าของโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็น 2.60 เท่า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีจานวนกลุ่มตัวอย่างน้อยทาให้ปัจจัยเกี่ย วกับพฤติ กรรมการป้ องกั นโรค
พยาธิใบไม้ตับไม่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ทั้งที่จริง ๆ แล้ว ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้
ตับ (เทพินทร์, 2539, อนุวัฒน์ และคณะ, 2561) ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่ อไป ควรมีการเพิ่มกลุ่มตั วอย่ างของการจั บ คู่ ใ ห้
มากกว่ านี้ เช่ น อาจกาหนดอั ต ราส่ ว นของกลุ่ มศึ กษาต่ อ กลุ่ มควบคุ ม เป็ น 1:2, 1:3, 1:4 หรื อ 1:5 เป็ นต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อให้
ผลการวิจัยที่มีความคลาดเคลื่อนน้อย

6. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดฝนตกในระยะยาวของอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดย
ใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนรวมรายปี จานวน 53 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2508 จนถึงปี พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟแบบเวลาและ
สถานะไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยแบ่งสถานะการเกิด ฝนตกออกเป็น 7 สถานะ คือ ฝนตกดีมาก ฝนตกดี ฝนตกค่อนข้างดี ฝนตกปาน
กลาง ฝนตกค่อนข้างแล้ง ฝนตกแล้ง และฝนตกแล้งจัด โดยเปรียบเทียบปริมาณน้าฝนรายปีกับปริมาณน้าฝนเฉลี่ยสะสมตาม
วิธี Rainfall Deciles ของ Gibbs และ Maher (1967) จากนั้นสร้างเมทริกซ์ความน่าจะเป็น ของการเปลี่ยนสถานะ หาความ
น่าจะเป็นในสภาวะอยู่ตัว และใช้ความน่าจะเป็นนี้ในการพยากรณ์โอกาสการเกิดฝนตกในระยะยาว
ผลการศึกษาพบว่า ในระยะยาวความน่าจะเป็นที่ปริมาณน้าฝนรายปีจะอยู่ในระดับฝนตกดีมากคิดเป็น 6.20% ฝน
ตกดีคิดเป็น 13.78% ฝนตกค่อนข้างดีคิดเป็น 23.04% ฝนตกปานกลางคิดเป็น 16.92% ฝนตกค่อนข้างแล้งคิดเป็น 17.33%
ฝนตกแล้งคิดเป็น 13.32% และฝนตกแล้งจัดคิดเป็น 9.41% หน่วยงานของรัฐสามารถนาค่าพยากรณ์ความน่าจะเป็นที่ได้นี้ไป
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนเตรียมการป้องกันภัยน้าท่วมหรือวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรกรรม
คาสาคัญ: ห่วงโซ่มาร์คอฟแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง, เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ, ความน่าจะเป็นที่สภาวะอยู่ตัว
Abstract
The objective of this research is to predict the probability of long- run rainfall at Amphoe Kaeng
Krachan in Phetchaburi province. We obtained the annual total rainfall of 53 years from 1965 to 2017. The
first order dependence in discrete states and time of Markov chain method were applied. Using the rainfall
deciles method of Gibbs and Maher (1967), the annual total rainfall was divided into 7 states consisting of
extremely high, very high, high, moderate, low, very low and extremely low rainfall. The transition matrix
between state i and state j was derived. We calculated the limiting probability that the process will be in a
steady state. This limiting probability was used to predict the annual rainfall in long-run.
The results showed that in the long run 6 .2% of the annual rainfall in Kaeng Krachan will be
extremely high rainfall, 13 .7 8 % will be very high rainfall, 2 3 .0 4% will be high rainfall, 16 .9 2 % will be
moderate rainfall, 17.33% will be low rainfall 13.32% will be very low rainfall and 9.41% will be extremely
low rainfall. The government and farmers can use this information to plan strategies and to boost crop
production.
Keywords: Discrete-Time Markov Chain, Transition matrix, Steady state probabilities
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1. บทนา
การที่ฝนตกนั้นเป็นการรดน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทางธรรมชาติ ฝนตกมากเกินไปอาจทาให้เกิดน้าท่วม การเกิดน้า
ท่วมส่งผลกระทบต่ อการเดิ นทาง การจราจร การขนส่ง และทาให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รั บความเสี ยหาย เกษตรกรไม่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ นอกจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องอาจทาให้เกิดน้าท่วมแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการสูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียอาชีพ สูญเสียรายได้ในการหาเลี้ยงครอบครัว ส่วนที่น่าเป็นห่วง คือ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติต่างๆ จนถึงขั้นสูญเสียชีวิต สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560) ได้กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
สถานการณ์ฝนมีความแปรปรวนค่ อนข้ างสู ง กล่าวคือ มีบางปีที่ฝนตกน้อยกว่าปกติจนเกิดภัยแล้ง ส่วนบางปีมีฝนตกหนั ก
ต่อเนื่องจนเกิดภัยน้าท่วม ซึ่งทาให้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาต่างๆ อย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2557 และปี
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้งค่อนข้างรุนแรง คนที่อาศัยในชุมชน บ้านเรือน ผู้ประกอบการ คนทางาน
บริษัทเอกชน ข้าราชการ และอีกหลากหลายอาชีพ ต่างได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค ต่อมาในปี
พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยน้าท่วมหนัก เนื่องจากปริมาณน้าฝนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จาก
การรายงานสถานการณ์น้าในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 พบว่า ปริมาณฝนรวมมากกว่าปีมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เล็กน้อย
แต่มีความเสียหายน้อยกว่า ดังนั้นหากสามารถพยากรณ์ปริมาณน้าฝนในปีถัดไปได้ ความเสียหายลดลง การวางแผนรัดกุมขึ้น
จังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560
โดยมีหย่อมความกดอากาศต่าที่อ่อนกาลังลงจากพายุโซนร้อน คีโรกี (KIROGI) ที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ (คลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ, 2560) ส่งผลทาให้มีฝนตกหนักมากในหลายจังหวัด และปริมาณน้าฝนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ อ่าง
เก็บน้าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้าไหลลงอ่างเพิ่มขึ้น รวมทั้งเขื่อนแก่งกระจานของจังหวัดเพชรบุรีด้วย จังหวัดเพชรบุรีมีลั กษณะ
ภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 เขต คือ เขตภูเขา เขตที่ราบสูง บริเวณนี้เป็นต้นกาเนิดของแม่น้าเพชรบุรีกับแม่น้าปราณบุรี เขตที่ราบ
ลุ่มแม่น้า อยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัดซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด เนื่องจากมีแม่น้าเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่น้าสายสาคัญไหล
ผ่าน อีกทั้งยังมีเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรบุรี ถือได้ว่าเป็นแหล่งน้าระบบชลประทาน ที่เป็นหัวใจสาคัญของการท า
การเกษตร และสุดท้ายเขตที่ราบฝั่งทะเล นับเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญ อีกทั้งอาชีพหลักของคนพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี
ยังเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาสวน ทาน้าตาล ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล เลี้ยงสัตว์ และการประมง ซึ่งอาชีพต่างๆ
เหล่านี้ล้วนต้องการข้อมูลปริมาณน้าฝนจากการพยากรณ์ทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่มักจะติดตามสถานการณ์ฝนในระยะสั้น หรือ
ไม่ได้วางแผนในการเตรียมการณ์เลย จึงทาให้ผลผลิตที่ได้น้อย และคุณภาพต่า เช่น ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (2560) อาเภอแกงกระจาน มีพื้นที่ปลูกพืช 8,786 ไร เกษตรกร 1,364 ราย สาหรับพื้นที่ในตาบลพุ ส วรรค์
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชร้อยละ 50 แต่ประสบปัญหาการผลิตยังไมไดคุณภาพ
ปัจจุบันมีผลงานวิจัยจานวนมากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ โอกาสของการเกิด ฝนตก โดยใช้ห่วงโซ่มาร์คอฟ
เช่ น Jimoh และ Webster (1999) ได้ ศึ กษาอั นดั บ ของห่วงโซ่ มาร์ค อฟที่ เหมาะสมในการพยากรณ์ ปริ มาณน้ าฝนรายวัน
Kottegoda, et al. (2004) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ปริมาณน้าฝนรายวันที่ประเทศอิตาลีและประเทศศรีลังกา พบว่าตัว
แบบ two-state first-order Markov chain เหมาะสมกั บ ข้ อ มู ล ที่ น ามาวิ เ คราะห์ ม ากที่ สุ ด Abubakar, et al. (2014)
ประยุกต์ใช้ห่วงโซ่มาร์คอฟในการพยากรณ์การเกิดฝนตกที่รัฐมิน นา ประเทศไนจีเรีย เพื่อการพยากรณ์ปริมาณน้าฝน ให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม ผู้วิจัยจึงสนใจนาข้อมูลทุติยภูมิของปริมาณน้าฝนรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2508 ถึง ปี พ.ศ. 2560 เป็น
ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 53 ปี จากสถานีวัดปริมาณน้าฝนของศูนย์ อุทกวิทยาภาคตะวันตก สถานี 370101 (B.5) อาเภอแก่ ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันตก, 2561) มาใช้ในการพยากรณ์โอกาสของการเกิดฝนตก
การทาวิจัยครั้ง นี้ต้ องการทราบโอกาสในการเกิด ฝนตกของอาเภอแก่ง กระจาน จังหวัดเพชรบุรีใ นอนาคตว่ า จะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ างไรจากสถานะปัจจุ บัน เพื่ อให้ได้มาซึ่งค าตอบนี้ ผู้ วิจัย จึง สนใจใช้ตั วแบบห่วงโซ่ มาร์ค อฟแบบเวลาไม่
ต่อเนื่องซึ่งอยู่ในกระบวนการสโตแคสติก โดยใช้เกณฑ์ ในการแบ่งสถานะออกเป็น 7 สถานะ สาหรับการพยากรณ์โอกาสเกิด
ปริมาณน้าฝนในระยะยาว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวการป้องกันภัยน้าท่วมที่จังหวัดเพชรบุรี และการ
วางแผนการผลิตสินค้าเกษตรกรรมให้เหมาะสม เช่น หน่วยงานของรัฐบาลใช้ความน่าจะเป็นในการจัดสรรทรัพยากรน้าจาก
เขื่อนแก่งกระจานให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สามารถเตรียมวิธีการวางแผนและป้องกัน
ปัญหาที่เกิดจากฝนตกได้ นอกจากนี้ยังสามารถนาตัวแบบลูกโซ่มาร์คอฟไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลปริมาณน้าฝนในจังหวัดอื่น แต่
ทั้งนีอ้ าจขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างสภาพภูมิอากาศและเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปของในแต่ละพื้นที่ด้วย
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2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้ใช้วิธีห่วงโซ่มาร์คอฟที่ปริภูมิสถานะเป็ นแบบไม่ต่อเนื่ องและดัช นีเป็นแบบไม่ต่ อเนื่ อง ในการพยากรณ์
โอกาสการเกิดฝนตกในอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2.1 ห่วงโซ่มาร์คอฟแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (Discrete Time Markov Chain)
กระบวนการสโตแคสติก X n  ที่มีปริภูมิสถานะแบบไม่ต่อเนื่องและเซตดัชนีแบบไม่ต่อเนื่องที่มีลักษณะสอดคล้ อง
กับสมบัติมาร์ค อฟมีชื่ อเรีย กว่ า โซ่มาร์คอฟ กระบวนการสโตแคสติ ก X n  ที่มีปริภูมิสถานะ S  1, 2,..., m จะเป็ นโซ่
มาร์คอฟ ถ้า X n มีคุณสมบัติดังนี้
P{X n1  j | X 0  k0 , X1  k1 , , X n1  kn1 , X n  i}  P{X n1  j | X n  i}
(1)
สาหรับทุกค่า n  0,1, และทุก ๆ i, j, k0 ,..., kn1  S นั่นคือ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของสถานะที่เวลา
n  1 ขึ้นอยู่กับสถานะของระบบที่เวลา n เท่านั้นไม่ได้ขึ้นกับสถานะของระบบที่เวลาอื่น ๆ ก่อนจะเข้าสู่สถานะ ณ เวลา n
(สุดา, 2556: 23) ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข P{X n1  j | X n  i} เรียกว่า ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะหนึ่ง
ขั้น (One step transition probability) เป็นความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนสถานะ i ไปสู่สถานะ j เมื่อเวลาเปลี่ยนไป 1 หน่วย
เวลา
สาหรับแต่ละสถานะ i และ j ถ้า PX n1  j | X n  i  PX1  j | X 0  i สาหรับทุกค่า n  0,1, แล้ว
ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะหนึ่งขั้นจะเป็นแบบนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (Stationary transition probability
) แทนความน่าจะเป็นนี้ด้วย pij ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้
0  pij  1

และ

m

p

ij

(2)

1

j 1

จากสมการ (2) จะเห็นได้ว่า ความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนจากสถานะ i ไปสู่สถานะ j จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
เสมอ และผลรวมของค่า pij ของแต่ละแถวต้องมีค่าเท่ากับ 1 เสมอ ดังนั้น ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะสามารถ
แสดงในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้
 p11
p
 21
P   p31


 pm1

เรียก

p12
p22
p32

p13
p23
p33

pm2

pm3

p1m 
p2m 
p3m 


pmm 

ว่า เมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะ หรือ เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ (transition matrix)
2.2 การเปลี่ยนสถานะหลายขั้นตอน
สาหรับการเปลี่ยนใน n ขั้น ใดๆ ของห่วงโซ่มาร์คอฟ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขที่ระบบเปลี่ยนจากสถานะ i
ไปสูส่ ถานะ j ในการเปลี่ยน n ขั้น (หน่วยเวลา) สาหรับแต่ละ i, j  S, n  1,2,... และทุกค่าเวลาเริ่มต้น t ใดๆ
P( Xt n  j | Xt  i)  P( X n  j | X 0  i)  pijn
(3)
จากสมการที่ (3) เรียก pijn ว่า ความน่าจะเป็ นของการเปลี่ย นสถานะจากสถานะ i ไปสถานะ j ใน n ขั้น
P

เนื่องจาก

pijn

เป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ดังนั้นจะต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติ

pijn  0

และ

m

p

n
ij

 1 ทุกค่า i

j 1

และ j  1,2,, m โดยที่
(สุดา, 2556: 35) ดังนี้

m

เป็นจานวนสถานะที่เป็นไปได้ทั้งหมด แทน ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะด้วยเมทริกซ์
n
 p11

Pn  
 pn
 m1
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จากวิธีการอนุมาน สามารถคานวณในรูปของเมทริกซ์ ได้เป็น Pn  PPn1
2.3 ความน่าจะเป็นในสภาวะอยู่ตัว (Steady-state probabilities)
ถ้ า P เป็ นเมทริ กซ์ เ ปลี่ ยนสถานะของโซ่ มาร์ คอฟแบบลดทอนไม่ ไ ด้ และเป็นเออร์ โกดิค ที่ มีส ถานะทั้ ง หมด
สถานะ (สุดา, 2556: 49) แล้วจะมีเวกเตอร์   1  2
 m  ซึ่ง
 1

 1
lim Pn   1
n


 1

สมาชิกตัวที่ (i, j ) ของ
ใดๆ จะได้ว่า

n

P

คือ

pijn

 2 3
2 3
 2 3
2 3

m 
 m 
 m


 m 

จากทฤษฎีลิมิตของโซ่มาร์คอฟ (สุดา, 2556: 50) จะได้ว่า สาหรับสถานะเริ่มต้นที่
lim pijn   j

n

m

m

โดยที่  j  0 และ   j  1
j1

i

(4)

จากสมการที่ (4) จะเห็นได้ว่า เมื่อ n มีขนาดใหญ่ Pn เข้าสู่เมทริกซ์ที่มีแถวเหมือนกันทุกแถว หมายความว่าใน
ระยะยาว ห่วงโซ่มาร์คอฟจะเข้าสู่สภาวะอยู่ตัวและจะอยู่ในสถานะ j ด้วยความน่าจะเป็น  j ซึ่งความน่าจะเป็นนี้เป็นอิสระ
กับสถานะเริ่มแรก โดยที่  j เป็นความน่าจะเป็นที่ระบบจะอยู่ที่สถานะ j เมื่อเข้าสู่สภาวะอยู่ตัวแล้ว จึงเรียก  ว่าความ
น่ าจะเป็ นในสภาวะอยู่ ตั ว (Steady state probabilities) หรื อการแจกแจงสมดุ ล (Equilibrium distribution) และเมื่ อ
ระบบเข้าสู่สภาวะอยู่ตัว  จะมีค่าคงเดิมเสมอ แม้ว่าผู้วิจัยจะเพิ่มค่า n เป็นเท่าใดก็ตาม จะเห็นได้ว่า  ไม่เปลี่ยนไป เมื่อ
n เพิ่มขึ้น จึงเรียก  ว่าการแจกแจงนิ่ง (Stationary distribution)

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าฝน (หน่วยเป็น มิลลิเมตร) ใช้ข้อมูลจากศูนย์ อุท กวิทยาภาคตะวันตกตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2508 ถึง ปี พ.ศ. 2560 จากสถานีวัดปริมาณน้าฝน สถานี 370101 (B.5) บ้านตะเคียงห้าบาท อาเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุ รี สมมติ ใ ห้ ป ริ ม าณน้ าฝนในแต่ ล ะปี แ ทนตั ว แปรสุ่ ม ในกระบวนการสโตแคสติ ก X n : n  0,1, ,52 โดยที่
กระบวนการสโตแคสติกนี้สอดคล้องกับคุ ณสมบัติของห่ วงโซ่ มาร์ค อฟ ผู้วิจัยแบ่งปริมาณน้าฝนออกเป็น 7 สถานะ ด้วยวิ ธี
Rainfall Deciles ของ Gibbs และ Maher (1967) ดังนี้
สถานะ 1 ฝนดีมาก คือ ปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
สถานะ 2 ฝนดี คือ ปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 15.1% - 25%
สถานะ 3 ฝนค่อนข้างดี คือ ปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 5.1% - 15%
สถานะ 4 ฝนปานกลาง คือ ปริมาณฝนระหว่าง +- 5% ของค่าเฉลี่ย
สถานะ 5 ฝนค่อนข้างแล้ง คือ ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 5.1% - 15%
สถานะ 6 ฝนแล้ง คือ ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 15.1% - 25%
สถานะ 7 ฝนแล้งจัด คือ ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 25% ลงไป
จากนั้นสร้างตารางแจกแจงความถี่ของสถานะปริมาณน้าฝนรายปี แล้วนับจานวนครั้งของการเปลี่ยนสถานะ i ไปสู่
สถานะ j เมื่อ i, j  1, 2, , 7 จากนั้นนาข้อมูลจานวนครั้งของการเปลี่ยนสถานะไปสร้างเมทริกซ์ความน่าจะเป็ นของ
การเปลี่ ย นสถานะ สุ ด ท้ า ยหาความน่ า จะเป็ น ที่ ร ะบบจะอยู่ ใ นสถานะ j เมื่ อ ระบบเข้ า สู่ ส ภาวะอยู่ ตั ว โดยที่
i, j  1, 2, , 7

4. ผลการวิจัย
จากรูปภาพที่ 1 พบว่า ปีที่มีปริมาณน้าฝนมากที่สุด เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2512 มีความจุของปริมาณน้าฝนรวมอยู่ ที่
1,756.7 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ฝนตกดีมาก ส่วนปีที่มีปริมาณน้าฝนน้อยที่สุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 มีความจุของปริ มาณ
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น้าฝนรวมอยู่ที่ 167.9 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ฝนตกแล้งจัด ระหว่างปี พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2560 มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย อยู่ ที่
1,079.1 มิลลิเมตร และปริมาณน้าฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

2000
1800
1600

ปริมาณนา้ ฝน (mm)

1400
1200
1000
800
600
400
200

ปี พ.ศ.
2508
2510
2512
2514
2516
2518
2520
2522
2524
2526
2528
2530
2532
2534
2536
2538
2540
2542
2544
2546
2548
2550
2552
2554
2556
2558
2560

0

รูปภาพที่ 1 ปริมาณน้าฝนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ถึง ปี พ.ศ. 2560
จากตารางที่ 1 พบว่า เหตุการณ์ที่จะเกิด ฝนตกค่อนข้างดีมีความถี่สูงที่สุด คือ 11 ครั้ง รองลงมาเป็นเหตุการณ์ที่ จะ
เกิดฝนตกปานกลาง มีความถี่ 10 ครั้ง ในทางตรงกันข้าม พบว่า เหตุการณ์ที่จะเกิดฝนตกอยู่ในระดับดีมาก มีความถี่ต่ าที่ สุด
คือ เกิดขึ้นเพียง 3 ครั้งเท่านั้น จากความถี่ของการเกิดฝนตกรวมทั้งหมด 53 ครั้ง
ตารางที่ 1 การแจกแจงความถี่ของสถานะ
การเกิดฝน
ฝนตกดีมาก
ฝนตกดี
ฝนตกค่อนข้างดี
ฝนตกปานกลาง
ฝนตกค่อนข้างแล้ง
ฝนตกแล้ง
ฝนตกแล้งจัด
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1
2
3
4
5
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7
รวม

ความถี่
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7
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9
7
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ตารางที่ 2 ตารางการณ์จรของสถานะการเกิดฝนในอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ปีถัดไป (j)
ปีที่กาหนด สถานะ 1 สถานะ 2 สถานะ 3 สถานะ 4 สถานะ 5 สถานะ 6 สถานะ 7
(i)
สถานะ 1
0
1
0
1
0
1
0
สถานะ 2
1
1
1
1
1
1
1
สถานะ 3
1
1
3
1
3
1
0
สถานะ 4
0
1
2
1
2
3
1
สถานะ 5
1
2
1
2
1
0
2
สถานะ 6
0
1
3
1
0
1
1
สถานะ 7
0
0
2
2
2
0
0

รวมตามแถว
3
7
10
10
9
7
6

ตารางที่ 2 แสดงจานวนครั้งของการเปลี่ยนสถานะของการเกิดฝนจากสถานะ i ไปสู่สถานะ j เมื่อ i, j = 1, 2, …, 7
ได้เมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะดังเมทริกซ์ต่อไปนี้
 0
p
 21
 p31

P 0
 p51

 0
 0


p12
p22
p32
p42
p52
p62
0

0
p23
p33
p43
p53
p63
p73

p14
p24
p34
p44
p54
p64
p74

0
p25
p35
p45
p55
0
p75

p16
p26
p36
p46
0
p66
0

0 
p27 
0 

p47 
p57 

p67 
0 

เมทริกซ์ P เป็นเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะ สามารถคานวณได้โดยนาจานวนครั้งของการ
เปลี่ยนสถานะ แต่ละสถานะหารด้วยผลรวมตามแถว แล้วจะได้ ค่าของ pij แต่ละค่าออกมาดังนี้
0.0000
0.1429

0.1000

P  0.0000
0.1111

0.0000
0.0000


0.3333
0.1429
0.1000
0.1000
0.2222
0.1429
0.0000

0.0000
0.1429
0.3000
0.2000
0.1111
0.4286
0.3333

0.3333
0.1429
0.1000
0.1000
0.2222
0.1429
0.3333

0.0000
0.1429
0.3000
0.2000
0.1111
0.0000
0.3333

0.3333
0.1429
0.1000
0.3000
0.0000
0.1429
0.0000

0.0000
0.1429
0.0000

0.1000
0.2222

0.1429
0.0000

ผู้วิจัยคานวณความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะหลายขั้น เช่น การเปลี่ยนสถานะ 2 ขั้น 4 ขั้น และ 8 ขั้น ซึ่ง
สามารถนาความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะหลายขั้นนี้ ไปใช้พยากรณ์ การเกิดฝนตกในอีก 2 ปี 4 ปี และอีก 8 ปี ถัดไป
กล่าวคือ นาไปใช้ในการพยากรณ์ความน่าจะเป็นที่ ฝนจะตกในระดับต่างๆ ในปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2568
ตามลาดับ เมื่อปีปัจจุบัน คือ ปี พ.ศ. 2560 และจากข้อมูลจริงทราบว่าฝนตกในระดับปานกลาง นั่นคือ ( X0 = 4) ให้ P2
เป็นเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะในอีก 2 ปีถัดไป P4 เป็นเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะใน
อีก 4 ปีถัดไป P8 เป็นเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะในอีก 8 ปีถัดไป
0.0476
0.0506

0.0776

P2  0.0565
0.0552

0.0633
0.0704
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0.1286
0.1488
0.1686
0.1316
0.1268
0.0980
0.1407

0.2571
0.2166
0.2005
0.2784
0.1959
0.2864
0.2037

0.1286
0.1964
0.1686
0.1649
0.2009
0.1456
0.1407

0.1143
0.1553
0.1576
0.1498
0.1959
0.2252
0.2037

0.1952
0.1456
0.1219
0.1071
0.1466
0.1265
0.1333

0.1286 
0.0868 
0.1052 

0.1116 
0.0787 

0.0551 
0.1074 
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0.0637
0.0617

0.0611

P4  0.0632
0.0612

0.0627
0.0615


0.1372
0.1372
0.1378
0.1407
0.1357
0.1388
0.1369

0.2319
0.2331
0.2308
0.2275
0.2333
0.2270
0.2286

0.1654
0.1692
0.1689
0.1686
0.1699
0.1711
0.1697

0.1778
0.1733
0.1717
0.1717
0.1744
0.1732
0.1749

0.1317
0.1317
0.1348
0.1322
0.1324
0.1335
0.1352

0.0923 
0.0937 
0.0949 

0.0961 
0.0931

0.0936 
0.0933 

0.0620
0.0620

0.0620

8
P  0.0620
0.0620

0.0620
0.0620


0.1378
0.1378
0.1378
0.1378
0.1378
0.1378
0.1378

0.2304
0.2304
0.2303
0.2304
0.2304
0.2304
0.2303

0.1692
0.1692
0.1692
0.1692
0.1692
0.1692
0.1692

0.1733
0.1733
0.1733
0.1733
0.1733
0.1733
0.1733

0.1332
0.1332
0.1332
0.1332
0.1332
0.1332
0.1332

0.0941
0.0941
0.0941

0.0941
0.0942

0.0941
0.0941

ตัวอย่างการพยากรณ์ ถ้าปีปัจจุบัน พ.ศ. 2560 มีปริมาณน้าฝนในระดับปานกลาง ( X0 = 4) ในอีก 2 ปีถัดไป ความ
น่าจะเป็นที่มีปริมาณน้าฝนในระดับดีมาก ( X2 = 1) มีค่าเท่ากับ 0.0565 โดยที่ P  X 2  1| X 0  4  P41 2 สามารถคานวณ
ได้ดังต่อไปนี้ p412   0.1 0.1429   0.20.1  0.20.1111  0.05651  0.0565 ดังนั้นเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ของปีปัจจุบันที่มีปริมาณน้าฝนในระดับปานกลาง แล้วมีปริมาณน้าฝนในระดับดีมาก เกิดขึ้นในอีก 2 ปี นั้นมี 3 เส้นทาง ดัง
รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 แผนภาพเส้นทางการเปลี่ยนสถานะที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ

 
p41
2

การพยากรณ์ในระยะยาว  n   หรือเมื่อ n มีขนาดใหญ่ความน่าจะเป็ นที่ระบบเข้าสู่สถานะ j จะมีค่าคงที่
กล่าวคือ หากผู้วิจัยต้องการพยากรณ์ปริมาณน้าฝนที่สถานะใดๆ ในอีก n ปีถัดไป ค่าความน่าจะเป็นที่สภาวะอยู่ตัวจะคงเดิ ม
เสมอ และสามารถคานวณได้ดังนี้
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  1

0

0

0

   0.0620

0

0

0.1378

0.0620
0.0620

0.0620

0  0.0620
0.0620

0.0620
0.0620


0.2304

0.1378
0.1378
0.1378
0.1378
0.1378
0.1378
0.1378

0.1692

0.2304
0.2304
0.2304
0.2304
0.2304
0.2304
0.2304

0.1733

0.1692
0.1692
0.1692
0.1692
0.1692
0.1692
0.1692

0.1733
0.1733
0.1733
0.1733
0.1733
0.1733
0.1733

0.1332

0.1332
0.1332
0.1332
0.1332
0.1332
0.1332
0.1332

0.0941
0.0941
0.0941

0.0941
0.0941

0.0941
0.0941

0.0941

เวกเตอร์  คือ ความน่าจะเป็นสถานะอยู่ตัว หมายถึง ไม่ว่า n จะเพิ่มขึ้นมากเพียงใดก็ตาม สาหรับ การเปลี่ยน
สถานะ n ขั้น จะมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงในอีก 8 ปีถัดไป จากปัจจุบันเป็นปี พ.ศ. 2560 และในอีก 8 ปีถัดไป จะเป็นปี พ.ศ. 2568

5. อภิปรายผลและสรุปผล
งานวิจัยนี้สาธิตการใช้วิธีห่วงโซ่มาร์คอฟแบบเวลาและสถานะไม่ต่อเนื่อง สาหรับพยากรณ์ปริมาณน้าฝนในอาเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งสถานะของการเกิดฝนตกออกเป็น 7 สถานะ คือ ฝนตกดีมาก ฝนตกดี ฝนตกค่อนข้างดี
ฝนตกปานกลาง ฝนตกค่อนข้างแล้ง ฝนตกแล้ง และฝนตกแล้งจัด ผลการศึกษาพบว่า ความน่าจะเป็น ในสภาวะคงตัวหรื อ
สภาวะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีก เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 8 ปี โดยความน่าจะเป็นที่จะมีฝนตกดีมากคิดเป็ น 6.20% ความน่าจะ
เป็นที่มีฝนตกดี ฝนตกค่อนข้างดี ฝนตกปานกลาง ฝนตกค่อนข้างแล้ง ฝนตกแล้ง และฝนตกแล้งจัด คิดเป็น 13.78% 23.04%
16.92% 17.33% 13.32% และ 9.41% ตามลาดับ ในการพยากรณ์ระยะยาว ความน่าจะเป็นที่ จะมีฝนตกดีมากและฝน
แล้งจัดมีค่าน้อยกว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดฝนตกในสถานะอื่น คิดเป็นร้อยละ 6.20 และ 9.41 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Abubakar, et al. (2014) ความน่าจะเป็นที่จะเกิดฝนตกค่อนข้างดีมีค่ามากสุด คือ ร้อยละ 23.04 รองลงมา คือ
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดฝนตกในระดับปานกลาง และฝนแล้งมีค่าใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 16.92 และ 17.33 ซึ่งความน่ าจะ
เป็นเหล่านี้จะเป็นอิสระจากสถานะเริ่มต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาสารสนเทศที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้ในการวางแผน
วางแผนเตรียมการป้องกันภัยน้าท่วมหรือวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรกรรม

6. กิติกรรมประกาศ
ผู้ วิจัย ขอขอบคุ ณ หน่ วยงานบริ การด้ า นข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ของศู นย์ อุท กวิ ท ยาภาคตะวั นตก กรม
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การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้ามันส้าเร็จรูปของประเทศไทย
ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์
Forecasting the Value of Petroleum Products Exported from Thailand
to ASEAN by Box-Jenkins Method
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างตัวแบบการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยัง
กลุ่มประเทศอาเซียน และเปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามั นส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยั ง กลุ่ ม
ประเทศอาเซียนล่วงหน้า ข้อมูลทีใช้เป็นข้อมูลทุติ ยภูมิอนุกรมเวลารายเดือน ซึงเป็นข้อมูลย้อนหลังทีรวบรวมมาตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จ่านวน 80 ค่า จากเว็บไซด์ของการค้าไทย ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด
คือ ชุดที 1 เรียกว่า Training set เป็นข้อมูลทีใช้ส่าหรับสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จ่านวน 72 ค่า และชุดที 2 เรียกว่า Test set เป็นข้อมูลทีใช้ส่าหรับตรวจสอบ ความ
แม่นย่าของการพยากรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จ่านวน 8 ค่า ส่าหรับเกณฑ์ การ
เลือกตัวแบบทีเหมาะสมคือเลือกตัวแบบทีให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือนสัมบูรณ์เฉลียน้อยทีสุด ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัว
แบบ ARIMA(3,2,0)(0,0,1)12 เป็ น ตั วแบบที เหมาะสมในการพยากรณ์ ข้ อมู ล อนุ กรมเวลาชุ ดนี้ ในการเปรี ย บเที ยบ ค่ า
พยากรณ์กับค่าจริงระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561 แสดงให้เห็นว่าค่าพยากรณ์มูลค่าการส่งออก
น้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนมีแนวโน้มเพิมขึ้นและมีทิศทางเดียวกันกับค่าจริง
ค้าส้าคัญ: อนุกรมเวลาสเตชันนารี, วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์, มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทย
Abstract
The study aimed to create a forecasting model for the value of petroleum products exported from
Thailand to ASEAN and compare the predicted values to the true values. The 80 secondary data which
were monthly time series were collected from January 2012 to August 2018 from Thai trade website. The
researchers divided the data into 2 data sets: one data set called “Training set” starting from January 2012
to December 2017 having a total of 72 observations was used to create forecasting models by Box-Jenkins
method, and another data set called “Test set” starting from January 2018 to August 2018 having a total
of 8 observations was used to check the accuracy of forecasting. The criteria to choose an appropriate
model was selecting the model giving the lowest mean absolute percentage error. The results showed
that ARIMA(3,2,0)(0,1,1)12 model was an appropriate model for predicting the value time series. Compared
to the true values, the forecasts of the value of petroleum products exported from Thailand to ASEAN
ranging from January 2018 to August 2018 were in same uptrend direction as the true values.
Keywords: Stationary time series, Box-Jenkins method, Value of Petroleum products of Thailand
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1. บทน้า
น้่ามันเป็นเชื้อเพลิงส่าคัญมาก ถือว่าเป็นทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจ่ากัด น่ามาใช้แล้วหมดไปไม่อาจหมุนเวียนน่ากลั บมา
ใช้ใหม่ และต้องใช้ระยะเวลาหลายล้ านปี จึงจะสามารถสร้ างขึ้ นมาใหม่ไ ด้ อีกทั้งน้่ามั นยั งเป็ นปั จจัย ส่ าคั ญ ในกา รด่ าเนิ น
ชีวิตประจ่าวันของมนุษย์ ได้มีการน่าน้่ามันมาใช้กันอย่างแพร่หลายและเพิมมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสั งคม
เนืองจากในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการและการค้า โดยเฉพาะภาคการคมนาคมขนส่งมีการใช้
น้่ามันเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญ คนไทยส่วนใหญ่ใช้ รถเป็นพาหนะในการขนส่ง โดยใช้น้่ามันเชื้อเพลิงหรือทีเรียกว่า น้่ ามั น
ส่าเร็จรูปเป็นพลังงานในการขับเคลือน ซึงน้่ามันทีใช้ ในการขับเคลือนได้แก่น้่ามันเบนซิน น้่ามันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ น้่ามัน
ส่าเร็จรูปเป็นของเหลวชนิดหนึงทีเกิดจากการกลันตัวของน้่ามันดิบเพือได้เป็นผลิตภัณฑ์น้่ามันส่าเร็จรูป อาทิ LPG (ก๊าซหุงต้ม)
น้่ามันเบนซิน น้่ามันดีเซล น้่ามันก๊าด น้่ามันอากาศยาน และน้่ามันเตา เป็นต้น
ในภาวะปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้่ามันยังคงมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆทีจะส่งผลถึงปริมาณความต้องการ
การใช้น้่ามัน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีแ หล่งผลิตพลังงานภายในประเทศ แต่สามารถผลิตได้ปริมาณน้อยจึงมี ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ เป็นเหตุผลทีท่าให้ประเทศไทยต้องพึงพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะน้่ามันดิบเป็นสินค้าน่าเข้าที
ส่าคัญของประเทศไทย เพือน่ามากลันเป็นน้่ามันส่าเร็จรูปให้พอกับความต้องการของคนในประเทศ และน้่ามันส่าเร็จรูปบาง
ชนิดผลิตออกมาเกินความต้องการ จึงต้องส่งออกไปขายต่างประเทศเพือหารายได้เข้าประเทศ ซึงในการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูป
ของไทยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอืน ๆ ได้ เนืองจากโรงกลันน้่ามันในไทยถูกสร้างขึ้นเพือการผลิตน้่ามันแล้วส่งออกและ
ด้วยเรืองระบบการขนส่งทีด้อยกว่า รวมทั้งต้นทุน ทางการเงิน และภาษีทีสูงกว่า จึงท่าให้ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันกับ
ประเทศต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะประเทศเพือนบ้าน อย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์มีโรงกลันทีส่าคัญในกลุ่มอาเซียน ซึงมีมูลค่าการ
ส่งออกน้่ามันถูกกว่าทีไทย โดยทีการส่งออกของไทยส่วนใหญ่มุ่งส่งออกไปยัง กลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศสิง คโปร์
เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนม่า ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้
ส่งออกน้่ามันทีมีคุณภาพดี เนืองจากมีศักยภาพในการผลิตน้่ามัน เพื อการส่ง ออก ถึงแม้ว่าทรัพยากรน้่ามันดิบของไทยจะมี
ปริมาณไม่มากนัก แต่ประเทศไทยยังคงน่าเข้าน้่ามันดิบมากลันเพือการส่งออกซึงจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการกลันน้่ามัน
ท่าให้โรงกลันสามารถท่างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกลันน้่ามันได้ทีละมาก ๆ และจากข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของ
กระทรวงพาณิชย์ในปี 2557 พบว่าการส่งออกของไทยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนในสัดส่วน 26.1% ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งหมด จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศเป็นตลาดส่งออกของไทยทีมีความส่าคัญต่อการส่งออกสินค้าของ
ไทยเป็นอย่างมาก โดยมีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 4 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย (ไทยรัฐฉบับพิมพ์, 2558) อย่างไรก็ตามมู ลค่า
การส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของไทยยังคงมีความผันผวนเนืองจากได้รับอิทธิพลจากความต้องการใช้น้่ามันบางชนิดเปลียนไป
ตามฤดูกาล เช่น ฤดูหนาวท่าให้เกิดความต้องการใช้น้่ามั นดีเซลและน้่ามันก๊าดสูงมาก เพือใช้สร้างความอบอุ่นให้กับบ้านเรื อน
และส่านักงาน ส่วนในฤดูร้อนความต้องการใช้น้่ามันเบนซินจะเพิมขึ้น เพราะผู้คนมีแนวโน้มทีจะใช้รถในการเดินทาง (เชลล์
ประเทศไทย, 2562)
จากทีได้กล่าวมาข้างต้นพบว่า มูลค่ าการส่ง ออกน้่ามั นส่ าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนมี ก าร
เปลียนแปลงไปตามฤดูกาลซึงเป็นส่วนประกอบทีส่าคัญของอนุกรมเวลา ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะน่ามูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูป
ของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในอดีตมาสร้างตัวแบบพยากรณ์ โดยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins method)
ซึงเป็นวิธีทีนิยมวิธีหนึงในปัจจุบัน ในการหาตัวแบบทีเหมาะสมทีสุดได้ใช้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือนสัมบูรณ์เฉลีย (Mean
Absolute Percentage Error: MAPE) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตัวแบบส่าหรับการพยากรณ์ นอกจากนี้ท่าการพยากรณ์
และเปรียบเทียบกับค่าจริงของมูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนล่วงหน้า

2. นิยามศัพท์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 นิยามศัพท์
มู ล ค่ าการส่ ง ออกน้่ ามั นส่ าเร็ จรูป หมายถึ ง การขายน้่ ามั นส่ าเร็จรู ป โดยรวมทุ กชนิ ด ของประเทศไทยไปยั งกลุ่ม
ประเทศอาเซียนหรือทีเรียกว่าเขตการค้าเสรี (AFTA) ซึงเป็นการรวมกลุ่มกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้
โดยมีประเทศสมาชิก ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และ
บรูไนดารุสซาลาม
2.2 อนุกรมเวลาและองค์ประกอบของอนุกรมเวลา
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อนุกรมเวลาสเตชันนารี (Stationary time series) เป็นอนุกรมเวลาทีมีค่าเฉลีย และความแปรปรวนคงที ถ้าหาก
ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเป็นอนุกรมเวลาไม่สเตชันนารีเนืองจากความแปรปรวนไม่คงที มีอิทธิพลของแนวโน้ม หรือความ
แปรผันตามฤดูกาล เป็นต้น จะต้องแปลงอนุกรมเวลาให้เป็ นอนุ กรมเวลาสเตชั นนารีก่อน โดยการแปลงอนุกรมเวลาด้ วย
ฟังก์ชันลอการิทึม ธรรมชาติ (ln yt) หรือการแปลงด้วยรากทีสอง (√(Yt )) หรือการแปลงข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมู ล ของ
บ็อกซ์ – ค็อกซ์ (Box-Cox transformation) เป็นต้น การหาผลต่าง (Differencing) และการหาผลต่างฤดูกาล (Seasonal
differencing) ของอนุกรมเวลา ตามล่าดับ
โดยทัวไปลักษณะของอนุกรมเวลาอธิบายได้ด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ แนวโน้ม (Trend : T) วัฏจักร (Cycle :
C) ความแปรผันตามฤดูกาล (Seasonal variations: S) และความแปรผันแบบผิดปกติหรือความแปรผั นแบบไม่ส ม่าเสมอ
(Irregular variations: I)
แนวโน้ม หมายถึง การเคลือนไหวหรือการเปลียนแปลงของค่ าของอนุกรมเวลาในระยะยาวในลักษณะเพิมขึ้นหรือ
ลดลงซึงอาจมีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้ง
วัฏจักร หมายถึง การเคลือนไหวขึ้น ๆ ลง ๆ รอบระดับของแนวโน้มคล้ายกั นเป็ นช่วง ๆ โดยทีแต่ละช่วงมีระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี
ความแปรผันตามฤดูกาล หมายถึง ลักษณะการเคลือนไหวเหมือนกั นเป็นช่ วง ๆ โดยทีแต่ละช่วงนานไม่เกิน 1 ปี
เรียกแต่ละช่วงเวลาทีอนุกรมเวลามีลักษณะเหมือนกันว่าคาบของฤดูกาล
ความแปรผันแบบผิดปกติหรือความแปรผันแบบไม่สม่าเสมอ หมายถึง ส่วนประกอบของอนุกรมเวลาทีปรากฏในรูป
ของลักษณะการเคลือนไหวทีไม่มีรูปแบบซึงการเคลือนไหวผิดปกติโดยทัวไปเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ทีไม่คาดคิด
2.3 การตรวจสอบว่าอนุกรมเวลามีความแปรผันตามฤดูกาล
ในการตรวจสอบว่าอนุกรมเวลามีความแปรผันตามฤดูกาลหรือไม่ จะพิจารณาจากกราฟของฟังก์ชันสหสัมพันธ์ใน
ตัวเอง (Autocorrelation function: ACF) ของอนุกรมเวลาทีมีลักษณะคล้ายคลืนไซน์ (sine) คือมีลักษณะการเคลือนไหว
เหมือนกันในทุกคาบของฤดูกาล
2.4 วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์
วิธีบ็อกซ์ -เจนกิ นส์เป็ น วิ ธีการพยากรณ์ ซึงเลื อ กตั วแบบทีใช้ ใ นการพยากรณ์ โดยพิ จารณาจากกราฟของฟั ง ก์ ชั น
สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั วเ อง ( Autocorrelation function: ACF) และฟั ง ก์ ชั น สหสั มพั น ธ์ ใ นตั วเ อง บาง ส่ ว น (Partial
autocorrelation function: PACF) ของอนุกรมเวลาทีสเตชั นนารี แล้ ว (มุกดา, 2549: 145) ซึงมีขั้นตอนการด่ าเนิ น การ
พยากรณ์ 4 ขั้นตอนดังนี้
2.4.1 ก่าหนดตัวแบบทีเป็นไปได้
การก่าหนดตัวแบบทีเป็นไปได้สามารถพิจารณาได้จากกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาทีสเตชันนารี
แล้ ว ซึ งตั ว แบบทั วไปอยู่ ใ นรู ป ของ Multiplicative Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average model :
ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s ประกอบด้วยองค์ประกอบทีไม่มีฤดูกาล และมีฤดูกาล ส่าหรับตัวแบบการคูณเป็นดังนี้
(1)

𝜙(𝐵)𝛷(𝐵 𝑠 )(1 − 𝐵)𝑑 (1 − 𝐵 𝑠 )𝐷 𝑌𝑡 = 𝜃(𝐵)𝛩(𝐵 𝑠 )𝑎𝑡

ในทีนี้

𝜙(𝐵) = 1 − 𝜙1 𝐵 − 𝜙2 𝐵 2 − ⋯ − 𝜙𝑝 𝐵 𝑝 , 𝛷(𝐵 𝑠 ) = 1 − 𝛷1 𝐵 𝑠 − 𝛷2 𝐵 2𝑠 − ⋯ − 𝛷𝑃 𝐵 𝑃𝑠 ,
𝜃(𝐵) = 1 − 𝜃1 𝐵 − 𝜃2 𝐵 2 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝐵 𝑞

โดยที
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และ 𝛩(𝐵 𝑠 )

= 1 − 𝛩1 𝐵 𝑠 − 𝛩2 𝐵 2𝑠 − ⋯ − 𝛩𝑄 𝐵 𝑄𝑠

คือ อนุกรมเวลา ณ เวลา t
𝑎𝑡
คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ และความ
แปรปรวนคงที และเป็นอิสระกัน
𝐵
คือ การดาเนินการเคลื่อนไหวเวลาย้อนหลัง (Backshift operator) เช่น
(1 − 𝐵 𝑠 )𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−𝑠 สาหรับแต่ละเวลา t ใด ๆ
𝜙1 , 𝜙2 , … , 𝜙𝑝 คือ สัมประสิทธิ์ของกระบวนการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาล (Nonseasonal
autoregressive process) อันดับที่ 1,2,...,p ตามลาดับ
𝛷1 , 𝛷2 , … , 𝛷𝑃 คือ สัมประสิทธิ์ของกระบวนการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบมีฤดูกาล (Seasonal
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autoregressive process) อันดับที่ 1,2,...,P ตามลาดับ
คือ สัมประสิทธิ์ของกระบวนการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาล (Nonseasonal moving
average process) อันดับที่ 1,2,...,q ตามลาดับ
𝛩1 , 𝛩2 , … , 𝛩𝑄 คือ สัมประสิทธิ์ของกระบวนการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล (Seasonal moving
average process) อันดับที่ 1,2,...,Q ตามลาดับ
d
คือ จานวนครั้งของการหาผลต่าง (Differencing)
D
คือ จานวนครั้งของการหาผลต่างฤดูกาล (Seasonal differencing)
p
คือ อันดับที่ p ของกระบวนการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาล (Nonseasonal
autoregressive process)
P
คือ อันดับที่ P ของกระบวนการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบมีฤดูกาล (Seasonal
autoregressive process)
q
คือ อันดับที่ q ของกระบวนการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาล (Nonseasonal moving
average process)
Q
คือ อันดับที่ Q ของกระบวนการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล (Seasonal moving
average process)
s
คือ คาบของฤดูกาล เช่น s = 12 หมายถึง มี 12 เดือนใน 1 คาบฤดูกาล (ปี) เป็นต้น
𝜃1 , 𝜃2 , … , 𝜃𝑞

2.4.2 ประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบทีก่าหนด
การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทีปรากฏในตั วแบบมีหลายวิ ธี ในงานวิจัยนี้ ประมาณค่ าโดยใช้วิธีก่าลังสองน้อยที สุ ด
(Ordinary least square method)
2.4.3 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบทีก่าหนด
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบสามารถตรวจสอบได้โดยการตรวจสอบนัยส่าคัญทางสถิติของพารามิเตอร์
ที ปรากฏในตั ว แบบ และตรวจสอบ ข้ อ สมมติ เ บื้ อ งต้ น ของความคลาดเคลื อน ดั ง นี้ 1. ความคลาดเคลื อนมี
การแจกแจงแบบปรกติ 2. ความคลาดเคลื อนมี ค่ าเฉลี ยเท่ ากั บ ศู นย์ 3. ความคลาดเคลื อนมี ค วามแปรปรวนคงที และ
4. ความคลาดเคลือนเป็นอิสระต่อกัน
2.4.4 น่าตัวแบบทีเหมาะสมไปใช้ในการพยากรณ์
2.5 การตรวจสอบนัยส้าคัญทางสถิติของพารามิเตอร์
ตรวจสอบนัยส่าคัญทางสถิติของพารามิเตอร์ทีปรากฏในตัวแบบ โดยใช้ตัวสถิติ t ภายใต้ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ α
2.6 การตรวจสอบข้อสมมติเบืองต้นของความคลาดเคลื่อน
ในการตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของความคลาดเคลือน จะใช้ค่าส่วนเหลือ (Residual) ทีได้จากการหาผลต่าง
ระหว่างค่าจริงและค่าพยากรณ์ของอนุกรมเวลา ณ เวลา t , 𝑎̂𝑡 = y𝑡 − 𝑦̂𝑡 มีการตรวจสอบดังนี้
2.6.1 ความคลาดเคลือนมีการแจกแจงแบบปรกติ โดยใช้ตัวสถิติ Kolmogorov-Smirnov ภายใต้ระดับ
นัยส่าคัญทางสถิติ α
2.6.2 ความคลาดเคลือนมีค่าเฉลียเท่ากับศูนย์ โดยใช้ตัวสถิติ t ภายใต้ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ α
2.6.3 ความคลาดเคลือนมีความแปรปรวนคงที โดยใช้ตัวสถิติ Levene ภายใต้ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ α
2.6.4 ความคลาดเคลื อนเป็ นอิ ส ระกั น โดยใช้ ตั วสถิ ติ Box-Ljung ภายใต้ ร ะดั บ นั ยส่ าคั ญ ทางสถิ ติ α และ
พิจารณาจากกราฟ ACF ของความคลาดเคลือนอยู่ในขอบเขต (1-α)100% ของช่วงความเชือมันประกอบด้วย
2.7 เกณฑ์การเลือกตัวแบบ
ถ้าพบว่ามีตัวแบบทีเหมาะสมมากกว่ าหนึ งตัวแบบ ในการเลือกตัวแบบทีเหมาะสมสามารถใช้เ กณฑ์ ในการเลื อ ก
ตั วแบบได้ ห ลายเกณฑ์ เช่ น เปอร์ เ ซ็ นต์ ค วามคลาดเคลื อนสั มบู ร ณ์ เ ฉลี ย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE)
ความคลาดเคลื อนก่ าลั ง สองเฉลี ย (Mean Square Error: MSE) ค่ าเฉลี ยความคลาดเคลื อนสั มบู ร ณ์ (Mean Absolute
Deviation: MAD) เป็นต้น ในทีนี้ใช้เกณฑ์ MAPE ซึงเป็นการวัดความแม่นย่าจากค่าความคลาดเคลือนของค่าพยากรณ์ เทียบ
กับค่าจริงโดยไม่คิดเครืองหมายและเป็นค่าวัดทีไม่มีหน่วย (สมเกียรติ, 2546: 9) สามารถค่านวณได้ดังนี้

NUCS 2019

หน้า 58

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

โดยที

100
𝑛

𝑎̂

∑𝑛𝑡=1 | 𝑡|
𝑦𝑡

(2)

คือ ข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
𝑎̂𝑡 คือ ค่าส่วนเหลือ โดยที่ 𝑎̂𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡
n คือ จานวนข้อมูลในอนุกรมเวลา
โดยเลือกตัวแบบพยากรณ์ทีให้ค่า MAPE น้อยทีสุด
𝑦𝑡

3. วิธีด้าเนินการวิจัย
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทีน่ามาใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิของมูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561 (ล้านบาท) แหล่งทีมาของข้อมูลคือเว็บไซต์การค้าไทย
ซึงสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต (http://tradereport.moc.go.th) เป็นข้อมูลทีเก็บรวบรวมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร ส่านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (2561)
ผู้ วิจัย แบ่ ง ข้ อมู ล ออกเป็ น 2 ชุ ด คื อ ข้ อมู ล ชุ ด ที 1 ใช้ ส่ าหรั บ การวิ เ คราะห์ เ พื อสร้ างตั วแบบพยากรณ์ โดยวิ ธี
บ็อกซ์-เจนกินส์ เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 รวม 72 ค่า เรียกว่า Training set และ
ข้อมูลชุดที 2 ใช้ส่าหรับตรวจสอบความแม่ นย่าของการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่ม
ประเทศอาเซียนรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 รวม 8 ค่า เรียกว่า Test set
3.2 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรตาม คือ มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
รายเดือนทีเก็บข้อมูลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ส่านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึงมูลค่าการส่ง ออก
น้่ามันส่าเร็จรูป ในทีนี้ หมายถึง มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่ าเร็จรูป โดยรวม ซึงประกอบด้วย มูลค่าการส่งออกน้่ ามั นเบนซิ น
น้่ามันดีเซล น้่ามันก๊าด น้่ามันส่าเร็จรูปอืนๆ ปิโตรเลียมบิทูเมน (สารบิทูเมน ลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด หรือเป็นกึงของแข็ง
สีด่า หรือสีน่้าตาลแก่แกมด่า เป็นผลพลอยได้จากการกลันน่้ามันปิโตรเลียม ใช้ประโยชน์ราดท่าผิวถนนหรือใช้ผสมกับหินขนาด
เล็กท่าพื้นถนนได้ แอสฟัลต์) และกากอืนๆ และน้่ามันทีกลันจากทาร์ของถ่านหิน (น้่ามันดิน หรือ ทาร์ (tar) เป็นของเหลวสีด่า
ได้จากการกลันท่าลายของสารอินทรีย์เช่น ถ่านหิน เป็นต้น) และตัวแปรอิสระ คือ เวลา
วิธีทีใช้ในการพยากรณ์อนุกรมเวลามูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน คือ
วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์
ในการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ ผู้วิจัยใช้ MAPE เป็นเกณฑ์ในการเลือกตัวแบบพยากรณ์ โดยจะเลือกตัวแบบที
ให้ค่า MAPE น้อยทีสุดเป็นตัวแบบพยากรณ์ทีเหมาะสม
นอกจากนี้ในการตรวจสอบความแม่นย่าของการพยากรณ์จะใช้ค่า MAPE พิจารณาด้วย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีการก่าหนดระดับนัยส่าคัญทางสถิติ (α) เท่ากับ 0.05
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป SPSS Version 18
3.4 ขันตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ
3.4.1 การวิเคราะห์ด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ ในการพิจารณาข้อมูลอนุกรมเวลาอันดับแรกต้องพิจารณาก่อนว่า
อนุกรมเวลามูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนสเตชันนารีหรือไม่ หากอนุกรมเวลา
ไม่ ส เตชั นนารี (Non-Stationary) ต้ องแปลงอนุ กรมเวลาให้เ ป็นอนุ กรมเวลาที สเตชั นนารี (Stationary) ก่ อน จากนั้ นจะ
สามารถวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลเพือก่าหนดตัวแบบได้จากกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาตัวอย่าง
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที 1 ก่าหนดตัวแบบ
เมือทราบว่าข้อมูลอนุกรมเวลาสเตชันนารีแล้ว จะก่าหนดตัวแบบพยากรณ์ โดยพิจารณาจากกราฟของฟังก์ชัo
สหสัมพันธ์ในตัวเองของตัวอย่าง (Sample Autocorrelation function : SACF) และกราฟของฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง
บางส่วนของตัวอย่าง (Sample Partial autocorrelation function : SPACF)
ขั้นตอนที 2 ประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ
ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธีก่าลังสองน้อยทีสุด
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ขั้นตอนที 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบสามารถตรวจสอบได้โดยการตรวจสอบนัยส่าคัญทางสถิติของพารามิเตอร์
ทีปรากฏในตัวแบบ และตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของความคลาดเคลือน
ในการวิเคราะห์ตัวแบบถ้ามีตัวแบบทีเป็นไปได้มากกว่า 1 ตัวแบบจะเลือกตัวแบบที ให้ค่า MAPE น้อยทีสุดเป็นตัว
แบบพยากรณ์ทีเหมาะสมส่าหรับอนุกรมเวลาชุดนี้
ขั้นตอนที 4 พยากรณ์
เมือได้ตัวแบบพยากรณ์ทีมีความเหมาะสมแล้ว ท่าการหาค่าพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศ
ไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 จ่านวน 8 ค่า ส่าหรับ
ข้อมูล Test set ต่อไป
3.4.2 การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปสู่ประเทศอาเซียน
หลังจากได้ค่าพยากรณ์ส่าหรับข้อมูล Test set แล้วท่าการเปรียบเทียบกับค่าจริงทั้ง 8 ค่า และค่านวณค่า MAPE
ทีได้จากความคลาดเคลือนของค่าพยากรณ์เพือตรวจสอบความแม่นย่าของการพยากรณ์จากตัวแบบทีเลือกต่อไป

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากกราฟลักษณะการเคลือนไหวและกราฟ SACF ของอนุกรมเวลาชุดที 1 เป็นอนุกรมเวลามูลค่าการส่งออกน้่ามัน
ส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 (Yt) เป็น
Training set ดังรูปภาพที 1 (ก) จะเห็นได้ว่าอนุกรมเวลามูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีความแปรปรวนไม่คงที มีแนวโน้มลดลง และมีความแปรผันตามฤดูกาล และเมือพิจารณารูปภาพที 1 (ข) จะเห็นว่า
กราฟ SACF มีลักษณะลดลงอย่างช้า ๆ และมีลักษณะคล้ายคลืนไซน์ แสดงว่าอนุกรมเวลาชุดนี้น่าจะไม่สเตชันนารี เนืองจาก
อนุกรมเวลามีความแปรปรวนไม่คงที มีทั้งอิทธิพลของแนวโน้ม และความแปรผันตามฤดูกาล เป็นส่วนประกอบ
จึงท่าการแปลงข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm function) ได้อนุกรมเวลา
ใหม่ 𝑍𝑡 = 𝑙𝑛 𝑌𝑡 จากนั้นหาผลต่างล่าดับที 1 (d = 1) และหาผลต่างฤดูกาลล่าดับที 1 (D = 1, s = 12) ของอนุกรมเวลา 𝑍𝑡
ตามล่าดับ แต่เนืองจากอนุกรมเวลาทีได้ แปลงแล้วยังมีลักษณะไม่สเตชันนารี จึงท่าการแปลงข้อมูลอนุกรมเวลาอีกครั้งหนึง
ด้วยการหาผลต่างล่าดับที 2 (d = 2) พบว่าอนุกรมเวลาใหม่ 𝑊𝑡 = (1 − 𝐵)2 (1 − 𝐵12 )𝑍𝑡 มีลักษณะสเตชันนารีแล้ว ซึง
แสดงกราฟดังรูปภาพที 2 (ก)

(ก)

(ข)

รูปภาพที่ 1 กราฟลักษณะการเคลือนไหวและกราฟ SACF ของอนุกรมเวลามูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทย
ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 (𝑌𝑡 )

NUCS 2019

หน้า 60

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

(ก)

(ข)

รูปภาพที่ 2 กราฟ SACF และSPACF ของอนุกรมเวลาใหม่ทีแปลงแล้วของมูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทย
ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน 𝑊𝑡 = (1 − 𝐵)2 (1 − 𝐵12 )𝑍𝑡
การก่าหนดตัวแบบพยากรณ์ โดยการพิจารณาจากกราฟ SACF และSPACF ของอนุกรมเวลา (Wt) โดยเลือกค่า p, q,
P และ Q จาก lag ทีตกอยู่นอกขอบเขตช่วงความเชือมัน 95% แสดงดังรูปภาพที 2 (ก) และ (ข) จะเห็นได้ว่ามี 7 ตัวแบบทีอาจ
เป็นไปได้ ซึงแสดงตัวแบบและค่าสถิติในตารางที 1 และค่าประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบทีเลือกแสดงในตารางที 2
จากตารางที 1 พบว่ามีเพียง 3 ตัวแบบทีผ่านข้อสมมติของความคลาดเคลือนทีเป็นอิสระกัน (p-value ของตัวสถิติ
Box-Ljung > 0.05) ซึ งคื อ ตั ว แบบ ARIMA(3,2,1)(0,1,1)12, ARIMA(2,2,1)(0,1,1)12 และ ARIMA(3,2,0)(0,1,1)12 จึ ง
เลื อกตั วแบบที เหมาะสมโดยพิ จารณาจากค่ า MAPE ซึ งตั วแบบ ARIMA(3,2,1)(0,1,1)12 ให้ ค่ า MAPE น้ อยที สุ ด แต่ เ มื อ
ตรวจสอบนัยส่าคัญทางสถิติของพารามิเตอร์ทีปรากฏในตัวแบบแต่ละตัวในตารางที 2 พบว่า ϕ1, ϕ3 และ θ1 ไม่มีนัยส่าคั ญ
ทางสถิติ (p-value > 0.05) จากนั้นพิจารณาทีตัวแบบ ARIMA(2,2,1)(0,1,1)12 พบว่า ϕ1, ϕ2 และ θ1 ไม่มีนัยส่าคัญทาง
สถิติ (p-value > 0.05) ดังนั้นจึงพิ จารณาตั วแบบ ARIMA(3,2,0)(0,1,1)12 พบว่าพารามิเ ตอร์ ทุ กตั วมี นัย ส่ าคั ญ ทางสถิ ติ
(p-value < 0.05) และท่าการตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของความคลาดเคลือนจากการพยากรณ์ โดยใช้ค่าส่วนเหลือ พบว่า
ค่าส่วนเหลือเป็นไปตามข้อสมมติของความคลาดเคลือนมี การแจกแจงแบบปรกติ (Kolmogorov-Smirnov Statistic = 0.
523, p-value = 0.947) มีค่าเฉลียเท่ากับศูนย์ (t =0.382, p-value =0.704) มีความแปรปรวนคงที (Levene Statistic =
0.821, p-value = 0.517) และมีความเป็นอิสระกัน (Box-Ljung Statistic = 48.526, p-value =0.167 และพิจารณาจาก
รูปภาพที 3 พบว่า SACF ของส่วนเหลือตกอยู่ในขอบเขตความเชือมัน 95%)
ดังนั้นจากการตรวจสอบนัยส่าคัญทางสถิติของพารามิเตอร์ และตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของความคลาดเคลื อน
สรุปได้ว่าตัวแบบ ARIMA(3,2,0)(0,1,1)12 เป็นตัวแบบทีเหมาะสมส่าหรับอนุกรมเวลามูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของ
ประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีตัวแบบดังนี้
(1 + 0.825𝐵 + 0.695𝐵 2 + 0.422𝐵 3)𝑊𝑡 = (1 − 0.609𝐵12 )𝑎𝑡
(3)
โดยที 𝑊𝑡 = (1 − 𝐵)2 (1 − 𝐵12 )𝑍𝑡 และ 𝑍𝑡 = 𝑙𝑛 𝑌𝑡
จากสมการ (3) จะได้
𝑍𝑡 = 1.175𝑍𝑡−1 − 0.045𝑍𝑡−2 + 0.143𝑍𝑡−3 + 0.149𝑍𝑡−4 − 0.422𝑍𝑡−5 + 𝑍𝑡−12 − 1.175𝑍𝑡−13
+0.045𝑍𝑡−14 − 0.143𝑍𝑡−15 − 1.539𝑍𝑡−16 + 0.422𝑍𝑡−17 + 𝑎𝑡 − 0.609𝑎𝑡−12

ดังนั้น

NUCS 2019

(4)

𝑌𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 {𝑍𝑡 }

หน้า 61

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

ตารางที่ 1 ตัวแบบและค่าสถิติของตัวแบบทีเป็นไปได้
Box-Ljung
ตัวแบบ
Statistics
p-value
ARIMA(3,2,0)(0,1,1)12
ARIMA(2,2,0)(0,1,1)12
ARIMA(1,2,0)(0,1,1)12
ARIMA(0,2,1)(0,1,1)12
ARIMA(3,2,1)(0,1,1)12
ARIMA(2,2,1)(0,1,1)12
ARIMA(1,2,1)(0,1,1)12

21.176
35.892
53.653
34.289
17.995
18.865
34.304

0.097
0.002
0.000
0.005
0.158
0.170
0.003

Model Fit statistic
Stationary
MAPE
R2
19.591
0.550
21.104
0.460
24.953
0.350
17.932
0.595
16.423
0.642
16.482
0.634
17.203
0.604

ตารางที่ 2 ค่าประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบ ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)12 ทีเลือก 3 ตัวแบบ
ค่าประมาณพารามิเตอร์
ตัวแบบ
AR(1)
AR(2)
AR(3)
MA(1)
ARIMA(3,2,1)(0,1,1)12
-0.243
-0.297
-0.143
0.995
(0.103)
(0.039)
(0.338)
(0.363)
ARIMA(2,2,1)(0,1,1)12
-0.194
-0.260
1.000
(0.163)
(0.059)
(0.933)
ARIMA(3,2,0)(0,1,1)12
-0.825
-0.695
-0.422
(0.000)
(0.000)
(0.002)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่า p-value

SMA(1)
0.682
(0.001)
0.706
(0.002)
0.609
(0.001)

รูปภาพที่ 3 กราฟ SACF ของส่วนเหลือจากการพยากรณ์ด้วยวิธีของบ็อกซ์-เจนกินส์
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4.2 การพยากรณ์ และการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์
หลังจากได้ตัวแบบการพยากรณ์ ARIMA(3,2,0)(0,1,1)12 ผู้วิจัยท่าการหาค่าพยากรณ์และเปรียบเทียบค่าพยากรณ์
กับค่าจริงของข้อมูลชุดที 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นข้อมูล Test set จ่านวน 8 ค่า
พร้อมกับค่านวณค่า MAPE เพือตรวจสอบความแม่นย่าของการพยากรณ์ทีได้จากตัวแบบ แสดงดังตารางที 3 และรูปภาพที 4
จากตารางที 3 และรูปภาพที 4 พบว่าค่าพยากรณ์ มูลค่ าการส่ง ออกน้่ ามันส่ าเร็ จรู ปของประเทศไทยไปยั ง กลุ่ ม
ประเทศอาเซียน ตั้งแต่มกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 มีแนวโน้มเพิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และไปในทิศทาง
เดี ย วกั น กั บ ค่ า จริ ง และค่ า MAPE ที ค่ า นวณได้ มี ค่ า เท่ า กั บ 8.4038% แสดงว่ า ค่ า จริ ง และค่ า พยากรณ์ จ ากตั ว แบบ
ARIMA(3,2,0)(0,1,1)12 มีค่าต่างกันไม่มากนัก ดังนั้นตัวแบบ ARIMA(3,2,0)(0,1,1)12 น่าจะเป็นตัวแบบทีเหมาะสมในการ
พยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
ตารางที่ 3 ค่าจริงและค่าพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่มกราคม
พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 (ล้านบาท)
ช่วงเวลา
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์
ม.ค. 61
16459.02
16639.18
ก.พ. 61
14512.67
14876.34
มี.ค. 61
16083.21
16732.32
เม.ย. 61
17414.97
18428.35
พ.ค. 61
26778.16
28999.47
มิ.ย. 61
30790.09
34314.55
ก.ค. 61
36670.37
42145.77
ส.ค. 61
53579.98
63814.74
MAPE
8.4038%

รูปภาพที่ 4 ค่าจริงและค่าพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่
มกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ พบว่าในช่วง 3 เดือนแรก คือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ค่าจริงและค่าพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนมี
ค่าต่างกันไม่มาก และในช่วง 5 เดือนหลัง คือเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 มีค่าต่างกันค่อย ๆ เพิม
มากขึ้น แต่จะเห็นว่าค่าจริงและค่าพยากรณ์มีแนวโน้มเพิมขึ้นในทิศทางเดียวกัน วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์อาจเป็นวิธีหนึงทีใช้ในการ
พยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตระยะสั้น อย่างไรก็ตามมู ลค่า
การส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูป ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาอย่างเดี ยว ดังนั้นในการวิจัยครั้ง ต่อไปผู้วิจัยที
สนใจจะพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน อาจจะพิจารณาวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิติแบบอื น เช่น วิธีโครงข่ายประสามเทีย ม (Artificial neural network: ANN) วิธีการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ ง เส้ น
พหุคูณ (Multiple linear regression method) ทีมีปัจจัยอืนนอกจากเวลามาพิจารณาร่วมด้วย เช่น ดัชนีราค่าน้่ามัน ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) อัตราภาษีสรรพสามิต และกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น หรืออาจใช้วิธีวิเคราะห์อืน ๆ ผสมร่วมกับวิธี
บ็อกซ์-เจนกินส์ และเปรียบเทียบความแม่นย่าของวิธีการพยากรณ์ว่าวิธีใดจะเหมาะสมทีสุดในการพยากรณ์มูลค่าการส่ง ออก
น้่ามันส่าเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
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บทคัดย่อ
ปัญหาพิเศษนีมีวัต ถุประสงค์เ พื่อศึกษาสาเหตุ หลั กของการหยุด ท้ างานของเครื่ องจั กร และประเมินประสิ ท ธิ ผ ล
โดยรวมการท้างานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุขวดแบบอัตโนมัติของบริษัท น้าใสใจจริง จ้ากัด โดยเก็บ
ข้อมูลก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการผลิตช่วงละ 15 วันท้าการ วันท้าการละ 8 ชั่วโมง ผลการศึกษาก่อนการปรับปรุ ง
กระบวนการพบว่า สาเหตุหลักของการหยุดเครื่องจักร คือ การปรับรางเปลี่ยนไซส์ (ค่าเฉลี่ย 43.33 นาทีต่อครัง) และสาเหตุ
หลั กการหยุ ด กระบวนการท้ างานคื อ รอพนั กงานเปลี่ ย นฟิ ล์ ม (ค่ าเฉลี่ ย 4.23 นาที ต่ อครั ง) อั ต ราการเดิ นเ ครื่ อง อั ต รา
ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 85.79%, 91.27% และ 98.48% และประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักรมีค่าเฉลี่ย 77.16% วิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการท้ าไม–ท้ าไมเพื่ อลดสาเหตุ หลั กของการหยุดกระบวนการ ผล
การปรับปรุงกระบวนการพบว่า สาเหตุห ลักของการหยุดเครื่องจักรยังคงเป็นการปรับรางเปลี่ยนไซส์แต่ค่าเฉลี่ยของเวลาที่
เครื่องจักรหยุดกระบวนนันลดลง (ค่าเฉลี่ย 30.55 นาทีต่อครัง) และสาเหตุหลักการหยุดกระบวนการท้างาน คือ การแก้น้า
(ค่าเฉลี่ย 11.45 นาทีต่อครัง) อัตราการเดินเครื่อง อัตราประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 86.81%
91.96% และ 98.63% และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมีค่าเฉลี่ย 79.73% ซึ่งประสิทธิภาพเพิ่มขึน 2.57%
ค้าส้าคัญ: ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร, ระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุด, การปรับปรุงกระบวนการ, หลักการท้าไม–ท้าไม
Abstract
This special problem is conducted in order to study the cause of the downtime loss and to evaluate
the overall equipment effectiveness of a machine in the production process of drinking water of the
Namsaijaijing Ltd. The data were collected during two periods (before and after process improvement) for
15 days- eight hours a day. The result of this study is that in the first period, the major cause of downtime
is changing size and adjusting rail ( x =43.33 minutes/time). Also, waiting of the changing film is the cause
of break from staff ( x =4.23 minutes/time). The availability rate, the performance rate and the quality rate
is on average 85.79%, 91.27% and 98.48%. Besides, overall equipment effectiveness is 71.16%. Then, the
why- why analysis was applied to solve the reason of downtime. After the process improvement, the time
of changing size and adjusting rail is slightly reduced ( x = 30.55 minutes/ time) . The reason of break from
staff is adjusting water ( x =11.45 minutes/time). The availability rate, the performance rate and the quality
rate is on average 86.81% , 91.96% and 98.63% . The overall equipment effectiveness is 79.73% , which
increase by 2.57%.
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1. บทน้า
น้าดื่มมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมษุษย์ จากความส้าคัญของน้าดื่มจึงท้าให้เกิดการเติบโตของธุรกิจน้าดื่ม ใน
ปี 2560 ที่ผ่านมา ตลาดน้าดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 52,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึนร้อยละ 4.0
จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ท้าให้มูลค่าตลาดน้าดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึน ส่วนหนึ่งมาจากการที่กลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มจ้านวนขึนเรื่ อย
ๆ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสื่อออนไลน์ทังในและต่างประเทศ จึงท้าให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ในเรื่องของสารอาหารและโทษที่
เกิดขึนจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ส่งผลให้ผู้บริโภคใส่ใจในการเลือกเครื่องดื่มมากขึน ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดน้าดื่ ม
บรรจุขวด เพราะมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เพราะไม่มีการใส่น้าตาลหรือสารปรุงแต่งเข้าไปเหมือนอย่างน้าอัดลมหรื อ
น้าชาพร้อมดื่มซึ่งถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ผู้บริโภคจึงหันมาบริโภคน้าดื่มบรรจุขวดมากขึน นอกจากนีแม้ ว่า
น้าประปาในประเทศไทยจะสามารถดื่มได้ ผู้บริโภคจ้านวนมากยังคงเลือกที่จะดื่มน้าจากน้าดื่มบรรจุขวดมากกว่า เพราะรู้สึก
สะอาดและปลอดภัยกว่า (ศูนย์อัจริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2561) เมื่อมีความต้องการของผู้บริโภคน้าดื่มมากขึนย่ อมท้ า
ให้เกิดการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจโรงงานผลิตน้าดื่ม การเพิ่มอัตราการผลิต การปรับปรุงขันตอนการท้างาน การลดของ
เสียในกระบวนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร จึงถือเป็นอีกหนึ่งในหัวใจส้าคัญของการแข่งขั นทาง
ธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้
บริษัทน้าใสใจจริง จ้ากัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้าดื่ม ซึ่งผลิตน้าดื่มตรา ซาวสี่ 24 เอืองหลวง เอโร่ และรับผลิตน้าดื่ม
ยี่ห้อต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตน้าดื่มผ่านระบบการกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส และ
น้ าแร่ ธรรมชาติ จากแหล่ ง น้ าคุ ณภาพแม่ ริ ม ที่ ผ่ านการตรวจรั บ รองจากกระทรวงสาธารณสุ ข และ ห้ องปฏิ บั ติ การของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรจุ ณ แหล่งผลิต ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยได้มาตรฐานสากล และมีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ควบคุ ม การผลิ ต ด้ ว ยระบบ GMP Codex HACCP และ HALAL เพื่ อ ตอบสนองลู กค้ า
หลากหลายกลุ่ม อาทิ โมเดิร์นเทรด ศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา ห้างร้านทั่วไป และพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC อย่างไรก็ต ามใน
กระบวนการผลิตทุกกระบวนการนันย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้อาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด
หนด มีการหยุดกระบวนการผลิตท้าให้ไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากการที่ผู้วิจัยมีโอกาสได้ฝึกสหกิจศึกษา ณ
บริษัทน้าใสใจจริง จ้ากัด โดยได้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุ ณภาพและปั ญหาที่เ กิดในกระบวนการผลิตน้ าดื่มบรรจุ ข วด
ผู้วิจัยพบปัญหาที่หลายครังเครื่องจักรมีการหยุดกระบวนการผลิต ซึ่งมีสาเหตุจากเครื่องจักรเสีย และสาเหตุที่มาจากพนักงาน
ควบคุมการผลิต และมีของเสีย หรือผลิตภัณฑ์ที่มีต้าหนิเกิดขึนบ้างจากกระบวนการผลิต ดังนันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะ
ศึกษาปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุขวด ผู้วิจัยจึงน้าหลักการ 4 Ms มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ ไ ข
ปั ญ หาต่ าง ๆ ในกระบวนการผลิ ต กล่ าวคื อ 1) M - Man คนงาน พนั กงาน หรื อบุ ค ลากรทั งจากภายในและภายนอก
2) M - Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ้านวยความสะดวก 3) M - Material ผลิตภัณฑ์ บริการ วัตถุดิบหรืออะไหล่และ
อุปกรณ์อื่น ๆ 4) M - Method กระบวนการท้างาน โดยน้าหลักการนีมาช่วยแก้ไขและลดสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึนมาใน
กระบวนการผลิต ซึ่งจะน้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ตามกระบวนการควบคุมภาพเชิงสถิติ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ ท้าให้
หยุดกระบวนการผลิต แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ส้าหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครังนี คือ 1) ศึกษาหาสาเหตุหลักและสาเหตุอื่นที่ท้าให้หยุดกระบวนการผลิต น้ า
ดื่มบรรจุขวด และ 2) ปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุขวด ของบริษัทน้าใสใจจริ ง
จ้ากัด

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ท้าการทบทวนเอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมการผลิต การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ในการกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางของการศึกษาครังนี ซึ่งสรุปประเด็นส้าคัญดังนี
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ส้าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั่วไป ประกอบไปด้วยการศึกษาของ ยอดนภา และคณะ (2552) ได้
ท้ าการศึ กษาการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ องจั กรในกระบวนการฉี ดพลาสติ ก ของ หจก.สุ จรรยาพานิ ช ท้ าให้ ท ราบว่ า
เครื่องจักรผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานท้าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มีผลให้เครื่องจักรหยุดท้างานบ่อย ๆ ท้าให้เครื่องจักรขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท้ างานซึ่ ง ลั กษณะปั ญ หานี คล้ ายกั บ ผลการศึ ก ษาของ พงศกร (2551) และ ประจวบ (2555) ซึ่ ง
ท้าการศึกษาถึงเหตุที่มีผลท้าให้ค่าประสิทธิผ ลโดยรวมของเครื่องจักรต่้า คือ อัตราความพร้อมของเครื่องจักร (Availability
Rate) ดังนันจึงได้จัดท้ามาตรการเพื่อปรับปรุง โดยได้น้าหลักการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) มาใช้ใน
การบ้ารุงรักษาเครื่องจักรท้าให้เครื่องจักรสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนีค่า เฉลี่ยอัตราความพร้อม (Availability)
หลังการปรับปรุง เพิ่มขึ น 2.38% ค่าเฉลี่ยอัตราการผลิต (Process Rate) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ น 2.43% ค่าเฉลี่ยอั ต รา
คุณภาพ (Quality Rate) หลังปรับปรุงเพิ่มขึน 0.1% และค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) หลังปรับปรุง
เพิ่ มขึ น 4.02% การเกิ ด Brake dawn ลดลง 52.94% ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ ย ในการบ้ ารุ ง รั กษาลดลง 75.37% นอกจากนี ยั ง มี
การศึกษาของ วีรชัย และ วิมล (2553) ที่ได้ท้าการศึ กษาการเพิ่ มผลผลิตด้ วยวิ ธีการ OEE หรือการปรับปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ล
โดยรวมของเครื่องจักรอัดเม็ดในโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้า โดยท้าการศึกษาถึงเหตุที่มีผลท้าให้ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่อง
อัดเม็ดมีค่าต่้าด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบคิวซี สตอรี่ (QC story) ของ JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers
) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรพงษ์ (2558) ที่ได้ใช้การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) และ
แผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) ผลการศึกษาที่พบคือตัวแปรมีค่าต่้าอยู่ 2 ตัวแปร คือ อัตราความพร้อมของ
เครื่องจักร (Availability Rate) และอัตราสมรรถนะเครื่องจักร (Performance Efficiency Rate) ซึ่งเหมือนกับผลการศึกษา
ของ ทวี (2554) ดังนันจึงได้ จัด ท้ามาตรการตอบโต้เ หตุเ พื่ อปรับ ปรุ งค่ าประสิ ท ธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจั กรให้ สู งขึ นตาม
เป้าหมายที่ตังไว้ 3% ภายหลังการปรับปรุงพบว่าค่าประสิทธิผลโดยรวมในสายการผลิตที่ 2 เครื่องมีค่าสูงขึนจากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่
74% สูงขึนเป็น 84% ส่วนสายการผลิตที่ 3 เครื่องมีค่าเฉลี่ย 75% สูงขึนเป็น 93% นอกจากนียังมี การศึกษาของ จักรพันธ์
(2554) ที่ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการท้ างานโดยรวมของเครื่ องจั กร โดยได้ท้าการเปรียบเทียบเวลา การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการติดตังและปรับแต่งเครื่องจักรเฉลี่ยก่อนการปรับปรุงและหลังปรับปรุง โดยท้าการเก็บบันทึกข้อมูลและท้าการ
ตรวจสอบความถู กต้อง เพื่ อน้ ามาวิ เ คราะห์ เป็ นแนวทางในการน้ าหลักการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพโดยรวมของเครื่องจั กรมา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ยของเครื่องจักรเพิ่มขึนจาก 64.98% เป็น 70.73% หลังการ
ปรับปรุงวิธีการท้างานใหม่โดยเตรียมสารเคมีและท้าบันทึกค่าใหม่ ในกระบวนการผสม ท้าให้แผ่นกริด เพิ่มขึน 25,000 แผ่น/
วัน คิดเป็นเปอร์เซ็น 11.11% ซึ่งท้าให้การปรับปรุงกระบวนการผสมใหม่ท้าให้เพิ่มยอดการผลิต และสามารถคิดเป็นจ้ านวน
เงินได้เท่ากับ 275,250 บาท/วัน
ส้าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตน้าดื่มประกอบไปด้วยการศึกษาของ พงศกร (2551) ได้ท้าการศึกษา
และหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต น้ าดื่ มบรรจุ ข วด PET ที่ มีข นาดบรรจุ 500, 600 มิ ล ลิ ลิ ต ร และ 1,500
มิลลิลิตร ให้มีประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ยสูงขึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเครื่องจั กร
และจั ด ท้ าแผนการบ้ ารุ ง รั กษาเชิง ป้ องกั นให้ เป็ นมาตรฐาน เพื่ อน้ ามาใช้ กับ เครื่ องจั กร หลั ง จากน้ าแผนไปใช้ ปรากฏว่ า
สายการผลิตน้าดื่มบรรจุข วด PET ที่มีขนาดบรรจุ 500, 600 มิลลิลิตร มีผลผลิตโดยเฉลี่ยสูงขึน 17.54% และมีอัตราการ
ขัดข้องโดยเฉลี่ยลดลง 6.21% สายการผลิตน้าดื่มบรรจุขวด PET ที่มีขนาดบรรจุ 1,500 มิลลิลิตร มีผลผลิตโดยเฉลี่ยสูงขึน
14.12% และมีอัตราการขัดข้องโดยเฉลี่ยลดลง 5.36% นอกจากนียังมี การศึกษาของ ภาณุเดช (2560) ที่ได้ท้าการศึ กษา
ประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุถ้วยขนาด 229 มิลลิลิตร ของบริษัทน้าใสใจจริง จ้ากัด โดยประมาณ
ประสิทธิผลการท้างานของเครื่องจักรและศึกษาหาสาเหตุหลักของปัญหาการหยุดกระบวนการผลิต ซึ่งเก็บข้อมูลระหว่างวันที่
6-17 มีนาคม 2560 รวมทังหมด 10 วันท้าการ วันท้าการละ 8 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า อัตราเดินเครื่อง (Available Rate)
อัตราประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Rate) และอัตราคุณภาพ (Quality Rate) มีค่าเฉลี่ย 98.67%, 98.80%
และ 99.91% ตามล้าดับ และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) มีค่าเฉลี่ย 97.41% ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ท าง
บริษัทน้าใสใจจริง จ้ากัด ก้าหนดไว้ โดยมีการหยุดกระบวนการท้างานของเครื่องจักร 13 ครัง เวลาเฉลี่ย 6.3 นาที/วันท้าการ
ซึ่งมีสาเหตุหลักคือเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตไม่ออก คิดเป็น 23.08% และมีการหยุดกระบวนที่เกิดจากคน 15 ครัง เวลาเฉลี่ย 5.7
นาที/วันท้าการ โดยมีสาเหตุหลักคือ การพักก่อนเวลา คิดเป็น 66.66% ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการพักเที่ยงก่อนเวลาของพนักงาน
เป็นสาเหตุหลักที่ท้าค่าประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิตน้อยลง ดังนัน บริษัทควรมีการจัดอบรมพนักงานให้ตระหนั ก
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ถึงการพักเที่ยงให้ตรงเวลาอาจจะส่งผลให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิตเพิ่มขึน นอกจากนียังมีการศึกษาของ
กนกวรรณ (2561) ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลการท้างานของเครื่องจักร และศึกษาสาเหตุหลักของปัญหาการหยุดกระบวนการ
ผลิตน้าดื่มบรรจุขวดเพทประเภทวันเวย์และทูเวย์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการอย่ างละ
10 วันท้าการ ผลการศึกษาพบว่ า หลังการปรั บปรุงกระบวนการ อัตราการเดินเครื่ อง เพิ่มขึน 9.77% ประสิทธิภาพการ
เดินเครื่อง ลดลง 6.41% อัตราคุณภาพ ลดลง 0.22% และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึน 8.63% ส่วนประเภท
ทู เ วย์ มี อัต ราการเดิ นเครื่ อ งลดลง 0.51% ประสิ ท ธิ ภ าพการเดิ นเครื่ องเพิ่ มขึ น 5.67% อั ต ราคุ ณภาพเพิ่ ม ขึ น 0.54%
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องเพิ่มขึน 4.87% ส่วนสาเหตุหลักของการหยุดกระบวนการท้างานในการผลิตน้าดื่มบรรจุขวด
ประเภทวันเวย์ที่เกิดจากเครื่องจักรและคน ได้แก่ การปรับไซต์ขวด ขวดล้ม และฝา(หมด/เปลี่ยน) ส่วนประเภททูเวย์ ได้แก่
เครื่องหนีบขวด ขวดล้ม/ขวดไม่เต็มสายพาน ซึ่ง กนกวรรณ (2561) ได้กล่าวไว้ว่าแม้สาเหตุการหยุดกระบวนการผลิตหลั งการ
ปรับปรุงกระบวนการจะลดลงแต่ก็ยังมีสาเหตุใหม่เกิดขึนอีก ดังนันควรควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4. วิธีด้าเนินการวิจัย
4.1 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผลโดยรวมของการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
น้าดื่มบรรจุขวดครังนี คือ
1) เวลาในการท้างานของเครื่องจักร
2) เวลาที่สูญเสียจากกระบวนการผลิต
3) สาเหตุของการหยุดของกระบวนการผลิต
4) จ้านวนของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
5) น้าหนักและปริมาตรน้าของน้าผลิตภัณฑ์
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างใบตรวจสอบขึนมาใหม่ โดยในใบ
ตรวจสอบประกอบด้วยรายละเอียดของเวลาในการท้างาน เวลาสูญเสียจากกระบวนการผลิต สาเหตุที่ท้าให้กระบวนการผลิต
หยุด วันที่ในการผลิต ขนาด/ยี่ห้อที่ผลิต เวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต และใบตรวจสอบของเสียรายวัน ของบริษัทน้าใสใจจริ ง
จ้ากัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในส่ วนของการตรวจสอบน้ าหนั กและปริ มาตร ทางบริ ษัท ก้ าหนดการชั กตัวอย่ างทุ ก ๆ หนึ่ ง ชั่ วโมง ท้ าการชั ก
ตัวอย่างครังละ 2 ขวด โดยมีการน้าหนึ่งขวดตรวจสอบลักษณะคุณภาพ คือ ชั่งน้าหนักและปริมาตร ส่วนอีกหนึ่งขวดเก็บไว้
เป็นตัวอย่างเพื่ออ้างอิง และแบบบันทึกผลการระดมแนวคิดช่วยกันแก้ปัญหา Why-Why Analysis
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครังนีผู้ วิจัยท้ าการเก็ บรวบรวมข้อมู ล 2 ช่วง คือ ก่อนและหลังปรับ ปรุง กระบวนการผลิ ต โดยช่วงก่ อน
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเก็บข้อมูล แต่วันที่ 7-25 มกราคม 2562 (15 วันท้าการ) และหลังการปรับปรุงกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตังแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 (15 วันท้าการ) โดยท้าการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 08:00-17:00
(ระยะเวลา 8 ชั่วโมง/วันท้าการ) บันทึกลงในใบตรวจสอบ
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานของกระบวนการผลิต
4.4.2 การค้านวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (Overall Equipment Effectiveness; OEE)
ซึ่งเป็นวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยเครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เป็นเพีย งแค่
เครื่ องจั กรที่ ไ ม่ เ สี ย เปิ ด สวิ ต ช์ เ มื่ อใดท้ างานได้ เ มื่ อนั น หากแต่ ต้ องเป็ นเครื่ อ งจั กรที่ เ ปิ ด ขึ นมาแล้ วท้ างานได้ อย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ คือ เดินเครื่องได้เต็มก้าลังความสามารถ ซึ่งหลังจากที่ได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ขันตอนต่อไปคื อ
การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (OEE) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการท้างานของเครื่องจักรให้ดีขึน ซึ่ง
ค้านวณได้จากตัวแปรหลัก 3 ค่า คือ
1) อัตราการเดินเครื่อง (Availability Rate; A)
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2) ประสิทธิภาพการเครื่องเดินเครื่อง (Performance Efficiency; P)
3) อัตราคุณภาพ (Quality Rate; Q)
ประสิทธิผลโดยรวม = อัตราการเดินเครื่อง x ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง x อัตราคุณภาพ
(OEE)
(Availability Rate) (Performance Efficiency) (Quality Rate)
4.4.3 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อค้นหาสาเหตุหลักและปัญหาที่เกิดขึนอย่าง
ถูกต้อง โดยใช้ แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) เพื่อก้าหนดหัวข้อเป้าหมายและจัดล้าดับของปัญหาที่ส้าคัญที่ควรแก้ไขก่อน
เป็นอันดับแรก จากนันใช้ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ร่วมกับ
แนวคิด Why-Why Analysis และหลักการของระเบียบวิธี Six Sigma มาช่วยในการแก้ไขปัญหา และน้าปัญหามาวิเคราะห์
ว่าแต่ละปัญหานันเกิดจากอะไร และอะไรท้าให้เกิดสิ่งที่เป็นปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหารวมกันแบบระดมแนวคิดช่ วยกั น
แก้ปัญหา
4.4.4 แผนภูมิควบคุมเชิงปริมาณ คือ แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย ( x -Chart) และแผนควบคุมค่าพิสัย (R-Chart)
เพื่อควบคุมค่าเฉลี่ยและการกระจายของปริมาตรน้าของผลิตภัณฑ์ นอกจากนีผู้ วิจัยใช้แนวคิดของการวิเคราะห์สมรรถภาพ
ของกระบวนการ (Process capability analysis) เพื่อประเมินสมรรถนะของกระบวนการผลิตเทียบกับข้อก้าหนดเฉพาะที่
ก้าหนด

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิจัยก่อนปรับปรุงกระบวนการ
5.1.1 ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ท้าให้เครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิต (ก่อนปรับปรุงกระบวนการ)
ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาในกระบวนการผลิตโดยใช้ใบตรวจสอบในการเก็บรวบรวมสาเหตุ ที่ท้ า
ให้เครื่องหยุดกระบวนการผลิต ได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 1–2
ตารางที่ 1 รายละเอียดสาเหตุของเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตที่เกิดจากเครื่องจักร (ก่อนปรับปรุงกระบวนการ)
สาเหตุ
การปรับรางเปลี่ยนไซส์
การเปลี่ยนน้า
สตาร์วิลหัก
ปรับใบมีด
รวม

จ้านวนครัง
ร้อยละ
ที่เกิด
ของจ้านวนครังที่เกิด
18
69.23
6
23.08
1
3.85
1
3.85
26
100.00

รวม
(นาที)
782
169
56
16
1,023

ค่าเฉลี่ย
(นาที)
43.44
28.17
56.00
16.00
-

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(นาที)
40.42
6.24
-

หมายเหตุ: ชั่วโมงท้าการ 15 วัน (วันละ 8 ชั่วโมง)

จากตารางที่ 1 พบว่า สาเหตุหลักที่เครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตที่เกิดจากเครื่องจักร ได้แก่ การปรับรางเปลี่ย น
ไซส์ จ้ านวนที่ เ กิ ด ขึ น 18 ครั ง เวลาที่ สู ญ เสี ย เฉลี่ ย 43.44 นาที / วั นท้ าการ เวลาที่ สู ญ เสี ย รวม 782 นาที (13:03 ชั่ วโมง)
รองลงมา คือ การเปลี่ยนน้า จ้านวนที่เกิดขึน 6 ครัง เวลาที่สูญเสียเฉลี่ย 28.17 นาที/วันท้าการ เวลาที่สูญเสียรวม 169 นาที
(2.49 ชั่วโมง) จะเห็นได้ว่ามีบางสาเหตุที่เครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตที่เกิดขึนเพียง 1 ครัง แต่เวลาที่สูญเสียรวมนันสูง
มาก คื อ สตาร์ วิล หั ก เวลาที่ สู ญ เสี ย รวม 56 นาที (0:56 ชั่ วโมง) ดั ง นั น ผู้ วิจัย จึ ง ได้ น้าข้ อมู ล เวลารวมที่ เ ครื่ องจั กรหยุด
กระบวนการจากสาเหตุต่าง ๆ น้าเสนอด้วยแผนภูมิพาเรโต ได้ดังรูปภาพที่ 1
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รูปภาพที่ 1 แผนภาพพาเรโตสาเหตุของเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตที่เกิดจากเครื่องจักร (ก่อนปรับปรุงกระบวนการ)
จากรูปภาพที่ 1 แผนภูมิพาเรโต พบว่า ประมาณ 77% ของการหยุดเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเกิดจากสาเหตุ
หลักที่ส้าคัญ คือ การปรับรางเปลี่ยนไซส์ เวลาที่สูญเสียรวม 782 นาที (13:03 ชั่วโมง) จะเห็นได้ว่าสาเหตุอื่น ๆ นันเป็นสาเหตุ
ที่ท้าให้เครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตท้าให้เสียเวลาไปเพียงเล็กน้อย
ตารางที่ 2 รายละเอียดสาเหตุของเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตที่เกิดจากคน (ก่อนปรับปรุงกระบวนการ)
จ้านวนครัง
ร้อยละ
รวม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ปัญหา
ที่เกิด
ของจ้านวนครังที่เกิด (นาที)
(นาที)
มาตรฐาน (นาที)
การรอพนักงานเปลี่ยนฟิล์ม
43
47.25
182
4.23
1.90
การแก้น้า
30
32.97
255
8.50
13.64
การรอพนักงานเดินเครื่อง
11
12.09
138
12.55
4.64
ขวดอัดกันในเครื่องบรรจุ
7
7.69
66
9.43
1..98
รวม
91
100.00
641
หมายเหตุ: ชั่วโมงท้าการ 15 วัน (วันละ 8 ชั่วโมง)

จากตารางที่ 2 พบว่า สาเหตุหลักที่เครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตที่เกิดจากคน ได้แก่ การรอพนักงานเปลี่ย นฟิล์ ม
จ้านวนที่เกิดขึน 43 ครัง เวลาที่สูญเสียเฉลี่ย 4.23 นาที/วันท้าการ เวลาที่สูญเสียรวม 182 นาที (3.02 ชั่วโมง) รองลงมา คือ
การแก้น้าจ้านวนที่เกิดขึ น 30 ครัง เวลาที่สูญเสียเฉลี่ย 8.50 นาที/วันท้าการ เวลาที่สูญเสียรวม 255 นาที (4:25 ชั่วโมง)
และการจากวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ แผนภูมิพาเรโตพบว่า ประมาณ 68% ของการหยุดเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเกิด จาก
คนมีสาเหตุหลักที่ส้าคัญ คือ การแก้น้า เวลาที่สูญเสียรวม 255 นาที (4.15 ชั่วโมง) กับการรอพนักงานเปลี่ยนฟิล์ม เวลาที่
สูญเสียรวม 168 นาที (2.48 ชั่วโมง)
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิต (ก่อนปรับปรุงกระบวนการ)
ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาในกระบวนการผลิตโดยใช้ใบตรวจสอบในการเก็บรวบรวมสาเหตุ ที่ท้ า
ให้เครื่องหยุดกระบวนการผลิต พบว่า เวลาที่สูญเสียรวมของกระบวนการผลิตจาก 15 วันท้าการซึ่งมีจ้านวนชั่วโมงท้าการ
รวม 120 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงท้าการ/วันท้าการ) พบว่าอัตราเดินเครื่องมีเวลาที่สูญเสียรวม 1023 นาที (17:03 ชั่วโมง) คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 68.2 นาที/วันท้าการ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 40.74 โดยมีเวลาที่สูญเสียสูงสุดในวันท้าการ 178 นาที (2.58 ชั่วโมง)
และมีเวลาทีสูญเสียต่้าสุดในวันท้าการ 23 นาที และอัตราประสิทธิภาพการเดินเครื่องมีเวลาที่สูญเสียรวม 641 นาที (4:03
ชั่วโมง) คิดเป็นค่าเฉลี่ย 42.73 นาที/วันท้าการ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.36 โดยมีเวลาสูญเสียสูงสุดในวันท้าการ 88 นาที
และเวลาที่ สู ญ เสี ย ต่้ าสุ ด ในวั นท้ า การ 9 นาที เมื่ อพิ จารณาประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมของกระบวนการผลิ ต (ก่ อ นปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ) พบว่า อัตราการเดินเครื่องมีค่าเฉลี่ย 85.79% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.49% ค่าสูงสุด 95.21% ค่าต่้าสุด
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62.92% ส้าหรับประสิทธิภาพการเดินเครื่องมีค่าเฉลี่ย 91.27% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.29% ค่าสูงสุด 98.66 ค่าต่้าสุด
82.92 อัตราคุณภาพมีค่ าเฉลี่ย 98.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ค่าสูงสุด 99.31 ค่าต่้าสุด 97.53% และประสิ ท ธิ ผ ล
โดยรวมของเครื่องจักรมีค่าเฉลี่ย 77.16% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.61% ค่าสูงสุด 86.10% ค่าต่้าสุด 51.52% จะเห็นได้ว่า
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรโดยเฉลี่ยยังต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล PM ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ
85% (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2542) ได้กราฟแสดงค่าต่าง ๆ ดังรูปภาพที่ 2 จะเห็นว่าในวันที่ 15 มกราคม 2562 อัตรา
การเดินเครื่องมีค่าต่้าที่สุด 62.92% และอัตราประสิทธิภาพการเดินเครื่องมีค่าต่้าที่สุด 82.92% ส่งผลให้ประสิทธิผลโดยรวม
ของกระบวนการผลิตในวันที่ 15 มกราคม 2562 มีค่าต่้าที่สุด 51.52%

รูปภาพที่ 2 กราฟเส้นค่า อัตราการเดินเครื่อง (A), ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (P), อัตราคุณภาพ (Q)
และค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ก่อนปรับปรุงกระบวนการ
5.1.3 ผลการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์โดยการตรวจปริมาตรน้าสุทธิ (ก่อนปรับปรุงกระบวนการ)
จากผลการบันทึกข้อมูลปริมาตรน้าสุทธิ (ก่อนปรับปรุงกระบวนการ) ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้าดื่มบรรจุขวดขนาด 600
มิลลิลิตร โดยเก็บตัวอย่าง 30 ชุด ชุดละ 3 ตัวอย่าง ข้อมูลแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย ( x -Chart) มีขีดจ้ากัดควบคุมทางสู ง
เท่ากับ 631.62 มิลลิลิตร เส้นแกนกลางเท่ากับ 622.94 มิลลิลิตร ขีดจ้ากัดควบคุมทางต่้าเท่ากับ 614.27 มิลลิลิตร พบว่าได้
ปริมาตรน้าสุทธิทุกชุดตัวอย่างอยู่ในการควบคุม ส้าหรับแผนภูมิควบคุมค่าพิสัย (R – Chart) มีขีดจ้ากัดควบคุมทางสูงเท่ ากับ
21.84 มิลลิลิตร เส้นแกนกลางเท่ากั บ 8.48 มิลลิลิตร ขีดจ้ากัดควบคุมทางต่้ าเท่ ากับ 0 มิลลิลิตร พบว่าการกระจายของ
ปริมาตรน้าสุทธิอยู่ในการควบคุมเช่นเดียวกัน รายละเอียดดังรูปภาพที่ 3
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รูปภาพที่ 3 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและแผนภูมิควบคุมค่าพิสัยปริมาตรน้าสุทธิ
เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมาตรน้าสุทธิต่อขวด ของน้าดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร ที่บริษัทผลิตได้ ซึ่งมีข้อก้าหนด
เฉพาะขอบเขตล่าง คือ 600 มิลลิลิตร จากการชักตัวอย่างน้าดื่มบรรจุขวดรวมจ้านวน 90 ขวด พบว่าปริมาตรน้าสุทธิข องน้ า
ดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 622.94 มิลลิลิตร (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.41) และจากตัวอย่างไม่
พบปริมาตรน้าสุทธิของตัวอย่างที่ต่้ากว่าข้อก้าหนดเฉพาะขอบเขตล่าง (600 มิลลิลิตร) เมื่อพิจารณารูปทรงของปริมาตรน้า
สุ ท ธิ โ ดยแผนภู มิฮิ ส โทแกรม พบว่ ามี การแจกแจงปรกติ และจากผลการวิ เ คราะห์ ส มรรถภาพกระบวนการพบว่ า ดั ช นี
สมรรถภาพกระบวนการนี มีค่ าเท่ากั บ 1.51 ซึ่งมีค่าสูงกว่ าเกณฑ์ มาตรฐานทั่ วไปของดัช นีค วามสามารถของกระบวนการ
ข้อก้าหนดทางเดียว (1.25) แสดงว่าเมื่อพิจารณาปริมาตรน้าสุทธิ ของน้าดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร ของกระบวนการ
ผลิตนีจะถือว่ ากระบวนการผลิต นี มีค วามสามารถที่ ดีเยี่ ยมหรื อมี สมรรถภาพที่ ดีเยี่ ยม และพบว่าค่ าประมาณจ้ านวนของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาตรบรรจุต่้ากว่าข้อก้าหนดเฉพาะขอบเขตล่างประมาณ 11 ขวดต่อการผลิตล้านขวด รายละเอียดดังรูปภาพ
ที่ 4

รูปภาพที่ 4 ฮิสโทแกรมของปริมาตรสุทธิน้าดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิตร (ก่อนปรับปรุงกระบวนการ)
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5.1.4 ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
หลังจากท้าการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการปรับปรุงท้าให้ทราบสาเหตุของการหยุดเครื่องจักร ผู้ วิจัยได้ระดมความคิด
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทุกท่าน จากข้อมูลในแผนภาพพาเรโต (รูปภาพที่ 1) และตารางที่ 1-2 ที่แสดงร้อยละจ้าแนก
ตามสาเหตุที่ท้าให้หยุดกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งพบสาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักรกว่า 78% คือ การ
ปรั บ รางเปลี่ ยนไซส์ ผู้ วิจัย ต้ องการที่ จะลดเวลาการปรั บรางเปลี่ ย นไซส์ ใ ห้น้อยลง จึ ง ได้ ใ ช้ แ ผนภูมิก้างปลา ( Fish Bone
Diagram) และการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการท้าไม-ท้าไม (Why Why Analysis) หาทางแก้ปัญหาเพื่อลดระยะเวลาในการ
ปรับรางเปลี่ยนไซส์ในแต่ละครัง โดยระดมสมองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อหาวิธีการลดเวลาใน
การปรับรางเปลี่ยนไซส์ซึ่งผลของการวิเคราะห์ห าสาเหตุต่ าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแสดงรายละเอียดดั ง รูปภาพที่ 5 ซึ่งจาก
รูปภาพที่ 5 ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการลดระยะเวลาปรับรางเปลี่ยนไซส์ คือ 1) จัดท้าแบบแผนขันตอนการปรั บ ราง
เปลี่ยนไซส์ 2) ก้าหนดหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนให้ชัดเจน 3) จัดหาอุปกรณ์และกล่องเก็บอุปกรณ์ และ 4) จัดท้าเอกสาร
เบิกและเก็บอุปกรณ์เพื่อเช็คสต็อกอุปกรณ์
การปรับรางเปลี่ยนไชส์ใช้ระยะเวลามาก
พนักงานไม่ได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน

อุปกรณ์ไม่เพียงพอ

เปลี่ยนไซส์บ่อย

หัวหน้าไม่ได้สั่งงานให้พนักงานให้ชัดเจน

พนักงานไม่จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ส่งผลให้อุปกรณ์สูญหาย

มีออร์เดอร์แทรก

หัวหน้าไม่ไม่มีแบบแผนในการสั่งงาน

ไม่มีกล่องเครื่องมือในการเก็บอุปกรณ์/
ไม่มีใบรายงานการเบิกและเก็บอุปกรณ์

ตามนโยบายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

จัดท้าแบบแผน
ขันตอน
การปรับราง
และเปลี่ยนไซส์ 

ก้าหนด
หน้าที่
ของพนักงาน
แต่ละคน 

จัดหาอุปรกรณ์
และ
กล่องจัดเก็บ



จัดท้าเอกสาร
เบิกและเก็บ
อุปกรณ์
เพื่อเช็คสต๊อก 

วางแผนการผลิต
โดยการให้ลูกค้า
สั่งล่วงหน้า



หมายเหตุ  คือ สามารถด้าเนินการแก้ไขได้  คือ ไม่สามารถด้าเนินการแก้ไขได้
รูปภาพที่ 5 แผนผัง why why analysis การวิเคราะห์หาวิธีแก้ไข
เมื่อได้แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ด้าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้นเพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต จากนันผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลัง
การปรับปรุงกระบวนการเป็นระยะเวลา 15 วันท้าการ (11 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562) เช่นเดียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนปรับปรุงกระบวนการเพื่อประเมินผล ซึ่งได้ผลการศึกษาดังหัวข้อที่ 5.2
5.2 ผลการวิจัยหลังปรับปรุงกระบวนการ
5.2.1 ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ท้าให้เครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิต (หลังปรับปรุงกระบวนการ)
ผู้ วิจัย ได้ ท้ าการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล และปั ญ หาในกระบวนการผลิ ต ภายหลั ง การปรั บ ปรุ งกระบวนการโดยใช้ใบ
ตรวจสอบในการเก็บรวบรวมสาเหตุที่ท้าให้เครื่องหยุดกระบวนการผลิต ได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 3–4
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ตารางที่ 3 รายละเอียดสาเหตุของเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตที่เกิดจากเครื่องจักร (หลังปรับปรุงกระบวนการ)
จ้านวนครัง
ร้อยละ
รวม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สาเหตุ
ที่เกิด
ของจ้านวนครังที่เกิด (นาที)
(นาที)
(นาที)
การปรับรางเปลี่ยนไซส์
22
62.86
672
30.55
19.58
การเปลี่ยนน้า
6
17.14
168
28.00
5.66
ตัดฟิล์มไม่ขาด
5
14.29
97
19.40
5.46
น้าหมด
1
2.86
39
39.00
เปลี่ยนสตาร์วิล
1
2.86
13
13.00
รวม
35
100.00
989
หมายเหตุ: ชั่วโมงท้าการ 15 วัน (วันละ 8 ชั่วโมง)

จากตารางที่ 3 พบว่า สาเหตุหลักที่เครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตที่เกิดจากเครื่ องจั กรยังคงเป็ น การปรับราง
เปลี่ยนไซส์ จ้านวนที่เกิดขึน 22 ครัง เวลาที่สูญเสียเฉลี่ย 30.55 นาที/วันท้าการ เวลาที่สูญเสียรวม 672 นาที (11:12 ชั่วโมง)
รองลงมา คือ การเปลี่ยนน้า จ้านวนที่เกิดขึน 6 ครัง เวลาที่สูญเสียเฉลี่ย 28.00 นาที/วันท้าการ เวลาที่สูญเสียรวม 168 นาที
(2.48 ชั่วโมง) จะเห็นได้ว่ามีสาเหตุใหม่เกิดขึนมา คือ การตัดฟิล์มไม่ขาด น้าการผลิตหมด การเปลี่ยนสตาร์วิล
ตารางที่ 4 รายละเอียดสาเหตุของเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตที่เกิดจากคน (หลังปรับปรุงกระบวนการ)
จ้านวน
ร้อยละของ
รวม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปัญหา
ครังที่เกิด จ้านวนครังที่เกิด (นาที)
(นาที)
(นาที)
แก้น้า
31
44.93
335
11.45
3.76
รอพนักงานเปลี่ยนฟิล์ม
26
37.68
117
4.50
6.88
รอพนักงานเดินเครื่อง
6
8.70
66
11.00
3.13
ขวดอัดกันในเครื่องบรรจุ
6
8.70
61
10.17
13.40
รวม
69
100.00
579
หมายเหตุ: ชั่วโมงท้าการ 15 วัน (วันละ 8 ชั่วโมง)

จากตารางที่ 4 พบว่า สาเหตุหลักที่เครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตที่เกิดจากคน ได้แก่ การแก้น้า จ้านวนที่เกิดขึน
31 ครัง เวลาที่สูญเสียเฉลี่ย 11.45 นาที/วันท้าการ เวลาที่สูญเสียรวม 335 นาที (5.35 ชั่วโมง) รองลงมา คือ รอพนักงาน
เปลี่ยนฟิล์ม 26 ครัง เวลาที่สูญเสียเฉลี่ย 4.50 นาที/วันท้าการ เวลาที่สูญเสียรวม 117 นาที (1:57 ชั่วโมง)
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิต (หลังปรับปรุงกระบวนการ)
เมื่อพิจารณาเวลาที่สูญเสียรวมของกระบวนการผลิตจาก 15 วันท้าการภายหลังปรับปรุงกระบวนการซึ่งมีจ้านวน
ชั่วโมงท้าการรวม 120 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงท้าการ/วั นท้าการ) พบว่าอัตราเดินเครื่ องมีเ วลาที่สู ญเสีย รวม 950 นาที (15:50
ชั่วโมง) คิดเป็นค่าเฉลี่ย 63.33 นาที/วันท้าการ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 30.41 โดยมีเวลาที่สูญเสียสูงสุด 123 นาที/วันท้าการ
(2.03 ชั่วโมง) และมีเวลาที่ สูญเสียต่้าสุด 26 นาที/วันท้าการ และอัตราประสิทธิภาพการเดินเครื่องมีเวลาที่สูญเสียรวม 579
นาที (9:39 ชั่วโมง) คิดเป็นค่าเฉลี่ย 38.60 นาที/วันท้าการ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.58 โดยมีเวลาสูญเสียสูงสุด 82 นาที/
วันท้าการ และเวลาที่สูญเสียต่้าสุด 20 นาที/วันท้าการ
ส้าหรับประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิต (หลังปรับปรุงกระบวนการ) พบว่า อัตราการเดินเครื่องมีค่าเฉลี่ย
86.81% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.33% ค่าสูงสุด 94.58% ค่าต่้าสุด 74.38% ส้าหรับประสิทธิภาพการเดินเครื่องมีค่าเฉลี่ย
91.96% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.46% ค่าสูงสุด 95.58% ค่าต่้าสุด 82.92% อัตราคุณภาพมีค่าเฉลี่ย 98.63% ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.46% ค่าสูงสุด 99.26% ค่าต่้าสุด 97.76% และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจั กรมีค่ าเฉลี่ ย 79.73% ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.92% ค่าสูงสุด 88.86% ค่าต่้าสุด 65.87%
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เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบค่าตัวแปรต่าง ๆ ของประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิต (OEE) ก่อนและหลัง
ปรับปรุงกระบวนการแล้ วสรุป ว่ า ค่า เฉลี่ยอัตราการเดิ นเครื่ องเพิ่ มขึ น 1.02% ค่าเฉลี่ยของประสิท ธิภ าพเพิ่ มขึ น 0.50%
ค่าเฉลี่ยของอัตราคุณภาพเพิ่มขึน 0.15% และค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึน 2.57% ตามล้าดับ

6. อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ
6.1 อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลโดยรวมของกระบวนการผลิต น้ าดื่มบรรจุขวด กรณีศึกษา บริษัทน้าใสใจจริ ง
จ้ ากั ด โดยท้ าการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล กระบวนการผลิ ต ก่ อนและหลั ง ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต พบ ว่ า ก่ อนปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต อัตราการเดินเครื่องมีค่าเฉลี่ย 85.79% อัตราประสิทธิภาพการเดินเครื่องมีค่าเฉลี่ย 91.27% อัตราคุณภาพ
มีค่าเฉลี่ย 98.48% และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมีค่าเฉลี่ย 77.16% และหลังปรับปรุงกระบวนการผลิต อัตราการ
เดินเครื่องมีค่าเฉลี่ย 86.81% อัตราประสิทธิภาพการเดินเครื่อง มีค่าเฉลี่ย 91.97% อัตราคุณภาพมีค่าเฉลี่ย 98.48% และ
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมีค่าเฉลี่ย 79.73% ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 2.57% ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประจวบ (2555) ภาณุเดช (2560) และ กนกวรรณ (2561) ที่ท้าการศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิผลโดยรวมของ
กระบวนการผลิต น้ าดื่ม ซึ่งพบว่าประสิท ธิ ผลโดยรวมของกระบวนการผลิต ขึ นอยู่ กับ อั ตราการเดิ น เครื่ องเป็นปัจจั ย หลั ก
ดังนันในการควบคุมกระบวนการผลิต เราควรตระหนักถึงสาเหตุที่ท้าให้เครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตและหาทางป้องกัน
และแก้ไข ซึ่งสาเหตุหลักของการหยุดกระบวนการผลิตน้าดื่มในครังนีคือ การปรับรางเปลี่ยนไซส์ จากผลการวิเคราะห์แ นว
ทางการแก้ ไ ขปั ญ หานี ด้ วยแนวคิ ด Why Why Analysis พบว่ าสาเหตุ ข องการหยุ ด เครื่องจั กรเพื่อปรั บรางเปลี่ ยนไซส์ ใน
กระบวนการผลิ ต นั นเกิ ดจากการแทรกออร์เ ดอร์ เนื่ องจากเป็นนโยบายของผู้ บ ริห ารเพื่ อสร้างความพึ งพอใจให้แ ก่ ลูกค้า
อย่างไรก็ตามในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหานีแม้จ้านวนครังในการหยุดเพื่อปรับรางเปลี่ยนไซส์จะไม่ลดลง แต่
ระยะเวลาเฉลี่ยของการหยุดเนื่องจากสาเหตุนีลดลงถึง 12.89 นาที/ครัง ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตนีผู้วิจัยสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจั กรได้ เพีย ง 2.57% ซึ่งอาจมี ส าเหตุเ นื่ องจากข้ อจ้ ากัด ของระยะเวลาที่ใ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการเพียงช่วงเวลาละ 15 วันท้าการ อนึ่งแม้เราจะพบสาเหตุของ
การหยุดกระบวนการและหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ภายหลังที่มีการปรับปรุงกระบวนอาจจะมีสาเหตุใหม่ ๆ ของ
การหยุดเครื่องจักรและกระบวนการเกิดขึน ดังนัน เราควรมีการศึกษาประสิทธิผลโดยรวมและควบคุมกระบวนการผลิต อย่าง
ต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาค่าปริมาตรสุทธิต่อขวดของน้าดื่มบรรจุขวด ทังในช่วงการเก็บข้อมูลก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการ
พบว่าค่าดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อก้าหนดทางเดียวเฉพาะขอบเขตล่าง คือ 600 มิลลิลิตร และจากตัวอย่างไม่พบภัณฑ์ตัวอย่ างที่ มี
ปริมาตรน้าสุทธิต่้ากว่าข้อก้าหนดเฉพาะขอบเขตล่าง โดยก่อนปรับปรุงกระบวนการ ปริมาตรบรรจุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 622.94
มิลลิลิตร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.48 มิลลิลิตร หลังปรับปรุงกระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 620.34 มิลลิลิตร และ
ส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 7.97 มิลลิลิตร เมื่อพิจารณารูปทรงของปริมาตรบรรจุก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง ด้วยฮิสโทแกรม
พบว่ามีการแจกแจงปรกติ และจากผลการวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการพบว่า ดัชนีสมรรถภาพกระบวนการนี ในช่วงก่ อน
ปรับปรุงและหลังปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 1.51 และ 1.39 ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของดัชนีความสามารถ
ของกระบวนการข้อก้ าหนดทางเดีย ว (1.25) แสดงว่าเมื่อพิจารณาปริมาตรน้าสุท ธิ ต่อขวดของน้ าดื่มบรรจุขวดขนาด 600
มิลลิลิตร ของกระบวนการผลิตนีจะถือว่ากระบวนการผลิตนีมีความสามารถที่ดีเยี่ยมหรือมีสมรรถภาพที่ดีเยี่ยม และพบว่า
ค่าประมาณจ้านวนของปริมาตรน้าสุทธิ ต่อขวดของน้าดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร ที่มีโอกาสต่้ากว่าข้อก้าหนดเฉพาะ
ขอบเขตล่างที่คาดว่าจะพบเพียง 11 ถึง 13 ขวดต่อการผลิตล้านขวด
จากการศึ ก ษาปริ ม าตรน้ า สุ ท ธิ ต่ อ ขวดของน้ า ดื่ ม บรรจุ ข วดขนาด 600 มิ ล ลิ ลิ ต ร ทั งก่ อ นและหลั ง ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าข้อก้าหนดเฉพาะขอบเขตล่างค่อนข้างมาก แม้ในกระบวนการผลิตไม่เกิดปัญหาของ
ปริมาตรน้าสุทธิต่อขวดต่้ากว่าข้อก้าหนดเฉพาะขอบเขตล่างก็จริง แต่ก็ท้าให้ต้นทุนการผลิตของน้าดิบเพิ่มขึนตามไปด้วย ถ้า
สามารถลดค่าเฉลี่ยของปริมาตรน้าสุทธิต่อขวดลงแต่ไม่ให้ต่้ากว่าข้อก้าหนดและลดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือลดการกระจาย
ของปริมาตรน้าสุทธิต่อขวดลง ก็จะสามารถลดต้นทุนน้าดิบในการผลิตลงได้
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6.2 ข้อเสนอแนะ
ส้าหรับข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และการศึกษาครังต่อไป คือ ผู้วิจัย พบว่าสาเหตุหลัก คือ
การปรับรางเปลี่ยนไซส์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิตน้อยลง บริษัทควรมีการจัดอบรม
หรือสร้างเข้ารู้ความเข้าใจถึงวิธีการปรับรางเปลี่ยนไซส์ที่ถูกต้องให้แก่พนักงานและสนับสนุนอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
ซึ่งจะส่งผลท้าให้ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มมากขึนด้วย กล่าวคือเครื่องจักรสามารถท้างานได้ตามอัตราเวลาที่
ก้าหนด ส้าหรับการศึกษาปริมาตรน้าสุทธิต่อขวดของน้าดื่มบรรจุขวด ในช่วงการเก็บข้อมูลก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการ
ผู้วิจัยคิดว่าควรมีการเฝ้าระวังสม่้าเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และพนักงานควบคุมคุณภาพควรใส่ใจในการตรวจวัดค่ าน้ า
ในแต่ละชั่วโมง และควรน้าวิธีการชักตัวอย่างที่เหมาะสมมาใช้งานเพื่อให้เป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคต และจากการศึกษานั น
พบสาเหตุใหม่ ๆ ที่เกิดเพิ่มขึน ในกระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุขวด ผู้วิจัยคิดว่าควรมีการตรวจเช็คปัญหาเป็นประจ้ าและ
สม่้าเสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจะเกิดขึนได้ในอนาคต
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสาหรับการทดสอบความแตกต่าง
ของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่อิสระกัน สาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท
The Efficiency Comparison of Test Statistics for Testing Two Independent
Population Location Parameters for Likert-type Data
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสาหรับการทดสอบความแตกต่างของ
ค่ากลางระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน สาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ จานวน 3 วิธี คือ ตัวสถิติทดสอบที ตัว
สถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ และตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ โดยจาลองข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ จากการแจกแจงอเนกนาม ที่
กาหนดความน่าจะเป็นของแต่ละระดับ 3 รูปแบบ คือ ประชากรมีการแจกแจงสมมาตร การแจกแจงเบ้ซ้ายและการแจกแจง
เบ้ขวา กาหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษา 2 กลุ่ม (𝑛1 , 𝑛2 ) ทั้งกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากันและไม่เท่ากัน 3 ระดับ คือ ขนาดเล็ก
ศึกษาที่ (𝑛1 , 𝑛2 ) เท่ากับ (15,15), (15,20) ขนาดกลางศึกษาที่ (𝑛1 , 𝑛2 ) เท่ากับ (30,30), (30,50) และขนาดใหญ่ศึกษาที่
(𝑛1 , 𝑛2 ) เท่ากับ (100,100), (100,200) สาหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้จากการจาลองภายใต้ความแตกต่างของมัธยฐานของ
ประชากรเท่ากั บ 0, 1, 2 และ 3 ด้วยเทคนิคมอนติค าร์โ ล โดยโปรแกรม R และกระทาซ้าจานวน 10,000 ครั้งในแต่ ล ะ
สถานการณ์ เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัว สถิติทดสอบพิ จารณาจากการเปรียบเที ยบค่าประมาณกาลั ง การ
ทดสอบของตัวสถิติทดสอบที่ สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ภายใต้เกณฑ์ของ Bradley ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
โดยตัวสถิติทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดจะหมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกาลังการทดสอบสูงที่สุด
ผลการศึกษาพบว่า ตัวสถิติทดสอบที ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ และตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ สามารถควบคุ ม
การเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ ทุกกรณี เมื่อศึกษาที่ความแตกต่างมัธยฐานของประชากรเท่ากับ 1 ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมี
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ จะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ตัวสถิติทดสอบทีและตัวสถิติทดสอบแมนน์วิตนีย์จะมีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกัน เมื่อศึกษาที่ความแตกต่างมัธยฐานของประชากรเท่ากับ 2 และตัวอย่างมีขนาดเล็ กทั้ ง
2 กลุ่มแต่เมื่อมัธยฐานของประชากร 2 กลุ่มมีค่าต่างกันเท่ากับ 3 ตัวสถิติทดสอบทั้งสามจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
คาสาคัญ: ข้อมูลแบบลิเคิร์ท, ความผิดพลาดแบบที่ 1, กาลังการทดสอบ
Abstract
This research aimed to study the efficiency comparison of the test statistics for testing hypothesis
about the difference of the two independent population location parameters for 5-point Likert-type data.
The three test statistics were the t-test, the Mann Whitney test and the Rank Welch test. Each population
was classified according to symmetric distribution, negative skewness distribution and positive skewness
distribution. The equal and unequal sample sizes (𝑛1 , 𝑛2 ) were studied in three levels. The (𝑛1 , 𝑛2 ) for small
level are (15,15), (15,20). For medium level, the (𝑛1 , 𝑛2 ) are (30,30), (30,50). For large level, the (𝑛1 , 𝑛2) are
(100,100), (100,200). In this research, the data were generated through the simulation under the difference
of the population medians were 0, 1, 2 and 3 by the Monte Carlo simulation technique with 10,000
replications for each situation using the R program. The criteria employed for comparing the efficiency of

NUCS 2019

หน้า 77

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

the test statistics were the estimated power of the test of the test statistics which can control the probability
of type I error according to Bradley criterion. The level of significant (𝛼) was 0.05. The largest efficient test
statistic means the test statistic with the highest estimated power of the test.
The results of this research were as follows: all of three test statistics can control the probability
of type I error for all sample sizes and distributions. When the difference of the population medians was
one, and both sample sizes were small and medium, the Rank Welch test performed the highest efficiency.
The t-test and the Mann-Whitney test were highly efficient at the difference of the population medians was
two and both sample sizes was small. Moreover, all of three test statistics performed the highest efficiency
at the difference of the population medians was three.
Keywords: Likert-type data, Type I error, Power of the test

1. บทนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและมีบทบาทอย่างมากในการวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือใดนั้นขึ้ นอยู่
กับสถานการณ์และลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด ซึ่งหมายความว่าจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยเช่ นกั น
ในการวิจัยพบว่าเครื่องมื อที่นิย มใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล มี 5 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม และแบบประเมินการปฏิบัติ เครื่องมือแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่สาคัญและความสามารถในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แตกต่างกันออกไป (จิตติรัตน์ , 2558) ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจว่าถ้า ตัวแปรที่สนใจศึกษาเป็นตัวแปรที่วัดด้วยมาตรา
อันดับ (ordinal scale) ที่ได้มาจากแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราแบบลิเคิร์ท (Likert scale) โดยมีด้วยกันหลายแบบ
ได้แก่ มาตราแบบลิเคิร์ท 3 ระดับ มาตราแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ และมาตราแบบลิเคิร์ท 7 ระดับ เป็นต้น โดยตัวอย่างการให้
คะแนน เช่น แบบสอบถามที่ต้องการวัดระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการออกกาลังกายใน 1 สัปดาห์ คือ 1 = ไม่เคยออกกาลัง กาย
เลย 2 = ออกกาลังกายบางวัน และ 3 = ออกกาลังกายทุกวัน และแบบสอบถามที่ต้องการวัดระดับความคิดเห็นที่มีต่อประเด็ น
หนึ่งๆ คือ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = ปานกลาง 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นต้น ซึ่งการใช้
เครื่องมือดังกล่าวพบมากในการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ การวิจัยเชิงสารวจ การวัดความพึงพอใจ ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือ
ทั ศ นคติ ข องหน่ วยตั วอย่ างที่ มีต่ อประเด็ นหนึ่ ง ๆ ซึ่ ง จากการศึ กษาที่ ผ่ านมาพบว่ า มี นักวิ จัย จานวนไม่ น้ อยที่ ใ ช้ ส ถิ ติ อิ ง
พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ ข้อมู ลแบบลิเคิร์ ท โดยพิจารณาในมิติ ว่าเป็ นมาตราช่ วง (interval scale) และแม้จะมีนัก วิ จัย
บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว แต่จากการศึกษาของ Clason and Domody ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
ทางสถิติที่หลากหลายที่ถูกนาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบลิเคิร์ท ใน Journal of Agricultural Education ฉบับที่ 27-32
พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นตัวแปรแบบลิเคิร์ท ซึ่งร้อยละ 54 ของบทความดังกล่าวรายงานผลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่ เป็นต้น ร้อยละ 13 ของบทความ
รายงานผลด้วยการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ตัวสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ได้แก่ ตัวสถิติทดสอบไคสแควร์, ตัวสถิติทดสอบแมนน์วิ ต นี ย์ และตั วสถิ ต ทดสอบครั ส คั ล -วั ล ลิ ส เป็ นต้ น และร้ อยละ 33 ของบทความเปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย โดยใช้ ตั วสถิ ติ อิง
พารามิเตอร์ ได้แก่ ตัวสถิติทดสอบที และตัวสถิติทดสอบเอฟจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) เป็น
ต้น (Clason and Domody, 1994 อ้างถึงโดย มนตรี, 2557)
ในการทดสอบสมมติ ฐานเกี่ย วกับความแตกต่ างของค่ ากลางระหว่ างประชากรสองกลุ่มที่เป็ นอิ สระกั น มีตัวสถิ ติ
ทดสอบหลายตัวให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์และข้อมูลที่มีอยู่ ถ้ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการแจก
แจงปรกติ การทดสอบสมมติฐานอาจทาโดยใช้ตัวสถิติท ดสอบ z หรือตัวสถิติทดสอบที ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกี่ยวกับ การทราบ
ความแปรปรวนของประชากร กรณีที่ประชากรมีการแจกแจงปรกติ และทราบความแปรปรวนของประชากร จะทาการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ตัวสถิติทดสอบ z และกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงปรกติ และไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร แต่
ทราบว่า ความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มเท่ากันหรือไม่เท่ากัน จะทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ตัวสถิติทดสอบที
การทดสอบสมมติฐานดังกล่าว ถ้าข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ต้องการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อสมมติเบื้องต้น การใช้การทดสอบที่
อิงพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์อาจจะส่งผลทาให้ข้อสรุปเกิดความผิดพลาดได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้การทดสอบที่ไม่อิงพารามิเตอร์
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้วิจัยหลายท่านให้ความสนใจ ซึ่งการทดสอบที่ไม่อิงพารามิเตอร์สามารถใช้ได้ถ้าข้อมูลไม่เป็นไปตาม
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ข้อสมมติเบื้องต้น มีตั วสถิติทดสอบที่ไม่อิงพารามิเตอร์ให้เลือกใช้หลายตัว เช่น ตัวสถิติทดสอบแมนน์ -วิตนีย์, ตัวสถิติทดสอบ
แรงค์เวลซ์ และตัวสถิติทดสอบไคสแควร์ เป็นต้น
จากการศึ ก ษาของ Zimmerman และ Zumbo โดยท าการจ าลองการแจกแจงของประชากรเป็ น ตั ว แปร
แบบต่อเนื่อง และความแปรปรวนไม่เท่ากัน พบว่า ตัวสถิติทดสอบเวลซ์ทีค่ากาลังการทดสอบสูงสุด เมื่อตัวอย่างสุ่มทั้ง 2 กลุ่ม
ถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีความแปรปรวนไม่เท่ากัน แต่ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์-วิลคอกสันมีค่ากาลังการทดสอบที่สูง กว่ า
ตัวสถิติทดสอบเวลซ์ที เมื่อตัวอย่างสุ่มทั้ง 2 กลุ่มถูกสุ่มมาจากประชากรที่ ไม่ได้มีการแจกแจงปรกติ และตัวสถิติทดสอบแรงค์
เวลซ์ ส ามารถใช้ ไ ด้ ทั้ ง กรณี ตั ว อย่ า งสุ่ ม ที่ ม าจากประชากรที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารแจกแจงปรกติ แ ละความแปรปรวนไม่ เ ท่ า กั น
(Zimmerman and Zumbo, 2536 อ้ างถึ ง โดย ณั ช ชา, 2561) Warachan (2554) ได้ ศึ กษาความแกร่ ง และอานาจการ
ทดสอบของตัวสถิติทดสอบที , ตัวสถิติทดสอบแมนน์ -วิตนีย์ และตัวสถิติทดสอบโคโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟ สาหรับข้อมูลแบบลิ
เคิร์ท 5 ระดับ และ 7 ระดับ จากผลการวิจัยพบว่า ตัวสถิติทดสอบทีสามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ดีที่สุดทั้งข้อมูล
แบบลิเคิร์ท 5 ระดับ และ 7 ระดับ สาหรับตัวสถิติทดสอบโคโมโกรอฟ-สเมอรนอฟไม่สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1
ได้เลย และเมื่อพิจารณากาลังการทดสอบ ตัวสถิติทดสอบแมนน์ -วิตนีย์จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อประชากรมี
การแจกแจงเบ้ขวาและโด่งสูงกว่าปรกติ และการแจกแจงไบโมดอล และตัวสถิติทดสอบทีจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับตัวสถิ ติ
ทดสอบแมนน์-วิตนีย์ เมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่ และประชากรมีการแจกแจงยูนิฟอร์ม การแจกแจงเบ้ขวาและโด่งปานกลาง
และการแจกแจงสมมาตร นอกจากนี้ มนตรี (2557) ได้ศึกษาความแกร่งและอานาจการทดสอบของตัวสถิติอิงพารามิเตอร์แ ละ
ตัวสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ในการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากรสองกลุ่ม สาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อประชากรมีการแจกแจงปรกติ กรณีตัวอย่างมีขนาดเล็ก ตัวสถิติทดสอบที่เหมาะสม คือ ตัวสถิติทดสอบที
กรณีตัวอย่างมีขนาดกลาง คือ Modified U test และกรณีตัวอย่างมีขนาดใหญ่ คือ ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ เมื่อประชากร
มีการแจกแจงเบ้ซ้ายและความโด่งต่ากว่าปรกติ กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ตัวสถิติทดสอบที่เหมาะสม คือ ตัวสถิติทดสอบที และ
ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ กรณีตัวอย่างมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ van der Waerden test และเมื่อประชากรมี การ
แจกแจงเบ้ขวาและความโด่ง สูง กว่าปรกติ กรณีตั วอย่ างมีข นาดเล็ กตัวสถิติ ทดสอบที่เ หมาะสม คือ ตัวสถิติทดสอบที กรณี
ตัวอย่างมีขนาดกลาง คือ ตัวสถิติทดสอบ z และกรณีตัวอย่างมีข นาดใหญ่ คือ van der Waerden test สาหรับกรณี กรณี
ตัวอย่างมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ และความแปรปรวนไม่เท่ากัน ตัวสถิติทดสอบดังกล่าวไม่ส ามารถควบคุมความผิดพลาด
แบบที่ 1 ได้ และจากการศึกษาของ ณัฐชา และคณะ (2561) ที่ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบที่ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่อิสระกัน กรณีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน สาหรับตัวแปรที่
ศึกษาเป็นแบบต่อเนื่อง จานวน 2 ตัวสถิติทดสอบ คือ ตัวสถิติทดสอบยูนเวลซ์ และตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ ผลการวิจัยพบว่า
เมื่อขนาดตัวอย่างน้อยกว่า 30 ส่วนใหญ่สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด สาหรับทุกลักษณะการแจกแจง และ
เมื่อขนาดตัวอย่างมากกว่า 30 ส่วนใหญ่ตัวสถิติทดสอบยูนเวลซ์จะมีประสิทธิภาพดีที่ สุด สาหรับทุกลักษณะการแจกแจง
จากการศึกษาที่ผ่านมาข้างต้น ตัวสถิติทดสอบที และตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์มีประสิทธิภาพสาหรับข้อมูลแบบ
ลิเคิร์ทซึ่งเป็นตัวแปรอยู่ในมาตราอันดับ และเนื่องจากตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์เป็นตัวสถิติทดสอบที่ปรับปรุงมาจากตั วสถิติ
ทดสอบเวลซ์ที โดยที่ใช้อันดับที่ให้แก่ค่าสังเกตมาคานวณค่าสถิติทดสอบ และจากการศึกษาที่ผ่านมามีการนาตัวสถิติทดสอบ
แรงค์เวลซ์ไปใช้กับข้อมูลแบบต่อเนื่องแต่ยังไม่มีการนาไปใช้กับข้ อมูลแบบลิเคิร์ท ดังนั้น จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาตั วสถิ ติ
ทดสอบ 3 ตั ว ได้ แ ก่ ตั วสถิ ติ ท ดสอบที , ตั วสถิ ติ ท ดสอบแมนน์ - วิ ต นี ย์ และตั วสถิ ติ ท ดสอบแรงค์ แ วลซ์ ในเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบส าหรับการทดสอบความแตกต่ างของค่ ากลางระหว่ างประชากรสองกลุ่มที่เ ป็นอิส ระกั น
สาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ซึ่งมักจะพบในงานวิจัยเชิงพฤติกรรม และ/หรือสังคมศาสตร์ โดยทาการจาลองสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ตัวสถิติทดสอบที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสาหรับการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร
สองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน สาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ จานวน 3 วิธี คือ ตัวสถิติทดสอบที (t-test) ตัวสถิติทดสอบแมนน์วิตนีย์ (Mann-Whitney test) และตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ (Rank Welch test)

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การแจกแจงที่ใช้ในการศึกษา
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การแจกแจงอเนกนาม (Multinomial Distribution)
การแจกแจงอเนกนามเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ได้จากการทดลองเดียวกันจานวน 𝑛 ครั้งที่เป็นอิสระกัน
โดยที่การทดลองแต่ละครั้งมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากกว่า 2 ผลลัพธ์ การแจกแจงนี้เป็นการแจกแจงที่ขยายจากการแจกแจง
ทวินาม
ถ้าการทดลองมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ k ผลลัพธ์ ในการทดลอง 𝑛 ครั้ง ให้ 𝑋𝑖 เป็นจานวนผลลัพธ์ที่ 𝑖 โดยความน่าจะ
เป็นของผลลัพธ์ที่ 𝑖 คือ 𝑝𝑖 และฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น คือ
𝑥
𝑝 𝑖

𝑓 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 ) = 𝑛! ∏𝑘𝑖=1 𝑥𝑖 !

โดยที่

𝑖

(1)

= 𝑛 และ
=1
2.2 ตัวสถิติทดสอบที่ใช้ในการศึกษา
ในที่นี้ผู้วิจัยทาการศึกษาตัวสถิติทดสอบสาหรับการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของค่ากลางระหว่าง
ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม 3 ตัว ได้แก่
1) ตั ว สถิ ติ ท ดสอบที (t-test) เป็ นสถิ ติ ท ดสอบอิ ง พารามิ เ ตอร์ ใ ช้ ท ดสอบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม การใช้ตัวสถิติทดสอบที ข้อมูลต้องเป็นไปตามข้อสมมติ คือ ตัวอย่าง 2 กลุ่มได้จากการสุ่มอย่างเป็ น
อิสระกันจากประชากรที่มีการแจกแจงปรกติ ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีขนาดเล็ก และไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2
กลุ่ม โดยที่ความแปรปรวนของประชากรทั้งสองกลุ่มอาจจะเท่ากัน หรือไม่เท่ากันก็ได้ กรณีที่ความแปรปรวนทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน
ตัวสถิติทดสอบคือ
(𝑋̅ −𝑋̅ )−(𝜇 −𝜇 )
𝑇 = 1 2 1 11 2 ~𝑡𝑛1 +𝑛2 −2
(2)
2
∑𝑘𝑖=1 𝑥𝑖

∑𝑘𝑖=1 𝑝𝑖

√𝑆𝑝 (𝑛 +𝑛 )
1

โดยที่

𝑆𝑝2 =

2

(𝑛1−1)𝑆12+(𝑛2 −1)𝑆22
𝑛1 +𝑛2 −2

จากการค านวณค่ าสถิ ติ ท ดสอบจะปฏิ เ สธสมมติ ฐ านว่ างเมื่ อ 𝑡 < −𝑡𝛼,𝑛1 +𝑛2 −2 หรื อ 𝑡 > 𝑡𝛼,𝑛1 +𝑛2 −2 หรื อ
2
2
p-value มีค่าต่ากว่าระดับนัยสาคัญในการทดสอบ โดยที่ 𝑡𝛼 คือค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ส่วนบนที่ α2 ของการแจกแจง 𝑡 ที่องศาเสรี
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2

กรณีที่ความแปรปรวนทั้ง 2 กลุ่มไม่เท่ากัน ตัวสถิติทดสอบคือ
𝑇′ =
2

โดยที่

𝑣=

(𝑋̅1 −𝑋̅2)−(𝜇1 −𝜇2 )
𝑆2 𝑆2
√ 1+ 2
𝑛1 𝑛2

~𝑡𝑣

(3)

2

𝑆
𝑆
[ 1 + 2 ]2

𝑛1 𝑛2
𝑆2
𝑆2
( 1 )2 ( 2 )2
𝑛1
𝑛2
+
𝑛1 −1 𝑛2 −1

คือ ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
𝜇1 , 𝜇2 คือ ค่าเฉลี่ยของประชากรของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
𝑆12 , 𝑆22 คือ ค่าความแปรปรวนของตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
จากการคานวณค่าสถิติทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐานว่างเมื่อ 𝑡 ′ < −𝑡𝛼,𝑣 หรือ 𝑡 ′ > 𝑡𝛼,𝑣 หรือ p-value มีค่าต่า
2
2
กว่าระดับนัยสาคัญในการทดสอบ โดยที่ 𝑡𝛼 คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ส่วนบนที่ 𝛼2 ของการแจกแจง 𝑡 ที่องศาเสรี 𝑣
2
2) ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ (Mann-Whitney test) จะใช้การให้อันดับของค่าสังเกตกับตัวอย่างทั้ ง
สองกลุ่ม โดยมีข้อสมมติต่างๆ ดังนี้
1. ตัวอย่าง 2 กลุ่มต้องทาการสุ่มอย่างเป็นอิสระต่อกัน โดยสมมติให้สุ่มตัวอย่างขนาด 𝑛 และ 𝑚
จากประชากรกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
2. มาตราวัดของตัวแปรที่ศึกษาต้องเป็นมาตราอันดับหรือสูงกว่า
3. ถ้าประชากรมีความแตกต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันเฉพาะมัธยฐานที่แตกต่ า งกั น
เท่านั้น (ตัวสถิติแมนน์-วิตนีย์ พิจารณาแต่มัธยฐานเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาการกระจายของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม)
ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ สามารถแยกออกเป็นกรณีย่อยได้ดังต่อไปนี้
𝑋̅1 , 𝑋̅2
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1) กรณีขนาดตัวอย่าง 𝑛 ≤ 20 และ 𝑚 ≤ 20
𝑇=𝑆−

เมื่อ

𝑛(𝑛+1)

(4)

2

𝑛 คือ ขนาดของตัวอย่างที่สุ่มมาจากประชากรกลุ่มที่ 1
𝑆 คือ ผลรวมอันดับค่าสังเกตของตัวอย่างจากประชากรกลุ่มที่

1

2) กรณีขนาดตัวอย่าง 𝑛 > 20 และ 𝑚 > 20
𝑛𝑚
2

𝑇−

𝑍=
√

(𝑛𝑚)(𝑛+𝑚+1)
12

(5)

เมื่อ 𝑇, 𝑆, 𝑛 และ 𝑚 มีความหมายเช่นเดียวที่กาหนดในกรณีที่ 1)
การปฏิเสธสมติฐานว่าง
1) กรณีขนาดตัวอย่าง 𝑛 ≤ 20 และ 𝑚 ≤ 20
จะใช้ค่าสถิติทดสอบ 𝑇 เปรียบเทียบกับค่าวิ กฤติจากการเปิดตารางค่าวิกฤติของการทดสอบแมนน์ -วิตนีย์ (ตาราง
ค่าควอนไทล์ของการทดสอบแมนน์ - วิตนีย์ ) ซึ่งให้ค่า 𝑤𝛼 ที่ระดับนัยสาคัญ 𝛼 ถ้าค่าสถิติทดสอบ 𝑇 ที่คานวณได้น้ อยกว่ า
𝑤𝛼/2 หรือมากกว่า 𝑤1−𝛼/2 เมื่อ 𝑤1−𝛼/2 = (𝑛 × 𝑚 ) − 𝑤𝛼/2 จะทาการปฏิเสธสมติฐานว่าง
2) กรณีขนาดตัวอย่าง 𝑛 > 20 และ 𝑚 > 20
จะใช้ค่าสถิติทดสอบ 𝑍 เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติจากการเปิดตารางค่าวิกฤติของตัวแปรสุ่มปรกติมาตรฐาน (ตาราง
𝑍) ถ้าค่า |𝑍| > 𝑍𝛼/2 จะปฏิเสธสมมติฐานว่าง (คณาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555, น.
351 - 354)
อย่างไรก็ตาม หาก p – value มีค่าต่ากว่าระดับนัยสาคัญในการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐานว่าง
3) ตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ (Rank Welch test: RW) เป็นตัวสถิติทดสอบที่ปรับปรุงมาจากตัวสถิติ
ทดสอบเวลซ์ ที (Welch t test) (Zimmerman and Zumbo, 1993, อ้ างถึ ง โดย ณั ช ชา ชุ่ มสุ นทร,2561) ซึ่ ง มี ห ลั ก การ
คานวณ คือ นาค่าสังเกตจากตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมาให้ค่าอันดับร่วมกันโดยเรียงจากน้อยไปมาก จากนั้นนาค่าอันดับที่ได้จาก
ตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมาคานวณค่าเฉลี่ย (𝑅̅𝑋 , 𝑅̅𝑌 ) (Reiczigel et al., 2005, อ้างถึงโดย ณัชชา ชุ่มสุนทร, 2561) ซึ่งตัวสถิติ
ทดสอบแรงค์เวลซ์คานวณได้จาก
𝑅̅ −𝑅̅
𝑅𝑊 = 𝑌 𝑋
(6)
2

2

𝑆
𝑆
√ 𝑋+ 𝑌
𝑛1 𝑛2

โดยที่

1
𝑛1
𝑅̅𝑋 = 𝑛 ∑𝑖=1
𝑅𝑋𝑖

คือ ค่าเฉลี่ยอันดับของตัวอย่างกลุ่มที่ 1
𝑅𝑋𝑖 คือ อันดับของค่าสังเกตที่ 𝑖 ของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 เมื่อนาค่าสังเกตของตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมาเรีย ง
อันดับร่วมกัน และ 𝑛1 คือ ขนาดตัวอย่างกลุ่มที่ 1
1
∑𝑛1 (𝑅̅ − 𝑅̅𝑋 )2 คือ ความแปรปรวนอันดับของตัวอย่างกลุ่มที่ 1
𝑆𝑋2 =
𝑛1 −1 𝑖=1 𝑋𝑖
1
𝑛2
𝑅̅𝑌 = 𝑛 ∑𝑖=1
𝑅𝑌𝑗 คือ ค่าเฉลี่ยอันดับของตัวอย่างกลุ่มที่ 2
2
𝑅𝑌𝑗 คือ อันดับของค่าสังเกตที่ 𝑗 ของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 เมื่อนาค่าสังเกตของตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมาเรียง
อันดับร่วมกัน และ 𝑛2 คือ ขนาดตัวอย่างกลุ่มที่ 2
1
𝑛1 ̅
𝑆𝑌2 = 𝑛 −1 ∑𝑖=1
(𝑅𝑌𝑗 − 𝑅̅𝑌 )2 คือ ความแปรปรวนอันดับของตัวอย่างกลุ่มที่ 2
1

2

2
(𝑛2 𝑆𝑋
+𝑛1 𝑆𝑌2 )2

𝑑𝑓𝑅𝑊 = (𝑛

2 2 (𝑛 𝑆2 )2
2 𝑆𝑋 )
1 𝑌
+
𝑛1 −1
𝑛2 −1

คือ องศาเสรี (เป็นจานวนเต็ม)

บริเวณวิกฤตสาหรับการปฏิเสธสมมติฐานว่าง คือ 𝑅𝑊𝑐𝑎𝑙 < −𝑡𝛼2,𝑑𝑓𝑅𝑊 หรือ 𝑅𝑊𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝛼2,𝑑𝑓𝑅𝑊
2.3 เกณฑ์ของ Bradley
ในการพิจารณาความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 พิจารณาจากสัดส่วนจานวนครั้งของการปฏิเสธ
สมมติฐานว่างเมื่อสมมติฐานว่างจริงกับจานวนครั้งในการทาซ้าในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ Bradley คือ
ถ้าค่าความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่เกิ ดจากการทดลอง อยู่ในช่วง (0.5𝛼, 1.5𝛼) และ 𝛼 คือ ระดับ
นัยสาคัญของการทดสอบ ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดให้ ระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05 ดังนั้น ถ้าค่า ประมาณความ
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น่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 อยู่ระหว่าง 0.0250 ถึง 0.0750 ถื อว่าสามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1
ได้ (Haidous and Sawilowsky, 2013, อ้างถึงโดย ณัชชา, 2561)

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสาหรับการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร
2 กลุ่มที่อิสระกัน สาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท กาหนดสมมติฐานในการทดสอบ คือ
𝐻0 ∶ ค่ากลางของประชากรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
𝐻1 ∶ ค่ากลางของประชากรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน
ซึ่งในการจาลองข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 จาลองข้อมูลประชากรสาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (1,2,3,4,5) ในการดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
โปรแกรม R ในการจาลองข้อมูลประชากรที่มีการแจกแจงอเนกนามมีความน่าจะเป็น ของการเกิดแต่ละผลลัพธ์ (คะแนน) ทั้ง
3 รูปแบบที่มักพบในงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ ดังตารางที่ 1 รวมถึงการคานวณค่าประมาณความน่ าจะเป็นที่จะเกิด ความ
ผิดพลาดแบบที่ 1 และค่าประมาณกาลังการทดสอบด้วย และกราฟแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นดังรูปภาพที่ 1
ตารางที่ 1 การแจกแจงของประชากร (คะแนนลิเคิร์ท 5 ระดับ)
รูปแบบ
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดคะแนนระดับที่ 𝑖 (𝑝𝑖 )
การแจกแจงของ
1
2
3
4
5
คะแนน
เบ้ขวา
0.6561
0.2916
0.0486
0.0036
0.0001
สมมาตร
0.0625
0.2500
0.3750
0.2500
0.0625
เบ้ซ้าย
0.0500
0.0000
0.3000
0.3000
0.3500

ความ
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย แปรปรวน
1
1.4
0.3626
3
3.0
1.0024
4
3.9
1.0975

โดยจะใช้การแจกแจงของประชากรที่กาหนดนี้ในการศึกษาความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 และ
กาลังการทดสอบของตัวสถิติทดสอบแต่ละตัว
0.7

0.6
0.3

0.4
0.3

0.4
0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

1

2

3
5-point scale

4

5

Probability

0.5

Probability

Probability

0.5

0.0

0.4

0.7

0.6

0.0

0.2

0.1

1

2

3
5-point scale

4

5

0.0

1

2

3
5-point scale

4

5

(a) การแจกแจงเบ้ขวา
(b) การแจกแจงสมมาตร
(c) การแจกแจงเบ้ซ้าย
รูปภาพที่ 1 กราฟแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นสาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ทั้ง 3 รูปแบบ ภายใต้
(a) การแจกแจงเบ้ขวา, (b) การแจกแจงสมมาตร และ (c) การแจกแจงเบ้ซ้าย
3.2 กาหนดขนาดตัวอย่างสุ่มในแต่ละกลุ่ม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขนาดตัวอย่างสุ่มในแต่ละกลุ่มที่สุ่มมาจากประชากร 2 กลุ่ม
ขนาดตัวอย่าง
(𝒏𝟏, 𝒏𝟐)
ขนาดเล็ก
(15,15), (15,20)
ขนาดกลาง
(30,30), (30,50)
ขนาดใหญ่
(100,100), (100,200)
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3.3 คานวณค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1
สุ่มตัวอย่างตามขนาดตัวอย่าง และลักษณะการแจกแจงความน่าจะเป็นในแต่ละกรณี ภายใต้สมมติฐานว่างจริง โดยที่
ประชากรทั้ง 2 กลุ่มมีลักษณะการแจกแจงเหมือนกัน (ความแตกต่างของมัธยฐานของประชากรเท่ากับ 0) ดังตารางที่ 1คานวณ
ค่าสถิติทดสอบ และค่า p – value ของตัวสถิติทดสอบที ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ และตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ เทียบกับ
ระดับนัยสาคัญ 0.05 จนครบทั้ง 10,000 ชุด และคานวณค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ของ
ตัวสถิติทดสอบแต่ละตัวสามารถคานวณได้จาก
ค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 =

จานวนครั้งของการทดสอบที่ปฏิเสธสมมติฐานว่างเมื่อสมมติฐานว่างจริง
จานวนครั้งของการทดสอบทั้งหมด

3.4 คานวณค่าประมาณกาลังการทดสอบ
สุ่มตัวอย่างตามขนาดตัวอย่าง และลักษณะการแจกแจงความน่าจะเป็นในแต่ละกรณี ภายใต้สมมติฐานแย้งจริง โดย
ศึกษาที่ความแตกต่างมัธยฐานของประชากร 2 กลุ่ม เท่ากับ 1, 2 และ 3 โดยในแต่ละความแตกต่าง จะสร้างข้อมูลจากการแจก
แจงของประชากรที่เป็นไปได้แต่ละกลุ่ม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การแจกแจงความน่าจะเป็นของประชากรทั้ง 2 กลุ่มที่เป็นไปได้
การแจกแจงของประชากร
ความแตกต่างมัธยฐานของ
ประชากร 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
1
สมมาตร
เบ้ซ้าย
2
เบ้ขวา
สมมาตร
3
เบ้ขวา
เบ้ซ้าย
คานวณค่าสถิติทดสอบ และค่า p – value ของตัวสถิติทดสอบที ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ และตัวสถิติทดสอบ
แรงค์เวลซ์ เทียบกับระดับนัยสาคัญ 0.05 จนครบทั้ง 10,000 ชุด คานวณค่าประมาณกาลังการทดสอบของตัวสถิติทดสอบ
แต่ละตัว สามารถคานวณได้จาก
จานวนครั้งของการทดสอบที่ปฏิเสธสมมติฐานว่างเมื่อสมมติฐานแย้งจริง
ค่าประมาณกาลังการทดสอบ =
จานวนครั้งของการทดสอบทั้งหมด

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1

NUCS 2019

หน้า 83

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

ตารางที่ 4 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ของตัวสถิติทดสอบที ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์
และตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ ภายใต้การแจกแจงอเนกนามที่ กาหนดความน่ าจะเป็ นที่จะเกิดข้อมูลลิเคิร์ท 5 ระดับทั้ง 3
รูปแบบ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตัวสถิติทดสอบ
การแจกแจง
ขนาดตัวอย่าง
ของประชากร 2 กลุ่ม
(𝑛1 , 𝑛2 )
t-test
MW-test
RW-test
(15,15)
0.0512
0.0457
0.0507
(15,20)
0.0471
0.0470
0.0489
(30,30)
0.0483
0.0465
0.0508
การแจกแจงเบ้ขวา
(30,50)
0.0530
0.0514
0.0532
(100,100)
0.0512
0.0523
0.0520
(100,200)
0.0498
0.0500
0.0512
(15,15)
0.0489
0.0431
0.0532
(15,20)
0.0477
0.0463
0.0487
(30,30)
0.0500
0.0444
0.0486
การแจกแจงสมมาตร
(30,50)
0.0517
0.0492
0.0536
(100,100)
0.0490
0.0481
0.0492
(100,200)
0.0522
0.0499
0.0526
(15,15)
0.0476
0.0459
0.0512
(15,20)
0.0483
0.0497
0.0495
(30,30)
0.0473
0.0501
0.0472
การแจกแจงเบ้ซ้าย
(30,50)
0.0493
0.0472
0.0533
(100,100)
0.0518
0.0487
0.0545
(100,200)
0.0508
0.0500
0.0508
จากตารางที่ 4 พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05 ตัวสถิติทดสอบที ตัวสถิติทดสอบแมนน์- วิตนีย์ และตัวสถิ ติ
ทดสอบแรงค์เวลซ์ มีค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ของ Bradley สาหรับทุกการ
แจกแจงและทุกขนาดตัวอย่าง แต่โดยภาพรวมตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ จะมีค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิด ความ
ผิดพลาดแบบที่ 1 ใกล้เคียงกับค่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่กาหนดมากที่สุด
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(a) การแจกแจงเบ้ขวา

(b) การแจกแจงสมมาตร

(c) การแจกแจงเบ้ซ้าย
รูปภาพที่ 2 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ของตัวสถิติทดสอบทั้งสามภายใต้การแจกแจง
ของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม คือ (a) การแจกแจงเบ้ซ้าย (b) การแจกแจงสมมาตร และ (c) การแจกแจงเบ้ขวา
จากรูปภาพที่ 2 พบว่า ภายใต้ตัวอย่างสุ่มที่สุ่มมาจากประชากรที่มี การแจกแจงเบ้ขวาทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อขนาดตัวอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่มน้อยกว่า 50 (𝑛1 , 𝑛2 < 50) ตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบ
ที่ 1 ใกล้เคียงกับค่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่สุดและเมื่อขนาดตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มใหญ่และไม่เท่ากัน ตัวสถิติทดสอบแมนน์ วิตนีย์ มีค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ใกล้เคียงกับค่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่สุด
ภายใต้ตัวอย่างสุ่มที่สุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจงสมมาตรทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อขนาดตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน ทั้ง
กรณีขนาดเล็ก หรือขนาดกลางตัวสถิติทดสอบทีมีค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ใกล้เคียงกับ
ค่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่สุด เมื่อขนาดตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมากกว่ า 50 และไม่เท่ากัน ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ มีค่า
ใกล้เคียงกับค่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่สุด และเมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่และเท่ากัน ตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ มี ค่าประมาณ
ความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ใกล้เคียงกับค่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่สุด
ภายใต้ตัวอย่างสุ่มที่สุ่มมาจากประชากรที่ มีการแจกแจงเบ้ ซ้ ายทั้ ง 2 กลุ่ม เมื่อขนาดตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เล็กและ
เท่ากัน ตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ มี ค่าประมาณความน่าจะเป็ นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ใกล้เคียงกับค่าระดั บ
นัยสาคัญ 0.05 ที่สุด เมื่อตัวอย่างขนาดกลางทั้ง 2 กลุ่มและไม่เท่ากัน ตัวสถิติทดสอบทีมีค่าประมาณความน่าจะเป็นของการ
เกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ใกล้เคียงกับค่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่สุด นอกเหนือจากกรณีข้างต้น ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์
มีค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ใกล้เคียงกับค่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่สุดทุกกรณี
4.2 การเปรียบเทียบค่าประมาณกาลังการทดสอบ
จากผลการศึกษาในหัวข้อ 4.1 พบว่า ตัวสถิติทดสอบทั้ง 3 ตัว สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ในทุกกรณี
ดังนั้น จึงทาการเปรียบเทียบค่าประมาณกาลังการทดสอบของตัวสถิติทดสอบทั้ง 3 ตัว ผลปรากฏดังตารางที่ 5
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จากตารางที่ 5 และรูปภาพที่ 3 พบว่า เมื่อความแตกต่างมัธยฐานของประชากร 2 กลุ่มเท่ากับ 1 ตัวสถิติทดสอบ
แรงค์เวลซ์มีค่าประมาณกาลังการทดสอบสูงที่สุด เมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็กและขนาดกลางทั้ง 2 กลุ่ม และตัวสถิติทดสอบทั้ง 3
ตัวมีค่าประมาณกาลังการทดสอบไม่แตกต่างกันเมื่อตัวอย่าง 2 กลุ่มมีขนาดใหญ่
เมื่อความแตกต่างมัธยฐานของประชากร 2 กลุ่ม เท่ากับ 2 ตัวสถิติทดสอบทีมีค่าประมาณกาลังการทดสอบสู ง ไม่
แตกต่างกับตัวสถิติทดสอบแมนน์ -วิตนีย์เมื่อขนาดตัวอย่างเล็กทั้ง 2 กลุ่ม และทั้ง 3 ตัวสถิติทดสอบมีค่ากาลังการทดสอบไม่
แตกต่างกันเมื่อตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีขนาดตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
เมื่อความแตกต่างมัธยฐานของประชากร 2 กลุ่มเท่ากับ 3 ตัวสถิติทดสอบทั้งสาม จะมีค่าประมาณกาลังการทดสอบ
เท่ากับ 1 ในทุกกรณี
แสดงให้เห็นว่าเมื่อประชากรทั้ง 2 กลุ่มมีค่ามัธยฐานต่างกันมาก ตัวสถิติทดสอบทั้งสามจะมีกาลังการทดสอบสู ง
เท่าๆ กัน (เท่ากับ 1)
ตารางที่ 5 ค่าประมาณกาลังการทดสอบของตัวสถิติทดสอบที ตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ และตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์
ภายใต้การแจกแจงอเนกนามที่กาหนดความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้อมูลลิเคิร์ท 5 ระดับ (1,2,3,4,5) ที่ความแตกต่างของมัธยฐาน
ประชากรเป็น 1, 2 และ 3 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การแจกแจงของ
ตัวสถิติทดสอบ
ความแตกต่าง
ขนาดตัวอย่าง
ประชากร
ของมัธยฐาน
(𝑛1 , 𝑛2 )
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2
t-test
MW-test
RW-test
(15,15)
0.6286
0.6572
0.6686
(15,20)
0.6995
0.7185
0.7317
(30,30)
0.9050
0.9293
0.9327
1
สมมาตร
เบ้ซ้าย
(30,50)
0.9570
0.9704
0.9717
(100,100)
0.9999
1.0000
1.0000
(100,200)
1.0000
1.0000
1.0000
(15,15)
0.9988
0.9987
0.9980
(15,20)
0.9998
0.9996
0.9994
(30,30)
1.0000
1.0000
1.0000
2
เบ้ขวา
สมมาตร
(30,50)
1.0000
1.0000
1.0000
(100,100)
1.0000
1.0000
1.0000
(100,200)
1.0000
1.0000
1.0000
(15,15)
1.0000
1.0000
1.0000
(15,20)
1.0000
1.0000
1.0000
(30,30)
1.0000
1.0000
1.0000
3
เบ้ซ้าย
เบ้ขวา
(30,50)
1.0000
1.0000
1.0000
(100,100)
1.0000
1.0000
1.0000
(100,200)
1.0000
1.0000
1.0000
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(a) ความแตกต่างของมัธยฐานเท่ากับ 1

(b) ความแตกต่างของมัธยฐานเท่ากับ 2

(c) ความแตกต่างของมัธยฐานเท่ากับ 3
รูปภาพที่ 3 ค่าประมาณกาลังการทดสอบของตัวสถิติทดสอบทั้งสาม ภายใต้ความแตกต่างมัธยฐานของประชากร 2 กลุ่ม
(a) ความแตกต่างของมัธยฐานเท่ากับ 1, (b) ความแตกต่างของมัธยฐานเท่ากับ 2 และ(c) ความแตกต่างของมัธยฐานเท่ากับ 3
จากรูปภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่า การศึกษาที่ความแตกต่างของมัธยฐานเท่ากับ 1 และ 2 เมื่อขนาดตัวอย่างสุ่มทั้ง 2
กลุ่มเพิ่มขึ้น ค่าประมาณกาลังการทดสอบของตัวสถิติทดสอบแต่ละตัวมีค่ามากขึ้นด้วย ในขณะที่เมื่อศึกษาที่ความแตกต่าง
ของมัธยฐานเท่ากับ 3 ค่าประมาณกาลังการทดสอบของตัวสถิติทดสอบทั้งสามมีค่าเท่ากับ 1

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์จะพบว่า ในการเปรียบเทียบค่ากลางของประชากร 2 กลุ่มที่อสิ ระกันสาหรับข้อมูลแบบลิเคิ ร์ท
5 ระดับที่สร้างจากการแจกแจงประชากร 3 รูปแบบที่กาหนดในงานวิ จัย นี้ ตัวสถิติทดสอบทั้ง สามสามารถควบคุม ความ
ผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ทุกกรณี ดังนั้น เมื่อทาการศึกษาที่ค วามแตกต่างมัธยฐานของประชากร 2 กลุ่ม พบว่า ที่ความแตกต่าง
มัธยฐานของประชากร 2 กลุ่มเท่ากับ 1 เมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็กและขนาดกลาง ตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์จะมีประสิทธิ ภ าพ
สูงสุด และตัวสถิติทดสอบทั้ง 3 ตัว มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่แตกต่างกันเมื่อตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีขนาดใหญ่ เมื่อความแตกต่าง
มัธยฐานของประชากร 2 กลุ่มเท่ากับ 2 และตัวอย่างมีขนาดเล็กทั้ง 2 กลุ่ม ตัวสถิติทดสอบทีจะมีประสิทธิภาพสูงไม่แตกต่าง
กับตัวสถิติทดสอบแมนน์-วิตนีย์ และตัวสถิติทดสอบทั้ง 3 ตัวจะมีประสิทธิภาพสูงไม่แตกต่างกันเมื่อตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีขนาด
ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป และเมื่อความแตกต่างมัธยฐานของประชากร 2 กลุ่มเท่ากับ 3 โดยตัวอย่างสุ่มกลุ่มหนึ่งถูกสุ่มมาจากประชากร
ที่มีการแจกแจงเบ้ซ้าย และอีกกลุ่มหนึ่งถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเบ้ขวา ตัวสถิติทดสอบทั้งสามจะมีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ในทุ กกรณี แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เมื่ อ ค่ ามั ธยฐานของประชากรทั้ ง 2 กลุ่ มต่ างกั นมาก ตั วสถิ ติ ท ดสอบทั้ ง 3 ตั วจะมี
ประสิทธิภาพสูงไม่แตกต่างกัน สาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า หากประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีมัธยฐานแตกต่างกันน้อย จะต้องระมัดระวังในการ
เลือกใช้ตัวสถิติทดสอบให้มากขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่ทางานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ควรพิจารณาลักษณะการแจกแจงของข้ อมู ล
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และขนาดตัวอย่าง เพื่อเลือกตัวสถิติทดสอบที่เหมาะสมสาหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร 2
กลุ่มที่อิสระกัน สาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ
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การประเมินประสิทธิภาพกองทุนรวมโดยวิธี Data Envelopment Analysis
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินประสิทธิภาพของกองทุนรวม 266 กองทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล 209 กองทุน และกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 57 กองทุนโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)
และ 2) ศึ กษาความเกี่ ยวพั นระหว่ างความมีป ระสิ ทธิภ าพของกองทุ นรวมกับ ตัวแปรลั กษณะของกองทุ น ซึ่ งประกอบด้วย
ขนาดกองทุน อายุกองทุน อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน และระดับความเสี่ยงของกองทุน ผลการศึกษาพบว่ากรณีกองทุนที่
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล มีกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 12 กองทุน ส่วนใหญ่เป็นกองทุนตราสารหนี้ โดยตัวแปรขนาด และอายุ
ของกองทุนส่งผลทางบวกต่อการมีประสิทธิภาพ ระดับความเสี่ยงส่งผลทางลบต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุน สาหรับกรณี
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล มีกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 12 กองทุน ส่วนใหญ่เป็นกองทุนตราสารทุน โดยตัวแปรลักษณะ
ของกองทุนทั้ง 4 ตัวแปรที่ศึกษาไม่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุน
คาสาคัญ: กองทุนรวม, ประสิทธิภาพ, Data Envelopment Analysis, การถดถอยลอจิสติก
Abstract
The objectives of this paper were to evaluate the relative efficiency of 266 mutual fund that was
divided into two categories which included 209 non-dividened and 57 dividened policy funds and to
study the associations between fund efficiency and the fund attributes including size, age, portfolio
turnover ratio and risk level. The results shown that for the non-dividened policy fund, there were 12
efficient
funds.
Most of them were the fixed income funds. Size and age of fund have positive associated with the fund
efficiency. For the dividened policy funds group, there also were 12 efficient funds. Most of them were
the equity funds and the four fund attributes in this study were not associated with the fund efficiency.
Keywords: Mutual Fund, Efficiency, Data Envelopment Analysis, Logistic Regression

1. บทนา
กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นเครื่องมือในการลงทุนประเภทหนึ่งที่ระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนทั่วไปและนาไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ กับนักลงทุน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้จัดตั้งและบริหาร
กองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบายของกองทุน แล้วนาผลตอบแทนที่ ได้ รับมาเฉลี่ยคื นให้กับ ผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่
ลงทุน ซึ่งผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับอาจอยู่ในรูปของเงินปันผล กรณีกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล และกาไรส่วนเกินจาก
การลงทุ นเมื่ อขายคื นหน่ วยลงทุ น ในราคาที่ สู ง กว่ าราคาซื้ อ ปั จจุ บั นนั กลงทุ น นิ ย มลงทุ น ในกองทุ นรวมเป็ น จานวนมาก
เนื่องจากกองทุนรวมมีผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการการลงทุนให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในการ
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ลงทุนได้โดยใช้เงินลงทุนไม่มาก นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมยังมีสภาพคล่องสูงนักลงทุนสามารถแปรหน่วยลงทุนที่มีอยู่ให้เป็น
เงินสดได้ ง่ายด้วยการขายหน่วยลงทุน แต่ การลงทุ นในกองทุ นรวมก็มีความเสี่ ยง และกองทุนรวมมี เป็ นจานวนมาก ดั งนั้ นก่ อนการ
ตัดสินใจลงทุนซื้อกองทุนใด นักลงทุนควรจะพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานย้อนหลัง ค่าชี้วัดต่างๆ ของกองทุน รวมทั้งปัจจัย
ต่างๆเพื่อประกอบการตั ดสินใจ เช่น ประเภทของกองทุน นโยบายการลงทุนของแต่ ละกองทุ น ค่าธรรมเนี ยมที่ เรียกเก็บจากกองทุ น
(MER) และผู้ ซื้อหน่ วยลงทุ น และภาษีที่ เกี่ยวข้องกับกองทุ น ด้ วยเหตุนี้การประเมิ นกองทุ นรวมจึ งได้ รับความสนใจจากผู้ที่ ต้ องการ
ลงทุนผ่านกองทุนรวม
ในอดีตค่าวัดที่นิยมใช้ในการประเมินกองทุนมักเป็นค่าวัดใน 2 มิติ คือ ผลตอบแทน (Return) และความเสี่ยง (Risk)
แต่นอกเหนือจากค่าวัดด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนโดยรวมของ
การลงทุน ซึ่งควรนามาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งการเปรียบเทียบปัจจัยหลายๆ ปัจจัยพร้อมกันเป็นปัญหาที่ซับซ้อน
วิธี Data Envelopment Analysis หรือ DEA เป็นวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ (Relative efficiency)
ของหน่ วยตัด สินใจ (Decision making unit: DMU) ที่ ใช้ ปัจจัยหลายๆปั จจัย มาพิจารณาพร้อมกั น โดยจะมอง DMU เป็ น
เสมือนหน่วยผลิตที่นาปัจจัย นาเข้า (Input) มาสร้างเป็นปัจจัยผลผลิต (Output) DMU ที่ใช้ปัจจัยนาเข้าน้อยแต่สามารถสร้าง
ผลผลิตมาก แสดงว่า DMU นั้นมีประสิทธิภาพ วิธี DEA จะให้ค่าวัดที่เรียกว่า “คะแนนประสิทธิภาพ (Efficiency score)” ซึ่ง
เป็นอัตราส่วนระหว่างผลรวมถ่วงน้าหนักของปัจจัย ผลผลิตต่อผลรวมถ่วงน้าหนักของปัจจัยนาเข้า โดยค่าน้าหนักของปัจจัยที่
เหมาะสุดของแต่ละ DMU คานวณจากตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) วิธี DEA เป็นวิธีการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบที่ไม่มีเกณฑ์อ้างอิง (Benchmarks) แต่จะใช้การเปรียบเทียบกันเองระหว่างสมาชิกในเซตของ
DMU ที่ นามาพิ จารณารวมกันเพื่อหา DMU ที่มีประสิท ธิภาพในเซตนั้น ปัจจุบันมี การนาวิธี DEA เข้ ามาใช้ในการประเมิ น
ประสิทธิภาพของกองทุนรวม โดยคาดหวังว่ากองทุนที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้น่าจะเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
และเป็นกองทุนที่นักลงทุนน่าจะคัดเลือกมาพิจารณาในการลงทุนต่อไป เช่น Murthi et al. (1997) เสนอแนวคิดในการนาวิธี
DEA มาใช้ประเมินประสิทธิภาพกองทุนรวม Sedzro and Sardano (1999) ใช้วิธี DEA ในการประเมินประสิทธิภาพกองทุน
ตราสารทุ น 57 กองทุ น ในประเทศสหรัฐ อเมริ กา และ Galagedara and Sivapulle (2002) ประยุ กต์ ใ ช้ วิธี DEA ในการ
ประเมิ นประสิ ท ธิภ าพกองทุ น 257 กองทุ นรวมในประเทศออสเตรเลี ย โดยงานวิจัยส่ วนใหญ่ ใช้ ตัวแปรที่แ สดงถึงผลการ
ดาเนินงานเป็นปัจจัยผลผลิต และใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน (ซึ่งเป็นตัวแปรวัดความเสี่ยง) และค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานเป็นปัจจัยนาเข้า
ในการประเมินประสิทธิภาพของกองทุนรวมโดยวิธี DEA นั้นอาจมีปัจจัยอื่นๆที่น่าจะส่งผลต่อความมีป ระสิทธิภาพ
ของกองทุน แต่ไม่ เหมาะสมที่ ใช้เป็ นปั จจั ยนาเข้ าหรื อปั จจัย ผลผลิต ในตั วแบบ DEA ได้ เช่ น ขนาดกองทุ น (วัด จากมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ) อายุของกองทุ น นโยบายการลงทุน และระดั บความเสี่ยงของกองทุน เป็นต้น ซึ่งตัวแปรเหล่ านี้
กองทุนทุกกองทุนต้องแสดงไว้ในหนังสือชี้ชวนการลงทุนหรือรายงานผลการดาเนินงานของกองทุน
วิธีการถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ศึกษาความเกี่ยวพันระหว่าง
ตั วแปรตาม (Dependent variable) กั บ ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent variable) โดยตั วแปรตาม เป็ น ตั ว แปรเชิ ง กลุ่ ม
(Categorical variable) หากตัวแปรตามจาแนกได้ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีลักษณะที่สนใจจะกาหนดค่าเป็น 1 และกลุ่มที่ไม่ได้
มีลั กษณะที่ ส นใจศึ กษาจะกาหนดค่ าเป็ น 0 จะเรี ยกว่ าการถดถอยลอจิส ติ กทวิภ าค (Binary logistic regression) วิ ธีการ
ถดถอยลอจิสติกสามารถนามาใช้เพื่อคาดคะเนโอกาสที่ค่าสังเกตหนึ่งจะอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากผลลัพธ์จากวิธี DEA
จะแบ่งกองทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกองทุนเหล่านี้จะมีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1 กับกลุ่มที่ไม่มี
ประสิท ธิภ าพ ซึ่งเป็นกองทุนที่มีคะแนนประสิทธิภาพน้อยกว่า 1 จึง ได้มีการนาวิธีการถดถอยลอจิสติกมาใช้ร่วมกับวิธี DEA
เพื่อศึกษาปัจจัยที่แสดงลักษณะของกองทุนที่คาดว่าน่าจะส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุนแต่ไม่ได้ใช้ในตัวแบบ DEA
Galagedara and Sivapulle (2002) ใช้วิธี DEA ร่วมกับการถดถอยลอจิสติกในการประเมินประสิทธิภ าพกองทุนรวม 257
กองทุนในประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ตัวแปร ขนาดกองทุน อายุกองทุน และระดับความเสี่ยง เป็นตัวแปรอิสระ พบว่ากองทุน
ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นแบบหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และมีความสัมพันธ์กับการไหลสุทธิของสินทรัพย์
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการประเมินประสิทธิภาพกองทุนรวมในประเทศไทยด้วยวิธี DEA และใช้การถดถอย
ลอจิสติกในการวิเคราะห์ตัวแปรลักษณะของกองทุนว่าจะส่งผลต่อ การมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการ
พิจารณาเลือกกองทุนรวมที่คาดว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
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2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 วิธี Data Envelopment Analysis
ตัวแบบพื้นฐานของวิธี DEA แบ่งเป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ ตัวแบบผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (Constance Return
to Scale) หรือตัวแบบ CRS เสนอโดย Charnes et al. (1978) และตัวแบบผลตอบแทนต่อขนาดไม่คงที่ (Variable Return
to Scale) หรื อตั วแบบ VRS เสนอโดย Bankes et al. (1984) นอกจากนี้ ยั ง แบ่ ง ตั วแบบตามมุ มมองการปรั บ เพื่ อไปสู่
ขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficient frontier) เป็น 2 มุมมองคือ ตัวแบบตามมุมมองปัจจัยผลผลิต (Output oriented) คือการ
เพิ่ มประสิท ธิภาพด าเนินการโดยการเพิ่มปัจจัย ผลผลิต โดยยั งคงระดั บปั จจัย นาเข้ า และตัวแบบตามมุ มมองปั จจัย นาเข้ า
(Input oriented) คือการเพิ่มประสิทธิภาพดาเนินการโดยการลดปัจจัยนาเข้าโดยคงระดับปัจจัยผลผลิต เนื่องจากการลงทุน
ในกองทุนรวม นักลงทุนให้ความสนใจกับกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนมากสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่กาหนด ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้ใช้ตัวแบบผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ภายใต้มุมมองปัจจัยผลผลิต (CRS_Output oriented DEA model)
สาหรับการประเมินประสิทธิภาพกองทุน k ตัวแบบเป็นดังนี้
m

Min k   v ki x ik

ฟังก์ชันวัตถุประสงค์
s

u

เงื่อนไขข้อจากัด

i1

y 1

k
r rk

r1
s k
m k
 ur y rj   v i x ij
r1
i1
k k
r
i

u , v 0

0

(j = 1 , 2 , 3 , … , n)

(r = 1 , 2 , … s ; i= 1 , 2 , … , m)

m

k  แทนผลรวมถ่
v ki x ik วงน้าหนักของปัจจัยนาเข้าของกองทุน k

โดย

x ij
y rj
v ki
ukr

i1

แทนปัจจัยนาเข้าที่ i ของ กองทุน j
แทนปัจจัยผลผลิตที่ r ของ กองทุน j
แทนค่าน้าหนักของปัจจัยนาเข้าที่ i ของกองทุน k

แทนค่าน้าหนักของปัจจัยผลผลิตที่ r ของกองทุน k
m
แทนจานวนปัจจัยนาเข้า
s
แทนจานวนปัจจัยผลผลิต
n แทนจานวนกองทุน
ตัวแบบข้างต้นนี้จะทาการวนซ้าสาหรับแต่ละกองทุน k (k = 1 , 2 , 3 , … , n) เพื่อหาคะแนนประสิทธิภาพของแต่
ละกองทุน ซึ่งคะแนนประสิทธิภาพของกองทุน k คานวณจาก k 1 / k ถ้าคะแนนประสิทธิภาพ k = 1 แสดงว่า
กองทุน k มีประสิทธิภาพ แต่ถ้า k < 1 แสดงว่ากองทุน k ไม่มีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการถดถอยลอจิสติก (Logistic regression)
ให้ Y เป็นตัวแปรแทนผลที่ได้จากการวิเคราะห์ DEA โดย Y = 1 ถ้ ากองทุนนั้ นมีประสิทธิภาพ และ Y = 0 ถ้ า
กองทุ น นั้ น ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั วแปร X1,X2 ,...,Xp เป็ น ตั ว แปรอิ ส ระใช้ อ ธิ บ ายลั ก ษณะที่ น่ าจะท าให้ ก องทุ น มี
ประสิทธิภาพ
P(Y=1) เป็นความน่าจะเป็นที่กองทุนจะมีประสิทธิภ าพ และ P(Y=0) เป็น ความน่าจะเป็น ที่
กองทุนจะไม่มีประสิทธิภาพ
ในการศึกษาความเกี่ยวพันระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ กับการมีประสิทธิภาพของกองทุน กาหนดโดยตัวแบบการถดถอยลอจิ
สติก
ln [

P(Yi = 1)
] = β0 + β1 X1i + ⋯ + βp Xpi
1 − P(Yi = 1)

ซึ่งความน่าจะเป็นที่กองทุน i จะมีประสิทธิภาพ และความน่าจะเป็นที่กองทุน i จะไม่มีประสิทธิภาพ อาจเขียนได้อยู่ในรูปดังนี้
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P( Yi = 1 )

= Pi =

1
−(β +β X +⋯+βp Xpi )
1+e 0 1 1i

P( Yi = 0 ) = 1 - Pi
โดยที่ Pi เป็ น ความน่ า จะเป็ น ที่ ก องทุ น i มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 1- Pi เป็ น ความน่ า จะเป็ น ที่ ก องทุ น i ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
x1i , x2i ,..., x pi เป็นค่าตัวแปรอิสระ X1,X2 ,...,Xp ของกองทุน
ค่าประมาณ 0 , 1,..., p หาโดยวิธี Maximum likelihood แบบวนซ้า
j  0 แสดงว่า ถ้าค่าของตัวแปรอิสระ Xj มีค่าเพิ่มขึ้น จะทาให้โอกาสที่กองทุนจะมีประสิทธิภาพมีค่าเพิ่มขึ้น นั่นคือตัว
แปร
Xj มีผลทางบวกต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุน เมื่อควบคุมให้อิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นคงที่
j  0 แสดงว่า ถ้าค่าของตัวแปรอิสระ Xj มีค่าเพิ่มขึ้น จะทาให้โอกาสที่กองทุนจะมีประสิทธิภาพมีค่าลดลง นั่นคือตัวแปร
Xj มีผลทางลบต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุน เมื่อควบคุมให้อิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นคงที่
j  0 แสดงว่า ตัวแปร Xj ไม่มีผลต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุน
นอกจากนี้ ยั งสามารถแปลผลค่ าประมาณสัมประสิ ท ธิ์ถดถอยในรู ปของ Odds ratio (OR) ซึ่ งเป็ นอั ตราส่วนของ
ความน่าจะเป็นที่กองทุนมีประสิทธิภาพกับความน่าจะเป็นที่กองทุนจะไม่มีประสิทธิภาพ ถ้า OR > 1 แสดงว่าโอกาสที่กองทุน
i จะมีประสิทธิภาพมีมากกว่าโอกาสที่กองทุน i จะไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อควบคุมให้อิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นคงที่

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ข้อมูล
ข้อมู ลที่ ใช้ ในงานวิจัยนี้ เป็นข้อมูล กองทุ นรวม จานวน 266 กองทุ นแบ่ งเป็ นกองทุ นที่ ไม่มีนโยบายจ่ ายเงินปันผล
จานวน 209 กองทุ น และกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจานวน 57 กองทุ น ซึ่งรวบรวมจากเอกสารของกองทุ น ได้แ ก่
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ หนังสือส่วนข้อมูลกองทุนรวม รายงานผลการดาเนินงานของกองทุน และรายงานประจาปี
ณ เดือนกันยายน 2561 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนของกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลและมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจาแนกตามประเภทกองทุน
ประเภทของกองทุน
จานวนกองทุน
ไม่มีปันผล กองทุนรวมตลาดเงิน
4
กองทุนตราสารหนี้
39
กองทุนตราสารทุน
56
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
12
กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
53
กองทุนรวมผสม
40
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
5
รวมจานวนกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
209
มีปันผล
กองทุนตราสารทุน
35
กองทุนรวมผสม
5
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
14
กองทุนอื่นๆ
3
รวมจานวนกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
57
รวมทั้งหมด
266
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของตัวแปร กรณีกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ตัวแปรที่ใช้ใน DEA
กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง (%
ต่อปี)

ตัวแปรที่ใช้ใน Logistic Regression
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
MER
ระดับ
PTR
อายุ
(ร้อยล้าน
(% ต่อปี
(%)
(เดือน) ความเสี่ยง
บาท)
ของ NAV)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ย้อนหลัง (% ต่อปี)

1 ปี
3 ปี
5 ปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ตลาดเงิน
0.95
1.08 1.37 0.04 0.05 0.07
0.29
12.133
10.46 170.00
ตราสารหนี้ 1.26
1.38 1.81 0.62 0.86 0.86
0.51
55.506
46.37 103.77
ตราสารทุน 7.46
9.79 8.73 11.90 12.55 12.87
1.41
2.430
30.31 101.02
LTF
5.00
7.90 5.71 9.97 10.31 11.23
1.81
10.113
20.11 114.67
RMF
4.50
5.46 4.20 7.82 8.78 9.30
1.36
3.384
37.45 109.26
รวมผสม
2.34
3.75 3.04 5.47 5.22 5.12
1.18
3.164
56.96 74.33
ดัชนี
7.30
6.69 6.50 11.20 12.41 12.98
0.38
6.006
0.49 156.40
รวม
4.30
5.61 4.83 7.17 7.64 7.90
1.16
13.429
38.54 101.93
*ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการดาเนินงานย้อนหลัง คือ ความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน ใช้เป็นดัชนีวัดความเสี่ยง
*ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (MER) คือ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากค่าใช้จ่าย 4 ส่วนดังนี้ 1.การจัดการ 2.ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 3.นายทะเบียน และ 4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีหน่วยเป็น % ของค่า NAV ต่อปี
*อัตราส่วนการหมุนเวียนการลงทุน คือ ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง
1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน คานวณได้ดังนี้ 𝑃𝑇𝑅 =
𝑀𝑖𝑛(ผลรวมซื้อหุ้น,ผลรวมขายหุ้น)
𝐴𝑣𝑔.𝑁𝐴𝑉

*ขนาดกองทุนคานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) มีหน่วยเป็นร้อยล้านบาท
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของตัวแปร กรณีกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ตัวแปรที่ใช้ใน Logistic
Regression

ตัวแปรที่ใช้ใน DEA
กองทุน

ตราสารทุน
รวมผสม
LTF
อสังหาริมทรัพย์
รวม

ส่วนเบี่ยงเบน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
ปันผลรายปี (บาท/หน่วย)
มาตรฐานย้อนหลัง
(% ต่อปี)
(% ต่อปี)
1 ปี

2 ปี

3 ปี

0.39
0.47
0.41
0.67
0.42

0.37
0.70
0.53
0.42
0.44

0.56
0.45
0.50
0.17
0.52

1 ปี

3 ปี

7.92 10.21
3.36 5.55
5.91 8.57
14.73 15.73
7.38 9.69

5 ปี

7.61
4.16
4.78
9.73
6.73

1 ปี

3 ปี

MER
(% ต่อ
ปีของ
NAV)

มูลค่า
ทรัพย์สิน
สุทธิ
(ร้อยล้าน
บาท)

PTR อายุ
(%) (เดือน)

1.70
1.31
1.89
1.11
1.68

2.846
1.070
11.437
12.078
5.286

50.63 140.09
9.43 90.00
30.64 149.86
1.93 66.33
39.43 134.21

ระดับ
ความเสี่ยง

5 ปี

12.23 13.20 13.88
6.63 7.91 8.48
9.89 10.43 11.25
9.25 9.89 10.32
11.01 11.88 12.57

6-7
5-6
6
7-8

ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา กรณีกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปัน
ผล และกรณีกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามลาดับ โดยจาแนกเป็น
1. ตั ว แปรที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ DEA ประกอบด้ วยปั จจั ย น าเข้ า 4 ตั วแปร คื อ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทน ย้ อนหลัง (Standard Deviation) 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี และค่ าธรรมเนีย มที่เรีย กเก็ บ จากกองทุ น (MER) และ
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ปัจจัยผลผลิต กรณีกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลมี 3 ตัวแปรคือ ผลการดาเนินงานย้อนหลัง (Return) 1 ปี 3 ปี และ 5
ปี แต่กรณีกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจะเพิ่มตัวแปรปันผลรายปี 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี รวมเป็น 6 ตัวแปร
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ การถดถอยลอจิสติก ประกอบด้วย ตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรทวิภาค โดยกาหนดให้
กองทุนที่มีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 1 และกองทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 0 ตัวแปรอิสระ มี 4 ตัวแปร คือ ขนาดของ
กองทุน (Size) อายุของกองทุน (Age) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio) และระดับความเสี่ยงของ
กองทุน (Risk level)

4. ผลการวิจัย
จากการประเมินประสิทธิภาพด้วยวิธี DEA พบว่ากองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล มีกองทุน ที่มีประสิทธิภาพ
จานวน 12 กองทุน จากกองทุนทั้งหมด 209 กองทุน เป็นกองทุนในตลาดเงิน 2 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 9 กองทุน และ
กองทุนดัชนี 1 กองทุน ค่าเฉลี่ยคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 0.386 เมื่อนาคะแนนประสิทธิภาพที่ได้มาคานวณค่าสหสัมพันธ์ส
เปียร์แมน กับปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน พบว่า คะแนนประสิทธิภาพจากวิธี DEA ของกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลตอบแทนระยะยาว และความสัมพันธ์ทางลบกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนทั้งระยะ
สั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (MER) ดังแสดงในตารางที่ 5 ดังนั้นกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพสูงมักเป็นกองทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และจะให้ความสาคัญกับผลตอบแทนระยะยาว โดยเป็นกองทุนที่มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทุน(MER) น้อย
กองทุ นที่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลมี กองทุ นที่ มีประสิ ทธิภาพ 12 กองทุน จาก 57 กองทุน เป็ นกองทุนตราสารทุ น 6
กองทุน กองทุนรวมผสม 2 กองทุน กองทุน LTF 1 กองทุน และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 3 กองทุน ค่าเฉลี่ยคะแนนประสิทธิภาพ
เท่ากับ 0.719 เมื่อนาคะแนนประสิทธิภาพที่ได้มาคานวณค่าสหสัมพันธ์สเปียร์แมน กับปั จจัยที่ใช้ในการประเมินพบว่า คะแนน
ประสิทธิภาพจากวิธี DEA ของกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเงินปันผลรายปี และผลการดาเนินงาน
ย้ อนหลั งในระยะปานกลาง และระยะยาว และมี สหสั มพั นธ์ท างลบกั บค่ าธรรมเนี ยมที่ เรีย กเก็ บจากกองทุ น (MER) แต่ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนย้อนหลัง ดังแสดงในตารางที่ 6 นั่นคือกองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มนี้
จะเน้นที่เงินปันผล และราคาหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยยอมรับความเสี่ยงได้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกองทุนตามวิธี DEA กรณีกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และกรณีกองทุนที่
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ตัวแบบ
จานวนกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
คะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย

กองทุนที่ไม่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล
12
0.386
0.266

กองทุนที่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล
12
0.719
0.233

ตารางที่ 5 สหสัมพั นธ์ส เปี ยร์แ มนระหว่างคะแนนประสิท ธิภาพและปัจจัยนาเข้ า ปั จจัย ผลผลิต กรณี กองทุนไม่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล
Efficient Return 1 Return 3 Return 5 SD 1
SD 3
SD 5
MER
Coefficient
1
0.129
0.125
.166*
-.203** -.247** -.288** -.484**
Sig. (2-tailed)
.
0.062
0.07
0.016
0.003
0
0
0
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ตารางที่ 6 สหสั มพั นธ์ สเปี ยร์แ มนระหว่ างคะแนนประสิท ธิภ าพและปั จจั ยนาเข้า ปั จจั ยผลผลิ ต กรณี กองทุ นที่ มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล
efficient Pun 1 Pun 2 Pun 3 Return 1 Return 3 Return 5 SD 1 SD 3 SD 5 MER
Coefficient
Sig. (21
0.159 .312* .306* 0.228 .351** .315* 0.028 -0.07 0.083 .358**
tailed)
.
0.237 0.018 0.021 0.089 0.007 0.017 0.836 0.605 0.54 0.006
* Pun 1, Pun 2, Pun 3 คือ เงินปันผลรายปี 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี ตามลาดับ
* Return 1, Return 3, Return 5 คือ ผลการดาเนินงานย้อนหลัง 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ตามลาดับ
* SD 1, SD 3, SD 5 คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการดาเนินงานย้อนหลัง 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ตามลาดับ
* MER คือ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ในการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความมีประสิทธิภาพของกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
และมีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก ผู้วิจัยได้พิจารณาความเกี่ยวพันเบื้องต้นจากสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สเปียร์แมนระหว่างปัจจัยต่างๆ กับคะแนนประสิทธิภาพของกองทุน ดัง ตารางที่ที่ 7 และ 10 จากการนาตัวแปร
เหล่านี้มาใช้ในการสร้างตัวแบบถดถอยลอจิสติก
ตารางที่ 7 สหสัมพันธ์สเปียร์แมนระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ กรณีกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
fund
size
age
PTR
risk
Correlation
Coefficient
1
0.204** 0.140* -0.034 0.303**
Sig. (2-tailed)
.
0.003
0.044 0.624 0.000
จากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน ในตารางที่ 7 กรณีกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล คะแนนประสิทธิภาพ
กับตัวแปรขนาดกองทุน และอายุกองทุน มีความสัมพันธ์ทางบวก ส่วนระดับความเสี่ยงกับ คะแนนประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์
ทางลบ
ตารางที่ 8 ค่าประมาณพารามิเตอร์ของการถดถอยลอจิสติก กรณีกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
size
age
PTR
risk
Constant

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

0.001
0.008
-0.004
-0.813
-0.624

0.001
0.005
0.006
0.193
0.981

3.650
2.871
0.533
17.813
0.405

1
1
1
1
1

0.056
0.090
0.465
0.000
0.524

1.001
1.009
0.996
0.444
0.536

95% C.I.for EXP(B)
Lower
Upper
1.000
1.002
0.999
1.018
0.984
1.008
0.304
0.647

จากตารางที่ 8 จะเห็ น ว่ า กรณี ก องทุ น ที่ ไ ม่ มี น โยบายจ่ ายเงิ น ปั น ผล ตั ว แปร ขนาด อายุ ส่ ง ผลทางบวกต่ อ
การมีประสิทธิภาพของกองทุน ระดับความเสี่ยงส่งผลทางลบต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.1
โดยอธิบายความหมายของค่าประมาณสัมประสิทธิ์ถดถอยจาก exp(B) ได้ดังนี้ หากขนาด (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ของกองทุน
รวมเพิ่ มขึ้น หนึ่ งร้อยล้านบาท โอกาสที่ กองทุนจะมี ประสิทธิ ภาพจะเพิ่ มขึ้น 0.001 เท่า หรือเพิ่ มขึ้น 0.1 % หากอายุ ของ
กองทุนรวมเพิ่มขึ้น 1 เดือน โอกาสที่กองทุนจะมีประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น 0.009 เท่า หรือเพิ่มขึ้น 0.9% และหากระดับความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย โอกาสที่กองทุนจะมีประสิทธิภาพลดลง 55.6% โดยหากนาตัวแบบการถดถอยลอจิสติกไปพยากรณ์
โอกาสที่กองทุนจะมีประสิทธิภาพจะพยากรณ์ได้ถูกต้องโดยเฉลี่ย ร้อยละ 91.9 แสดงดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ความน่าจะเป็นของการพยากรณ์ตัวแบบ กรณีกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
Observed
Step 1

fund

0
1
Overall Percentage

Predicted
fund
Percentage
Correct
0
1
185
12
93.9
5
7
58.3
91.9

a. The cut value is .200
ตารางที่ 10 สหสั ม พั น ธ์ ส เปี ย ร์ แ มนระหว่ างคะแนนประสิ ท ธิ ภ าพกั บ ตั วแปรที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ การถดถอยลอจิ ส ติ ก
กรณีกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
fund
1
.

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)

size
0.107
0.427

age
-0.124
0.357

PTR
-0.135
0.318

risk
0.169
0.209

ตารางที่ 11 ค่าประมาณพารามิเตอร์ของการถดถอยลอจิสติก กรณีกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
size
age
PTR
risk
Constant

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

0
0
-0.014
0.878
-6.264

0
0.005
0.012
0.645
4.145

0.038
0.006
1.396
1.853
2.284

1
1
1
1
1

0.845
0.94
0.237
0.173
0.131

1
1
0.986
2.406
0.002

95% C.I. for EXP(B)
Lower
Upper
1
1
0.99
1.009
0.964
1.009
0.68
8.516

สาหรับกรณีกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ทั้งสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปียร์แมน และค่าประมาณพารามิเตอร์ใน
สมการถดถอยลอจิสติก แสดงให้เห็นว่าตัวแปรลักษณะของกองทุนทั้ง 4 ตัวแปร ไม่มีความสัมพันธ์กับ การมีประสิทธิภาพของ
กองทุน

5. สรุปและอภิปรายผล
ในงานวิจัยนี้ ได้ประเมินประสิทธิภาพของกองทุนรวม 266 กองทุน โดยวิธี DEA และศึกษาความเกี่ยวพันระหว่าง
การมีประสิทธิภาพของกองทุนรวมที่ได้จากวิธี DEA กับตัวแปรลักษณะของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย ขนาดกองทุน อายุกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน และระดับความเสี่ยงของกองทุน พบว่า กรณีกองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนที่มี
ประสิ ทธิ ภาพส่วนใหญ่ จะเป็ นกองทุ นแบบหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง เช่ น กองทุนตราสารหนี้ โดยตั ว แปร ขนาด และอายุ ของ
กองทุน ส่งผลทางบวกต่อการมีประสิทธิภาพ ระดับความเสี่ยงส่งผลทางลบต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุน สาหรับกรณี
กองทุ นที่ มี น โยบายจ่ ายเงิ นปั นผล กองทุ น ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพส่ วนใหญ่ เป็ น กองทุ น ตราสารทุ น ที่ จ่ายปั นผลสู ง และอั ต รา
ผลตอบแทนสูงโดยตัวแปรลักษณะของกองทุนทั้ง 4 ตัวแปรที่ศึกษาไม่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุน
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในเบื้องต้น ซึ่งใช้ข้อมูลของกองทุนในช่วงกันยายน พ.ศ. 2561 เท่านั้น ซึ่งเป็นปีที่
การลงทุ น ในหุ้ น มี ค วามผั น ผวนสู ง กองทุ น ที่ ล งทุ น ในหุ้ น จึ ง ไม่ ค่ อยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อเที ยบกั บ กองทุ น ตราสารหนี้ ที่ มี
ผลตอบแทนที่แน่นอน ความเสี่ยงต่า ในการวิจัยต่อไปควรทาการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องหลายๆปี เพื่อให้ไ ด้กองทุนที่เหมาะสม
อย่างแท้จริง
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยสาหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทดสอบเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยสาหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม ได้แก่
การทดสอบที กาลั ง สองของโฮเทลลิ ง (H) การทดสอบด้ วยเครื่ องหมายหลายตั วแปร (S) และการทดสอบล าดั บ ที่ โ ดย
เครื่องหมายของวิลค็อกซันหลายตัวแปร (SR) โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาด
แบบที่ 1 และกาลังการทดสอบ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปรและการแจกแจงทีหลายตัวแปร กาหนดขนาด
ตัวอย่างเป็น 10, 20, 30 และ 50 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น 0.0, 0.2, 0.5 และ 0.8 ความแปรปรวนของ
ข้อมูลเป็น 1 และ 10 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และ 0.10 ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบ H มีความสามารถในการควบคุม
ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ดีที่สุด รองลงมาคือการทดสอบ SR และการทดสอบ S ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
กาลังการทดสอบพบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การทดสอบ H มีกาลังการทดสอบสูงสุดในทุกกรณี แต่ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10
การทดสอบ SR มีกาลังการทดสอบสูงสุดเป็นส่วนใหญ่ โดยกาลังการทดสอบของการทดสอบทั้ง 3 วิธี จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อมี
ขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น แต่จะมีค่าลดลงเมื่อตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น
คาสาคัญ: เวกเตอร์ค่าเฉลี่ย , การทดสอบทีกาลังสองของโฮเทลลิง , การทดสอบด้วยเครื่องหมายหลายตัวแปร, การทดสอบ
ลาดับที่โดยเครื่องหมายของวิลค็อกซันหลายตัวแปร
Abstract
The purpose of this research is to compare the efficiency of mean vector test statistics for one population:
Hotelling T-square test (H), Multivariate sign test (S) and Multivariate Wilcoxon signed-rank test (SR). The performance
of these statistics is compared using the capability to control probability of type I error and power of a test. The
study is performed on multivariate normal and multivariate t distributed data, with four levels of sample size: 10,
20, 30 and 50, four levels of correlation coefficient: 0.0, 0.2, 0.5 and 0.8, two levels of variance: 1 and 10, and two
significance levels: 0.05 and 0.10. The results show that H has the ability to control probability of type I error at
most, followed by SR and S respectively. When considering power of a test, it is found that H yields the highest
power of a test at 0.05 significance level in all cases, while SR mostly yields the highest power of a test at 0.10
significance level. In addition, power of a test for three test statistics tends to be higher as the sample size increases
were tends to be lower as variables are more related.
Keywords: Mean Vector, Hotelling T-square test, Multivariate sign test, Multivariate Wilcoxon signed rank test

1. บทนา
ในปัจจุบันงานวิจัยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจ การแพทย์ การศึกษา
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ จะมีตัวแปรหรือปัจจัยที่ ศึกษาเกี่ยวข้องหลายตัวแปร โดยตัวแปรเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเทคนิค
การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate analysis) จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร่วมในการวิเคราะห์ด้วย เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยสาหรับประชากรหนึ่งกลุ่มในการวิเคราะห์ห ลาย
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ตัวแปร เป็นการตรวจสอบว่าเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยของประชากรนั้นเป็นไปตามที่คาดว่าจะเป็นหรือไม่ ซึ่ง การทดสอบที่นิยมใช้ คือ
การทดสอบทีกาลังสองของโฮเทลลิง (Hotelling T-square test) โดยมีข้อตกลงดังนี้ คือ ประชากรมีการแจกแจงปรกติห ลาย
ตัวแปร (Multivariate normal distribution) หากข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อตกลง จะทาให้การทดสอบที กาลั ง
สองของโฮเทลลิงขาดความน่าเชื่อถือ สาหรับอีกหนึ่งทางเลือกในการทดสอบสมมุติฐานดังกล่าวสามารถทาได้โดยใช้การทดสอบ
ที่มีข้อกาหนดน้อยกว่า ที่เรียกว่า การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ (Non-parametric test) เช่น การทดสอบด้วยเครื่องหมาย
หลายตัวแปร (Multivariate sign test) และการทดสอบลาดับที่โดยเครื่องหมายของวิลค็ อกซันหลายตัวแปร (Multivariate
Wilcoxon signed-rank test) เป็นต้น
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมุ ติฐานเกี่ยวกับเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยสาหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม ในการ
วิเคราะห์หลายตัวแปรมีดังนี้ Hettmansperger et. al. (1997) ได้ศึกษาการทดสอบด้วยเครื่องหมายอันดับหลายตัวแปรของ
ตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม โดยทาการทดสอบประสิทธิภาพของการทดสอบเครื่องหมายอันดับสาหรับค่าคงที่-ฟังก์ชันเชิงเส้น (Affineinvariant signed-rank test) การทดสอบเครื่ องหมายอั นดั บ เชิ ง พื้ นที่ (Spatial signed-rank test) และการทดสอบด้ ว ย
เครื่องหมาย (Sign test) ภายใต้สถานการณ์ที่ประชากรมีการแจกแจงทีหลายตัวแปร (Multivariate t distribution) กาหนด
จานวนตัวแปรเป็น 1, 2, 3, 4, 6 และ 10 ขนาดตัวอย่างเป็น 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 และ  ผลการศึกษาพบว่าเมื่อข้ อมูล มี
การแจกแจงทีหลายตัวแปร การทดสอบเครื่องหมายอันดับสาหรับค่าคงที่ -ฟังก์ชันเชิงเส้นและการทดสอบเครื่องหมายอันดับ
เชิงพื้นที่ จะมีประสิทธิภาพดีใกล้เคียงกัน สาหรับงานวิจัยของ Oja and Randles (2004) ได้ศึกษาการทดสอบหลายตัวแปร
โดยใช้การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ สาหรับทดสอบเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยของประชากรหนึ่งกลุ่มในการวิเคราะห์หลายตัวแปร โดย
ทาการทดสอบประสิทธิภาพของการทดสอบเครื่องหมายหลายตัวแปร และการทดสอบเครื่องหมายอันดับหลายตัวแปร ภายใต้
สถานการณ์ที่ประชากรมีการแจกแจงทีหลายตัวแปร กาหนดจานวนตัวแปรเป็น 1, 2, 4 และ 10 ขนาดตัวอย่างเป็น 3, 6 และ
 ผลการศึกษาพบว่ าเมื่อจานวนตัวแปรเพิ่มขึ้นและขนาดตัวอย่างเล็กลง ประสิทธิภาพของการทดสอบเครื่องหมายหลายตัว
แปรและการทดสอบเครื่องหมายอันดับหลายตัวแปรจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่าการทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์มีประสิทธิภาพที่ดี เมื่อข้อมูลมีขนาดเล็กและ
ไม่มีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบทีกาลังสองของโฮเทลลิง
การทดสอบด้วยเครื่องหมายหลายตัวแปร และการทดสอบลาดับที่โดยเครื่องหมายของวิลค็ อกซันหลายตัวแปร ในการทดสอบ
สมมุติฐานเกี่ยวกับเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยของประชากรหนึ่งกลุ่ม ทั้งในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปรและการแจก
แจงทีหลายตัวแปร ภายใต้สถานการณ์ ที่ข้อมูลมีระดับความสัมพันธ์และความแปรปรวนที่แตกต่างกัน โดยใช้ความน่าจะเป็น
ของความผิ ด พลาดแบบที่ 1 (Type I error) และกาลั ง การทดสอบ (Power of a test) เป็ นเกณฑ์ ใ นการเปรียบเที ยบการ
ทดสอบ

2. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
2.1 การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร (Multivariate normal distribution)
เวกเตอร์ของตัวแปร x  ( X1, X 2 ,..., X p ) มีการแจกแจงปรกติที่ มีเ วกเตอร์ ของค่ าเฉลี่ ยเป็ น  และเมทริ กซ์
ความแปรปรวนร่ วม (Covariance matrix) คือ  หรือเขียนสั้น ๆ ว่า x N p (, ) โดยมีฟังก์ชันความหนาแน่ น ของ
ความน่าจะเป็นดังนี้
f ( x) 



1

2



p



1/2

e

1
 ( x   )1 ( x   )
2

(2.1)

โดยที่ p แทน จานวนตัวแปร
2.2 การแจกแจงทีหลายตัวแปร (Multivariate t distribution)
ให้  แทน เวกเตอร์ของค่าเฉลี่ย และ  แทน เมทริกซ์ความแปรปรวนร่ วม ดังนั้นฟังก์ชันความหนาแน่ น ของ
ความน่าจะเป็นของเวกเตอร์ x คือ
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2.3 การทดสอบที่ศึกษาในการวิจัย
การตั้งสมมุติฐานในการทดสอบเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยสาหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สามารถตั้งได้ดังนี้
H0 :   0
H1 :   0

2.3.1 การทดสอบทีกาลังสองของโฮเทลลิง (Hotelling T-square test:

T 2 ,H)

(2.3)

T 2  n(   )S 1 (   )

เมื่อ

แทน
n
แทน
แทน
S
(   ) แทน

แทน
แทน

โดยจะปฏิเสธสมมุติฐานว่างเมื่อ
T2

T2 

ค่าสถิติทดสอบ Hotelling ' s T
ขนาดตัวอย่าง
เมทริกซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม
เวกเตอร์ผลต่างของค่าเฉลี่ย
เวกเตอร์เฉลี่ยของตัวอย่าง
เวกเตอร์เฉลี่ยของประชากร
2

p(n  1)
F
n  p p, n  p

แทน ค่าวิกฤต F ที่ใช้ค่าองศาอิสระเท่ากับ p และ (n  p)
p
แทน จานวนตัวแปร
2.3.2 การทดสอบด้วยเครื่องหมายหลายตัวแปร (Multivariate sign test, S)

เมื่อ

Fp,n p

Sn*  S (nWˆ )1 S

เมื่อ

(2.4)

แทน ค่าสถิติทดสอบเครื่องหมายหลายตัวแปร
n
แทน ขนาดตัวอย่าง
S
แทน เวกเตอร์ผลรวมของเครื่องหมาย S  (S1, S2 ,..., S p )
Ŵ
แทน เมทริกซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม
โดยจะปฏิเสธสมมุติฐานว่างเมื่อ
Sn*

Sn*   2p( )

เมื่อ

 p2

แทน ค่าวิกฤต ที่ใช้ค่าองศาอิสระเท่ากับ p
p
แทน จานวนตัวแปร
2.3.3 การทดสอบลาดับที่โดยเครื่องหมายของวิลค็อกซันหลายตัวแปร (Multivariate Wilcoxon signed
rank test, SR)
วิธีการทดสอบมีขั้นตอนดังนี้
1. คานวณค่าความแตกต่างของค่าสังเกต xij กับค่าเฉลี่ย  คือ dij  xij  
2. เรียงลาดับ dij จากน้อยสุดไปมากที่สุดโดยไม่สนใจเครื่องหมาย ถ้า dij มีค่าเท่ากันหลายตัวให้หา
ค่าเฉลี่ยของอันดับเป็นอันดับเฉลี่ย
3. ให้แต่ละอันดับมีเครื่องหมายของ dij และให้ Q(dij ) แทน อันดับที่มีเครื่องหมายของ dij
4. หา T2n แทน เวกเตอร์ผลรวมของเครื่องหมายอันดับ โดย T2n  (T1, T2 ,..., Tp )
5. หา B2n แทน เมทริกซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของเครื่องหมายอันดับ
6. คานวณค่าสถิติทดสอบ โดย U  n1T2n B2n1T2n
โดยจะปฏิเสธสมมุติฐานว่างเมื่อ

(2.5)

U   2p( )
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบสาหรับทดสอบเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยสาหรับประชากรหนึ่งกลุ่มในการ
วิเคราะห์หลายตัวแปร ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของงานวิจัยดังนี้
1. กาหนดสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (  ) เท่ากับ 0.0, 0.2, 0.5 และ 0.8
2. กาหนดการแจกแจงของประชากรที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
2.1 กาหนดการแจกแจงภายใต้สมมุติฐานว่าง ( H ) โดยมี
0

ค่าเฉลี่ย

 
 
  

1 
 2 

 1 

และความแปรปรวน

2.1.1 การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร
กาหนด



0 
0 

  1,10
2

2.1.2 การแจกแจงทีหลายตัวแปร
กาหนด



0 
0 

  1,10
2

2.2 กาหนดการแจกแจงภายใต้สมมุติฐานทางเลือก
 

  

ค่าเฉลี่ย   

และความแปรปรวน

( H1 )

โดยมี

1 
 2 

 1 

2.2.1 การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร
กาหนด



0.5 1.0
0.5 , 1.0

  1,10
2

2.2.2 การแจกแจงทีหลายตัวแปร
กาหนด



0.5 1.0
0.5 , 1.0

  1,10
2

3. กาหนดขนาดตัวอย่าง (n) เท่ากับ 10, 20, 30 และ 50
4. กาหนดระดับนัยสาคัญของการทดสอบ (Level of significance) เป็น 0.05 และ 0.10
5. การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการจาลองค่าตัวแปรสุ่มตามการแจกแจงของประชากรที่กาหนด มีการทาซ้าจานวน 10,000
ชุด ในแต่ละสถานการณ์ และใช้โปรแกรม RStudio (Version 1.1.442) ในการประมวลผล
6. การศึกษาประสิท ธิภ าบของการทดสอบพิ จารณาจากความสามารถในการควบคุ มความน่ าจะเป็ นของความ
ผิดพลาดแบบที่ 1 และกาลังการทดสอบ

4. สรุปผลการวิเคราะห์
ผลการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 สามารถสรุปผลได้ดังนี้
จากตารางที่ 1 - 4 พบว่า การทดสอบ H สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ในทุกกรณีที่
ศึกษา สาหรับการทดสอบ S และการทดสอบ SR สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้มากขึ้นเมื่ อ
ระดับนัยสาคัญเพิ่มขึ้น
2. การเปรียบเทียบสถิติทดสอบที่มกี าลังการทดสอบสูงสุด สามารถสรุปได้ดังนี้
จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบกาลังการทดสอบ กรณีความแปรปรวนเป็น 1 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า เมื่อ
ข้อมูลมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การทดสอบ H มีกาลังการทดสอบสูงสุด รองลงมาคือการทดสอบ SR และการทดสอบ
S มีอานาจการทดสอบน้อยที่สุด และเมื่อข้อมูลการแจกแจงทีหลายตัวแปร ส่วนใหญ่การทดสอบ H มีกาลังการทดสอบสู ง สุด
การทดสอบ SR จะมีกาลังการทดสอบสูงสุด ที่ขนาดตัวอย่าง 20 และ 30 สถิติทดสอบ S จะมีกาลังการทดสอบสูงสุด ที่ขนาด
ตัวอย่าง 30
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จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบกาลังการทดสอบ กรณีความแปรปรวนเป็น 10 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า เมื่อ
ข้อมูลมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การทดสอบ H จะมีกาลังการทดสอบสูงสุดทุกกรณี และเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงที
หลายตัวแปร ส่วนใหญ่การทดสอบ H จะมีกาลังการทดสอบสูงสุด รองลงมาคือการทดสอบ SR
จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบกาลังการทดสอบ กรณีความแปรปรวนเป็น 1 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 พบว่า เมื่อ
ข้อมูลมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การทดสอบ H จะมีกาลังการทดสอบสูงสุด ที่   (0.5,0.5) สาหรับการทดสอบ
SR จะมีกาลังการทดสอบสูงสุดที่   (0.5,0.5) และเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงทีหลายตัวแปร การทดสอบ H จะมีกาลังการ
ทดสอบสู ง สุ ด ที่ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พั น ธ์ 0.0 และ 0.2 ส าหรั บ การทดสอบ SR จะมี ก าลั ง การทดสอบสู ง สุ ด ที่
  (0.5,0.5) ขนาดตัวอย่าง 30 และ 50
จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบกาลังการทดสอบ กรณีความแปรปรวนเป็น 10 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 พบว่า เมื่อ
ข้อมูลมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การทดสอบ H และการทดสอบ SR มีกาลังการทดสอบใกล้เคียงกัน และเมื่อข้อมูล มี
การแจกแจงทีหลายตัวแปร ส่วนใหญ่การทดสอบ SR จะมีกาลังการทดสอบสูงสุด รองลงมาคือการทดสอบ H
จากการศึกษากาลังการทดสอบของการทดสอบทั้ง 3 วิธี พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนใหญ่ การทดสอบ H มี
กาลังการทดสอบสูงสุด รองลงมาคือ การทดสอบ SR สาหรับการทดสอบ S มีกาลังการทดสอบต่าสุด และที่ระดับนัยสาคัญ
0.10 การทดสอบ SR มีกาลังการทดสอบสูง สุด เป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมาคือ การทดสอบ H ส่วนการทดสอบ S มีกาลั ง การ
ทดสอบต่ าสุ ด นอกจากนี้ กาลั ง การทดสอบของการทดสอบทั้ ง 3 วิ ธี จะมี ค่ าเพิ่ มขึ้ น ถ้ า  เปลี่ ย นจาก (0.5,0.5) เป็ น
(1.0,1.0) และเมื่ อ ขนาดตั ว อย่ า งเพิ่ ม ขึ้ น ก าลั ง การทดสอบของการทดสอบก็ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น แต่ จ ะมี ค่ า ลดลงเมื่ อ ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์กันมากขึ้น
ตารางที่ 1 กาลังการทดสอบ กรณีความแปรปรวนเป็น 1 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
n

10

20

30

50


0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8

การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร
  (0.5,0.5)

H
0.3648
0.3154
0.2497
0.2200
0.7445
0.6540
0.5519
0.4809
0.9159
0.8584
0.7732
0.6857
0.9938
0.9810
0.9535
0.9072

S
0.2784
0.2659
0.2491
0.7461
0.6935
0.0631
0.5668
0.9396
0.9123
0.8619
0.7924

SR
0.6967
0.6176
0.5272
0.4545
0.8991
0.8388
0.7468
0.6641
0.9929
0.9788
0.9456
0.9011

การแจกแจงแบบทีหลายตัวแปร

  (1.0,1.0)

H
S
0.9119 0.7628
0.8672 0.7247
0.7638 0.6353
0.6814
0.9995
0.9979
0.9913
0.9794
1.0000 0.9997
1.0000 0.9990
0.9999 0.9942
0.9993 0.9722
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 0.9986

SR
0.6295
0.9996
0.9982
0.9910
0.9727
1.0000
1.0000
0.9996
0.9990
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

  (0.5,0.5)

H
0.8442
0.7766
0.6856
0.6069
0.9985
0.9951
0.9816
0.9625
1.0000
1.0000
0.9997
0.9990
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

S
0.7294
0.6825
0.6158
0.9998
0.9983
0.9941
0.9713
1.0000
1.0000
1.0000
0.9978

SR
0.9986
0.9944
0.9828
0.9610
1.0000
1.0000
0.9998
0.9981
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

  (1.0,1.0)

H
0.9270
0.8837
0.8074
0.7575
0.9998
0.9988
0.9925
0.9840
1.0000
1.0000
0.9999
0.9996
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

S
1.0000
0.9848
0.9641
0.8895
0.8453
0.999
0.9981
0.9783
1.0000
1.0000
1.0000
0.9986

SR
0.9103
0.9993
0.9986
0.9949
0.9841
1.0000
1.0000
1.0000
0.9997
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

หมายเหตุ: ตัวหนาและขีดเส้นใต้ แทน กาลังการทดสอบสูงสุด และ - แทน ไม่สามารถคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาด
แบบที่ 1 ได้
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ตารางที่ 2 กาลังการทดสอบ กรณีความแปรปรวนเป็น 10 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
n



การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร
  (0.5,0.5)

10

20

30

50

0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8

H
0.5190
0.4557
0.3819
0.3354
0.8452
0.7761
0.6846
0.6190
0.9572
0.9264
0.8679
0.7972
0.9975
0.9926
0.9764
0.9507

S
0.6745
0.6399
0.5840
0.5293
0.8573
0.8194
0.7683
0.7071
0.9724
0.9547
0.9256
0.8723

SR
0.8298
0.7604
0.6897
0.6150
0.9552
0.9189
0.8590
0.7815
0.9981
0.9931
0.9769
0.9503

การแจกแจงแบบทีหลายตัวแปร

  (1.0,1.0)

H
0.9675
0.9382
0.8817
0.8274
0.9999
0.9998
0.9972
0.9910
1.0000
1.0000
1.0000
0.9996
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

S
0.9929
0.9879
0.9698
0.8971
1.0000
0.9997
0.9976
0.9769
1.0000
1.0000
1.0000
0.9980

SR
1.0000
0.9998
0.9976
0.9913
1.0000
1.0000
1.0000
0.9997
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

  (0.5,0.5)

H
0.4682
0.3963
0.3548
0.3063
0.8065
0.7398
0.6479
0.5806
0.9453
0.9033
0.8341
0.7758
0.9975
0.9916
0.9711
0.9426

S
0.6598
0.6257
0.5804
0.5075
0.8453
0.8164
0.7557
0.6957
0.9704
0.9545
0.9192
0.8731

SR
0.4439
0.8306
0.7343
0.6504
0.5870
0.9417
0.9050
0.8364
0.7763
0.9962
0.9896
0.9731
0.9441

  (1.0,1.0)

H
0.9270
0.8837
0.8074
0.7575
0.9998
0.9988
0.9925
0.9840
1.0000
1.0000
0.9999
0.9996
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

S
1.0000
0.9848
0.9641
0.8895
0.8453
0.999
0.9981
0.9783
1.0000
1.0000
1.0000
0.9986

SR
0.9103
0.9993
0.9986
0.9949
0.9841
1.0000
1.0000
1.0000
0.9997
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

หมายเหตุ: ตัวหนาและขีดเส้นใต้ แทน อานาจการทดสอบสูงสุด และ - แทน ไม่สามารถคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาด
แบบที่ 1 ได้
ตารางที่ 3 กาลังการทดสอบ กรณีความแปรปรวนเป็น 1 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10
n



การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร
  (0.5,0.5)

10

20

30

50

0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8

H
0.0758
0.0728
0.0706
0.0615
0.1235
0.1193
0.0882
0.0864
0.1675
0.1439
0.1274
0.0884
0.2578
0.2364
0.1833
0.1609

S
0.0662
0.0658
0.0714
0.1215
0.1159
0.1075
0.1034
0.1757
0.1598
0.1461
0.1337

SR
0.0923
0.0874
0.1491
0.1306
0.1162
0.0988
0.2500
0.2090
0.1751
0.1511

การแจกแจงแบบทีหลายตัวแปร

  (1.0,1.0)

H
0.1632
0.1730
0.1273
0.1106
0.3602
0.3026
0.2470
0.2156
0.5248
0.4589
0.3760
0.3167
0.7844
0.7069
0.6055
0.5179

S
0.1397
0.1377
0.1812
0.3592
0.3286
0.2759
0.2554
0.5873
0.5316
0.4662
0.3928

SR
0.2792
0.2293
0.4884
0.4353
0.3544
0.2984
0.7700
0.6860
0.5859
0.5047

  (0.5,0.5)

H
0.1115
0.0999
0.0888
0.0865
0.1545
0.1378
0.1173
0.1083
0.2581
0.2086
0.1751
0.1540

S
0.0691
0.0629
0.0638
0.1198
0.1092
0.1063
0.0949
0.1744
0.1548
0.1488
0.1227

SR
0.0902
0.0817
0.1521
0.1228
0.1096
0.0967
0.2437
0.2105
0.1772
0.1544

  (1.0,1.0)

H
0.3339
0.2893
0.2326
0.1971
0.5068
0.4319
0.3480
0.3039
0.7728
0.6869
0.5864
0.5090

S
0.1360
0.1252
0.1161
0.3510
0.3259
0.2894
0.2532
0.5845
0.5160
0.4736
0.4051

SR
0.2613
0.2212
0.4896
0.4194
0.3379
0.2886
0.7512
0.6739
0.5759
0.4902

หมายเหตุ: ตัวหนาและขีดเส้นใต้ แทน กาลังการทดสอบสูงสุด และ - แทน ไม่สามารถคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาด
แบบที่ 1 ได้
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ตารางที่ 4 กาลังการทดสอบ กรณีความแปรปรวนเป็น 10 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10
การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร

n

10

20

30

50


0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8
0.0
0.2
0.5
0.8

  (0.5,0.5)

H
0.1510
0.1346
0.1335
0.1258
0.2034
0.1854
0.1703
0.1547
0.2601
0.2342
0.2078
0.1806
0.3770
0.3315
0.2823
0.2552

S
0.1710
0.1584
0.1541
0.2761
0.2134
0.2102
0.1898
0.3985
0.2780
0.2592
0.2328
0.2168

SR
0.1333
0.2047
0.1863
0.1597
0.1543
0.2606
0.2298
0.2091
0.1914
0.3590
0.3225
0.2844
0.2575

การแจกแจงแบบทีหลายตัวแปร

  (1.0,1.0)

H
0.2870
0.2511
0.2153
0.2050
0.4910
0.4419
0.3707
0.3246
0.6602
0.5947
0.5034
0.4483
0.8695
0.8065
0.7203
0.6389

S
0.3753
0.3477
0.3290
0.2761
0.5159
0.4743
0.4323
0.3985
0.6998
0.6545
0.6024
0.5240

SR
0.2579
0.4752
0.4258
0.3725
0.3267
0.6444
0.5813
0.5085
0.4484
0.8646
0.7923
0.7241
0.6432

  (0.5,0.5)

H
0.1277
0.1284
0.1925
0.1720
0.1603
0.1514
0.2536
0.2329
0.1976
0.1795
0.3724
0.3229
0.2789
0.2460

S
0.1707
0.1665
0.1496
0.1341
0.2200
0.2017
0.1924
0.1803
0.2804
0.2527
0.2322
0.2122

SR
0.1971
0.1851
0.1627
0.1612
0.2465
0.2474
0.2018
0.2020
0.3564
0.3601
0.2810
0.2738

  (1.0,1.0)

H
0.2557
0.2300
0.4646
0.4067
0.3497
0.3033
0.6182
0.5675
0.4860
0.4347
0.8583
0.7867
0.7054
0.6314

S
0.3568
0.3356
0.3132
0.2744
0.4901
0.4748
0.4214
0.3947
0.7049
0.6545
0.5959
0.5225

SR
0.4642
0.4098
0.3560
0.3113
0.6376
0.5685
0.4905
0.4398
0.8547
0.7875
0.7066
0.6326

หมายเหตุ: ตัวหนาและขีดเส้นใต้ แทน กาลังการทดสอบสูงสุด และ แทน ไม่สามารถคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาด
แบบที่ 1 ได้

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษานี้พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 การทดสอบ SR เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 การทดสอบ H เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุกกรณีที่ศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณ์ ที่
ศึกษานั้น ข้อมูลมีการแจกแจงที่มีลักษณะสมมาตร คล้ายกับการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร ทาให้ข้อมูลมีลักษณะที่สอดคล้อง
กับข้อตกลงของการทดสอบ H จึงส่งผลให้การทดสอบ H ยังคงมีประสิทธิภาพที่ดี สาหรับข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้ง
ต่อไป การศึกษานี้สนใจศึกษาเฉพาะข้อมูลที่มีลักษณะสมมาตร ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลในลักษณะอื่น ๆ ด้วย เช่น ข้อมูลที่มี
การแจกแจงไม่สมมาตร เป็นต้น ในโอกาสต่อไปอาจจะศึกษาในกรณีที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งกลุ่ม และศึกษาในกรณี ที่ มีตั ว
แปรมากกว่า 2 ตัวเป็นต้น

6. เอกสารอ้างอิง
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การใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณฝนรวมรายปีของประเทศไทย
Using Generalized Linear Model for Studying Factors Effect to
Total Annual Rainfall of Thailand
สุรพันธ์ ยืนชีวิต และ สุจิตตา สุระภี*
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*Corresponding Author: sujitta.s@msu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อ หาปั จจั ยทางสภาพอากาศที่มีผ ลต่อปริ มาณฝนรวมรายปีข องประเทศไทย โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นรายจังหวัด ในแต่ละจังหวัดเก็บข้อมูลเป็นรายปีตั้งแต่ พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี เก็บข้อมูล
เฉพาะจั ง หวั ด ที่ มี ส ถานี อุตุ นิย มวิ ท ยาทั้ ง หมด 65 จั ง หวั ด วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล แยกเป็ นรายปี โ ดยใช้ ตั วแบบเชิ ง เส้ นนั ย ทั่ วไป
(Generalized linear Model) ซึ่งเป็นตัวแบบที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ โดยที่ตัวแปรตามไม่มี
ข้อจากัดว่าต้องมีการแจกแจงปรกติ
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ
ฝนรวมโดยพิจารณาที่ค่า MAPE AIC และค่าสถิติดีเวียนช์ที่ต่าที่สุด คือ ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปที่มีองค์ประกอบเชิงสุ่มเป็นการ
แจกแจงแกมมาและอินเวอร์สเกาส์เซียนโดยมีฟังก์ชันเชื่อมโยงเป็นฟังก์ชันผกผัน โดยในปี พ.ศ. 2556 –2557 และปี พ.ศ. 2560
พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวมในทิศทางเดียวกัน คืออุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ความเร็ว
ลมเฉลี่ยและอุณหภูมิตุ้มแห้งเฉลี่ยจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กับปริมาณฝนรวมในทิศทางเดียวกันคือ อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและความเร็วลมเฉลี่ย จะมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม และในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวมในทิศทางเดียวกันคือ ปริมาณเมฆ
เฉลี่ย ส่วนอุณหภูมิสูงสุดและความเร็วลมเฉลี่ย จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณฝนรวมต่อปี
คาสาคัญ: ปริมาณฝนรวม, ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป, การแจกแจงแกมมา, การแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน
Abstract
This research aims to find the weather factors affecting Thailand total rainfall. The data were collected
from the year 2013-2017 in 65 provinces where Meteorological Department is located. For analyzing data, we
use generalized linear model which is the model used to study the relationship between the dependent
variable and independent variables in which dependent variable is not normally distributed and inconstant
variances.
The results show that the suitable models by considering the minimum values of MAPE AIC and
Deviance in the year 2013-2017 are generalized linear models for Gamma and Inverse Gaussian distribution
with inverse link. In 2013-2014 and 2017, the variable affecting total rainfall in the positive way is the average
of minimum temperature. In another way, the average of highest temperature, wind speed and dry
temperature affect in the opposite way. For 2015, the variable affecting the total rainfall in a positive way is
the average minimum temperature, but the average of highest temperature and wind speed affect in the
opposite way. For 2016, the variable which is effected to total rainfall in positive way is the average of amount
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cloud, but the average of highest temperature and wind speed have affected on the total rainfall in opposite
way.
Keywords: Total Rainfall, Gamma distribution, Inverse Gaussian distribution, Generalized Linear Model

1. บทนา
เนื่องจากปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงไปทั่วโลก เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น มีช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแห้งแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ฤดู
ฝนจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้น สภาวะอากาศแปรปรวนรุนแรงเหล่านี้สร้างความเสียหายและคร่าชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผล
มาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกทั้งทางและตรงทางอ้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณ
ขยะ การตัดไม้ทาลายป่า และนอกจากนี้ยังเกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติที่สั งเกตได้ในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้าฝน ฤดูกาล ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตเพื่อที่จะต้องปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ
จากการจัดอันดับดัชนีความเสี่ยงจากสภาพอากาศโลกระหว่างปี 1997–2016 ในรายงาน Global Climate Risk
Index 2018 ไทยขยั บ ขึ้ น อั น ดั บ 9 ของโลกแล้ ว พบอุ ท กภั ย ปี ล่ า สุ ด สร้ า งความเสี ย หาย ต่ อ ภาคการเกษตรไ ทย
ถึง 14,198.21 ล้านบาท (Germanwatch and Munich Re NatCatSERVICE, ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ อการเปลี่ย นแปลง
สภาพอากาศภูมิอากาศระหว่างปี 1976-2016, 2560) ซึ่งพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ โดยเฉพาะผลกระทบจากปริมาณน้าฝน ซึ่งในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้
ส่งผลกระทบต่อบางพื้นที่ในประเทศให้มีปริมาณน้าฝนมากและบางพื้นที่ปริมาณน้อย จึงทาให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ตามลาดับ ปริมาณน้าฝนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนาไปสู่ปัญหาในการจัดสรรทรัพยากรน้า แม้ที่ผ่านมาจานวนพื้นที่ ที่เสียหาย
ทางการเกษตรในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ต่ ากว่ าระดับ 5 ล้านไร่ แต่ในบางปีก็มีร ะดับ น้ าท่ วมสูง และพื้ นที่ การเกษตร
เสียหายมากกว่า 5 ล้านไร่ เช่น ปี 2551, 2553 และ 2554 โดยเฉพาะสถานการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ทา
ให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายมากถึง 12.22 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 1.289 ล้านราย (ศูนย์ติดตามและ
พยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร KU – OAE Foresight Center: KOFC, 2561) ดังนั้น ปริมาณน้าฝนจึงเป็นปัจจัยสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตและผลผลิตทางการเกษตร เพราะเกษตรกรต้องอาศัยปริมาณน้าฝนที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและการเจริญเติบโต
ของสิ่งมีชีวิต ถ้าเราทราบ ตัวแปรที่ส่งผลต่อปริมาณฝนของแต่ละปี จะเป็นประโยชน์ให้หน่ วยงานที่เกี่ย วข้ องนาไปวางแผน
รองรับปริมาณฝนในแต่ละปี ที่อาจจะเกิดภาวะแห้งแล้งหรือน้าท่วม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจหาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฝนรวม โดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized linear Model)
ซึ่งเป็นตัวแบบที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ โดยที่ตัวแปรตามไม่ได้มขี ้อจากัดที่ต้องมีการแจกแจง
ปรกติ ผู้วิจัยได้พิจารณาข้อมูลปริมาณฝนรวมต่อปีรายจังหวัดตามสถานีหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น แล้วพบว่าตั วแปร
ตามไม่ ไ ด้ มี ก ารแจกแจงปรกติ ดั ง นั้ น ตั ว แบบเชิ ง เส้ น นั ย ทั่ ว ไปจึ ง เป็ น ตั ว แบบที่ เ หมาะสมกว่ า ตั ว แบบเชิ ง เส้ น ดั้ ง เดิ ม
(Classical linear Model) ที่ซึ่งต้องตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น โดยข้อตกลงเบื้องต้นของตัวแบบเชิงเส้นดั้งเดิมคือ ตัวแปรตาม
Y ต้องมีการแจกแจงปรกติและมีค่าความแปรปรวนคงที่ ในงานวิจัยนี้ ตัวแปรตาม Y ไม่ได้มีการแจกแจงปรกติ จึงตรวจสอบ
ก่อนว่ามีการแจกแจงแบบใด โดยตรวจสอบว่ามีการแจกแจงแกมมา (Gamma Distribution) หรือการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์
เซียน (Inverse Gaussian Distribution) หรือไม่ ทั้งสองการแจกแจงนั้นเป็นการแจกแจงที่มีฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะ
เป็นจัดอยู่ในวงศ์เลขชี้กาลัง และเป็นการแจกแจงที่มีลักษณะเบ้ขวาและสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลปริมาณฝนรวมของ
ประเทศไทย โดยผลการศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้วางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาปัจจัยทางสภาพอากาศที่มีผลต่อปริมาณฝนรวมของประเทศไทย
2. เพื่อสร้างสมการที่เหมาะสมในการแสดงความสั มพั นธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมกับปั จจัยทางสภาพอากาศต่ างๆ
ที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมของประเทศไทย
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3. สมมติฐานการวิจัย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ความเร็วลมเฉลี่ย ปริมาณเมฆบนท้องฟ้าเฉลี่ย และอุณหภูมิตุ้มแห้งเฉลี่ยเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมของประเทศไทย

4. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
หลังจากรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสร้างฮิตโตแกรมของตัวแปรปริมาณฝนรวม เพื่อพิจารณาลักษณะของการแจกแจงเบื้องต้น ส่วนตัวแบบที่ใช้ในการศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระจะใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปที่พิจารณาการแจกแจงที่แท้จริงของตัวแปรตาม
4.1 ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปและตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป
ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized Linear Model: GLMs) ถูกพัฒนามาจากตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป (General
Linear Model: LM) หรือตัวแบบเชิงเส้นดั้งเดิม (Classical Linear Model) เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
แทนด้วย Y (Dependent Variable) กับตัวแปรอิสระ แทนด้วย X (Independent Variable) โดยรูปแบบของตัวแบบเชิงเส้น
ทั่วไปคือ Y  f (x, β)  
โดยที่ f ( x, β) เป็นฟังก์ชันระหว่างตัวแปรอิสระ x และพารามิเตอร์ β
Y แทน ตัวแปรตาม
x แทน ค่าของตัวแปรอิสระ
β เป็นเวกเตอร์ของค่าสัมประสิท ธิ์ที่แทนอัต ราการเพิ่มหรื อลดลงของค่ าเฉลี่ยของตั วแปรตาม Y เมื่ อ
กาหนดตัวแปรอิสระ X
 เป็นค่าความคลาดเคลื่อน
ถ้า f ( x, β) เป็นฟังก์ชันของค่าเฉลี่ย จะสามารถเขียนตัวแบบใหม่ได้ดังนี้
Y  y x  

ถ้า

จะถูกเรียกว่าตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Model)
การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป (General Linear Model: LM) พบว่ามีข้อจากัดในการใช้ดังนี้
1. ตัวแปรตาม Y ต้องเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง (Continuous Random Variable)
2. ค่าความคลาดเคลื่อนต้องมีการแจกแจงปรกติ (Normal Distribution)
3. ค่าความคลาดเคลื่อนต้องมีความแปรปรวนคงที่ (Constant Variance)
ซึ่งถ้าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปรกติและมีความแปรปรวนคงที่ เราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวแปรตามจะมีการ
แจกแจงปรกติและมีความแปรปรวนคงที่เช่นเดียวกัน และเนื่องจากลักษณะของข้อมูลปริมาณฝนรวมในประเทศไทยรายจังหวัด
มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อจากัดในการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงเส้น ทั่วไปนี้ เพราะบางจังหวัดมีปริมาณฝนสูงบางจังหวัดมีปริมาณ
ฝนน้ อย ด้ วยสาเหตุ ดั ง กล่ าวจึ ง ได้ ใ ช้ ตั วแบบเชิ ง เส้ น นั ย ทั่ วไป (Generalized Linear Models : GLMs) ในการพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อให้สามารถรองรับกับข้อมูลที่มีค่าต่อเนื่องแต่ไม่ได้มีการแจกแจงปรกติ ตลอดจนข้อมูลที่มีค่าความ
แปรปรวนไม่คงที่ และที่สาคัญคือในวิธีการวิเคราะห์ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปจะมีทางเลือกให้เลือกหลากหลายในส่วนประกอบ
เชิงสุ่มคือส่วนประกอบเชิงสุ่มไม่จาเป็นต้องมีการแจกแจงปรกติและฟังก์ชันเชื่อมโยงมีให้เลือกหลายรูปแบบและเป็นอิสระกับ
ส่วนประกอบเชิงสุ่ม
ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปเป็นตัวแบบที่ถูกแนะนาครั้งแรกโดย Nelder & Nedderburn (1972) โดยส่วนประกอบของ
ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ (Agresti, 1996)
1. ส่วนประกอบเชิงสุ่ม (Random Component)
ส่วนประกอบเชิงสุ่มจะเป็นส่วนประกอบที่หมายถึง ตัวแปรตามหรือตัวแปรตอบสนอง (Response Variable : Y )
และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรตอบสนอง โดยกาหนดให้ Y1 ,Y2 ,..., YN ต้องเป็นอิสระกัน และมีฟังก์ชันการแจก
แจงความน่าจะเป็น (Probability Function) อยู่ในวงศ์เลขชี้กาลัง (Exponential Family) เช่น การแจกแจงปรกติ (Normal
Distribution) การแจกแจงทวินาม (Binomial Distribution) การแจกแจงปัวซง (Poisson Distribution) การแจกแจงแกมมา
(Gamma Distribution ) และการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน (Inverse – Gaussian Distribution) เป็นต้น
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(สุจิตตา, 2560) โดยฟังก์ชันความน่าจะเป็นที่อยู่ในวงศ์เลขชี้กาลังคือ ฟังก์ชันความน่าจะเป็นที่สามารถเขียนอยู่ในรูป
 y  b( )

f ( y  , )  exp
 c( y, )
 a( )


เมื่อ

แทน คานอนิคัลพารามิเตอร์ (canonical parameter)
แทน พารามิเตอร์การกระจาย (dispersion parameter)
b  แทน ฟังก์ชันของพารามิเตอร์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรสุ่ม y
c y,  แทน ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มกับพารามิเตอร์การกระจาย



(Faraway, 2016)
2. ส่วนประกอบเชิงระบบ (Systematic Component)
ส่วนประกอบเชิงระบบ หมายถึงตัวแปรอิสระหรือตัวแปรอธิบายผล (Explanatory Variables : X ) ทุกตัวซึ่งเป็นตัว
แปรที่ ถู กใช้ ใ นการพยากรณ์ แ ละถู กกาหนดให้ อยู่ใ นรูป การรวมตั วกั นเชิ ง เส้ นของพารามิ เตอร์ (Linear Combination of
Parameter) นั่นคือจะจัดอยู่ในรูป
  1 x1  ...   k xk

ถ้าส่วนประกอบเชิงระบบอยู่ในรูปการรวมตั วกั นเชิงเส้ นในลักษณะนี้เราจะเรียกอี กอย่ างว่า ตัวพยากรณ์เชิงเส้ น
(Linear Predictor)
3. ฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link Function)
ฟั ง ก์ ชั นเชื่ อมโยงเป็ นฟั ง ก์ ชั นเชื่ อมโยงระหว่ างส่ ว นประกอบเชิ ง สุ่ มและส่ ว นประกอบเชิ ง ระบบ นั่ นหมายถึ ง
เรากาลังพิจารณาว่า   E( y x) จะมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับตัวแปรอิสระที่อยู่ในรูปตัวพยากรณ์เชิงเส้น โดยที่
g ( )    1 x1  ...   k xk

ฟังก์ชัน g . จะถูกเรียกว่าฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link Function) ซึ่งต้องเป็นฟังก์ชันทางเดียวและสามารถหาอนุพั นธ์ ได้
(Monotonic and differentiable function) โดยฟังก์ชันเชื่อมโยงที่ง่ายที่สุดก็คือ g     เราจะเรียกฟังก์ชันเชื่อมโยงนี้ ว่า
ฟังก์ชันเชื่อมโยงเอกลักษณ์ (Identity Link) ดังนั้นตัวแบบเชิงเส้นสาหรับค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม ที่มีฟังก์ชันเชื่อมโยงเป็ น
ฟังก์ชันเชื่อมโยงเอกลักษณ์จะเขียนอยู่ในรูป
    1 x1  ...   k xk

ซึ่งถ้า Y มีการแจกแจงปรกติตัวแบบนี้จะเป็นรูปแบบของตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป สาหรับฟังก์ชันเชื่อมโยงอื่น คือฟังก์ชัน
ที่เปลี่ยนตัวแบบที่อยู่ในรูปค่าเฉลี่ยให้อยู่ในรูปที่ไม่เป็นเชิงเส้นของค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เชื่อมโยงกับตัวพยากรณ์เชิงเส้น ยกตัวอย่ าง
เช่น กาหนดให้ฟังก์ชันเชื่อมโยงเป็น g()  log() ถ้า  มีค่าเป็นบวกเราจะเรียกฟังก์ชันเชื่อมโยงนี้ว่า
“log
link” ดั ง นั้ นตั วแบบเชิ ง เส้ นนั ย ทั่ วไป (GLMs) ที่ ใ ช้ “log link” เป็ นฟั ง ก์ ชั นเชื่ อมโยง จะถู กเรี ย กว่ า ตั วแบบล็ อกเชิ ง เส้ น
(loglinear model) จะอยู่ในรูป
log     1 x1  ...   k xk
แต่ ถ้ าฟั ง ก์ ชั นเชื่ อ มโยงเป็ น

  

g ( )  log
1  

ซึ่ ง ก็ คื อ log ของ odds เราจะเรี ย กว่ า “logit link” ดั ง นั้ น

ตัวแบบที่มีฟังก์ชันเชื่อมโยงเป็น logit link จะถูกเรียกว่าตัวแบบโลจิท (logit model) จะอยู่ในรูป
  
    1 x1  ...  k xk
log
1  

สาหรับงานวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากตัวแปรตาม Y เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องจึงตรวจสอบว่า Y มีการแจกแจง
ปรกติหรือไม่ กรณีที่ไม่ไ ด้ มีการแจกแจงปรกติ จะตรวจสอบว่ ามี การแจกแจงแกมมา (Gamma Distribution) หรือมี การ
แจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน (Inverse Gaussian Distribution)
ในกรณีที่ Y มีการแจกแจงแกมมา (Gamma Distribution) จะมีฟังก์ชันเชื่ อมโยงคานอนิคัล เป็ น Inverse ซึ่ง มี
รูปแบบของตัวแบบดังนี้
 1    1 x1  ...  k xk

ในกรณี ที่ Y มี การแจกแจงอิ นเวอร์ ส เกาส์ เ ซี ย น (Inverse - Gaussian Distribution) จะมี ฟั ง ก์ ชั นเชื่ อมโยง
คานอนิคัลเป็น Inverse – square ซึ่งมีรูปแบบของตัวแบบดังนี้
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 2    1 x1  ...  k xk

ตารางที่ 1 ชนิดของตัวแบบจาแนกตามการแจกแจงของส่วนประกอบเชิงสุ่มและฟังก์ชันเชื่อมโยง
การแจกแจงของประกอบ ฟังก์ชันเชื่อมโยงคานอนิคัล ส่วนประกอบเชิงระบบ
ตัวแบบ
ตัวแปรสุ่ม
(canonical link function)
(systematic
(model)
(random component)
component)
Normal
Identity
ตัวแปรต่อเนื่อง
Regression Model
Normal
Identity
ผสม
Analysis of Variance Model
Gamma
Inverse
ผสม
Gamma GLMs
Inverse Gaussian
Inverse-square
ผสม
Inverse Gaussian GLMs
ที่มา: Agresti (1996) และ Faraway (2016)
ในการวิเคราะห์ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปไม่ได้มีข้อจากัดว่าฟังก์ชันเชื่อมโยงต้องเป็นฟังก์ ชันเชื่อมโยงคานอนิคัล
เท่านั้น สามารถเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยงใดก็ได้
4.2 ลักษณะการแจกแจงทีศ่ ึกษา
4.2.1 การแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)
การแจกแจงแกมมามักจะใช้ในการบรรยายตัวแปรสุ่มซึ่งเป็นผลจากการวัดใดๆ ที่มีค่าไม่เป็นลบ ซึ่งในที่นี้คือปริมาณ
ฝนรวมรายปีของแต่ละจังหวัด
ถ้า Y เป็นตัวแปรสุ่ มต่ อเนื่ อง มีการแจกแจงแกมมา โดยมีพารามิเตอร์รูปร่ าง   0 และพารามิเตอร์ ข นาด
  0 จะมีฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น (Probability Density Function : pdf) ดังนี้ (ธีระศักดิ์, 2546)
f ( y;  ,  ) 

 y
y 1

exp 

 ( )   

;0  y  ,  ,   0

โดยมีค่าคาดหวังและความแปรปรวน คือ  และ 2 ตามลาดับ

รูปภาพที่ 4.2.1 กราฟของฟังก์ชันแกมมาที่มีพารามิเตอร์  ,  
4.2.2 การแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน (Inverse Gaussian Distribution)
เสนอขึ้นครั้งแรกโดย Schrodinger (1915) ซึ่งเป็นการแจกแจงหนึ่งที่นามาประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆ เช่น การ
วิเคราะห์ราคาหุ้น ปัญหาด้านชีววิทยา อุทกภูมิศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา เป็นต้น ที่มีพารามิเตอร์แสดงตาแหน่ง   0 และ
พารามิเตอร์รูปร่าง   0 (วราฤทธิ์, 2553)
ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น (Probability Density Function : pdf) ของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์
เซียน เขียนได้ดังนี้
f ( y;  ,  ) 
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3
โดยมีค่าคาดหวังและความแปรปรวน คือ  และ  ตามลาดับ



รูปภาพที่ 4.2.2 กราฟของฟังก์ชันอินเวอร์สเกาส์เซียนที่มีพารามิเตอร์  ,  
4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกตัวแบบ
การพยากรณ์ที่ดีนั้นควรมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต่า จึงจะสามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยา ซึ่งการวัด
ความแม่นในการพยากรณ์ครั้งนี้ใช้ ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) เป็นค่าวัดความถูกต้องของ
การพยากรณ์ที่วัดจากขนาดของความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์กับข้อมูลจริงของปริมาณฝนรวม โดยถ้าค่า MAPE มีค่า
น้อย ตัวแบบที่ได้ก็จะให้ค่าพยากรณ์ที่ความแม่นสูง
MAPE 

โดยที่

yi
ŷi
n

1
n

n


i 1

yi  yˆ i
100 %
yi

คือ ข้อมูลจริงของปริมาณฝนรวม
คือ ค่าพยากรณ์ของปริมาณฝนรวม
คือ จานวนข้อมูลปริมาณฝนรวม

ตารางที่ 2 ตารางการประเมินผลการพยากรณ์จากค่า MAPE
MAPE (%)
MAPE ≤ 10%
10% < MAPE ≤ 20%
20% < MAPE ≤ 50%
MAPE > 50%
ที่มา: Lewis (1982)

การประเมินผล
การพยากรณ์มีความแม่นสูง
ความแม่นในการพยากรณ์อยู่ในระดับดี
ความแม่นในการพยากรณ์อยู่ในระดับพอใช้
การพยากรณ์ไม่แม่นยา

นอกจากพิจารณาที่ค่า MAPE แล้วผู้วิจัยยังพิจารณาที่ เกณฑ์สารสนเทศของอะกะอิเกะ (Akaike’s Information
Criterion: AIC) และ ค่าดีเวียนซ์ (deviance) ซึ่งเป็นเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมภายใต้แบบจาลองที่มีการใช้ข้ อมู ล
ชุดเดียวกัน แต่มีจานวนพารามิเตอร์แตกต่างกัน ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระชุดหนึ่ง ตัวแบบ
ที่เหมาะสมกว่าคือ ตัวแบบที่มีค่า AIC ต่ากว่า ในกรณีที่มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด
AIC   2 ln L  2 p โดยที่ 2 ln L คือค่าดีเวียนซ์ และเนื่องจากจานวนตัวแปรที่เข้าสมการบางตัวแบบมีจานวนไม่เท่ า กั น
ดังนั้นเกณฑ์การพิจารณาตัวแบบที่เหมาะสมจะพิจารณาที่ดีเวียนซ์ประกอบ โดยที่
ตัวสถิติดิเวียนส์
เมื่อ

l 
D  2 ln L  2 ln  0  
 l1 

 d y , ˆ 
j

2

j

j 1

คือจานวน covariate pattern
d y j , ̂ j  คือค่าดิเวียนส์ส่วนเหลือ

j

สาหรับ

y

ที่มีการแจกแจงแบบแกมมาจะได้



 yi 

  ln ˆ  

D2

i
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และ

y

ที่มีการแจกแจงแบบอินเวอร์สเกาส์เซียน

D

 yi  ˆ i 2

 ˆ y 
2

i

เมื่อ

p
ln
L

แทน จานวนพารามิเตอร์ในตัวแบบ
แทน ล็อกการิทึมฐานธรรมชาติ
แทน อัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสูงสุด

L

i

i

l0
likelihood for null mod el

l1 likelihood for alternative mod el

ในการวิเคราะห์ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป จะใช้การทดสอบวัลด์ในการพิจารณาความมีนัยสาคัญขอพารามิเตอร์
ในตั ว แบบ โดย

 ˆi 

Wald Statistics  
 S.E (ˆ ) 
i 


2

ถ้ าค่ า p-value ของสถิ ติ ท ดสอบวั ล ด์มีนัยส าคัญ แสดงว่ าตัวแปรอิ สระที่

ต้องการทดสอบนั้นส่งผลต่อตัวแปรตามผ่านฟังก์ชันเชื่อมโยง และการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการในงานวิจัยจะใช้วิธี stepwise
ซึ่งจะคัดตัวแปรเข้าหรือออกจากสมการโดยพิจารณาที่ค่า AIC

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แหล่งที่มาของข้อมูลและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายจังหวัดในแต่ละจังหวัดเก็บข้อมูลเป็นรายปีตั้งแต่ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยทาการเก็บข้อมูลเฉพาะจังหวัดที่มี สถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้สามารถเก็ บ
ข้อมูลได้ 65 จังหวัด เพราะอีก 12 จังหวัดที่เหลือไม่มีสถานี อุตุนิยมวิทยา ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรที่คาดว่าน่าจะส่งผลต่อปริมาณฝนรวม มีตัวแปรใดบ้างจึงได้ดาเนินการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยได้ตัวแปรทางสภาพอากาศที่นามาศึกษาดังนี้
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
Y แทน ปริมาณฝนรวม
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
x1 แทน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)
x2 แทน อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)
x3 แทน ความเร็วลมเฉลี่ย (น็อต)
x4 แทน ปริมาณเมฆบนท้องฟ้าเฉลี่ย (0-10)
x5 แทน อุณหภูมิตุ้มแห้งเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)
5.2 ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized Linear Model)
5.2.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณฝนรวมและตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อปริมาณฝนรวม
5.2.2 นาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปโดยการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการด้ วยวิ ธี
Stepwise ใช้โปรแกรม R Studio ใช้ฟังก์ชัน glm ในการประมวลผล
5.2.3 ประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE)
ใช้สถิติทดสอบเพื่อหาตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ Wald – Statistics และ Likelihood Ratio Test
5.2.4 คานวณค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) และเกณฑ์สารสนเทศของอะกะอิ เกะ
(Akaike’s Information Criterion: AIC) และดีเวียนซ์ (deviance ในการคัดเลือกตัวแบบ
5.2.5 นาเสนอตัวแบบที่เหมาะสมโดยเลือกตัวแบบที่มี MAPE AIC และ deviance ต่าสุด และวิเคราะห์ปั จจัย
ที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมรายปี
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6. สรุปผลการวิเคราะห์
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมกับปัจจัย
ต่างๆที่มีผลต่อปริมาณฝนรวม ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์แยกเป็นรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณฝนรวมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณฝนรวมในปี พ.ศ. 2556
x1
x2
x3
x4
x5
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
x1
1
35.6892
1.0415
**
x2
-0.383
1
20.7061
1.7086
**
**
x3
-0.346
0.334
1
1.9984
1.2706
x4
-0.423** 0.671**
0.351**
1
5.5753
1.0172
**
**
**
x5
0.103
0.754
0.352
0.347
1
27.4923
0.7762
**
**
**
-0.577
0.383
-0.034
0.326
-0.062
1721.5923
794.8040
Y
หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยทางสภาพอากาศที่ มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวม ( Y ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ใน
ทิศทางเดียวกันคือ อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ( x2 ) และปริมาณเมฆเฉลี่ย ( x4 ) ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ( x1 ) มีความสัมพันธ์ ใ น
ทิศทางตรงกันข้าม
ตารางที่ 4 เกณฑ์ทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมในปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ตัวแบบ GLMs
ผลการทดสอบ
องค์ประกอบของ GLMs
จานวนตัว
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแบบ
การแจกแจง
แปรอิสระ
ส่
ว
นประกอบเชิ
ง
สุ
่
ม
ฟั
ง
ก์
ช
น
ั
เชื
่
อ
มโยง
ของ Y
ในสมการ
MAPE
AIC
Deviance
(Random component) (link function)
D=0.14996
p-value
= 0.09675
มีการแจกแจง
Gamma

Normal
Gamma

identity

4

23.8258

1019.8440

20620777

inverse

4

22.2054

979.4107

4.3416

log

4

22.6598

980.1247

4.3890

sqrt

4

22.9856

981.6675

4.4933

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาที่ค่า MAPE ทั้ง 4 ตัวแบบจะอยู่ในเกณฑ์พยากรณ์ได้พอใช้และเมื่อพิจารณาที่ค่า AIC
และค่า Deviance ที่มีค่าต่าที่สุด พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและตัวแปรต่ างๆ
ในปี พ.ศ. 2556 คือตัวแบบ GLMs ที่มีองค์ประกอบเชิงสุ่มแบบ Gamma มีฟังก์ชันเชื่อมโยงเป็น inverse โดยมีค่า MAPE,
AIC, Deviance เท่ากับ 22.2054, 979.4107, 4.3416 ตามลาดับ
สมการที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและตัวแปรต่างๆ คือ
1

ˆ y

 0.004406  0.00007147 x1  0.00009931 x2  0.00003811 x3  0.0001626 x5

จากสมการ พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวมผ่านฟังก์ชันเชื่อมโยงผกผัน (inverse link) ในทิศทาง
เดียวกันคือ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ความเร็วลมเฉลี่ย และอุณหภูมิตุ้มแห้ง เฉลี่ย ส่วนอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย จะมีความสัมพันธ์ ใ น
ทิศทางตรงกันข้าม
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณฝนรวมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณฝนรวมในปี พ.ศ. 2557
x1
x2
x3
x4
x5
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
x1
1
35.8169
1.0591
**
x2
-0.354
1
20.489
1.5804
x3
-0.468** 0.427**
1
2.0153
1.3159
**
**
**
x4
-0.415
0.612
0.381
1
5.1646
1.0250
x5
0.118
0.800**
0.349** 0.311*
1
27.5276
0.8105
**
*
**
-0.490
0.283
-0.015
0.332
-0.079 1519.1169
851.5213
Y
**
*
หมายเหตุ: มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยทางสภาพอากาศที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวม ( Y ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ใน
ทิศทางเดียวกันคือ อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ( x2 )และปริมาณเมฆเฉลี่ย ( x4 ) ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ( x1 ) มีความสัมพั นธ์ ใ น
ทิศทางตรงกันข้าม
ตารางที่ 6 เกณฑ์ทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมในปี พ.ศ. 2557 โดยใช้ตัวแบบ GLMs
ผลการทดสอบ
องค์ประกอบของ GLMs
จานวนตั ว
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแบบ
การแจกแจง
ส่วนประกอบเชิงสุ่ม
ฟังก์ชันเชื่อมโยง แปรอิ สระ
ของ Y
MAPE
AIC
(Random component) (link function) ในสมการ
Deviance
D=0.14443
p-value
= 0.1202
มีการแจกแจก
Gamma

Normal
Gamma

identity

4

31.9897

1040.027

28128830

inverse

4

27.1001

987.8300

6.6645

log

4

28.4724

992.1517

7.1145

sqrt

4

29.2441

995.2838

7.4591

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาที่ค่า MAPE ทั้ง 4 ตัวแบบจะอยู่ในเกณฑ์พยากรณ์ได้พอใช้และ เมื่อพิจารณาที่ค่า AIC
และค่า Deviance ที่มีค่าต่าที่สุด พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนและตัวแปรต่างๆ
ในปี พ.ศ. 2557 คือตัวแบบ GLMs ที่มีองค์ประกอบเชิงสุ่มแบบ Gamma มีฟังก์ชันเชื่อมโยงเป็น inverse โดยมีค่า MAPE,
AIC, Deviance เท่ากับ 27.1001, 987.8300, 6.6645 ตามลาดับ
สมการที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและตัวแปรต่างๆ คือ
1
 0.006107  0.00009666 x1  0.0001724 x2  0.00007358 x3  0.0002268 x5
ˆ y

จากสมการ พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวมผ่านฟังก์ชันเชื่อมโยงผกผัน (inverse link) ในทิศทาง
เดียวกันคือ อุณหภูมิสู งสุดเฉลี่ย ความเร็วลมเฉลี่ย และอุณหภูมิตุ้มแห้ง เฉลี่ย ส่วนอุณหภูมิต่าสุด เฉลี่ยจะมีความสัมพันธ์ ใ น
ทิศทางตรงกันข้าม
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ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณฝนรวมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณฝนรวมในปี พ.ศ. 2558
x1
x2
x3
x4
x5
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
x1
1
36.4092
1.3134
**
x2
-0.418
1
20.8553
4.4233
x3
-0.399**
0.394**
1
2.0200
1.2037
**
**
*
x4
-0.485
0.581
0.306
1
5.0938
1.0012
x5
0.212
0.711** 0.312* 0.188
1
27.9246
0.8261
**
**
**
-0.586
0.344
-0.018 0.374
-0.102
1397.0138
688.4470
Y
หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยทางสภาพอากาศที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวม ( Y ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ใน
ทิศทางเดียวกันคือ อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ( x2 )และปริมาณเมฆเฉลี่ย ( x4 ) ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ( x1 ) มีความสัมพั นธ์ ใ น
ทิศทางตรงกันข้าม
ตารางที่ 8 เกณฑ์ทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่า งปริมาณฝนรวมและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้ตัวแบบ GLMs
ผลการทดสอบ
องค์ประกอบของ GLMs
จานวนตั ว
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแบบ
การแจกแจง
แปรอิสระ
ส่วนประกอบเชิงสุ่ม
ฟังก์ชันเชื่อมโยง ในสมการ
ของ Y
MAPE
AIC
Deviance
(Random component) (link function)
D =0.16052
p-value
= 0.06254
มีการแจกแจก
Gamma

Normal
Gamma

identity

3

26.30946

1003.361 16502015

inverse

3

24.6159

962.0841

5.2977

log

3

24.9500

964.4866

5.4944

sqrt

3

25.0512

966.206

5.6396

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาที่ค่า MAPE ทั้ง 4 ตัวแบบจะอยู่ในเกณฑ์พยากรณ์ได้พอใช้และเมื่อพิจารณาที่ค่า AIC
และค่า Deviance residual ที่มีค่าต่าที่สุด พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนและตัว
แปรต่างๆ ในปี พ.ศ. 2558 คือตัวแบบ GLMs ที่มีส่วนประกอบเชิงสุ่มแบบ Gamma มีฟังก์ชันเชื่อมโยง เป็น inverse โดยมี
ค่า MAPE, AIC, Deviance เท่ากับ 24.6159, 962.0841, 5.2977 ตามลาดับ
สมการที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและตัวแปรต่างๆ คือ
1

ˆ y

 0.004087  0.0001526 x1  0.0000492 x2  0.0001038 x3

จากสมการ พบว่าตัวแปรที่มีค วามสัมพั นธ์ กับ ปริมาณรวมผ่ านฟั ง ก์ชั นเชื่ อมโยงผกผัน (inverse link) ในทิศทาง
เดียวกันคือ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย และความเร็วลมเฉลี่ย ส่วนอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
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ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณฝนรวมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณฝนรวมในปี พ.ศ. 2559
x1
x2
x3
x4
x5
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
x1
1
36.4338
1.1470
**
x2
-0.456
1
20.5815
1.6770
x3
-0.406**
0.291*
1
2.2123
1.2884
**
**
**
x4
-0.366
0.684
0.350
1
5.3600
0.9712
x5
0.169
0.622** 0.333*
0.392**
1
28.0861
0.8357
**
**
*
-0.552
0.375
0.017
0.291
-0.098
1715.8892
972.3786
Y
**
*
หมายเหตุ: มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยทางสภาพอากาศที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวม ( Y ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ใน
ทิศทางเดียวกันคือ อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ( x2 )และปริมาณเมฆเฉลี่ย ( x4 ) ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ( x1 ) มีความสัมพั นธ์ ใ น
ทิศทางตรงกันข้าม
ตารางที่ 10 เกณฑ์ทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมในปี พ.ศ. 2559 โดยใช้ตัวแบบ GLMs
ผลการทดสอบ
องค์ประกอบของ GLMs
จานวนตัว
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแบบ
การแจกแจง
ส่วนประกอบเชิงสุ่ม
ฟังก์ชันเชื่อมโยง แปรอิสระ
ของ Y
ในสมการ
MAPE
AIC
Deviance
(Random component) (link function)
AD = 1.7891
p-value
= 0.02535
มีการแจกแจก
inverse
Gaussian

Normal
Gamma

Inverse Gaussian

identity

3

27.6481

1055.880

37020195

inverse

3

23.1425

986.1256

5.1392

log

3

23.6890

994.5817

5.8427

sqrt

3

23.9443

997.9701

6.1505

inverse

3

23.1605

974.278

0.0028

log

3

23.3636

979.2708

0.0030

sqrt

2

24.7224

982.5039

0.0033

จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาที่ค่า MAPE ทั้ง 4 ตัวแบบจะอยู่ในเกณฑ์พยากรณ์ได้พอใช้และเมื่อพิจารณาที่ค่า AIC
และค่า Deviance ที่มีค่าต่าที่สุด พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและตัวแปรต่ างๆ
ในปี พ.ศ. 2559 คือตัวแบบ GLMs ที่มีองค์ประกอบเชิงสุ่มแบบ inverse Gaussian มีฟังก์ชันเชื่อมโยงเป็น inverse โดยมีค่า
MAPE, AIC, Deviance เท่ากับ 23.1605, 974.2787, 0.0028 ตามลาดับ
สมการที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและตัวแปรต่างๆ คือ
1
 0.004509  0.0001451 x1  0.00005797 x3  0.00004929 x4
ˆ
y

จากสมการ พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวมผ่านฟังก์ชันเชื่อมโยงผกผัน (inverse link) ในทิศทาง
เดียวกันคือ อุณหภูมิสูงสุด และความเร็วลมเฉลี่ย ส่วนปริมาณเมฆเฉลี่ยจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
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ตารางที่ 11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณฝนรวมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณฝนรวมในปี พ.ศ. 2560
x1
x2
x3
x4
x5
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
x1
1
35.7907
1.0246
**
x2
-0.346
1
20.6523
1.5982
x3
-0.362** 0.207
1
2.0323
1.1493
**
**
*
x4
-0.458
0.542
0.296
1
5.7230
0.8811
x5
0.169
0.728**
0.283* 0.275*
1
27.5723
0.8061
**
**
**
-0.650
0.382
-0.082
0.400
-0.136
2088.1723
993.5063
Y
**
*
หมายเหตุ: มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 11 พบว่า ปัจจัยทางสภาพอากาศที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวม ( Y ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติใน
ทิศทางเดียวกันคือ อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ( x2 )และปริมาณเมฆเฉลี่ย ( x4 ) ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ( x1 ) มีความสัมพั นธ์ ใ น
ทิศทางตรงกันข้าม
ตารางที่ 12 เกณฑ์ทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณรวมฝนในปี พ.ศ. 2560 โดยใช้ตัวแบบ GLMs
ผลการทดสอบ
องค์ประกอบของ GLMs
จ านวนตั ว
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแบบ
การแจกแจง
ส่วนประกอบเชิงสุ่ม
ฟังก์ชันเชื่อมโยง แปรอิ ส ระ
ของ Y
ในสมการ
MAPE
AIC
Deviance
(Random component) (link function)
T1 = 2.3964
p-value
= 0.01656
มีการแจกแจก
inverse
Gaussian

Normal
Gamma

Inverse Gaussian

identity

4

25.6900

1033.267

25350569

inverse

4

21.3664

998.0229

3.9992

log

4

22.4067

1001.25

4.2006

sqrt

3

23.0935

1004.739

4.5665

inverse

4

21.4657

993.0172

0.0020

log

3

22.5072

995.9949

0.0021

sqrt

3

23.0933

998.2004

0.0022

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาที่ค่า MAPE ทั้ง 4 ตัวแบบจะอยู่ในเกณฑ์พยากรณ์ได้พอใช้และเมื่อพิจารณาที่ค่า AIC
และค่า Deviance ที่มีค่าต่าที่สุด พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนและตัวแปรต่างๆ
ในปี พ.ศ. 2560 คือตัวแบบ GLMs ที่มีองค์ประกอบเชิงสุ่มแบบ inverse Gaussian มีฟังก์ชันเชื่อมโยงเป็น inverse โดยมีค่า
MAPE, AIC, Deviance เท่ากับ 21.4657, 993.0172, 0.0020 ตามลาดับ
สมการที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและตัวแปรต่างๆ คือ
1

ˆ y

 0.004285  0.0001050 x1  0.00005048 x2  0.00004812 x3  0.00007272 x5

จากสมการ พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ ปริมาณฝนรวมผ่านฟังก์ชันเชื่อมโยงผกผัน (inverse link) ในทิศทาง
เดียวกันคือ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ความเร็วลมเฉลี่ย และอุณหภูมิตุ้มแห้งเฉลี่ย ส่วนอุณหภูมิต่าสุด เฉลี่ยจะมีความสัมพันธ์ ใ น
ทิศทางตรงกันข้าม
*หมายเหตุ: 1. ตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวมผ่านฟังก์ชันเชื่อมโยงผกผันในทิศทางเดี ยวกัน หมายถึงตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณฝนรวม
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2. ตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวมผ่านฟังก์ชันเชื่อมโยงผกผันในทิศทางตรงกันข้าม หมายถึงตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณฝนรวม

7. สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 จะ
เป็นตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปที่องค์ประกอบเชิงสุมมีการแจกแจงแกมมา ส่วนปี พ.ศ. 2559-2560 จะเป็นตัวแบบเชิงเส้นนัย
ทั่วไปที่มีองค์ประกอบเชิงสุมมีการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียนและมีฟังก์ชันเชื่อมโยงเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยงผกผัน โดยมีตาราง
สรุปดังนี้
ตารางที่ 13 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560
ปี พ.ศ.
องค์ประกอบของตัวแบบ GLMs
ปัจจัยที่ส่งผลปริมาณฝนรวม
x2
x3
x4
x1
การแจกแจงขององค์ประกอบ
ฟังก์ชันเชื่อมโยง
เชิงสุ่ม Y

x5

2556
แกมมา
Inverse link
+
+
+
2557
แกมมา
Inverse link
+
+
+
2558
แกมมา
Inverse link
+
+
2559
อินเวอร์สเกาส์เชียน
Inverse link
+
+
2560
อินเวอร์สเกาส์เชียน
Inverse link
+
+
+
หมายเหตุ: + แทน ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมในทิศทางเดียวกันผ่านฟังก์ชันเชื่อมโยงผกผัน (Inverse link) ซึ่ง
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามต่อปริมาณฝนรวม
- แทน ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมในทิศทางตรงกันข้ามผ่านฟังก์ชันเชื่อมโยงผกผัน (inverse link) ซึ่ง
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณฝนรวม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละปี พบว่าอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยและความเร็วลมเฉลี่ยเป็นตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณฝน
รวมในทิศทางตรงกันข้ามในทุกปี ที่ศึกษา ส่วนอุณหภูมิตุ้มแห้งมี ผลต่อปริมาณฝนในบางปี นั่นหมายความว่า จังหวั ดใดที่ มี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ความเร็วลมเฉลี่ย หรืออุณหภูมิตุ้มแห้งที่สูงจะมีปริมาณฝนน้อย หรือจังหวัดใดที่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย มี
ความเร็วลมเฉลี่ยหรืออุณหภูมิตุ้มแห้งที่ต่าจะมีปริมาณฝนมาก ส่วนอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยและปริมาณเมฆบนท้องฟ้า จะมีผลต่อ
ปริมาณฝนรวมในบางปี โดยมีผลในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ (เกษรา, 2561) ได้ศึกษาเรื่องการพยากรณ์ปริมาณน้ าฝน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าเมื่ออุณหภูมิลดต่าลงจะทาให้
ปริมาณฝนรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากจะเกิดการกลั่นตัวของไอน้ากลายเป็นเมฆฝน
การตีความปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝนรวมในตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปต้องระวัง การตีความหมายของตัวแปรที่ส่ งผล
ในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากถ้าสัมประสิทธิ์การถดถอยมีค่าเป็นบวก ในฟังก์ชันเชื่อมโยงแบบผกผั นจะ
หมายถึ ง มี ค วามสั มพั นธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกั นข้ ามกั บ ปริมาณฝนรวม และถ้ าสั มประสิ ท ธิ์ การถดถอยเป็ นลบ จะหมายถึ ง มี
ความสัมพันธ์ต่อปริมาณฝนรวมในทิศ ทางเดียวกัน และเนื่องจากตัวแบบที่เหมาะสมจะเป็นตัวแบบที่องค์ประกอบเชิงสุ่ มเป็ น
การแจกแจงที่แท้จริงของ Y ดังนั้นก่อนการเลือกใช้ตัวแบบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ควรมีการ
ทดสอบว่ าตั วแปรตามมี การแจกแจงแบบใด ถ้ าไม่ ไ ด้ มีการแจกแจงปรกติ ก็ไ ม่ ค วรใช้ ตั วแบบเชิ ง เส้ นทั่ วไป ในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปร เพราะจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ที่สูงเนื่องจากข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัต ถุประสงค์ เพื่ อวิเคราะห์ข้อมู ลปริมาณน้้าฝนด้ วยทฤษฎีค่าสุด ขีด โดยใช้การแจกแจงพาเรโตวางนั ย
ทั่วไปในการหาตัวแบบที่เหมาะสมส้าหรับการประมาณค่าระดับการเกิดซ้้าของปริมาณน้้าฝนและหาช่วงความเชื่อมั่นของระดับ
การเกิดซ้้า โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้้าฝนรายวัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551–2560 จ้านวน 10 ปี จากสถานีฝนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จ้านวน 9 สถานี ท้าการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด จากนั้นประมาณค่าระดับ
การเกิดซ้้าของปริมาณน้้าฝน และหาช่วงความเชื่อมั่นของระดับการเกิดซ้้าโดยจะใช้วิธีโปรไฟล์ภาวะน่าจะเป็น ด้วยโปรแกรม
ส้าเร็ จรู ป R studio จากผลการวิ เคราะห์พ บว่ า ทั้ ง 9 สถานี มีค วามเหมาะสมของตั วแบบในการน้ าไปประมาณค่ าระดั บ
การเกิดซ้้า และในทุกคาบเวลาการเกิดซ้้า สถานีบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีระดับการเกิดซ้้าสูงที่สุด คือ 149.88 mm.
175.32 mm. 203.43 mm. 245.15 mm. และ 280.58 mm. ตามล้าดับ ส่วนสถานีที่มีระดับการเกิดซ้้าต่้าสุดคือสถานีคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ในทุกคาบเวลาการเกิดซ้้า ดังนั้นควรให้ความส้าคัญ กับสถานีบางพลีในการพิจารณาป้องกันอุทกภั ย
มากกว่าสถานีอื่น
ค้าส้าคัญ: การวิเคราะห์ค่าสุดขีด, การแจกแจงพาเรโตวางนัยทั่วไป, ระดับการเกิดซ้้า, โปรไฟล์ภาวะน่าจะเป็น, ปริมาณน้้าฝน
Abstract
The purpose of this study is to analyze rainfall data by extreme value theory, with Generalize
Pareto Distribution (GPD) for return level estimation and its confidence intervals. The data used in this
research is daily rainfall data in 2008 to 2017 collected from 9 rain stations in Bangkok metropolitan
region. The maximum likelihood estimation was used for parameter estimation in the GPD and the profile
likelihood method was used for constructing confidence interval of return levels by packages in R studio
program. The results showed that GPD is suitable model for rainfall data in all 9 stations. Moreover, the
return levels at every return period, Bangphli, Samutprakan station had a highest value which are 149.88
175.32 203.43 245.15 and 280.58 mm., respectively. Furthermore, Khlongluang, Pathumthani station had a
lowest value at every return period. As result, Bangphli should be special monitor for flood prevention.
Keywords: Extreme value, General Pareto distribution, Return level, Profile likelihood Method, Rainfall

1. บทน้า
พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย คือพื้นที่ที่มีความส้าคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก เพราะเป็นที่ตั้งจังหวัดกรุงเทพฯ
เมืองหลวงของประเทศและเขตจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียง 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
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นครปฐม เป็นแหล่งศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ส้านักยุทธศาสตร์ประเมินผล, 2556) แต่เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาจากการเกิดน้้าท่วมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ภาคกลาง สร้างความเสียหายต่อทั้งทรัพย์สินและผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ (กอบศักดิ์, 2554) ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิด
น้้าท่วมก็ คื อปริมาณน้้าฝนที่ มีค่ าสู ง แนวทางหนึ่ งที่ จะช่วยในการป้ องกันหรือลดความรุนแรงของการเกิด น้้ าท่ วมก็คื อการ
เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงภัยน้้าท่วม ซึ่งการประมาณค่าระดับการเกิดซ้้าด้วยทฤษฎีค่าสุดขีดจะสามารถหาขนาดหรือ ปริมาณน้้าฝน
สูงสุดในพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมได้ (พัณณิ์ภาริษา, 2556) โดยทั่วไปทฤษฎีค่าสุดขีด จะกล่าวถึงคุณสมบัติของเหตุการณ์ที่มีตัวแปร
สุ่ม ที่เป็ นค่าสูง สุด หรือต่้ าสุ ด เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกั บ สมบั ติ ที่ส้ าคั ญ ของค่ าสุ ดขี ด จะใช้ในการประมาณความเสีย หายของ
เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ นไม่ บ่ อ ย หรื อเหตุ ก ารณ์ บ างอย่ างที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ย าก (พิ ม พ์ พ รรณ, 2560) มี ก ารแจกแจงของค่ าสุ ด ขี ด
2 ประเภท ได้ แ ก่ การแจกแจงค่ าสุ ด ขี ด วางนั ย ทั่ ว ไป คื อเลื อกข้ อ มู ล ที่ มี ค่ าสู ง หรื อ ต่้ าสุ ด ในแต่ ล ะช่ วงคาบเวลาที่ ส นใจ
เหมาะส้าหรับใช้กับข้อมูลปริมาณน้้าฝนที่มีจ้านวนมากกว่า 30 ปีขึ้นไป และการแจกแจงพาเรโตวางนัยทั่วไป คือเลือกข้อมูล
ที่มี ค่ ามากกว่ าค่ าเกณฑ์ มาวิเคราะห์ วิ ธีนี้ส ามารถน้ าคุ ณสมบั ติ ของข้ อมู ลมาใช้ไ ด้อย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่าวิธีก้าหนด
ช่วงเวลา และเป็นการเลี่ยงปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นจากการเลือกช่วงเวลาด้ วยเช่นกัน มีขั้นตอนที่ ส้าคัญ คือการก้าหนดค่ าเกณฑ์
ที่เหมาะสมกับข้อมูล มักจะใช้กับข้อมูลที่มีจ้านวนมากหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นรายวัน (ปิยภัทร, 2558)
จากที่กล่าวมา ท้าให้ผู้วิจัยสนใจวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้้าฝน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2560 ในเขตพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล จากสถานี ฝ นที่ เป็ นจุ ด เสี่ ยงภั ย น้้ าท่ วม (ณั ฐพงษ์ , 2554) โดยในงานวิ จัย นี้ จะท้ าการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยทฤษฎี
ค่ าสุ ด ขี ด และเนื่ อ งจากว่ าข้ อมู ล ปริ ม าณน้้ าฝนถู กเก็ บ รวบรวมเป็ น รายวั นและมี ข้ อมู ล ไม่ ม ากถึ ง 30 ปี จึ ง สนใจที่ จ ะใช้
การแจกแจงพาเรโตวางนั ยทั่ วไป ส้าหรับ การประมาณระดั บการเกิด ซ้้า ของปริมาณน้้าฝนและใช้วิธีโปรไฟล์ภาวะน่าจะเป็ น
ในการหาช่วงความเชื่อมั่น (พัทธ์ชนก, 2559) ที่อาจจะก่อให้เกิดน้้าท่วมหรืออุทกภัยที่มีความรุนแรงมากในอนาคต

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory)
ทฤษฎีค่าสุดขีดคือทฤษฎีที่กล่าวถึงหลักการประมาณทางสถิติส้าหรับตัวแบบที่มีค่าสุดขีด ซึ่งอาจจะเป็นค่าสูงสุดหรือ
ต่้าสุ ดก็ ได้ พร้อมทั้งศึ กษารูป แบบการแจกแจง ความน่ าจะเป็ นของตัวแปรสุ่มเหล่านี้ มี ลักษณะการแจกแจงของค่ าสุ ดขี ด
2 ประเภท ได้แก่ การแจกแจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป และการแจกแจงพาเรโตวางนัยทั่วไป (Martin, 2013)
2.2.1 การแจกแจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป (Generalized Extreme Value Distribution: GEV)
มีพารามิเตอร์ทั้งหมด 3 พารามิเตอร์คือ 𝜇 แสดงถึงต้าแหน่ง (Location), 𝜎 แสดงถึงขนาด (Scale) และ 𝜉 แสดง
ถึงรูปร่าง (Shape) เมื่อก้าหนดให้ 𝑋𝑚 แทนค่าสูงสุดของตัวแปรสุ่ม 𝑋𝑚 = 𝑚𝑎𝑥(𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ) โดยมีฟังก์ชัน
การแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function: CDF) ของ GEV ดังนี้
𝐹 (𝑥𝑚 ; 𝜇, 𝜎, 𝜉 ) = 𝑒𝑥𝑝{− (1 + 𝜉 (

𝑥𝑚−𝜇
𝜎

−1/𝜉

))

(1)

}

และฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution Function: pdf) ของ GEV ดังนี้
1

𝑥𝑚−𝜇

𝜎

𝜎

𝑓 (𝑥𝑚 ) = {1 + 𝜉 (

)}

(−1/𝜉)−1

𝑒𝑥𝑝{− (1 + 𝜉 (

𝑥𝑚−𝜇
𝜎

−1/𝜉

))

}

(2)

จากสมการที่ (1) และ (2) พบว่า เมื่อ ξ = 0 เรีย ก การแจกแจงค่ าสุ ดขี ด วางนั ย ทั่ วไปว่ า “การแจกแจงกั มเบล
(Gumbel Distribution)” เมื่ อ ξ > 0 เรี ย กว่ า “การแจกแจงฟรี เซท (Frechet Distribution)” และเมื่ อ ξ < 0 เรี ย กว่ า
“การแจกแจงไวล์บูล (Weibull Distribution)”
2.1.2 การแจกแจงพาเรโตวางนัยทั่วไป (Generalized Pareto Distribution: GPD)
โดยจะใช้ วิ ธี เ กิ น เกณฑ์ เพื่ อ เลื อ กค่ าสุ ด ขี ด ด้ ว ยการเลื อ กค่ าสั ง เกตที่ มี ค่ าสู ง กว่ าที่ ก้ าหนดเรี ย กว่ า ค่ า เกณฑ์
(Threshold) เมื่อก้าหนดให้ 𝑢 แทนค่าเกณฑ์ จะได้ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function: CDF)
ของ X - 𝑢 ภายใต้เงื่อนไข X > 𝑢 ดังนี้
𝑥 −1/𝜉

𝐹 (𝑥) = 1 − (1 + 𝜉 𝜎̃ )

(3)

ส้าหรับ 𝑥 > 0 โดยที่ 𝜎̃ = 𝜎 + 𝜉(𝑢 − 𝜇) จากการแจกแจง GEV
และสามารถเขียนฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ GPD ได้ดังนี้
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𝑓 (𝑥) = 1 + (𝜉 (

𝑥−𝑢
𝜎
̃

−1/𝜉

(4)

))

เมื่อ σ̃ > 0 และ -∞<ξ <∞ (Galambos, 1978)
จากสมการที่ (3) และ (4) จะได้ ว่ า GPD มี พ ารามิ เ ตอร์ 2 ตั วได้ แ ก่ พารามิ เ ตอร์
พารามิเตอร์ ξ แสดงถึงรูปร่าง (Shape)

(a)

̃
σ

แสดงถึ ง ขนาด (Scale)

(b)

รูปภาพที่ 1 แผนภาพ (a) เส้นโค้งแสดงความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของการแจกแจงกัมเบล ฟรีเชท
และไวล์บูล เมื่อค่า 𝜇 = 0 และ 𝜎 = 1 แผนภาพ (b) เส้นโค้งแสดงความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของการแจกแจง
พาเรโตวางนัยทั่วไป
2.2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation)
ในงานวิจัยนี้ใช้การประมาณพารามิเตอร์โดยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimator : MLE)
ซึ่งจากฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของ GPD ในสมการที่ (4) สามารถเขียนฟังก์ชนั ล็อกภาวะน่าจะเป็นได้ดังนี้
1
𝑥
𝑙 (𝜎̃, 𝜉 ) = −𝑘𝑙𝑜𝑔𝜎̃ − (1 + 𝜉 ) ∑𝑘𝑖=1 𝑙𝑜𝑔 (1 + 𝜉 𝜎̃𝑖)
(5)
เมื่ อก้ าหนดให้ 𝑘 แทน จ้ านวนข้ อมู ลที่ มีค่ ามากกว่ าค่ า 𝑢 ดั งนั้ นค่ าประมาณพารามิ เตอร์ 𝜎̃และ 𝜉 หาได้ จาก
𝑀𝑎𝑥𝑙 (𝜎̃, 𝜉 ) ในสมการที่ (5) (ปิยภัทร, 2558)
2.3 การทดสอบการแจกแจง GPD (GPD Distribution Test)
การทดสอบการแจกแจงเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจง GPD หรือไม่ โดยใช้การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี
(The Goodness of Fit) ซึ่งสามารถพิจารณาด้วยสถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟ (Kolmogorovsmirnov Test: KS-test) โดยการทดสอบนี้ มี จุด มุ่ ง หมายเพื่ อ จะทราบว่ าการแจกแจงของข้ อมู ล ที่ สั ง เกตได้ แ ตกต่ างกั บ
การแจกแจงที่คาดหวังหรือไม่ (Arshad, 2002) โดยการหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าสังเกตที่ได้กับค่าที่คาดหวัง (𝐷)
2.4 การประมาณการเกิดซ้า (Return Level Estimation)
การประมาณสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในระยะเวลาทุกๆ หน่วยเวลาที่สนใจ เพื่อหาขนาดหรือปริมาณของค่าสุดขีดที่จะ
เกิดขึ้นที่คาบเวลาการเกิดซ้้า ส้าหรับ GPD เมื่อมีข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าค่า 𝑢 นั่นแสดงว่า 𝑋 > 𝑢 ซึ่งสามารถเขียน สมการทั่วไป
ส้าหรับความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดังนี้
𝑥−𝑢

−1/𝜉

(6)
โดยก้าหนดให้ 𝜉𝑢 = 𝑃𝑟(𝑋 > 𝑢) หรือสัดส่วนข้อมูลที่มีค่ามากกว่า 𝑢 ดังนั้นระดับการเกิดซ้้า หมายถึง ค่าเฉลี่ย
ของค่าที่สูงเกินกว่าค่า 𝑢 ทุกๆ ค่าสังเกต ณ คาบเวลา 𝑇 ที่สนใจ นั่นคือ
𝑃𝑟(𝑋 > 𝑢) =  𝜉𝑢 (1 + 𝑋 > 𝑢 (

𝜉𝑢 (1 + 𝜉 (

𝑥−𝑢
𝜎
̃

−1/𝜉

))

𝜎
̃

))

1

=  𝑇 

(7)

และสามารถจัดรูปสมการระดับการเกิดซ้้าส้าหรับ GPD ได้ดังนี้
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𝜎
̃

𝜉

𝑋𝑇 = 𝑢 + 𝜉 ((𝑇𝑛𝑦 𝜉𝑢 ) ) − 1 , ถ้า ξ ≠ 0

(8)

เมื่อ 𝑛𝑦 คือจ้านวนค่าสังเกตต่อปี และ T คือคาบเวลาหรือรอบปีการเกิดซ้้า (Gumbel, 1958)
2.5 การประมาณช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval Estimation)
การประมาณช่วงความเชื่อมั่นเป็นการแสดงค่าความไม่แน่นอนของการประมาณ โดยทั่วไปช่วงความเชื่อมั่นสร้างโดย
อาศัย หลั กการการลู่ เข้าการแจกแจงปรกติของตัวประมาณแต่ ในการประมาณช่ วงความเชื่อมั่ นส้ าหรั บการแจกแจงในการ
วิเคราะห์ ค่าสุดขีดนั้น โดยทั่ วไปมักจะนิยมใช้ วิธีโปรไฟล์ภ าวะน่าจะเป็น (Profile Likelihood Method: PL) ดั งในงานวิจัย
ของ (Bolívar et al., 2015) และ (Chen et al., 2016) ซึ่งเป็ นเพราะวิธีนี้ไม่จ้าเป็ นต้องตรวจสอบคุณสมบัติการลู่เข้าสู่การ
แจกแจงปรกติ วิธี PL มีหลักการคือการใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยอาศัยฟังก์ชันล็อกภาวะน่าจะเป็นโดยการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ที่ยังเป็นไปได้ที่ท้าให้ฟังก์ชันล็อกภาวะน่าจะเป็นมีค่าสูงสุดในช่วงระดับ ความเชื่อมั่น

3. วิธีด้าเนินการวิจัย
3.1 เตรียมข้อมูลและสถิติพรรณนา
ใช้ข้อมูลปริมาณน้้าฝนรายวัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2560 จ้านวน 10 ปี จากสถานีฝนที่เป็นจุดเสี่ยงภัยน้้าท่วมในเขต
พื้ นที่ กรุง เทพฯและปริ มณฑล ทั้ ง 14 สถานี ซึ่ งได้ รับ ความอนุ เคราะห์ ข้ อมู ล จากศู นย์ ข้ อมู ล สารสนเทศและบริ การด้ าน
อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ ขจัดข้อมูลผิดปกติโดยใช้โปรแกรม R (R Core Team, 2017) แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เบื้องต้น
โดยใช้สถิติพรรณนา ดังผลการวิเคราะห์ในข้อ 4.1 จากนั้นจัดข้อมูลให้มีขนาดและรูปแบบที่พร้อมในการวิเคราะห์ในขั้นถัดไป
3.2 การประมาณค่าพารามิเตอร์และทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
วิเคราะห์ ข้อมูลปริมาณน้้ าฝนรายวันด้วยทฤษฎีค่ าสุดขีด โดยใช้ GPD ซึ่งต้องมี การก้าหนดค่าเกณฑ์ เพื่อ เลือกค่ า
ข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าค่าเกณฑ์ มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยทั่วไปแล้วมีวิธีการเลือกค่าเกณฑ์ที่เหมาะสมคือเลือกค่าเกณฑ์ที่มีความ
คงที่ (Threshold stability choice) (ปิ ยภั ทร, 2558) ในงานวิจัยนี้ ก้าหนดให้ค่ า 𝑢 เท่ ากั บ 35 โดยอ้างอิ งความหมายของ
ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ปริมาณฝนตกหนักคือมีค่ามากกว่า 35 mm. ขึ้นไป (กรมอุตุนิยมวิท ยา, 2552) ท้ า
การประมาณค่าพารามิเตอร์ 𝜎̃, ξ ด้ วยวิธีประมาณภาวะน่ าจะเป็ นสูงสุด ดังในสมการที่ (5) จากหั วข้อที่ 2.2 เพื่ อประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของตั วแบบ GPD ในแต่ ละสถานี จากนั้น ทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ด้ วยสถิ ติทดสอบ KS-Test ที่
ระดับนัยส้าคัญ 0.05 เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลในแต่ละสถานีควรน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย GPD หรือไม่
3.3 การประมาณค่าระดับการเกิดซ้าและหาช่วงความเชื่อมั่นด้วยวิธีโปรไฟล์ภาวะน่าจะเป็น
เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์ 𝜎̃ และ ξ ที่มีความเหมาะสมของแต่ละสถานีแล้ว จึงน้ามาประมาณค่าระดับการเกิดซ้้า เพื่อ
หาขนาดหรือปริมาณของค่าสุดขีดที่จะเกิดขึ้นที่คาบเวลาการเกิดซ้้า ที่สนใจ ด้วยสมการที่ (8) โดยที่ก้าหนดรอบปีการเกิดซ้้า
(𝑇) คือ 5, 10, 20, 50 และ 100 ปี, 𝑢 ก้าหนดให้เท่ากับ 35 และ 𝑛𝑦 เท่ากับ 365 วัน จากนั้นหาช่วงความเชื่อมั่นของระดับ
การเกิดซ้้า ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ด้วยวิธีโปรไฟล์ภาวะน่าจะเป็น

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา
จากข้อมูลปริมาณน้้าฝนทั้ง 14 สถานี เมื่อได้วิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าบางสถานีมีข้อมูลสูญหาย ท้าให้ข้อมูลปริมาณ
น้้าฝนมีค่าน้อย ไม่สามารถน้ามาวิเคราะห์ได้ ดังนั้นมีสถานีที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ทั้งหมด 9 สถานีและมีค่าสถิติดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อสถานีฝนตามจุดเสี่ยงภัยน้้าท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลทั้ง 9 สถานี
สถานี
ชื่อสถานี
จังหวัด
ค่าต่้าสุด
ค่ามัธยฐาน
ค่าเฉลี่ย
1
สามโคก
0
0
2.586
2
คลองหลวง
0
0
4.045
ปทุมธานี
3
ลาดหลุมแก้ว
0
0
1.611
4
หนองเสือ
0
0
3.241
5
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
0
0
3.795
6
บางพลี
สมุทรปราการ
0
0
5.751
7
สามพราน
นครปฐม
0
0
3.526
8
หนองจอก
0
0
3.625
กรุงเทพฯ
9
ลาดกระบัง
0
0
4.029

ค่าสูงสุด
79.1
85.0
113.9
114.5
135.2
261.7
107.5
144.5
145.3

จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าในทุกสถานีมีค่าต่้าสุดและค่ามัธยฐานของข้อมูลเท่ากับ 0 mm. และมีค่าเฉลี่ยไม่ถึง
10 mm. แต่ ในทุ กสถานี มีค่ าสูง สุ ดค่ า เกินเกณฑ์ ที่ กรมอุ ตุนิย มวิท ยาระบุ ว่าปริมาณน้้ าฝนตกหนั ก คื อ ค่ าปริ มาณน้้ าฝนที่
มากกว่า 35 mm. ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้้าฝนรายวันด้วยทฤษฎี ค่าสุดขีด ด้วย GPD จะเลือกวิเคราะห์ ข้อมูลที่ มี
ค่าสูงกว่า 35 mm. เมื่อน้าข้อมูลที่มีค่ามากกว่า 35 mm. สร้างแผนภาพกล่องจะได้ดังรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 แผนภาพกล่องแสดงภาพรวมของข้อมูลปริมาณน้้าฝนรายวันที่มีค่ามากกว่า 35 mm. ในแต่ละสถานี
จากรู ป ภาพที่ 2 ข้ อมูล ปริ มาณน้้ าฝนรายวันที่ เลื อกเฉพาะข้ อมู ล ที่ มากกว่า 35 mm. แสดงให้ เห็ นว่ าส่ วนใหญ่ มี
ค่าควอร์ไทล์ที่ 1 ประมาณ 40 mm. ค่าควอร์ไทล์ที่ 3 ประมาณ 60 mm และในทุกสถานีมีค่าผิดปกติ (Outliers) ที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย โดยในสถานีที่ 6 จะมีค่าผิดปกติที่สูงมากที่สุด
4.2 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบความเหมาะสอบของตัวแบบ
เมื่อน้าข้อมูลทั้ง 9 สถานีเข้าสู่โปรแกรม R เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ตามรูปแบบของ GPD ซึ่งมีพารามิเตอร์ 2 ตัว
คื อ 𝜎̃ แสดงถึ ง ขนาด (Scale) และ ξ แสดงถึ ง รู ป ร่ าง (Shape) โดยที่ 𝑢 = 35 ด้ ว ยวิ ธี MLE จากนั้ น น้ าค่ า ประมาณ
พารามิเตอร์ดังกล่าวมาทดสอบการแจกแจง ด้วยวิธี KS-test ที่มีค่า 𝐷เป็นค่าสถิติแสดงความแตกต่างระหว่างค่าสังเกตที่ได้
กับ ค่าที่ คาดหวัง หรื อพิ จารณาด้วยค่ า 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ซึ่ง ได้จากการค้านวณตามชนิ ดการแจกแจงความน่าจะเป็ น ได้ ผลการ
ทดสอบดังนี้
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ตารางที่ 2 ค่าประมาณพารามิเตอร์และการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบโดย KS-test
KS-test
สถานี
Scale
Shape
D
p-value
1
23.8521
-0.2968
0.5015
0.99
2
19.3860
-0.3077
2.4498
0.74
3
21.3996
-0.1318
0.9514
0.75
4
16.6679
-0.0410
0.7715
0.62
5
20.9838
-0.1059
1.3874
0.79
6
18.3892
0.1438
2.2993
0.24
7
17.6484
-0.1096
1.3308
0.68
8
17.8031
0.0641
1.1334
0.41
9
20.0201
0.0264
0.7682
0.76
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลปริมาณน้้าฝนทั้ง 9 สถานีมีค่า p-value มากกว่า 0.05 นั่นคือการแจกแจง
พาเรโตวางนัยทั่วไปที่มีตัวประมาณพารามิเตอร์ Scale และ Shape มีความเหมาะสม ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05
4.3 การประมาณค่าระดับการเกิดซ้า
จากนั้ นจึงน้ าข้อมู ลมาประมาณค่าระดั บการเกิดซ้้ า ซึ่ งจะอธิบายได้ ถึงขนาดหรือปริมาณของปริมาณน้้าฝนสูงสุ ด
(mm.) ที่จะเกิดขึ้นที่คาบเวลาการเกิดซ้้า ที่ T ต่าง ๆ ได้แก่ 5, 10, 20, 50 และ 100 ปี ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 3 ค่าระดับการเกิดซ้้าของปริมาณน้้าฝนในแต่ละสถานี ที่คาบเวลาการเกิดซ้้า (T)
สถานี
T=5
T = 10
T = 20
T = 50
1
82.31
88.46
93.46
98.68
2
75.44
79.77
83.27
86.89
3
89.99
99.37
107.93
118.10
4
92.62
102.40
111.90
124.06
5
102.47
111.72
120.31
130.75
6
149.88
175.32
203.43
245.15
7
91.02
98.70
105.82
114.44
8
114.97
131.22
148.21
171.87
9
118.79
134.35
150.19
171.58
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รูปภาพที่ 3 แผนภาพระดับการเกิดซ้้าของปริมาณน้้าฝนรายวัน ทั้ง 9 สถานี ที่ คาบเวลาการเกิดซ้้า 5, 10, 20, 50
และ 100 ปี
จากตารางที่ 3 และ รูปภาพที่ 3 จะเห็นว่าในทุกคาบเวลาการเกิดซ้้า สถานีที่ 6 มีระดับการเกิดซ้้าสูงกว่าสถานีอื่น
โดยมีระดับน้้ าฝนคือ 149.88 mm. 175.32 mm. 203.43 mm. 245.15 mm. และ 280.58 mm. ตามล้าดับคาบเวลาการ
เกิดซ้้า ส่วนสถานีที่มีระดับการเกิดซ้้าต่้าสุดคือ สถานีที่ 2
4.4 ช่วงความเชื่อมั่นของระดับการเกิดซ้า
หลั ง จากที่ ไ ด้ ค่ า ระดั บ การเกิ ด ซ้้ า แล้ ว จึ ง ท้ า การหาช่ ว งความเชื่ อ มั่ น ของระดั บ การเกิ ด ซ้้ า ด้ ว ยวิ ธี โ ปรไฟล์
ภาวะน่าจะเป็น ที่คาบเวลาการเกิดซ้้า 5, 10, 20, 50 และ 100 ปี ได้ผลดังตารางนี้
ตารางที่ 4 ค่าประมาณต่้าสุดและสูงสุดของระดับการเกิดซ้้า ด้วยวิธีโปรไฟล์ภาวะน่าจะเป็น ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05
T=5
T=10
T=20
T=50
T=100
สถานี
Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper
1
69.32 164.63 65.18 176.92 68.87 186.92 72.71 197.35 75.00 203.56
2
71.47 90.38 75.57 101.73 78.89 112.72 82.32 127.92 84.34 139.44
3
77.78 123.77 85.41 154.22 91.51 191.36 99.46 236.21 105.29 250.05
4
87.75 120.08 88.88 143.86 94.77 172.01 104.47 217.08 111.96 258.18
5
97.07 124.23 105.84 143.19 113.98 162.99 123.87 191.16 118.40 214.03
6
126.21 202.32 147.64 255.39 171.31 321.41 180.64 435.84 206.74 546.92
7
86.23 112.08 93.51 129.79 100.25 148.62 98.80 176.89 101.40 200.19
8
97.91 157.38 110.50 197.13 124.81 247.27 128.82 331.73 140.52 381.41
9
100.04 192.66 113.13 252.28 116.38 300.37 126.42 343.15 138.60 376.21
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รูปภาพที่ 4 แผนภาพช่วงความเชื่อมั่นของระดับการเกิดซ้้า ที่คาบเวลาการเกิดซ้้า 5, 10, 20, 50 และ 100 ปี
จากรูปภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าในทุกคาบเวลาการเกิดซ้้า สถานีที่ 2 มีช่วงความเชื่อมั่นแคบที่สุด แต่ สถานีที่ 1,
สถานีที่ 6 และสถานีที่ 9 มีช่วงความเชื่อมั่นที่กว้างว่าสถานีอื่น ๆ นอกจากนี้ในทุกคาบเวลาการเกิดซ้้า สถานีที่ 6 อยู่ในช่วง
ระดับการเกิดซ้้าที่ไม่ซ้อนทับกันกับสถานีที่ 2 และสถานีที่ 7

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการวิ เคราะห์ ค่ าสุ ด ขี ด เพื่ อ หาค่ าประมาณระดั บ การเกิ ด ซ้้ าของข้ อ มู ล ปริ มาณน้้ าฝนในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริมณฑล พบว่า ทั้ ง 9 สถานี มี ค วามเหมาะสมของตั วแบบในการน้ า ไปประมาณค่ าระดั บ การเกิ ด ซ้้ า ด้ วยการแจกแจง
พาเรโตวางนัยทั่วไป ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 และในทุกคาบเวลาการเกิดซ้้า สถานีบางพลี จ.สมุทรปราการ มีระดับการเกิดซ้้า
สูงที่สุด ส่วนสถานีที่มีระดับการเกิดซ้้าต่้าสุดคือสถานีคลองหลวง จ.ปทุมธานี ดังนั้นควรให้ความส้าคัญกับสถานีบางพลีในการ
พิ จ ารณาป้ อ งกั น อุ ท กภั ย มากกว่ า สถานี อื่ น นอกจากนี้ ใ นทุ ก คาบเวลาการเกิ ด ซ้้ า สถานี ค ลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี มี
ช่ วงความเชื่ อมั่ นแคบที่ สุ ด ในขณะที่ สถานี ส ามโคก จ.ปทุ มธานี สถานี บ างพลี จ.สมุ ท รปราการ และสถานี ล าดกระบั ง
จ.กรุงเทพฯ มีช่วงความเชื่อมั่นที่ กว้างกว่าสถานี อื่น ๆ นั่นคื อค่าประมาณที่ได้ค่อนข้างมีความไม่ แน่นอน และสถานีบางพลี
จัง หวั ด สมุ ท รปราการ อยู่ ในช่ วงระดั บ การเกิ ด ซ้้ าที่ ไม่ ซ้อนทั บ กั นกั บ สถานี ค ลองหลวง จ.ปทุ มธานี และสถานี ส ามพราน
จ.นครปฐม นั่นคือค่าระดับการเกิดซ้้าของสถานีดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
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หากสนใจที่จะวิเคราะห์ข้อมู ลปริมาณน้้ าฝนด้ วยการแจกแจงพาเรโตวางนั ยทั่วไป ควรเลือกศึกษาค่า เกณฑ์อื่น ๆ
เพิ่มเติม หรือเลือกก้าหนดค่าที่มีนัยส้าคัญบางอย่างแทน อาจจะได้ผลการวิเคราะห์ที่ เหมาะสมกับข้อมูลมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ค่าสุดขีดของปริมาณน้้าฝนต่อไป
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การประยุกต์ใช้ถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ส้าหรับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
มัชฌิมา กมลเลิศ, ชนิภา รอดสุทธิ์, นนทบงกช ตั้งใจ และ ชูเกียรติ ผุดพรมราช*
สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ใช้ถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ส้าหรับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้้ามัน
เบนซิน95 ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยและเพื่อศึกษาการน้าซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนมาประยุกต์ในการหาค่าความคลาดเคลื่อนของปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน95 ในประเทศไทย
ซึ่งศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 – เดือนธันวาคม 2560 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส้านักงานสถิติแห่งชาติ และ บริษัท ปตท. จ้ากัด มหาชน โดยน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support
Vector Machine: SVM) จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 17 ตัว ผู้วิจัยได้น้ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้
เทคนิคการหมุนแกนแบบ Orthogonal ด้วยวิธี Varimax ซึ่งสามารถจ้าแนกตัวแปรอิสระทั้ง 17 ตัวได้เป็น 5 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการจ้าหน่ายเชื้อเพลิง ปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง ปัจจัยด้านปริมาณ
และความเชื่อมั่นทางธุรกิจและปัจจัยจ้านวนผู้ว่างงาน
ผลการศึกษาพบว่า
1) ราคาน้้ามันเบนซิน 95 มีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2560
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน 95 คือ ปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง โดยมีค่าความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
ค้าส้าคัญ: ปัจจัย, น้้ามันเบนซิน 95

1. บทน้า
สถานการณ์ราคาปิโตรเลียมในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นล้าดับอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงส่งผลท้ า
ให้ ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักของการขึ้นราคาน้้ามันอยู่ที่ความต้องการปริ มาณน้้ามัน
ของโลกที่เ พิ่มสู งขึ้ น การสะสมน้้ ามั นไว้ ใช้ ใ นช่ วงฤดูห นาวของหลายๆประเทศ รวมไปถึงปั ญหาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
มหาอ้านาจสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองภูมิภาคซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้้ามันขนาดใหญ่ของโลก การเก็งราคาน้้ามัน การลด
หรือการเพิ่มปริมาณการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตน้้ามันปริมาณการส้ารองของประเทศมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจของโลกภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ มีผลกระทบต่อการปรับราคาน้้ามันต่อเนื่องมายังหลายๆประเทศ รวมถึง
ประเทศไทยที่ธุรกิจ หลายๆอย่างยังต้องพึ่งพาพลังงานน้้ามันเป็นหลักส่งผลให้ราคาขายปลีกน้้ามันของไทยต้องปรับตัวสูงขึ้น
ตาม (ณปภัช, 2560)
ประเทศไทยในปี 2560 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตขึ้นประมาณ
ร้อยละ 4 อีกทั้งสถานการณ์ราคาน้้ามันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
โดยเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 จากปีก่อน ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักส้าหรับใช้ผ ลิต
กระแสไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ในขณะที่ปริมาณการผลิตลดต่้าลงเนื่องจากไม่มีการส้ารวจปิโตรเลียมในแหล่ งใหม่
เพิ่มเติม เพื่อให้มีก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศไม่ ว่าจะเป็นการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติ
จากอ่าวไทยการน้าเข้า LNG กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้การเตรียมการประมูลแปลงสัมปทานที่ก้าลังสิ้นอายุในปี 2565 - 2566
อันได้แก่แปลงสัมปทานกลุ่มแหล่งเอราวัณและแปลงสัมปทานกลุ่มแหล่งบงกช ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ส้าคัญอย่างยิ่ ง ของ
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ประเทศ โดยมีก้าลังการผลิตก๊าซธรรมชาติรวมเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 75 ของการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และเป็นก๊าซ
ธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล สามารถใช้เป็นทั้งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า สารตั้งต้นอุตสาหกรรมเคมี และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) ที่เราใช้ทั่วไปในภาคครัวเรือนเป็นต้น (วีระศักดิ์, 2560)
น้้ามันเบนซิน เป็นน้้ามันที่ได้จากการปรุงแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้้ามันโดยตรง และอาจได้ จาก
การแยกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแก๊สโซลีนธรรมชาติ น้้ามันเบนซินจะผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น สาร
เพิ่มค่าออกเทน สารต้านการรวมตัวกับอากาศ สารเคมีส้าหรับป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อนในถังน้้ามัน และท่อทางน้้ามั น
รวมทั้ ง สารเคมี ที่ ช่ วยท้ าความสะอาดคาร์ บู เ รเตอร์ จึ ง เหมาะที่ จะใช้ กับ ยานพาหนะ เช่ น รถยนต์ รถจั กรยานยนต์ หรื อ
เครื่องยนต์ทั่วไป เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก (ประเสริฐ และคณะ, 2554)
จากที่ผู้วิจัยกล่าวมาข้างต้นราคาน้้ามันเบนซิน 95 ที่คาดว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมี ความ
ต้องการใช้เชื้อเพลิงสูงขึ้น โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมี ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย โดยจ้าแนกประเภทได้แก่ ราคา
น้้ามันเบนซิน 95 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไ ขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เ ป็นผลกระทบมาจากสาเหตุข องราคาน้้ ามั น
เปลี่ยนแปลง และเป็นแนวทางให้รัฐบาลด้าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการหรือก้าหนดนโยบายควบคุมราคาราคาน้้ามันเบนซิ น
95ในประเทศไทย

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
สมหมาย (2561) ได้กล่าวว่า น้้ามันเบนซินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้้ามันดิบ ซึ่งสัดส่วนของน้้ามันเบนซินที่ได้
จากการกลั่นน้้ามันดิบอยู่ในช่วงร้อยละ 2-25 ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้้ามันดิบ อย่างไรก็ตาม กระบวนการกลั่นน้้ามันในโรง
กลั่นมีความซับซ้อนมากไม่ว่าน้้ามันดิบจะมาจากแหล่งใดก็ตาม น้้ามันเบนซินเป็นสารผสมที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอน
มากถึงประมาณ 400 ชนิด โดนสามารถแบ่งออกเป็นตระกูลใหญ่ๆได้ คือ ฟาราฟฟีนส์ ไซโคลฟาราฟฟีนส์ โอเลฟีนส์ อะโร
แมติก นอกจากนั้น ยังมีสารอื่นๆอีก ได้แก่ สารออกซิเจนเนต ตะกั่ว ฟอสฟอรัส ก้ามะถัน ฯลฯ
ศาสตรา (2560) ได้กล่าวว่าซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชี น (Support Vector Machine: SVM) เป็นตัวจ้าแนกเชิงเส้น
(Linear Classifier) แบบ 2 คลาส ซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงประสิทธิภาพของการจ้าแนกที่เหนือว่าวิธีการจ้าแนกอื่นๆ ข้อได้เปรียบ
ของ SVM คือมีประสิทธิภาพในการจ้าแนกข้อมูลที่มีมิติจ้านวนมากได้ นอกจากนี้การใช้ฟังก์ชันเคอร์เนล (Kernel Function)
เพื่อแปลงข้อมูลไปยังมิติที่สูงขึ้ นในปริภูมิคุ ณลั กษณะ (Feature Space) สามารถจ้าแนกข้อมูลที่มีค วามคลุมเครื อได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ หลักการของ SVM คือการหาเส้นตรงที่มีมาร์จินที่โตที่สุด (Maximum Margin)
ปทิตญา และ จารี (2560) ได้กล่าวว่า เทคนิค Support Vector Machine (SVM) เป็นเทคนิคการจ้าแนกประเภท
ของข้อมูลที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้จากสถิติ คล้ายเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แต่ SVM ใช้หลักการลดค่าความ
เสี่ยงเชิงโครงสร้างให้ต่้าสุด (Structural Risk Minimization) เพื่อลดค่าความผิดพลาดของการท้านาย (Minimized Error)
พร้อมกับเพิ่มระยะการแบ่งแยกให้มากที่สุด (Maximized Margin)หลักการของ SVM คือการหาสัมประสิทธิ์ของสมการเพื่อ
สร้างเส้นแบ่งแยกประเภทข้อมูล ท้าโดยการเลือกเส้นหรือระนาบแบ่งแยกประเภทข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด
จิราวัลย์ (2558) ได้กล่าวว่า เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งได้แก่ตัว ประมาณการ
(Predictor, X) และตั ว ตอบสนอง (Response, y) โดยเป็ น ความสั ม พั น ธ์ แ บบเชิ ง เส้ น (Linear) ทั้ ง นี้ ใ นขั้ น ตอนการท้ า
Regression ต้องมีการเก็บจ้านวน Sample space จ้านวนมากพอ นั้นคือ มี x และ y ที่มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เพื่อ
น้ามาหาสมการความสัมพันธ์
ดวงพร (2551) ได้กล่าวว่า เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระหลายๆตัวและตัวแปรตาม ดังนั้น
ในการสร้างแบบจ้าลองสมการพยากรณ์ จะพิจารณาจากการมีตัวแปรอยู่ในระบบสมการ ซึ่งเรียกว่า การน้าตัวแปรเข้าระบบ
สมการ ที่นิยมมีด้วยกัน 4 วิธีคือ
1. วิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Selection) ถือว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม จึงน้าตัวแปร
อิสระทุกตัวเข้าระบบสมการพร้อมๆ กันในทีเดียว
2. วิธีการเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) ก้าหนดให้เริ่มต้นสร้างสมการโดยไม่มีตัวแปรใดอยู่ในสมการ
จากนั้นให้เริ่มท้าการสร้างระบบสมการโดยน้าตัวแปรอิสระมีขนาดอิทธิพลสูงสุด เข้าไปสร้างสมการตัวแปรตาม
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ก่อน จากนั้นน้าตัวแปรอิสระที่เหลือที่มีขนาดรองลงมาเข้าไปทีละตัวและจะหยุดการน้าตัวแปรอิสระเข้าสมการ
หากพบว่าตัวแปรนั้นมีขนาดอิทธิพลน้อย (ไม่มีนัยส้าคัญ) หรือไม่มีอิทธิพลเลย
3. วิธีการเลือกแบบถอยหลัง (Backward Selection ก้าหนดให้เริ่มสร้างสมการมีตัวแปรอิสระทุกตั วอยู่ค รบใน
ระบบสมการจากนั้นให้ท้าการดึงตัวแปรอิสระที่มีขนาดอิทธิพลน้อยที่สุด (ไม่มีนัยส้าคัญ)ออกจากสมการที ละตั ว
จนกระทั่งเหลือตัวแปรในระบบสมการเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
4. วิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) เป็นวิธีการน้าตัวแปรอิสระเข้าสมการที่ละตัวเช่นเดียวกับ
Forward และเมื่อตัวแปรนั้นเข้าไปอยู่ในระบบสมการแล้ว จะท้าการตรวจสอบย้อนกลับโดยวิธี Backward อีก
ทีหนึ่ง ในทุกครั้งที่มีการน้าตัวแปรอิสระเข้าสมการ
ณัฐพินท์ และ สุดา (2553) ได้ท้าการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาน้้ามันส้าเร็จรูปดีเซล เพื่อศึกษาปั จจัย
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาน้้ามันส้าเร็จรูปดีเซล โดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ราคาน้้ามันดิบ (DF) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXC) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และอัตราเงินกองทุน
น้้ามันเชื้อเพลิง (FUND) โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิง ซ้ อน (Multiple Regressions) แบบ enter method multiple
regression analysis ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
รวมระยะเวลาทั้ งหมด 70 เดือน จากการศึ กษาพบว่ า ปัจจัยทางเศรษฐกิ จที่ มีผ ลต่ อราคาน้้ ามั นส้ าเร็ จรู ปดีเ ซล คือ ราคา
น้้ามันดิบ (DF) ซึ่งมีผลต่อราคาน้้ามันส้าเร็จรูปดีเซล ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ซึ่งตรง
ตามสมมติฐานที่ได้ก้าหนดไว้
ภัทริณี (2551) ได้ท้าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาน้้ามันขายปลีก โดยการวิเคราะห์การถดถอย แบบหลายตัว
แปร เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาน้ามันขายปลีกทั้ง 3 ประเภท ในกรุงเทพมหานคร คือน้้ามันดีเซล น้้ามันเบนซิน 91
น้้ามันเบนซิน 95 และศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้้ ามันขายปลีกกับปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน้้ามันขายปลีก 3 ประเภทนี้ ซึ่งศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 – เดือน
ธันวาคม 2549 จากหน่วยงานได้แก่ บริษัท ปตท. จ้ากัดมหาชน กรมธุรกิจพลังงาน ส้านักงานสถิติเป็นต้น และวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิติคือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์แคนนอลนิคอล การวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์การถดถอยแบบหลาย
ตัวแปร การศึกษานี้ประกอบด้วยตัวแปรตาม 3 ตัวแปร และตัวแปรอิสระ 74 ตัวแปร ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 74 ตัว นั้น
มีจ้านวน 33 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามทั้ง 3 ตัว อย่างมีนัยส้าคัญที่ร ะดับนัยส้าคัญ 0.05 และเนื่องจากตัวแปร
อิสระทั้ง 33 ตัวแปรดังกล่าวมีค วามไม่เป็ นอิส ระกัน ผู้วิจัยจึงแก้ ปัญ หาโดยใช้เ ทคนิค การวิเคราะห์ ปัจจัย ใช้ การหมุ นแบบ
Orthogonal ด้วยวิธี Varimax ซึ่งสามารถจ้าแนกตั วแปรอิ สระ 33 ตัวเป็นปัจจัย 3 ปัจจัย คือปัจจัยด้านราคา (Factor 1)
ปัจจัยด้านการผลิตและการส่งออกน้้ามัน (Factor 2) และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้สามารถอธิบายความผั นแปร
ของตัวแปรอิสระทั้ง 33 ตัวได้ 91.041%
ศิรินทิพย์ (2552) ได้ท้าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อศึกษา
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลที่มีต่อการใช้ก๊าซ NGV และเพื่อศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ก๊าซ NGV ใน
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่ใช้ก๊าซ NGV ผู้ขับรถยนต์โดยสารรับจ้างที่ใ ช้
ก๊าซ NGV และสถานประกอบการที่ติดตั้ง ก๊าซ NGV เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 100 ชุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังสัมภาษณ์สถานประกอบการ
ที่ติดตั้งก๊าซ NGV 3 แห่ง วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ก๊าซ NGV ในประเทศไทยจากข้อมู ลทุติยภูมิตั้ง แต่มกราคม พ.ศ.
2547 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยใช้วิธีสมการถดถอยและผลการทดสอบ Unit Root หาผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและ
น้าค่าที่คาดประมาณได้มาวิเคราะห์หาขนาดและทิศทางการใช้ก๊าซ NGV ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ enter method
multiple regression analysis ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซ NGV อยู่ในระดับมาก และ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลกับการใช้ก๊าซ NGV อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ก๊าซ NGV คือ
ราคาน้้ามันเบนซิน 91 ราคาน้้ามันดีเซลหมุนเร็วและรายได้เฉลี่ยต่อหัวรายเดือนที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่ นร้ อย
ละ 99 ส่วนราคาก๊าซ LPG มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และปริมาณรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส้าคัญในการวางแผน
พัฒนาก๊าซ NGV และเพิ่มปริมาณก๊าซ NGV ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซ NGV ของประเทศไทย
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วีรศักดิ์ (2560) ได้ท้าการศึกษาว่าเทคนิคเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณน้้าในเขื่อนประกอบด้วย 4
เทคนิค ได้แก่ เทคนิควิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) วิธีและโครงข่ายประสาทเทียม (ArtificialNeural
Network: ANN) วิธีแบบจ้าลองต้นไม้เอ็มไฟว์พี (Model Tree: M5P) และ วิธีเทคนิคซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์ (SVM) และ
มีผลการเปรียบเทียบการพยากรณ์ปริมาณน้้ารายเดือนในเขื่อนกิ่วลม จังหวัดล้าปาง โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลทั้ง 4 เทคนิค
พบว่า วิธีแบบจ้าลองต้นไม้เอ็มไฟว์พี มีค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนต่้าสุด ที่ 10.56 และเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส้าหรั บน้้ า
ไปพัฒนาระบบพยากรณ์น้าในเขื่อน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนแต่ละเทคนิค พบว่า วิธีแบบจ้าลอง
ต้นไม้เอ็มไฟว์พีวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์วิธีวิเคราะห์การถดถอย และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม มีค่าความคาดเคลื่อน
เท่ากับ 10.56, 10.84, 11.12 และ 12.53 ตามล้าดับ
Cherkassky and Ma (2003) ได้ท้าการศึกษาการเลื อกพารามิเตอร์ ไฮเปอร์ส้ าหรับ การสนั บสนุ นการถดถอยของ
เวคเตอร์เวกเตอร์ (SVM) (นั่นคือ 1-insensitive zone และ พารามิเตอร์การท้าให้เป็นมาตรฐาน C) วิธีการที่น้าเสนอสนับสนุ น
การเลือกพารามิเตอร์การวิเคราะห์โดยตรงจากข้อมูลการฝึกอบรมมากกว่า วธีการสุ่มตัวอย่างใหม่ที่ใช้กันทั่วไปในแอปพลิเคชั น
SVM โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอธิบายใบสั่งวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ใหม่ส้ าหรับการตั้งค่า โซนที่ไม่รู้สึก 1 เป็นฟังก์ชั่นของขนาด
ตัวอย่างการฝึกอบรม ประสิทธิภาพการวางนัยทั่วไปที่ดีของการเลือกพารามิเตอร์ที่เสนอคือ แสดงให้เห็นถึงสังเกตุโดยใช้ปัญหา
การถดถอยต่้าและสูงหลายมิติ ยิ่งกว่านั้นเราชี้ให้เห็นถึงความส้าคัญของ Vapnik's 1- การสูญเสียที่ละเอียดอ่อนส้าหรับปั ญหา
การถดถอยด้ วยตั วอย่ าง จ้ากัด ด้วยเหตุนี้เราจึง เปรี ยบเทีย บประสิ ท ธิภ าพการวางนัย ทั่ วไปของการถดถอย SVM (โดยใช้
ข้อเสนอการเลือก 1 ค่า) ที่มีการถดถอยโดยใช้การสูญเสียอย่างน้อยโมดูลัสและการสูญเสียก้าลังสองมาตรฐาน การเปรียบเทียบ
เหล่านี้บ่งชี้ ประสิทธิภาพการวางนัยทั่วไปที่เหนือกว่าของการถดถอย SVM ภายใต้การตั้งค่าตัวอย่างแบบเบาบางส้าหรับ เสีย ง
รบกวนชนิดต่าง ๆ

3. วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่น้ามาใช้ในการศึกษา จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา
(Time Series Data) รายเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรขึ้นไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรหนึ่งเรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable) กับตัวแปรอื่นๆ อีกหลาย
ตัวแปร เรียกตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ดังรูปภาพที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุเป็นที่นิยมในการน้าไป
ประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ การเกษตร การศึกษา การบริหารธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้สมการสามารถพยากรณ์ตัวแปรอิสระ
ได้วิธีที่มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจแบบปรับ (Adjusted R 2 ) มากที่สุด มีวิธีการคัดเลือก 4 วิธี ดังนี้ วิธีการเลือกแบบคัดเลือก
เข้า (Enter Selection) วิธีการเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) วิธีการเลือกแบบถอยหลัง (Backward Selection)
วิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise Selection)
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ตัวแปรอิสระ (Independent): X
X1 : ปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามันดีเซล ล้านลิตร
X2 : ปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ล้านลิตร
X3 : ดัชนีเชื้อเพลิง (ร้อยละ)
X4 : ปริมาณการจ้าหน่ายรถยนต์นั่ง (คัน)
X5 : ปริมาณการจ้าหน่ายรถจักยานยนต์ (คัน)
X6 : ดัชนียานยนต์เพื่อการอุปโภคบริโภค (ร้อยละ)
X7 : ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (ร้อยละ)
X8 : ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ร้อยละ)
X9 : ดัชนีค่าเงินบาท (ร้อยละ)
X10 : ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (ร้อยละ)
X11 : ปริมาณการส่งออกน้้ามันเบนซิล (ล้านลิตร)
X12 : ปริมาณการน้าเข้าถ่านหิน (ล้านบาท)
X13 : ปริมาณการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติ (ล้านบาท)
X14 : ปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง (ล้านบาท)
X15 : ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้านบาท)
X16 : อัตราผู้ว่างงาน (พันคน)
X17 : ปริมาณผลผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ (ล้านบาท)

ตัวแปรตาม(Dependent) : Y
ราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
(บาท/ลิตร)

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา
ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรูปภาพ
ที่ 2

ค่าเฉลี่ย = 33.2656

S.D. = 1.698

รูปภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาน้้ามันเบนซิน 95 ใน
ประเทศไทย
จากรูปภาพที่ 2 พบว่าราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558-2560 โดยจ้าแนกประเภท คือ ราคา
น้้ามันเบนซิน 95 พบว่าราคาน้้ามันเบนซิน 95 มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560
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การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
ตัวแปร
y1
x1
x2
x3
x4

1
-0.041
-0.167
-0.28
0.188

1
.496
.609
.541

1
.943
.583

1
.554

1

x5

0.118

0.263

0.052

0.051

0.108

1

x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17

0.192
0.145
0.04
.662
0.045
-0.021
.370*
0.298
.671
0.224
-0.04
-0.111

.601
.496
0.272
0.207
.379*
-0.151
0.158
-.392*
0.094
.544
0.145
-0.108

.505
.416*
0.27
0.061
.502
-.428
0.133
-.656
-0.006
.425
0.288
-.490

.497
.361*
0.251
-0.071
.438
-0.318
0.123
-.629
-0.05
.411*
0.246
-.388*

.937
.520
.560
.355*
.446
-0.055
0.247
-0.238
0.32
.482
-0.004
-0.301

.379*
.55
-0.017
0.166
0.072
-0.171
0.157
0.026
0.158
.349*
0.264
-0.1

NUCS 2019

y1

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

1
.635
.565
.345*
.416*
-0.09
0.223
-0.203
0.319
.477
0.044
-0.244

1
.371*
0.269
.376*
-0.141
0.125
-.338*
0.094
.371*
.376*
-0.168

1
0.084
.342*
-0.12
0.035
-0.185
0.158
0.017
0.102
0.149
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร
x9

x10

x11

x12

x13

x14

x15

x16

x17

x9

1

x10

0.197

1

x11
x12

0.115
0.222

-0.148
0.117

1
-0.137

1

x13
x14

0.29
.568

-0.284
0.066

.382*
-0.068

0.199
.333*

1
.381*

1

x15
x16

.373*
0.052

.335*
.336*

-0.038
-0.194

.358*
0.086

-0.152
-0.109

.465
0.006

1
.360*

1

x17

-0.042

-0.092

0.288

-0.306

0.239

-0.022

-.358*

-0.098

1

หมายเหตุ: *มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย พบว่า ตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์กันเอง (P-value<0.05) จึงถือว่าตัวแปรอิสระในงานวิจัยนี้ มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นระหว่างตัวแปรที่
ใช้ท้านาย
ผู้วิจัยจึงได้ท้าการวิเคราะห์หาโครงสร้างที่แท้จริงของตัวแปรอิสระ โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของ
ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 5 องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบที่ 1 (Factor1) หรือเรียกว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย ปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามั นดีเซล
ปริมาณการจ้าหน่ายรถยนต์นั่ง ดัชนียานยนต์เพื่อการอุปโภคบริโภค ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน
องค์ประกอบที่ 2 (Factor2) หรือเรียกว่าปัจจัยด้านการจ้าหน่ ายเชื้อเพลิ ง ประกอบไปด้วย ปริมาณการจ้าหน่ าย
น้้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ดัชนีเชื้อเพลิง ปริมาณการส่งออกน้้ามันเบนซิน ปริมาณการน้าเข้าถ่านหิน ปริมาณการน้ าเข้ า
ก๊าซธรรมชาติ ปริมาณผลผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ
องค์ประกอบที่ 3 (Factor3) หรือเรียกว่าปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการน้าเข้าเชื้ อเพลิ ง ประกอบไปด้ วย
ดัชนีค่าเงินบาท ปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง ปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
องค์ประกอบที่ 4 (Factor4) หรือเรียกว่าปัจจัยด้านปริมาณและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย ปริมาณการ
จ้าหน่ายรถจักยานยนต์ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
องค์ประกอบที่ 5 (Factor5) หรือเรียกว่าปัจจัยด้านจ้านวนผู้ว่างงาน ประกอบไปด้วย จ้านวนผู้ว่างงาน
4.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุที่เหมาะสมของตัวแปรอิสระ ที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ใน
ประเทศไทย
ผู้วิจัยได้น้าตั วแปรอิ สระ คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิ จ ปัจจัยด้านการจ้ าหน่ ายเชื้ อเพลิง ปัจจัยด้านค่าเงินบาทและ
ปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง ปัจจัยด้านปริมาณและความเชื่อมั่นทางธุรกิจและปัจจัยด้านจ้านวนผู้ว่างงาน ไปสร้างตัวแบบของ
ราคาน้้ามันเบนซิน95 ในประเทศไทย ซึ่งพบว่าปัจจัยปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการน้าเข้าเชื้ อเพลิง ส่งผลต่อราคา
น้้ามันเบนซิน95 ในประเทศไทยและเป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด ของการท้ านาย โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคู ณแบบ
คัดเลือกเข้ามีค่า
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
ที่มีค่ามากที่สุด ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ตัว
แบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้า โดยมีผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่ส่งผลต่อราคา
น้้ามันเบนซิน95ในประเทศไทย ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
วิธีคัดเลือกตัว ปัจจัย
แปร
แบบคัดเลือก
ค่าคงที่
33.266
0.215
154.794
0.000
เข้า
Factor3
1.174
0.218
0.691
5.385
0.000

1.000

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่เหมาะสมที่ใช้ท้านายราคาน้้ามันเบนซิน95ในประเทศ
ไทย พบว่า ปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน 95
ในประเทศไทย แสดงว่า ปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง เป็นปัจจัยที่สามารถท้านายราคาน้้ามันเบนซิ น
95 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (SVM) ที่เหมาะสมของตัวแปรอิสระ ที่ส่งผลต่อราคา
น้ามันเบนซิน95 ในประเทศไทย
ผู้วิจัยได้น้าตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการจ้าหน่ ายเชื้ อเพลิ ง ปัจจัยด้านค่าเงินบาทและ
ปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง ปัจจัยด้านปริมาณและความเชื่อมั่นทางธุรกิจและปัจจัยด้านจ้านวนผู้ว่างงาน ไปสร้างตัวแบบของ
ราคาน้้ามันเบนซิน95ในประเทศไทย ซึ่งพบว่าปัจจัยปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง ส่งผลต่อราคาน้้ามัน
เบนซิน95ในประเทศไทยและเป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดของการท้านาย โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีนเพื่อวิเคราะห์ความแม่นย้าให้มากขึ้น โดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อน (RMSE) ที่น้อยที่สุด โดยมีผลการวิเคราะห์
สมการถดถอยถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน95ในประเทศไทย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สมการถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
วิธีการถดถอย

MSE

RMSE

การถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

0.511
1.385

0.715
1.177

จากตารางที่ 3 การศึกษาตัวแบบ SVM พบว่าเป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดของการตรวจความแม่นย้า เนื่องจากมีค่า
ความคลาดเคลื่อน (RMSE) น้อยที่สุด

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน95 ในประเทศไทย โดยท้าการวิเคราะห์สถิติข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ท้า
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ และท้าการตรวจสอบข้อตกเบื้องต้นการวิเคราะห์การถดถอย ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของราคาน้้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย พบว่า ราคาน้้ามันเบนซิน95มี
แนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันเบนซิน 95 คือ ปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง ประกอบไปด้วย
ดัชนีค่าเงินบาท ปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง ปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยท้านายราคาน้้ามันเบนซิล 95 ในประเทศไทย
มีค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุด
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5.2 ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งต่ อไปควรเพิ่มตั วแปรอิ สระในการศึ กษาเพิ่ มขึ้ น เช่น ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก (ดูไบ) ราคา
น้้ามันดิบในตลาดโลก (โอมาน) ราคาน้้ามันหน้าโรงกลั่น เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่การวางแผนในการควบคุมราคา
น้้ามันเบนซิล95และแก๊สโซฮอล์ 91 ในประเทศไทย
2. การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาน้้ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากน้้ามัน
เป็นสินค้าที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อน้าไปใช้ทั้งในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ ดังนั้นจะเห็นว่า ใน
การซื้อขายน้้ามันนั้นมี ปัจจัยหลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัย
ด้านการจ้าหน่ายเชื้อเพลิง ปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการน้าเข้าเชื้อเพลิง ปัจจัยด้านปริมาณและความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจและปัจจัยด้านจ้านวนผู้ว่างงาน ที่ได้ท้าการศึกษาในครั้งนี้ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ความไม่สงบภายในประเทศ
เป็นต้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจน้าตัวแปรเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง ความไม่สงบภายในประเทศเข้ามาร่วม
เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาด้วย
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การวิเคราะห์ค่าสุดขีดของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย
โดยใช้การแจกแจงพาเรโตวางนัยทั่วไป
Extreme Value Analysis of Air Pollution in Thailand
using Generalized Pareto Distribution
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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ ค่าสุดขีด และหาระดับการเกิดซ้้าของมลพิษทางอากาศโดยใช้การแจกแจง
พาเรโตวางนัยทั่วไป ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความเข้มข้นเฉลี่ยรายวันของ PM 2.5   g / m3  และ PM10   g / m3 
จากสถานี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ 22 สถานี ใ นประเทศไทย ผลการศึ ก ษาพบว่ า การแจกแจงพาเรโตวางนั ย ทั่ ว ไป
มีความเหมาะสมที่จะน้ามาวิเคราะห์ค่าสุดขีดกับข้อมูลมลพิษทางอากาศ และที่ระดับการเกิดซ้้าในรอบปีที่ 2, 5, 10 และ 20
ของความเข้มข้นเฉลี่ยรายวัน PM 2.5 พบว่า สถานีจังหวัดน่านมีค่าความเข้มข้นสูงที่สุดในทุกระดับการเกิดซ้้า มีค่า 434.79–637.21
ส่วนสถานีจังหวัดชลบุรีมีค่าความเข้มข้นต่้าที่สุดในทุกระดับการเกิดซ้้า มีค่า 95.92–101.58 ส้าหรับความเข้มข้นเฉลี่ยรายวัน
ของ PM10 พบว่าสถานี จัง หวั ดสระบุ รี มีค่าความเข้มข้ นสู งที่สุ ดในทุ กระดับ การเกิด ซ้้า มีค่ า 417.39–457.41 ส่วนสถานี
จังหวัด ราชบุ รี มี ค่าความเข้ มข้ นต่้าที่ สุ ดในรอบปีที่ 2 คือ 219.68 แต่ ในรอบปี ที่ 5, 10 และ 20 กลั บ พบว่าสถานี จังหวั ด
สมุทรสาครและกรุงเทพฯ มีค่าต่้าสุดคือ 224.79–239.23 อย่างไรก็ตามค่าต่้าสุด 3 สถานีมีค่าใกล้เคียงกัน จากค่าดังกล่าว
สามารถสรุป ได้ว่า สถานีจั งหวั ดน่ านและสถานีจังหวัดสระบุ รี ควรได้ รับการเฝ้ าระวั งและป้ องกั นภั ยการเกิด ค่ าสุด ขีด ของ
มลพิษทางอากาศเป็นล้าดับแรก
คาสาคัญ: ค่าสุดขีด, การแจกแจงพาเรโตวางนัยทั่วไป, ระดับการเกิดซ้้า, มลพิษทางอากาศ
Abstract
The purpose of this study is to analyze the extreme values and estimate return levels of air
pollution using Generalized Pareto Distribution (GPD). The data is the daily average concentrations of
PM 2.5   g / m3  and PM10   g / m3  collected from 22 air quality monitoring stations in Thailand. The
analysis results show that GPD is appropriate to use analyze the extreme air pollution. The return levels
at the return periods 2, 5, 10 and 20 years for PM 2.5 concentrations, Nan station had the highest return
level which is 434.79- 637.21 while Chon Buri station had the lowest return level which is 95.92-101.58.
For PM10 concentrations, Saraburi station had the highest return level which is 417.39-457.41 while
Ratchaburi station had the lowest return level at 2 year return period which is 219.68. However, at 5, 10
and 20 return periods, Samut Sakhon and Bangkok stations had the lowest return level which is 224.79239.23. Nonetheless, the return levels from these 3 stations are similar. The result suggested that Nan and
Saraburi stations should be the first for surveillance and monitor for extreme air pollution.
Keywords: Extreme Value, Generalized Pareto Distribution, Return Level, Air Pollution

NUCS 2019

หน้า 137

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

1. บทนา
ในปั จจุ บั น มลพิ ษ ทางอากาศเกิ ด จากการเผาไหม้ เชื้ อเพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ ที่ ได้ จากการจราจรขนส่ ง กิ จกรรม
อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้ า หรือการเผาในที่ โล่ง เมื่อมี การสะสมเจือปนในอากาศอย่ างต่อเนื่องและมีปริมาณความเข้มข้ น
มากกว่าค่ ามาตรฐาน จะส่งผลกระทบต่อสุข ภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โรค
ภูมิแพ้ และเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน (ส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2554) มลพิษทาง
อากาศที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter: PM 2.5 , PM10 ) จากร่างรายงานสถานการณ์ มลพิ ษของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดเฉลี่ยทั่วประเทศเกินค่ามาตรฐานตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2541-2557 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีค่าสุดขีด อาจจะเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่้าสุ ด เช่น ปริมาณน้้าฝนสูงสุดในแต่ละวัน ปริมาณ
มลพิษทางอากาศสูงสุดในแต่ละเดือน หรืออุณหภูมิต่้าสุดในแต่ละปี เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงของเหตุการณ์ ที่มีความรุนแรง
ทางสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้น เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย เครื่องมือทางสถิติที่เกี่ยวข้องและใช้
ในการวิเคราะห์คือ ทฤษฎีค่าสุดขีด โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การแจกแจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป (Generalized
Extreme Value Distribution: GEV) จะใช้ข้อมูลค่าสุดขีดสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาที่ก้าหนดไว้เท่านั้น ส่วนการแจกแจงพาเรโต
วางนั ยทั่ วไป (Generalized Pareto Distribution: GPD) จะใช้ ข้อมู ลค่ าสุด ขี ด ที่ มากกว่ าเกณฑ์ (Threshold) ที่ ก้าหนดไว้
ทั้งหมด ดังตัวอย่างงานวิจัยเรื่อง Extreme value analysis for modeling high PM10 level in Johor Bahru ศึกษาการ
เปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์และระดับการเกิดซ้้าที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสุดขีดโดยใช้ GEV และ GPD ใช้ข้อมูล
สูง สุ ด รายวันของ PM10 ที่ ได้ จากสถานี Johor Bahru ตั้ ง แต่ ปี ค .ศ.1997-2010 ย้อนหลัง 14 ปี ผลการวิเคราะห์ พ บว่ า
ค่าประมาณพารามิเตอร์ของ GEV และ GPD มีความคล้ายคลึงกัน และที่ระดับการเกิดซ้้าของปริมาณความเข้มขัน PM10 ใน
รอบ 10 ปี เมื่อใช้ตัวแบบ GEV จะมีค่า 104  g / m3 ส่วนตัวแบบ GPD ที่มีค่ามากกว่า 74  g / m3 จะมีค่า 308  g / m3
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามดัชนีมลพิษทางอากาศของประเทศมาเลเซีย ผลการวิเคราะห์ระดับการเกิดซ้้าของปริมาณความเข้มขัน
PM10 ในรอบ 10 ปีจัดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Amin et al., 2015)
การวิเคราะห์ค่ าสุดขีด ด้วย GPD ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเหมาะส้าหรับ ข้อมูลด้ านอุตุ นิยมวิท ยาและ
อุ ท กวิ ท ยา ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Busababodhin and Keawmun, 2015) ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาเรื่ อ ง
การวิเคราะห์ค่าสุดขีดของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย โดยใช้การแจกแจงพาเรโตวางนัยทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ค่าสุดขีด และ
ประมาณระดับการเกิดซ้้าของมลพิษทางอากาศโดยใช้ GPD ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลมลพิษทาง
อากาศ จากกองจั ด การคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง ส้ านั กงานสิ่ ง แวดล้ อม เป็ นข้ อมู ล รายชั่ วโมง ตั้ ง แต่ ปี พ .ศ.2551 -2560
ย้อนหลัง 10 ปี จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 25 สถานีในประเทศไทย

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory)
เมื่อข้อมูลมีค่าสุดขีด (Extreme Value) นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะตัดข้อมูลส่วนนั้นทิ้ง ไปไม่น้ามาพิจารณา เนื่องจาก
มีความซั บซ้อนและยุ่งยากในการวิเคราะห์ แต่หากต้ องการทราบความน่ าจะเป็นในการเกิ ด ของเหตุ การณ์ ที่มีค่าสู งสุดหรื อ
ต่้าสุ ด ซึ่ง อยู่ในส่วนปลายหางของข้อมูล ที่ มีจ้านวนน้ อยมาก เครื่องมือ ทางสถิติ ที่ เกี่ ยวข้องในเรื่องนี้คื อ “ทฤษฎี ค่าสุด ขีด ”
(Extreme Value Theory: EVT) เป็นทฤษฎีที่ศึกษาคุณสมบัติของตัวแปรสุ่มที่จัดอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า “ค่าสุดขีด”
สมมติ ใ ห้ X1 , X 2 ,..., X n เป็ น ตั ว อย่ า งสุ่ ม แบบต่ อ เนื่ อ งขนาด n ที่ เ ป็ น อิ ส ระและมี ก ารแจกแจงเดี ย วกั น
(Independent and identically distributed: IID) มีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม (Cumulative distribution
function: CDF) คือ F  x;   P  X  x  เดียวกัน (Longin, 2017) ก้าหนดให้ M n แทน ค่าสูงสุดของตัวแปรสุ่ม นั่นคือ
(1)
M  max  X , X ,..., X 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีค่าสูงสุดหรือต่้าสุดด้วยทฤษฎีค่าสุดขีด จะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อประมาณความ
เสียหายสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นได้ (Embrecht et al., 1996) โดยทั่วไปทฤษฎีค่าสุดขีดจะแบ่งเป็น 2 ประเภท นั่นคือ การแจก
แจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป (GEV) จะเลือกข้อมูลที่มีค่าสุดขีดในช่วงเวลาที่สนใจ เช่น รายปี รายเดือน หรือรายสัปดาห์ ซึ่งข้อมูล
อาจมีการสูญ หายเกิด ขึ้นระหว่างช่ วงเวลาได้ แตกต่างจากการแจกแจงพาเรโตวางนัย ทั่ วไป (GPD) ที่ ป ระยุกต์ใช้ กันอย่าง
i

n
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แพร่ ห ลายและเหมาะส้าหรับ การวิเคราะห์ ข้ อมู ล ด้ านสิ่ง แวดล้อม (Brabson and Palutikof, 2000), (Katz et al., 2002)
และ (Jang et al., 2019) โดยเลือกพิจารณาข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ ที่ก้าหนดไว้ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลรายวัน จึงมี
จ้านวนข้ อมู ลมาก ท้ าให้ การวิ เคราะห์ ด้ วย GPD มี จ้านวนค่ าสุ ด ขี ด มากกว่ าและอธิ บ ายการแจกแจงแบบปลายหางหนั ก
(Heavy tailed distribution) ได้ดีกว่าการวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วย GEV ซึ่งอาจมีค่าสูญหายระหว่างช่วงเวลาที่ก้าหนดไว้ และ
มีความไว (Sensitive) เมื่อเปลี่ยนขนาดของช่วงเวลา ส้าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจวิเคราะห์ข้อมูลด้วย GPD เท่านั้น
จากสมการที่ (1) ตามทฤษฎีรูปแบบค่าสุดขีด (Vignotto and Engelke, 2019) ถ้ามี ค่าคงที่ล้าดับ an  และ
bn  0 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ M n เมื่อ n   คือ
 M  an

P n
 z   G z
b
n



(2)

จากสมการที่ (2) จะท้าให้ฟังก์ชัน G  z  มีคุณสมบัติของการแจกแจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป (GEV) โดยมี CDF ดังนี้
1


 
 z     
G  z   exp  1   
 
   





เมื่ อ


 z  
 z  :1   
  0
   


โดยที่   ,  0 และ  

(3)

ก้ า หนดให้



แทน พารามิ เ ตอร์ ร ะบุ ต าแหน่ ง

(Location parameter),  แทน พารามิ เตอร์ร ะบุ ข นาด (Scale parameter) และ  แทน พารามิ เตอร์ ร ะบุ รูป ร่ าง
(Shape parameter) ทั้ง 3 พารามิเตอร์เป็นพารามิเตอร์ของ GEV
การแจกแจงพาเรโตวางนั ย ทั่วไป (GPD) จะพิ จารณาค่าสุด ขีด ตามสมการที่ (1) ที่มีค่ ามากกว่า u (threshold)
ที่ก้าหนดไว้ โดยที่ u มีค่ามากพอที่จะเป็นค่าเกณฑ์ ดังนั้นเมื่อ y แทน การแจกแจงของ  X  u  โดยที่ X  u สามารถ
เขียน CDF ได้ดังนี้
1

  y 
H  y   1  1  
  

เมื่อ

y


 0
 y  0 :1 




และ   0 โดยที่

     u   

ก้าหนดให้

(4)


แทน พารามิเตอร์ระบุข นาดของ GPD,

และ  แทน พารามิ เตอร์ข อง GEV ส่วน  แทน พารามิเตอร์ข อง GEV และ GPD เนื่ องจาก CDF ของ GPD ใน
สมการที่ (4) ค้านวณมาจาก CDF ของ GEV ในสมการที่ (3) (Fernandez, 2003)
จากสมการที่ (4) GPD มีพารามิเตอร์ระบุขนาด   และพารามิเตอร์ระบุรูปร่าง   เป็นค่าคงที่ สามารถเขียน
ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability distribution function: PDF) (Andrade et al, 2017) ได้ดังนี้


1

1   y 
h  y   1  
  

1

(5)

และ   0
จากสมการที่ (5) พารามิ เ ตอร์  ของ GPD มี ค วามส้ า คั ญ และมี ผ ลต่ อ รู ป แบบการแจกแจงของ GPD
(Muangsuwan et al., 2017) ดังนั้นกราฟ PDF ของตัวแบบ GPD จึงมีรูปแบบแตกต่างกันตามค่าพารามิเตอร์ ดังแสดงตาม
รูปภาพที่ 1 และอธิบายได้ดังนี้
เมื่อ   0 แล้ว PDF ของตัวแบบ GPD จะมีขอบเขตบน
เมื่อ   0 แล้ว PDF ของตัวแบบ GPD จะลู่เข้าสู่การแจกแจงแบบเลขชี้กาลัง (Exponential Distribution)
เมื่อ   0 แล้ว PDF ของตัวแบบ GPD จะไม่มีขอบเขต
เมื่อ

  0,  
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รูปภาพที่ 1 กราฟการแจกแจงความน่าจะเป็นของ GPD ที่ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ
2.2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimate)
ในการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ส้ าหรั บ GPD มี ด้ ว ยกั น หลายวิ ธี ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารประมาณ
ค่าพารามิเตอร์แบบจุดด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่ ห ลาย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficient) เมื่ อข้ อมู ล มี ข นาดใหญ่ โดยฟั งก์ ชั นภาวะน่ าจะเป็ น (Likelihood Function)
ของตัวแปรสุ่มที่มีลักษณะ GPD (Shi et al., 2008) สามารถเขียนสมการได้ดังนี้

 1 k
 y 
L  ,   k log   1    log 1    i 
  
   i 1

จานวนข้อมูลที่มีค่ามากกว่า u และ yi แทน ค่าสุดขีดที่มีค่ามากกว่า u

 

เมื่อ   0 ก้าหนดให้
MLE ของ GPD คือ

k

แทน

 ,   arg maxL  , 

(6)
โดยมีตัวประมาณ
(7)

2.3 การประมาณระดับการเกิดซา (Return Level Estimation)
การประมาณสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในระยะเวลาทุก ๆ (หน่วยเวลา) ที่สนใจ เรียกว่า “ระดับการเกิดซ้้า” (Return Level)
ส้าหรับ GPD ที่มีพารามิเตอร์  และ  ถ้าก้าหนดให้ yi แทน ข้อมูลค่าสุดขีดที่มีค่ามากกว่า u ค้านวณได้จาก X i  u
โดยที่ X i  u สามารถเขียนสมการทั่วไป เพื่อหาความน่าจะเป็นที่ตัวอย่างสุ่มจะมีค่ามากกว่า u ได้ดังนี้
P X  u  y
(8)
P X  u  y | X  u 
P X  u
จากสมการที่ (8) ก้าหนดให้ P  X  u   0 แล้ว
(9)
P X  u  y  P X  u P  X  u  y | X  u
จากสมการที่ (9) เมื่อประมาณ P  X  u  y | X  u  ด้วย PDF ของ GPD จะได้
1

 y 
P  X  u  y   P  X  u  1  
  



จากสมการที่ (10) ก้าหนดให้

y  x u

(10)

จะได้
1


 x  u  
P  X  x   P  X  u  1   

  


ดังนั้น การประมาณค่าระดับการเกิดซ้้า

 Z  ที่จะเกิดขึ้น 1 ครั้งในทุก ๆ หน่วยเวลา
t

(11)
T

หาได้จาก

1


 x  u   1
P  X  u  1   
  T
  


เมื่อ

T

(12)

แทน คาบเวลาหรือรอบของการเกิดซ้า (Return Period)
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อาจแทนค่า T  t  ny เมื่อต้องการพิจารณารอบปี โดยก้าหนดให้ t แทน จานวนปี และ
ต่อปี สามารถจัดรูปแบบสมการระดับการเกิดซ้้าส้าหรับ GPD เมื่อ   0 ได้ดังนี้
Zt  u 



tny P  X  u    1





ny

แทน จานวนข้อมูล
(13)

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมข้อมูลเบืองต้น (Data pre-processing)
ข้อมู ลที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ครั้ งนี้ คื อ ข้อมูล เฉลี่ ยรายวัน ปริ มาณความเข้มข้น ของมลพิษทางอากาศ PM 2.5 และ
PM10 (microgram per cubic meter:  g / m3 ) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 22 สถานีในประเทศไทย ข้อมูลเดิมที่
ได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 25 สถานี มีจ้านวนข้อมูลแต่ละสถานีแต่ละปีไม่เท่ากัน มีค่าสูญหายมากกว่าร้อยละ 30
และเป็นข้อมูลรายชั่วโมง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เตรียมข้อมูลโดยให้มีข้อมูล PM 2.5 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559-2560 ย้อนหลัง 2 ปี จ้านวน
11 สถานี และมีข้อมูล PM10 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551-2557 ย้อนหลัง 7 ปี จ้านวน 16 สถานี ดังแสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 22 สถานีในประเทศไทย
ลาดับ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ลาดับ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ˟
12 ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ˟
2 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ º ˟
13 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ º ˟
3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล้าปาง º
14 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ º
4 ต.ห้วยโก๋น อ.เมือง จ.น่าน º
15 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ˟
5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ˟
16 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ˟
6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก º
17 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี º
7 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี º ˟
18 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี º ˟
8 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ˟
19 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง º
9 ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ˟
20 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา º ˟
10 ริมถนนอินทรทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ˟
21 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ˟
11 ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ˟
22 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ˟
หมายเหตุ: สถานีที่มสี ัญลักษณ์ º และ ˟ คือสถานีที่น้าข้อมูล PM 2.5 และ PM10 มาใช้ในการวิเคราะห์ ตามล้าดับ
3.2 การวิเคราะห์ค่าสุดขีด (Extreme value analysis)
ข้อมูลทั้ง 22 สถานีพิ จารณาจากค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่เที ยบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ของประเทศไทย โดยพิ จารณาข้ อมู ล PM 2.5 และ PM10 ที่ มีค่ ามากกว่ า u ระดั บ ความเข้มข้ น 50 และ 120  g / m3
ตามล้าดับ ดังแสดงตามตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาข้อมูลตาม u และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย GPD โดยใช้วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด
(MLE) จะสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์  และ  หลังจากที่ได้ค่าประมาณพารามิเตอร์ ท้าการตรวจสอบความเหมาะสม
ของตัวแบบ (Model checking) โดยหนึ่งในวิธีหนึ่งที่นิยมน้ามาใช้และใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้คือ วิธีการตรวจสอบภาวะสารูป
สนิ ท ดี (Goodness-of-fit) โดยใช้ การทดสอบด้ วยสถิ ติ โ คโมโกรอฟ-สเมอร์ นอฟ (Kolmogorov-Smirnov test: KS-test)
วิ เคราะห์ โดยใช้ แพ็ คเกจ “ismev” (Stephenson, 2018) , “truncgof” (Wolter, 2012) และ“SpatialExtremes” (Ribatet,
2018) ในโปรแกรม R Studio (R Core Team, 2018)
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ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของประเทศไทย
PM   g / m 
PM   g / m 
AQI
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง
0-25
ดีมาก
0-25
0-50
26-50
ดี
26-37
51-80
51-100
ปานกลาง
38-50
81-120
101-200
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
51-90
121-180
มากกว่า 200
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
มากกว่า 90
มากกว่า 180
ที่มา: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2561
3

3

2.5

10

3.3 การประมาณระดับการเกิดซา (Return level estimation)
เมื่อได้ค่าประมาณพารามิเตอร์ของ GPD และตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบแล้ว จึงจะวิเคราะห์ระดับการเกิด
ซ้้าหรื อประมาณค่ าความเข้ มข้นของมลพิ ษทางอากาศ PM 2.5 และ PM10 ในแต่ ละสถานีที่ มีค่ ามากกว่า u ระดับ ความ
เข้มข้น 50 และ 120  g / m3 ตามล้ าดับ ที่ จะเกิดขึ้น 1 ครั้งในระยะเวลา 2 ปี , 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ข้างหน้า ค้านวณจาก
สมการที่ (13) ก้าหนดในข้อ 2.3

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น

ข้อมูลเฉลี่ยรายวันของความเข้มข้น PM2.5   g / m3  ทั้ง 11 สถานี ส่วนใหญ่ ข้อมูลมีลักษณะการกระจายแบบเบ้
ขวา มีค่าเฉลี่ยทุกสถานีอยู่ที่ 22.31  g / m3 และค่ามัธยฐานเฉลี่ยทุกสถานีอยู่ที่ 16.98  g / m3 ซึ่งมีค่า Max มากที่สุดคือ
225.14, 163.42 และ 144.17  g / m3 ที่สถานีล้าดับ 4 สถานีจังหวัดน่าน, ล้าดับ 3 สถานีจังหวัดล้าปาง และล้าดับ 2 สถานี
จังหวัดเชียงใหม่ ตามล้าดับ มีระดับคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และสถานีล้าดับที่ 20 สถานีจังหวัด
สงขลา มีค่า Max น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสถานีอื่น คือ 46.75  g / m3 มีระดับคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ดังแสดง
ตามรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 ข้อมูลปริมาณความเข้มข้นของ

PM2.5   g / m3 

ทั้ง 11 สถานีในประเทศไทย

ข้อมูลเฉลี่ยรายวันของความเข้มข้น PM10   g / m3  ทั้ง 16 สถานี ส่วนใหญ่ข้อมูลมีลักษณะการกระจายแบบเบ้
ขวา มีค่าเฉลี่ยทุกสถานีอยู่ที่ 43.32  g / m3 และค่ามัธยฐานเฉลี่ยทุกสถานีอยู่ที่ 37.57  g / m3 ซึ่งมีค่า Max คือ 357.89,
291.08 และ 274.79  g / m3 ที่สถานีล้าดับ 8 สถานีจังหวัดสระบุรี, ล้าดับ 2 และล้าดับ 1 สถานีจังหวัดเชียงใหม่ ตามล้าดับ
มีระดับคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และสถานีล้าดับที่ 10 สถานีจังหวัดกรุงเทพฯ มีค่า Max น้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับสถานีอื่น คือ 105.33  g / m3 มีระดับคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ดังแสดงตามรูปภาพที่ 3
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รูปภาพที่ 3 ข้อมูลปริมาณความเข้มข้นของ

PM10   g / m3  ทั้ง

16 สถานีในประเทศไทย

4.2 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
จากผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ GPD โดยใช้วิธีการที่ก้าหนดไว้ในข้อ 3.2 พบว่า ไม่สามารถสรุปได้ว่า GPD มี
ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลของ PM 2.5 และ PM10 ของทุกสถานี ดังนั้นจึงเหลือข้อมูลบางสถานีที่ GPD สามารถใช้
วิเคราะห์ได้ แสดงผลดังตารางที่ 3 และ 4 ตามล้าดับ
ตารางที่ 3 ค่าประมาณพารามิเตอร์ และการทดสอบตัวแบบ GPD กับข้อมูล PM 2.5 7 สถานีที่ u = 50  g / m3
ลาดับสถานี
2
3
4
6
7
14
18
26.03
24.12
26.55
15.87
19.94
11.12
11.78

-0.19 -0.12 0.13 -0.04 -0.08 -0.13 -0.19

P-value of KS-test 0.57 0.77 0.68 0.56 0.71 0.47 0.50
จากตารางที่ 3 พบว่า ข้อมูลของ PM 2.5 ทั้ง 7 สถานีที่มีค่ามากกว่า u ที่ระดับความเข้มข้น 50  g / m3 ส่วนใหญ่
มีค่าประมาณพารามิเตอร์  ไม่เกิน 26.55 และค่าประมาณพารามิเตอร์  น้อยกว่า 0 ดังนั้น ลักษณะฟังก์ชันการแจกแจง
ของ GPD จะมีขอบเขตบน แต่สถานีล้าดับที่ 4 สถานีจังหวัดตาก มีค่า  คือ 0.13 จึงมีลักษณะฟังก์ชันการแจกแจงของ GPD
ที่ไม่มีขอบเขต และท้าการตรวจสอบตัวแบบโดยใช้ การทดสอบ KS-test ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 สรุปได้ว่าข้อมูลทั้ง 7 สถานีมี
การแจกแจงแบบพาเรโตวางนัยทั่วไป
ตารางที่ 4 ค่าประมาณพารามิเตอร์ และการทดสอบตัวแบบ GPD กับข้อมูล PM10 7 สถานีที่ u
ลาดับสถานี
1
2
7
8
9
12
39.61 38.44 10.14 43.67 19.01 20.03

-0.13 -0.13 0.11 -0.08 -0.05 -0.12

P-value of KS-test 0.46 0.55 0.26 0.40 0.30 0.21

= 120  g / m3
16
39.23
-0.32
0.11

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อมูลของ PM10 ทั้ง 7 สถานี ที่มีค่ามากกว่า u ที่ระดับความเข้ มข้น 120  g / m3 ส่วน
ใหญ่ มี ค่ าประมาณพารามิ เตอร์  ไม่ เกิ น 43.67 และมี ค่าประมาณพารามิ เตอร์  น้อยกว่า 0 ดั งนั้ น ลั กษณะฟั งก์ ชั น
การแจกแจงของ GPD จะมีขอบเขตบน แต่มีสถานีล้าดับที่ 7 สถานีจังหวัดราชบุรี มีค่า  คือ 0.11 จึงมีลักษณะฟังก์ชันการ
แจกแจงของ GPD ที่ไม่มีขอบเขต และท้าการตรวจสอบตัวแบบโดยใช้การทดสอบ KS-test ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 สรุปได้ว่า
ข้อมูลทั้ง 7 สถานีมีการแจกแจงแบบพาเรโตวางนัยทั่วไป
4.3 ผลการวิเคราะห์การประมาณระดับการเกิดซา
จากผลการวิเคราะห์การประมาณระดับการเกิดซ้้าของ PM 2.5 ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 50  g / m3 และ PM10
ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 120  g / m3 ในรอบปีที่ 2, 5, 10 และ 20 ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5-6 และรูปภาพที่ 4-5
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ตารางที่ 5 ค่าประมาณระดับการเกิดซ้้าของข้อมูล
รอบการเกิดซา
รอบปี 2
รอบปี 5
รอบปี 10
รอบปี 20

2
160.61
164.83
167.56
169.96

PM 2.5 7 สถานีที่ u

3
176.57
183.80
188.74
193.27

4
434.79
508.30
569.91
637.21

รูปภาพที่ 4 ระดับการเกิดซ้้าของ

= 50
ลาดับสถานี
6
156.83
167.52
175.36
183.00

PM 2.5

7 สถานีที่

 g / m3

7
169.28
178.51
185.06
191.26

u

= 50

14
106.22
109.68
112.04
114.20

18
95.92
98.48
100.13
101.58

 g / m3

จากตารางที่ 5 และรูปภาพที่ 4 พบว่า สถานีที่มีระดับการเกิดซ้้าของ PM 2.5 ในแต่ละรอบปีสูงที่สุดคือ สถานีล้าดับ
4 สถานีจังหวัดน่าน มีค่า 434.79-637.21 ส่วนสถานีที่มีค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ในแต่ละรอบปีต่้าที่สุดคือ สถานีล้าดับ
18 สถานีจัง หวัด ชลบุรี มี ค่า 95.92-101.58 ซึ่ง ค่าดั งกล่าวทั้ง 2 สถานี ถือว่าเป็นค่าที่ มีระดั บคุ ณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ตารางที่ 6 ค่าประมาณระดับการเกิดซ้้าของข้อมูล
รอบการเกิดซา
รอบปี 2
รอบปี 5
รอบปี 10
รอบปี 20

NUCS 2019

1
317.51
329.63
337.90
345.46

7 สถานีที่ u = 120  g / m3
ลาดับสถานี
7
8
9
219.68 417.39 244.48
239.57 434.23 255.57
255.95 446.15 263.61
273.57 457.41 271.36

PM10

2
317.45
329.31
337.42
344.85

12
224.79
231.03
235.30
239.23

16
232.07
234.94
236.62
237.97
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รูปภาพที่ 5 ระดับการเกิดซ้้าของ

PM10

7 สถานีที่

u

= 120

 g / m3

จากตารางที่ 6 และรูปภาพที่ 5 พบว่า สถานีที่มีระดับการเกิดซ้้าของ PM10 ในแต่ละรอบปีสูงที่สุดคือ สถานีล้าดับ
8 สถานีจังหวัดสระบุ รี มี ค่า 417.39-457.41 รองลงมาได้ แก่ สถานี ล้าดับ 1 และ 2 ซึ่ งเป็ นสถานีในจังหวัด เชียงใหม่ มี ค่ า
317.45-345.46 ส่ วนสถานี อื่น ๆ จะมี ค่ าความเข้ มข้ น ของ PM10 น้ อยและมีค่ าใกล้เคี ย งกั นคื อ 219.68-273.57 ซึ่ ง ค่ า
ดังกล่าวทั้งหมดถือว่าเป็นค่าที่มีระดับคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทั้งหมด 25 สถานีในประเทศไทย พบว่า มีค่าสูญหาย
ในบางสถานีเกินร้อยละ 30 ซึ่งโดยทั่วไปไม่เหมาะสมที่จะน้ามาวิเคราะห์ และในการศึกษาครั้งนี้จะไม่น้าข้อมูลของสถานีที่มคี ่า
สูญหายเกินร้อยละ 30 มาวิเคราะห์ค่าสุดขีด ดังนั้นข้อมูลที่น้ามาใช้จึงไม่ครอบคลุมทุกสถานี นอกจากนี้ข้อมูลดิบมีจ้านวนปีที่
เก็บแตกต่างกัน ไม่เท่ากัน จึงต้องมีการปรับข้อมูลให้เหมาะส้าหรับการวิเคราะห์ขั้นต่อไป ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูล
รายวัน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรับจากข้อมูลดิบที่เป็นข้อมูลรายชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณา
คุณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของประเทศไทย
ทั้งนี้การวิเคราะห์ค่าสุดขีด ของข้อมูลที่มีค่ามากกว่า u จะต้องระมัดระวังในการเลือกใช้ u เนื่องจากค่า u มีผล
กับการได้มาของข้อมูลค่าสุดขีดที่จะน้ามาวิเคราะห์ด้วย GPD เพื่อใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในการ
วิเคราะห์ระดับการเกิด ซ้้าในขั้นต่อไป นอกจากนี้จากการประมาณระดับการเกิดซ้้าในรอบปีที่ 2, 5, 10 และ 20 ของข้อมูล
PM 2.5 ที่มีระดั บความเข้มข้น มากกว่า 50  g / m3 ดังแสดงตามตารางที่ 5 และรูปภาพที่ 4 จะพบว่าทั้ง 7 สถานี มีระดั บ
คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเหมือนกัน แต่ สถานีทั้ง 7 สถานีนั้นมีระดับการเกิดซ้้าหรือค่า สุดขีดของ
ความเข้มข้นมลพิษทางอากาศที่สูงแตกต่างกัน ท้าให้การได้รับผลกระทบต่อสุขภาพก็จะแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง สถานีล้าดับ 4
สถานีจังหวัดน่าน มีค่าความเข้มข้น 434.79- 637.21  g / m3 แตกต่างจากสถานีล้าดับ 18 สถานีจังหวัดชลบุรี ที่มีค่าความ
เข้มข้น 95.92-101.58  g / m3 ดั งนั้นสถานีที่ มีค่าความเข้มข้ นสูงควรได้รับการเฝ้าระวังป้องกันภัยจากมลพิ ษทางอากาศเป็ น
ล้าดับแรก
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บทคัดย่อ
โครงงานวิจัยนี้มีวัต ถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาโปรแกรมส าเร็จรู ปส าหรับ การค านวณตั วแบบสิ นค้าคงคลั ง กรณีสิ นค้ า
มี การเติ บ โต เครื่ องมื อในการพั ฒ นาโปรแกรม ได้ แ ก่ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ส าหรั บ การออกแบบ
โปรแกรมและโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 สาหรับการตกแต่งภาพ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถคานวณหาปริมาณ
การสั่งซื้อ ระยะเวลาเลี้ยง และผลกาไรที่ได้รับจากการเลี้ยง โดยสามารถคานวณสินค้าประเภทสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ และสัตว์
เศรษฐกิจ เช่น สุกรขุน นอกจากนี้กรณีที่ มีฟังก์ชันอัตราการเติบโตของสัตว์และปริมาณการให้อาหารแตกต่างจากโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น ผู้ใช้สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ในสมการคานวณได้
คำสำคั: ตัวแบบสินค้าคงคลัง, ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด, สินค้ามีการเติบโต
Abstract
The purpose of this research project is to develop a programming package for calculating growing
items inventory model. The tools for development of the application were Microsoft Visual Studio 2017
and Adobe Photoshop CS5. The package output are order quantity, farming period and profit. It can
calculate poultry products such as duck and chicken and fattening pig. In addition, if functions of animal
growth rate and the amount of feeding is different from the developed program, the user can adjust
parameters in the equations.
Keywords Inventory model, Economic Order quantity, Growing items inventory

1. บทนำ
สินค้าคงคลังมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต การขาย และผลกาไรของบริษัท การมีปริมาณสิ นค้ า
คงคลังจานวนมากอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจ เช่น สินค้าเสื่อมสภาพ เกิดต้นทุนการเก็บรักษา เกิดต้นทุนการเสียโอกาส
เป็นต้น แต่หากมีปริมาณสินค้าคงคลังจานวนน้อยเกินไปทาให้เกิดผลเสียเช่นกัน เช่น สินค้าไม่พอจาหน่ายตามความต้องการ
ดั ง นั้ น การบริ ห ารควบคุ มสินค้ าคงคลัง ให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพสามารถแก้ ไ ขปั ญ หา การลดค่ าใช้ จ่าย และเพิ่ มผลกาไรได้ ในปี
ค.ศ. 1913 เอฟ ดับบิว แอร์ริส พัฒนาตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) (Jafar, 2014) และต่อมาในปี ค.ศ. 1918
ตัวแบบปริมาณการสั่งผลิตที่ประหยัด (EPQ) ซึ่งเป็นส่วนขยายของตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ถูกพัฒนาโดย
อี ดับบิว เทฟฟ์ (Taft, 1918) โดยคานวณหาจุดสั่งซื้ อที่ มีผ ลทาให้ต้นทุนแต่ละครั้งต่ าที่สุด อาจกล่าวได้ว่าตัวแบบปริ ม าณ
การสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) คือ การได้รับสินค้าในครั้งเดียวและตัวแบบปริมาณการสั่งผลิตที่ประหยัด (EPQ) คือ การทยอย
ได้รับสินค้าจนครบตามจานวนที่สั่งซื้อ สามารถใช้กับกรณีสินค้าทั่วไปแต่ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภทสินค้าหมดอายุ เช่น ยา
สารเคมี ธนาคารเลือด (Yongrui et al., 2012) รวมทั้งสินค้าที่มีการเจริญเติบโต ดังนั้น (Jafar, 2014) ได้พัฒนาสินค้าคงคลั ง
สาหรับสินค้าที่มีการเจริญเติบโต
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อย่างไรก็ตามสูตรสาหรับการคานวณตัวแบบดังกล่าวมีความซับซ้อนในการคานวณผู้ใช้งานทั่วไปสามารถนาไปใช้ ได้
ยาก คณะผู้จัดทาโครงงานวิจัยเห็นถึงความสาคัญของการคานวณตัวแบบสินค้าคงคลัง กรณีสินค้า มีการเติบโตได้ เช่น ไก่ เป็ด
และสุกรขุน จึงพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูป ที่ใช้คานวณหาปริมาณการสั่งซื้อ ระยะเวลาเลี้ยง และผลกาไรที่ได้รับจากการเลี้ยง
ซึ่งตัวแบบต้องอาศัยฟังก์ชันการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของอัตราการเจริญเติบโตและปริมาณการให้อาหาร ลดความผิดพลาดใน
การคานวณ ช่วยวิเคราะห์ และประเมินผลการตัดสินใจ ส่งผลต่อการบริหารควบคุมสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพ

2. วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้วิธีการดาเนินงานที่ได้หลังจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตัวแบบสินค้าคงคลัง กรณีสินค้ามีการเติบโต
ของ (Jafar, 2014) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่สาคัญและมีการกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังนี้
ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ
ต้นทุนการติดตั้งระบบต่อรอบการเลี้ยง
K
y
d
wt
น้าหนักต่อหน่วยสินค้า ณ เวลา t
อัตราความต้องการรายปี
ช่วงเวลาการเลี้ยงดู (วัน)
ค่าน้าหนักอนันต์
t
A
b
ราคาซื้อต่อหน่วยน้าหนัก
ค่าคงที่ของฟังก์ชันการเติบโต
p
s
k
ราคาขายต่อหน่วยน้าหนัก
อัตราการเติบโต
n
ต้นทุนอาหารต่อหน่วยสินค้า
รูปร่างพารามิเตอร์ของฟังก์ชันการเติบโต
cf
h
ต้นทุนการถือครองรายปีต่อหน่วยน้าหนัก
2.1 สร้างตัวแบบคานวณปริมาณการสั่ ง ซื้ อ กรณีสินค้า มีการเติบโต พิจารณาจากฟั งก์ ชั นการเติบโตของริ ช าร์ ด
(Richards, 1959 อ้างอิงใน Jafar, 2014) แสดงดังสมการ
(1)
wt  A(1  bekt )1/ n
โดยที่ พารามิเตอร์สัตว์ปีกใช้ค่าประมาณของโกลิโอมายติส (Goliomytis et al., 2003 อ้างอิงใน Jafar, 2014) ดังนี้
A  6870.2, b  0.043, k  0.036, n  0.0087

สาหรับพารามิเตอร์สุกรขุนใช้ค่าประมาณของดรากูติน (Dragutin et al., 2012) ดังนี้
A  233.25, b  7.5165, k  0.0675, n  0.1575

และปริมาณการให้อาหารตามฟังก์ชันพหุนามซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอายุของสัตว์ f t  แสดงดังสมการ
(2)
วิธีการสร้างสมการกาไรต่ อหน่ วยเวลา TPU  กรณีสิ นค้ามีการเติบโต ทาโดยนารายได้มาหักด้วยน้าหนั กเริ่ มต้ น
ต่ อหน่ วยเวลา ต้ นทุ นอาหารต่ อหน่ วยเวลา ต้ นทุ นการถื อครองต่ อหน่ วยเวลา และต้ นทุ นการติ ดตั้ง ระบบต่อหน่ วยเวลา
ซึ่งการคานวณค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้
f (t )  b0  b1t  b2t 2  b3t 3



pdw0

น้าหนักเริ่มต้นต่อหน่วยเวลา  

 kt 1/ n





 A(1  be )
t


 dc f (b0  b1 x  b2 x 2  b3 x3 )dx 


ต้นทุนอาหารต่อหน่วยเวลา   0

 kt 1/ n
A(1  be )











(3)

(4)

โดยที่ พารามิเตอร์ของสัตว์ปีกคานวณจากปริมาณการให้อาหารขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเลี้ยงตามฟังก์ชันพหุนามโดย
ใช้ค่าประมาณพารามิเตอร์ของโกลิโอมายติส (Goliomytis et al., 2003 อ้างอิงใน Jafar, 2014) ดังนี้
b0  532.2, b1  67.15, b2  0.651 b3  0.0018

สาหรับพารามิเตอร์ของสุกรขุนคานวณจากปริมาณการให้อาหารรายวั นของกรมปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2548) นาข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก จะได้ปริมาณอาหารที่ควรบริโภคเท่ากับ 2 กิโลกรัมต่อวัน
ต้นทุนการถือครองต่อหน่วยเวลา
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Kd
 kt 1/ n 

 yA(1  be )


ต้นทุนการติดตั้งระบบต่อหน่วยเวลา  

(6)

ดังนั้น สมการกาไรต่อหน่วยเวลา TPU  แสดงดังสมการ
t




dc f (b0  b1 x  b2 x 2  b3 x3 )dx


pdw0
yA(1  bekt )1/ n
Kd
0
TPU  sd  

h

 (7)
 kt 1/ n
 kt 1/ n

kt

1/
n
2
A(1  be )
yA(1  be )
 A(1  be )







2.2 นาสมการที่ (7) มาหาค่าสูงสุด โดยการหาอนุพั นธ์ย่ อยเทีย บกับ t จากนั้นนามาคานวณโดยวิ ธีแบ่ งครึ่ ง ช่ วง



(Bisection Method) จะได้ระยะเวลาเลี้ยงที่ทาให้กาไรสูงสุดและหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y จะได้ปริมาณการสั่งซื้อที่ทาให้
กาไรสู ง สุ ด การหาอนุ พั นธ์ ดั ง กล่ าวผู้ วิจัย ได้ ใ ช้ โ ปรแกรม Maple 17 หาค่ าที่ เ หมาะสม เพื่ อนามาใช้ เ ขี ย นสู ต รค านวณใน
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
2.3 ออกแบบหน้าโปรแกรมโดยใช้ Microsoft Visual Studio 2017
2.4 พัฒนาโปรแกรม
2.5 ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

3. ผลกำรดำเนินงำน
จากขั้นตอนการดาเนินงานที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2 จะได้โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้คานวณปริมาณการสั่งซื้อ ระยะเวลา
เลี้ยง และผลกาไรที่ได้รับจากการเลี้ยง โดยโปรแกรมมีรูปแบบและความสามารถของโปรแกรม แสดงดังนี้
3.1 หน้ำจอโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคำนวณตัวแบบสินค้ำคงคลัง กรณีสินค้ำมีกำรเติบโต
ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเลือกประเภทของสัต ว์ที่ใช้ ในการค านวณได้ เช่น ไก่ เป็ด และสุกรขุน เมื่อใส่ข้อมูลนาเข้ า
(Input Data) สามารถคานวณหาปริมาณการสั่ งซื้ อ ระยะเวลาเลี้ยง น้าหนักเหมาะสมในการฆ่า การติดตั้งระบบการเลี้ย ง
น้าหนักรวมต่อรอบ และผลกาไรที่ได้รับจากการเลี้ยง ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าจอหลักของโปรแกรม
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3.2 กรณีที่ฟังก์ชันกำรเติบโตมีควำมแตกต่ำงจำกฟังก์ชันกำรเติบโตของ Richards
ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์และสามารถแก้ไขค่าของฟังก์ชันการให้อาหารสัตว์ได้ตามความ
เหมาะสมของการเลี้ยง ดังรูปที่ 2 และ 3

รูปที่ 2 การนาข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ของไก่และเป็ด

รูปที่ 3 การนาข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ของสุกรขุน
3.3 กำรจัดเก็บประวัติข้อมูล
ผู้ใช้โปรแกรมสามารถจัดเก็บประวัติข้อมูลหลังจากการคานวณค่าที่ได้จากข้อมูลนาเข้า (Input Data) และข้อมูล
ส่งออก (Output Data) อยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel ได้ ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 การเก็บประวัติการคานวณค่า

4. สรุปผลกำรวิเครำะห์
โปรแกรมที่ ใ ช้ ค านวณปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ ที่ ป ระหยั ด โดยทั่ ว ไปใช้ ค านวณสิ น ค้ า ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ บ โตแต่ บ างครั้ ง
ผู้ใช้โปรแกรมอาจต้องการคานวณสินค้าที่มีการเติบโตได้ ซึ่งมีสมการคานวณที่ซับซ้อนถ้าไม่ใช้โปรแกรมช่วยคานวณอาจทาได้
ยาก ผู้ วิจัย จึ ง พั ฒ นาโปรแกรมที่ ใ ช้ ส าหรับ คานวณสิ นค้ าที่ มีการเติ บ โตได้ เช่ น เป็ ด ไก่ และสุ กรขุ น ท าให้ ท ราบปริ มาณ
การสั่งซื้อ ระยะเวลาเลี้ยง และกาไรสูงสุดที่ได้รับจากการเลี้ยงและผู้ใช้โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของฟัง ก์ชั น
การเติบโตและฟังก์ชันการให้อาหารได้

5. อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
ในเบื้องต้นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้คานวณตัวแบบสาหรับ ไก่ เป็ด และสุกรขุนมีลักษณะอัตราการเติบโต ปริมาณ
การให้ อาหาร และระยะเวลาเลี้ ยงดูที่ แตกต่างกั น ถ้ า ผู้ ใ ช้ โ ปรแกรมต้องการศึ กษาสัต ว์ ประเภทอื่ นต้องท าการหาฟั งก์ ชัน
การเติบโตและฟังก์ชันปริมาณการให้อาหารของสัตว์ประเภทที่สนใจโดยทาการเก็บข้อมูลจริงจากบริษัทต่าง ๆ หรือเกษตรกร
และนาผลลัพธ์มาคานวณค่าพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกับฟังก์ชันที่ใช้ในการคานวณ
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การบริหารคลังสินค้ าอย่ างเป็นระบบย่ อมน้ ามาซึ่ง การลดต้นทุนด้าเนิ นงานของกิ จการและเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพใน
การกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการปรับปรุงผังคลังสินค้าและเปรียบเทียบแผนการจัด
คลังสินค้าในโรงงานเชียงใหม่โพลสตาร์เพื่อลดเวลาที่ใช้ในขนส่งสิ นค้าให้แ ก่ลูกหน้าโรงงานและรถส่งสินค้ าของบริ ษัท โดย
ออกแบบผังการจัดเก็บสินค้าที่สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท จ้าลองสถานการณ์ข้างต้นด้วยโปรแกรม R จ้านวน 90 วันท้าการ
และประเมิ นความพึ ง พอใจของพนั กงานที่ มีส่ วนร่ วมในคลั ง สิ นค้ าต่ อแผนการจั ด คลั ง สิ นค้ า ผล การศึ กษาพบว่ า การจั ด
คลังสินค้าแผน ก และแผน ข ที่ผู้วิจัยออกแบบสามารถจัดเก็บ สินค้า 121 พาเลท ซึ่งเพียงพอส้าหรับจ้านวนส้ารองสิ นค้ า
ปลอดภัยของบริษัท (89 พาเลท) และจัดกลุ่มสิ นค้ าตามอัต ราการน้ าออก แบ่งประเภทสินค้าเป็นกลุ่ ม A, B และ C ซี่ง มี
ความต้องการรวมที่ 79.4656%, 15.2423% และ 5.2921% ตามล้าดับ (มีรายการสินค้า 12, 16 และ 43 รายการ) ผล
การจ้ าลองสถานการณ์ พ บว่ า การจั ด คลั ง สิ นค้ าแผน ข ใช้ เ วลาน้ าออกน้ อยกว่ าแผน ก โดยเฉลี่ ย 22 วิ นาที แต่ เ มื่ อท้ า
การทดสอบความต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของทัง 2 แผน พบว่าค่าเฉลี่ยเวลาในการท้างานของรถโฟคลีฟไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจของพนักงานที่มีส่วนร่วมในคลังสินค้าพบว่า พนักงานส่วนมากพึงพอใจต่อแผนการจัดคลังสินค้าแผนก
โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าแผนการจัดคลังสินค้าแผน ก ดีกว่าแผนอื่น
คาสาคัญ: การจัดคลังสินค้า, การจ้าลองสถานการณ์, อัตราหมุนเวียนสินค้า, การจัดคลังสินค้าแบบเอบีซี
Abstract
Systematic inventory management will lead to a reduction in the operating costs of the business
and also increase the efficiency of product distribution to the customers with quality. In order to reduce of
time of product distribution, we are interested in examining the design of warehouse storing and also
comparing of the inventory planning of the Chiangmai Pols Star ( 1992) Ltd. Simulation method is applied
on R program by running 90 working days. We also look at the stratification of stored staff in the inventory
planning. The result of this study is that the Plan-A and Plan-B can be stored 121 pallets of bottle drinking
water. This meets the minimum requirement of the safety stock with 89 pallets. According to turnover rate,
products are classified into group A, B and C which has total needs at 79.4656% , 15.2423% and 5.2921%
(with 12, 16 and 43 items), respectively. The simulation study finds that the time of distributing products of
Plan- B is slightly lower than Plan- A 22 seconds. But testing the difference between the average time of
distribution of the two plans shows non-significant. Considering the satisfaction of staff participating in the
warehouse, most employees are satisfied with the plan of warehouse Plan- A, which is satisfied at a high
level. Therefore, we can state that Plan-A shows good performance than other plans.
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1. บทนา
การบริหารคลังสินค้าเป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญที่จะช่วยให้กิจการประสบความส้าเร็จ สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในสมรภู มิ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนีการบริหารคลังสินค้าอย่างเป็นระบบย่อมน้ามาซึ่งการลดต้นทุนด้าเนินงานของกิจการและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลา แต่การบริหารคลังสินค้าที่ไม่เป็นระบบ
อาจจะส่งผลให้การกระจายสินค้าไปยังลูกค้าเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่ตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวเหล่านีสร้างความสินเปลืองค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานเป็น อย่างมาก การมีคลังสินค้าเพื่อส้ารองสินค้าคงคลั ง
(Inventory) ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงจากความแปรผันของอุปสงค์และอุปทาน การบริหารคลังสินค้าจะ
จัดการตังแต่การรับเข้าจนถึงการจ่ายออกซึ่งสินค้าประเภทต่าง ๆ ต้องมีก้าหนดว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาสู่คลังสินค้าแล้ว ควรจะน้า
สินค้านันไปจัดเก็บไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีการเก็บสินค้าหลากหลายประเภท จึงต้องมีการแบ่งโซนจัดวางสิ นค้ า
ให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ การจัดเรียงสินค้าที่ถูกต้องจะต้องพิจารณาถึงการลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้า (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2553) นอกจากนีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลัง สินค้าจะกระท้าได้ อย่างมีประสิทธิภ าพนั น จะต้องมีการก้าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับมีเป้าหมายในการด้าเนินการให้บรรลุผลส้าเร็จ โดยที่ก้าหนดไว้วัตถุประสงค์หลักใน
การที่จะปฏิบัติงานเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภ าพนันมีอยู่ 4 ประเภทคือ 1) การใช้เนือที่ได้ประโยชน์ที่สุด สินค้าจะต้องได้ รับ
การจัดเก็บรักษาให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 2) การใช้เวลาและแรงงานให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 3) การเข้าถึงสินค้าที่เก็ บ ได้
สะดวกที่สุด สินค้าจะต้องได้รับการจัดเก็บในลักษณะที่สามารถน้าออกได้ ง่าย และจัดส่งออกไปด้วยความพยายามลดค่าใช้จ่าย
ให้เหลือน้อยที่สุด และ 4) การป้องกันสินค้าในที่เก็บรักษาได้เป็นอย่างดีที่สุด สินค้าจะต้องได้รับการจัดเก็บในลักษณะสิ นค้ าที่
ป้องกันสินค้านั นจากการสูญ หายหรือการบุบ สลาย อันเนื่องมาจากการลั กขโมย สภาพอากาศ อัคคีภัย การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอย่างรุนแรง กลิ่น และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ และแสงสว่างที่มากเกินไปการป้องกันอาจรวมไปถึงความต้องการในการใช้
มาตรการบ้ารุงรักษาเป็นพิเศษต่าง ๆ ต่อสินค้าบางรายการในขณะที่เก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้า (ค้านาย, 2557)
บริษัท เชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จ้ากัด ตังอยู่เลขที่ 82/1 หมู่ที่ 5 ถนนคันคลองชลประทาน ต้าบลสุเทพ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ผลิตน้าดื่มตราโพลสตาร์ (PETCH) และรับผลิตน้าดื่มแบรนด์ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อ
ตอบสนองลูกค้าหลากหลายกลุ่ม การผลิตน้าผ่านระบบการกรองด้วยระบบรีเวอร์ สออสโมซิล และฆ่าเชื่อด้วยระบบโอโซน ที่
ผ่านการตรวจรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยได้มาตรฐานสากล มีการ
ควบคุ มการตรวจสอบระบบ ISO 9001:2008 โดยบริ ษัท United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. GMP HACCP
และจากที่ผู้วิจัยได้ท้าการฝึกสหกิ จศึกษา ที่บริษัท เชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จ้ากัด งานที่ได้รับผิดชอบคือการตรวจสอบ
คุณภาพน้า สั่งผลิตน้า ตรวจสอบยอดสินค้าในคลังสินค้าและผู้วิจัยได้เดินเข้าไปในคลังสินค้า ซึ่งพบว่า การจัดวางในคลังสิ นค้ า
ไม่เป็นระเบียบ ท้าให้หาสินค้าได้ยาก จะมีผู้ที่จ้าได้คือพนักงานที่เป็นผู้วางเท่านัน แต่ถ้าหากพนักงานคนนันไม่มา ผู้ที่ได้ท้างาน
แทนจะหาสินค้ายาก เกิดการรอคอยของลูกค้าที่มารับสินค้า และพนักงานที่น้าสินค้าไปส่งเกิดปัญหาในการนับสต๊อกสินค้า
เนื่องจากสินค้าชนิดเดียวกันไม่ได้จัดวางอยู่ใกล้กัน เกิดการสูญเสียเวลาขณะน้าสินค้ามาให้ลูกค้า เพราะเหตุผลเหล่านีท้าให้
ผู้วิจัยได้สนใจในการแก้ไขปัญหาเหล่านี โดยก้าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยครังนีคือ 1) ปรับปรุงผังคลังสินค้าในโรงงาน
เชียงใหม่โพลสตาร์ และ 2) เปรียบเทียบแผนการจัดคลังสินค้าในโรงงานเชียงใหม่โพลสตาร์ที่ลดเวลาที่ใช้ในขนส่งสินค้าให้แ ก่
ลูกหน้าโรงงานและรถส่งสินค้าของบริษัท

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ท้าการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เ กี่ย วข้ องกับ การจัดคลั งสิ นค้ าโดยการใช้ แบบจ้ า ลอง
สถานการณ์ ในกระบวนผลิตต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครังนี ซึ่งสรุปประเด็นส้าคัญได้ดังนี
สมภัสสร และธารทัศน์ (2551) ได้ท้าศึกษาการปรับปรุงผังโรงงาน ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการท้างานที่มีอยู่
แล้วให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน โดยงานวิจัยนีท้าการปรับปรุงผังโรงงานโดยใช้โรงงานผลิตเสื อผ้าส้าเร็จรูปเป็นกรณีศึกษา
ซึ่งโรงงานแห่งนีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อปรับปรุงผังโรงงาน และจัดวางต้าแหน่ง
เครื่องจักรใหม่เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึน ลดเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย และลดเวลาที่ใช้ในการรอคอยระหว่างการผลิต
ซึ่งวิธีการที่ใช้ในการวิจัยคือ การเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการผลิตและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อน้ามาเป็นข้อมูลน้ าเข
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าใส่โปรแกรมการจ้าลองสถานการณ์ที่เรียกวา Arena และท้าการจ้าลองสถานการณการจัดผังโรงงานทังหมด 4 แบบ ได้แก่ 1)
ผังโรงงานปั จจุบั น 2) ผังโรงงานตามชนิดเครื่ องจั กร 3) ผังโรงงานตามชนิ ดสิ นค้ าซึ่ งใช้ จ้านวนเครื่ องจักรเท่ ากั บจ้ า นวน
เครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละขันตอนของผังโรงงานปจจุบัน และ 4) ผังโรงงานตามชนิดสินค้าที่จัดสมดุลการผลิต เพื่อน้าผลจากการ
จ้าลองสถานการณ์ ผังโรงงานทัง 4 แบบมาเปรียบเทียบกัน ผลที่ได้จากการจ้าลองสถานการณ์ พบว่า ผังโรงงานตามชนิ ด
เครื่องจักรมีความเหมาะสมในการน้ามาปรับใชมากกว่าผังโรงงานชนิดอื่น เนื่องจากสามารถช่วยลดเวลาที่ใช้ในการขนย้ ายลง
ได้ 30.16% ลดเวลาที่ใช้ในการรอคอยได้ 71.15% และช่วยผลิตสินค้าได้มากกว่าผังโรงงานปจจุบัน 3.27% และจากการคิด
ยอดขายต่อต้นทุนเครื่องจักรที่ใช้ของผังโรงงานแต่ละแบบ พบว่าการจัดผังโรงงานตามชนิดเครื่องจักรช่วยเพิ่มก้าไรได้มากที่สุด
ดังนันจึงสรุปได้ว่าการจัดผังโรงงานตามชนิดเครื่องจักรมีความเหมาะสมในการน้ามาปรับใช้กับโรงงานแห่งนี เพื่อท้าให้ การผลิต
สินค้ามีประสิทธิภาพดีขึน และช่วยให้ผลิตสินค้าได้ทันตามเวลาที่ลูกค้าก้าหนด ซึ่งงานวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุนันทา (2555) ที่ท้าการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการให้บริ การของบริษัทภูมิไ ทยคอมซีส จ้ากัด ซึ่งได้ท้าการศึ กษา
ส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุที่ท้าให้การให้ด้าเนินงานของบริษัทฯ ขาดประสิทธิภาพคือ มีสินค้าคง
คลังปริมาณสูง คลังสินค้ามีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใช้เวลานานและมี
ข้อผิดพลาดสูง ดังนันงานนีผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ของ
บริษัทภูมิไทยคอมซีส จ้ากัด ขันตอนเริ่มจากการปรับปรุงวิธีการด้าเนินงานการรับสินค้า การเบิกจ่าย การปรับปรุง จ้านวน
รายการอะไหล่ จัดความส้าคัญอะไหล่ด้วยวิธี ABC การตังรหัสสินค้า และการตังรหัสการจัดเก็บในคลังสินค้าการออกแบบ
แผนผังการจัดเก็บระบุต้าแหน่งการจัดเก็บจากนันท้าการตรวจนับสินค้าทังหมด จากการศึกษาพบว่าผลการปรับปรุงนันท้าให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้านัน คือ สินค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึนเวลาเฉลี่ยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้
ช่างลดลงจาก 24 นาทีเป็น 11 นาทีต่อครัง รวมเฉลี่ยต่อวันคิดเป็น 33 นาที และอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนั บ
สินค้าลดลงจาก 46.14% เป็น 21.25% และไชยพร (2556) ได้ใช้แนวคิ ดของการจั ดคลัง สิ นค้ าแบบ ABC เช่นเดี ย วกั บ
การศึกษาของสุนันทา (2555) โดยก้าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าอัตโนมัติด้วยการจัดแบ่งพื นที่
จัดเก็บสินค้า และเสนอแนวทางการแบ่งกลุ่มสินค้าตามปริมาณยอดสินค้าเคลื่อนไหว โดยใช้ข้อมูลอัตราการเคลื่อนย้ายสิ นค้ า
เข้ าและออกของปี 2555 กลุ่ มสิ นค้ า แบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม A B และ C ที่ มีอัต ราหมุ นเวี ย นสิ นค้ าเข้ าและออก
คลังสินค้าสูง (Fast Moving) ปานกลาง (Medium Moving) และต่้า (Slow Moving) ตามล้าดับ พืนที่แต่ละกลุ่มจะถูกจั ด
พืนที่ส้ารองไว้สูงสุด แล้วท้าการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของระบบการจัดเก็บตามวิธีที่เสนอเทียบกั บวิธีปัจจุบันผลการศึกษาพบว่ า
การจัด เก็บแบบแบ่งกลุ่มสินค้าแบบใหม่จากปริมาณยอดสินค้า เคลื่อนไหวมีระยะทางการเคลื่อนย้ายสินค้าลดลง 8,662,705
เมตร หรือ 51.89% เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บในรูปแบบเดิม ดังนันการจัดแบ่งพืนที่จัดเก็บสินค้าใหม่นีท้าให้เกิดความ
รวดเร็วในการจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการ และต้นทุนของคลังสินค้าที่ลดลง
นอกจากนียังมีงานวิจัยที่ใช้หลักการจัดกลุ่มสินค้าในคลังสินค้าแบบ A B และ C ตามอัตราการหมุนเวียนสินค้าใน
คลังสินค้า ซึ่งได้แก่การศึกษาของ อชิระ (2557) ที่ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการคลังสินค้า ของกรณีศึกษา
บริษัทผู้ผลิตชินส่วนรถยนต์ กรณีศึกษานีได้พิจารณาคลังสินค้าที่จัดเก็บ วัตถุดิบ โดยศึกษาข้อมูลการตรวจนับสินค้าคงคลั ง
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 รวมถึงข้อมูลการหยิบสินค้าเดือนสิงหาคม 2556 และเสนอแนวทาง 3 แนวทาง 1) ใช้ระบบ
การควบคุมสินค้าคงคลังตามล้าดับความส้าคัญ 3 กลุ่ม โดยกลุ่ม A พิจารณาจากสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงและมีอัตราการใช้ต่ อ
เดือนสูง จะท้าการควบคุมเข้มงวดมากก้าหนดความถี่ในการตรวจนับทุกวัน กลุ่ม B ควบคุมเข้มงวดปานกลางก้าหนดความถี่ใ น
การตรวจนับทุกสัปดาห์ กลุ่ม C ควบคุมไม่เข้มงวด ก้าหนดความถี่ในการตรวจนับทุกเดือน 2) การปรับปรุงระบบการจัด เก็บ
สินค้าคงคลังตามหลัก ABC รวมถึงท้าการก้าหนดรหัสระบบต้าแหน่งการจัดเก็บและป้ายชีบ่ง และ 3) ท้าการปรับปรุงขันตอน
การท้ างานเพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ ระบบที่ ท้ า การปรั บ ปรุ ง จากผลการศึ กษา พบว่ าการแบ่ ง กลุ่ มสิ นค้ าคงคลั ง ตามล้ า ดั บ
ความส้ าคั ญ และการก้ าหนดความถี่ใ นการตรวจนั บ สิ นค้าคงคลัง ท้ าให้ข้ อมู ลสิ นค้ าคงคลั ง มี ความแม่ นย้ามากขึนจากเดิม
67.75% เพิ่มเป็น 90.76% ซึ่งเพิ่มขึนถึง 23% และเวลาเฉลี่ยของขันตอนการเบิกจ่ายต่อ 1 ใบเบิกลดลงจาก 25 นาที เป็น 19
นาที ลดลง 6 นาที ต่ อ 1 ใบเบิ ก และต้ นทุ นถื อครองสิ นค้ าตกรุ่ นจากเดิ ม 25.20% ลดลง 4.20% ลดลง 21% รวมถึ ง
ประสิทธิภาพการส่งมอบลูกค้าเพิ่มขึนจาก 90% เป็น 100% สามารถช่วยให้ผู้บริหารคลังสินค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินค้า และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า และการศึกษาของ วิทยา (2559) ที่ได้ศึกษาหาแนวทางการออกแบบผั ง
การจัดเก็บสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาเพื่อท้าการปรับปรุงต้าแหน่งการจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่เดีย วกัน ซึ่งจะช่วยใหเกิด
การปฏิบัติงานกิจกรรมคลังสินคาที่มีประสิทธิภาพและให้มีการจัดวางสินค้าในพืนที่ที่เหมาะสม มีความสะดวกต่อการจัด เก็บ
รวมถึงการหยิบสินค้าเพื่อจ่าย อีกทังยังช่วยลดขันตอนความยุ่งยากในการค้นหาสินค้า ซึ่งงานวิจัยฉบับนีเป็นการวิจัยแบบผสม
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คือ การวิจัยเอกสาร (Document Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) โดยมีแนวทางด้าเนินงานวิจัยเป็น 5 ขันตอน ดังนี 1) จัดท้า Focus Group ประชุมกลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ จาก
แผนผังก้างปลา (Fishbone Analysis) 2) วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมคลังสินค้าโดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Document Research)
3) การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action Research) โดยใช้ โ ปรแกรมเชิ ง เส้ น Linear Programing มาค้ านวณหาต้ า แหน่ ง ที่
เหมาะสมในการจัดวางสิ นค้าและใช้ทฤษฎี ABC Analysis มาจัดกลุ่มประเภทของสินค้าแต่ละระดับราคา 4) ได้ท้าการจั ด
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการสัมภาษณ์พนักงานคลังสินค้าระดับผู้จัดการ และหัวหน้างานเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผ ลของ
การปรับปรุงพืนที่ในการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และ 5) ท้าการยืนยันผลวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้ อมูล
เชิงเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อน และหลังเมื่อมีการน้านโยบายมาปรับใช้ในพืนที่จริงผลการวิจัยพบว่าได้ข้อสรุปจากการจั ด ท้ า
ประชุมกลุ่มโดยให้แบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่สินค้า 10 กลุ่มและใช้โปรแกรมเชิงเส้น Linear Programing โดยวิธีการของ Excel
Solver มาก้าหนดต้าแหน่งที่เหมาะสมในการจัดวางสินค้าทัง 10 กลุ่ม และมีการวิเคราะห์ในการจ้าแนกประเภทสินค้าตาม
ทฤษฎี ABC Analysis เพื่อให้ทราบถึง ระดับความส้าคัญของกลุ่มสินค้าในแต่ละประเภทหลังจากท้าการปรับปรุงพืนที่ผัง การ
จัดวางสินค้าให้ เป็นหมวดหมู่พบว่า จ้านวนที่ใช้ในการเบิกสินค้า ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีค่าเฉลี่ยภายใน หนึ่งเดือนอยู่ที่
2.75 วัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.20 วัน ท้าให้มีการใช้เวลาในการจ่ายของลดลง 1.45 วันจากค่าเฉลี่ยรวมและ
สามารถประหยดค่ าใช้ จ่ายด้ านค่ าจ้ างเงิ นเดื อนเฉพาะการบริห ารจัด การที่ค ลัง สิ นค้ าที่ 2 อยู่ที่ 15,694.80 บาท ในเดื อน
พฤษภาคม 2559
ส้าหรับงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้การจ้าลองสถานการณ์ในการจัดผังคลังสินค้าได้แก่การศึกษาของ สุดารัตน์ และคณะ
(2556) ที่ท้าการศึกษาการปรับปรุงผังโรงงานโดยใช้แบบจ้าลองสถานการณ์ กรณีศึกษาของคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่ง ปัจจุบั น
ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ขยายตัวเพิ่มมากขึน ท้าให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพืนฐานที่มีความส้าคั ญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ เช่น การสร้างที่พักอาศัย โรงงาน ถนน เป็นต้น เมื่อปริมาณการก่ อสร้ างสูงขึ นความ
ต้ องการใช้ วัส ดุ เ พื่อตอบสนองต่ องานก่ อสร้างจึ ง สูง ขึ นเช่ นกั น โดยท่ อคอนกรี ต ถื อเป็ นวั ส ดุก่อสร้ างประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง จาก
การศึกษาในกระบวนการผลิตท่อคอนกรีต พบว่าปัญหาพืนที่จัดเก็บไม่เพียงพออันเนื่องมาจากการขาดการจัดเก็บชินงานให้
เป็นระบบ ส่งผลให้การจัดเก็บชินงานรบกวนพืนที่อื่น และยากต่อการตรวจสอบจ้านวนชินงานแต่ละขนาด งานวิจัยนีจึงท้าการ
แก้ไขปัญหาข้างต้นด้วยการปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บในพืนที่จัดเก็บชินงาน โดยการสร้างแบบจ้าลอง
สถานการณ์กระบวนการผลิตท่อคอนกรีตปัจจุบัน วิเคราะห์ถึงปริมาณการผลิตเฉลี่ยที่เกินเดิม แล้วจึงจัดสรรพืนที่ว่างเปล่าเพิ่ม
พืนที่การจัดเก็บ พบว่าผลที่ได้จากการปรับปรุงผังโรงงานสามารถลดการวางชินงานนอกพื นที่จัดเก็บลงได้ 47.6% 14.8%
17.74% 8% 54% และ 8% ตามล้าดับขนาดของท่อคอนกรีต

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบการจัดคลังสินค้าโดยการใช้แบบจ้าลองสถานการณ์ครังนี คือ
1) พืนที่คลังสินค้าและจ้านวนพาเลทที่สามาถจัดเก็บได้
2) จ้านวนพาเลทคงคลังเพื่อกันความเสี่ยงสินค้าขาดแคลน
3) จ้านวนพาเลทที่น้าออกจากคลังสินค้าในแต่ละวัน
4) เวลาที่ใช้ในการน้าพาเลทมาให้ลูกค้าและรถส่งสินค้าของบริษัท
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในแบบบันทึกนันจะประกอบไปด้วยการบันทึกพืนที่ในคลังสิ นค้ า
จ้านวนการวิ่งของรถโฟคลิฟต่อวัน ความกว้างของรถ ระยะเวลาในการเลียวเสียบงาของรถโฟคลิฟ อัตราการวิ่งของรถโฟคลิฟ
นอกจากนี ผู้ วิจัย ใช้ ข้ อมู ล ทุ ติย ภูมิของข้ อมู ลสิ นค้ าในคลัง สิ นค้าจากบริ ษัทเชีย งใหม่ โ พลสตาร์ (1992) จ้ ากั ด ในช่ วงเดื อน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 และผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีส่วนร่วมในการคลังสินค้ า
ต่อรูปแบบการจัดคลังสินค้า โดยแบบสอบถามเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจในการจัดคลังสินค้าในแผนการปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดคลังสินค้าในแผน ก และแผน ข

NUCS 2019

หน้า 155

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

ซึ่งแบบสอบถามนีผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือหา (IOC) โดยตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัด
คลังสินค้าจ้านวน 3 ท่าน
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยท้าการศึกษาและลงพืนที่คลังสินค้า วัดพืนที่ของคลังสินค้าค้านวณหาพืนที่การวางแผนจัดคลังสินค้า เก็บ
ข้อมูลอัตราการวิ่งของรถและระยะเวลาในการเลียวเสียบงาของรถโฟคลิฟ แล้วท้าแผนการจัดคลังโดยรูปแบบ ABC ตามอัตรา
สินค้าคงคลังที่ได้จากข้อมูลทุติยภู มิของคลัง สินค้ าจากบริษัทเชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จ้ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2561 (6 เดือน) ท้าการด้าเนินการวางแผนการปรับปรุงแก้ไขคลังให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดในคลังได้ และผู้วิจัยท้า
การนับจ้านวนครังที่รถโฟคลิฟวิ่งเพื่อน้าสินค้าออกต่อวัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลนีในเดือนมกราคม 2562 (1 เดือน)
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วนดังนี
3.4.1 วิธีการออกแบบคลังสินค้า
ผู้วิจัยออกแบบคลังสินค้าโดยอาศัยการดูรูปแบบการจัดคลังจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท้าการยึดปัจจัยพิจารณาใน
การวางแผนการจัดเก็บสินค้า แล้วท้าการออกแบบโดยการใช้พืนที่ได้ประโยชสูงสุด การใช้เวลาและแรงงานให้ได้ประโยชน์มาก
ที่สุด ท้าการจัดแบ่งรายการสินค้าตามอัตราการน้าออกโดยเรียงสินค้าจากอัตราการน้าออกมากที่สุดไปหาอัตราการน้าออก
น้อยที่สุด โดยแบ่งประเภทสินค้าตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ให้ A เป็นประเภทสินค้าที่มีการน้าออกสะสม
70-80 % ส่วน B เป็นประเภทสินค้าที่มีการน้าออกสะสม 15-20 % และ C เป็นประเภทสินค้าที่มีการน้าออกสะสม 5-10 %
และสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันหรือลูกค้ากลุ่มเดียวกันจัดอยู่ในบริเวณใกล้กัน
3.4.2 การจ้าลองสถานการณ์การน้าออกของสินค้า
กระบวนการจ้าลองสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของผังสิ นค้ า
แต่ละแบบ ผู้วิจัยท้าการจ้าลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม R ซึ่งในการจ้าลองสถานการณ์จะท้าการจ้าลองระยะเวลาในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าออกจากคลัง โดยมีขันตอนการสร้างแบบจ้าลองดังนี
1) สังเกตการปฏิบัติงานแล้ว ท้าการบันทึกข้อมูล จ้านวนครังที่รถโฟลิฟวิ่งในหนึ่งวัน อัตราในการน้ า
ออกสินค้าในคลัง เวลาที่ใชเคลื่อนย้ายสินค้าน้าเขา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น้าเข้าข้างต้น
2) สร้างตัวแบบจ้าลองสถานการณ์ดังนี ท้าการจ้าลองแบบตัวแปรสุ่มจ้านวนครังที่รถโฟคลิฟวิ่งกี่ครั งต่อ
วัน และท้าการสร้างตัวแปรสุ่มในการสุ่มเลือกพาเลทตามอัตราการน้าออกสินค้าแต่ละรายการ กล่าวคือสุ่มพาเพทของสิ นค้ า
ที่จะน้าออกว่าได้พาเลทที่เท่าไรและพาเลทนันถูกจัดวางอยู่ในส่วนไหนของแผนผังคลังสินค้า แล้วค้านวณเวลาน้าออกสินค้าไป
กลับระหว่างพาเลทกับรถลูกค้าหน้าโรงงานหรือรถบริษัท (หน่วย:วินาที) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบจ้าลองสถานการณ์
ข้างต้น
3) ท้าการจ้าลองสถานการณ์ในขันตอนที่ 2) โดยการท้าซ้า 90 รอบ (90 วันท้าการหรือ 3 เดือน)
4) ท้าการค้านวณและตรวจสอบจ้านวนรอบที่เหมาะสม โดยจ้านวนรอบที่เหมาะสมค้านวณจากสมการ
ที่ (1) ดังนี
R
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คือ จ้านวนรอบของการจ้าลองสถานการณ์ที่เหมาะสม
S0 คื อ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระยะเวลาการน้ า ออกสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ จ ากการจ้ า ลอง
สถานการณ์โดยการท้าซ้า 90 รอบ
e คือ ค่าความเคลื่อนหรือความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ที่ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการน้าออก
สินค้าที่ได้จากการจ้าลองสถานการณ์แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของระบบงานจริง โดย
ก้ าหนดให้ เ ป็ น 10% ของค่ าเฉลี่ ย ระยะเวลาการน้ า ออกสิ นค้ า จากการจ้ า ลอง
สถานการณ์ 90 รอบ
 คือ ระดับความเสี่ยงหรือระดับความผิด พลาดที่ ยอมให้เ กิดขึ นได้เ มื่ อก้ าหนดค่ า ความ
เคลื่อนไม่เกิน e
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z คือ ค่าของตัวแปรสุ่มปรกติมาตรฐานที่สอดคล้องกับเงื่อนไข P(Z  z ) 
2

2


2

5) การเปรียบเทียบแผนผังการจัดคลังสินค้าจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่ างของระยะเวลาการท้างานของรถโฟคลีฟ ในการน้ าสิ นค้ าออกจากคล้าสิ นค้ า ด้ วยสถิ ติ
ทดสอบแซด (z-test)
3.4.3 การประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีส่วนร่วมในคลังสินค้า
ผู้วิจัยประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อการจัดผังคลังสินค้าโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยท้าการเก็บแบบประเมินกับผู้ที่มีส่วนร่วมในคลังสินค้า ของโรงงานทังหมดทุกท่าน ซึ่งมีจ้านวน 6 คน ผู้วิจัยได้
แบ่งระดับความพึงพอใจตามมาตรวัดอันดับ 5 ระดับ คือ 1) พึงพอใจน้อยที่สุด 2) พึงพอใจน้อย 3) พึงพอใจปานกลาง 4) พึง
พอใจมาก และ 5) พึงพอใจมากที่สุด

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการออกแบบคลังสินค้า
จากการศึกษาปัญหาหรือสภาพปัจจุบันของการจัดคลังสินค้าบริษัทเชียงใหม่โพลสตาร์ บริษัทนันมีพืนที่การจัดเก็ บที่
เพียงพอต่อสินค้ าที่ผ ลิตหรื อสิ นค้ าที่ต้ องการเก็บ ไว้ใ นคลั งสิ นค้ า แต่ปัญหาหลักที่พบคื อ การจัดพืนที่คลัง สินค้าไม่มีร ะบบ
ระเบียบ ไม่มีการจัดหมวดหมู่ประเภทสินค้า ส่งผลต่อการน้าออกสินค้าหรือการค้นหารายการสินค้า โดยบริษัทเชียงใหม่โพล
สตาร์มีคลังสินค้าขนาดพืนที่ 312.3162 ตารางเมตร ซึ่งมีลักษณะ 5 เหลี่ยม ช่วงที่ยาวที่สุดยาว 21.21 เมตร และช่วงที่ กว้าง
ที่สุดกว้าง 15.22 เมตร แสดงได้ดังรูปภาพที่ 1
ในการออกแบบคลังสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องท้าการศึกษาและแก้ไขปัญหาจากการศึกษาข้ อมู ลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดคลังสินค้าประเภทวันเวย์ของบริษัทเชียงใหม่โพลสตาร์ สินค้าคงเหลือในระดับที่ปลอดภัย (Safety Stock)
ของบริษัท ซึ่งต้องส้ารองสินค้าคงคลังวันละ 15 รายการ รวม 89 พาเลท และข้อมูลอัตราการน้าออกสินค้าประเภทวันเวย์ ต่ อ
วันของบริษัทซึ่งได้จากข้อมูลรวม 6 เดือน (กรกฏาคม-ธันวาคม 2561) รวมทังหมด 71 รายการ โดยพบว่าอัตราการน้ าออก
สินค้ามากที่สุด 3 ล้าดับแรก คือ วันเวย์ 950 ซีซีโพลสตาร์ เพท 250 ซีซีนิ่มซิ่งเส็ง และเพท 400 ซีซีกรีนบัส ซึ่งคิดเป็นอัตรา
การน้ าออกสะสม 34.9932% ส่ วนอั ต ราการน้ าออกสิ นค้ า 3 ล้ าดั บ สุ ด ท้ าย คื อ วั นเวย์ 250 ซี ซี วั ด ป่ าชี่ เพท 350 ซี ซี
วัดบ้านโห้ง และเพท 400 ซีซี CPS โฮมเซ็นเตอร์ ซึ่งคิดเป็นอัตราการน้าออกสะสมเพียง 0.0981% ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาระยะ
ความกว้างความยาวของพาเลท และจ้านวน 1 พาเลทสามารถบรรจุสินค้าแต่ละขนาดเท่าไร ท้าการศึกษาเพื่อน้าไปใช้ใ นการ
ออกแบบคลังสินค้า ซึ่งได้ดังรูปภาพที่ 1 และตารางที่ 1

11.72 เมตร

21.21 เมตร

15.21 เมตร

15.22 เมตร
a) พืนที่คลังสินค้า
b) ขนาดพาเลทคลังสินค้า
รูปภาพที่ 1 คลังสินค้าประเภทวันเวย์ของบริษัทเชียงใหม่โพลสตาร์และขนาดพาเลท
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ตารางที่ 1 จ้านวนบรรจุสินค้าใน 1 พาเลท
นาดื่มขนาด
จานวน
เพท 250 ซีซี
350 โหล
วันเวย์ 250 ซีซี
350 โหล
เพท 350 ซีซี
290 โหล
เพท 400 ซีซี
280 โหล
เพท 500 ซีซี
210 โหล
เพท 600 ซีซี
180 โหล
เพท 1500 ซีซี
60 แพ็ค
วันเวย์ 950 ซีซี
100 แพ็ค
ถ้วย 220 ซีซี
60 กล่อง

จานวนชันที่สามารถวางได้
10
10
9
8
7
6
4
5
5

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบแผนผังคลังสินค้าโดยค้านึงถึงปริมาณเนือที่ ทางเดินรถโฟคลีฟที่รถวิ่ง ได้
สะดวก คือ 2 เมตร ข้อมูลอัตราการน้าออก และสินค้าคงเหลือในระดับที่ปลอดภัย (Safety Stock) แล้วผู้วิจัยใช้แผนการจัด
คลังสินค้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นต้นแบบในการจัดรูปแบบคลังสินค้า โดยผู้วิจัยได้แผนการออกแบบคลังสินค้าของ
บริษัทเชียงใหม่โพลสตาร์เป็น 4 แผน ดังรูปภาพที่ 2

แผน ก / 121 พาเลท

แผน ข / 121 พาเลท
แถวละ 2 พาเลท
แถวละ
2 พาเลท
แถวละ
1 พาเลท

แถวละ 1 พาเลท

แผน ค / 114 พาเลท

แผน ง / 110 พาเลท

แถวละ 2 พาเลท

แถวละ 2 พาเลท

รูปภาพที่ 2 แผนภาพคลังสินค้าที่ผู้วิจัยได้ออกแบบทังหมด
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ซึ่งผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์แผนเก็บสินค้าในคลังพบว่า แผน ก, แผน ข, แผน ค และแผน ง สามารถเก็บได้ สิ นค้ า
ได้ 121, 121, 114 และ 110 พาเลท ตามล้าดับ ซึ่งทัง 4 แผนที่ผู้วิจัยออกแบบนันเพียงพอต่อ การการจัดจ้ านวนสิ นค้ า
คงเหลือในระดับที่ปลอดภัยคือ 89 พาเลท แต่เนื่องจากแผน ก และแผน ข ให้ปริมาณการเก็บสินค้า 121 พาเลทเท่ากันและมี
จ้านวนพาเลทสูงกว่าแผน ค และ ง ผู้วิจัยจึงท้าการเปรียบเทียบเวลาการน้าออกสินค้าด้วยกระบวนการจ้าลองสถานการณ์
เฉพาะแผน ก และ ข
จากแผนผังคลังสินค้าข้างต้น ผู้วิจัยจึงท้าการจัดแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามแนวคิดอัตราการน้าออกเป็นกลุ่ม A
B และ C ที่มีอัตราหมุนเวียนสินค้าออกคลังสินค้าสูง (Fast Moving) ปานกลาง (Medium Moving) และต่้า (Slow Moving)
ตามล้าดับ และจากข้อมูลสินค้าหมุนเวียนในคลังระหว่างเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 (รวม 6 เดือน) พบว่า ได้กลุ่ม A ที่
เป็นประเภทสินค้าที่มีความต้องการรวมที่ 79.4656% จ้านวน 12 รายการ กลุ่ม B เป็นประเภทสินค้าที่มีความต้องการรวมที่
15.2423% จ้านวน 16 รายการ และกลุ่ม C เป็นประเภทสินค้าที่มีความต้องการรวมที่ 5.2921% จ้านวน 43 รายการ และ
ผู้วิจัยได้น้าค่าเฉลี่ยการน้ าออกสิ นค้า เพื่อคิดเป็ นพาเลทของสิ นค้ าแต่ละประเภทเพื่ อจัดในผั งคลังสิ นค้ าขนาด 121 พาเลท
พบว่า กลุ่ม A จะได้ 96 พาเลท กลุ่ม B จะได้ 19 พาเลท และกลุ่ม C จะได้ 6 พาเลท ซึ่งแสดงผลได้ดัง รูปภาพที่ 3-4โดย
แผนผังการจัดคลังสินค้าแผน ก สินค้ากลุ่ม A ที่น้าออกโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดเพียง 62 วินาที ระยะเวลาน้าออกสูงสุด
119 วินาที สินค้ากลุ่ม B ที่น้าออกโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด 121 วินาที ระยะเวลาน้าออกสูงสุด 135 วินาที และสินค้า
กลุ่ม C ที่น้าออกโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด 135 วินาที ระยะเวลาน้าออกสูงสุด 147 วินาที ส่วนแผนผังการจัดคลังสินค้า
แผน ข สินค้ากลุ่ม A ที่น้าออกโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดเพียง 62 วินาที ระยะเวลาน้าออกสูงสุด 119 วินาที สินค้ากลุ่ม B
ที่น้าออกโดยใช้ระยะเวลาน้ อยที่สุด 119 วินาที ระยะเวลาน้าออกสูงสุ ด 132 วินาที และสินค้ากลุ่ม C ที่น้าออกโดยใช้
ระยะเวลาน้อยที่สุด 132 วินาที ระยะเวลาน้าออกสูงสุด 143 วินาที
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แผน ก

รูปภาพที่ 3 แผนผังการจัดคลังสินค้าแผน ก
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แผน ข

รูปภาพที่ 4 แผนผังการจัดคลังสินค้าแผน ข
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4.2 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการนาออกสินค้าโดยการจาลองสถานการณ์
ผู้วิจัยได้ท้าศึกษาข้อมูลการวิ่งของรถโฟคลีฟและระยะเวลาระหว่างพาเลทกับรถลูกค้าหน้าโรงานหรือรถขนส่ง พบว่า
อัตราเร็วในการขับ รถโฟคลิฟตอนไม่มีสินค้าคือ 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (1.6668 เมตรต่อวินาที) อัตราเร็วในการขับรถโฟคลิ
ฟตอนมีสินค้าคือ 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (0.5556 เมตรต่อวินาที) เวลาตอนเลียวแล้วท้าการเสียบงาของรถโฟคลีฟแล้วถอยหลั ง
น้าสินค้าออกมาเป็นเวลา 50 วินาที ระยะทางระหว่างคลังสินค้ากับรถลูกค้า 5 เมตร ท้าการจ้าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม
R โดยท้าการจ้าลองสถานการณ์การน้าออกสินค้าจากคลังสินค้าของบริษัทเชียงใหม่โพลสตาร์ต่อวันท้าการรวม 90 วันท้าการ
ซึ่งจากการเก็บข้อมูลการน้าสินค้าออกในแต่ละวันของเดือนมกราคม 2562 พบว่า จ้านวนครังที่น้าสินค้าออกต่อวันสูงสุด 45
ครัง (ความถี่ 2 วัน, 6.67%) จ้านวนครังที่น้าสินค้าออกต่อวันต่้าสุด 5 ครัง (ความถี่ 1 วัน, 3.33%) จ้านวนครังที่น้าสินค้าออก
ต่อวันที่มีความถี่สูงสุด 27 ครัง (ความถี่ 3 วัน, 10.00%)
จากผลการจ้าลองแบบ 90 วันท้าการ พบว่า ระยะเวลาของการท้างานของรถโฟคลิฟที่น้าสินค้าออกมีการแจกแจง
ใกล้เคียงปรกติ โดยเวลาการน้าสินค้าออกต่อวันน้อยสุดของแผน ก และ ข จะใช้เวลาเพียง 8.217 และ 8.183 นาที ตามล้าดับ
เวลาการน้าสินค้าออกต่อวันมากที่สุดของแผน ก และ ข จะใช้เวลาไป 76.717 และ 76.317 นาที ตามล้าดับ มัธยฐานของ
เวลาการท้างานของแผน ก และ ข เท่ากับ 50.817 และ 50.450 นาที ตามล้าดับ เวลาการท้างานของรถโฟคลิฟแผน ก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 48.309 นาที (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.839 นาที) และเวลาการท้างานของรถโฟคลิฟแผน ข มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
47.953 นาที (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน18.699 นาที) ซึ่งเวลาเฉลี่ยในการท้างานของรถโฟคลิฟต่อวันของแผน ข ต่้ากว่าแผน ก
ประมาณ 22 วินาที แต่เมื่อท้าการทดสอบความต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการท้างานของรถโฟคลิฟขนย้ายสินค้ า ทั ง
2 แผนด้วยสถิติทดสอบแซด (z-test) สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของเวลาในการท้างานของรถโฟคลีฟต่ อวั นของแผน ก และ ข ไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 (z-test = 0.129, p-value = 0.898) รายละเอียดแสดงดังรูปภาพที่ 5 และตารางที่ 2
จำนวน
18
16

15

แผน ก
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90

แผน ข

14
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6
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2
0
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นาที

รูปภาพที่ 5 ฮิสโทแกรมเปรียบเทียบระยะเวลาในการน้าออกสินค้า
ตารางที่ 2 ผลการจ้าลองสถานการณ์เวลาในการท้างานของรถโฟคลิฟในการน้าสินค้าออก/วัน (หน่วย:นาที)
แผน
เวลาที่ใช้ต่าสุด
เวลาที่ใช้สูงสุด
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก
8.217
76.717
50.817 48.309
18.839
ข
8.183
76.317
50.450 47.953
18.699
z-test = 0.129, p-value = 0.898
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เมื่ อพิ จารณาการทดสอบจ้ า นวนรอบที่ เ หมาะสมที่ ผู้ วิ จัย ท้ า การจ้ าลองแบบ 90 วั นท้ าการนั น ซึ่ ง การจ้ า ลอง
สถานการณ์จ้าเป็นต้องมีการก้าหนดจ้านวนรอบของการประมวลผลให้เพียงพอเพื่อลดความแปรปรวนของผลลัพธ์ให้อยู่ใ น
ระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อแสดงว่าระบบที่จ้าลองสถานการณ์สามารถน้าไปใช้ในระบบจริงได้ ซึ่งการค้านวนจ้านวนรอบ
การจ้าลองสถานการณ์ที่เหมาะสมพิจารณาจากสมการที่ (1) พบว่าทัง 2 แผนต้องจะใช้จ้านวนรอบประมวลผลอย่างน้อย 59
รอบ ดังนันงานวิจัยนีสามารถใช้การจ้าลองสถานการณ์ 90 รอบได้
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการออกแบบจัดคลังสินค้าของพนักงานที่มีส่วนร่วมในคลังสินค้า
ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดผังคลังสินค้าของพนักงานที่มีส่วนร่วมในคลังสินค้าทุ กท่ าน
(จ้านวน 6 คน) โดยให้ผู้ตอบแบบประเมินพิจารณาเปรียบระดับความพึงพอใจต่อแผนการจัดคลังสินค้าในปัจจุบัน แผน ก
และแผน ข ใน 3 ด้ าน คื อ 1) ด้ านการจั ด เรี ย งพาเลท 2) ด้ านการจั ด ท้ ารายการสิ นค้ าในคลั ง สิ นค้ า และ 2) ด้ านการ
เคลื่อนย้าย โดยผู้วิจัยท้าการค้านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ผลตารางที่ 3 ซึ่งเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานที่มีส่วนร่วมในคลังสินค้าด้านการจัดเรียงพาเลท ค่าเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ที่แผน ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 (มีความ
พึงพอใจในระดับมาก) ด้านจัดท้ารายการสินค้าในคลังสินค้าค่าเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ที่แผน ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (ความพึง
พอใจในระดับมาก) ด้านการเคลื่อนย้ายพาเลทค่าเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ที่แผน ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (ความพึงพอใจในระดับ
มาก) และเมื่อพิจารณาภาพรวมผลเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานที่มีส่วนร่วมในคลังสินค้า มากที่สุดอยู่ที่แผน ก เช่นกันโดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.90 (ความพึงพอใจในระดับมาก)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน
รายการข้อคาถาม
แผนการปัจจุบัน
แผน ก
3.58 (0.78)
*3.75 (0.68)
1. ด้านการจัดเรียงพาเลท
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
3.50 (0.59)
*4.04 (0.81)
2. ด้านจัดท้ารายการสินค้าในคลังสินค้า
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
3.46 (0.66)
*3.92 (0.58)
3. ด้านการเคลื่อนย้ายพาเลท
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
3.51 (0.56)
*3.90 (0.46)
รวม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
หมายเหตุ: * คือค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดในการประเมินความพึงพอใจ

แผน ข
3.71 (0.75)
พึงพอใจมาก
3.92 (0.88)
พึงพอใจมาก
3.79 (0.72)
พึงพอใจมาก
3.81 (0.61)
พึงพอใจมาก

5. อธิปรายผลการวิจัย/ข้อเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่าแผนการจัดคลังสินค้าแผน ก และแผน ข ให้ปริมาณการเก็บสินค้า 121 พาเลท ส้าหรับการจัด
แบบสินค้าออกเป็นแต่ละกลุ่มโดย กลุ่ม A เป็นประเภทสินค้าที่มีความต้องการสูงรวมที่ 79.4656% โดยแบ่งเป็นรายการได้ 12
รายการ กลุ่ม B เป็นประเภทสินค้าที่มีความต้องการรองลงมาคิดรวมที่ 15.2423% โดยแบ่งเป็นรายการได้ 16 รายการ และ
กลุ่ ม C เป็ นประเภทสิ นค้ าที่ มีค วามต้ องการน้ อยที่ สุ ด รวมเพี ย งที่ 5.2921% โดยแบ่ ง เป็ นรายการได้ 43 รายการ ซึ่ ง จะ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุนันทา (2555), อชิระ (2557) และ ไชยพร (2556) ได้ท้าการการวิเคราะห์ แบบเอบีซี (ABC
Analysis) ท้าการจัดพาเลทกับการจัดรายการสินค้าโดยการค้านึงถึงประเภทสินค้า และความเป็นที่นิยมของสินค้า เมื่อท้าการ
จ้าลองแบบแล้วพบว่าแผนที่ ก และแผนที่ ข ใช้เวลาแตกต่างกันอยู่ประมาณ 22 วินาที โดยที่แผนที่ ข ใช้เวลาน้อยกว่าแผนที่
ก แต่เมื่อท้าการทดสอบความต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของทัง 2 แผน พบว่า ค่าเฉลี่ยเวลาในการท้างานของรถโฟคลีฟไม่แตกต่าง
กัน และเมื่อพิจารณาจากระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีส่วนร่วมในคลังสินค้าต่อการจัดผังคลังสินค้าด้านการจัดเรี ยงพา
เลท ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดจะอยู่ที่แผน ก โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ด้านจัดท้ารายการสินค้าในคลังสินค้า ค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดจะอยู่ที่แผน ก โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ด้านการเคลื่อนย้ายพาเลทค่าเฉลี่ยสูงที่สุดจะอยู่ที่แผน ก โดยมี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาผลเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานที่มีส่วนร่วมในคลังสินค้าต่อการจัดผั ง
คลังสินค้า มากที่สุดอยู่ที่แผน ก โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ดังนันจากผลสรุปของแบบประเมินความพึงพอใจใน
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แผนการจัดคลังสินค้า จึงสามมารถยืนยันได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจกับการจัดคลังสินค้าแผน ก และจากที่ได้
ท้ าการศึ กษาผู้ วิจัย จึ ง สรุป ได้ว่าแผนการจัด คลั ง สินค้ าแผน ก ดี กว่ าแผนอื่ นเนื่ องจากเวลาการน้ าออกสิ นค้ าทัง 2 แผนไม่
แตกต่างกัน จึงพิจารณาจากความพึ งพอใจของผู้ ที่มีส่ วนร่ วมในคลั ง สินค้ า จึงเห็นได้ว่าความพึงพอใจของผู้ที่ มีส่ วนร่ ว มใน
คลังสินค้าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่แผน ก
5.2 ข้อเสนอแนะ
ในการท้ าวิ จัย ครั งนี พบว่ า ค่ าเฉลี่ ย เวลาในการน้ าออกสิ นค้ าไม่ แ ตกต่ างกั นทั งนี ผู้ วิจัย ใช้ ข้ อมู ล จ้ านวนครั งที่
รถโฟคลิฟวิ่งน้าสินค้าออกเพียง 1 เดือน และข้อมู ลอัตราสินค้าในคลังที่มี การน้าสินค้าออกมาใช้ในการจ้าลองสถานการณ์
เพียง 6 เดือน (157 วันท้าการ) หากเพิ่มจ้านวนวันในการเก็บข้อมูลอาจท้าให้งานวิจัยมีความเหมาะสมดียิ่งขึน และเนื่องจาก
ผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบผังคลัง สินค้าเฉพาะคลังสิ นค้าใหญ่ ทังนีหากท้า การออกแบบคลังสิ นค้าส้ ารองของบริ ษัทที่ยั ง คงมี
คลังสินค้าส้ารองอีก 2 คลัง ก็จะท้าให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึน ส้าหรับการวิจัยครังต่อไปหากท้าการจ้าลองแบบการน้าเข้าสินค้ า
และจ้าลองระยะเวลาสินค้าอยู่ในคลัง อาจท้าให้งานวิจัยสอดคล้องกับสถานการณ์การท้างานจริงในการจัดการคลังสินค้ าของ
บริษัทมากยิ่งขึน
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสัดส่วนการใช้รถจักรยานยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จานวน 416 คน โดยใช้ การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างมีระบบ ซึ่งแบ่งชั้นภูมิออกเป็น 6 ชั้นภูมิตามกลุ่มการ
เรี ย นและเพศ เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คื อแบบสอบถามประกอบด้ วย แบบสอบถามพฤติ กรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ และแบบวัดความรู้เกี่ย วกับ กฎจราจร ซึ่งแบบสอบถามเกี่ย วกับ พฤติ กรรมการขับ ขี่มีค่ าความเชื่ อมั่ น ของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.884 และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรที่มีค่ าความเชื่ อมั่ นของ
Kuder–Richchardson เท่ากับ 0.61 สถิติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ ข้ อมู ลคื อ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน MannWhitney U Test, Kruskal-Wallis Test, Pearson Chi-square Test, Fisher’s Exact Test และวั ดความสั มพั นธ์ โดยใช้ Kendall’s
tau-b ผลการวิจัยพบว่า
1. นิ สิ ต ส่ วนใหญ่ ใ ช้ ร ถจั กรยานยนต์ เ ป็ นยานพาหนะ รองลงมาคื อรถจั กรยาน และรถยนต์ ตามล าดั บ และ
ค่าประมาณสัดส่วนของนิสิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เท่ากับ 0.6318 หรือร้อยละ 63.18
2. นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางดีมาก และนิสิตที่มีหรือไม่มีใบอนุ ญ าต
ขับขี่ การเคยหรือไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์ จะมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นิสิตส่วนใหญ่มีพ ฤติ กรรมการขับ ขี่รถจั กรยานยนต์ อยู่ ในระดับปานกลางค่ อนไปทางดี มาก และนิสิตที่ มีชั้ นปี
การศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรกับพฤติกรรมการขับขี่รถจั กรยานยนต์ข องนิสิ ต ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: นิสิต, พฤติกรรม, อุบัติเหตุ
Abstract
The purposes of this research were to study proportion of motorcycle use, knowledge of traffic
rules, motorcycle driving behaviors and the relationship between knowledge about traffic rules and
motorcycle driving behaviors among Mahasarakham University students. The sample was 416 undergraduate
students at Mahasarakham University in the first semester of the academic year 2018 by using stratified
systematic sampling. Which divided the landscape into 6 classes, according to the study group and gender
The tools used for data collection are questionnaires consisting of Motorcycle driving behavior questionnaire
And a measure of knowledge about traffic rules The questionnaire about driving behavior has the reliability
of Cronbach's Alpha Correlation Coefficient equal to 0.884 and the knowledge about traffic rules with a
Kuder – Richardson reliability of 0.61. The statistical methods for analyzing data were percentage, mean,
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standard deviation, Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test, Pearson Chi-square Test, Fisher’s Exact Test,
and Kendall’s tau-b. The results were as follows.
1. Most students use motorcycles as vehicles. Followed by bicycles and cars, respectively, and the
estimated proportion of students driving a motorcycle equal to 0.6318 or 63.18 percent.
2. Most students have a good knowledge of traffic rules at a moderate level. And students with or
without a driver's license ever or never driving a motorcycle will have different knowledge about traffic
rules with statistical significance at the level of 0.05
3. Most students have a moderate level of motorcycle driving behavior. And students with different
academic years will have different motorcycle driving behavior with statistical significance at the level of
0.05
4. Knowledge about traffic rules and motorcycle driving behavior of students no relationship with
statistical significance at the level of 0.05
Keywords: Students, Behavior, Accident

1. บทนา
อุบัติเหตุส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เกิดจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมาย อาจเกิดจาก
ความประมาท การไม่รู้กฎจราจร ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของใครหลายๆคน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่ ง
ของสังคมและการที่ จะช่วยลดความเสียหาย และแก้ ไขปัญหาการเกิด อุบัติเหตุได้ก็ คือ เวลาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และควรศึกษากฎจราจรให้เข้าใจ ก่อนที่จะขับขี่เพื่อลดการเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุ คนไทยส่วนใหญ่มีความจาเป็นและนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทาง เพราะมีความคล่องตัว
สะดวก ว่องไว และรวดเร็ว โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยประมาณ 4 คน จะมีรถจักรยานยนต์ครอบครอง 1 คัน รถจักรยานยนต์
เป็นรถที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเหมือนรถยนต์การใช้รถจักรยานยนต์ จึงเปรียบได้กับ “เนื้อ
หุ้ มเหล็ ก ” เมื่ อเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ย่ อมก่ อให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ ได้ เ สมอ ตั้ ง แต่ การบาดเจ็ บ เล็ กน้ อยไปจนกระทั่ ง บาดเจ็ บ สาหั ส
รถจักรยานยนต์สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กและเยาวชนไปในทางเลวร้ ายได้ง่ายมาก เพราะอุบัติเหตุแต่ละครั้งก่อให้เกิดความ
สูญเสียมากมาย ได้แก่ บาดเจ็บเล็กน้อย แต่ก็ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ต้องรักษาตัว ต้องหยุดเรียน และการบาดเจ็บ
รุนแรง อาจต้องสูญเสียอวัยวะกลายเป็นคนพิการ หรืออาจกลายเป็นอาชญากรในชั่วพริบตา ทาให้สูญเสียโอกาสในการเรีย นรู้
อยู่ในสังคมได้ยาก หนักสุดคือเสี ยชีวิต และยังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้นแขนและขาเป็นอวัยวะที่มีการบาดเจ็บมากที่ สุ ด
รองลงมา คือ ศีรษะและคอ แต่สาหรับรายที่เสียชีวิต พบว่ามีการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะและคอมากที่สุด
อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถจักยานยนต์เป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ง
ในประเทศไทยมีการเกิดอุบัติเหตุสูงจากการใช้รถจักรยานยนต์ และสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากพฤติ กรรม
ของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มผู้ขับขี่ที่มีทัศนคติช อบการขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎการจราจร ชอบความ
ตื่นเต้นท้าทาย และใช้ความเร็วในการขับขี่ด้วยความประมาท จะมีลักษณะการขับขี่ด้วยความใจร้อน และมักดื่ มเครื่องดื่ มที่ มี
แอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่ จึงนาไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ
ต้องสูญเสียงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติในอนาคต
หน่วยงานสวัสดิภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2561) รายงานว่า จากสถิติการปฏิบัติงานของรถพยาบาลเกี่ย วกับ
การอุบัติเหตุจากการจราจรของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 ถึงแม้จะมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ตัวเลข
ในการเกิดอุบัติเหตุก็ยังคงสูง จึงต้องมีการลดและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรอย่างจริงจัง เพื่อลดความสูญเสีย
ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และชุมชนใกล้เคียง ประเภทรถ
ของบุคคลทั่วไป เช่น รถจักรยานยนต์ มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยในพื้นที่สามแยกป้อมยามทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขต
พื้นที่ขามเรียง ที่มักจะมีการจราจรคับคั่ง ดังนั้นการลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในแต่ละปียังเป็นประเด็ น
สาคัญต่อการลดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน (ศุทธกานต์ 2559).
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ทั้งนี้ปัญหาการขับรถย้อนศร กลับรถในที่ห้ามกลับ เลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยว จอดในที่ห้ามจอด ขับรถด้วยความเร็ว เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่แก้ปัญหามาหลายปีบนถนนเส้นท่าขอนยาง-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส. (ถนนเส้น 2202) ถึงแม้จะขับ
ขี่รถด้วยความระมัดระวังถูกกฎจราจรก็มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จากผู้ขับขี่มักง่าย แม้จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ยังพบเห็นปัญหาเหล่านี้อยู่เรื่อยมา
แต่ถ้าหากผู้ขับขี่มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรอยู่ในระดับที่ดีก็ อาจจะส่งผลให้พฤติกรรมในการขับขี่ดีขึ้น และสามารถ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรได้ เว้นแต่ว่าตัวของผู้ขับขี่เองถึงแม้จะมีความรู้เกี่ยวกับการจราจรในระดับดีมาก
แต่มีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ไม่ดีพอควร เช่น ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร ขับขี่ด้วยประมาท ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรได้มากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ และความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของนิ สิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสัดส่วนการใช้รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2 เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.4 เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎจราจรกั บ พฤติ กรรมการขั บขี่ ร ถจั กรยานยนต์ ของนิ สิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มี เพศ ชั้นปี กลุ่มการเรียน การมีหรือไม่มใี บอนุญาตขับขี่ การเคยหรือไม่เคยเกิด
อุบัติเหตุ 2 ปีย้อนหลัง การเคยหรือไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์ จะมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแตกต่างกัน
3.2 นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มี เพศ ชั้นปี กลุ่มการเรียน มีโรคประจาตัว ประสบการณ์ในการขับขี่ การมี
หรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ การเคยหรือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 2 ปีย้อนหลัง จะมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์แตกต่างกัน
3.3 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎจราจรและพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ข องนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มีความสัมพันธ์กัน

4. วิธีดาเนินงานวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นิสิตมหาวิท ยาลัย มหาสารคามที่ กาลั งศึ กษาในระดับ ปริ ญญาตรี (ไม่รวม 2 ปีต่อเนื่อง) ลงทะเบียนเรีย นประจ า
ภาคเรียนที่ 1/2561 ซึ่งรวบรวมโดยกองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ข้อมูลนิสิตในเดือนกันยายน
2561 โดยมีนิสิตทั้งหมด 38,215 คน ทาการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างมีระบบ (Stratified systematic sampling)
โดยแบ่งชั้นภูมิตามกลุ่มการเรียนและเพศ ซึ่งกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ คณะสั ต วแพทยศาสตร์ และ นิ สิ ต ในกลุ่ มการเรี ยนมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะการท่องเที่ย วและการโรงแรม วิทยาลัยการเมื องการปกครอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ และนิสิตในกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
และเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิอย่างมีระบบโดยเรียงตามรหัสนิสิต โดยผู้วิจัยกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามา
เน่ เมื่อกาหนด e=0.05 จะได้ขนาดตัวอย่างโดยประมาณ 396 คน ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดตัวอย่างเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายอีก 5%
จะได้ตัวอย่างทั้งหมด 416 คน
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4.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปี กลุ่มการเรียน ปัจจุบันขับขี่รถประเภทใด เคยขับขี่
รถจักรยานยนต์หรือไม่ การมีโรคประจาตัว ประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตในการขับขี่รถจักรยานยนต์
หรือไม่ มีหมวกนิรภัยเป็นของตนเองหรื อไม่ ประวัติการได้รับอุ บัติเหตุจากการขับ ขี่รถจั กรยานยนต์ ในรอบ 2 ปีย้อนหลั ง
ลักษณะอุบัติเหตุ สภาพแวดล้อมบนท้องถนนขณะเกิดอุบัติเหตุ และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีทั้งหมด 30 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น (Ranting Scale)
มี 3 ระดับดังนี้ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไม่ปฏิบัติ
ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ กฎจราจร มีจานวนทั้ งหมด 15 ข้อ โดยแบบวัดวามรู้เป็ นประเภทตั วเลื อก ทั้งหมด 4
ตัวเลือก
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาหนังสืออนุเคราะห์ ขอข้อมูลจานวนนิสิตจากกองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามจากนิสิตที่เป็นหน่วยตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 1/2561
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้นของสถิติทดสอบทีและเอฟ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติทดสอบที
และเอฟ ดังนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้สถิตินอนพาราเมตริกซ์ ได้แก่ Mann-Whitney U Test กับ Kruskal-Wallis Test เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ส่วน Pearson Chi-square Test กับ Fisher’s Exact Test ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติ กรรมการขั บ ขี่ ร ถจั กรยานยนต์ และสถิ ติ Kendall’s tau-b ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ค วามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างความรู้ เ กี่ ย ว
กฎจราจรกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
4.4.1 สถิติทดสอบแมน-วิทนีย์ (Mann-Whitney U Test : U)
-กรณีที่ 𝑛1 และ 𝑛2 < 20 คานวณหาค่าสถิติ U ได้จากสูตร
U  Min(U1 ,U 2 )
U1  n1n2 

n1 (n1  1)
T
2

U 2  n1n2  U1

เมื่อ

แทน ผลรวมของอันดับที่จากตัวอย่างที่มีขนาดตัวอย่างที่น้อยกว่า
𝑛1 , 𝑛2
แทน ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ
𝑈1 , 𝑈2
แทน สถิติทดสอบในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ
- กรณีที่ 𝑛1 และ 𝑛2 > 20 การแจกแจงของ U จะมีการแจกแจงแบบปกติ

T

n1n2
2
n n (n  n  1)
 u2  1 2 1 2
12

u 

สูตรที่ใช้

Z

เมื่อ

n1n2
2
n1n2 (n1  n2  1)
12
U

แทน สถิติทดสอบ Z
u
แทน ค่าเฉลี่ย
u
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(สุทธิวรรณ, 2545: 70-72)
Z
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4.4.2 สถิติทดสอบคลัสคัล วอลลิส(Kruskal-Wallis Test)
KW 

เมื่อ

k
Ri2
12
 3( N  1)

N ( N  1) i 1 ni

แทน ค่าสถิติพิจารณา
N
แทน ขนาดตัวอย่างทั้งหมด
𝑛𝑖
แทน ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
2
𝑅𝑖
แทน ผลรวมอันดับที่ในแต่ละกลุ่ม
k
แทน จานวนกลุ่มที่ใช้
(สุทธิวรรณ, 2545: 104)
2
4.4.3 สถิติทดสอบไคสแควร์ (The  - Test)
KW

r

c

  
2

O

ij

Eij 

กาหนดให้

2

Eij

i 1 j 1

เมื่อ

 Eij 

; df  (r 1)(c 1)

Ri  C j
N

แทน จานวนแถว(Row)
แทน จานวนแถวคอลัมน์(Column)
𝑂𝑖𝑗
แทน ความถี่ของค่าสังเกตในแถวที่ i คอลัมน์ที่ j
𝐸𝑖𝑗
แทน ความถี่ของค่าคาดหวังในแถวที่ i คอลัมน์ที่ j
𝑅𝑖
แทน ผลรวมความถี่ของค่าคาดหวังในแถวที่ i
𝐶𝑗
แทน ผลรวมความถี่ของค่าคาดหวังในคอลัมน์ที่ j
N
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
4.4.4 การทดสอบฟิชเชอร์ (Fisher’s exact test)
r

c

Fl ( x)  2log( P( x))

r

c

i 1

j 1

  (2 )( r 1)( c 1)/2 N  ( rc 1)  mi( c 1)/2  n(jr 1)/2

เมื่อ

r

โดยที่

P( x) 

c

 m ! n !
i

i 1

r

j 1
c

i 1

j 1

i

N ! xij !

กาหนดให้ 𝑥𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑗
𝑛𝑖
r

c

แทน ความถี่ได้จากการสังเกตในแต่ละเซลล์
แทน ความถี่ที่ของแถวที่ i โดยที่ i  1, 2,..., r
แทน ความถี่ที่ของแถวที่ j โดยที่ j  1,2,..., c
แทน จานวนแถว
แทน จานวนคอลัมน์

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ผลการศึกษาสัดส่วนการใช้รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการศึกษาการใช้ร ถจั กรยานยนต์ข องนิ สิต มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม พบว่านิสิตส่วนใหญ่ใ ช้รถจั กรยานยนต์
เป็นยานพาหนะ รองลงมาคือรถจักรยาน และรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 63.5, 11.3 และ 9.1 ตามลาดับ และมีนิสิตที่ไม่ขับขี่
คิดเป็นร้อยละ 16.1
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ประเภทรถที่ใช้ขับขี่
16.1
9.1
11.3
63.5

รถจักรยานยนต์

รถจักรยาน

รถยนต์

ไม่ขับขี่

รูปภาพที่ 1 ร้อยละของนิสิต จาแนกตามประเภทรถที่ใช้ขับขี่
ตารางที่ 1 การหาสัดส่วนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในแต่ละชั้นภูมิ
จานวนประชากร น้าหนัก จานวนตัวอย่าง จานวนคนที่ขับขี่ สัดส่วน
ชั้นภูมิ( h )
รถจักรยานยนต์ ( ph )
( Nh )
( Wh )
( nh )
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ชาย)
612
0.02
7
5
0.71
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ(หญิง)
2,608
0.07
28
17
0.61
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ชาย)
6,714
0.18
73
47
0.64
4. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(หญิง)
18,847
0.49
205
126
0.61
5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ชาย)
4,086
0.10
45
30
0.67
6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(หญิง)
5,348
0.14
58
39
0.67
ค่าประมาณสัดส่วนของนิสิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ คือ
L
pst  Wh ph = (0.02  0.71)  (0.07  0.61)  ...  (0.14  0.67)  0.6318
h 1

ความแปรปรวนของ

L
 N  n  p (1  ph ) 
pst  Vˆ ( pst )  Wh2  h h  h

h 1
 Nh  nh  1 

 612  7  0.71(1  0.71) 
2  5,348  58   0.67(1  0.67) 
 0.022 

  ...  0.14  5,348  

7 1
58 1
 612 





 0.00056

สาหรับการประมาณค่าแบบช่วงที่ความเชื่อมั่น 95% ของ

 คือ

pst  Z Vˆ ( pst )    pst  Z  Vˆ ( pst )
2

2

0.63  1.96 0.00056    0.63  1.96 0.00056

0.5836    0.6764

ดังนั้นที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะได้สัดส่วนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ระหว่าง
0.5836 ถึง 0.6764 หรือร้อยละ 58.36 ถึงร้อยละ 67.64
5.2 ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรในระดับ ปานกลาง ค่อนไปทางดีมาก คิดเป็นร้อยละ 48.3 และ 36.3 ตามลาดับ และมีนิสิตส่วนบางส่วนที่มีค วามรู้
เกี่ยวกับกฎจราจรในระดับที่น้อย คิดเป็นร้อยละ 15.4
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ระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
15.4
36.3
48.3
ดีมาก

ปานกลาง

น้อย

รูปภาพที่ 2 ร้อยละของนิสิต จาแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรต่างๆกับคะแนนความรูเ้ กี่ยวกับกฎจราจรของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตัวแปร
ค่าสถิติทดสอบ
ผลการทดสอบ
p-value
ที่ต้องการศึกษา
ความรู้
Mann-Whitney U Test Kruskal-Wallis Test
เพศ
16908.500
0.250
ไม่แตกต่างกัน
ชั้นปีการศึกษา
3.444
0.328
ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มการเรียน
2.167
0.338
ไม่แตกต่างกัน
การมีหรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่
15694.000
0.000
แตกต่างกัน
รถจักรยานยนต์
การเคยหรือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 2 ปี
16060.000
0.955
ไม่แตกต่างกัน
ย้อนหลัง
การเคยหรือไม่เคยขับขี่
6009.000
0.000
แตกต่างกัน
รถจักรยานยนต์
จากตารางที่ 2 นิสิตที่มีหรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และเคยหรือไม่เคยขับขี่ รถจักรยานยนต์ จะมีความรู้เกี่ยวกั บ กฎ
จราจรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนนิสิตที่มเี พศ ชั้นปีการศึกษา กลุ่มการเรียน และการเคยหรือไม่
เคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 2 ปีย้อนหลัง จะมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร จาแนกตามการมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
คะแนนความรู้
การมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
Mann-whitney U Test p-value
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มี
10.96
2.300
15694.000
0.000094
ไม่มี
10.13
2.179
จากตารางที่ 3 พบว่า นิสิตที่มีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเฉลี่ยเท่ากับ
10.96 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.300 และ นิสิตที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์มีคะแนนความรู้เกี่ย วกับ
กฎจราจรเฉลี่ยเท่ากับ 10.13 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.179
ผลการทดสอบ พบว่านิสิตมหาวิ ทยาลัยมหาสารคามที่ มี ใ บอนุญ าตขับ ขี่รถจั กรยานยนต์ ที่แตกต่ างกั น จะมีค วามรู้
เกี่ยวกับกฎจราจรแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (p-value<0.05)
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร จาแนกตามการเคยหรือไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์
คะแนนความรู้
การเคยหรือไม่เคยขับขี่
Mann-whitney U Test
p-value
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เคยขับ
10.78
2.296
6009.000
0.000136
ไม่เคยขับ
9.63
1.965
จากตารางที่ 4 พบว่า นิสิตที่เคยขับขี่รถจักยานยนต์ มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเฉลี่ยเท่ากับ 10.78 คะแนน
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.296 และ นิสิตที่ไม่เคยขับขี่รถจักยานยนต์ มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเฉลี่ยเท่ ากับ
9.63 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.965
ผลการทดสอบ พบว่านิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เคยหรือไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์ จะมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (p-value<0.05)
5.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางดีมาก คิดเป็นร้อยละ 70.03 และ 25.07 ตามลาดับ และ มีนิสิตส่วน
น้อยที่มีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับที่ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 4.9
ระดับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
4.9
25.07
70.03
ดี

ปานกลาง

ไม่ดี

รูปภาพที่ 3 ร้อยละของนิสิต จาแนกตามระดับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนพฤติ กรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนิสิ มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม
จาแนกตามตัวแปรต่างๆ
ผลการทดสอบ
ค่าสถิติทดสอบ
ตัวแปร
p-value พฤติกรรมการขับขี่
ที่ต้องการศึกษา
Pearson Chi-square Test Fisher’s Exact Test
รถจักรยานยนต์
เพศ
0.540
0.764
ไม่แตกต่างกัน
ชั้นปีการศึกษา
22.455
0.001
แตกต่างกัน
กลุ่มการเรียน
8.635
0.059
ไม่แตกต่างกัน
การมีโรคประจาตัว
1.797
0.405
ไม่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ในการขับขี่
4.041
0.671
ไม่แตกต่างกัน
การมีหรือไม่มีใบอนุญาต ขับขี่
0.495
0.781
ไม่แตกต่างกัน
รถจักรยานยนต์
การเคยหรือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
0.208
0.901
ไม่แตกต่างกัน
2 ปีย้อนหลัง
จากตารางที่ 5 พบว่านิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีชั้นปีการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนนิสิตที่มเี พศ กลุ่มการเรียน การมีโรคประจาตัว ประสบการณ์ในการขับขี่
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การมีหรื อไม่ มี ใบอนุ ญาตขั บขี่รถจั กรยานยนต์ และการเคยหรื อไม่เคยเกิ ดอุบั ติเหตุ เกี่ ยวกั บรถจั กรยานยนต์ 2 ปีย้อนหลั ง จะมี
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่แตกต่างกัน
5.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์กับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จาแนกตามระดับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ และระดั บ
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
ระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
ระดับพฤติกรรมการขับขี่รถจักยานยนต์
รวม
น้อย
ปานกลาง
ดีมาก
4
8
6
18
ไม่ดี
(22.2)
(44.4)
(33.3)
(100)
35
120
102
257
ปานกลาง
(13.6)
(46.7)
(39.7)
(100)
9
49
34
92
ดี
(9.8)
(53.3)
(33.7)
(100)
48
177
142
367
รวม
(13.1)
(48.2)
(38.7)
(100.0)
Kendall’s tau-b = 0.019 , p-value (Asymp.Sig.) = 0.692
จากการทดสอบความสั มพั นธ์ระหว่ างพฤติ กรรมการขับ ขี่รถจั กรยานยนต์ กับ ความรู้เ กี่ ย วกั บ กฎจราจรของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์กับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value > 0.05)

6. สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า
1. นิสิตส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ เนื่องจากรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่สะดวกในการขับ ขี่
และมีความคล่องตัวสูงกว่าเมื่อเทียบกับรถประเภทอื่น รองลงมาคือรถจักรยาน และรถยนต์ ตามลาดับ ค่าประมาณสัดส่วน
ของนิสิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เท่ากับ 0.6318 หรือร้อยละ 63.18
2. นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรอยู่ในระดับปานกลาง ค่อนไปทางดีมาก และนิสิตที่มีหรือไม่มีใบอนุญ าต
ขับขี่ การเคยหรือไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์ จะมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่องจากผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น ต้องผ่านการสอบวัดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร จึงทาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรมากกว่าผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
3. นิสิตส่วนใหญ่มีพ ฤติ กรรมการขั บขี่ รถจั กรยานยนต์อยู่ใ นระดับ ปานกลางค่ อนไปทางดี มาก และนิสิตที่ มีชั้ นปี
การศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์แตกต่างกัน อาจเนื่องจากอายุที่แตกต่างกันจึงทาให้ มีทัศนคติใ น
การขับขี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งงานวิจัยของ นัชรัศม์ (2555) พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติในการขับขี่ของผู้ขับขี่มีอิทธิพลโดยตรงต่ อ
พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ขับขี่ที่มีทัศนคติการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรใช้ความเร็วในการขับขี่ และขับขี่
ด้ วยความคึ กคะนอง จะส่ ง ผลให้ ผู้ ขั บ ขี่ มีพฤติกรรมการขั บขี่ ที่ เสี่ ย งต่ อการเกิ ด อุ บัติ เ หตุสู ง จึ ง ท าให้ มีพ ฤติ กรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรกับพฤติกรรมการขับขี่รถจั กรยานยนต์ข องนิสิ ต ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
1. จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า ยังมีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามบางกลุ่ม ที่ยังตอบคาถาม ความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรไม่ถูกต้อง ซึ่งนิสิตกลุ่มนี้อาจยังไม่รู้ความหมายของสัญลักษณ์ จราจรและกฎจราจรที่ถูกต้องทางมหาวิทยาลัยควรมี การ
อบรมหรือประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎจราจรและสัญลักษณ์จราจรที่ถูกต้อง แต่เหนือสิ่งอื่นใด นิสิตก็ควรจะศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรด้วยเช่นกัน เพื่อให้ตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้น และจะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง
2. นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามบางกลุ่มยังมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่น่าเป็น ห่วง ซึ่งอาจจะนาไปสู่การ
เกิดอุบัติเหตุต่อตนเอง และอาจทาให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้ ดังนั้นควรจะมีการจัดอบรมหรือการรณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่ที่
เป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีความรู้มากยิ่งขึ้น และจะทาให้อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ลดลงได้

8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็ จลุ ล่ว งด้วยดีด้วยความกรุ ณาในการให้คาปรึกษา แนะนาเป็นอย่างดีจากผู้ ช่วยศาสตราจารย์
ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คาแนะนาในการค้นคว้าวิเ คราะห์ข้อมูลและให้ข้อคิดในการทาวิจัยตลอดจน
แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่ างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างสูง ทาให้การวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุจิตตา สุระภี ประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ กรรมการสอบ และอาจารย์ ประจาภาควิ ช า
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย มหาสารคามทุ กท่ านที่ใ ห้ค าปรึ กษาและค าแนะนาตลอดจนแก้ ไข ปรับปรุ ง
ข้ อบกพร้ องต่ างๆ อั นเป็ นประโยชน์ อย่ า งยิ่ ง ท าให้ ง านวิ จัย เล่ มนี้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ผู้ วิจัย ขอกราบขอบพระคุ ณ อย่ างสู ง ยิ่ ง
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
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การเปรียบเทียบวิธกี ารทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่ม
ด้วยการทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สาหรับข้อมูลที่มกี ารแจกแจงแบบไวบูลล์
A Comparison of Central Difference Testing between Two Population Groups
via Non-parametric Test for Weibull Distribution Data
ณิชา วริทธิ์นันท์ และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์*
สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ด้วย
การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ ซึ่งสถิติทดสอบที่นามาศึกษาประกอบด้วย การทดสอบแมมนน์ -วิทนี ยู การทดสอบแวนเดอแวร์
เดน และ การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล โดยการจาลองข้อมูล จาแนกการแจกแจงของประชากรให้มีการแจกแจงแบบไวบูล ล์
กาหนดขนาดตัวอย่างจากประชากร 2 กลุ่มที่อิสระต่อกัน (n1 , n2 ) โดยกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เท่ากับ (10,15) (15,15) และ
(15,20) กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เท่ากับ (40,70) (70,70) และ (70,120) กรณีชุดข้อมูลจาลองจากการแจกแจงแบบไวบูลล์เป็ น
สมมาตร เบ้ ข วา และเบ้ ซ้าย ด้ วยการทดสอบที่ ระดับนั ย ส าคัญ 0.05 โดยใช้ เ กณฑ์ ในการเปรียบเที ยบประสิ ทธิ ภ าพ คื อ
ความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 และกาลังการทดสอบที่สูงที่สุด ผลการวิจัยพบว่าตัวสถิติทดสอบ 3 วิธี
สามารถควบคุมค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ เมื่อข้อมูลประชากรมีการแจกแจงแบบไวบูลล์ เกือบทุกสถานการณ์ การทดสอบ
แวนเดอแวร์เดน และ การทดสอบบรุนเนอร์–มุนเซล มีค่ากาลังการทดสอบสูงที่สุด เกือบทุกสถานการณ์
คาสาคัญ: การทดสอบแมนน์–วิทนี ยู, การทดสอบแวนเดอแวร์เดน, การทดสอบบรุนเนอร์–มุนเซล, ความผิดพลาดแบบที่ 1,
กาลังการทดสอบ
Abstract
This research aims to compare the central difference tests between two population groups by
using nonparametric statistical test. The statistical tests in this study consist of the Mann Whitney U test,
Van der Waerden test and Brunner-Munzel test. Population in this study is classified in the form of Weibull
distribution. Two sample groups of population are independent (𝑛1 , 𝑛2 ), where the small sample groups
are (10,15), (15,15), (15,20) and the large sample groups are (40,70), (70,70), (70,120). In the case of
symmetrical, positive skewness, negative skewness, weibull distribution is used for simulated data sets with
the testing at significant level of 0.05. We use the criteria to compare the efficiency i.e. ability to control
the type I error and the highest power of the test to be the index indicating the efficiency of the test. The
results of the study are as follows: all of the methods can control probability of type I error for all cases
and there are the highest power of the test for almost all the cases when the population is the Weibull
distributed.
Keywords: The Mann Whitney U test, Van der Waerden test, Brunner-Munzel test, Type I error,
Power of the test
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1. บทนา
การทดสอบสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่อิสระต่อกัน เป็นการทดสอบสาหรับตัวอย่างที่
จาแนกออกเป็นสองกลุ่มไม่เกี่ยวข้องกัน หรือมาจากประชากร 2 ชุดที่เป็นอิสระต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหว่าง 2 ประชากร เมื่อพิจารณาค่าสัดส่วน ความถี่ ค่าวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่ามัธยฐาน หรือพิจารณา
จากลักษณะของการแจกแจง และเพื่อทดสอบกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาจากประชากรเดียวกัน
ในการศึกษาคุณลักษณะของประชากรโดยตรงนั้น กระทาได้ค่อนข้างยาก เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งประชากร
ทั่ว ๆ ไป มักจะมีขนาดใหญ่ จึงจาเป็นต้องอาศัยคุณลักษณะของตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ แล้วนาผลลัพธ์ที่ได้จาก
ตัวอย่างนั้นไปสรุปผลอ้างอิงเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากรว่าเป็นอย่างไร การศึกษาจากตัวอย่างซึ่งสุ่มมาจากประชากรนั้ น
ต้องสามารถแสดงคุณลักษณะของประชากรได้ดีอย่างแท้จริงด้วย วิธีการทางสถิติที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงเรียกว่าเป็นการอนุ มาน
ทางสถิ ติ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ลั กษณะคื อ การประมาณค่ าพารามิ เ ตอร์ และการทดสอบสมมติ ฐาน โดยการทดสอบ
สมมติฐานนั้นเป็นการสรุปว่าค่าพารามิเตอร์ของประชากรเป็นไปตามคาดหวังหรือไม่ ดังนั้นในการอนุมานนี้จะต้องมีสมมติฐาน
ซึ่งเป็นข้อสงสัย ข้อสมมติ ข้อความ หรือความเชื่อเกี่ยวกับประชากรหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ข้อสมมติที่กาหนดขึ้ นอาจ
จริงหรือไม่จริงก็ได้ เพื่อที่จะตอบข้อสงสัยดังกล่าวจึงต้องทาการทดสอบสมมติฐาน โดยอาศัยข้อมูลจากตัวอย่างและระเบียบวิ ธี
ทางสถิติมาช่วยอธิบายหรือช่วยในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานนั้น
การดาเนินงานวิจัยที่ มีจุด มุ่งหมายในการทดสอบความแตกต่ างระหว่างกลุ่มประชากรมี อยู่ 2 ชนิด คือ งานวิ จัย
เชิงบรรยายที่เป็นการทดสอบคุ ณลักษณะความแตกต่ างระหว่างประชากร ส่ วนอีกชนิดหนึ่งเป็ นงานวิ จัยเชิ งทดลอง ที่มุ่ง
ทดสอบความแตกต่างของผลที่เกิดจากวิธีทดลอง หากข้อมูลที่รวบรวมได้อยู่ในมาตรอันตรภาคและมาตรอัตราส่วน นักวิจัยจะ
หาค่าเฉลี่ยและนาค่าเฉลี่ยมาทดสอบด้วยสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ซึ่งสามารถจาแนกเป็นวิธีการทดสอบในแบบต่างๆ ได้แก่ การ
ทดสอบไคกาลั ง สอง การทดสอบความน่ าจะเป็ นที่ แ ท้ จริ ง ของฟิ ช เชอร์ การทดสอบมั ธยฐาน การทดสอบโคโมโกรอฟสไมร์นอฟ การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู การทดสอบรันของวอลด์-วูลฟอวิทซ์ การทดสอบแวนเดอแวร์เดน และ การทดสอบบรุน
เนอร์-มุนเซล เป็นต้น
ในการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่อิสระต่อกัน โดยใช้สถิติ
ไม่อิงพารามิเตอร์ มีผู้ศึกษาไว้หลายท่าน อาทิ ปภัสสร (2558) ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ 2 วิธี คือ การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู และ การทดสอบแวนเดอแวร์เดน
พบว่า เมื่อกลุ่มขนาดตัวอย่างใหญ่ ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ การทดสอบที่เหมาะสมที่สุดคือ การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู
แต่ไม่เหมาะสมเมื่อกลุ่มขนาดตัวอย่างเล็ก หรือ อาภา และคณะ (2558) เปรียบเทียบสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สาหรับการ
ท ด ส อบ ค วามแ ต กต่ าง ข อ ง ค่ าเ ฉ ลี่ ย ร ะ ห ว่ าง ป ร ะ ช า กร 2 กลุ่ ม ที่ เ ป็ นอิ ส ร ะ กั น เ มื่ อข นาด ตั วอย่ า ง เ ล็ ก
3 วิธี คือ การทดสอบผลรวมลาดับที่ของวิลค็อกซัน การทดสอบบาว์มการ์ทเนอร์ -เว บีตา-ชินด์เลอร์ และ การทดสอบบรุน
เนอร์-มุนเซล พบว่า เมื่อข้อมูลประชากรมีการแจกแจงแบบแกมมา การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล มีค่ากาลังการทดสอบสูง
ที่ สุ ด ยกเว้ นกรณี ข นาดตั วอย่ าง (10,10) และ (15,15) และเมื่ อข้ อมู ล ประชากรมี การแจกแจงแบบไวบู ล ล์ การทดสอบ
บาว์มการ์ทเนอร์-เว บีตา-ชินด์เลอร์ มีค่ากาลังการทดสอบสูงสุด ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่าง (10,10) และ (15,15)
โดยในการทดสอบสมมติฐานของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์นั้น ไม่มีข้อตกลงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงและค่ า
ความแปรปรวนของประชากร ซึ่งการคานวณง่ายไม่ซับซ้อน สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีมาตรการวัดตั้งแต่เรียงลาดับ ขึ้นไป
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบการทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่อิสระต่อกัน โดยสถิติไม่
อิงพารามิเตอร์ คือ การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู การทดสอบแวนเดอแวร์เดน และ การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล สาหรับทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรสองกลุ่ม โดยวิธีการจาลองในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการนาข้อมูล แต่
ละประเภทมาใช้ในการเปรียบเทียบหาสถิติที่เหมาะสมในการนาไปใช้กับข้อมูลในสถานการณ์นั้นๆ มากที่สุด พิจารณาจาก
กาลังการทดสอบและความผิดพลาดแบบที่ 1 เพื่อประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลและนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความผิดพลาดแบบที่ 1 และกาลังการทดสอบของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ในการทดสอบความแตกต่างของ
ค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่ม สาหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบไวบูลล์ โดยตัวสถิติทดสอบที่นามาศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้
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2.1 การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู (The Mann-Whitney U test)
Mann และ Whitney ได้คิดค้นวิธีการทดสอบนี้เมื่อปี ค.ศ. 1947 และให้ค่าสถิติที่คานวณได้ เป็นค่า U จึงเรียกการ
ทดสอบนี้ ว่า “Mann Whitney U test” ซึ่ ง ใช้ อันดั บ (rank) ของข้ อมู ล มาช่ วยในการค านวณมี สู ต รในการค านวณ ดั ง นี้
(ทิพย์วัลย์, 2561: 65)
- กรณี 𝑛2 ≤ 20
𝑛 (𝑛 +1)
𝑈1 = 𝑛1 𝑛2 + 1 21 − ∑ 𝑅1
(1)
𝑛2 (𝑛2 +1)
𝑈2 = 𝑛1 𝑛2 +
− ∑ 𝑅2
(2)
2
𝑈𝑐𝑎𝑙 = 𝑀𝑖𝑛(𝑈1 , 𝑈2 )
(3)
เมื่อ
𝑅1 แทน ผลรวมของอันดับของข้อมูลในกลุ่มประชากรชุดที่ 1
𝑅2 แทน ผลรวมของอันดับของข้อมูลในกลุ่มประชากรชุดที่ 2
โดยที่ นาข้อมูลทั้งสองกลุ่มรวมกันแล้ วเรีย งล าดับ จากน้ อยไปหามาก และให้อันดับกับข้อมู ลจะปฏิเสธ 𝐻0 เมื่ อ
𝑈𝑐𝑎𝑙 ≤ 𝑈𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

- กรณี 𝑛2 > 20

เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ จะมีลักษณะใกล้เคียงการแจกแจงปกติ จะนา สถิติยู มาประมาณด้วย Z โดยมีสูตรการ
คานวณ ดังนี้
𝑈 −𝜇
𝑍 = 𝑐𝑎𝑙𝜎 𝑢
(4)
𝑢
𝑛1 𝑛2
เมื่อ
𝜇𝑢 = 2
𝜎𝑢 = √

𝑛1 𝑛2 (𝑛1 +𝑛2 +1)
12

โดยที่ จะปฏิเสธ 𝐻0 เมื่อ 𝑈 < 𝑢0 โดยที่ 𝑃(𝑈 < 𝑢0 ) = 𝛼2 หรือเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่สามารถกาหนดค่า
วิกฤต แทนด้วย 𝑈 < −𝑧𝛼 หรือ 𝑈 < 𝑧𝛼 โดย 𝑢0 คือ ค่าวิกฤตที่เปิดจากตารางของการทดสอบแมนน์-วิทนี ยู และ 𝑧𝛼
2
2
2
คือ ค่าวิกฤตที่เปิดจากตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน
2.2 การทดสอบแวนเดอแวร์เดน (Van der Waerden test)
การทดสอบแวนเดอแวร์เดน เป็นตัวสถิติทดสอบที่ถูกค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวดัตช์ ชื่อว่า Bartel Leendert
van der Waerden ในปี 1952 ซึ่งสามารถใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่ากลาง 2 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
(มนตรี, 2556: 226)
สถิติทดสอบคือ
1
2
𝑇1 = 𝑠2 ∑2𝑖=1 𝑛1 𝐴̅𝑖
(5)
−1 (𝑅(𝑋𝑖𝑗 ))
เมื่อ
𝐴𝑖𝑗 = 𝜙
คือ ค่ามาตรฐานตัวที่ j กลุ่มที่ i
𝑁+1
1 𝑛
𝐴̅𝑖 = ∑𝑗=1 𝐴𝑖𝑗
i = 1,2 คือ ค่าเฉลี่ยของค่ามาตรฐานกลุ่มที่ i
𝑛
1
𝑛𝑖
2
2
𝑠 = 𝑁−1 ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝐴2𝑖𝑗 คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนมาตรฐาน
2
2
จะปฏิเสธ 𝐻0 เมื่อ 𝑇1 > 𝜒𝛼,1
โดย 𝜒𝛼,1
คือ ค่าวิกฤตที่เปิดจากตารางการแจกแจงไคสแควร์
2.3 การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล (Brunner–Munzel test)
การทดสอบบรุนเนอร์และมุนเซล ซึ่งดัดแปลงมาจากการทดสอบผลรวมลาดับที่ของวิลค็อกซัน ใช้สาหรับทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม คานวณสถิติทดสอบได้ดังต่อไปนี้ (วราวัลย์, 2556: 15)
สถิติทดสอบคือ
̅𝑌 −𝑀
̅𝑋 )
𝑛1 𝑛2 (𝑀
𝐵𝑀 =
(6)
2
2
𝑖

𝑖

(𝑛1 +𝑛2 )√𝑛1 𝑆𝐵𝑋 +𝑛2 𝑆𝐵𝑌

โดยที่
1
̅𝑋 = 1 ∑𝑛𝑖=1
𝑀
𝑀𝑋𝑖
𝑛
1

𝑗
2
̅ 𝑌 = 1 ∑𝑛𝑗=1
𝑀
𝑀𝑌
𝑛
2

𝑆𝐵𝑋2
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=𝑛

1
1 −1

1
̅𝑋 + 𝑛1+1)
∑𝑛𝑖=1
(𝑀𝑋𝑖 − 𝑉𝑋𝑖 − 𝑀

2

2
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𝑆𝐵𝑌2 = 𝑛
𝑑. 𝑓. =

เมื่อ

1
2 −1

2
̅𝑌 +
∑𝑛𝑗=1
(𝑀𝑌𝑗 − 𝑉𝑌𝑗 − 𝑀

𝑛2 +1 2
2

)

2
2
(𝑛1 𝑆𝐵𝑋
+𝑛2 𝑆𝐵𝑌2 )
2
2 2
(𝑛1 𝑆𝐵2
𝑋) +(𝑛2 𝑆𝐵𝑌)
𝑛1 −1
𝑛2 −1

แทน ค่าเฉลี่ยของลาดับของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ
𝑛1 , 𝑛2
แทน ขนาดตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ
𝑖
𝑀𝑋
แทน ลาดับของตัวอย่างที่ i ของกลุ่มที่ 1 เมื่อนาข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม มารวมกัน
𝑗
𝑀𝑌
แทน ลาดับของตัวอย่างที่ j ของกลุ่มที่ 2 เมื่อนาข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม มารวมกัน
𝑖
𝑉𝑋
แทน ลาดับของตัวอย่างที่ i ของกลุ่มที่ 1 เมื่อนาข้อมูลกลุ่มที่ 1 มาเรียงลาดับ
𝑗
𝑉𝑌
แทน ลาดับของตัวอย่างที่ j ของกลุ่มที่ 2 เมื่อนาข้อมูล กลุ่มที่ 2 มาเรียงลาดับ
2
2
𝑆𝐵𝑋 , 𝑆𝐵𝑌 แทน ความแปรปรวนของลาดับของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
โดยเกณฑ์การปฏิเสธสมมติฐานหลักคือ ผลต่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่สุ่มมาอย่างอิสระทั้งสอง กลุ่มไม่แตกต่างกั น
เมื่อค่าสถิติทดสอบที่คานวณได้มีค่า น้อยกว่า −t (𝛼, 𝑑.𝑓.) หรือมากกว่า t (𝛼, 𝑑.𝑓.)
2
2
2.4 เกณฑ์การพิจารณา (ปภัสสร, 2556: 23)
2.4.1 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1
จานวนครั้งในการปฏิเสธ 𝐻0 เมื่อ 𝐻0 เป็นจริง
𝛼̂ =
จานวนรอบในการทาซ้า
การควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 จะใช้การทดสอบสัดส่วนประชากร 1 กลุ่ม ด้วยการทดสอบซี (Z test) โดย
ทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1
กาหนดให้ 𝛼 แทน ค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 หรือ ระดับนัยสาคัญ
𝛼0 แทน ระดับนัยสาคัญที่กาหนดในการศึกษา
𝛼̂ แทน ค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่ได้จากการทดลองโดยมีค่าเท่ากับ
จานวนของการปฏิเสธสมมติฐานหลักเป็นจริงหารด้วยจานวนครั้งในการทาการทดลอง
𝑛𝑡 แทน จานวนครั้งที่ทาการทดลอง
สมมติฐานในการทดสอบคือ
̅𝑋 , 𝑀
̅𝑌
𝑀

สถิติทดสอบคือ

𝐻0 ∶ 𝛼 ≤ 𝛼0
𝐻1 ∶ 𝛼 > 𝛼0
𝛼̂ − 𝛼0

𝑍𝑐𝑎𝑙 =
√

𝛼0 (1 − 𝛼0 )
𝑛𝑡

กาหนดระดับนัยสาคัญมีค่าเท่ากับ 0.05 เปิดตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน จะได้
ดังนั้นจะไม่สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ไว้ได้เมื่อสถิติทดสอบมีค่า
𝛼̂ − 0.05

𝑍𝑐𝑎𝑙

√0.05(1 − 0.05)
1000
𝛼̂

>

𝑍𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

>

1.645

>

0.061

𝑍𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

เท่ากับ 1.645

ดังนั้นจะไม่สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ไว้ได้ก็ต่อเมื่อ ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความ
คลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 มีมากกว่า 0.061
2.4.2 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของกาลังการทดสอบ
จานวนครั้งในการปฏิเสธ 𝐻0 เมื่อ 𝐻0 ไม่จริง
1 − 𝛽̂ =
จานวนรอบในการทาซ้า
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 จาลองข้อมูลที่มีจากการแจกแจงไวบูลล์ (เป็นแบบสมมาตร เบ้ขวา และเบ้ซ้าย) ให้ตรงตามสถานการณ์ที่กาหนด
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์สาหรับคานวณค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 และค่ากาลังการทดสอบ

การแจงแจกไวบูลล์

การคานวณความน่าจะเป็นของ
ความผิดพลาดแบบที่ 1

การคานวณค่ากาลังการทดสอบ

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

𝛽1

𝜂1

กลุ่มที่ 2
𝛽2

𝜂2

𝛽1

กลุ่มที่ 2
𝜂1

𝛽2

𝜂2

เป็นแบบสมมาตร
3.5
7
3.5
7
3.5
7
3.5
8
เป็นแบบเบ้ขวา
2
3.5
2
3.5
2
3.5
3
4.5
เป็นแบบเบ้ซ้าย
7
10
7
10
7
10
7
11
หมายเหตุ: การคานวณค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 เป็นการนับจานวนครั้งของการปฏิเสธสมมติฐานหลัก
เมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริง ส่วนการคานวณค่ากาลังการทดสอบที่ทดสอบสมมติฐาน ต้องเป็นไปตามสมมติฐานรอง นั่นคือ
กาหนดให้ค่าพารามิเตอร์บ่งขนาดของประชากรในกลุ่มที่ 2 แตกต่างไป เพื่อให้ค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน โดยการนับ
จานวนครั้งของการปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อสมมติฐานรองเป็นจริง
โดยที่ 𝛽 คือ พารามิเตอร์บ่งรูปร่าง และ 𝜂 คือพารามิเตอร์บ่งขนาด
3.2 กาหนดขนาดตัวอย่าง (𝑛1 , 𝑛2 )
ขนาดตัวอย่างเล็ก มีค่าเท่ากับ (10,15) (15,15) และ (15,20)
ขนาดตัวอย่างใหญ่ มีค่าเท่ากับ (40,70) (70,70) และ (70,120)
3.3 กาหนดระดับนัยสาคัญ (𝛼) มีค่าเท่ากับ 0.05 ซึ่งพิจารณาการทดสอบสมมติฐานแบบสองทาง
3.4 การทดสอบความแตกต่ างของค่ า กลางระหว่ างประชากร 2 กลุ่ มที่ อิส ระต่ อกั น ที่ นามาเปรี ย บเที ย บกั น
ประกอบด้วย การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู การทดสอบแวนเดอแวร์เดน และ การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล
3.5 ทาการจาลองข้อมูล และวิเคราะห์หาผลลัพธ์จากโปรแกรม R version 3.5.0 ซึ่งจานวนการทาซ้า 1,000 รอบ
ในแต่ละกลุ่ม
3.6 พิจารณาความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 และกาลังการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ

4. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้จะใช้การแจกแจงแบบไวบูลล์ (เป็นสมมาตร เบ้ขวา และเบ้ซ้าย) ซึ่งจะกาหนดสัญลักษณ์ของสถิติ
ทดสอบที่ศึกษาไว้ดังนี้
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ได้แก่
1. MW หมายถึง การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู
2. VW หมายถึง การทดสอบแวนเดอแวร์เดน
3. BM หมายถึง การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล
โดยเกณฑ์การพิจารณาว่าสถิติทดสอบใดมีประสิทธิภาพสูงที่สุด จะพิจารณาความสามารถในการควบคุมความน่าจะ
เป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ก่อนจึงจะทาการศึกษาและเปรียบเทียบค่ากาลังการทดสอบ สถิติทดสอบที่มี กาลังการทดสอบ
สูงกว่า จะเป็นสถิติทดสอบที่ดีกว่า
4.1 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 เมื่อประชากรมีการแจกแจงแบบไวบูลล์ (เป็นสมมาตร เบ้ขวา และ
เบ้ซ้าย) ผลการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 2
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พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การแจกแจงแบบไวบูล ล์เป็ นสมมาตร เบ้ขวา และเบ้ซ้ าย สถิติทดสอบที่สามารถ
ควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ดีที่สุด เมื่อกลุ่มขนาดตัวอย่างเล็ก คือ การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู และกลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่ คือ การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู การทดสอบแวนเดอแวร์เดน และ การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล
4.2 ความน่าจะเป็นของกาลังการทดสอบ เมื่อประชากรมีการแจกแจงแบบไวบูลล์ (เป็นสมมาตร เบ้ขวา และเบ้ซ้าย)
ผลการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 3
พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การแจกแจงแบบไวบูลล์เป็นสมมาตร เบ้ขวา และเบ้ซ้าย สถิติทดสอบที่มีกาลังการ
ทดสอบสูงสุด เมื่อกลุ่มขนาดตัวอย่างเล็ก กรณีขนาดตัวอย่าง (10,15) และ (15,20) คือ การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู และกรณี
ขนาดตัวอย่าง (15,15) คือ การทดสอบแวนเดอแวร์เดน
การแจกแจงแบบไวบูลล์เป็นสมมาตร และเบ้ขวา การทดสอบที่มีกาลังการทดสอบสูงสุด เมื่อกลุ่มขนาดตัวอย่างใหญ่
คือ การทดสอบแวนเดอแวร์เดน ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่าง (40,70) และเมื่อการแจกแจงแบบไวบูลล์เป็นเบ้ซ้าย สถิติทดสอบ
ที่มีกาลังการทดสอบสูงสุด เมื่อกลุ่มขนาดตัวอย่างใหญ่ คือ การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่าง (70,70)
ตารางที่ 2 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1
การแจกแจงแบบไวบูลล์

ขนาดตัวอย่าง
(𝑛1 , 𝑛2 )

(10,15)
(15,15)
(15,20)
เป็นสมมาตร
(40,70)
(70,70)
(70,120)
(10,15)
(15,15)
(15,20)
เป็นเบ้ขวา
(40,70)
(70,70)
(70,120)
(10,15)
(15,15)
(15,20)
เป็นเบ้ซ้าย
(40,70)
(70,70)
(70,120)
หมายเหตุ: * สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้
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MW
Type I Error
0.056*
0.034*
0.058*
0.043*
0.057*
0.050*
0.056*
0.034*
0.058*
0.043*
0.057*
0.050*
0.056*
0.034*
0.058*
0.043*
0.057*
0.050*

สถิติทดสอบ
VW
Type I Error
0.068
0.041*
0.064
0.050*
0.055*
0.048*
0.068
0.041*
0.064
0.050*
0.055*
0.048*
0.068
0.041*
0.064
0.050*
0.055*
0.048*

BM
Type I Error
0.072
0.044*
0.064
0.042*
0.057*
0.049*
0.072
0.044*
0.064
0.042*
0.057*
0.049*
0.072
0.044*
0.064
0.042*
0.057*
0.049*
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ตารางที่ 3 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของกาลังการทดสอบ
สถิติทดสอบ
การแจกแจงแบบไวบูลล์
MW
VW
(𝑛1 , 𝑛2 )
Power
Power
(10,15)
0.136**
(15,15)
0.158
0.193**
(15,20)
0.193**
เป็นสมมาตร
(40,70)
0.501
0.507
(70,70)
0.653
0.681**
(70,120)
0.781
0.801**
(10,15)
0.150**
(15,15)
0.181
0.221**
(15,20)
0.213**
เป็นเบ้ขวา
(40,70)
0.561
0.573
(70,70)
0.718
0.727**
(70,120)
0.830
0.845**
(10,15)
0.232**
(15,15)
0.292
0.356**
(15,20)
0.355**
เป็นเบ้ซ้าย
(40,70)
0.823
0.843
(70,70)
0.919
0.937**
(70,120)
0.967
0.971
หมายเหตุ: ** กาลังการทดสอบสูงสุดในกลุ่มที่สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้
– ไม่สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ จึงไม่พิจารณากาลังการทดสอบ
ขนาดตัวอย่าง

BM
Power
0.182
0.520**
0.654
0.787
0.208
0.580**
0.719
0.843
0.322
0.849**
0.920
0.973**

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อข้อมูลประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีการแจกแจงแบบไวบูลล์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ขนาดตัวอย่าง
(𝑛1 , 𝑛2 ) เท่ากับ (15,15) (40,70) (70,70) และ (70,120) สถิติทดสอบทั้ง 3 วิธี สามารถควบคุมความน่า จะเป็น ของความ
ผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ เมื่อพิจารณาค่ากาลังการทดสอบ พบว่า เมื่อข้อมูลประชากรมีการแจกแจงแบบไวบูลล์ การทดสอบแวน
เดอแวร์เดน มีค่ากาลังของการทดสอบสูงที่สุด รองลงมาคือ การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู และ การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล มี
ค่ากาลังของการทดสอบต่าที่สุด เมื่อมีการแจกแจงแบบไวบูลล์เป็นสมมาตร และเบ้ขวา การทดสอบแวนเดอแวร์เดน สามารถ
ควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ และกาลังการทดสอบดีที่สุด และเมื่อมีการแจกแจงแบบไวบูลล์เป็น
เบ้ซ้าย เมื่อกลุ่มขนาดตัวอย่างเล็ก การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิกพลาดแบบที่ 1 ได้
และกาลังการทดสอบดีที่สุด และเมื่อกลุ่มขนาดตัวอย่างใหญ่ การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล สามารถควบคุมความน่าจะเป็น
ของความผิ ด พลาดแบบที่ 1 ได้ และกาลั ง การทดสอบดี ที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ปภั ส สร (2558) ที่ ไ ด้ ศึ กษาการ
เปรียบเทียบความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 และกาลังการทดสอบของตัวสถิติทดสอบแบบอิงพารามิเตอร์และ
ไม่อิงพารามิเตอร์ทั้ง 4 ตัว คือ การทดสอบซี การทดสอบที การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู และ การทดสอบแวนเดอแวร์เดน เมื่อ
ประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ เบ้ขวาและเบ้ซ้าย พบว่า การทดสอบแวนเดอแวร์เดน เหมะสมกับข้อมูลที่มีการแจกแจง
แบบปกติ และเมื่อกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
ข้อเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิธีการทดสอบสถิติไม่อิงพารามิเตอร์อื่นๆเพิ่มเติม ควรศึกษาในกรณี
ข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบอื่นๆ เช่น การแจกแจงล็อกนอร์มอล การแจกแจงแกมมา และการแจกแจงเอกรูป เป็นต้น และควร
พิจารณาความแปรปรวนและประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลปริมาณการส่งออกของสิ นค้ า
เกษตรแปรรูปของกลุ่มอาหารในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลรายเดือนจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2561 การวัดความถูกต้องของตั ว แบบพยากรณ์ใ ช้เ กณฑ์เปอร์ เซ็ นต์ค วามคลาดเคลื่ อ น
สัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ต่่าที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลปริมาณการส่งออกของ
สินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มอาหารทั้งหมดของประเทศไทย (MAPE = 18.393) น้่าตาล (MAPE = 24.345) และปลากระป๋อง
และปลาแปรรูป (MAPE = 8.191) คือ วิธีแยกส่วนประกอบ ในขณะที่เป็ด -ไก่กระป๋องและแปรรูป (MAPE = 5.770) ผลไม้
กระป๋องและแปรรู ป อื่ น ๆ (MAPE = 6.086) และสับปะรดกระป๋ องและแปรรูป (MAPE = 16.946) คือวิธีการปรับ เรี ย บ
ส่าหรับกุ้ง–ปูกระป๋องและแปรรูป (MAPE = 10.333) และผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้ง (MAPE = 4.507) คือ วิธีบอกซ์–
เจนกินส์
คาสาคัญ: ตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลา, ปริมาณการส่งออก, สินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มอาหาร
Abstract
The purpose of this study was to find the appropriate time series forecasting models of processed
agricultural products export quantity of food group in Thailand. The monthly data was gathered from the
website of Bank of Thailand during January, 2004 to December, 2018. The criterion of the lowest mean
absolute percentage error (MAPE) was used for the accuracy of the forecasting models. This research finding
indicated that, the appropriate time series forecasting model of the overall food group of Thailand sugar,
and canned and processed fish were developed by decomposition method with 18.393, 24.345 and 8.191
percentages of MAPE, respectively. For the canned and processed ducks- chickens, pineapples and fruits
were developed by smoothing method with 5.770, 16.946 and 6.086 percentages of MAPE, respectively.
Furthermore, the canned and processed shrimps-crabs and flour agricultural products were developed by
Box-Jenkins method with 10.333 and 4.507 percentages of MAPE, respectively.
Keywords: Time Series Forecasting Model, Export Quantity, Processed Agricultural Products of Food Group

1. บทนา
นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สินค้าเกษตรของไทยมีความส่าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากประเทศ
ไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเพาะปลูก มีความอุด มสมบูรณ์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่เป็นปั จจัยส่ าคัญ ท่ าให้

NUCS 2019

หน้า 183

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

ประเทศไทยผลิตสินค้าเกษตรเพื่อใช้ส่าหรับการบริ โภคของประชาชนภายในประเทศและการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
โดยสินค้าเกษตรที่ผลิตเพื่อการบริโภคและการส่งออกดังกล่าวมีหลายชนิด เช่น ข้า ว ยางพารา มันส่าปะหลัง และผักผลไม้
เป็นต้น และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการผลิตสินค้าเกษตรตลอดทั้งปี จึงท่าให้สิน ค้าเกษตรมีปริมาณ
มากเกินความต้องการของตลาดภายในประเทศและเกิดการเน่าเสีย จึงท่าให้เกษตรกรต้องเร่งขายออกไปในราคาต่่า แนวทาง
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่่าคือ การน่าสินค้าเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป ในปัจจุบันประเทศ
ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตที่มีการส่งออกสินค้าอาหารที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงที่ส่าคัญแห่งหนึ่งของโลก ภาพรวมมูลค่าส่ง ออก
สินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหารในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 529,936.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.39 ของมูลค่ า
ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งหมด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) โดยตลาดส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหารที่
ส่าคัญของไทย คือ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา สินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหารที่มีบทบาทส่าคัญในระดับโลกทั้งในด้านการผลิต
และการส่ ง ออกของประเทศไทย ได้ แ ก่ อาหารทะเลกระป๋ อ งและแปรรู ป และน้่ า ตาลทราย โดยมี มูล ค่ าการส่ ง ออก
124,922.52 และ 88,226.86 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.81 และ 15.40 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตรทั้งหมด ตามล่าดับ (การค้าไทย, 2562) ซึ่งภาพรวมมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหารในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มาคือ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557-2561 แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหาร (ล้านบาท) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561
ปี
2557
2558
2559
2560
มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร
502,530.53
501,385.35
510,994.61 534,511.23
แปรรูปกลุ่มอาหาร (ล้านบาท)
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562.

2561
529,936.93

เนื่องจากความไม่แน่นอนของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป ตัวแบบการพยากรณ์จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ งที่
ช่วยในการตัดสินใจของผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการ และจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตร
แปรรูปกลุ่มอาหารที่ผ่านมา เช่น การพยากรณมูลค่าการสงออกปลาทูน ากระป๋องโดยวิธีอารีมา โดยใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่
เดื อนมกราคม พ.ศ. 2534 ถึ ง เดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 รวมทั้ ง สิ้ น 185 ค่ า จากกรมศุ ล กากร ผลการศึ กษาพบว่ า
แบบจ่าลองที่เหมาะสมส่าหรับการพยากรณมูลค่าการสงออกปลาทูน่ากระป๋อง คือ รูปแบบจ่าลอง AR(1), AR(2), SAR(12)
และ SMA(12) (ปิยมาภรณ์, 2549) การพยากรณ์แนวโน้มมู ลค่าการส่งออกน้่าสับปะรดของไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ส่งออก จากส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2553 โดยใช้วิธีแยกส่วนประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล ผล
การศึกษาพบว่า แนวโน้มมูลค่าการส่งออกในอีก 5 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่ลดลง สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิต สถานการณ์
ตลาดและราคาในปัจจุบัน และค่าพยากรณ์มูลค่าการส่งออกรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558 พบว่า มูลค่าการส่งออกใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ปีจะมีมูลค่าสูงที่สุด รองลงมาคือเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ซึ่งค่าพยากรณ์มีแนวโน้ มไปใน
ทิศทางเดียวกันทุกๆ ปี (ศุภนันทา, 2556) และการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไก่ แปรรูป โดยใช้ข้อมูลรายเดือนจากเว็บ ไซต์
ของส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2542 ถึงเดือนตุลาคม 2558 จ่านวน 222 ค่า ในการสร้างตัวแบบ
พยากรณ์ โดยวิธีบอกซ์ -เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก่าลังของวินเทอร์แบบบวก วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้ง
เลขชี้ก่าลังของวินเทอร์แบบคูณ และวิธีการพยากรณ์รวม ผลการศึกษาพบว่า วิธีบอกซ์ -เจนกินส์มีความถูกต้องแม่นย่าในการ
พยากรณ์มากที่สุด (MAPE = 4.9640) (วรางคณา และน้่าอ้อย, 2560) เป็นต้น

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจัยต้องการสร้างตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูป กลุ่ ม
อาหารในประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 วิธี คือ วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีการปรับเรียบ และวิธีบอกซ์-เจนกินส์
โดยจะเป็ น ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา (Time Series Analysis) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย
(Regression) โดยที่ข้อมูลอนุกรมเวลาจะประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ แนวโน้ม (Trend, T) การแปรผันตามฤดู กาล
(Seasonal variation, S) การแปรผันตามวัฏ จั กร (Cyclical variation, C) และการแปรผันไม่ป กติ (Irregular variation, I)
(พจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2558: 202) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 การทดสอบแนวโน้มและการแปรผันตามฤดูกาล (ทรงศิริ, 2539: 68-71)
ในการศึกษาครั้งนี้ การทดสอบแนวโน้มและการแปรผันตามฤดูกาล จะใช้วิธีก่าลังสองน้อยที่สุด โดยการทดสอบ
แนวโน้มของอนุกรมเวลาที่มี L ฤดูกาลต่อปี จะใช้การทดสอบแบบที บางส่วน (partial t test) ส่วนการทดสอบการแปรผัน
ตามฤดูกาลจะใช้การทดสอบแบบเอฟ (F test) และการทดสอบแบบเอฟ บางส่วน (partial F test)
2.2 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)
2.2.1 วิธีแ ยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) เป็นวิธีการแยกแต่ละส่วนประกอบของอนุ กรม
เวลาออกจากกัน ซึ่งแต่ละส่วนประกอบที่แยกออกมานั้นจะน่าไปสร้างสมการพยากรณ์โดยจะขึ้นอยู่กับ ลักษณะการเคลื่อนไหว
ของอนุกรมเวลา ในการศึกษาครั้งนี้เมื่อน่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของอนุกรมเวลามารวมเข้าด้วยกันจะก่าหนดตัวแบบพยากรณ์
อนุกรมเวลาเป็นตัวแบบเชิงบวกและตัวแบบเชิงคูณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) อนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากแนวโน้มเพียงอย่างเดียว ซึ่งสมการพยากรณ์แนวโน้มสร้างโดยวิ ธี
ก่าลังสองน้อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้คือ สมการพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้น : Yˆt  b0  b1t สมการพยากรณ์แนวโน้มก่ าลัง
สอง : Yˆt  b0  b1t  b2t 2 และสมการพยากรณ์แนวโน้มแบบเลขชี้ก่าลัง : Yˆt  b0b1t
2) อนุ กรมเวลาที่ มี การเคลื่ อ นไหวเนื่ อ งจากการแปรผั นตามฤดู กาลเพี ย งอย่ างเดี ย ว โดยงานวิ จัย นี้ จ ะ
ท่าการศึกษาเฉพาะแผนแบบฤดูกาลส่าหรับตัวแบบเชิงบวกด้วยวิธีเฉลี่ยแบบง่าย (Simple Average Method) เท่านั้น ดังนั้น
ตัวแบบฤดูกาลเชิงบวกคือ Yt  0  St   t เมื่อ Yt คือค่าสังเกตของข้อมูล ณ เวลา t ,  0 เป็นค่าคงตัว, St  Si เมื่อเวลา t อยู่
ในฤดูกาลที่ i ส่าหรับ i  1, 2,..., L ซึ่งเป็นจ่านวนฤดูกาลต่อปี และ  t คือความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ม ณ เวลา t โดยที่ Si แทนค่า
วั ด การแปรผั น ตามฤดู ก าลที่ i ประมาณ  0 และ Si ด้ ว ย ˆ0  Y และ Sˆi  Yi  Y ซึ่ ง  Sˆi  0 จะได้ ส มการพยากรณ์ p
ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t เมื่อเวลา t  p อยู่ในฤดูกาลที่ i เป็นดังนี้
(1)
Yˆt  p  ˆ0  Sˆi
3) อนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากแนวโน้มและการแปรผันตามฤดูกาล งานวิจัยนี้จะท่าการศึกษาหา
สมการแนวโน้มและค่าวัดการแปรผันตามฤดูกาลส่าหรับตัวแบบเชิงบวกและตัวแบบเชิงคูณด้วยวิ ธีสัดส่วนกับค่าเฉลี่ยเคลื่ อนที่
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ก. วิธีสัดส่วนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่าหรับตัวแบบเชิงบวก ก่าหนดตัวแบบแนวโน้มฤดูกาลเชิงบวกที่มีแนวโน้ ม
เชิงเส้นดังนี้ Yt  0  1t  St  t โดยที่ค่าวัดการแปรผันตามฤดูกาล St  Si ส่าหรับ i  1, 2,..., L เมื่อ t เป็นเวลาในฤดูกาล
L

ที่ i และมี  Si  0 ส่าหรับ i  1, 2,..., L แต่กรณีที่
i 1

โดยที่ Sˆi*  0 เมื่อ Sˆi*  Si  S และ S  

L

S

i

 0 จะได้สมการพยากรณ์

ณ เวลา t เป็นดังนี้

i 1

Yˆt  (b0  b1t )  Sˆi*

(2)

Si

L

ข. วิธีสัดส่วนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่าหรับตัวแบบเชิงคูณ ก่าหนดตัวแบบแนวโน้มฤดูกาลเชิงคูณที่มีแนวโน้ม
แบบเลขชี้ก่าลัง Yt  0 1t Stt โดยที่ค่าวัดการแปรผันตามฤดูกาล St  Si ส่าหรับ i  1, 2,..., L เมื่อ t เป็นเวลาในฤดู กาลที่ i
L

และมี  Si  L ส่าหรับ
i 1

i  1, 2,..., L แต่กรณีที่

L

S
i 1

Yˆt  (b0b1t )Sˆi*

โดยที่ Sˆi*  L เมื่อ Sˆi*  Si / S และ

S

i

L

จะได้สมการพยากรณ์ ณ เวลา t เป็นดังนี้
(3)

S

i

L

วิธีการแยกส่วนประกอบเป็นวิธีการที่เหมาะส่าหรับใช้ในการพยากรณ์ระยะปานกลาง (medium term) โดยมี
ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี (สุมิตรา, 2542: 22) ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการประยุกต์ใช้ของผู้ใช้ และผู้ใช้ไม่
จ่าเป็นต้องมีพื้นฐานทางสถิติ (วิชิต และจิราวัลย์, 2548: 200)
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2.2.2 วิธีปรับเรียบ (Smoothing Method) การศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการปรับเรียบ 3 วิธีคือ วิธีปรับเรียบด้วย
เส้นโค้งเลขชี้ก่าลังแบบเชิงเส้น วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก่าลังฤดูกาลอย่างง่าย และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้
ก่าลังแบบ Holt และ Winters ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) วิธีการปรับเรียบด้ วยเส้ นโค้ งเลขชี้ ก่าลัง แบบเชิ งเส้ น (Linear Exponential Smoothing, LES) เหมาะ
ส่าหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของแนวโน้มเส้นตรงและไม่มีการแปรผันตามฤดูกาล โดยใช้ค่าปรับเรียบ 2 ค่า
ได้แก่  เป็นค่าคงตัวส่าหรับปรับแนวโน้ม และ  เป็นค่าคงตัวส่าหรับปรับความชัน ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ดังนั้นสมการพยา
กรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t คือ
(4)
Yˆt  p (t )  Tˆt (t )  pˆ1 (t )
โดยที่ Yˆt  p (t) คือ ค่าพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t , Tˆt (t ) คือ ค่าปรับเรียบส่าหรับค่าแนวโน้ม ณ
เวลา t , ˆ1 (t ) คือ ค่าปรับเรียบส่าหรับค่าความชัน ณ เวลา t , p คือ ช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์ไปข้างหน้า ณ เวลา t ซึ่ง
สามารถค่านวณ Tˆt (t ) และ ˆ1 (t ) ได้จากสมการปรับค่าแบบปรับเรียบดังนี้
Tˆt (t )  (1   )Yˆt (t 1)  Yt
ˆ1 (t )  (1   )ˆ1 (t 1)   (Tˆt (t )  Tˆt 1(t 1))

2) วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก่าลังฤดูกาลอย่างง่าย (Simple Seasonal Exponential Smoothing,
SSES) ในงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะตัวแบบฤดูกาลเชิงบวกเท่านั้น โดยใช้ค่าปรับเรียบ 2 ค่า คือ  เป็นค่าคงตัว และ  เป็น
ค่าคงตัวส่าหรับปรับฤดูกาล ที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยตัวแบบฤดูกาลเชิงบวกเป็นดังนี้ Yt  0  St  t โดยที่ 0 คือ ค่าคงตัว
และ St คือ ค่าวัดการแปรผันตามฤดูกาล ณ เวลา t ดังนั้นสมการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t คือ
(5)
Yˆt  p (t )  Tˆt (t )  Sˆt  p (t ) ; p  1,2,...
โดยที่ Yˆt  p (t) คือ ค่าพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t , Tˆt (t ) คือ ค่าแนวโน้ม ณ เวลา t และ Sˆt  p (t )
คือ ค่าวัดการแปรผันตามฤดูกาล p ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t เมื่อ Sˆt  p (t)  Sˆi (t) ซึ่งสามารถค่านวณค่า Tˆt (t ) และ Sˆi (t )
ได้จากสมการปรับค่าแบบปรับด้วยความคลาดเคลื่อนดังนี้
Tˆt (t )  Tˆt (t 1)   et

เมื่อเวลา t อยู่ในฤดูกาลที่ i
Sˆ (t  1)   (1   )et
Sˆi (t )   i
เมื่อเวลา t ไม่อยู่ในฤดูกาลที่ i
Sˆi (t  1)


et  Yt  Yˆt แทนค่าความคลาดเคลื่อนของค่าส่วนเหลือ (residual errors) ณ เวลา t

เมื่อ
หรืออาจเรียกว่า
ค่าส่วนเหลือ ซึ่งหมายถึงผลต่ างระหว่ างค่าจริ งของข้ อมูล (actual value of data) และค่าที่พยากรณ์ ได้ด้ วยเส้ นถดถอย
(fitted value of data) (DeLurgio, 1998: 100)
3) วิ ธี ก ารปรั บ เรี ย บด้ ว ยเส้ น โค้ ง เลขชี้ ก่ า ลั ง แบบ Holt และ Winters (Holt-Winters Exponential
Smoothing, HWS) เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์ส่าหรับอนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากแนวโน้มและการแปรผั น
ตามฤดูกาล โดยใช้ค่าปรับเรียบ 3 ค่า คือ ,  และ  ที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 เมื่อ  เป็นค่าคงตัวส่าหรับปรับแนวโน้ม ,  เป็น
ค่าปรับน้่าหนักส่าหรับค่าความชัน และ  เป็นค่าคงตัวส่าหรับปรับฤดูกาล
ก. ตัวแบบแนวโน้มฤดูกาลเชิงบวกที่มีสมการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t เป็นดังนี้
(6)
Yˆt  p (t )  Tˆt  p (t )  Sˆt  p (t) ; p  1,2,...
โดยที่ Tˆt  p (t) คือ ค่าแนวโน้ม p ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t และ Sˆt  p (t ) คือ ค่าวัดการแปรผันตามฤดูกาล p
ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t เมื่อ Sˆt  p (t)  Sˆ i (t) และ Tˆt  p (t)  Tˆt (t)  pˆ1(t) โดยที่ Tˆt (t ) คือ ค่าแนวโน้ม ณ เวลา t
และ ˆ1 (t ) คือ ค่าความชัน ณ เวลา t ซึ่งสามารถค่านวณค่า Tˆt (t ) , ˆ1 (t ) และ Sˆi (t ) โดยการปรับด้วยความคลาดเคลื่อนดังนี้
Tˆt (t )  Tˆt (t 1)   et
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ˆ1 (t )  ˆ1 (t 1)   et

Sˆ (t  1)   (1   )et
Sˆi (t )   i
Sˆi (t  1)



เมื่อเวลา t อยู่ในฤดูกาลที่ i
เมื่อเวลา t ไม่อยู่ในฤดูกาลที่ i
ตัวแบบแนวโน้มฤดูกาลเชิงคูณที่มสี มการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t เป็นดังนี้
Yˆt  p (t )  Tˆt  p (t )Sˆt  p (t ) ; p  1,2,...

(7)
ในท่านองเดียวกันกับตัวแบบแนวโน้มฤดูกาลเชิงบวก จะสามารถค่านวณค่า Tˆt (t ) , ˆ1 (t ) และ Sˆi (t ) โดยการ
 et
Tˆt (t )  Tˆt (t 1) 
ˆ
St (t 1)

e
t
ˆ1 (t )  ˆ1 (t 1) 
Sˆ (t 1)

ปรับด้วยความคลาดเคลื่อนดังนี้

t

 (1   )et
ˆ
Si (t  1) 

Tˆt (t )
Sˆi (t )  

Sˆi (t  1)


เมื่อเวลา t อยู่ในฤดูกาลที่ i
เมื่อเวลา t ไม่อยู่ในฤดูกาลที่ i

วิธีปรับเรียบเป็นวิธีการที่เหมาะส่าหรับใช้ในการพยากรณ์ ระยะสั้น (short term) มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3
เดือน (สุมิตรา, 2542: 21) และเหมาะส่าหรับพยากรณ์ค่าของตัวแปรที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในหนึ่งหน่วยเวลา
(วิชิต และจิราวัลย์, 2548: 5)
2.2.3 วิธีบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins Method) เป็นวิธีการสร้างตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่ ลักษณะ
การเคลื่ อ นไหวของอนุ ก รมเวลามี ค วามนิ่ ง (Stationary) ตั ว แบบทั่ ว ไปของ Box-Jenkins ที่ มี อั น ดั บ p, P, q, Q โดย
Bowerman and O’Connell (1993: 568-571) เป็นดังนี้
(8)
p (B)P (BL ) zt    q (B)Q (BL )at
D d *
d
L D *
โดยที่ 1. zt  L  yt  (1 B) (1 B ) yt
เมื่อ d คือ องศาของผลต่างที่ไม่มีฤดูกาล, D คือ องศาของผลต่างที่มีฤดูกาล,   1  B คือ ตัวด่าเนินการที่ไม่
มีฤดูกาล (Non-seasonal operator), L  1  BL คือ ตัวด่าเนินการที่มีฤดูกาล (Seasonal operator) และ
yt* คื อ ข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสมที่ เ กิ ด จากการแปลงก่ อ นการหาผลต่ า ง (An appropriate pre - differencing
transformation) เช่น yt*  ln y เป็นต้น
2. p (B)  1 1B  2 B2  ...  p B p คือ ตัวด่าเนินการสหสัมพันธ์ในตัวแบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ p
3. P (BL )  1  1,L BL  2,L B2L  ...  P, L BPL คือ ตัวด่าเนินการสหสัมพันธ์ในตัวแบบมีฤดูกาลอันดับที่ P
4. q (B)  11B 2 B2  ... q Bq คือ ตัวด่าเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ q
5. Q (BL )  11,L BL 2,L B2L  ... Q,L BQL คือ ตัวด่าเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาลอันดับที่ Q
6.   p (B)P ( BL ) คือ ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของอนุกรมเวลาที่มีความนิ่ง
7. 1, 2 ,...,p ;1,L ,2,L ,...,P ,L ;1 ,2 ,...,q ; 1,L , 2,L ,...,Q ,L และ  คื อ พารามิ เ ตอร์ ที่ ไ ม่ ท ราบค่ าซึ่ ง ต้ อ ง
ประมาณค่าจากข้อมูลตัวอย่าง
8. at , at 1,... คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (random shocks) ที่ถูกก่าหนดให้มีความเป็นอิสระเชิงสถิติซึ่งกันและกัน
โดยแต่ละค่าจะต้องถูกเลือกมาแบบสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และความแปรปรวน
เท่ากันส่าหรับทุก ๆ ช่วงเวลา
9. B คื อ ตั ว ด่ า เนิ น การถอยหลั ง เวลา (Backward Shift Operator) ซึ่ ง Byt  yt 1 เช่ น By50  y49 และ
Bk yt  yt k เช่น B12 y50  y38
10. L คือ จ่านวนฤดูกาลใน 1 ปี
t
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วิ ธีบ อกซ์ - เจนกิ นส์ เป็ นวิ ธีการที่ เ หมาะส่ าหรั บใช้ ใ นการพยากรณ์ ร ะยะปานกลาง (medium term) โดยมี
ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี (สุมิตรา, 2542: 22) โดยวิธีนี้เหมาะกับอนุกรมเวลาที่ไม่ได้มีรูปแบบของแนวโน้ม การแปรผัน
ตามวัฏจักร หรือการแปรผันตามฤดูกาลที่เด่นชัด ซึ่งการพยากรณ์ด้วยวิธีอื่นๆ ผู้สร้างจะต้องก่าหนดรูปแบบของความสั มพั นธ์
ขึ้นก่อนจึงจะท่าการวิเคราะห์ต่อไปได้ วิธีนี้ไม่มีการก่าหนดรูปแบบตายตัวขึ้นก่อนท่าการวิเคราะห์ และในระหว่างการวิเคราะห์
รูปแบบจะถูกก่าหนดขึ้นมาเอง (วิชิต และจิราวัลย์, 2548: 13)
2.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์
การพิจารณาความเหมาะสมของตั วแบบพยากรณ์ นั้น จะท่าการตรวจสอบค่ าส่ วนเหลือที่ได้ จากผลต่างระหว่ า ง
ค่าจริงของข้อมูลและค่าที่พยากรณ์ได้จากเส้นถดถอยของข้อมูลชุดแรก (training data) โดยท่าการตรวจสอบความเหมาะสม
ของพารามิเตอร์ของตัวแบบพยากรณ์ด้วยสถิติทดสอบที และตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์โดยน่า ค่าส่วน
เหลื อ มาทดสอบการแจกแจงปรกติด้วยสถิติ ทดสอบของ Kolmogorov-Smirnov test ทดสอบความแปรปรวนคงที่ด้วย
สถิติทดสอบ Levene’s Test ทดสอบค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ด้วยสถิติทดสอบที ทดสอบความเป็นอิสระกันของค่าส่วนเหลื อด้ วย
การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัว (Autocorrelation Function) โดยใช้กฎหัวแม่มือ และสถิติทดสอบ Box – Ljung
2.4 การวัดความถูกต้อง (Accuracy) ของตัวแบบพยากรณ์ (ทรงศิริ, 2549: 21-23)
การศึกษาครั้งนี้จะใช้ เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (mean absolute percent error, MAPE)
ต่่าสุดของข้อมูลชุดที่สอง (testing data) ดังนี้
MAPE 

100
n

n

et

i 1

t

Y

, t  1, 2,..., n

(9)

โดยที่ et  Yt  Yˆt คือ ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (forecast error) ณ เวลา t ซึ่งหมายถึงผลต่างระหว่าง
ค่าจริงของข้อมูล (actual value of data) และค่าพยากรณ์ของข้อมูลในอนาคต (forecasted value of data) เมื่อทราบ
ค่าของข้อมูลจริงนั้น (DeLurgio, 1998: 100) เมื่อ Yt คือ อนุกรมเวลา ณ เวลา t , Yˆt คือค่าพยากรณ์ของ Yt ณ เวลา t
และ n คือ จ่านวนข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาและค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 วิธี ได้แก่ วิธีแยก
ส่วนประกอบ วิธีการปรับเรียบ และวิธีบอกซ์-เจนกินส์
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหารในประเทศไทยจากเว็บ ไซต์
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2561 รวม 180 เดือน โดยข้อมูลแต่ละ
ชุด แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุดคือ ข้อมูลชุดแรกตั้งแต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ.2547 ถึงเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2558 รวม 144 เดือน
เพื่อใช้ในการสร้างตัวแบบพยากรณ์ อนุ กรมเวลา และข้อมูลชุดที่สอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม
ปีพ.ศ. 2561 รวม 36 เดือน โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล เวอร์ชัน 2010
3.3 ศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อมูลชุดแรก 144 ค่า ของอนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตร
แปรรูปกลุ่มอาหารในประเทศไทยทั้งหมด และข้อมูลอนุกรมเวลาอีก 7 ประเภท รวมเป็น 8 ชุดข้อมูล เพื่อน่ามาสร้างตั วแบบ
พยากรณ์อนุกรมเวลา โดยทดสอบความแปรปรวนคงที่ด้วยสถิติทดสอบ Levene’s Test และใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
ในการทดสอบแนวโน้ ม ด้ วยสถิ ติท ดสอบที บางส่ วน และทดสอบการแปรผั นตามฤดูกาลด้ วยสถิ ติท ดสอบเอฟ และสถิ ติ
ทดสอบ เอฟ บางส่วนโดยใช้โปรแกรม Minitab 17.0
3.4 น่าข้อมูลชุดแรกทั้ง 8 ชุดข้อมูลมาสร้างตัวแบบพยากรณ์เชิงเดี่ยวด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 วิธี ได้แก่
วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีการปรับให้เรียบ และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 2010 และ Minitab
17.0 และ SPSS 18.0 จากนั้นจึงทดสอบความเหมาะสมของพารามิเตอร์ของตัวแบบพยากรณ์ และน่าค่าส่วนเหลือมาทดสอบ
ความเหมาะสมของตัวแบบด้วยโปรแกรม Minitab 17.0 และ SPSS 18.0
3.5 คัดเลือกตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาเชิงเดี่ยวที่เหมาะสม โดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสั มบูรณ์
หรื อ MAPE ที่ ต่ าสุ ด โดยใช้ ข้ อมู ลชุ ดที่ ส องทั้ง 8 ชุ ด ข้ อมู ล เมื่ อข้ อมู ล ชุ ด ที่ ส องแต่ล ะชุ ด มีจ่านวน 36 ค่ า โดยใช้ โ ปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล 2010
3.6 สรุปและอภิปรายผล
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4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา
จากการพิจารณาลักษณะการการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาของปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่ม
อาหารในประเทศไทยทั้งหมด และข้อมูลอนุกรมเวลาอีก 7 ประเภท เมื่อท่าการทดสอบความแปรปรวนและทดสอบการ
เคลื่อนไหวเนื่องจากแนวโน้มและการแปรผันตามฤดูกาลด้วยหลักการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณเชิงเส้น ที่ระดับนัยส่าคัญ
0.05 พบว่า มีข้อมูลอนุกรมเวลา 3 ชุดที่มีความแปรปรวนไม่คงที่คือ ปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหาร
น้่าตาล และกุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป และมีข้อมูลอนุกรมเวลา 5 ชุดที่มคี วามแปรปรวนคงที่คือ ปลากระป๋องและปลาแปรรูป
เป็ด-ไก่กระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่นๆ สับปะรดกระป๋องและแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้ง
จากนั้นจึงก่าหนดตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาเป็นตัวแบบเชิงบวก กรณีที่ข้อมูลอนุกรมเวลา Yt มีความแปรปรวนไม่คงที่ จะ
ท่าการแปลงข้อมูลด้วยวิธี Box-Cox ในรูป Yt*  ln Yt และก่าหนดตัวแบบพยากรณ์ อนุกรมเวลาเป็นตัวแบบเชิงคูณ เมื่อท่า
การทดสอบแนวโน้มและการแปรผันตามฤดูกาลของอนุกรมเวลาพบว่า มีข้อมูลอนุกรมเวลา 6 ชุดที่มีทั้งแนวโน้มและการแปร
ผันตามฤดูกาลคือ ปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหาร น้่าตาล กุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป ปลากระป๋องและ
ปลาแปรรูป เป็ด -ไก่กระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่นๆ และมีอนุกรมเวลา 1 ชุดที่มีฤดูกาลเพียงอย่าง
เดียว คือ สับปะรดกระป๋องและแปรรูป ในขณะที่มีข้อมูลอนุกรมเวลา 1 ชุด ที่มีแนวโน้มเพียงอย่างเดียว คือ ผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ผลิตจากแป้ง
4.2 ผลการวิเคราะห์โดยวิธีแยกส่วนประกอบ
เมื่อท่าการวิเคราะห์หาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของอนุกรมเวลาของปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูป
กลุ่มอาหารทั้ง 8 ชุดข้อมูล และทดสอบความเหมาะสมของพารามิเตอร์ของตัวแบบโดยสถิติทดสอบที พบว่า วิธีสัดส่วนกับ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่าหรับตัวแบบเชิงบวกเป็นตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของปลากระป๋องและปลาแปรรูป (MAPE
= 8.191) เป็ด-ไก่กระป๋องและแปรรูป (MAPE = 6.782) และผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่นๆ (MAPE = 9.073) วิธีสัดส่วนกับ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่าหรับตัวแบบเชิงคูณเป็นตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตร
แปรรูปกลุ่มอาหาร (MAPE = 18.393) น้่าตาล (MAPE = 24.345) และกุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป (MAPE = 18.033) วิธีเฉลี่ย
แบบง่ายเป็นตัวแบบพยากรณ์อนุ กรมเวลาที่เหมาะสมของสับปะรดกระป๋องและแปรรูป (MAPE = 17.221) ส่าหรับตัวแบบ
พยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้งคือ สมการแนวโน้มเชิงเส้น (MAPE = 7.164)
4.3 ผลการวิเคราะห์โดยวิธีปรับเรียบ
เมื่อท่าการวิเคราะห์หาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของอนุกรมเวลาของปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูป
กลุ่มอาหารทั้ง 8 ชุดข้อมูล พบว่า วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก่าลังแบบ Holt และ Winters (HWS) ส่าหรับตัวแบบเชิง
บวกเป็นตัวแบบพยากรณ์ ที่เ หมาะสมของปลากระป๋ องและปลาแปรรูป (MAPE = 18.559) เป็ด-ไก่กระป๋องและแปรรู ป
(MAPE = 6.782) และผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่นๆ (MAPE = 6.086) วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก่าลังแบบ Holt
และ Winters (HWS) ส่าหรับตัวแบบเชิงคู ณเป็นตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของปริมาณการส่งออกของสินค้า
เกษตรแปรรูปกลุ่มอาหาร (MAPE = 30.947) น้่าตาล (MAPE = 61.756) และกุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป (MAPE = 22.860)
วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก่าลังฤดูกาลอย่างง่ายเป็นตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของสับปะรดกระป๋อง
และแปรรูป (MAPE = 16.946) ส่าหรับตัวแบบพยากรณ์ อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของผลิตภั ณฑ์อาหารที่ผ ลิตจากแป้ ง คื อ
วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก่าลังแบบเชิงเส้น (MAPE = 5.944)
4.4 ผลการวิเคราะห์โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์
ผลการวิเคราะห์โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ของอนุกรมเวลาของปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหาร
ทั้ง 8 ชุดข้อมูล และทดสอบความเหมาะสมของพารามิเตอร์ของตัวแบบโดยสถิติทดสอบที พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม
ของข้อมูลปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหารทั้งหมดคือ SARIMA (1,1,1)(2,1,0)12 (MAPE = 23.387),
น้่าตาลคือ SARIMA (0,1,1)(2,1,0)12 (MAPE = 112.720), ปลากระป๋องและปลาแปรรูปคือ SARIMA (2,1,0)(4,1,0)12 (MAPE
= 9.044), กุ้ ง -ปู กระป๋ องและแปรรู ป คื อ SARIMA (2,1,0)(5,1,0) 12 (MAPE = 10.333), เป็ ด -ไก่ กระป๋ องและแปรรู ป คื อ
SARIMA (2,1,1)(1,1,0)12 (MAPE = 5.924), สับปะรดกระป๋องและแปรรูป คือ SARIMA(1,0,0)(0,1,3)12 (MAPE = 22.733),
ผลไม้กระป๋ องและแปรรูป อื่ น ๆ คือ SARIMA (2,1,0)(0,1,1)12 (MAPE = 6.676) และผลิตภัณฑ์ อาหารที่ผ ลิต จากแป้ ง คื อ
SARIMA (0,1,1)(1,0,1)12 (MAPE = 4.507)
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4.5 การคัดเลือกและการวัดความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม
เมื่อวัดความถูกต้องของตัวแบบโดยเปรียบเทียบค่า MAPE เพื่อคัดเลือกหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของข้อมูล
อนุกรมเวลาทั้ง 8 ชุด จากวิธีแยกส่วนประกอบ วิธีการปรับเรียบ และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ โดยใช้ข้อมูลชุดที่สอง จ่านวน 36 ค่า
ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 การคัดเลือกหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหาร
ในประเทศไทยจากวิธีแยกส่วนประกอบ วิธีปรับเรียบ และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ โดยใช้เกณฑ์ MAPE ต่่าสุด
สินค้าเกษตรแปร
รูป

กลุ่มอาหาร
ทั้งหมด
น้่าตาล

MAPE จากวิธี
แยกส่วน
ประกอบ

ปรับ
เรียบ

บอกซ์เจนกินส์

18.393

30.947

23.387

24.345

61.756

112.720

ตัวแบบพยากรณ์ที่
เหมาะสม

สมการพยากรณ์

วิธีแยกส่วนประกอบ
(ตัวแบบเชิงคูณ)

Ŷt  (181413  2916.98t 1705.984 t t 1
0.584846 y )Sˆ *

วิธีแยกส่วนประกอบ
(ตัวแบบเชิงคูณ)

t 1

i

Ŷt  (8179.06 t  5146.40 t t 1
73.1054 t 2  91.10 tt t 1  28.94 t 2t 1
0.629216 y )Sˆ *
t 1

ปลากระป๋องและ
ปลาแปรรูป

8.191

18.559

9.044

วิธีแยกส่วนประกอบ
(ตัวแบบเชิงบวก)

Ŷt  (28730.3  371.008 t  127.484 t t 1
2.35071t 2  1.615 tt t 1  0.278 t 2t 1
0.343616 y )  Sˆ *
t 1

กุ้ง-ปูกระป๋องและ
แปรรูป

18.033

22.860

10.333

วิธีบอกซ์-เจนกินส์

i

i

(1  0.6245B 0.1887 B2  0.1868B3
0.1932B12  0.1207 B13  0.0365 B14
0.0361B15  0.0208 B24  0.0130 B25
0.0039 B26  0.0039 B27  0.1349 B36
0.0842 B37  0.0255 B38  0.0252 B39
0.2661B48  0.1661B49  0.0502 B50
0.0497 B51  0.2748 B60  0.1716 B61
0.0519 B62  0.0513 B63  0.4216 B72
0.2633 B73  0.0796 B74  0.0788 B75 )
y*t  a t

เป็ด-ไก่กระป๋อง
และแปรรูป

6.782

5.770

สับปะรดกระป๋อง
และแปรรูป

17.221

16.946

ผลไม้กระป๋อง
และแปรรูปอื่นๆ

9.073

6.086

ผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ผลิตจากแป้ง

7.164

5.944

5.924

วิธี HWS
(ตัวแบบเชิงบวก)

Ŷ(144 p) (144)  (40471.046  179.682p)

22.733

วิธี SSES
(ตัวแบบเชิงบวก)

Ŷ(144p) (144)  43617.484  Sˆ*i (144)

6.676

วิธี HWS
(ตัวแบบเชิงบวก)

Ŷ(144 p) (144)  (33890.0798  22.059p)

วิธีบอกซ์-เจนกินส์

(1  B 0.9952B12  0.9952B13 ) yt

4.507

 Ŝ*i (144)

 Ŝ*i (144)

 (1  0.7480B 0.8837 B12
0.6610B13 ) a t
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จากตารางที่ 2 พบว่า วิธีแยกส่วนประกอบเป็ นตั วแบบพยากรณ์ อนุ กรมเวลาที่เหมาะสมของน้่ าตาล (MAPE =
24.345) และปลากระป๋องและปลาแปรรูป (MAPE = 8.191) วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก่าลังแบบ Holt และ Winters
(HWS) เป็นตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของเป็ด-ไก่กระป๋องและแปรรูป (MAPE = 5.770) และผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่นๆ
(MAPE = 6.086) วิ ธีการปรั บ เรี ย บด้ วยเส้นโค้ งเลขชี้ ก่าลั ง ฤดู กาลอย่ างง่าย (SSES) เป็ นตั วแบบพยากรณ์ อนุ กรมเวลาที่
เหมาะสมของสั บ ปะรดกระป๋ องและแปรรูป (MAPE = 16.946) วิ ธีบ อกซ์ - เจนกิ นส์ เ ป็ นตั วแบบพยากรณ์ อนุ กรมเวลาที่
เหมาะสมของกุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป (MAPE = 10.333) และผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้ง (MAPE = 4.507) ส่าหรับตัว
แบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มอาหารทั้งหมดในประเทศ
ไทยคือ วิธีแยกส่วนประกอบ (MAPE = 18.393)
4.6 ผลการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์ที่ถูกคัดเลือก
จากขั้นตอน 4.5 เมื่อได้ตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมแล้ว จึงน่าค่าส่วนเหลือของตัวแบบพยากรณ์ของอนุกรมเวลาทั้ ง
8 ชุด มาทดสอบความเหมาะสม ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 3, 4 และรูปที่ 1 แสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 3 ค่าสถิติทดสอบและค่า P-value ของการทดสอบความแปรปรวนคงที่ การแจกแจงปรกติ และค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์
ของข้อมูลอนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหารในประเทศไทย
การทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์
ความแปรปรวนคงที่
การแจกแจงปรกติ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์
สินค้าเกษตรแปรรูป
Levene’s P - value
ค่าสถิติ
P - value ค่าสถิติ P - value
Test
ทดสอบ KS
ทดสอบที
*
กลุ่มอาหารทั้งหมด
2.23
0.017
0.061
0.200
0.00
1.000
*
น้่าตาล
1.99
0.034
0.056
0.200
1.05
0.297
*
ปลากระป๋องและปลาแปรรูป
1.21
0.287
0.084
0.022
-0.00
1.000
กุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป
0.56
0.842
0.070
0.119
-0.82
0.414
เป็ด-ไก่กระป๋องและแปรรูป
1.48
0.155
0.067
0.200
-1.03
0.305
*
สับปะรดกระป๋องและแปรรูป
2.05
0.034
0.049
0.200
0.11
0.912
*
ผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่นๆ
2.91
0.003
0.075
0.067
-1.06
0.291
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจาก
1.32
0.218
0.073
0.063
0.10
0.917
แป้ง
หมายเหตุ: * หมายถึงเป็นการทดสอบที่มีนัยส่าคัญ ที่ระดับนัยส่าคัญ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ที่ระดับนัยส่าคัญ 0.05 เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์โดยใช้ค่าส่วนเหลื อ
ของตัวแบบพยากรณ์ในการทดสอบความแปรปรวนคงที่ ด้ วยสถิติทดสอบเลวีน (Levene’s Test) พบว่า มี 4 ชุดข้อมูลที่ มี
ความแปรปรวนคงที่ได้แก่ ปลากระป๋องและปลาแปรรูป กุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป เป็ด-ไก่กระป๋องและแปรรูป และผลิตภัณฑ์
อาหารที่ผลิตจากแป้ง การแจกแจงปรกติด้วยสถิติทดสอบของ Kolmogorov-Smirnov test พบว่า มี 7 ชุดข้อมูลที่มีการแจก
แจงปรกติได้แก่ กลุ่มอาหารทั้งหมด น้่าตาล กุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป เป็ด-ไก่กระป๋องและแปรรูป สับปะรดกระป๋องและแปร
รูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่นๆ และผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้ง และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ด้วยสถิติทดสอบที
พบว่า ทั้ง 8 ชุดข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์
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(b) น้่าตาล
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(f) สับปะรดกระป๋องและแปรรูป
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(h) ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้ง
(g) ผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่นๆ
รูปภาพที่ 1 ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัว (Autocorrelation Function, ACF) ของค่าส่วนเหลือของตัวแบบพยากรณ์ ของข้อมูล
อนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มอาหารในประเทศไทยจ่านวน 8 ชุดข้อมูล เมื่อ (a) กลุ่มอาหาร
ทั้ ง หมด (b) น้่ าตาล (c) ปลากระป๋ องและปลาแปรรู ป (d) กุ้ ง -ปู กระป๋ องและแปรรู ป (e) เป็ ด -ไก่ กระป๋ องและแปรรู ป
(f) สับปะรดกระป๋องและแปรรูป (g) ผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่นๆ และ (h) ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้ง ตามล่าดับ
จากตางรางที่ 4 และรูปภาพที่ 1 พบว่า ที่ระดับนัยส่าคัญ 0.05 เมื่อใช้กฎหัวแม่มือจะเห็นได้ ว่า ค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ในตัวของชุดข้อมูล 4 ชุด ที่ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตได้แก่ (a) กลุ่มอาหารทั้งหมด (b) น้่าตาล (d) กุ้ง-ปูกระป๋องและ
แปรรูป และ (h) ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้ง และมีชุดข้อมูล 4 ชุด ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวส่วนใหญ่ตกอยู่ใ น
บริเวณวิกฤต และมีบางค่าที่มีค่ามากเกินบริเวณวิกฤต ซึ่งอาจเป็นค่าที่เกิดขึ้นแบบสุ่มได้แก่ (c) ปลากระป๋องและปลาแปรรูป
(e) เป็ด -ไก่กระป๋องและแปรรูป (f) สับปะรดกระป๋องและแปรรูป และ (g) ผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่ นๆ ตามล่าดับ เมื่อ
พิจารณาสถิติทดสอบ Box – Ljung ในตารางที่ 4 พบว่า มีชุดข้อมูล 4 ชุดที่มีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์อยู่ห่างกั น
1,..., m ช่วงเวลา ที่เป็นอิสระกั นทุ ก ช่ วงเวลา เมื่อ m  12, 24,36, 48 ได้แก่ (a) กลุ่มอาหารทั้ งหมด (b) น้่าตาล (d) กุ้ง-ปู
กระป๋องและแปรรูป และ (h) ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้ง และมีชุดข้อมูล 4 ชุดที่มีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
อยู่ห่างกัน 1,..., m ช่วงเวลา ที่ไม่เป็นอิสระกันทุกช่วงเวลา เมื่อ m  12, 24,36, 48 ได้แก่ (c) ปลากระป๋องและปลาแปรรูป (e)
เป็ด-ไก่กระป๋องและแปรรูป (f) สับปะรดกระป๋องและแปรรูป และ (g) ผลไม้กระป๋องและแปรรูปอื่นๆ ตามล่าดับ แต่เมื่อ
พิจารณาควบคู่กับรูปภาพที่ 1 พบว่า ข้อมูลดังกล่าวมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวบางค่าที่มีค่ามากเกินบริเวณวิกฤตจ่ านวน
ไม่มากนัก ซึ่งอาจเป็นค่าที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม
เนื่องจากผู้วิจัยค่านึงถึงความเป็นอิสระกันของค่าส่วนเหลือของตัวแบบพยากรณ์เป็นส่าคัญ ดังนั้นจากตารางที่ 3, 4
และรูปภาพที่ 1 จึงสามารถกล่าวสรุปได้ว่า ค่าส่วนเหลือของตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของอนุกรมเวลาทั้ง 8 ชุด มีความเป็น
อิสระกัน ดังนั้นตัวแบบพยากรณ์ที่ปรากฏในตารางที่ 2 จึงเหมาะสมที่จะน่าไปใช้ในการพยากรณ์ในอนาคตต่อไป
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ตารางที่ 4 กฎหัวแม่มือ และการทดสอบ Box – Ljung ของข้อมูลอนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรแปรรูป
กลุ่มอาหารในประเทศไทย
กฎหัว
การทดสอบ Box – Ljung
แม่มือ
Lag 12
Lag 24
Lag 36
Lag 48
สินค้าเกษตรแปรรูป
บริเวณ ค่าสถิติ P - ค่าสถิติ P ค่าสถิติ
Pค่าสถิติ
Pวิกฤต ทดสอบ value ทดสอบ value ทดสอบ value ทดสอบ value
กลุ่มอาหารทั้งหมด
0.1639 14.185 0.165 29.359 0.135 37.134 0.327 47.889 0.396
น้่าตาล
0.1639 13.197 0.213 27.714 0.185 34.584 0.439 46.803 0.439
ปลากระป๋องและ
0.1639 40.625 0.000* 76.333 0.000* 101.821 0.000* 130.872 0.000*
ปลาแปรรูป
กุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป 0.1712 7.791 0.168 15.383 0.568 35.346 0.193 40.774 0.481
เป็ด-ไก่กระป๋องและแปรรูป 0.1706 25.452 0.003* 72.449 0.000* 108.179 0.000* 134.782 0.000*
สับปะรดกระป๋องและ
0.1706 27.593 0.002* 39.675 0.012* 62.703 0.002* 83.643 0.001*
แปรรูป
ผลไม้กระป๋องและ
0.1706 37.905 0.000* 61.200 0.000* 97.954 0.000* 115.589 0.000*
แปรรูปอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่
0.1672 14.263 0.113 23.124 0.337 33.126 0.461 45.758 0.441
ผลิตจากแป้ง
หมายเหตุ: * หมายถึงเป็นการทดสอบที่มีนัยส่าคัญ ที่ระดับนัยส่าคัญ 0.05

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์ของอนุกรมเวลาแต่ละชุด
นั้นอาจจะมีบางการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามข้อก่าหนดของการวิเคราะห์ค่าส่วนเหลือของตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการวิเคราะห์
ถดถอย 4 ข้อคือ ความแปรปรวนคงที่ มีการแจกแจงปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ และค่าส่วนเหลือมีความเป็นอิสระกัน ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ได้ค่านึงถึงข้อก่าหนดดังกล่าวและพิจารณาถึงข้อก่าหนดความเป็นอิสระของค่าส่วนเหลือ ของตัวแบบพยากรณ์ เป็ น
ส่าคัญ ดังนั้นตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาทั้ง 8 ชุดดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมที่จะน่าไปใช้ในการพยากรณ์ในอนาคตต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam และเพื่อหาปัจจัยที่
ส่งผลต่อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam พร้อมทั้งศึกษาตัวแบบพยากรณ์คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการวิจัยครั้ งนี้เป็ นนิสิตระดับปริญ ญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าสอบ MSU English Exit Exam ปีการศึกษา 2560–2561 และลงทะเบียนเรียน
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 192 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างมีระบบ ( Stratified
Systematic Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ, การทดสอบ
ไคกาลังสอง, การทดสอบฟิชเชอร์, อัตราส่วนออดส์, และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบผ่าน/ไม่ ผ่าน MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ภาควิ ช า
เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน เกรดรายวิชา Daily English Conversation เกรดรายวิชา Communicative English เกรดรายวิชา
English for Specific Purposes เกรดรายวิชา English for Science 1 และเกรดรายวิชา English for Science 2 ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
2. ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ คะแนนรายวิ ชา
Daily English Conversation (score1) คะแนนรายวิ ช า Communicative English (score2) คะแนนรายวิ ช า English
for Specific Purposes (score3) และเกรดเฉลี่ ย สะสมปั จจุ บั น (gpax) ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 และสมการที่ ใ ช้ ใ นการ
พยากรณ์ ค ะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ คื อ ŷ  8.484 + 0.367*score1 +
0.188*score2 + 0.175*score3 - 3.527*gpax ที่มี r 2 = 0.557
คาสาคัญ: นิสิตคณะวิทยาศาสตร์, MSU English Exit Exam
Abstract
The objectives of this research were to find factors affecting the passing / failing MSU English Exit
Exam and MSU English Exit Exam score including build the forecasting model for MSU English Exit Exam
score of students in the Faculty of Science at Mahasarakham University. The samples used in this research
were 192 undergraduate students in the Faculty of Science at Mahasarakham University who took MSU
English Exit Exam in the Academic Year 2017- 2018 and enrolled in the first semester of the academic year
2 0 1 8 by stratified systematic sampling. The tool used in the research was a questionnaire. Statistical
methods for analyzing data were percentage, Chi-squared test, Fisher’s exact test, odds ratio, and multiple
regression analysis. The results were as follows.
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1. Factors affecting the passing / failing of MSU English Exit Exam of Faculty of Science students
were department, cumulative grade point average at the current time, grade in Daily English Conversation
Course, grade in Communicative English Course, grade in English for Specific Purposes Course, grade in
English for Science 1 Course, and grade in English for Science 2 Course at a significance level of 0.05.
2. Factors affecting MSU English Exit Exam score of Faculty of Science students were score in Daily
English Conversation Course (score1), score in Communicative English Course (score2), score in English for
Specific Purposes (score3) and cumulative grade point average at the current time (gpax) at a significance
level of 0.05. The prediction equation for MSU English Exit Exam scores of Faculty of Science students was
ŷ  8.484 + 0.367*score1 + 0.188*score2 + 0.175*score3 - 3.527*gpax ที่มี r 2 = 0.557
Keywords: Faculty of Science Students, MSU English Exit Exam

1.บทนา
เนื่องจากปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาคัญและจาเป็นที่จะต้องเรียนเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวโลกและที่ทั่ว
โลกยอมรับว่าเป็นภาษาสากลในการสื่ อสารของมนุ ษย์ก็คื อภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสาคัญตั้งแต่ ส มั ย
รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา และเพิ่มมากขึ้นในทุกขณะทั้งทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การค้า
การติ ด ต่ อสื่ อสารระหว่ างประเทศและการศึ กษา ซึ่ ง ในประเทศไทยก็ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ นถึ ง ความส าคั ญ ในเรื่ องนี้ โดยส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2559) (สอก.) ได้มีนโยบายจัดสอบ English Exit Exam เพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เริ่มดาเนินการทดสอบภาษาอังกฤษว่าที่บัณฑิตทุกคนก่อนจบการศึกษา
โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันภาษาในต่างประเทศทา MOU (Memorandum of Understanding) ร่วมกันเพื่อ
สร้างสรรค์บัณฑิ ตให้พร้อมก่อนออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษมีอยู่หลายประเภท ได้แก่
1.TOEFL (Test of English as a Foreign Language) และIELTS (International English Language Testing System)
เป็นการสอบที่ออกแบบมาสาหรับบุคคลที่ต้ องการไปเรียนต่ อในต่ างประเทศที่ใช้หลั กสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลัก 2.TOEIC
(Test of English for International Communication) เป็ น การสอบวั ด ระดั บ ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารเชิ ง ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทในแถบทวีปเอเชียจะยอมรั บผลการสอบ TOEIC เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ความสามารถในการพู ด
ภาษาอังกฤษของบุค คลนั้ นๆ 3.OPI (Oral Proficiency Interview) และ OPIC (Oral Proficiency Interview Computer
เป็นการสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่แล้วสาหรับด้านธุรกิจหรือแม้แต่ครูภาษาอั งกฤษ เพื่อใช้เป็น
หลักฐานพิสูจน์ระดับความสามารถด้ านทั กษะการพูดภาษาอั งกฤษของบุคคลนั้ นๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้เ ล็ ง เห็ น
ความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต โดยได้มีนโยบายการจัดสอบ MSU English Exit Exam ในช่วงเดือนกุมภาพั นธ์
ภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ซึ่งเป็นนโยบายบังคับสาหรับ นิ สิต
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ เกณฑ์ในการสอบผ่านของนิสิตแต่ละคนคือได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และนิสิตที่
สอบผ่านแล้วในปีที่ผ่านมาก็ต้องมาสอบใหม่ในปีต่อไปเนื่องจากวัดผลการสอบเป็นรายปี จากข้อมูลรายงานผลการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมของนิสิต ที่ ส อบ
ไม่ผ่านเกณฑ์ของทุกคณะในมหาวิทยาลัย มีนิสิตสอบไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 65.58 และมีนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์คิ ดเป็ น
ร้อยละ 34.42 เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่ต้องใช้ ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้เพราะศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการ
เรียนทางด้านนี้ มีการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ ถ้าต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยพัฒนาหรือการค้นพบ
ใหม่ๆ จากทั่วโลกจะต้องอ่านจากวารสารหรือ รายงานการวิ จัยที่ตีพิมพ์เป็ นภาษาอัง กฤษทั้งนั้ น นอกเหนือจากที่นิสิ ต คณะ
วิทยาศาสตร์ที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 3 รายวิชาของสานักศึกษาทั่วไปแล้วยังต้องเรียนภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ อีก
2 รายวิชา แต่จากข้อมูลรายงานผลการทดสอบความสามารถด้ านภาษาอั งกฤษ MSU English Exit Exam ของนิสิ ต ก่ อ น
สาเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2561 พบว่านิสิตคณะวิทยาศาสตร์สอบผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 29.53 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
คุณภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ต่ากว่ าเกณฑ์ จากการศึกษางานวิจัยเรื่องความวิต กกัง วลในการเรี ย น
รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1 ผลการวิจัยพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลอย่างเด่นชัด -รุนแรงต่อการเรีย น
รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิ ทยาศาสตร์ 1 นิสิตที่มีเพศ ภาควิชา เกรดวิชา Fundamental English เกรดวิชา Listening
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and Speaking English for Daily- Life Communication เ กร ด วิ ช า Reading and Writing English for Daily Life
Communication เกรดวิชา English Pronunciation for EFL Learners และเกรดเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษต่างกันมี
ความวิตกกังวลในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และตัวแบบที่ได้
คื อ log(mijkl )  u  uiS  u Dj  ukE  ulL  uil S L  u jk DE (มุ ข ริ นทร์ , 2559) และนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ส่ วนใหญ่ มีค วามรู้
คาศัพท์น้อย (ศิริลักษณ์, 2556) และจากการศึกษางานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการ
สนับสนุนจากอาจารย์ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาในคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบว่าพฤติกรรมการเตรียมตัวสอบของนักศึกษาพยาบาลที่แตกต่างกัน ทาให้
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลสอบความรู้ เ พื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบอาชี พ แตกต่ า งกั น (ชลธิ ช า
และ กรองแก้ว, 2558)
ทางผู้วิจัยจึงสนใจทาการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam และหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam พร้อมทั้งศึกษาตัวแบบการพยากรณ์คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพยากรณ์คะแนนสอบของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในอนาคต ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนแนวทางแก้ไขเพื่อให้นิสิตสามารถสอบผ่าน MSU English Exit Exam เป็นเหตุผลสาคัญของการ
ศึกษาวิจัย

2. วัตถุประสงค์ในงานวิจัย
2.1 เพื่ อ หาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสอบผ่ า น/ไม่ ผ่ า น MSU English Exit Exam ของนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2 เพื่ อหาปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
2.3 เพื่อศึกษาตัวแบบพยากรณ์คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

3. สมมติฐานในการวิจัย
ปัจจัยภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน จานวนชั่วโมงในการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยต่อวันก่อนสอบ MSU English
Exit Exam เกรดรายวิ ช า 0031001 Daily English Conversation เกรดรายวิ ช า 0031002 Communicative English
เกรดรายวิ ช า 0031003 English for Specific Purposes เกรดรายวิ ช า 0299202 English for Science 1 เกรดรายวิ ช า
0299203 English for Science 2 นิสิตเคยเข้าร่วมอบรมโครงการติว MSU English Exit Exam ของคณะวิทยาศาสตร์ นิสิต
เคยเรียนพิเศษภาษาอั ง กฤษกับ ชาวต่ างชาติ และนิสิตมีญาติแต่ งงานกับ ชาวต่างชาติ มีผลต่อการสอบผ่ าน/ไม่ผ่ าน MSU
English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจัยภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน จานวนชั่วโมงในการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยต่อวันก่อนสอบ MSU English
Exit Exam คะแนนรายวิชา 0031001 Daily English Conversation คะแนนรายวิชา 0031002 Communicative English
คะแนนรายวิชา 0031003 English for Specific Purposes คะแนนรายวิชา 0299202 English for Science 1 และคะแนน
รายวิ ช า 0299203 English for Science 2 มี ผ ลต่ อ คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปี่ที่ 4 ที่เข้าสอบ MSU English Exit Exam ใน
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนเรียนประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนิสิตทั้งหมด 391
คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปี่ที่ 4 ที่เข้าสอบ MSU English Exit Exam
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนเรียนประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้คานวณขนาดตัวอย่าง
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ด้วยสูตรในสมการที่ 1 (นิภาพร, 2557) จึงได้ขนาดตัวอย่างจานวน 182 คน และได้เพิ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 5 เพื่อป้องกันความ
คลาดเคลื่ อ นจากตั ว อย่ า งที่ สู ญ หาย ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ข นาดตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 192 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
แบ่งชั้นภูมิอย่างมีระบบ (Stratified Systematic Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภาควิชาและเลือกตัวอย่างแบบมีระบบตาม
คะแนนสอบ MSU English Exit Exam
เลือกหน่วยตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างมีระบบ (Stratified Systematic Sampling) โดย
แบ่งออกเป็น 4 ชั้นภูมิ ดังนี้
ชั้นภูมิที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
ชั้นภูมิที่ 2 ภาควิชาฟิสิกส์
ชัน้ ภูมิที่ 3 ภาคชีววิทยา
ชั้นภูมิที่ 4 ภาควิชาเคมี
คานวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ใช้สูตรในสมการที่ 1 (นิภาพร, 2557) มีดังนี้
n

n0
n
1 0
N

(1)

 

เมื่อ
เมื่อ

n0 

2

 2  Yi 
 Yi  N 



โดยที่. S 2y  
N 1

N 2 z2 /2 S y2
d2

แทน ขนาดตัวอย่าง
แทน ขนาดประชากร
N
d
แทน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (กาหนดให้ d  1 )
z /2 แทน ค่าสถิติ z ที่เปิดได้จากตาราง และระดับความเชื่อมั่น 95%  z0.025  1.96
S y2 แทน ความแปรปรวนของประชากร
Yi แทน คะแนนสอบ MSU English Exit Exam คนที่ i
4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2.1 สถิติที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถิติทดสอบไคกาลังสอง (The Chi-squared Test) (กัลยา, 2545)
สมมติฐานการทดสอบ
H0 : ตัวแปร X และ Y เป็นอิสระกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน
H1 : ตัวแปร X และ Y ไม่เป็นอิสระกัน หรือมีความสัมพันธ์กัน
สูตรที่ใช้ในการทดสอบ
n

 
2

r

c


i 1 j 1

เมื่อ

Oij  Eij 
Eij

2

; df   r  1 c  1

แทน ความถี่ของค่าสังเกต (Observed Frequency) ในแถวที่ i คอลัมน์ที่ j
Eij แทน ความถี่คาดหวัง (Expected Frequency) ในแถวที่ i คอลัมน์ที่ j
r
แทน จานวนแถว (row)
c
แทน จานวนคอลัมน์ (column)
ปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อ  2 ที่คานวณได้มากกว่า  2 ที่เปิดตาราง ที่ . df   r 1c 1 .
การทดสอบฟิชเชอร์ (Fisher's Exact Test) (กัลยา, 2545)
สมมติฐานการทดสอบ
H0 : ตัวแปร X และ Y เป็นอิสระกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน
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ตัวแปร X และ Y ไม่เป็นอิสระกัน หรือมีความสัมพันธ์กัน
สูตรที่ใช้ในการทดสอบ
FI  x   2log  P  X 
H1 :

   2 

 r 1 c 1
2

r

N  rc 1  mi 

c 1
2

i 1

 m !
N ! 
r

p  x 

โดยที่

i 1 i
r

i 1

c

c

c

 n 
j 1

i

r 1
2

n

j 1 i

x

j 1 ij

แทน ความถี่ที่ได้จากการสังเกตในแต่ละเซลล์
แทน ความถี่ของแถวที่ 1
แทน ความถี่ของคอลัมน์ที่ 1
แทน จานวนแถว
แทน จานวนคอลัมน์
ปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อค่า p-value น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
อัตราส่วนออดส์ (Odds ratio) (สุรินทร์, 2548)
สูตรที่ใช้ในการทดสอบ
odds1 1 / 1  1 


odds2  2 / 1   2 
เมื่อ  1 แทน ความน่าจะเป็นของการสอบไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ของเหตุการณ์ที่สนใจ (Success)
 2 แทน ความน่าจะเป็นของการสอบไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ของเหตุการณ์ที่ไม่สนใจ (Failure)
การแปลความหมาย Odds Ratio
Odds Ratio   > 1 หมายความว่า โอกาสการสอบไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ในกลุ่มที่ 1 มีมากกว่า
โอกาสการสอบไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ในกลุ่มที่ 2 ของตัวแปรอิสระ x
Odds Ratio   < 1 หมายความว่า โอกาสการสอบไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ในกลุ่มที่ 1 มีน้อยกว่า
โอกาสการสอบไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ในกลุ่มที่ 2 ของตัวแปรอิสระ x
Odds Ratio   = 1 หมายความว่า โอกาสการสอบไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ในกลุ่มที่ 1 เท่ากับ
โอกาสการสอบไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ในกลุ่มที่ 2 ของตัวแปรอิสระ x
4.2.2 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ กษาปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam และตั วแบบพยากรณ์
คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (ธิดาเดียว, 2559)
สูตรที่ใช้ในการทดสอบ
เมื่อ

xij
mi
ni
r
c

Y  

i

i 1

เมื่อ
เมื่อ

i  1, 2,..., n

และ

k 1

n

  X  
i

j Dj



j 1

j  1, 2,..., k  1

แทน ตัวแปรตาม
Xi
แทน ตัวแปรอิสระเชิงปริมาณ
Dj
แทน ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable)
ε
แทน ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) และเป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย
เป็น 0 และความแปรปรวนเป็น  2
α
แทน จุดตัดแกน Y (Y-intercept)
βi
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ Xi แต่ละตัว
Y
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γj
n
k

แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรหุ่น Dj แต่ละตัว
แทน จานวนตัวแปรอิสระเชิงปริมาณทั้งหมด
แทน จานวนกลุ่มของตัวแปรเชิงคุณภาพ

5. ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
5.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จาแนกตามผลการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam
ผลการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam
จานวน(คน)
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
145
75.5
ผ่าน
47
24.5
รวม
192
100
จากตารางที่ 1 พบว่ า นิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ ส อบไม่ ผ่ า น จ านวน 145 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.5 และสอบผ่ า น
จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5
ตารางที่ 2 ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสอบผ่ าน/ไม่ ผ่ าน MSU English Exit Exam ของนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม จาแนกตามตัวแปรต่างๆ
สถิติทดสอบ
ผลการทดสอบการ
ตัวแปรที่ศึกษา
สอบผ่าน/ไม่ผ่าน
Chi Fisher’s
CI95%
MSU English Exit
squared exact p-value Odds
ratio
Exam ของนิสิต
test
test
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา
17.612
0.001
แตกต่างกัน
เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน
26.177
0.000
แตกต่างกัน
จานวนชั่วโมงในการอ่านหนังสือ
2.165
0.339
ไม่แตกต่างกัน
โดยเฉลี่ยต่อวันก่อนสอบ MSU
English Exit Exam
Daily English Conversation
90.517
0.000
แตกต่างกัน
Communicative English
English for Specific Purposes

-

English for Science 1
English for Science 2
นิสิตเคยเข้าร่วมอบรมโครงการ
ติว MSU English Exit Exam
ของคณะวิทยาศาสตร์
นิสิตเคยเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
กับชาวต่างชาติ
นิสิตมีญาติแต่งงานกับ
ชาวต่างชาติ
หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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66.754
49.968

0.000
0.000

-

-

แตกต่างกัน
แตกต่างกัน

36.674
57.044
-

0.000
0.000
-

0.783

(0.355,1.728)

แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน

-

-

1.724

(0.884,3.364)

ไม่แตกต่างกัน

-

-

1.778

(0.702,4.504)

ไม่แตกต่างกัน
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จากตารางที่ 2 พบว่านิสิตที่มี ภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน เกรดรายวิชา Daily English Conversation เกรด
รายวิชา Communicative English เกรดรายวิชา English for Specific Purposes เกรดรายวิชา English for Science 1
เกรดรายวิช า English for Science 2 ที่แตกต่างกั น จะมีผลการสอบผ่ าน/ไม่ผ่ าน MSU English Exit Exam แตกต่ างกั น
ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคัญ 0.05 และนิ สิ ต ที่ มี จานวนชั่ วโมงในการอ่ านหนั ง สือโดยเฉลี่ ยต่อวั นก่ อนสอบ MSU English Exit Exam
นิสิตเคยเข้าร่วมอบรมโครงการติ ว MSU English Exit Exam ของคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตเคยเรียนพิเศษภาษาอัง กฤษกั บ
ชาวต่างชาติแตกต่างกัน จะมีผลการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam และตัวแบบพยากรณ์คะแนนสอบ MSU English
Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการพยากรณ์ แ ต่ ล ะครั้ ง ต้องท าการตรวจสอบข้อมู ล เบื้ องต้นของตั วแปรตาม Y และตั วแปรอิ ส ระ X แล้ วจึ ง
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบ MSU English Exit Exam และตัวแปรอิสระ 8 ตัวแปร พบว่าคะแนน
สอบ MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคามมีค วามสั มพั นธ์ กับ เกรดเฉลี่ย สะสม
ปัจจุบัน คะแนนรายวิช า 0031001 Daily English Conversation คะแนนรายวิ ช า 0031002 Communicative English
คะแนนรายวิชา 0031003 English for Specific Purposes คะแนนรายวิชา 0299202 English for Science 1 และคะแนน
รายวิชา 0299203 English for Science 2 ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับความสาคัญ 0.05 เพื่อให้การทดสอบข้อตกลงว่ าด้ วย
การไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ค่า VIF พบว่าไม่มีตัวแปรอิสระที่ มีค่ า
VIF สูง (มากกว่า 10) จึงไม่ส่งผลให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึงทาการตรวจสอบข้อตกลงของความคลาดเคลื่อนดังนี้
การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ
สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ
H1 : ความคลาดเคลื่อนไม่มีการแจกแจงแบบปกติ
ตารางที่ 3 การตรวจสอบการแจกแจงของความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อน

Statistic
0.040

Kolmogorov-Smirnov
df
192

p-value
0.200

จากตารางที่ 3 เมื่ อพิ จารณาค่ า p-value = 0.200 เนื่ องจากจานวนกลุ่ มตั วอย่ างมี ข นาดเท่ ากั บ 192 จึ ง เลื อก
ค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov โดยดูค่า p-value = 0.200 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปได้ว่า ยอมรับ H0 นั่นคือ
ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ
การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน
สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน (no autocorrelation)
H1 : ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เป็นอิสระกัน (autocorrelation)
ตารางที่ 4 การตรวจสอบความเป็นอิสระกันของความคลาดเคลื่อน
2
r
Model
r2
radj
4
0.746
0.557
0.547

s

Dw

5.840

1.957

จากตารางที่ 4 ค่า Dw = 1.252 เปิดตารางค่าวิกฤต  = 0.05 n = 200 k = 7 จะได้ค่าวิกฤต d L =1.697
และ dU = 1.841 เนื่องจาก Dw = 1.957 มากกว่า dU จึงยอมรับ H0 นั่นคือ ค่าความคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระกัน
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การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อน
สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0
H1 : ค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนไม่เท่ากับ 0
ตารางที่ 5 การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อน

Test Value = 0
df
191

t
0.000

จากตารางที่ 5 พบว่าค่า p-value = 1.000 มากกว่า
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0



= 0.05 จึงปฏิเสธ

p-value
1.000
H0

นั่นคือ ค่าเฉลี่ยของค่าความ

การตรวจสอบความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่

รูปภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง e กับ ŷ
จากรู ป ภาพที่ 1 ซึ่ ง เป็ น การพิ จ ารณาข้ อ มู ล ระหว่ า งค่ า ความคลาดเคลื่ อ นกั บ ค่ า พยากรณ์ ข องคะแนนสอบ
MSU English Exit Exam พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีการกระจายอยู่รอบค่าศูนย์ และมีการกระจายอย่างสุ่ม ดังนั้นความ
แปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ โดยใช้ Stepwise
Model
(Constant)
คะแนนรายวิชา 0031001 Daily English Conversation (score1)
คะแนนรายวิชา 0031002 Communicative English (score2)
คะแนนรายวิชา 0031003 English for Specific Purposes (score3)
เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (gpax)
r 2 = 0.557

b
8.484
0.367
0.188
0.175
-3.527

t-test
2.547
4.289
2.200
2.667
-2.892

p-value
0.012
0.000
0.029
0.008
0.004

จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
คะแนนรายวิ ช า Daily English Conversation (score1) คะแนนรายวิ ช า Communicative English (score2) คะแนน
รายวิชา English for Specific Purposes (score3) และเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (gpax) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และสมการ
ในการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีการคัดเลือกแบบขั้นบันได (Stepwise Selection) คือ ŷ  8.484 +
0.367(score1) + 0.188(score2) + 0.175(score3) - 3.527(gpax) ซึ่งมี r 2 = 0.557 หมายความว่า คะแนนรายวิ ช า
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0031001 Daily English Conversation คะแนนรายวิ ช า 0031002 Communicative English เกรดเฉลี่ ย สะสมปั จ จุ บั น
และคะแนนรายวิ ช า 0031003 English for Specific Purposes สามารถอธิ บ ายการเปลี่ ยนแปลงของคะแนนสอบ MSU
English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ 55.70% ส่วนอีก 44.30% เป็นผลมาจากตัวแปร
อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสมการ

6. อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ได้แก่ ภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน รายวิชา
Daily English Conversation รายวิ ช า Communicative English รายวิ ช า English for Specific Purposes รายวิ ช า
English for Science 1 และรายวิชา English for Science 2 อาจเนื่องมาจาก คณะวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 4 ภาควิชา ได้แก่
ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งแต่ละภาควิชามีลักษณะการเรียนไม่เหมือนกั น
และแต่ละภาควิชาก็มุ่งเน้นพื้นฐานหรือปลูกฝังคุณลักษณะเฉพาะให้นิสิตในแต่ละภาควิชาแตกต่างกันออกไป และนิสิตที่ได้
เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันต่า อาจจะเรียนไม่เข้าใจ เรียนไม่ทันเพื่อน ซึ่งต่างจากนิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันสูง จะมีความ
ขยัน และหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ สาหรับรายวิชา Daily English Conversation รายวิชา Communicative English
รายวิ ช า English for Specific Purposes รายวิ ช า English for Science 1 และรายวิ ช า English for Science 2 เป็ น
หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องเรียน ซึ่งเนื้อหาทั้ง 5 รายวิชา มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการฟั ง
และการพูดโดยใช้คาศัพท์ และสานวนที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบท
ทางสังคมต่างๆ หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน เพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ
การทาความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน ซึ่งนิสิตมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน มีความชอบ ความขยันที่แตกต่าง
กัน ทาให้การทาข้อสอบของนิสิตแต่ละคนมีความตั้งใจมากน้อยที่แตกต่างกันส่งผลให้รายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 5 รายวิชาเป็น
ปัจจัยในการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam ได้ แ ก่ รายวิ ช า Daily English Conversation รายวิ ช า
Communicative English รายวิชา English for Specific Purposes และเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน อาจเนื่องมาจาก รายวิชา
ภาษาอังกฤษทั้ง 3 รายวิชา มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการฟังและการพูดโดยใช้คาศัพท์ สานวนที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคมต่า งๆ หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร การเปิดโอกาสให้
นิสิตได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคมต่างๆผ่านการสนทนา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ
ด้าน มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการทาความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน ซึ่ง
หลักสูตรมีความหลากหลายทั้งการฟัง การพูด และการอ่าน จะเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตที่นิสิตต้องรับมือกั บสถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญ ซึ่งนิสิตมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน มีความชอบ ความขยันที่แตกต่างกัน ทาให้การทาข้อสอบของนิ สิต
แต่ละคนมีความตั้งใจมากน้อยที่แตกต่างกั น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนทั้ง 3 รายวิชานี้ เป็นอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการออกข้ อสอบ
MSU English Exit Exam ส่งผลให้รายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 รายวิชาเป็นปัจจัยต่อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และจากข้อเสนอแนะของนิสิตจากแบบสอบถาม นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันสูงไม่ตั้งใจทา
ข้อสอบ MSU English Exit Exam ไม่เห็นความสาคัญของการสอบ MSU English Exit Exam จึงเป็นผลให้เกรดเฉลี่ยสะสม
ปัจจุบันส่งผลต่อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam ทางด้านลบ ซึ่งสมการในการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ก าร
ถดถอยด้วยวิธีการคัดเลือกแบบขั้นบันได (Stepwise Selection) คือ yˆ  8.484 + 0.367(score1) + 0.188(score2) +
0.175(score3) - 3.527(gpax) ซึ่งมี r 2 = 0.557

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 คะแนนภาษาอั ง กฤษทั้ ง 3 รายวิ ช าของส านั กศึ กษาทั่ วไป ได้ แ ก่ คะแนนรายวิ ช า 0031001 Daily English
Conversation คะแนนรายวิ ช า 0031002 Communicative English คะแนนรายวิ ช า 0031003 English for Specific
Purposes และเกรดเฉลี่ ยสะสมปั จจุ บั น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่ละภาควิชาควรจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนิสิตเพื่อให้นิสิตมีทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ
เพิ่มขึ้น
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7.2 ปัญหาเกี่ยวกับเนื้ อหาในการสอบ MSU English Exit Exam พบว่าด้านไวยากรณ์แ ละการฟัง มีปั ญหาอยู่ ใ น
ระดับมากที่สุด ควรจัดอบรมภาษาอั งกฤษด้ านไวยากรณ์และการฟัง เพื่อให้ นิสิตได้ฝึกทักษะในด้ านไวยากรณ์ และการฟั ง
เพิ่มขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาในการให้คาปรึกษา แนะนาเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตตา สุระภี ประธานกรรมการสอบ อาจารย์ดร.มนชยา
เจียงประดิษฐ์ กรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ ที่ให้คาปรึกษาในการเลือกตัวอย่าง และอาจารย์ประจา
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาสารคามทุ กท่ าน ที่ให้คาปรึกษาและค าแนะนาตลอดจนแก้ ไ ข
ปรับปรุงข้อบกพร้องต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทาให้งานวิจัยเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ ง
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของวิธีการประมาณค่าด้วยโซล
เวอร์ 4 วิธี ได้แก่ นิวตัน ราพสัน (Newton Raphson: NR) คอนจูเกต เกรเดียน (Conjugate Gradient: CG) เจเนอรัลรีดิวซ์
เกรเดียน (Generalized Reduced Gradient: GRG2) และ อีโวลูชั่นนารี (Evolutionary: EV) โดยที่วิธี NR, CG และ GRG2,
EV อยู่ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลล์ 2007 และ 2016 ตามลาดับ ทาการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลปริมาณสินค้าเกษตร
ส่งออกของประเทศไทยระหว่างปี 2009 ถึงปี 2016 จานวน 54 ชุด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถจาแนกได้ 4 ประเภท คือ ข้อมูล
มีแนวโน้มและมีฤดูกาล ข้อมูลมีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล ข้อมูลไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล และข้อมูลไม่มีแนวโน้มและไม่มีฤดูกาล
โดยมีเกณฑ์วัดความแม่นยาของวิธีทั้ง 4 โดยใช้เกณฑ์ 3 เกณฑ์คือ รากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean
Square Error: RMSE) ค่ าเฉลี่ ย ร้ อยละของค่ าคลาดเคลื่ อนสั มบู ร ณ์ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) และ ค่ า
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) แล้วทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการ วัดจานวนครั้งที่มาก
ที่สุดของวิธีประมาณค่าที่ให้ค่าความแม่นยามากสุดจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการประมาณค่าพารามิเตอร์
ผลการศึกษาพบว่าวิธี GRG2 มีประสิทธิภาพสูงที่ สุดสาหรับข้อมูลมีแนวโน้มและมีฤดูกาล และข้อมูลไม่มีแนวโน้ม
และไม่มีฤดูกาล วิธี EV มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสาหรับข้อมูลมีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล และวิธี NR, CG และ EV มีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกันสาหรับข้อมูลไม่มีมีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล
คาสาคัญ: การปรับให้เรียบ, การหาค่าเหมาะที่สุด, ไมโครซอฟท์เอกเซลล์, โซลเวอร์
Abstract
The purpose of this study is to compare parameter approximation techniques; Newton Raphson
(NR), Conjugate Gradient (CG), Generalized Reduced Gradient (GRG2) and Evolutionary (EV) where NR and
CG obtained from Solver in Microsoft Excel 2007 , GRG2 and EV obtained from Solver in Microsoft Excel
2016, respectively. The data used to analyse is the data of 54 export agricultural products of Thailand in
2009 to 2016. There are 4 different types of data; trend and seasonal, trend, seasonal, no trend and no
seasonal. We use Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Percent Error (MAPE) and Mean Absolute
Error ( MAE) to examine the accuracy of the methods.Then compare the efficiency of the method by
counting number of times that the methods give the highest accuracy
The analysis result suggested that GRG2 is the most efficient method for data with trend and
seasonal and data with no trend and no seasonal. EV is the most effective for data with trend. Data with
seasonal NR, CG, EV are effective not different.
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1. บทนา
ในปัจจุบันการพยากรณ์เป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก การพยากรณ์มีบทบาทสาคัญที่ช่วยให้การ
ตัดสินใจวางแผนด าเนิ นงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้ อง โดยอาศัยหลักการและข้ อมูล ในอดี ต มาทาการพยากรณ์ โดยการ
พยากรณ์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting) เป็นการพยากรณ์ ที่
อาศัยความสามารถและประสบการณ์ข องผู้ พยากรณ์เป็นหลั ก อาจมีหรือไม่มีข้ อมูลในอดีตก็ ได้ และ 2) การพยากรณ์ เ ชิ ง
ปริมาณ (Quantitative Forecasting) เป็นการพยากรณ์ที่อาศัยข้อมูลในอดีต ที่มีการเก็บรวบรวมอย่างต่อเนือ่ งด้วยช่วงเวลา
ของการเก็บที่เท่ากัน โดยสามารถทาการพยากรณ์และตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ได้ การพยากรณ์เชิ ง
ปริมาณที่เป็นที่นิยมได้แก่ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression
Analysis) (ทรงศิริ, 2006) ดังนั้นแล้วในงานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกวิธีการพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ที่มีข้อได้เปรียบ
การวิเคราะห์การถดถอยในเรื่องของจานวนตัวแปรที่ต้องเก็บที่มีจานวนน้อยกว่า ทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นสามารถทา
ได้อย่างรวดเร็วกว่า ซึ่งในการพยากรณ์นั้น การสร้างตัวแบบหรือสร้างสมการพยากรณ์จะประกอบด้วยพารามิเตอร์มากมาย ซึ่ง
จะเห็ นว่ า การประมาณค่ าพารามิ เ ตอร์ นั้ นเป็ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ อย่ างยิ่ ง ที่ จะท าให้ ส มการพยากรณ์ มีค วามแม่ นย า และมี
ประสิทธิภาพในการนาไปใช้
การวิ เ คราะห์ อนุ กรมเวลา เป็ นวิ ธีใ นการพยากรณ์ เ ชิ ง ปริ มาณรู ป แบบหนึ่ ง ที่ ส ามารถพยากร ณ์ ข้ อมู ล ที่ มีค วาม
หลากหลายโดยอาศัยตัวแปรเพียงตัวเดียว คือข้อมูลในอดีตของข้อมูลที่ต้องการพยากรณ์ โดยในงานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาตัวแบบ 4
วิธี ที่แต่ละวิธีเหมาะสมกับ ข้อมูลแต่ ละรูปแบบ คือ 1) เทคนิคการปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลั งแบบโฮลท์ - วินเทอร์
(Holt-Winters Exponential Smoothing Method: HWS) วิธีนี้จะใช้สาหรับข้อมูลที่มีแนวโน้มและฤดูกาล 2) เทคนิคการ
พยากรณ์โดยใช้สมการเชิงเส้น วิธีนี้จะใช้สาหรับข้อมูลที่มีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล 3) เทคนิคการปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้
กาลังฤดูกาล (Simple Seasonal Exponential Smoothing: SSES) วิธีนี้จะใช้สาหรับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล และ
4) เทคนิคการปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing: SES) วิธีนี้จะใช้กับข้อมูลที่ ไม่
มีแนวโน้มและไม่มีฤดูกาล จากวิธีการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธีที่กล่าวมา จะมีจานวนพารามิเตอร์มากที่สุดคือ 3 ตัว ประกอบด้วย α,
𝛿 และ γ ดังนั้น เพื่อให้การพยากรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยาการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีความสาคัญจึงถูก คิดค้ น
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากที่ได้กล่าวมาว่าการประมาณค่าพารามิเตอร์ นั้นมีความสาคัญในการทาให้สมการพยากรณ์มีความแม่นยา ซึ่งใน
โปรแกรม ไมโครซอฟท์เอกเซลล์ (Microsoft Excel: ME) ก็มีการคิดค้นกระบวนการในการประมาณค่าพารามิเตอร์ออกมา
หลายรู ป แบบ เช่ น วิ ธี นิ วตั น ราพสั น (Newton Raphson: NR) ที่ คิ ด ค้ นโดย Newton ในปี ค.ศ. 1669 ถู กเผยแพร่โดย
William Jones ในปี ค.ศ. 1711 และพั ฒ นาอย่ างต่ อเนื่ องจนได้ รู ป แบบที่ ใ ช้ ใ นปั จจุ บั นโดย Simpson ในปี ค.ศ. 1740
(Deuflhard, 2012) ซึ่ ง เป็ นวิ ธีที่ ใ ช้ ใ นการแก้ ส มการที่ มีห ลายมิ ติ ห รื อตั วแปร n ตั ว วิ ธีค อนจู เ กต เกรเดี ย น (Conjugate
Gradient: CG) ที่คิดค้นและพัฒนาโดย Hestenes และ Stiefel (1952) ซึ่งเป็นวิธีการในการหาคาตอบของสมการเชิงเส้ น โดย
มีพื้นฐานจากปริภูมิย่อยไครโลฟ วิธีเจเนอรัลรีดิวซ์เกรเดียน (Generalized Reduced Gradient: GRG2) ที่คิดค้นและพัฒนา
โดย Lasdon และ Waren (2014) ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งสมการเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น โดยมีหลักการคือการคานวณ
Gradient ของค่าต่างๆจนกว่ าจะเข้าใกล้ค่าวัตถุประสงค์ และวิธี อีโวลูชั่นนารี (Evolutionary: EV) ที่เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม
โดย Fogel ในปี ค.ศ. 1960 (Jong et al., 1997) ซึ่งเลียนแบบการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและจะมีจานวนการทาซ้าเพื่อหา
คาตอบสูงมาก โดยวิธี NR และ CG จะมีในโปรแกรม ME ถึงปี 2007 หลังจากนั้น วิธี GRG2 และ EV ได้เข้ามาแทนที่ ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้ จึงสนใจเปรียบเทียบวิธี NR CG GRG2 และ EV ในการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้ตัวแบบพยากรณ์ทางสถิติ เป็ น
ตัวแบบในการทดสอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าวิ ธีการใดจะมี ประสิ ทธิภ าพในการประมาณค่ าพารามิเตอร์ ของตัวแบบที่มีค วาม
แม่นยามากที่สุด

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
5.1 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (ทรงศิริ, 2006)
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การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นการทานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านข้อมูลในอดีตที่ทาการเก็บรวบรวมไว้
ซึ่งการวิเคราะห์อนุกรมเวลา มีความจาเป็นต่อการดาเนินงานในการวางแผนและการตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยข้อมูลที่
ใช้ในการพยากรณ์อนุกรมเวลาประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ คือ 1) ข้อมูลที่มีแนวโน้มและฤดูกาล 2) ข้อมูลที่มีแนวโน้มแต่ ไ ม่มี
ฤดูกาล 3) ข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล และ 4) ข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มและไม่มีฤดูกาล ในงานวิจัยครั้งนี้ สนใจข้อมูล 4
รูปแบบ ได้แก่ 1) ข้อมูลที่มีแนวโน้มและฤดูกาล 2) ข้อมูลที่มีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล 3) ข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล และ
4) ข้อมูลที่ไม่ มี แ นวโน้ มและไม่มีฤดู กาล ซึ่งใช้วิธีใ นการพยากรณ์ ที่แ ตกต่ างกั นในแต่ล ะรูป แบบ คือ รูปแบบที่ 1 ข้อมู ล มี
แนวโน้มและมีฤดูกาล ใช้วิธี HWS รูปแบบที่ 2 ข้อมูลมีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล ใช้วิธีพยากรณ์ คือ สมการพหุนามกาลังสอง
(Polynomial Degree 2 Equation: PE2) สาหรับรูปแบบที่ 3 ข้อมูลไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล ใช้วิธี SSES และสาหรับรูปแบบ
ที่ 4 ข้อมูลไม่มีแนวโน้มและไม่มีฤดูกาล ใช้วิธี SES โดยในงานวิจัยครั้งนี้จะสนใจเฉพาะสมการพยากรณ์ของข้อมูลที่มีฤดูกาล
รูปแบบบวก เนื่องจากเป็นวิธีพื้นฐานและเข้าใจได้ง่ายที่สุด
2.1.1 วิธี HWS เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้ตัวพารามิเตอร์เพื่อปรับ ให้เรียบ 3 ค่า ได้แก่ 𝛼, 𝛽 และ𝛾
โดยมีสมการพยากรณ์สาหรับฤดูกาลรูปแบบบวกคือ
𝑌̂𝑡+𝑝 = 𝑇̂𝑡 + 𝑝𝐵̂𝑡 + 𝑆̂𝑡−𝑙+𝑝

2.1.2 วิธีพยากรณ์โดยสมการเชิงเส้น ใช้ PE2 ที่มีพารามิเตอร์ 3 ตัว ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ขอแทนด้วย 𝛼, 𝛽 และ𝛾
โดยมีสมการพยากรณ์คือ
𝑌̂𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑡 + 𝛽𝑡 2

2.1.3 วิธี SSES เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้ตัวพารามิเตอร์เพื่อปรับให้เรียบ 2 ค่า ได้แก่ 𝛼 และ 𝛾
โดยมีสมการพยากรณ์สาหรับฤดูกาลรูปแบบบวกคือ
𝑌̂𝑡+𝑝 = 𝑇̂𝑡 + 𝑆̂𝑡−𝑙+𝑝

2.1.4 วิธี SES เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้ตัวพารามิเตอร์เพื่อปรับให้เรียบ 1 ค่า ได้แก่ 𝛼
โดยมีสมการพยากรณ์คือ
𝑌̂𝑡+𝑝 = 𝛼𝑌𝑡−1 + (1 − 𝛼)𝑌̂𝑡−1

2.2 เกณฑ์ในการวัดความแม่นยา (Accuracy Criteria)
หมายถึง เกณฑ์ในการวัดความแม่นยาของค่าพยากรณ์ ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ ได้แก่ รากที่สองของค่าคลาดเคลื่ อน
กาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ค่าเฉลี่ยร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent
Error: MAPE) และ ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE)
2.3 วิธีการตัดสินใจ (Decision Method)
การตัดสินใจว่าวิธีการในการประมาณค่าพารามิเตอร์ รูปแบบใดจะมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์สูงกว่ากัน จะทา
การตัดสินใจโดยท าการวัด จานวนครั้ง ที่ มากที่ สุดของวิ ธีที่ใ ห้ค่ าความแม่ นยาของสมการวัต ถุป ระสงค์ดีที่ สุด จะเป็ น วิ ธี ที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการประมาณค่าพารามิเตอร์ สามารถเขียนเป็น Algorithm วิธีคิดได้ดังนี้
ภาษาเทียมสาหรับการตัดสินใจ (Pseudo Code for Decision)
Rank Ascending of RMSENR , RMSECG , RMSEGRG2 , RMSEEV
Rank Ascending of MAPENR , MAPECG , MAPEGRG2 , MAPEEV
Rank Ascending of MAENR , MAECG , MAEGRG2 , MAEEV
Method NR Count Rank 1st
Method CG Count Rank 1st
Method GRG2 Count Rank 1st
Method EV Count Rank 1st
Method NR if No. Count Rank 1st are Max is Win
Method CG if No. Count Rank 1st are Max is Win
Method GRG2 if No. Count Rank 1st are Max is Win
Method EV if No. Count Rank 1st are Max is Win
Decision Count if No. Win of each Method. If that Method is max then the method is the best
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 รวบรวมและจาแนกประเภทข้อมูลปริมาณสินค้าเกษตรส่งออกของประเทศไทย
ในการรวบรวมข้อมูลทางผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่สามารถดาวน์โหลดได้จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561)
แห่งประเทศไทย คือ ข้อมูลปริมาณสินค้าเกษตรส่งออกของประเทศไทย ระหว่างปี 2009 ถึงปี 2016 จากนั้นทาการจาแนก
ประเภทของข้อมูลตามแนวโน้มและฤดูกาล ได้ผลดังนี้
1) ข้อมูลมีแนวโน้มและฤดูกาล 27 ชุด
2) ข้อมูลมีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล 10 ชุด
3) ข้อมูลไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล 6 ชุด
4) ข้อมูลไม่มีแนวโน้มและไม่มีฤดูกาล 11 ชุด
รวมทั้งสิ้น 54 ชุดข้อมูล
3.2 ประมาณค่าพารามิเตอร์และทดสอบความแม่นยาของค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณได้
ทาการประมาณค่าพารามิเตอร์สาหรับข้อมูลทั้ง 54 ชุด โดยแต่ละชุด จะทาการประมาณค่าพารามิเตอร์สาหรับ
สมการวัตถุประสงค์ทั้ง 3 สมการ ได้แก่ RMSE MAPE และ MAE โดยจะใช้วิธีในการประมาณค่าทั้ง 4 วิธี ได้แก่ NR CG GRG2
และ EV โดยกาหนดให้โซลเวอร์มีค่าเริ่มต้นตรงกันคือ
1) Solving Limits มี Max Time เท่ากับ 5,000
2) Iteration เท่ากับ 5,000 Precision เท่ากับ 0.000001
3) Convergence เท่ากับ 0.0001
4) Population Size เท่ากับ 100
5) Random Seed เท่ากับ 0
6) กาหนดเงื่อนไขย่อยสาหรับวิธี NR และ CG คือ Tolerance 5% และ Estimates แบบ Tangent
7) กาหนดเงื่อนไขย่อยสาหรับวิธี GRG2 คือ Derivatives แบบ Forward และ Use Multistart และ
8) ก าหนดเงื่ อ นไขย่ อ ยส าหรั บ วิ ธี EV คื อ Mutation Rate เท่ า กั บ 0.075 และ Maximum Time without
improvement เท่ากับ 30

4. สรุปผลการวิเคราะห์
จากตารางที่ 1 ถึง 5 พบว่า ข้อมูลมีแนวโน้มและมีฤดูกาล วิธี GRG2 มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจานวนครั้งที่ มาก
ที่สุดที่ทาให้ค่าสมการวัตถุประสงค์ต่าที่สุด 22 ชุดข้อมูล ข้อมูลมีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล วิธี EV ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมี
จานวนครั้งที่มากที่สุดที่ทาให้ค่าสมการวัตถุประสงค์ต่าที่สุด 6 ชุดข้อมูล ข้อมูลไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล วิธี NR, CG และ EV
มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันโดยมีจานวนครั้งที่มากที่สุดที่ทาให้ค่าสมการวัตถุประสงค์ต่าที่สุดเท่ากัน 4 ชุดข้อมูล และ ข้อมูลไม่
มีแนวโน้มและไม่มีฤดูกาล วิธี GRG2 มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจานวนครั้งที่มากที่สุดที่ทาให้ค่าสมการวัตถุประสงค์ต่าที่สุด
8 ชุดข้อมูล
ตารางที่ 1 ค่าของสมการวัตถุประสงค์ที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี NR CG GRG2 และ EV สาหรับข้อมูลมี
แนวโน้มและมีฤดูกาล
วิธีในการ
ค่าของสมการวัตถุประสงค์
วิธีที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ประมาณค่า
RMSE
MAPE
MAE
สูงสุด
NR
2,373,362.74763*
0.19191
1,381.18484
กุ้งสดแช่
CG
2,373,362.74763*
0.19191
1,383.51529
เย็นจนแข็ง
GRG2
GRG2
2,373,362.74763*
0.17599*
1,380.08983*
(รวม)
EV
2,373,362.74763*
0.19185
1,380.09399
NR
305,979.43811
0.55976
474.54014
CG
305,979.43811
0.55976
474.54235
กุ้งกาลาดา
GRG2
GRG2
305,979.43802*
0.55536
474.54009*
EV
305,981.58278
0.55414*
474.54270
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
วิธีในการ
ประมาณค่า
NR
CG
กุ้งขาว
GRG2
EV
NR
กุ้งปรุงแต่ง
CG
(รวม)
GRG2
EV
NR
กุ้งปรุงแต่ง
CG
ไม่บรรจุ
GRG2
ภาชนะ
EV
NR
CG
ไก่แปรรูป
GRG2
EV
NR
น้าตาล
CG
ทราย
GRG2
EV
NR
เนื้อปลา
CG
แบบฟิลเล
GRG2
EV
NR
เนื้อส่วนอื่น
CG
ของไก่เนื้อ
GRG2
EV
NR
CG
เนื้อสุกร
GRG2
EV
เนื้อสุกร
NR
และ
CG
ผลิตภัณฑ์
GRG2
(รวม)
EV
ข้อมูล

NUCS 2019

ค่าของสมการวัตถุประสงค์
RMSE
MAPE
MAE
2,190,478.12059*
0.23477
1,317.89544
2,190,478.12061
0.23477
1,317.90286
2,190,478.12059*
0.20110
1,317.54122
2,190,478.12059*
0.17811*
1,317.45556*
1,303,057.89467*
0.10144
1,022.80159
1,303,057.89467*
0.10145
1,022.80233
1,303,057.89469
0.09922*
1,022.80170
1,303,057.89483
0.09922*
1,022.80147*
1,263,468.90726*
0.11963
1,009.01990
1,263,468.90726*
0.16319
1,009.03004
1,263,468.90727
0.10448*
999.08626*
1,263,468.90726*
0.10519
1,009.01985
2,596,978.34413*
0.05720
1,435.25253
2,596,978.58204
0.05720
1,435.20756
2,596,978.34414
0.05719*
1426.66233*
2,596,978.34417
0.05720
1,426.82754
72,337,421.37159*
0.38688
8,183.00552
72,337,421.37159*
0.38691
8,183.00557
72,337,421.37159*
0.29967*
7,717.09445*
72,337,421.37159*
0.29967*
7,717.20191
876,375.46358*
0.10275
812.94645
876,375.46359
0.10275
812.95467
876,375.46358*
0.10271*
812.87376*
876,375.46373
0.10276
812.87753
1,546,864.41919*
0.16765*
1,085.61569
1,546,864.41919*
0.16775
1,085.52050
1,546,864.41919*
0.16765*
1085.43909*
1,546,864.41921
0.16765*
1,085.44800
170,502.10064
1.30985
363.27058
170502.10059*
1.30958*
364.21348
170502.10059*
1.30985
351.97804*
170502.10059*
1.30959
352.27120
227,908.87897*
0.16742
446.76698
227,908.95902
0.16742
446.76698
227,908.87897*
0.1592*
432.9401*
227,908.87898
0.1592*
432.99203

วิธีที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
EV

EV

GRG2

GRG2

GRG2

GRG2

GRG2

CG, GRG2

GRG2
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
วิธีในการ
ประมาณค่า
NR
ใบยาสูบ
CG
พันธุ์เบอร์
GRG2
เลย์
EV
NR
ปลาแช่เย็น
CG
จนแข็ง
GRG2
EV
NR
ปลาปรุง
CG
แต่ง
GRG2
EV
NR
ปลาสด
CG
หรือแช่เย็น
GRG2
EV
NR
ปลาหมึก
CG
แช่เย็นจน
GRG2
แข็ง
EV
NR
ปลาหมึก
CG
ปรุงแต่ง
GRG2
อื่นๆ
EV
ปลาหมึก
NR
และ
CG
ผลิตภัณฑ์
GRG2
(รวม)
EV
NR
ปลาหมึก
CG
สดหรือแช่
GRG2
เย็น
EV
NR
ปลาหมึก
CG
แห้งใส่
GRG2
เกลือ
EV
ข้อมูล

NUCS 2019

ค่าของสมการวัตถุประสงค์
RMSE
MAPE
692,214.86549*
235.84092*
692,305.70072
260.76428
692,214.86549*
250.56074
692,247.32791
276.64552
1,819,570.97649
0.15625
1,819,571.00886
0.15627
1,819,570.97648*
0.15624*
1,819,571.04746
0.15632
5,221,447.31449
0.06250
5,221,447.33396
0.06250
5221447.31433*
0.06237*
5,221,447.32003
0.06250
662,535.1122*
0.09314
662,535.11412
0.09288
662,535.1122*
0.09287*
662,535.11224
0.09287*
638,816.46527*
0.10526
638,816.46529
0.10528
638,816.46527*
0.10525*
638,816.46683
0.10531
110,273.90579*
0.14975
110,273.90603
0.14970*
110,273.90579*
0.14970*
110,273.90640
0.14970*
665,749.83970*
0.09556
665,749.83972
0.09555
665,749.83970*
0.09547*
665,749.84343
0.09556
73,606.35524
0.68899
73,606.35524
0.68899
73,182.51492*
0.68899
73,182.51492*
0.68492*
19,668.47789*
0.43442
19,668.47791
0.43909
19,668.47789*
0.41116*
19,668.48525
0.41151

MAE
705.34120
705.34755
705.33825*
705.34355
1,193.57488
1,193.63301
1193.49914*
1,193.49992
2,005.39429
2,005.35477
2,003.32457
2003.32316*
714.14360
714.12410
714.11211*
714.11562
683.39902
683.40083
681.9422*
681.94787
281.71580
281.05527
281.04100*
281.04793
704.13316
704.18714
702.03091*
702.03113
232.72935
232.72985
230.73014*
230.73677
122.39861*
122.40008
122.39861*
122.39870

วิธีที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
NR, GRG2

GRG2

GRG2

GRG2

GRG2

GRG2

GRG2

GRG2, EV

GRG2
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
วิธีในการ
ค่าของสมการวัตถุประสงค์
ประมาณค่า
RMSE
MAPE
NR
41,258,939.45754*
0.17610*
แป้งมัน
CG
41,258,939.45754*
0.17610*
สาปะหลัง
GRG2
41,258,939.45754*
0.17610*
EV
41,258,939.45754*
0.17610*
NR
3,172,274.32519*
0.05786*
ผลิตภัณฑ์
CG
3,172,275.56445
0.05803
จากเนื้อไก่
GRG2
3,172,274.32519*
0.05786*
(รวม)
EV
3,172,274.32598
0.05786*
NR
1,358,781.39667*
0.06046*
ผลิตภัณฑ์
CG
1,358,781.39874
0.06057
อาหารจาก
GRG2
1,358,781.39667*
0.06046*
แป้ง
EV
1,358,781.46631
0.06046*
NR
197,165,702.92673*
0.46135
CG
197,165,703.00777
0.46110
มันเส้น
GRG2
197,165,702.92677
0.46108*
EV
197,165,721.46088
0.46109
NR
525,239.95890
7.62155*
เมล็ดปาล์ม
CG
525,239.99365
7.62155*
และเนื้อใน
GRG2
525,239.95887*
7.62155*
เมล็ด
EV
525,239.95888
7.62155*
NR
871,964.89521*
0.21025*
CG
872,462.83361
0.21142
สาคู
GRG2
871,964.89521*
0.21032
EV
873,092.09910
0.21025*
NR
476,437.34329*
0.27378
หางนม
CG
476,439.36807
0.27408
(เวย์)
GRG2
476,437.34330
0.27375*
EV
476,442.40281
0.27375*
หมายเหตุ: * คือวิธีที่ให้ค่าสมการวัตถุประสงค์ต่าที่สุด
ข้อมูล

MAE
5,745.55714
5,745.55713*
5,745.55714
5,745.56454
1,615.01036
1,614.97964
1,614.94726*
1,614.95245
1,016.57275
1,016.52327
1,015.75481*
1,016.31708
12,689.21676
12,686.38311
12,686.3829*
12,686.38516
610.71609
610.71870
609.49416
609.49331*
720.71070
722.36729
719.73769*
720.41975
633.23427
633.29283
592.02869
592.02801*

วิธีที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
CG

GRG2

GRG2

GRG2

GRG2, EV

NR, GRG2

EV

ตารางที่ 2 ค่าของสมการวัตถุประสงค์ที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี NR CG GRG2 และ EV สาหรับข้อมูลมี
แนวโน้มและมีฤดูกาลสาหรับข้อมูลมีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล
วิธีในการ
ค่าของสมการวัตถุประสงค์
วิธีที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ประมาณค่า
RMSE
MAPE
MAE
สูงสุด
179,902.2500462*
0.64935
113,297.5312836*
NR
กุ้งปรุงแต่ง
179,969.52015
0.6493501*
236,427.83099
CG
NR
อื่นๆ
297,542.96968
0.64935
236,394.68661
GRG2
179,903.86620
1.00000
247,259.71875
EV
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
วิธีในการ
ค่าของสมการวัตถุประสงค์
ประมาณค่า
RMSE
MAPE
111,222.5523918*
0.55361
NR
111,532.50996
0.55518
CG
ไก่เนื้อ
111,653.49239
0.5245221*
GRG2
113,003.79563
1.00000
EV
55,951.45241*
0.59870
NR
ช๊อกโก
57,879.27412
0.59867
CG
แลต
94,778.40613
0.59870
GRG2
57,559.49405
0.19486*
EV
597,703.75922*
0.66677
NR
597,886.80433
0.62136*
CG
ถั่วเหลือง
597,887.45082
0.66677
GRG2
601,729.76181
1.00000
EV
173,979.54603*
0.68619
NR
173,987.72942
0.68615*
นมผงขาด
CG
197,850.50742
0.68619
มันเนย
GRG2
174,044.94179
1.00000
EV
529,135.45731*
0.64368
NR
529,143.44847
0.64352
นมและ
CG
997,977.84971
0.64368
ครีมผง
GRG2
529,487.47612
0.22330*
EV
217,585.50973*
0.76463
NR
219,263.05286
0.76455
น้ามัน
CG
219,265.25344
0.76463
ละหุ่ง
GRG2
218,539.74313
0.54256*
EV
136,135.65752*
0.62794
NR
ผลิตภัณฑ์
164,477.24678
0.62790
CG
เนื้อสุกร
174,933.54473
0.62794
GRG2
154,814.58861
0.12775*
EV
83,792.36422
0.59675
NR
พริกไทย
84,034.76361
0.59759
CG
ดาหรือขาว
83,792.36421*
0.59410*
GRG2
83,792.55811
1.00000
EV
315,888.98876*
0.53884
NR
316,078.01560
0.53882
CG
พริกแห้ง
320,815.86660
0.53884
GRG2
320,730.95022
0.41958*
EV
หมายเหตุ: * คือวิธีที่ให้ค่าสมการวัตถุประสงค์ต่าที่สุด
ข้อมูล

NUCS 2019

MAE
46,305.6286633*
46,359.09374
46,359.09694
72,085.64583
73,159.17870
164,218.85778
164,228.05671
56,766.50144*
248,131.14158
252,742.96482
252,743.53771
246,032.63705*
149,133.25773
151,384.63808
151,384.73145
138,734.54644*
738,154.00385
969,621.36565
1,323,113.78238
435,637.62494*
158,585.98000*
208,185.86810
208,193.28712
159,425.83227
136,954.77813
517,747.45596
517,762.27415
110,067.55683*
66,248.35760*
69,121.33034
69,115.55325
78,080.65625
219,983.47983
225,486.75395
225,487.04077
202,194.67127*

วิธีที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
NR

EV

NR, CG, EV

NR, CG, EV

EV

NR

EV

GRG2

EV
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ตารางที่ 3 ค่าของสมการวัตถุประสงค์ที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี NR, CG, GRG2 และ EV สาหรับข้อมูลไม่มี
แนวโน้มแต่มีฤดูกาล
วิธีในการ
ค่าของสมการวัตถุประสงค์
วิธีที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ประมาณค่า
RMSE
MAPE
MAE
สูงสุด
31,213,551.22507
2.39314
23,265,968.72531
NR
31,213,551.22507*
2.41700
23,267,441.83368
CG
กากน้าตาล
CG, GRG2, EV
31,213,551.22508
1.35213*
23,265,934.88956
GRG2
31,213,551.22508
1.35214
23,265,934.73154*
EV
7,626.26602
0.73114*
5,563.51203
NR
กาแฟคั่ว
7,626.26602*
0.73114
5,558.11951
CG
รวมทั้งที่
NR, CG, EV
7,626.26602
0.76482
5,558.11832
GRG2
บดแล้ว
7,626.26602
0.76482
5,558.11489*
EV
74,676.86749*
0.45522*
59,147.31599
NR
กุ้ง
74,676.86750
0.45523
59,147.31599
CG
NR
ก้ามกราม
74,676.86750
0.67471
59,146.38809
GRG2
74,676.86753
0.67471
59,146.37827*
EV
27,394.20170*
0.39233
8,475.73747
NR
27,394.20170
0.39200*
8,475.15625
โคตัวผู้และ
CG
NR, CG, GRG2
27,394.20170
0.62610
8,474.76218*
โคตัวเมีย
GRG2
27,394.20171
0.62610
8,474.86419
EV
538,736.53938*
0.15242
411,731.14018
NR
ต้น
538,736.53939
0.15241*
411,730.80708
CG
กล้วยไม้
NR, CG, EV
538,736.53939
0.39041
411,730.71760
GRG2
(ต้น)
538,736.53939
0.39041
408,120.32454*
EV
127,304,719.10485
0.60426*
100,708,569.01167
NR
127,304,719.10485
0.60426
100,708,490.75228
CG
น้าตาลดิบ
EV
127,304,719.10492
0.69641
100,709,396.16471
GRG2
127,304,719.10485*
0.69634
100,708,257.56107*
EV
หมายเหตุ: * คือวิธีที่ให้ค่าสมการวัตถุประสงค์ต่าที่สุด
ตารางที่ 4 ค่าของสมการวัตถุประสงค์ที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี NR CG GRG2 และ EV สาหรับข้อมูลไม่มี
แนวโน้มและไม่มีฤดูกาล
วิธีในการ
ค่าของสมการวัตถุประสงค์
วิธีที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ประมาณค่า
RMSE
MAPE
MAE
สูงสุด
15025.33850*
6.68006
5,400.92366
NR
15025.33850*
6.68006
5,400.92378
CG
กระบือ
GRG2, EV
15,113.26450
5.19165*
4727.13684*
GRG2
15,113.26450
5.19165*
4727.13684*
EV
131542.03434*
10.99221*
41020.15976*
NR
131542.03434*
10.99221*
41,020.15999
กาแฟดิบยัง
CG
NR, GRG2
131542.03434*
10.99221*
41020.15976*
ไม่ได้คั่ว
GRG2
131542.03434*
10.99221*
41,020.16824
EV
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
วิธีในการ
ค่าของสมการวัตถุประสงค์
ประมาณค่า
RMSE
MAPE
330,107.60339*
0.24493*
NR
กุ้งปรุงแต่ง
330,107.60339*
0.24493*
CG
บรรจุ
330,107.60339*
0.24493*
GRG2
ภาชนะ
330,107.60339*
0.24493*
EV
182,918,981.58193*
0.18583*
NR
182,918,981.58193*
0.18583*
CG
ข้าว(รวม)
182,918,981.58193*
0.18583*
GRG2
182,918,981.58193*
0.18583*
EV
168,579.90386*
0.73626*
NR
168,579.90386*
0.73626*
ข้าวสาลี
CG
ดูรัม
168,579.90386*
0.73626*
GRG2
168,579.90386*
0.73626*
EV
22,748,775.07644*
0.55142
NR
22,748,775.07645
0.55142
ไม่มี
CG
22,748,775.07644*
0.41310*
แอลกอฮอล์
GRG2
22,748,775.07645
0.41310*
EV
23,372,246.61*
0.21739*
NR
23,372,246.61*
0.21739*
มี
CG
23,372,246.61*
0.21739*
แอลกอฮอล์
GRG2
23,372,246.61*
0.21739*
EV
16,033,527.68000*
0.59686
NR
น้ามัน
16,033,527.68000*
0.59686
CG
ปาล์ม
16,033,527.68000*
0.49974*
GRG2
(รวม)
16,033,527.68000*
0.49974*
EV
1,389,385.46369*
0.29931*
NR
ปลามีชีวิต
1,389,385.46369*
0.29931*
CG
(หลาย
1,389,385.46369*
0.29931*
GRG2
หน่วย)
1,389,385.46369*
0.29931*
EV
1,458,525.55731
0.20713
NR
ปลาแห้งใส่
1,458,525.55731
0.20713
CG
เกลือ
1,314,849.02814*
0.18313*
GRG2
1,314,849.02815
0.18313*
EV
3,184,811.27193*
1.21530*
NR
3,184,811.27193*
1.21530*
CG
สุกร
3,184,811.27193*
1.21530*
GRG2
3,184,811.27194
1.21530*
EV
หมายเหตุ: * คือวิธีที่ให้ค่าสมการวัตถุประสงค์ต่าที่สุด
ข้อมูล

NUCS 2019

MAE

วิธีที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

245119.06440*
245,119.06524
NR, GRG2
245119.06440*
245,119.06458
137,676,723.75793
137,676,723.79889
GRG2
137,676,723.70483*
137,676,723.72929
61,908.41462
61,908.41554
GRG2
57,685.44651*
57,685.44762
14,032,293.89385
14,032,293.52151
GRG2
14,032,287.54425*
14,032,287.56908
8,647,287.26600
8,647,287.55500
EV
8,647,287.27500
8,647,287.25800*
11,248,274.48000*
11,248,274.85000
EV
11,248,274.53000
11,248,274.48000*
341,731.97895*
341,731.97895* NR, CG, GRG2,
341,731.97895*
EV
341,731.97895*
1,108,234.62105
1,108,234.62105
GRG2
1,008,910.84823*
1,008,910.84868
350,984.55637
350,984.54943*
CG
350,984.55637
350,984.71129
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ตารางที่ 5 สรุปผลประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์สาหรับวิธี NR, CG, GRG2, EV
ประเภทข้อมูล
ข้อมูลมีแนวโน้มและมี
ฤดูกาล
ข้อมูลมีแนวโน้มแต่ไม่มี
ฤดูกาล
ข้อมูลไม่มีแนวโน้มแต่มี
ฤดูกาล
ข้อมูลไม่มีแนวโน้มและไม่มี
ฤดูกาล

วิธีการประมาณค่าที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด

จานวนชุดที่มีจานวนครั้ง
มากที่สุดที่ทาให้ค่าความ
แม่นยามากที่สุด

ร้อยละของจานวนชุดที่มี
จานวนครั้งมากที่สุดที่ทา
ให้ค่าความแม่นยามาก
ที่สุด

GRG2

22

81.48

EV

6

60.00

NR, CG, EV

4

75.00

GRG2

8

72.73

5. สรุปและอภิปรายผล
วิธี NR และ CG มีประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์สาหรับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล วิธี GRG2 มี
ประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์ สาหรับข้อมูลที่มีแนวโน้มและฤดูกาล และ ข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มและไม่มีฤดูกาล
วิธี EV มีประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์สาหรับข้อมูลที่มีแนวโน้มแต่ไม่ มีฤดูกาล และข้อมูลไม่มีแนวโน้มแต่ มี
ฤดูกาล ซึ่งสรุปได้ว่า วิธีในการประมาณค่ าพารามิเตอร์ ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เ อกเซลล์ 2016 มีประสิทธิภาพในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์มากกว่าวิธีในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลล์ 2007 เนื่องจากสามารถ
ให้ค่าความแม่นยาสูงที่สุดสาหรับข้อมูลทั้ง 4 รูปแบบ
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มและเพื่อพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรค
ระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง โดยใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ ค่าฝุ่นละอองจาก
กรมควบคุมมลพิษ และจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ จากกระทรวงสาธารณสุข โดยค่าฝุ่นละออง ข้อมูลตั้งแต่เดื อน
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 74 เดือน จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมี ข้ อมู ล
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รวม 34 เดือน โดยผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1
ชุดเรียนรู้ ชุดที่ 2 ชุดทดสอบ วิธีการพยากรณ์ทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ วิธีการทาให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียล และวิธีบอกซ์ –เจนกินส์
และวิธีพยากรณ์รวม สาหรับตรวจสอบความแม่นของตัวแบบพยากรณ์ ด้วยเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลั งสอง
เฉลี่ยที่ต่าที่สุด ผลวิจัยพบว่า ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลาปาง
เหมาะสมกับวิธีการทาให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเซียลวิธีโฮลท์–วินเทอร์ แบบบวก ส่วนค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงราย เหมาะสมกับวิธีพยากรณ์รวม เนื่องจากมีค่าเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลั ง
สองเฉลี่ยที่ต่าที่สุด
คาสาคัญ: ค่าฝุ่นละออง, การพยากรณ์, ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

1. บทนา
ประเทศไทยมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทาให้ประเทศไทยมี ความเหมาะสมอย่างยิ่ง
สาหรับทาการเกษตร และมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน สภาพอากาศที่เป็นเขตร้อนชื้นผนวกกับการประกอบอาชี พ การ
เกษตรกรต่าง ๆ ที่มีการเผาซากพืช และการใช้ชีวิตประจาวันอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมี มีหลายรูปแบบ เช่น
ฝุ่นละอองจากลมพายุ ไฟไหม้ป่า และที่เป็นตัวการณ์หลักคือ ยานพาหนะและ โรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศเกิด จาก
อากาศมีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติ เป็นเวลานานพอที่จะทาให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน
ต่าง ๆ จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและร่วมถึง พื้นที่ ภาคเหนือที่กาลังเผชิญ อยู่คื อ
มลพิษทางอากาศที่มาจาก ฝุ่นละออง ปัญหามลพิษฝุ่นละอองของภาคเหนือทั้งหมดนั้นเกิดจาก ปัญหาหมอกควันไฟที่ เกิดขึ้น
จากการเผา เพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร เป็นชนวนเหตุสาคัญ เกษตรกรส่วนใหญ่จาเป็นต้องเตรียมพื้นที่ทาการเกษตรเพื่ อ
เพาะปลูกพืชในฤดูฝนที่จะมาถึง แต่มีการเผามากเกินความควบคุม จนทาให้ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมีสูงมาก
ภาคเหนือ เป็นภาคที่อยู่ตอนบนของประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขามากกว่าภาคอื่ น ๆ ซึ่งมีทรัพย์กรที่
หลากหลาย และมีการทาอาชีพทางการเกษตรมากมาย เพราะมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม นอกจากนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
จึงทาให้มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก แต่ในปัจจุบันพบปัญหาฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลัก ฝุ่น
ละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวมนุษย์ มีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ซึ่งเป็นกลุ่มของโมเลกุล ไปจนถึงขนาดใหญ่ กว่ า
500 ไมครอน ซึ่งเป็นฝุ่นทรายขนาดใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ไม่ว่าจะเป็นขนาด ใดก็ ถือว่ าเป็ นมลพิ ษทั้ง สิ้น ซึ่งสาม
จังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงสุด ในภาคเหนือของประเทศไทย คือ เชียงใหม่ เชียงราย และลาปาง โดยที่สาม
จังหวัดนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดิ นหายใจมากที่สุด ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากฝุ่ นละอองที่มากเกิ นไป และส่งผลเสี ย ต่ อ
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สุขภาพของประชาชนในจังหวัดอย่างมาก และต้องรีบเร่งแก้ไขด่วนเพราะจานวนผู้ป่วยสูงมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ และจะส่งผล
อื่น ๆ มากมายในอนาคต
ผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลาปาง มี
ประมาณที่สูงขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่มีจานวนผู้ป่วยถึง 197,642 คน จังหวัดเชียงรายมีจานวนผู้ป่ วย
สูงถึง 166,721 คน จังหวัดลาปางมีจานวนผู้ป่วยสูงถึง 96,570 คน โรคระบบทางเดินหายใจ เป็น โรคที่เกิดจากความผิ ดปกติ
ของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจและปอด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเด็ก และผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่า และมีโอกาสที่จะเป็ น
วัณโรค ซึ่งทาให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย และมีปัญหาต่อการดาเนินชีวิต สาเหตุของโรคอาจเกิดจากการติ ดเชื้ อ
ไวรัส เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม นอกจากนี้อาจเกิดจากภูมิแพ้ (กระทรวง
สาธารณสุข , 2561) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลกระทบมาจากฝุ่ นละอองที่ เป็ นปั ญหาที่ กาลังเกิด ขึ้ นในพื้ นที่ภ าคเหนื อ ซึ่งจัง หวั ด
เชียงใหม่ เชียงราย และ ลาปาง ก็มีค่าฝุ่นละอองสูงที่สุดในภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2560
ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองในภาคเหนือ ปี 2560 พบว่า จังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาคื อ
จังหวัดลาปาง และจังหวัดเชียงราย ตามลาดับ ซึ่งฝุ่นละออง ควัน เขม่า เถ้า ที่เกิดขึ้นจากการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิด ความ
เดื อดร้ อน และส่ ง ผลกระทบต่ อระบบทางเดินหายใจ ที่ ค รอบคลุ มพื้ นที่ กว้ าง หรื อเรี ย กอี กอย่ างหนึ่ ง ว่ า มลพิ ษข้ ามแดน
(Transboundary Pollution) นอกจากนี้ค วันที่เ กิดขึ้ นจากการเผาเศษพื ชหรื อขยะมู ลฝอยถ้าเกิด ขึ้ นในบริเ วณริ มเส้ น ทาง
จราจรจะไปบดบังทัศนวิสัยและอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนทาให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ การเผาในที่โล่งเกิด
จาก 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเกิดไฟป่า การเผาเศษวัสดุการเกษตร และการเผาขยะมูลฝอยชุมชน เมื่อ มลพิษเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจ จะเกาะตัวหรือตกตั วได้ ใ นส่ วนต่ าง ๆ ของระบบทางเดินหายใจ และโอกาสเกิ ดโรคระบบทางเดิ นหายใจ
เนื่องจากติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ (กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักอนามัย กทม., 2561) เพื่อที่จะทาให้ทราบแนวโน้มของจานวนผู้ป่ วย
ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และวิธีการพยากรณ์เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้รู้ถึงข้อมูลเหล่านี้ได้
การพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ คือ ทานายการเหตุการณ์ หรือการคาดคะเน
สภาพต่าง ๆ ในอนาคตของค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถ
วางแผนในการแก้ไขปัญหาของฝุ่นละอองที่สูงขึ้นในภาคเหนือทาให้ฝุ่นละอองนั้นลดลงและยังสามารถศึกษาดูได้อีกว่าเมื่ อฝุ่ น
ละอองลดลงแล้วจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมีแนวโน้มลดลงด้วยหรือไม่ ซึ่งการพยากรณ์จะอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้ นใน
อดีต และผนวกกับความรู้ความสามารถที่ผู้พยากรณ์จะสามารถพยากรณ์ เพื่อที่จะสามารถพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและผู้ป่วย
โรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจาหวัดลาปางได้
ผู้วิจัยจึงดาเนินการพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดลาปาง โดยทาการพยากรณ์ด้วยวิธีก ารทางสถิติทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ การพยากรณ์โดยวิธีการทาให้เรี ยบ
เอกซ์โพเนนเชีย ล (Exponential Smoothing Methood) วิธีบอกซ์- เจนกินส์ (Box-Jenkins Method) และวิธีพยากรณ์
รวม พร้ อมตรวจสอบความแม่ นย าให้ มีค วามเหมาะสมส าหรั บ การพยากรณ์ จานวนผู้ ป่ วยโรคระบบทางเดินหายใจและ
ค่าฝุ่นละออง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มของค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และ
ลาปาง
2. เพื่อพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลาปาง

3. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
และลาปาง ประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ของเขตประชากร ขอบเขตตัวแปร และขอบเขตระยะเวลา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตประชากร
ประชากรที่นามาศึกษาครั้งนี้ คือค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดลาปาง
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ขอบเขตตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ช่วงเวลาการเกิด ค่าฝุ่นละอองของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และ
ลาปาง
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
และจังหวัดลาปาง
ขอบเขตระยะเวลา
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจานวนโรคระบบทางเดินหายใจ จากกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลค่าฝุ่น
ละออง จากกรมควบคุมมลพิษ ค่าฝุ่นละออง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) รวม
ทั้งสิ้น 74 เดือน จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมีข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 รวม 34 เดือน ทาการรวบรวมข้อมูลค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดลาปาง และทาการแบ่งข้อมูลออกเป็นสองชุดและวิเคราะห์สร้างสมการพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวน
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาปาง โดยทาการพยากรณ์โดยทดสอบแนวโน้ ม
ทดสอบฤดูกาล วิธีการพยากรณ์ปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลวิธีการพยากรณ์บอกซ์ -เจนกินส์ วิธีการพยากรณ์รวม โปรแกรม
สาเสร็จรูปทางสถิติ และทาการตรวจสอบความแม่นยาของการพยากรณ์ โดยพิจารณาจากค่า RMSE ต่าที่สุด

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการทดสอบแนวโน้มและความผันแปรตามฤดูกาล ของค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลาปาง
ผู้วิจัย ได้นาข้อมูล มาทดสอบแนวโน้มโดย วิธีแดเนียล และทดสอบฤดูกาลโดยวิธีครัสคาลวัลลิส เพื่อหาวิธีพยากรณ์
ที่เหมาะสมในแต่ละวิธี การพยากรณ์ดังต่อไปนี้ ผลการทดสอบพบว่า การทดสอบแนวโน้มและความผันแปรตามฤดูกาล ของ
ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง ซึ่ง พบว่ า
ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง มีแนวโน้ม
และความผันแปรตามฤดูกาล
5.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบและการพยากรณ์ของค่าฝุ่น ละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง โดยวิธีการทาให้เรียบเอกซ์โพเนเซียล
จากผลการทดสอบแนวโน้มและทดสอบความผันแปรตามฤดูกาล พบว่า ข้อมูลของค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วย
โรคระบบทางเดินหายใจของจั งหวัด เชีย งใหม่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดลาปางโดยค่ าฝุ่ นละอองมีข้ อมูล ตั้ง แต่เ ดื อน
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) โดยจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมีข้อมูล ตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) มีส่วนประกอบของแนวโน้มและความผันแปรตาม
ฤดูกาล ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการทาให้เรี ยบเอกซ์โพเนนเชียลของโฮลต์ -วิ นเทอร์ ได้ตัวแบบการพยากรณ์ ซึ่งค่าฝุ่นละอองและ
จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง โดยวิธีทาให้เรียบเอกซ์โพเนน
เชียลแบบโฮตส์-วินเทอร์ แบบบวก มีค่า RMSE ต่าที่สุด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวแบบการพยากรณ์ค่ าฝุ่ นละอองและจานวนผู้ป่ วยโรคระบบทางเดิ นหายใจ โดยวิธีทาให้เรี ยบเอกซ์โ พเนน
เซียลของโฮลต์-วินเทอร์
เรื่อง
จังหวัด
แบบ
ตัวแบบการพยากรณ์
ค่าฝุ่น
เชียงใหม่
บวก Ŷtm  L t  mb t  Stms
ละออง
โดยที่
L t  0.060  Yt  Sts   1  0.060  L t1  b t1

St  7.094  105  Yt  L t   1  7.094  105  Sts

b t  3.456  108  L t  L t1   1  3.456  108  b t1
เชียงราย

บวก

Ŷtm  L t  mb t  Stms
โดยที่
L t  0.096  Yt  Sts   1  0.096  L t1  b t1

St  5.800  105  Yt  L t   1  5.800  105  Sts

b t  9.652  107  L t  L t1   1  9.652  107  b t1
ลาปาง

บวก

Ŷtm  L t  mb t  Stms

โดยที่

L t  0.703  Yt  Sts   1  0.703 L t1  b t1

St  1.208  105  Yt  L t   1  1.208  105  S ts

b t  5.071  106  L t  L t1   1  5.071  106 b t1

จานวน
ผู้ป่วยโรค
ระบบ
ทางเดิน
หายใจ
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บวก

Ŷtm  L t  mb t  Stms

โดยที่
L t  0.130  Yt  Sts   1  0.130 L t1  b t1

St  0.001 Yt  L t   1  0.001 Sts
b t  b t1

หน้า 219

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

ตารางที่ 1 (ต่อ)
เรื่อง
จังหวัด
เชียงราย

แบบ
บวก

Ŷtm  L t  mb t  Stms

ตัวแบบการพยากรณ์

โดยที่
L t  0.321 Yt  Sts   1  0.321L t1  b t1
St  0.001 Yt  L t   1  0.001 Sts
b t  0.002  L t  L t1   1  0.002 b t1

ลาปาง

บวก

Ŷtm  L t  mb t  Stms
โดยที่

L t   Yt  Sts   b t1
St  0.001 Yt  L t   1  0.001 Sts
b t  0.001 L t  L t1   1  0.001b t1

5.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบและการพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาปาง
การวิเคราะห์ตัวแบบการพยากรณ์ค่ าฝุ่ นละอองของจัง หวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาปาง โดยค่าฝุ่ น
ละอองมีข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมกับข้อมู ล
ชุดนี้ และมีสมการประชากรดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล และตัวแบบพยากรณ์วิธีบอก-เจนกินส์ ของค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง
เรื่อง
จังหวัด
ตัวแบบพยากรณ์
Ŷt  1.015Yt1  0.97Yt2  0.878Yt12  2.165Yt13
ค่าฝุ่นละออง เชียงใหม่ ARIMA(2,2,1)
xSARIMA(1,0,0)
2.73Yt14  0.523Yt3  0.865Yt15  0.976e t1

จานวนผู้ป่วย
โรคระบบ
ทางเดิน
หายใจ

เชียงราย

ARIMA(2,1,0)
xSARIMA(2,1,0)

Ŷt  0.156Yt12  0.095Yt1  1.863Yt13  0.063Yt24
1.716Yt25  0.781Yt36  0.074Yt37  1.095Yt2
0.171Yt14  0.069Yt26  0.855Yt38

ลาปาง

ARIMA(0,1,1)
xSARIMA(2,1,0)

Ŷt  0.138Yt12  Yt1  0.138Yt13  0.11Yt24
0.11Yt25  0.752Yt36  0.752Yt37  0.363et1

เชียงใหม่

ARIMA(0,1,1)
xSARIMA(0,1,0)
ARIMA(0,1,0)
xSARIMA(1,1,0)

Ŷt  Yt12  Yt1  Yt13  0.728et1

ARIMA(0,1,0)
xSARIMA(1,0,0)

Ŷt  Yt1  0.932Yt12  0.932Yt13

เชียงราย
ลาปาง
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5.4 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารพยากรณ์ ร วมของค่ าฝุ่ น ละอองและจานวนโรคระบบทางเดิ น หายใจของจั งหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง โดยวิธีพยากรณ์รวม
จากการวิเคราะห์ตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการทาให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเซียล และวิธีบอกซ์ และได้ค่า เจนกินส์พยากรณ์แล้ว ทางผู้วิจัยจึงต้องการที่จะหาวิธีพยากรณ์เพิ่มเติม คือวิธีพยากรณ์รวม ที่นาค่าพยากรณ์ของวิธี การทาให้เรียบ
แบบเอกซ์โพเนนเซียล และวิธีบอกซ์ เจนกินส์ มาถ่วงน้าหนักด้วยการผกผันของรากที่สองของผลรวมของความคลาดเคลื่อน กาลังสอง ซึ่งการพยากรณ์รวมเป็ นวิ ธีประยุ กต์ที่มีการรวมค่าพยากรณ์ตั้งแต่ส อง วิธี ทาให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยลง 2
สาหรับการกาหนดค่าถ่วงน้าหนัก จะกระทาภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผลรวมของค่าถ่วงน้าหนักเท่ากับ w1  w 2  1 จึงนามา
แทนค่าในสมการพยากรณ์รวม Ŷt  w1Ŷ1t  w 2 Ŷ2t ดังตาราง 3
ตารางที่ 3 ตัวแบบพยากรณ์รวมของค่าฝุ่นละอองและจานวนโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดลาปาง
เรื่อง
จังหวัด
ตัวแบบ
ค่าฝุ่นละออง
เชียงใหม่
Yˆt  0.912Yˆ1t  0.088Yˆ2t
เชียงราย
ลาปาง
จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เชียงใหม่
เชียงราย
ลาปาง

Yˆt  0.956Yˆ1t  0.044Yˆ2t
Yˆt  0.703Yˆ1t  0.297Yˆ2t
Yˆt  0.653Yˆ1t  0.347Yˆ2t
Yˆt  0.830Yˆ1t  0.170Yˆ2t
Yˆt  0.873Yˆ1t  0.127Yˆ2t

5.5 การตรวจสอบความแม่นยาของการพยากรณ์
จากการวิเคราะห์การพยากรณ์วิธีการทาให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเซียล วิธีบอกซ์ -เจนกินส์ และวิธีพยากรณ์รวม โดย
แต่ละวิธีได้ตัวแบบพยากรณ์ และค่าพยากรณ์ นาค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (RMSE) ผลการวิเคราะห์
การตรวจสอบความแม่นยาของการพยากรณ์ดังตาราง 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความแม่นยาของการพยากรณ์
ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย
เรื่อง
จังหวัด
วิธีการทาให้เรียบแบบเอกซ์โพเนน
วิธีบอกซ์-เจอนกินส์
วิธีพยากรณ์รวม
เซียล
ค่าฝุ่นละออง เชียงใหม่
8.735
22.362
8.953
เชียงราย
12.060
18.391
10.523
จานวนผู้ป่วย
โรคระบบ
ทางเดินหายใจ
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ลาปาง
เชียงใหม่

9.615
2,443.203

13.229
4,516.933

10.245
3,015.77

เชียงราย

1,984.227

4,140.708

1,579.97

ลาปาง

1,024.816

3,626.336

1,219.96
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6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ของจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวโน้มและพยากรณ์ของค่าฝุ่นละอองและจานวน
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปางซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
การพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดลาปาง โดยศึกษาแนวโน้มและฤดู กาลพบว่ า ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่ วยโรคระบบทางเดิ นหายใจ ของจัง หวั ด
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง มีส่วนประกอบของแนวโน้มและฤดูกาล โดยใช้วิธี 3 วิธีคือ วิธีการทาให้เรียบ
แบบเอกซ์โพเนนเชียล วิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีพยากรณ์รวม โดยพิจารณาจากค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลั งสอง
เฉลี่ย สรุปผลการวิจัยได้ว่า ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลาปาง
เหมาะสมกับวิธีทาให้เรียบเอกซ์โพเนนเซียลของโฮลต์-วินเทอร์ แบบบวก ส่วนค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดิ น
หายใจของจังหวัดเชียงราย เหมาะสมกับวิธีพยากรณ์รวม เนื่องจากมีค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยต่าที่สุด

7. เอกสารอ้างอิง
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การพยากรณ์ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุน่ ละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้การพยากรณ์ร่วม
Forecasting the data of monthly average concentration value of Particulate
Matter 10 micron (PM10) using Combined Forecasting
ดวงลดา พุฒใจกา, ดลภาค พรนพรัตน์ และ วฐา มินเสน*
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
*Corresponding Author: wathaminsan@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 3 วิธี คือ วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์
โพเนนเชียลฤดูกาล (Simple Seasonal Exponential Smoothing: SSES) การพยากรณ์แบบคลาสสิกวิธีการใช้ตัวแปรดัมมี่
ในการวั ด อิ ท ธิ พ ลของฤดู กาล (Seasonal Regression: SR) และการพยากรณ์ ร่ วมโดยการนาค่ าพยากรณ์ แ ต่ ล ะวิ ธีม าหา
ค่ า พยากรณ์ ร่ ว ม (Combination of Seasonal Regression and Simple Seasonal Exponential Smoothing: CSR–
SSES) ของข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้ค่าที่ได้
จากการหาค่าที่ เหมาะสมที่สุ ดด้วยขั้นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณู ดอกไม้ (FPA) ในการประมาณค่ าพารามิ เตอร์ในแต่ละวิ ธี
ข้อมูลที่นามาใช้สาหรับเปรียบเทียบเป็นข้อมูลชุดทดสอบ (Testing Set) ของ PM10 จานวน 19 สถานี ซึ่งข้อมูลชุดทดสอบเป็น
ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ คือ
ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่มีค่าต่าที่สุด ผลการศึกษาพบว่า วิธี
CSR–SSES มี ค่า RMSE ต่าที่สุ ดจานวน 11 สถานี และวิธี SSES มีค่ า RMSE ต่ าที่สุด จานวน 8 สถานี ดังนั้น การพยากรณ์
ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยวิธี CSR–SSES เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมสาหรับข้อมูลชุดนั้นๆมากกว่าวิธี SSES และวิธี SR
คาสาคัญ: การพยากรณ์ร่วม, ฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน, วิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม้
Abstract
The objective of this study is to compare the performance of 3 models: Seasonal Regression (SR),
Simple Seasonal Exponential Smoothing (SSES) and Combination of Seasonal Regression and Simple
Seasonal Exponential Smoothing (CSR-SSES) by using the most appropriate value from Flower pollinators
(FPA) for estimating parameters in each method to forecasting the data of monthly average concentration
value of Particulate Matter 10 micron )PM10(. The testing set consists of PM10 data from 19 stations from
January 2017 to December 2017. The models were compared using the Root Mean Square Error (RMSE).
The results show that CSR-SSES gave the lowest RMSE value in 11 stations and SSES gave the
lowest RMSE value in 8 stations. Therefore, CSR-SSES is more appropriate than SSES and SR for our data
set.
Keywords: Combined Forecasting, Particulate Matter 10 micron )PM10(, Flower Pollination
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1. บทนา
ปั จจุ บั น ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ จ านวนมาก และมี
การเปลี่ย นแปลงในด้ านต่ างๆมากมาย รวมไปถึ งด้านการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ ที่ ส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและ
สิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทยอย่ างมาก โดยเฉพาะปั ญ หามลพิ ษทางอากาศที่ เป็ นปั ญ หาหลั ก ปั ญ หามลพิ ษจากสภาวะ
หมอกควัน และปั ญ หาฝุ่ นละอองในบริ เวณที่ มีการจราจรที่ ห นาแน่ น หรื อในเขตอุ ต สาหกรรมต่ างๆ (กรมอนามั ย และ
กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข , 2558) ฝุ่ นละอองโดยทั่ วไปกาเนิ ด มาจาก 2 แหล่ ง คื อ ฝุ่ นละอองที่ เกิ นขึ้ น ตาม
ธรรมชาติ อาทิ เช่ น ดิ น ทราย และ หิ น เป็ น ต้ น และ ฝุ่ นละอองที่ เกิ ด จากกิ จกรรมที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ างขึ้ น อาทิ เช่ น ฝุ่ นจาก
การคมนาคมขนส่งและจราจร ฝุ่นจากการก่อสร้าง และฝุ่นจากการประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้ น ซึ่งปั ญหาฝุ่นละอองเป็ น
ปัญหาที่ส่งผลผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ไมครอน 10
(PM10) นั้ นเป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพมนุษย์ เพราะสามารถแทรกตัวลึกเข้าไปถึง ระบบทางเดิ นหายใจ แล้วนาอั นตรายเข้าสู่
ร่างกายได้ และยังมีผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองทาให้มองเห็นได้ลดลงอีกด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)
เนื่ องด้วยปัญ หาดังกล่าวท าให้การพยากรณ์ มีบทบาทสาคั ญ ที่จะช่วยในการคาดการณ์ เหตุการณ์ ที่อาจจะเกิ ดขึ้ น
ในอนาคตทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว ซึ่ ง การพยากรณ์ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ การพยากรณ์ เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น
การพยากรณ์ ที่ ผู้ พ ยากรณ์ ใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ ห รือวิ จารญาณในการพยากรณ์ โดยส่วนมากจะใช้เมื่ อ
ไม่ มี ข้ อ มู ล ในอดี ต หรื อ มี น้ อ ยหรื อ เป็ น การพยากรณ์ ร ะยะยาวที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ในอดี ตไม่ ไ ด้ และการพยากรณ์ เ ชิ ง ปริ ม าณ
เป็ นการพยากรณ์ ที่ ใช้ ข้ อ มู ล ในอดี ต ที่ เก็ บ รวบรวมอย่ างต่ อเนื่ องเป็ น หลั ก ในการพยากรณ์ (ทรงศิ ริ , 2549) ในปั จจุ บั น
วิธีการพยากรณ์ นั้นมี มากมายรวมไปถึ ง การพยากรณ์ ร่ วม ที่ เป็ น อี กวิ ธีห นึ่ ง ที่ ถู กนามาใช้ ในการพยากรณ์ เช่ น วรางคณา
(2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ระหว่างวิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการทาให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฤดูกาล
อย่างง่าย และวิธีการพยากรณ์ร่วมสาหรับการพยากรณ์อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการทาให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอย่างง่าย และ
วิธีการพยากรณ์ ร่วมระหว่างวิธีบ อกซ์ -เจนกินส์ และวิธีการท าให้เรีย บแบบเอ็กซ์โพเนนเชีย ลที่ มีฤ ดูกาลอย่างง่ าย โดยการ
คัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมจะใช้เกณฑ์ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่าที่สุด พบว่า วิธีการพยากรณ์
ร่วมมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุดเนื่องจากมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เฉลี่ยที่ต่าที่ สุด เท่ากับ
2.1631 และมีตัวแบบพยากรณ์ คือ Yt  1.397630  0.146846Y1t  1.098697Y2t วรางคณา (2559) ได้ศึกษาการพยากรณ์
ราคาข้ าวเปลือกเจ้ าความชื้น 15% ซึ่ งงานวิจัยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อสร้างตัวแบบพยากรณ์ ที่ เหมาะสมกั บ อนุ กรมเวลาราคา
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% โดยใช้อนุ กรมเวลาราคาข้ าวเปลื อกเจ้าความชื้น 15% จากเว็บ ไซต์ ของสานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตรส าหรั บ การสร้ างตั วแบบพยากรณ์ ด้ วยวิ ธีบ อกซ์ -เจนกิ นส์ วิธีการปรั บ เรีย บด้ วยเส้ น โค้ ง เลขชี้ ก าลั ง ของโฮลต์
วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังที่มีแนวโน้มแบบแดม และวิธีการพยากรณ์ร่ วมระหว่างวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลข
ชี้กาลังของโฮลต์และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังที่มีแนวโน้ มแบบแดม โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา คือ ร้อยละ
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลัง
สองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่ต่าที่สุด พบว่า วิธีบอกซ์-เจนกินส์ มีค่า MAPE เท่ากับ 2.9222 และ RMSE
เท่ ากั บ 246.4396 วิ ธีก ารปรั บ เรี ย บด้ วยเส้ น โค้ งเลขชี้ กาลั ง ของโฮลต์ มีค่ า MAPE เท่ ากั บ 2.5540 และ RMSE เท่ ากั บ
245.7539 วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ กาลังที่ มีแนวโน้มแบบแดมมี ค่า MAPE เท่ ากับ 2.1831 และ RMSE เท่ากั บ
190.0336 และวิธีการพยากรณ์ร่วมมีค่า MAPE เท่ากับ 2.1709 และ RMSE เท่ากับ 187.4757 ดังนั้น วิธีการพยากรณ์ร่วมจึง
มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์จาเป็นจะต้องหาค่าพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมที่สุด เพื่ อที่จะได้ ผลลัพ ธ์ที่ดีที่ สุด ซึ่งการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ เหมาะสมที่ สุดนั้ นสามารถทาได้หลายเทคนิ ค
โดยหนึ่งในเทคนิคนั้นคือ ขั้นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม้ (Flower Pollination: FPA) ที่ถูกนาเสนอโดย Yang (2012)
ซึ่ ง ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารถ่ า ยละอองเรณู ดอกไม้ เป็ น วิ ธี จ าลองหรื อ เลี ย นแบบกระบวนการถ่ า ยละอองเรณู ของดอกไม้
ในธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ คือ การถ่ายละอองเรณู ด้วยตนเอง (Self-pollination) และการถ่ายละอองเรณู
แบบไขว้ (Cross-pollination) โดยเดชา และ สุภาภรณ์ (2560) ได้นาไปประยุกต์ใช้ในการใช้แก้ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดไม่เชิง
เส้นแบบเฟ้นสุ่มที่เป็นปัญหามาตรฐานจานวน 8 ปัญหาโดยนาวิธี FPA ไปเปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic
Algorithm: GA) และการหาค่ าเหมาะที่ สุ ด แบบฝู ง อนุ ภ าค (Particle Swarm Optimization: PSO) ซึ่ ง ผลออกมาพบว่ า
วิธี FPA มี ป ระสิ ท ธิภ าพที่ เ หนือกว่ า GA และ PSO ตามล าดั บ และศุ ภรดา และ คณะ (2560) ได้ ศึ กษาการพยากรณ์ ด้ วย
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การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังแบบโฮลท์-วินเทอร์โดยใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยขั้นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณู
ดอกไม้ซึ่งงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการสร้างตัวแบบและการพยากรณ์ การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังแบบ
โฮลท์ -วินเทอร์ (Holt-Winters Exponential Smoothing Method: HWS) ด้วย 2 วิธี คื อ ขั้นตอนวิ ธีการถ่ายละอองเรณู
ดอกไม้ (FPA) และ วิธีเจเนอรั ลรีดิ วซ์เกรเดี ยน (Generalized Reduced Gradient: GRG2) ของข้ อมูล ปริ มาณการส่ งออก
สิ น ค้ า เกษตรรายเดื อ นจากเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก เศรษฐกิ จ การเกษตร จ านวน 7 ชุ ด โดยใช้ เ กณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา คื อ
ค่าคลาดเคลื่อนสัมบู รณ์ เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) ที่ให้ ค่าต่าที่ สุดเป็ นเกณฑ์ พบว่า วิธี FPA มีค่า MAE ต่ากว่ า
วิธี GRG2 จานวน 5 ชุด ดังนั้น ตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยวิธี FPA มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบการพยากรณ์
ข้อมูลวิธี GRG2 โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้ วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลฤดูกาล ซึ่งเป็นวิธีการสร้างตัวแบบสาหรับอนุกรม
เวลาที่ มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากฤดูกาล การพยากรณ์แบบคลาสสิ กด้วยวิธีการใช้ตัวแปรดัมมี่ในการวัดอิทธิพ ลของฤดูกาล
ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อศึกษาอิทธิพลของฤดูกาล (ทรงศิริ, 2549) และได้นาวิธีปรับให้
เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลฤดูกาลและการพยากรณ์แบบคลาสสิกด้วยวิธีการใช้ตัวแปรดัมมี่ในการวัดอิทธิพลของฤดูกาลมาทา
การพยากรณ์ร่วมโดยการนาค่าพยากรณ์แต่ละวิธีมาหาค่าพยากรณ์ร่วม เพื่อที่จะได้ค่าพยากณ์ใหม่ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนที่
น้อยที่สุด
ดังนั้นผู้วิจัยจึ งมีความสนใจที่ จะเปรีย บเทีย บประสิทธิ ภาพของการพยากรณ์ 3 วิธี คือ วิธีป รับให้ เรีย บแบบเอ็กซ์
โพเนนเชี ยลฤดูกาล (Simple Seasonal Exponential Smoothing: SSES) การพยากรณ์ แบบคลาสสิ กด้ วยวิธีการใช้ตั ว
แปรดัมมี่ในการวัดอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonal Regression: SR) และการพยากรณ์ร่วมโดยการนาค่าพยากรณ์แต่ละวิธี
มาหาค่าพยากรณ์ ร่วม (Combination of Seasonal Regression and Simple Seasonal Exponential Smoothing:
CSR-SSES) โดยใช้ค่ าที่ ได้จากการหาค่ าที่เหมาะสมที่ สุด ด้ วยขั้นตอนวิ ธีการถ่ายละอองเรณู ดอกไม้ (FPA) ในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละวิธี และใช้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่มี
ค่ า ต่ าที่ สุ ด เป็ น เกณฑ์ ใ นการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของข้ อ มู ล ค่ าความเข้ ม ข้ น เฉลี่ ย รายเดื อ นของฝุ่ น ละอองขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลฤดูกาล (SSES) (ทรงศิริ, 2549)
1) กรณีรูปแบบฤดูกาลแบบบวก
Yˆt  p  Tˆt  Sˆt m p

เมื่อ



  Y  Tˆ   1    Sˆ

Tˆt   Yt  Sˆt m  1    Tˆt 1

Sˆt

t

t

t m

(1)
(2)
(3)

2) กรณีรูปแบบฤดูกาลแบบคูณ
Yˆt  p  Tˆt Sˆt m p

Yt
Tˆt 
 1    Tˆt 1
Sˆt m
Y
Sˆt  t  1    Sˆt m
Tˆt
โดยที่ Yˆ
คือ ค่าพยากรณ์

เมื่อ

t p

p
m

Yt
Tˆ

t

Sˆt
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(4)
(5)
(6)

ณ เวลาที่ t+p
คือ จานวนช่วงที่ต้องการพยากรณ์ล่วงหน้า โดยที่ p = 1, 2, 3, ...
คือ จานวนของฤดูกาล
คือ ค่าของข้อมูลจริง ณ เวลาที่ t
คือ ค่าประมาณระดับค่าเฉลี่ย ณ เวลาที่ t
คือ ค่าประมาณฤดูกาล ณ เวลาที่ t
คือ ค่าคงที่ปรับระดับค่าเฉลี่ยของข้อมูล มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
คือ ค่าคงที่ปรับฤดูกาลของข้อมูล มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

หน้า 225

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

การกาหนดค่าเริ่มต้นสาหรับองค์ประกอบของสมการพยากรณ์ซึ่งสามารถคานวณได้จาก
(7)

Ŷ0  Y1

กรณีฤดูกาลแบบบวก
Sˆ1  Yt  Y1

(8)

กรณีฤดูกาลแบบคูณ
Y
Sˆ1  t
Y1

เมื่อ

(9)

คือ ค่าของข้อมูลจริง ณ เวลาที่ t
คือ จานวนช่วงของฤดูกาลในปีแรก
l
คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจริงปีแรก
Y1
2.2 การพยากรณ์แบบคลาสสิกด้วยวิธีการใช้ตัวแปรดัมมี่ในการวัดอิทธิพลของฤดูกาล (SR) (ทรงศิริ, 2549)
1) รูปแบบฤดูกาลแบบบวก
(10)
Yˆt  b0  b1 X1t  b2 X 2t  b3 X3t   bi Xit
2) รูปแบบฤดูกาลแบบคูณ
Yˆt  b0b1X b2X b3X
biX
(11)
โดยที่ Yˆt
คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t
bi
คือ ค่าวัดอิทธิพลของฤดูกาลที่ i โดยที่ i = 1, 2, 3, ..., 12
X it
คือ ตัวแปรดัมมี่ที่มีการกาหนดค่า
ดังนั้น ตัวอย่างในเดือนมกราคม จะสามารถเขียนตัวแบบการพยากรณ์ได้ ดังนี้
จากสมการที่ (10) กรณีรูปแบบฤดูกาลแบบบวก
Yˆt  b0  b1 1  b2  0  b3  0  b4  0   b5  0   b6  0   b7  0   b8  0 
 b9  0  b10  0  b11  0  b12  0
Yt

1t

2t

3t

it

 b0  b1

จากสมการที่ (11) กรณีรูปแบบฤดูกาลแบบคูณ

1 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   0 
Yˆt  b0b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10
b11 b12
 b0b1

2.3 การพยากรณ์ร่วมโดยการนาค่าพยากรณ์แต่ละวิธีมาหาค่าพยากรณ์ร่วม (CSR-SSES) (DeLurgio, 1998)
Yˆc  w1Yˆ1  w2Yˆ2
(12)
เมื่อ w1  w2  1
โดยที่ Yˆc
คือ ค่าที่ได้จากการพยากรณ์
w1
คือ ค่าน้าหนักสาหรับค่าพยากรณ์จากวิธีการพยากรณ์แบบคลาสสิกด้วยวิธีการใช้ตัวแปรดัมมี่
ในการวัดอิทธิพลของฤดูกาล
Ŷ1
คือ ค่าประมาณที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์ด้วยวิธีการใช้ตัวแปรดัมมี่
ในการวัดอิทธิพลของฤดูกาล
w2
คือ ค่าน้าหนักสาหรับค่าพยากรณ์จากวิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลฤดูกาล
Yˆ2
คือ ค่าประมาณที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลฤดูกาล
2.4 ขั้นตอนวิธกี ารถ่ายละอองเรณูดอกไม้ (FPA) (Xin-She, 2012)
1) การถ่ายละอองเรณูด้วยตนเอง (Self-pollination) เป็นการสุ่มแบบเอกรูป (Uniform Random)
มีรูปแบบสมการ ดังนี้
xit 1  xit    xtj  xkt 
(13)
โดยที่ xit 1 คือ ค่าของผลเฉลยในรอบถัดไปของละอองเรณูที่ i
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คือ ค่าของผลเฉลยในรอบปัจจุบันของละอองเรณูที่ i
คือ ค่าของผลเฉลยในรอบปัจจุบันของละอองเรณูที่ j
คือ ค่าของผลเฉลยในรอบปัจจุบันของละอองเรณูที่ k
xkt

คือ การสุ่มแบบเอกรูป [0,1]
2) การถ่ายละอองเรณูแบบไขว้ (Cross-pollination) เป็นการแจกแจงแบบเลวี (Lé vy Distribution)
มีรูปแบบสมการ ดังนี้
xit

xtj



xit 1  xit  L xit  g *



(14)

โดยที่ xit 1

คือ ค่าของผลเฉลยในรอบถัดไปของละอองเรณูที่ i
คือ ค่าของผลเฉลยในรอบปัจจุบันของละอองเรณูที่ i
คือ การแจกแจงแบบเลวี
L
*
คือ ค่า xit ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
g
การแจกแจงแบบเลวี มีรูปแบบสมการ ดังนี้
xit

L

s

    sin 

 


 2  1

s1 

, (s>>s0>0)
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(16)

1

V

(15)



โดยที่ U N  0, 2  , V
สาหรับ  2 หาได้จาก

N  0,1
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  1    sin  2  
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 1

1
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(17)

2.5 การวัดค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยเพื่อประเมินผลและเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพ
n

(Y  Yˆ )
i

RMSEt 

2

i

i 1

n

(18)

โดยที่ Yi

คือ ค่าของข้อมูลจริง โดยที่ i = 1,2,3,…,n
คือ ค่าพยากรณ์ โดยที่ i = 1,2,3,…,n
n
คือ จานวนข้อมูลอนุกรมเวลา
คือ จานวนรอบในการประมวลผล
t
การพิจารณาประสิทธิภาพ คือ พิจารณาจากตัวแบบการพยากรณ์ที่มีค่า RMSE ที่ต่าที่สุด
Yˆi

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การรวบรวมข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ในการรวบรวมข้ อมู ล ค่ าความเข้ มข้ นเฉลี่ ย รายเดื อนของฝุ่ นละอองขนาดเส้ น ผ่ าศู นย์ กลางไม่ เกิ น 10 ไมครอน
(PM10) จากเว็ บ ไซต์ กองจัด การคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง กรมควบคุ มมลพิ ษ (2561) ที่ ได้ ท าการคั ด เลื อกชุ ด ข้ อมู ล จาก
ข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) แบบรายเดือน ที่มีข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และได้ทาการทดสอบข้อมูลว่ามีอิทธิพลเนื่องจากฤดูกาลหรือไม่
โดยมีจานวนของข้อมูลที่ผ่านการทดสอบอยู่ จานวน 19 สถานี จากทั้งหมด 21 สถานี ซึ่งประกอบไปด้วย
สถานีที่ 1 คือ สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง : กรุงเทพฯ (สถานี 11T)
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สถานีที่ 2 คือ บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ : สมุทรปราการ (สถานี17T)
สถานีที่ 3 คือ สถานีตารวจภูธรตาบลหน้าพระลาน: จังหวัดสระบุรี (สถานี 24T)
สถานีที่ 4 คือ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง: จังหวัดระยอง (สถานี 31T)
สถานีที่ 5 คือ สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง: จังหวัดระยอง (สถานี 74T)
สถานีที่ 6 คือ สถานีสานักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง: จังหวัดระยอง (สถานี 30T)
สถานีที่ 7 คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต: จังหวัดภูเก็ต (สถานี 43T)
สถานีที่ 8 คือ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เชียงราย: จังหวัดเชียงราย (สถานี 57T)
สถานีที่ 9 คือ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สาย อ.แม่สาย: จังหวัดเชียงราย (สถานี 73T)
สถานีที่ 10 คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย: จังหวัดเชียงใหม่ (สถานี 36T)
สถานีที่ 11 คือ ศาลากลางเมือง อ.เมือง: จังหวัดเชียงใหม่ (สถานี 35T)
สถานีที่ 12 คือ โครงการชลประทานนครสวรรค์: จังหวัดนครสวรรค์ (สถานี 41T)
สถานีที่ 13 คือ สานักงานเทศบาลเมืองน่าน: จังหวัดน่าน (สถานี 67T)
สถานีที่ 14 คือ อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา อ.เมือง: จังหวัดพะเยา (สถานี 70T)
สถานีที่ 15 คือ อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง: จังหวัดแพร่ (สถานี 69T)
สถานีที่ 16 คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสบป้าด: จังหวัดลาปาง (สถานี 38T)
สถานีที่ 17 คือ สนามกีฬา อบจ.: จังหวัดลาพูน (สถานี 68T)
สถานีที่ 18 คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบตาพุด: จังหวัดระยอง (สถานี 29T)
สถานี ที่ 19 คื อ ส านั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อมจัง หวัด (ทสจ.) แม่ ฮ่ องสอน: จั งหวัด แม่ ฮ่องสอน
(สถานี 58T)
3.2 การแบ่งข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) ในแต่ละสถานีออกเป็น 2 ชุด
ทาการแบ่งข้อมูลมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ในแต่ละสถานีออกเป็นจานวน 2 ชุด คือ ชุดเรียนรู้ (Training Set) ประกอบด้ วยข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึ ง
เดื อนธั น วาคม พ.ศ. 2559 เป็ น จานวนทั้ ง หมด 60 เดื อ น ซึ่ ง น าไปใช้ ใ นการสร้ างตั วแบบส าหรั บ วิ ธี SSES, วิ ธี SR และ
วิ ธี CSR-SSES และชุ ด ทดสอบ (Testing Set) ประกอบด้ วยข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2560 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม
พ.ศ. 2560 เป็ น จ านวนทั้ ง หมด 12 เดื อน โดยน าไปใช้ ท ดสอบตั วแบบที่ ได้ ด้ ว ยวิ ธี SSES, วิ ธี SR และวิ ธี CSR-SSES ซึ่ ง
พิ จารณาจากค่ า RMSE ของแต่ ล ะตัวแบบที่ นามาเปรี ย บเที ยบกัน โดยการแบ่ งข้ อมู ล ค่ าความเข้ มข้นเฉลี่ ย รายเดื อนของ
ฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2
3.3 การวิเคราะห์ผลการคานวณ
ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ค่ าความเข้ มข้นเฉลี่ ย รายเดื อนของฝุ่ นละอองขนาดเส้นผ่ าศู นย์ กลางไม่ เกิ น 10 ไมครอน
(PM10) จานวน 19 สถานี โดยใช้ค่าที่ได้จากการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ด้วยขั้นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม้ (FPA) ในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ในแต่ละวิธี และนาผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณมาเปรียบเทียบดูว่าวิธีการพยากรณ์โดยใช้วิธี SSES, วิธี
SR และวิธี CSR-SSES มีวิธีใดที่ให้ค่า RMSE ต่าที่สุด
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สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง :
กรุงเทพฯ (สถานี 11T)

บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ : สมุทรปราการ (สถานี17T)
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สถานีตารวจภูธรตาบลหน้าพระลาน: จังหวัด
สระบุรี (สถานี 24T)
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ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง: จังหวัดระยอง
(สถานี 31T)
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สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง:
จังหวัดระยอง (สถานี 74T)
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ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต:
จังหวัดภูเก็ต (สถานี 43T)
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โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย: จังหวัดเชียงใหม่
(สถานี 36T)

สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สาย อ.แม่
สาย: จังหวัดเชียงราย (สถานี 73T)
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ทสจ. เชียงราย: จังหวัดเชียงราย
(สถานี 57T)
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สถานีสานักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง:
จังหวัดระยอง (สถานี 30T)
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ภาพที่ 1 ข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
จานวน 10 สถานี
ที่มา : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (2561)

NUCS 2019

หน้า 229

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

ศาลากลางเมือง อ.เมือง: จังหวัดเชียงใหม่
(สถานี 35T)

โครงการชลประทานนครสวรรค์: จังหวัด
นครสวรรค์ (สถานี 41T)
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สานักงานเทศบาลเมืองน่าน: จังหวัดน่าน
(สถานี 67T)

อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา อ.เมือง:
จังหวัดพะเยา (สถานี 70T)
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อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง: จังหวัดแพร่
(สถานี 69T)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสบ
ป้าด: จังหวัดลาปาง (สถานี 38T)
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบตาพุด:
จังหวัดระยอง (สถานี 29T)

สนามกีฬา อบจ.: จังหวัดลาพูน
(สถานี 68T)
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ทสจ.แม่ฮ่องสอน: จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(สถานี 58T)
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ภาพที่ 2 ข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
จานวน 9 สถานี
ที่มา : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (2561)
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4. สรุปผลการวิเคราะห์
จากการศึกษาการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี คือ วิธี SSES, วิธี SR และวิธี CSR-SSES ในการพยากรณ์ข้อมูลค่าความเข้มข้น
เฉลี่ย รายเดือนของฝุ่ นละอองขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางไม่ เกิ น 10 ไมครอน (PM10) ของชุด ทดสอบจานวน 19 สถานี โดยใช้
ค่าที่ได้จากการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ด้วยขั้นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม้ (FPA) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแต่ละ
วิ ธี แล้ วน าผลที่ ไ ด้ ข องวิ ธี SSES, วิ ธี SR และวิ ธี CSR-SSES มาเปรี ย บเที ย บค่ า RMSE พบว่ า วิ ธี CSR-SSES มี ค่ า RMSE
ต่าที่สุดจานวน 11 สถานี และวิธี SSES มีค่า RMSE ต่าที่สุดจานวน 8 สถานี ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1 ดังนั้น ในการศึกษาการ
พยากรณ์ของข้อมูลจะเห็นได้ว่าวิธี CSR-SSES เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมสาหรับข้อมูลชุดนั้นๆ มากกว่าวิธี SSES และวิธี SR
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่า RMSE ด้วยวิธี SSES, วิธี SR และ วิธี CSR-SSES ของข้อมูลชุดทดสอบ
ชุดข้อมูล
วิธี
RMSE
วิธีที่เหมาะสมที่สุด
SSES
18.61481
สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง :
SR
33.56178
CSR-SSES
กรุงเทพฯ (สถานี 11T)
CSR-SSES
17.97121
บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
SSES
4.19227
การเหมืองแร่ : จังหวัดสมุทรปราการ
SR
18.87347
SSES
(สถานี17T)
CSR-SSES
4.28637
SSES
16.91974
สถานีตารวจภูธรตาบลหน้าพระลาน:
SR
33.05109
SSES
จังหวัดสระบุรี (สถานี 24T)
CSR-SSES
17.29564
SSES
10.00958
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง: จังหวัดระยอง
SR
31.59024
CSR-SSES
(สถานี 31T)
CSR-SSES
9.70306
SSES
4.31146
สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
SR
26.13961
CSR-SSES
อ.เมือง: จังหวัดระยอง (สถานี 74T)
CSR-SSES
3.91550
SSES
9.31691
สถานีสานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
SR
26.94034
SSES
อ.เมือง: จังหวัดระยอง (สถานี 30T)
CSR-SSES
9.60344
SSES
7.63228
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนคร
SR
24.85471
CSR-SSES
ภูเก็ต: จังหวัดภูเก็ต (สถานี 43T)
CSR-SSES
7.63089
SSES
21.14950
ทสจ. เชียงราย: จังหวัดเชียงราย
SR
30.56398
SSES
(สถานี 57T)
CSR-SSES
21.16983
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สาย
SSES
30.09594
อ.แม่สาย: จังหวัดเชียงราย
SR
23.32284
CSR-SSES
(สถานี 73T)
CSR-SSES
20.88385
SSES
17.60601
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย : จังหวัด
SR
37.48703
SSES
เชียงใหม่ (สถานี 36T)
CSR-SSES
18.04203
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชุดข้อมูล
ศาลากลางเมือง อ.เมือง: จังหวัด
เชียงใหม่ (สถานี 35T)
โครงการชลประทานนครสวรรค์ :
จังหวัดนครสวรรค์ (สถานี 41T)
สานักงานเทศบาลเมืองน่าน:
จังหวัดน่าน (สถานี 67T)
อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา
อ.เมือง: จังหวัดพะเยา (สถานี 70T)
อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง: จังหวัดแพร่
(สถานี 69T)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านสบป้าด: จังหวัดลาปาง
(สถานี 38T)
สนามกีฬา อบจ.: จังหวัดลาพูน
(สถานี 68T)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลมาบตาพุด: จังหวัดระยอง
(สถานี 29T)
ทสจ.แม่ฮ่องสอน: จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(สถานี 58T)

วิธี
SSES
SR
CSR-SSES
SSES
SR
CSR-SSES
SSES
SR
CSR-SSES
SSES
SR
CSR-SSES
SSES
SR
CSR-SSES
SSES
SR
CSR-SSES
SSES
SR
CSR-SSES
SSES
SR
CSR-SSES
SSES
SR
CSR-SSES

RMSE
8.44961
32.52938
9.24956
8.65866
25.81553
8.58758
14.28625
29.32688
14.25046
17.27565
30.44323
17.27400
15.33729
35.63231
15.33622
11.93602
40.03987
12.22833
16.58567
22.38124
14.64350
11.82877
31.37953
14.61299
11.65858
32.52105
10.08901

วิธีที่เหมาะสมที่สุด
SSES
CSR-SSES
CSR-SSES
CSR-SSES
CSR-SSES
SSES
CSR-SSES
SSES
CSR-SSES

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลฤดูกาล (SSES) การพยากรณ์แบบคลาสสิกวิธีการใช้ตัวแปรดัมมี่
ในการวัดอิทธิพลของฤดูกาล (SR) และการพยากรณ์ร่วมโดยการนาค่าพยากรณ์แต่ละวิธีมาหาค่าพยากรณ์ร่วม (CSR-SSES)
ของข้ อมู ล ชุ ด ทดสอบ (Testing Set) ของค่ าความเข้ มข้ นเฉลี่ย รายเดื อนของฝุ่ นละอองขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางไม่เกิ น 10
ไมครอน (PM10) จานวน 19 สถานี โดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแต่ละวิธีนั้นใช้ค่าที่ได้จากการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วย
ขั้นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม้ (FPA) ผลการศึกษาพบว่า วิธี CSR-SSES มีค่า RMSE ต่าที่สุดจานวน 11 สถานี และวิธี
SSES มี ค่ า RMSE ต่ าที่ สุ ด จ านวน 8 สถานี เพราะข้ อ มู ล ที่ น ามาศึ ก ษาบางสถานี มี ค วามเป็ น ฤดู ก าลที่ ค่ อ นข้ า งต่ า
จึงทาให้วิธี SSES เป็นวิธีที่ดีกว่าแทน ดังนั้น การพยากรณ์ด้วยวิธี CSR-SSES เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมสาหรับข้อมูลชุดนั้นๆ
มากกว่าวิธี SSES และวิธี SR
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
Factors affecting to the price of gasoline 95 in Thailand
แทนไทย ทองเทศ และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี*
สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000
*Corresponding Author: katechanj@nu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึ กษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ ามันเบนซิ น95 ในประเทศไทย โดยใช้ ข้อมูลทุ ติยภู มิ
ระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึง สิงหาคม 2561 จานวน 68 เดือน ปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย ราคาก๊าซหุงต้ม ราคาทองคา
ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ามันดิบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยคัดเลื อกตัวแปรอิสระด้วยวิธีลดตัวแปร
ผลการศึ กษาพบว่ า ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อราคาน้ ามั นเบนซิน 95 ในประเทศไทยอย่ างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญ 0.05 ได้แก่ ตัวแปรล่าช้า Yt 1  แทนราคาน้ามันเบนซิน 95 ก่อนหน้าหนึ่งช่วงเวลา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ
ราคาก๊าซหุงต้ม (Gas) ปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยได้ร้อยละ 97.4
โดยสามารถแสดงสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้
Yˆt  38.42  0.936Yt 1  0.486CPIt  0.022Gast

ค้าส้าคัญ: น้ามันเบนซิน 95, ดัชนีราคาผู้บริโภค, ก๊าซหุงต้ม
Abstract
The purpose of this research is to study factors affecting the gasoline 95 price in Thailand.
Secondary data are collected during January 2013 to August 2018, a total of 68 months. Factors used in
this study consist of gas price, gold price, consumer price index, exchange rate, policy rate, and retail price
of crude oil. Data analysis is performed using frequency, percentage, mean, standard deviation and
multiple regression analysis with backward Elimination method.
The results indicate that factors significantly affecting the gasoline 95 price at the 0.05 level of
significance are one-lag variable Yt 1  representing the previous price of gasoline 95, consumer price
index (CPI) and gas price (Gas). These factors can explain the variation of gasoline 95 price approximately
97.4%. The multiple linear regression equation can be expressed as follow.
Yˆt  38.42  0.936Yt 1  0.486CPIt  0.022Gast

Keywords: Gasoline 95, Consumer Price index, Liquid Petroleum Gas; LPG

1. บทน้า
1.1 ที่มาและความส้าคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมน้ามันจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับนานาประเทศมากที่สุด เพราะ “น้ามัน” เป็นเชื้อเพลิง
ที่ มีค วามต้ องการใช้ สู งกว่ าพลั งงานชนิ ด อื่ น จึง มีบ ทบาทต่ อการดารงชี วิต ของมนุ ษย์ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจและสั ง คม
ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางเศรษฐกิจและ
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การเมือง อย่างไรก็ตามน้ามันดิบจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเมื่อผ่านกระบวนการผลิตที่แยกส่วนออกเป็นผลิตภัณฑ์น้ามันสาเร็จรูป
(Petroleum Products) หลายชนิ ด ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะแตกต่ างกั น เช่ น น้ ามั นเบนซิ น น้ ามั นดี เ ซล น้ ามั น อากาศยาน
น้ามันก๊าด และน้ามันเตา ฯลฯ
น้ ามั น เบนซิ นเป็ นน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ได้ จ ากการกลั่ นแยกส่ วนน้ ามั นดิ บ ในหน่ วยกลั่ น ตรงหรื อหอกลั่ น
บรรยากาศ (Crude Distillation Unit) เพื่อแยกองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ามันดิบออกจากกั น โดยอาศัยความแตกต่าง
ของจุ ด เดื อด ซึ่ ง น้ ามั นเบนซิ น จะมี จุด เดื อดอยู่ ในช่ วงอุ ณ หภู มิ 30-200 องศาเซลเซี ย ส เพื่ อให้ ได้ น้ามั นที่ มี คุ ณ ภาพและ
คุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน จึงต้องนาน้ามันเบนซินที่กลั่นได้ไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ โดย
การเปลี่ย นแปลงโครงสร้ างโมเลกุลเพื่อเพิ่ มค่ าออกเทน การแตกตัวของน้ามั นเพื่อเพิ่ มปริมาณการผลิต การเพิ่ มขนาดของ
โมเลกุล และการใช้สารออกซิเจนเนตผสม น้ามันเบนซินเป็นน้ามันเชื้อเพลิงที่มีความสาคัญมากสาหรับเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ เครื่ องยนต์ เบนซิ นที่ ถูกนามาใช้ ในรถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์ ทั้ งชนิ ด 2 จั งหวะ และ 4 จัง หวะ มี 2 ชนิ ด คื อ
เบนซิน 91 และเบนซิน 95
ประเทศที่ เป็ นผู้ นาเข้ าน้ ามั นเช่ นประเทศไทยและอี กนานาประเทศย่ อมประสบปั ญ หาเมื่ อราคาน้ ามั นผั นผวน
บางช่วงราคาน้ามันแพงขึ้นมากกว่าปกติ เนื่องจากความต้องการน้ามันมี มากกว่าจานวนน้ามันที่ มี ทาให้ต้องใช้จ่ายเงิน เป็ น
จานวนมากกว่ าที่คาดการณ์ ไว้ แต่ในช่ วงที่ราคาน้ามัน ลดลงทาให้ใช้จ่ายเกินความจาเป็น ประกอบกับ จังหวะการซื้อน้ามั น
ไม่ถูกต้อง จึงทาให้ผู้ซื้อน้ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อเกิ นความจาเป็ น ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ ามัน เคลื่อนที่มีห ลายปัจจัย เช่ น
ราคาก๊ า ซหุ ง ต้ ม ราคาทองค า ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ราคาน้ ามั น ดิ บ เป็ น ต้ น โดย ผล (2553)
ได้กล่าวว่า “เนื่องจากราคาน้ามันเป็นพื้นฐานหลักของต้นทุนอุตสาหกรรมทุกชนิด หากราคาน้ามันสูงขึ้นจะส่งผลให้ราคาสินค้า
อื่นสูงขึ้ นตาม เรื่ องอุป สงค์แ ละอุป ทานก็จะมีผลกระทบต่อราคาน้ ามัน นอกจากนี้ยั งมีในเรื่องของปัจจัยทางด้านเทคนิค ใน
ตลาดน้ามันอีกด้วย”
จากการศึกษางานวิจัยของ นฤมล (2547) พบว่าเมื่อแยกการใช้น้ามันเบนซินของประเทศไทยตามสาขาการผลิ ต
น้ ามั นเบ นซิ นถู ก ใช้ ไ ป มากที่ สุ ด ในการค มนาคมข นส่ ง โด ยในปี พ .ศ. 2541 มี ก ารใช้ น้ ามั น เบ นซิ น ป ระเภ ท
ออกเทน 87 และ 91 ในการคมนาคมขนส่ง เท่ากับ 2,128 ล้านลิตร ออกเทน 95 เท่ากับ 4,903 ล้านลิตร ปี พ.ศ. 2542 มี
การใช้น้ามันเบนซินประเภทออกเทน 87 และ91 เท่ากับ 2,261 ล้านลิตร ออกเทน 95 เท่ากับ 4,647 ล้านลิตร ซึ่งจะเห็นได้ว่า
น้ามันเบนซิน 95 ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นน้ามันที่มีคุณภาพดีที่สุดและช่วยรักษาคุณภาพเครื่องยนต์ แต่มีราคา
แพงที่สุด ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
นักลงทุน และผู้สนใจได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในช่วงที่ดีที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย และสร้างตัวแบบสมการความสัมพันธ์ของปัจจัยที่
ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ลักษณะข้อมูล
การวิจัยนี้ เป็นการศึ กษาปัจจัย ที่ ส่งผลต่อราคาน้ ามั นเบนซิน 95 ในประเทศไทย โดยใช้ข้ อมูล ทุ ติย ภู มิ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม 2556 ถึง สิงหาคม 2561 จานวน 68 เดือน
1.3.2 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
1. ตัวแปรตาม ได้แก่ ราคาน้ามันเบนซิน 95
2. ตั วแปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ราคาก๊ าซหุ งต้ ม ราคาทองค า ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริโ ภค อั ต ราการแลกเปลี่ย นเงิ น อั ต รา
ดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ามันดิบ
1.4 ค้าส้าคัญของการวิจัย
น้ามันดิบ หมายถึง น้ามันที่สูบขึ้นมาจากแหล่งกาเนิ ดใต้ดิน โดยได้ผ่านเครื่องแยกก๊าซออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทาให้
บริสุทธิ์ หรือยังไม่ได้นาไปกลั่นแยกออกตามลาดับขั้น
น้ามัน เบนซิน หมายถึง ผลิตภัณฑ์น้ามันที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ามันดิบ โดยมีช่วงจุดเดือดอยู่ระหว่าง 30-200
องศาเซลเซียส เป็นการผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนตั้งแต่ 4 ถึง 11 อะตอมผสมรวมกัน
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น้ามัน เบนซิน 95 หมายถึง น้ามันเบนซินไร้สาระตะกั่วที่มีค่าออกเทนไม่ต่ากว่ า 95 และมีคุณสมบัติตามข้อกาหนด
คุณภาพของน้ามันเบนซิน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่1 (พ.ศ. 2541)
ก๊าซหุงต้ ม หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารในครัวเรือน จึ งเรียกกั น
ว่า ก๊าซหุงต้ม สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะได้
ทองค้า หมายถึง ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่งที่ไม่ไวต่อการทาปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่ จึงไม่เกิดเป็นสนิมเหมือนโลหะ
อื่น ใช้ในการแลกเปลี่ยนค้าขาย เป็นสัญ ลักษณ์ ของความมั่งคั่ง ร่ารวย ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับ งานหัตถกรรม และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดัชนีราคาผู้บริโภค หมายถึง ค่าที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคจ่า ย
เพื่อซื้อสินค้าและบริการจานวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งเทียบกับปีฐาน
อั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น หมายถึ ง ราคาของเงินตราสกุ ล หนึ่ ง เมื่ อเที ย บกั บ เงิ นตราอี กสกุ ล หนึ่ ง เช่ น 1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 31 บาท หรือ 1 ยูโร เท่ากับ 42 บาท ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่คงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่
เสมอในแต่ละช่วงเวลาตามปัจจัยที่มีผลกระทบ
อัตราดอกเบียนโยบาย หมายถึง อัต ราดอกเบี้ยที่ ธนาคารกลางของแต่ ละประเทศกาหนดขึ้นเป็ นอั ตราดอกเบี้ ย
อ้างอิง และเป็นเครื่องมือหลักในการส่งสัญญาณนโยบายการเงิน
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
2. เป็นแนวทางสาหรับ ผู้วางแผนเชิงนโยบาย นักธุรกิจ นักลงทุ น และผู้ที่ สนใจ ใช้พิจารณาประกอบการตั ดสินใจ
และวางแผนลงทุนในอนาคต

2. วิธีด้าเนินการวิจัย
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภู มิ เป็นข้อมูลรายเดือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง สิงหาคม
2561 รวมระยะเวลาทั้งหมด 68 เดือน
2.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรตาม ได้แก่ ราคาน้ามันเบนซิน 95 (Gasoline 95) (หน่วย: บาท)
2.2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- ราคาก๊าซหุงต้ม (Gas) (หน่วย: บาท)
- ราคาทองคา (Gold) (หน่วย: บาท)
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index)
- อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate) (หน่วย: เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)
- อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy interest Rate)
- ราคาน้ามันดิบ (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ) (Oil)
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่าต่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์
2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson
Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีล ดตั วแปร (Backward Elimination) โดยการใช้ โปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห์

NUCS 2019

หน้า 236

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

3. การวิจัย
3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม 2556 ถึง สิงหาคม 2561 พบว่า ราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
(BZ95) เฉลี่ย 38.18 บาทต่อลิตร โดยค่าต่าสุด 29.35 บาทต่อลิตร และสูงสุด 48.99 บาทต่อลิตร ราคาน้ามันดิบโลก (Oil)
เฉลี่ ย 66.93 ดอลลาร์ต่ อบาร์ เรล อั ตราแลกเปลี่ย นเงิน (ER) เฉลี่ย 33.19 บาทต่ อดอลลาร์ส หรัฐ ดัช นีราคาผู้บริ โภค (CPI)
เฉลี่ยร้อยละ 100.38 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (PR) เฉลี่ย ร้อยละ 1.80 ราคาทองคา (Gold) เฉลี่ย 19,950.54 บาทต่อน้าหนัก
หนึ่งบาท และราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เฉลี่ย 360.30 บาทต่อ 15 กิโลกรัม

BZ95
Oil
ER
CPI
PR
Gold
Gas

Gas

BZ95

Oil

ER

CPI

PR

Gold

1

0.969*
1

-0.733*
-0.771*
1

-0.195
-0.130
0.174

0.857*
0.813*
-0.758*

0.041
0.068
-0.129

-0.528*
-0.585*
0.570*

1

-0.599*
1

-0.229
0.195

0.579*
-0.737*

1

-0.500*
1

3.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดกับราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย (Y) พบว่า ราคา
น้ามันดิบโลก (Oil) อัตราการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ (ER) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (PR) และราคาก๊าซหุงต้ม (Gas) มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
และราคาทองคา (Gold) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย (Y)
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธ์กับตั วแปรอิสระตัว
อื่ น ค่ อ นข้ างสู ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ ราคาน้ ามั น ดิ บ โลกค่ อนข้ างสู ง เช่ นกั น ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา
Multicolinearity หรื อ ปั ญ หาความสัมพั นธ์เชิ งเส้ นของตั วแปรอิ สระ ทั้ งนี้ เมื่ อตั วแปรอิ ส ระมีค วามสั มพั นธ์ ต่ อกั นสูง การ
ประมาณสัมประสิทธิ์ถดถอยมีแนวโน้มที่จะผันแปรสูง และส่งผลต่อการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับตัวแปร
ตาม
3.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเมื่อใส่ตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าในตัวแบบ
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ตัวแปร

b

SE.

t

p-value

ค่าคงที่

-83.92

33.96

-2.47

0.016

Oil

0.21

0.02

13.72

<0.001

8.30

ER

0.48

0.13

3.67

0.001

3.47

CPI

0.61

0.32

1.90

0.062

5.55

PR

7.98

1.16

6.88

<0.001

14.85

Gold

0.00

0.00

0.74

0.463

1.57

Gas

0.04

0.01

4.88

<0.001

3.84

R Square = 0.977

VIF

Adjusted R Square = 0.975

พบว่าตั วแปรอิสระที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่
ราคาน้ามันดิบโลก (Oil) อัตราการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ (EX) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (CPI) และราคาก๊าซหุงต้ม (Gas)
ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถอธิบายความผันแปรของราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย (Y) ได้คิดเป็นร้อยละ 97.5 และ
พบว่าตัวแปรอิสระที่ไม่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ได้แก่ ดัชนี ราคาผู้บริโภค และราคาทองคา และจาก
การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่าความคลาดเคลื่อนมีการกระจายอย่างสุ่มรอบ 0 มีการ
แจกแจงแบบปกติ (Kolmogorov statistic = 0.093, p-value = 0.200) นอกจากนี้ยังพบว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระบางตัว
มีค่ามากกว่า 5 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ต่อกัน เกิดปัญหา Multicollinearity หรือ ปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้น
ของตัวแปรอิสระ จึงทาการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าในตัวแบบด้วยวิธีลดตัวแปร (Backward Elimination) Durbin Watson
มีค่าเท่ากับ 1.301 แสดงให้เห็นว่าเกิดปัญ หา Autocorrelation หรือ ปัญ หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน จึงทาการแก้ไข
โดยเพิ่มตัวแปรพลวัตรหรือตัวแบบล่าช้า หลังจากแก้ปัญหาด้วยวิธีลดตัวแปรและเพิ่มตัวแปรพลวัตรเข้าในตัวแบบ
ตัวแปร

b

SE.

t

p-value

ค่าคงที่

-38.42

16.51

-2.33

0.023

CPI

0.49

0.18

2.78

0.007

1.44

Gas

-0.02

0.01

-3.84

<0.001

1.78

Yt 1

0.94

0.02

41.28

<0.001

1.29

R Square = 0.974

NUCS 2019

VIF

Adjusted R Square = 0.973

หน้า 238

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

พบว่าปัจจัย ที่ ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ดัช นี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ราคาก๊าซ LPG (Gas) และราคาน้ ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยที่อยู่ก่อนหนึ่งช่วงเวลา ( Yt 1 ) ซึ่งตั ว
แปรทั้ง 3 ตัวสามารถอธิบายความผันแปรของราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยได้ร้อยละ 97.3 ได้สมการดังนี้
Yˆt  38.42  0.936Yt 1  0.486CPIt  0.022Gast

โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยได้ดังนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.486 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคส่งผลต่อราคา
น้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยในอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภค
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 0.486 บาทต่อลิตร
ราคาก๊าซหุ งต้ ม (Gas) มีค่ าสัมประสิท ธิ์ถ ดถอยเท่ ากั บ -0.022 ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่าราคาก๊ าซหุงต้ มส่ งผลต่อราคา
น้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางตรงข้ามกัน กล่าวคือ เมื่อราคาก๊าซหุงต้ม
เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อ 15 กิโลกรัม ราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยจะลดลง 0.022 บาทต่อลิตร
ราคาน้ามัน เบนซิน 95 ในประเทศไทยที่อยู่ก่อนหนึ่งช่วงเวลา ( Yt 1 ) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.936 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยที่อยู่ก่อนหนึ่งช่วงเวลาส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยเดือนก่อนเพิ่มขึ้น
1 บาทต่อลิตร ราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยเดือนปัจจุบันจะเพิ่มขึ้น 0.936 บาทต่อลิตร
เมื่อตรวจสอบความเป็นอิสระกันของตัวแปรอิสระ จะเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า VIF ไม่เกิน 5 แสดงว่าไม่เกิด
ปัญหา Multicolinearity และเมื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยพหุคูณ พบว่าความคลาดเคลื่อนมีการกระจาย
อย่างสุ่มรอบ 0 และความคลาดเคลื่อนแจกแจงแบบปกติ (Kolmogorov Statistic = 0.08, p-value = 0.20) เนื่องจากมีตัว
แปรพลวัตรอยู่ในสมการ สถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมคือค่า Durbin h statistic ซึ่ง
พบว่า Durbin h statistic = 1.92 (p-value = 0.05) สรุปผลว่าความคลาดเคลื่อนในข้อมูลอนุกรมเวลาไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
กัน

4. อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ราคาก๊าซหุงต้ม (Gas) และราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
ที่อยู่ก่อนหน้าหนึ่งช่วงเวลา ( Yt 1 ) มีความสัมพันธ์กับราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย (Y) อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 โดยที่ ดัชนีราคาผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ส่วนราคา
ก๊าซ LPG มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบาย
ความผันแปรของราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยได้ร้อยละ 97.3
จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคมีผลเชิงบวกต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกระทรงพาณิชย์ ที่ชี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นตัวครอบคลุมราคาสินค้าทั้งหมด เพื่อให้ดัชนีราคา
ผู้บริโภคมีความสอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภคจึงส่งผลให้ราคาน้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวกัน
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การเปลี่ย นแปลงของราคาก๊ าซหุ งต้ ม มี ผ ลต่อราคาน้ ามั นเบนซิ น 95 ในประเทศไทย ในทิ ศ ทางตรงกันข้ าม ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อมูลทางกรมการขนส่งทางบก ที่ ระบุว่า รัฐบาลได้นากองทุนของน้ ามันเบนซินมาใช้ในกองทุนของก๊าซหุงต้ ม
เนื่องจากราคาน้ามันเบนซินสูงขึ้น ผู้บริโภครับภาระไม่ไหว จึงเปลี่ยนไปใช้ก๊าซหุงต้ม รัฐบาลจึงปรับลดราคาน้ามันเบนซิน แต่
เพิ่มราคาก๊าซหุงต้ม เพื่อให้งบประมาณแผ่นดินสมดุลกัน ซึ่งส่งผลให้ ราคาก๊าซหุงต้ม ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซินในทิศทาง
ตรงกันข้าม
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การปรับแก้การประมาณช่วงความเชื่อมัน่ ของค่าเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่วนของประชากรจาก
การสารวจด้วยตัวอย่างและคานวณโดยใช้ชุดคาสั่งที่พฒ
ั นาขึ้นเอง บนโปรแกรม R
Correction of Estimating Confidence Interval of the Population Mean, Total
and Proportion for Sample Survey by the Computational Coding on R.
ปณิธาน ธนูสิทธิ์ และ ปิยะชาติ เวียงนาค*
สาขาสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*Corresponding Author: piyachart@g.cmru.ac.th
บทคัดย่อ
ผู้วิจัยต้องการพั ฒนาชุด คาสั่ งบนโปรแกรม R ในการคานวณช่ วงความเชื่ อมั่ น 95% ของค่าเฉลี่ย ยอดรวมและ
สัดส่วนของประชากรจากการสารวจด้วยตัวอย่าง และทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดคาสั่ง กับการคานวณโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับสังคมศาสตร์ (โปรแกรม S) โดยเปรียบเทียบจาก 2 รูปแบบ คือจากการจาลอง สุ่มตัวอย่าง
ขนาด (n) แตกต่างกัน 3 แบบคือ 100 500 และ 1000 จากข้อมูลที่มีขนาดประชากร (N) เท่ากับ 10,000 ชุด ทาซา 100 รอบ
และจากข้อมูลนาหนักเด็ กแรกเกิดในจั งหวัดเชียงใหม่ ที่เกิด ในปีพ .ศ. 2558 จานวนเท่ากั บ 16,625 คน ในภาพรวมพบว่ า
ค่าร้อยละของความน่าจะเป็ นคุ้มรวม (CP) ของช่วงความเชื่ อมั่ นที่ค านวณโดยใช้ชุดค าสั่ง บนโปรแกรม R มีค่าสูงกว่ าหรื อ
เท่ากับผลลัพธ์จากโปรแกรม S ในส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SE) กับร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (RB) ผลลัพธ์ที่ได้
จาก R ต่ากว่าผลลัพธ์จากโปรแกรม S แสดงให้เห็นว่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่วนที่ประมาณได้โ ดยใช้
ชุดคาสั่งที่พัฒนาขึน มีค่าแม่นยาสูงกว่าเล็กน้อย
คาสาคัญ: พารามิเตอร์, การประมาณช่วงความเชื่อมั่น, การจาลองข้อมูล
Abstract
The aims of this study is to develop a computational coding on the R programing for estimating
the 95% confidence interval of the mean, total and proportion of population from the sample survey then
compare the performance with the results calculated by the statistical software for social science (S
programing). Two sections of comparing are a simulation of random sampling 3 different sample size (n)
which are 100, 500 and 1,000 from a population size (N) 10,000 with a 100 rounds of iteration and the
estimating of the 16,625 Chiang Mai infant’s weight in 2015. The overall comparisons show that the
percentage of coverage probability (CP) from R coding ≥ the results from the S programing. The Standard
Error (SE) and the percentage of the relative bias (RB) from constructing 95% CI using the R coding is lower
than the results from the S programing suggesting our proposed R coding for estimating 95% CI provides a
bit better accuracy than the S programing.
Keywords: Confidence Intervals, Simulation, Sample survey, R programing
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1. บทนา
การประมาณค่าเป็นกระบวนการอนุมานทางสถิติ ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย หนึ่งในทางปฏิบัติโดยทั่วไปคือวิ ธีการ
ประมาณค่าจากเก็บรวบรวมข้อมูลจาการสารวจตัวอย่าง ซึ่งการประมาณค่าแบบช่วงจะใช้สูตรในการคานวณสถิติ ซึ่งพบว่า
การประมาณค่าโดยใช้ ทฤษฎีทางสถิติ (Statistical Theory) กับ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Theory) มีความแตกต่าง
กันพอสมควรโดยทฤษฎีทางสถิติ คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องการอนุมานเชิงสถิติมักจะพิจารณาประชากรอนันต์ แต่สาหรับทฤษฎี
การสุ่มตัวอย่าง เป็นการศึกษาการเลือกตัวอย่างจากประชากรและหาค่าจากตัวอย่างเพื่อประมาณค่าของประชากรที่มีอยู่อย่าง
จากัด และเมื่อพิจารณาสูตรในการคานวณช่วงความเชื่อมั่นจากการใช้ทฤษฎีทางสถิติ และ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างนันทังสอง
ทฤษฎีมีความแตกต่างกั นจึ งทาให้ค่าต่ างจากค่ าที่ควรจะเป็ น เมื่อใช้การคานวณโดยทฤษฎีการสุ่ มตัวอย่ าง และพบว่าการ
คานวณช่วงความเชื่อมั่นของพารามิเตอร์ จากการสารวจด้วยตัวอย่างนิยมใช้การคานวณโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งทา
ให้สามารถคานวณผลลัพธ์ได้รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยาสูง (วินัย, 2545) แต่เนื่องจากเหตุผลของความแตกต่างของ
แนวคิด และสูตรการคานวณของทฤษฎีทางสถิติ กับ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง ทาให้การคานวณโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
หลายโปรแกรมที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับสังคมศาสตร์ (โปรแกรม S) ใช้หลักการ
ของคานวณของทฤษฎีท างสถิ ติ กนกทิพย์ (2552) เสนอให้มีการตรวจสอบความเหมาะสมของช่วงความเชื่ อมั่น สาหรั บ
ค่าเฉลี่ยและสัดสวนจากข้อมูลที่มาจากการสารวจตัวอย่าง ซึ่งมีหลักการของประชากรอันตะ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
มีวัตุประสงค์ในการสร้างชุดคาสั่งบนโปรแกรม R เพื่อการคานวณช่วงความเชื่ อมั่ นของค่าเฉลี่ย ยอดรวม และสัดส่วนของ
ประชากร โดยปรับการคานวณให้ถูกต้องตามหลักการของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง และเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจทั่วไป

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างกับทฤษฎีทางสถิติ
ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง คือทฤษฎีที่ว่าด้วยการประมาณค่าประชากรจากตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างจากประชากร
อย่างมีคุณภาพสูงที่สุด ภายใต้ข้อกาจัดด้านทรัพยากร การสร้างแผนแบบการสุ่มตัวอย่าง หมายถึง การกาหนดวิธีการเลือก
ตัวอย่าง และวิธีประมาณค่าประชากรจากข้อมูลตัวอย่าง ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างจึงเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกาหนดแผนแบบ
ตัวอย่างที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพของการเลื อกตั วอย่ าง ให้สามารถเลื อกวิ ธีการที่เ หมาะสม และการ
ประมาณค่าประชากรได้อย่างแม่นยามากที่สุดโดย ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด ทฤษฎีทางสถิติเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการอนุมานเชิ ง
สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณค่าประชากร และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประชากรในรูปแบบต่างๆ ทฤษฎีทางสถิติให้
วิธีการอนุมานเชิงสถิติและคุณภาพของการอนุมานเชิงสถิติภายใต้ข้อสมมติฐานเบืองต้ นที่กาหนด ดังนัน อาจจะสรุปคว าม
แตกต่างระหว่างทฤษฎีทางสถิติกับทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างได้ดังนี (สุชาดา, 2542)
1. ทฤษฎีทางสถิติจะพิจารณาหน่วยแต่ละหน่วยในตัวอย่าง ในลักษณะของตัวแปรสุ่ม ซึ่งมีการแจกแจงความน่าจะ
เป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็นนีมีบทบาทอย่างมากในการเลือกวิธีอนุมาน ใน ในขณะที่ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างจะไม่สนใจ
การแจกแจงเนื่องจากการสารวจตัวอย่างมักจะมีตัวแปรที่สนใจจานวนมากจึงทาให้บางตัวแปรไม่สามารถพิจารณาการแจกแจง
ได้
2. ทฤษฎีทางสถิติจะพิจารณาประชากรอนันต์ (infinite population) และยึดการแจกแจงเป็นสาคัญ จะพิจารณา
ตัวอย่างสุ่มขนาดหนึ่งที่เลือกจากการแจกแจงนัน ในขณะที่ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง จะพิจารณาประชากรขนาดใดขนาดหนึ่ งที่
จากัดหรือพิจารณาประชากรอันตะ (finite population) และให้ความสาคัญกับขนาดประชากรเป็นหลัก
2.2 การประมาณช่วงความเชื่อมั่น
2.2.1 การประมาณช่วงความเชื่อมั่นโดยทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง
ก. การประมาณช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
x  t (  ,df ) v(x)    x  t (  ,df ) v(x)
(1)
2

โดยที่
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2

x = ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่ใช้ประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร (  )
V(x) = ความแปรปรวนของ x
N  n  S2

v(x) = ตัวประมาณของ V(x) = 

 N n

(2)
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ข. การประมาณยอดรวมของประชากร

ˆ  X  Xˆ  t 
ˆ
Xˆ  t (  ,df ) v(X)
v(X)
( 2 ,df )
2
โดยที่ X̂
= ตัวประมาณของยอดรวมประชากร(X) = N x
ˆ = ความแปรปรวนของ X̂  N2 V( x )
V(X)
ˆ  N2 v( x )
ˆ = ตัวประมาณของ V(X)
v(X)

(3)
(4)
(5)

ค. การประมาณสัดส่วนของประชากร (P)

pˆ  t ( 

2 ,df )

v(p)ˆ

a
= ตัวประมาณของ P
n
N  n  PQ
V(p)ˆ = ความแปรปรวนของ p̂ = 

 N 1  n
ˆˆ
ˆ = ตัวประมาณของ V(p)ˆ =  N  n  pq
v(p)
 N  n 1

p̂

โดยที่

v(p)ˆ  P  pˆ  t ( 

2 ,df )

=

(6)
(7)
(8)
(9)

a = จานวนของหน่วยตัวอย่างที่มีคุณลักษณะพิเศษที่สนใจที่ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
n = จานวนของหน่วยตัวอย่าง
ในการศึกษาครังนีสูตรในการประมาณค่ าด้วยทฤษฎีการสุ่มตัวอย่ างจะใช้ สูตรการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ชนิดไม่แทนที่กลับคืน เนื่องจากประสิทธิภาพการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายชนิดไม่แทนที่กลับคืน สูงกว่าการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายชนิดแทนที่กลับคืน
2.2.2 การประมาณช่วงความเชื่อมั่นโดยทฤษฎีทางสถิติ
ก. การประมาณช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

x  t(

S
S
   x  t (  ,df )
2
n
n

2 ,df )

(10)

โดยที่
n

 (x i

i1

S=

 x )2
(11)

n 1

ข. การประมาณยอดรวมของประชากร (X)

Xˆ  t ( 

2 ,df )

ˆ  X  Xˆ  t 
v(X)
(

ค. การประมาณสัดส่วนของประชากร (P)

pˆ  t ( 

โดยที่
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2 ,df )

ˆ
v(X)

v(p)ˆ  P  pˆ  t (  ,df ) v(p)ˆ
2
PQ
V(p)ˆ = ความแปรปรวนของ p̂ =
n
ˆˆ
pq
ˆ = ตัวประมาณของ V(p)ˆ =
v(p)
n 1
2 ,df )

(12)
(13)
(14)
(15)

a = จานวนของหน่วยตัวอย่างที่มีคุณลักษณะพิเศษที่สนใจที่ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
n = จานวนของหน่วยตัวอย่าง

หน้า P3

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

จะเห็นว่าทฤษฎี การสุ่ มตั วอย่ าง (Sampling Theory) จะมีค่า

Nn
หรือ fpc (finite population
N

correction factor) มาคานวณด้วย เนื่องจากมีแนวคิด ที่ว่า ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างจะพิจารณาประชากรที่ จากั ด
(finite population) แต่ ใ นทางทฤษฎีท างสถิ ติ จะไม่ มีเ ทอมนี มาใช้ เพื่ อพิ จารณา เนื่ องจาก ทฤษฎี ท างสถิ ติ จะ
พิจารณาประชากรที่เป็นอนันต์ (infinite population) จึงทาให้เมื่อ n น้อยกว่าค่า N มาก ๆ จะทาให้ค่า fpc เข้า
ใกล้ 1 เมื่อทาการคานวณถ้าหากนาค่าต่าง ๆ คูณกับ 1 ก็จะได้ค่านัน จึงทาให้ทฤษฎีทางสถิติตัดค่านีออกไป ซึ่งมัก
พบได้จากโปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ เช่น โปรแกรม S เป็นต้น
2.3

ค่าที่ใช้สาหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณช่วงความเชื่อมั่น
ในการศึกษาครังนี ค่าที่ใช้สาหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพมี 3 ค่าดังนี
1) ร้อยละของความน่าจะเป็นคุ้มรวม (Coverage Probability: CP) การหาค่า CP ในแต่ละรอบนัน พิจารณา
จากค่าพารามิเตอร์ที่กาหนดไว้ อยู่ในช่วงความเชื่อมั่นที่คานวณได้แต่ละรอบ(iteration) หรือไม่ จากนัน
นาจานวนที่ได้มาหาค่าร้อยละจากจานวนทังหมด 100 รอบ
2) ค่าคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) = ค่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร/ราก
ที่สองของขนาดตัวอย่าง หาค่าเฉลี่ยของ SE จานวนทังหมด 100 รอบ
̂|
3) ร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Relative Bias ,RB) หาได้จาก |𝑈−𝜃
× 100 โดยค่า U คือ ขอบเขตบน
̂
𝜃
(Upper Limit) ของช่วงความเชื่ อมั่ นที่ไ ด้จากการประมาณพารามิเตอร์ θ ด้วย θ̂ หาค่าเฉลี่ยของ RB
จานวนทังหมด 100 รอบ

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การใช้ชุดคาสั่งเพื่อการประมาณช่วงความเชื่อมั่นโดยโปรแกรม R
ในการศึกษาครังนีผู้วิจัยได้พัฒนาชุดคาสั่ง (Function) ในการหาค่าช่วงความเชื่อมั่นตามวิธีทางทฤษฎีการสุ่ม
ตัวอย่าง บนโปรแกรม R (R Studio Version 1.1.463) ภายในชุดคาสั่งสามารถใช้กับข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบ (Raw data) หรือ
ข้อมูลที่สรุปมาแล้ว (Summary data) โดยชุดคาสั่งมีลักษณะดังนี
ESTIMATE (Pop,Sam,NSam,SD,Type=0,Ratio=0)
โดยที่ ESTIMATE = ชื่อชุดคาสั่ง ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะ (Argument) 6 ชนิดโดยการเรียกใช้ของข้อมูล 2
ชนิดต่างกัน ดังนี
ตารางที่ 1 คาอธิบายของ Argument ของชุดคาสั่ง
Argument
Pop

ขนาดของประชากร

ขนาดของประชากร

Sam

ชุดข้อมูลของตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง

NSam

ไม่จาเป็นต้องใส่

ขนาดของตัวอย่าง

SD
Type =
Ratio =

NUCS 2019

ค่าของ Argument
กรณีเป็นข้อมูลที่สรุปมาแล้ว(Summary
กรณีเป็นข้อมูลดิบ(Raw data)
data)

ไม่จาเป็นต้องใส่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0 คือ ชุดข้อมูลดิบ(Raw data)
1 คือ ข้อมูลที่สรุปมาแล้ว(Summary data)
0 คือ ไม่ต้องหาสัดส่วนต่อ
1 คือ ให้หาสัดส่วนต่อ
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ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการประมาณค่าเฉลี่ย และยอดรวมโดยกาหนด จานวนประชากรเป็น 30 หน่วย จากนันทาการ
สุ่มตัวอย่างมา 5 ตัว ได้ค่าคือ 12 , 23 ,13 ,26 ,39 (โดยเก็บข้อมูลทัง 5 ตัวไว้ในตัวแปรชื่อว่า Sample) ดังนันการใช้ชุดคาสั่ง
นี จะต้องใส่ Argument ตามนี ESTIMATE(30, Sample)
3.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณ
3.2.1 วิธีการจาลองข้อมูล (Simulation) ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคานวณ โดยใช้วิธีการจาลองขนาดของ
ประชากร เป็น 10,000 หน่วย โดยใช้โปรแกรม R สร้างชุดข้อมูลที่มาจาการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเป็น 123.0091 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 5.061239 จากนันจึงจาลองการสุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดขนาดของตัวอย่าง 3 กรณีที่แตกต่างกัน คือ
100, 500, 1000 หน่วย ซึ่งในแต่ละกรณีจะสุ่มตัวอย่างชนิดไม่แทนที่กลับคืน และคานวณช่วงความเชื่อมั่นของพารามิเตอร์ที่
สนใจ จานวน 100 รอบ
Generate data
N = 10,000 ,µ = 123 ,σ = 5 ,P = 0.4968 ,โดยมี
การแจกแจงปกติ , n = 100 500 1,000
i = 1,2,…,100

สุ่มขนาดตัวอย่างขนาด n
หน่วยรอบที่ i
ทาการคานวณหา ค่าเฉลี่ย ยอดรวม
สัดส่วน SE และช่วงการประมาณของทัง 3
ของตัวอย่างที่ n รอบที่ i
หาค่า CP ,RB ของช่วงความเชื่อมั่น ของ n รอบที่ i

จานวนรอบ≤100 รอบ

ใช่

ไม่ใช่
หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ของ CP
SE RB
แสดงผลการคานวณร้อยละและค่าเฉลี่ยของ CP
SE RB ของค่าเฉลี่ย ยอดรวม และของสัดส่วน
รูปภาพที่ 1 แผนภาพ แสดงขันตอนการคานวณ
3.2.2 การประยุกต์ใช้กับข้อมูลน้าหนักแรกเกิดของเด็กแรกเกิด ในจังหวัดเชียงใหม่ประจาปีพ.ศ.2558
ในการประยุกต์ใช้จริงผู้วิจัยได้ ทาการทดสอบค าสั่ งที่พัฒ นาขึ นกับข้ อมู ลของนาหนักแรกเกิด ของเด็ กแรกเกิด ใน
จังหวัดเชียงใหม่ประจาปี พ.ศ.2558 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งประชากรในข้อมูลชุดนีมีทังหมด จานวน มี
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ประชากร 16,625 คน มี ค่ าเฉลี่ ย เป็ น 3,067.297 ยอดรวมของนาหนั กเป็ น 50,993,813 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเป็ น
600.4139 และสัดส่วนที่สนใจในการจาลองครั งนี คือนาหนักของเด็กที่ป กติ จึงมีจานวนที่ส นใจเป็ น 9,014.737 คิดเป็น
สัดส่วนคือ 0.9014737 ทาการหาค่าช่วงประมาณโดยการใช้สูตรการคานวณตามทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างและทฤษฎีทางสถิติ
ในโปรแกรมสาเร็จรูป R และ โปรแกรม S ในการคานวณแบ่งขนาดของตัวอย่างออกเป็น 3 แบบ คือ 166 831 1,663 และทา
การหาช่วงความเชื่อมั่น 100 รอบ

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 ผลลัพธ์จากการจาลองข้อมูลประชากร 10,000 หน่วย ที่มีการแจกแจงปกติ และมีค่าเฉลี่ยเป็น 123.0091 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 5.061239 มียอดรวมเป็น 1,230,091 และสัดส่วนที่สนใจในการจาลองครังนีคือ ค่าที่มีค่าไม่ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยจึงมีจานวนที่สนใจเป็น 4,968 คิดเป็นสัดส่วนคือ 0.4968
ตารางที่ 2 ตารางค่าประสิทธิภาพของวิธีการที่ได้จากโปรแกรม Sของตัวพารามิเตอร์ จากตัวอย่าง
พารามิเตอร์ (Parameters)
n
ค่าเฉลี่ย (µ)
ยอดรวม (X)
สัดส่วน (P)
CP(%)
SE
RB
CP(%)
SE
RB
CP(%)
SE
RB
100
96 0.50834 0.81984 96 5,083.36858 0.81984 94 0.04998 20.10038
500
99 0.22627 0.36139 99 2,262.74533 0.36139 97 0.02236 8.86680
1,000 97 0.16014 0.25545 98 1,601.40474 0.25545 93 0.01581 6.23841
จากตารางที่ 2 ในการประมาณค่าเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่วน ใน 100 รอบ พบว่าค่า CP ของขนาดตัวอย่างทัง 3
แบบนัน ร้อยละของ CPที่สูงที่สุดคือกรณีจานวนตัวอย่าง 500 หน่วย แต่จะเห็นได้ว่า ค่า SE และค่า RB นันมีค่าลดลง เมื่อ
จานวนตัวอย่างมีขนาดมากขึน
ตารางที่ 3 ตารางค่าประสิทธิภาพของวิธีการที่ได้จากโปรแกรม R ของตัวพารามิเตอร์ จากตัวอย่าง
พารามิเตอร์ (Parameters)
n
ค่าเฉลี่ย (µ)
ยอดรวม (X)
สัดส่วน (P)
CP(%)
SE
RB
CP(%)
SE
RB
CP(%)
SE
RB
100
96 0.50579 0.81573 96 5,057.88787 0.81573 94 0.04973 19.99963
500
99 0.22055 0.35224 99 2,205.45134 0.35224 97 0.02180 8.64229
1,000 97 0.15192 0.24234 97 1,519.22593 0.24234 92 0.01500 5.91827
จากตารางที่ 3 ในการประมาณค่าเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่วน ใน 100 รอบ พบว่าค่า CP ของขนาดตัวอย่างทัง 3
แบบนัน ช่วงที่มีจานวนครอบคลุมมากที่สุด คือในกรณีที่มีจานวนตัวอย่าง 500 หน่วย แต่จะเห็นได้ว่า ค่า SE และค่า RB นันมี
ค่าลดลงทุกครัง เมื่อจานวนตัวอย่างมีขนาดมากขึนเช่นเดียวกับผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม S
4.2 ผลลัพธ์จากการใช้ข้อมูลน้าหนักเด็กแรกเกิดในจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาในส่วนนีทาการหาค่าช่วงการประมาณค่าเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่วนจากนาหนักของเด็กแรกเกิดในจังหวัด
เชียงใหม่ประจาปี 2558 มีประชากร 16,625 คน มีค่าเฉลี่ยเป็น 3,067.297 ยอดรวมของนาหนั กเป็น 50,993,813 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 600.4139 และสัดส่วนที่สนใจในการจาลองครังนี คือนาหนักของเด็กที่ปกติ จึงมีจานวนที่สนใจเป็ น
9,014.737 คิดเป็นสัดส่วนคือ 0.9014737 ในการคานวณแบ่งขนาดของตัวอย่างออกเป็น 3 แบบ คือ 166 คน 831คน และ
1,663คน และทาซา 100 รอบ และคานวณช่วงความเชื่อมั่น 95%
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ตารางที่ 4 ตารางค่าประสิทธิภาพของวิธีการที่ได้จากโปรแกรม S ของตัวพารามิเตอร์ จากตัวอย่าง ข้อมูลนาหนักเด็กแรกเกิด
ในจังหวัดเชียงใหม่
พารามิเตอร์ (Parameters)
n
ค่าเฉลี่ย (µ)
ยอดรวม (X)
สัดส่วน (P)
CP(%)
SE
RB
CP(%)
SE
RB
CP(%)
SE
RB
166
98
46.24326 2.9728
98
768,794.2 2.9728
93
0.02302 5.0593
831
98
20.87282 1.33498
98
347,010.7 1.33498
98
0.01037 2.26243
1,663 98
14.69723 0.93949
98
244,341.4 0.93949 100 0.00732 1.59261
ตารางที่ 5 ตารางค่าประสิทธิภาพของวิธีการที่ได้จากโปรแกรม R ของตัวพารามิเตอร์ จากตัวอย่าง ข้อมูลนาหนักเด็กแรกเกิด
ในจังหวัดเชียงใหม่
พารามิเตอร์ (Parameters)
n
ค่าเฉลี่ย (µ)
ยอดรวม (X)
สัดส่วน (P)
CP(%)
SE
RB
CP(%)
SE
RB
CP(%)
SE
RB
166
98
46.01181 2.95792
98
764,946.367 2.95792
93
0.0229 5.03397
831
98
20.34447 1.30119
98 338,226.8476 1.30119
98 0.01011 2.20516
1,663 97
13.94278 0.89126
97 231,798.7251 0.89126
99 0.00694 1.51086
จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่าในการประมาณค่าเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่วน ใน 100 รอบ ค่า CP ของขนาดตัวอย่าง
ทัง 3 แบบนัน ช่วงที่มีร้อยละของ CP สูงที่สุดคือ ในกรณีที่มีจานวนตัวอย่าง 1,663 หน่วย และจะเห็นได้ว่า ค่า SE และค่า RB
นันมีค่าลดลง เมื่อจานวนตัวอย่างมีขนาดมากขึน ผลลัพธ์ของทังสองโปรแกรมมีลักษณะเหมือนกัน

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลลัพธ์ของการจาลองข้อมูล ค่าร้อยละของจานวนช่วงการประมาณที่ครอบคลุม (Coverage Probability, CP)
ของช่วงความเชื่อมั่นที่คานวณโดยใช้ชุดคาสั่งบนโปรแกรม R มีค่าไม่ต่ากว่าผลลัพธ์จากโปรแกรม S โดยมีค่า CP ต่าสุด คือ
92% เมื่อประมาณช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วนขนาดประชากรที่ 1,000 หน่วย ซึ่งอาจเนื่องมากจาก จานวนรอบในการท าซา
มีจานวนคงที่เมื่อขนาดตัวอย่างที่ต้องการเพิ่มขึน ทาให้มีจานวนชุดตัวอย่างที่เป็นไปได้เพิ่มขึนอย่างมาก แต่จานวนรอบในการ
ทาซามีเท่าดิมซึ่งอาจจะน้อยไปเมื่อเทียบกับจานวนตัวอย่างที่เป็นไปได้ดังนันอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ค่า CP ลดลงดังกล่าว
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกนกทิพย์ (2552) ซึ่งพบว่าการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย และสัดส่วนประชากรที่ มี
การแจกแจกปกติจะให้ค่า CP ต่ากว่าที่กาหนดไว้
ในส่วนของค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) กับร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Relative Bias:
RB) ผลลัพธ์ที่ได้จาก R ไม่สูงกว่าผลลัพธ์จากโปรแกรม S เมื่อนาชุดคาสั่งไปใช้ประมาณช่วงความเชื่อมั่นของทัง 3 พารามิเตอร์
ของข้อมูล นาหนักเด็กแรกเกิดในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดใน ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีข้อมูล N = 16,625 , µ = 3,067.297 , X =
50,993,813 , σ = 600.4139 , P = 0.90147 ที่ระดับ n ต่างกัน 3 ระดับ คือ 166 831 และ 1,663 ทาซา 100 รอบเช่นกัน
พบว่าค่า CP, SE, RB ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม S โดยค่า RB ของการคานวณโดยใช้ชุดคาสั่งมีค่าน้อย
กว่าผลลัพธ์จากโปรแกรม S แสดงให้เห็นว่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่วนที่ประมาณได้โดยใช้ชุดค าสั่ งที่
พัฒนาขึน ในโปรแกรม R มีค่าแม่นยาสูงกว่าเล็กน้อยเนื่องจากให้ช่วงที่แคบกว่าเมื่อกาหนด ความเชื่อมั่นเท่ากัน (95%)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบ รายเดือนในประเทศไทย ซึ่งเก็บ
รวมรวมโดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และเพื่อศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการ
พยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย โดยใช้วิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม จาก
ข้อมูลส่วนแรกที่รวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 120 ค่า สาหรับข้อมูลส่วนที่สองคื อ
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 จานวน 12 ค่า ใช้สาหรับการเปรียบเทียบความแม่นยาของการพยากรณ์ด้ วย
เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่าที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการนาเข้าเมล็ด กาแฟ
ดิบในประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค โดยสมการการถดถอยสามารถอธิบายความแปรผันของปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ
การนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย ด้วยความผันแปรของดัชนีราคาผู้บริโภค ได้ร้อยละ 17.0 การพยากรณ์โดยวิธีการ
พยากรณ์รวม โดยมีตัวแบบที่เหมาะสมของปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย ดังนี้
ˆ
Yˆt  0.1Yˆ1t  0.9Y
2t

เมื่อ

Yˆt
Yˆ1t , Yˆ2 t

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์

คาสาคัญ: การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ, วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์, การพยากรณ์รวม
Abstract
This research aims to study the factors which influence the monthly imported quantity of raw
coffee beans in Thailand. The secondary data from January 2008 to December 2018 ( 132 values) was
collected from the office of Agricultural Economics, where multiple regression analysis of this data is
performed. Next we aim to determine the most appropriate forecasting model to forecast the monthly
imported quantity of raw coffee beans in Thailand by using Box- Jenkins method and combined forecasts
method. The first part of data contains 120 values which are collected from January 2008 to December
2017. The data in the second part contains 12 values, which are collected from January to December 2018,
are used for checking the prediction accuracy of the models by using the mean absolute percentage error
( MAPE) . The results show that factor which influence the monthly imported quantity of raw coffee beans
in Thailand is consumer price index. By multiple regression analysis, consumer price index can vary the
monthly imported quantity of raw coffee beans up to 17.0%. The data was fit with combined forecasts.
The models can be expressed as follows,
ˆ ,
Yˆt  0.1Yˆ1t  0.9Y
2t
where Yˆ
represents forecast at time t ,
t
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represent forecast at time t by multiple regression analysis and Box-Jenkins method,

respectively.
Keywords: Multiple Regression Analysis, Box-Jenkins Method, Combined Forecasting

1. บทนา
กาแฟเป็นพืชที่มีถิ่นกาเนิดมาจากบริเวณทวีปแอฟริกา ซึ่งหลักๆแล้วจะมีอยู่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ คอฟเฟ่ คาเนโฟรา
(Coffea Canephora) หรือเป็นรู้จักกันในชื่อ คอฟเฟ่ โรบัสตา (Coffea Robusta) กับ คอฟเฟ่ อาราบิกา (Coffea Arabica)
กาแฟในประเทศไทยมี ต้ นก าเนิ ด มาจากคนไทยซึ่ ง นั บ ถื อศาสนาอิ ส ลามคนหนึ่ ง ได้ มีโ อกาสไปแสวงบุ ญ ณ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ได้นาเอาเมล็ดกาแฟมาเพาะปลูกในจังหวัดสงขลา ประเทศไทยใน ปี 2447 โดยกาแฟที่นามาปลูกนั้นเป็นพั นธุ์
โรบัสต้า ซึ่งได้ผลดีพอสมควร จากนั้นจึงได้มีการขยายพันธุ์และส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้านี้ออกไปอย่างกว้างขวาง ใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันการปลูกกาแฟในภาคใต้ ได้มีการพัฒนาการอย่างกว้างขวาง สามารถปลูกเป็นพืชหลักและท า
รายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างดี สาหรับกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เมื่อประมาณ ปี 2493 ได้ถูกนาเข้ามาปลูกในประเทศไทย ทั้งนี้ ผล
ปรากฏว่าเกิดประสบปัญหามาโดยตลอด เนื่องจากเป็นกาแฟที่ต้องการสภาพปลูกที่เหมาะสม ต่างจากกาแฟโรบัสต้า ทาให้ไม่
สามารถต้านทานโรคร้ ายแรงได้ เช่น โรคราสนิม (Hemileia vastatrix) จึงถูกลดปริมาณการปลู กลงไปอย่ างมาก และได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญ และความจาเป็น ของการปลูกและผลิตกาแฟในประเทศ เพื่อลดดุลการค้าระหว่างประเทศ โดยมี
นโยบายส่งเสริมเกษตรกรปลูกกาแฟ แต่อย่างไรกาแฟอาราบิก้า ก็ยังคงไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับ กาแฟ
โรบัสต้า ต่อมาใน ปี 2516 ได้มีการพัฒนาและทาการส่งเสริมกันอย่างจริงจัง ได้เริ่มโครงการทดลองทาการเกษตรหลายชนิ ด
โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญในการหาพันธุ์พืชและสัตว์ มาทดแทนการปลูกพืชเสพย์ติดฝิ่นของชาวไทยภูเขา การพัฒนาการปลู ก
และผลิตกาแฟอาราบิก้า จึงย่อมมีประโยชน์ และยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยได้ คาดว่า เมื่อ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ผลผลิตกาแฟอาราบิก้าในหลายๆประเทศของอาเซียน จะถูกนาเข้ามาในประไทย
มากขึ้น และหากไม่มีการลดภาษี ก็อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟอาราบิก้าทางภาคเหนือ ดังนั้นภาครัฐและเกษตรกร จึง
ต้องเร่งพัฒนากาแฟอาราบิก้า ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น ลด
ต้นทุนการผลิตลง และพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) หรือ
มุ่งพัฒนากาแฟอาราบิกาให้เป็นกาแฟอินทรีย์ หรือออร์แกนิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในกลุ่ ม
อาเซียนในอนาคต ในงานสัมมนาหัวข้อ “อนาคตการค้ากาแฟไทยในโลกค้ าเสรี ”จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ที่จังหวัดเชียงรายว่า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-ออสเตรเลีย เพื่อเปิดรับฟังความเห็ นจาก
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟ เพื่อเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบ จากการลดภาษีนาเข้า ตามความตกลงเปิดการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ว่า ไทยต้องยกเลิ กโควตา และลดภาษีเ มล็ด กาแฟดิ บ เป็น 0% ในวันที่ 1 มกราคม ปี 2563
ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีสินค้าเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟจากประเทศออสเตรเลีย ลดภาษีศุลกากรเป็น 0% สาหรับผล
การหารือผู้เกี่ยวข้องใน อุตสาหกรรมกาแฟ ทั้งเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้
ส่งออก ส่วนใหญ่ยอมรับการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็น แนวโน้มของโลก และผลกระทบไม่น่ากังวลนัก เพราะกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีคณะทางานดูแลการนาเข้า ในการส่งเสริมการแข่งขัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคมกาแฟไทย
ส่งเสริมตลาดห่วงโซ่กาแฟ ทั้งต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ให้ความสาคัญกับการยกระดับคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และอัตลักษณ์
ให้กับกาแฟของไทย ตลาดสาหรับกาแฟของไทยยังมีโอกาสอีกมาก เนื่องจากผลผลิตกาแฟในไทยมีแ นวโน้มลดลง จึงต้อง
นาเข้ าวั ต ถุ ดิ บ กาแฟจานวนมาก สวนทางกั บ ความต้ องการบริ โภคในประเทศ และในต่ างประเทศที่ เพิ่ มขึ้ น และมี ค วาม
หลากหลาย ทาให้ไทยมีโอกาสในการส่งออกเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟเพิ่มมากขึ้นด้วย (อรมล ทรัพย์ทวีธรรม รักษาการ
แทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่ างประเทศ) จากผลผลิตที่ลดลงเรื่อยๆ จากพันธุ์ที่ปลูกและอากาศแปรปรวน ผลผลิตต่อไร่
ลดลง สวนทางกับความต้องการบริโภคสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยปี 2558 ผลผลิตอยู่ที่ 2.6 หมื่นตัน แต่ปี 2560 อยู่ที่ 2.59 หมื่นตัน
คาดปี 2561 อยู่ที่ 2.6 หมื่นตัน ส่วนความต้องการบริโภคในประเทศ ปี 2558 อยู่ที่ 8 หมื่นตัน ปี 2560 อยู่ที่ 9 หมื่นตัน และ
คาดว่า ปี 2561 นี้ อยู่ที่ 9.5 หมื่นตัน ทาให้เฉลี่ยแต่ละปีต้องนาเข้าเกือบ 6 หมื่นตัน โดยไทยมีพื้นที่ เพาะปลูกราว 2.5 แสนไร่
ทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคใต้ 70% ภาคเหนือ 30% ส่วนปีนี้คาดผลผลิตกาแฟโลกอยู่ที่ 9.57 ล้านตัน ความต้องการบริโภคที่
9.47 ล้านตัน ซึ่งความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแนวโน้ม จากนี้คาดว่าไทยจะนาเข้ากาแฟมากขึ้น และเป็นโอกาสที่
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จะแปรรูปกาแฟและทากาแฟสาเร็จรูปส่งออก โดยไทยยังส่งออกกาแฟน้อยอยู่ มีโอกาสขยายตัวอีกมาก ปี 2559 ส่งออกเมล็ ด
กาแฟเพียง 521 ตัน มูลค่า 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และกาแฟสาเร็จรูป 3.4 หมื่นตัน มูลค่า 117 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแนวโน้ม
การดื่มกาแฟของคนเอเชียเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ในระดับต่า เช่น ไทยบริโภคกาแฟที่ 0.5 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี ต่าง
จากยุโรป ที่ 12 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี กาแฟจึงเป็นสินค้าที่จะขยายตัวได้อีกมากในตลาดเอเชีย ดังนั้นการเปิดเสรีตลาดกาแฟ
ให้กับประเทศออสเตรเลีย น่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมกาแฟไทย ในการยกระดับคุณภาพ
การผลิต และสร้างเสริมให้เกิดกาแฟพรีเมี่ยมของประเทศได้ ทั้งนี้การบริโภคกาแฟไทยสูงกว่า ปริมาณกาแฟที่ผลิตได้ โดยการ
บริโภคกาแฟขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า ถูกทาการตลาด ในเรื่องของแบรนด์ รสนิยม ประเทศไทยจึงเปลี่ยนจากผู้ส่งออกเป็น
ผู้นาเข้า จากผลผลิตที่น้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการผลิตต้นทุนสูง มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จึงนาเข้าเพื่อแปรรูป เพิ่มมูลค่า เพื่อ
การค้า และส่งออก
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนในที่จะศึกษาการสร้างตัวแบบเพื่อการพยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศ
ไทย เพื่อที่จะนาผลการศึกษาที่ได้ จากการพยากรณ์มาเป็นแนวทางวางแผนสาหรับการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบ และเพื่อการผลิต
กาแฟคั่วบด เพื่อนามาแปรรูป ให้ได้คุณภาพ เพิ่มมูลค่า เพื่อการค้าและการส่งออกในอนาคตให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และ
เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple linear regression)
การวิเคราะห์การถดถอย เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ประเภท คือตัวแปร
ตาม (Dependent variable) และตัวแปรอิสระ (Independent variable) ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
อยู่ในรูปของตัวแบบดังนี้
i  1, 2,..., n
(1)
Y  0  1 X i1  2 X i 2  .....  k X ik  i
เมื่อ
Yi แทน ตัวแปรตาม
Xij แทน ตัวแปรอิสระ เมื่อ j  1, 2,..., k
แทน สัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression coefficients) เมื่อ j  1, 2,..., k

i
แทน ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random error)
โดยที่ค่า  สัมประสิทธิ์ถดถอย เป็นค่าที่แทนการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป 1 หน่วยจะทาให้ตัวแปร
ตามเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด ขณะที่ตัวแปรตัวอื่นๆมีค่าคงที่
การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด
การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบถดถอยพหุคูณสามารถทาได้โดยใช้วิธีกาลังสองน้อยที่สุด จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยค่าสังเกต n ค่า และตัวแปรอิสระ k ตัว เมื่อ n  k ให้ Yi แทนค่าสังเกตตัวที่ i เมื่อ
i  1, 2,..., n และ Xij แทนค่าสังเกตตัวที่ i ของ X j เมื่อ j  1, 2,..., k
จากตัวแบบถดถอยพหุคูณ (1) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น
k
Yi  0    j X ij   i
i  1, 2,..., n
(2)
i

j

j

j 1

หลังจากจัดรูปสมการข้างต้นใหม่ จะได้สมการปกติ p  k  1 สมการ ได้ตัวประมาณกาลังสองน้อยที่สุดของพารามิเตอร์
0 , 1 ,..., k ดังนั้นเพื่อให้สะดวกต่อการคานวณสมการ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ดังนี้
Y  X  
(3)
เมื่อ Y แทน เวกเตอร์ของค่าสังเกตขนาด n1
X แทน เมทริกซ์ของตัวแปรอิสระขนาด n  p, p  k  1

แทน เวกเตอร์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยขนาด p1
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แทน เวกเตอร์ของความคลาดเคลื่อนขนาด n1
สามารถเขียนผลรวมกาลังสองให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ดังนี้
n

SSE   i2  Y Y  2  X Y    X X 

(4)

i 1

จะได้สมการปกติในรูปของเมทริกซ์เป็น
X ' Xb  X ' Y

จากการแก้สมการปกติจะได้ตัวประมาณกาลังสองน้อยที่สุดของ  คือ

(5)
(6)

b  ( X ' X )1 X 'Y

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ 
จาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ถดถอย  j มีประโยชน์ในการกาหนดอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละ
ตัวในตัวแบบ เช่น ตัวแบบอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าไปในตัวแบบ หรือตัดตัวแปรอิสระหนึ่งตัวหรือ
มากกว่าหนึ่งตัวออกจากตัวแบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
กาหนดสมมติฐานของการทดสอบเป็น
j  0,1,..., k
H0 :  j  0
vs H1 :  j  0
j

สถิติทดสอบ:

tc 

bj
Sbj



bj

(7)

S 2 .C jj

เมื่อ Cjj เป็นสมาชิกที่อยู่บนเส้นทแยงมุมของ (X'X)1 ที่สอดคล้องกับ bj
บริเวณวิกฤติ: ที่ระดับนัยสาคัญ  จะได้ว่า ปฏิเสธ H0 ถ้า tc  t 2,nk 1
จะเห็ นได้ ว่าการทดสอบ H 0 :  j  0, j  1,2,..., k เป็ นการทดสอบอิ ท ธิ พ ลของตั วแปรอิ ส ระแต่ ล ะตั ว แบบ
บางส่วน (Partial test or marginal test) เนื่องจากสัมประสิทธิ์ถดถอย bj ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอื่นทั้งหมดที่อยู่ในตั วแบบ
ด้วย ดังนั้นจึงถือเป็นการทดสอบอิทธิพลของ X j เมื่อกาหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นอยู่ในตัวแบบ
การทดสอบนัยสาคัญของสมการถดถอย (Test for significance of regression)
การทดสอบนัยสาคัญของสมการถดถอยเป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรตาม Y มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตั วแปร
อิ ส ระอย่ างน้ อยหนึ่ ง ตั วหรื อไม่ ซึ่ ง ต้ องอาศั ย ข้ อกาหนดเบื้ องต้ นเกี่ ย วกั บ การแจกแจงแบบปกติ ข องความคลาดเคลื่ อ น
เช่นเดียวกับการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธิ์ถดถอยแต่ละตัวในที่นี้สามารถกาหนดสมมติฐานของการทดสอบได้เป็น
H 0 : 1  2  ...  k  0

อย่างน้อย 1 ค่า, j  1, 2,..., k
การทดสอบนี้จัดเป็นกรณีทั่วไปของการวิเคราะห์ความแปรปรวนสาหรับการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย โดยแบ่ง
ความผันแปรทั้งหมดของ Y ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่สามารถอธิบายได้ด้วยสมการถดถอย และส่วนที่ไม่สามารถอธิบ ายได้
ด้วยสมการถดถอย แสดงในรูปของผลรวมกาลังสองได้ดังนี้
(8)
SST  SSR  SSE
คานวณสถิติทดสอบ
H1 :  j  0

Fc 

SSR / k
SSE / (n  k  1)

(9)

ปฏิเสธ H 0 ถ้า Fc  Fk ,nk 1 ( ) ซึ่งแสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อ
n

SST  Y ' Y 

( Yi ) 2
i 1

n

(10)

n

SSR  b ' X ' Y 

( Yi )2
i 1

SSE  SST  SSR
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สัมประสิทธิ์ตัวกาหนดแบบพหุ (Coefficient of multiple determination)
สั มประสิ ท ธิ์ ตั วกาหนดแบบพหุ เป็ นค่ าที่ ใ ช้ วัด ความผั นแปรทั้ ง หมดของ
X1 , X 2 ,..., X k โดยที่สัมประสิทธิ์ตัวกาหนดแบบพหุ จะใช้สัญลักษณ์ R 2

Y

สามารถอธิ บ ายได้ ด้ วยแปรอิ ส ระ

SSR
SST
X1 , X 2 ,..., Xk

(13)

R2 

โดยที่

ถ้าค่า R 2 ที่ใกล้ 1 จะหมายถึง
มีความสัมพันธ์กับ Y มากแต่ถ้าเข้าใกล้ 0 หมายถึงค่า
2
X1 , X 2 ,..., X k มีความสัมพันธ์กับ Y น้อยลง เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยจะทาให้ค่า R มากขึ้น ทั้งที่ตัวแปร
อิสระ X ที่เพิ่มอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับ Y ก็ได้ จึงมีการปรับค่า R 2 ขึ้น เรียกว่า Adjusted coefficient of multiple
determination หรือ Radj2 โดยที่
0  R2  1

2
Radj
 1

(n  1)
(1  R 2 )
(n  k  1)

(14)

สัมประสิทธิ์ตัวกาหนดบางส่วน (Coefficient of partial determination)
สัมประสิทธิ์ตัวกาหนดบางส่วน สามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งต่อสมการถดถอย เมื่อตัวแปร
อิสระอื่นทั้งหมดอยู่ในตัวแบบด้วย ซึ่งแตกต่างจากสัมประสิทธิ์ตัวกาหนดแบบพหุที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
Y กับเซ็ตของตัวแปรอิสระภายใต้การพิจารณาทุกตัว โดยสัมประสิทธิ์ตัวกาหนดบางส่วน ระหว่าง Y กับ X1 เมื่อให้ X 2 อยู่
ในตัวแบบ สามารถแสดงด้วย r 2Y1.2 โดยมีสูตรดังนี้
rY21.2 

SSR( X1 X 2 )
SSE( X 2 )

(15)

ซึ่ง rY21.2 เป็นค่าที่ใช้วัดความผันแปรของ Y ที่ลดลงเนื่องมาจาก X1 เมื่อมี X 2 อยู่ในตัวแบบโดยสัมประสิ ท ธิ์
ตัวกาหนดบางส่วนมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 กรณีที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัว การหาสัมประสิทธิ์ตัวกาหนดบางส่ วน
สามารถทาได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับกรณีที่มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of correlation)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ρ เป็นค่าที่ใช้วัดทิศทางและระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรสุ่ม 2 ตัว โดยที่ ρ
ไม่มีหน่วย และ 1  ρ  1 แทนตัวประมาณของ ρ ที่ได้จากข้อมูลตัวอย่างด้วย r และเรียก r ว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของข้อมูลตัวอย่าง ( Sample correlation coefficient) โดย
n

r

 X Y  nXY
i 1

i i

n

(16)

n

( X  nX )(Yi  nY )
i 1

2
i

2

2

2

i 1

ทานองเดียวกัน ค่า r ใช้วัดทิศทางและระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่ม 2 ตัว และ 1  r  1 ถ้า r
เข้าใกล้ 1 หรือ 1 แสดงว่าตัวแปรสุ่มทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันค่อนข้างสูง โดยเครื่องหมายแสดงถึงทิศทาง
ความสัมพันธ์ เครื่องหมายบวกแสดงลักษณะความสัมพันธ์ในทิศเดียวกัน และเครื่องหมายลบแสดงถึงทิศทางตรงกันข้าม
การทดสอบ   0 เป็นการทดสอบว่าตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันหรือไม่นั่นเอง ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
กาหนดสมมติฐานของการทดสอบเป็น
H0 :   0

vs

H1 :   0

คานวณสถิติทดสอบ:
t0  r .

n2
1 r2

บริเวณวิกฤต: เมื่อกาหนดระดับนัยสาคัญของการทดอบเป็น  จะได้ว่า ปฏิเสธ H0 ถ้า t0

(17)
 t

2,n2

หากการทดสอบนาไปสู่การปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปร X และ Y มีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกัน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการทดสอบนี้เทียบเท่ากับการใช้สถิติทดสอบ t ในการทดสอบสมมติฐาน H0 :  j  0 vs H1 :  j  0
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การเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสม
การค้นหาเซ็ตย่อยของตัวแปรอิสระที่เหมาะสมสาหรับตัวแบบจะเรียกว่า การเลือกตัวแปร(Variable selection)
วิธีการเลือกตัวแปรควรที่จะพิจารณาว่าเป็นวิธีการสารวจโครงสร้างของข้อมูลเบื้องต้นมากกว่าที่จะเป็นผลสรุปในขั้นสุดท้าย
การเลือกตัวแปรด้วยวิธีลาดับขั้น (Stepwise regression)
การเลือกตัวแปรที่เป็นที่นิยมใช้กันมาก ก็คือ วิธีลาดับขั้น ซึ่งประยุกต์มาจากวิธีการเพิ่ มตัวแปร โดยเลือกตัวแปร
อิสระเข้าในตัวแบบครั้งละ 1 ตัวเช่นกัน แต่เพิ่มการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่อยู่ในตัวแบบก่อนหน้านี้แล้วทุกตัว เมื่อ
กาหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นยังคงอยู่ในตัวแบบด้วย โดยใช้การทดสอบแบบ F บางส่วนหรือการทดสอบแบบ t ดังนั้นตัวแปร
อิสระที่เพิ่มเข้ามาในตัวแบบถดถอยในขั้นแรกๆ อาจถูกตัดออกไปได้ในภายหลัง นอกจากนี้การเลือกตัวแปรด้วยวิธีลาดับขั้น
ต้องการค่าวิกฤติ 2 ค่า คือ FIN และ FOUT โดยอาจกาหนดให้ FIN  FOUT เพื่อให้การเพิ่มตัวแปรเข้าในตัวแบบทาได้ย าก
กว่าที่จะตัดตัวแปรออกจากตัวแบบ ซึ่งการเลือกตัวแปรด้วยวิธีลาดับขั้นมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกตัวแปรอิสระตัวแรกเข้าในตัวแบบ โดยเลือกตัวที่มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ างง่ายกับตัวแปรตามสู ง สุ ด
สมมติให้เป็น X j
2. สร้างตัวแบบถดถอยที่มี X j อยู่ด้วย และทดสอบอิทธิพลของ X j โดยกาหนดสมมติฐานของการทดสอบเป็น
H0 :  j  0
vs H1 :  j  0
• หากยอมรับ H0 นั่นคือ Fc  FIN จะหยุดพิจารณาเลือกตัวแปรอิสระเข้าในตัวแบบ
• หากปฏิเสธ H0 นั่นคือ Fc  FIN จะรับเอา X j เข้าในตัวแบบถดถอย และค้นหาตัวแปรอิสระตัวถัดไป โดยทาต่อในขั้นที่
3
3. เลือกตัวแปรอิสระตัวใหม่เข้าในสมการ โดยเลือกตัวแปรที่ให้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน หรือค่าสัมประสิท ธิ์
ตัวกาหนดบางส่วนกับตัวแปรตาม Y มีค่าสูงสุด เมื่อกาหนดให้ตัวแปรที่ถูกเลือกก่อนหน้านี้อยู่ในตัวแบบด้วย สมมติให้ตัวแปร
ที่พิจารณาเข้าในตัวแบบตัวถัดไปคือ X l
4. สร้างตัวแบบถดถอยที่มีทั้ง X j และ X l รวมอยู่ด้วย และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่อยู่ในตัวแบบทีละ
ตัว เมื่อกาหนดให้ตัวแปรอื่นยังคงอยู่ในตัวแบบด้วย นั่นคือ ทดสอบอิทธิพลของ X j เมื่อมี X l รวมอยู่ในตัวแบบด้วย โดย
กาหนดสมมติฐานของการทดสอบเป็น
H 0 : l  0

คานวณสถิติทดสอบ

F

vs

H1 : l  0

บางส่วน นั่นคือ
Fc 

MSR( X l | X j )
MSE ( X l | X j )

(18)

• หากยอมรับ H0 แสดงว่า X l ไม่มีอิทธิพลต่อ Y เมื่อมี X l อยู่ด้วย จะตัด X l ออกไป
• หากปฏิเสธ H0 จะรับเอา X l เข้าในตัวแบบถดถอย และทดสอบอิทธิพลของ X j เมื่อมี X l รวมอยู่ในตัวแบบด้วย
5. การพิจารณาเลือกตัวแปรดังกล่าวจะทาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่สามารถหาตัวแปรอิสระอื่นเพิ่มเข้ามาในตัวแบบได้
อีก และขณะเดียวกันก็ไม่สามารถตัดตัวแปรอิสระที่อยู่ในตัวแบบออกได้ ตัวแปรอิสระทุกตัวที่อยู่ในตัวแบบมีค่า Fc  FOUT
การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย
วิธีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นตรงอย่างง่ายและแบบพหุคูณได้ รวมทั้งระบุวิธีแก้ไขเมื่อข้อมู ลมีลั กษณะไม่ส อดคล้องกับข้ อตกลงเบื้องต้ นของการ
วิเคราะห์
ความคลาดเคลื่อนเกิดจากความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าที่อยู่บนเส้นถดถอยของตัวอย่าง สามารถแสดงได้ดังนี้
ei  Yi  Yˆi ,
i  1, 2,..., n
(19)
เมื่อ
Yi แทน ค่าจริงที่สังเกตได้
Yˆi แทน ค่าพยากรณ์ที่ได้จากสมการถดถอย
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ดังนั้นการวิเคราะห์ ค วามคลาดเคลื่อนตั วอย่ างจึ งจั ดเป็ นวิ ธีที่ มีประสิท ธิภ าพในการตรวจสอบข้ อบกพร่ องหลาย
ประการของตัวแบบ
กราฟของความคลาดเคลื่อน (Residual plots)
การสร้างกราฟความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal probability plot) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบการแจง
แจงแบบปกติของความคลาดเคลื่อน ทาได้โดยพล็อตค่าความคลาดเคลื่อนที่เรียงลาดับแล้ว กับความน่าจะเป็นสะสม
กราฟของความคลาดเคลื่อน ei กับค่าพยากรณ์ Yˆi อาจชี้ถึงค่าสังเกตที่มีความคลาดเคลื่อนสูงผิดปกติได้ ซึ่งควรที่
จะต้องตรวจสอบต่อไปว่าค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผิดปกติหรือไม่ ถ้าความคลาดเคลื่อนที่สูงผิดปกตินั้นเกิดขึ้นเมื่อ Yˆi มีค่ามาก
หรือน้อยมากๆ อาจเนื่องมาจากความแปรปรวนไม่คงที่หรือความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่าง Y และ X ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงก็ได้
การตรวจสอบการเท่ากันของความแปรปรวน (Test for homogeneity of error variance)
ถ้าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ ความคลาดเคลื่อนควรที่จะมีการกระจายสม่าเสมออย่างสุ่ มรอบ
ค่าศูนย์ แต่ถ้าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ ความคลาดเคลื่อนจะมีการกระจายในลักษณะที่มีรูปแบบไม่
สม่าเสมอ
การแก้ไขเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ ทาได้หลายวิธี ดังนี้
1. แปลงค่าของตัวแปรตาม Y
2. แปลงค่าของตัวแปรตามด้วยวิธีของ Box-Cox
3. การประมาณพารามิเตอร์ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้าหนัก
การตรวจสอบความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อนในข้อมูลอนุกรมเวลามักมีความสัมพันธ์ต่อกัน หรือเกิดปัญหาอัตตสหสัมพันธ์นั่นเอง ซึ่งสาเหตุของ
ปัญหาอัตตสหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์การถดถอยที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ลอนุกรมเวลา มักเกิดขึ้นเนื่องจากขาดตัวแปรอิส ระที่
สาคัญบางตัวในตัวแบบ วิธีตรวจสอบการเกิดอัตตสหสัมพันธ์ได้พัฒนาโดยนักสถิติหลายท่าน ซึ่งสถิติทดสอบของ Durbin และ
Watson และสามารถทดสอบได้ดังนี้
H0 :   0

H1 :   0

vs.

คานวณสถิติทดสอบ Durbin-watson
n

d

 (e  e
t 2

t

n

t 1

 et 2

)2

(20)

t 1

แทน ความคลาดเคลื่อนของสมการถดถอยที่ได้จากวิธีกาลังสองน้อยที่สุด โดยที่ et  Yt  Yˆt , t  1,2,..., n และ
n แทน จานวนค่าสังเกตทั้งหมด
การคานวณค่ าวิ กฤติ ที่แ ท้ จริ งของสถิติ ทดสอบ Durbin-watson ทาได้ยาก Durbin และ Watson จึงได้กาหนด
ขอบเขตล่าง d L และขอบเขตบน dU ของสถิติทดสอบดังกล่าว หากค่าที่คานวณตกอยู่นอกขอบเขตที่กาหนด จะนาไปสู่การ
ตัดสินใจดังนี้
ถ้า d  d L จะปฏิเสธ H0
ถ้า d  dU จะยอมรับ H0
ถ้า dL  d  dU สรุปไม่ได้
การแก้ไขปัญหาอัตตสหสัมพันธ์ สามารถแก้ไขได้โดยระบุตัวแปรดังกล่าวและเพิ่มเข้ามาในตัวแบบ ซึ่งปัญหาอัตต
สหสัมพันธ์ควรจะหายไป แต่หากปัญหาอัตตสหสัมพันธ์ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มตัวแปรอิสระที่สาคัญบางตัวเข้ามาในตั ว
แบบ อาจจะต้องพิจารณาตัวแบบอื่นที่ร วมเอาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเข้าไว้ด้วย ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการแปลง
ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาอัตตสหสัมพันธ์สาหรับตัวแบบถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่ายเท่านั้น ซึ่งสามารถขยายต่อไปยังตัวแบบถดถอย
เชิงเส้นตรงแบบพหุได้
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
เมื่อ

et
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ข้อกาหนดเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุคูณกาหนดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระมีลักษณะเชิงเส้นตรง ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ และความแปรปรวนเท่ากับ 
เท่ากัน นอกจากนี้ตัวแปรอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน หากตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ต่อกัน จะเรียกปัญหาที่เกิดขึ้ นนี้
ว่า Intercorrelation หรือ Multicollinearity การตรวจสอบว่าเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือไม่ จึงเป็น
สิ่งสาคัญที่ควรคานึงถึง โดยสัญญาณที่อาจชี้ว่าเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีดังนี้
- พิจารณาสัมประสิทธิ์ถดถอยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหรือไม่ เมื่อมีการเพิ่มตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งเข้ าไป
ในตัวแบบ หรือตัดตัวแปรอิสระบางตัวออกจากตัวแบบ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าสังเกต หรือตัดค่าสังเกตบางตัวออก
จากการวิเคราะห์
- การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่สาคัญ พบว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างไม่มีนัยสาคั ญทาง
สถิติ
- สัมประสิทธิ์ถดถอยมีเครื่องหมายตรงข้ามกับที่คาดไว้ตามทฤษฎีหรือประสบการณ์เดิม
- สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรอิสระมีค่าค่อนข้างสูง
- ช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระที่สาคัญบางตัวมีช่วงที่ค่อนข้างกว้าง
นอกจากนี้การตรวจสอบความสั มพั นธ์ระหว่ างตั วแปรอิสระ ยังสามารถทาได้โดยค านวณค่า Variance inflation
factor หรือนิยมเรียกย่อๆว่า VIF ซึ่งคานวณได้จากสูตรต่อไปนี้
1
VIFj 
(21)
2
2

1  Rj

แทน ค่า Variance inflation factor ของตัวแปรอิสระตัวที่ j
R j แทน ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกาหนดระหว่างตัวแปรอิสระ X j กับตัวแปรอิสระอื่น
ค่ า VIF ที่ มากกว่ า 1 มากๆอาจชี้ ว่าเกิ ด ปั ญ หาความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างตัวแปรอิ ส ระได้ โดยทั่ วไปจะถื อว่ าค่า
VIFj  5 หรือ 10 แสดงถึงการเกิดปัญหาความสัมพันธ์ร ะหว่างตัวแปรอิสระ และถ้า VIFj  10 แสดงถึงการเกิด ปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอย่างรุนแรง
2.2 วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins method)
รูปแบบทั่วไปของตัวแบบเชิงฤดูกาลผสม ARIMA คือ ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s โดยที่ s เป็นความกว้างของฤดู กาล
หรือจานวนหน่วยเวลาในแต่ละฤดูกาล ดังนั้นรูปแบบที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร Yˆ ในรูปของสัญลักษณ์ถอยกลับ ดังนี้
(1  1B  ...  P BP )(1  1Bs  ...   p BPs )(1  B)d (1  Bs )D Yt  (1  1B  ...  q Bq )(1  1Bs  Q BQs )at (22)
เมื่อ
แทน การถดถอยด้วยตัวเองแบบไม่มีฤดูกาล AR( p)
(1 1B  ...  P BP )
s
Ps
(1  1B  ...   p B ) แทน การถดถอยด้วยตัวเองแบบมีฤดูกาล AR(P)
แทน อันดับของผลต่างแบบไม่มีฤดูกาล
(1  B)
แทน อันดับของผลต่างแบบมีฤดูกาล
(1  B )
q
(1  1B  ...  q B )
แทน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาล MA(q)
s
Qs
(1  1B  Q B )
แทน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล MA(Q)
แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t
Y
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
a
ขั้นตอนการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีอยู่ในตัวแบบอนุกรมเวลา สามารถทาได้ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดและวิธี
น่าจะเป็นสูงสุด อาจใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคานวณซึ่งดาเนินการได้ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ โดยค่าประมาณชุดใดทาให้ผลรวมค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยต่าสุดจะเป็นค่าประมาณที่ใช้ในการพยากรณ์
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์มีดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลอนุกรมเวลา เพื่อพิจารณาว่าอนุกรมเวลามีคุณสมบัติสเตชันนารีหรือไม่ โดยพิจารณาจากกราฟ
อนุกรมเวลา
2. เมื่ออนุกรมเวลามีคุณสมบัตสเตชันนารีแล้ว กาหนดตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลา โดยพิจารณา
กราฟ ACF และ PACF ตัวใหม่
VIFj
2

j

t

d

s D

t

t
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3. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบว่าเหมาะสมหรือไม่ หากตัวแบบไม่เหมาะสม จะกลับไปทาตัวแบบอื่นๆจาก
ข้อ 2 เลือกตัวแบบที่เหมาะสมอีกครั้งโดยอาศัยข้อมูลจากข้อ 1 และทาซ้าข้อ 3 และ 4 อีกครั้งจนกว่าจะได้ตัวแบบที่เหมาะสม
5. พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยตัวแบบที่เหมาะสม
2.3 การพยากรณ์รวม (Combined forecasts)
ในกรณีที่มีวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาที่พิจารณามากกว่า 1 วิธี แทนที่จะเลือกใช้วิธีพยากรณ์ใดวิ ธี
พยากรณ์หนึ่งเราอาจใช้วิธีการหาค่าพยากรณ์รวม (Combined forecasts) โดยใช้ค่าพยากรณ์จากวิธีที่เหมาะสมทั้งหลาย นั่น
คือ ถ้าสาหรับอนุกรมเวลาชุดหนึ่ง (จานวน n ค่าโดยที่ n  n1  n2 ) มีวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม 2 วิธี โดยที่ Yˆ1t และ Yˆ2t
คือค่าพยากรณ์ที่ 1 หน่วยเวลาล่วงหน้าเมื่อพยากรณ์ ณ เวลา t ที่ได้จากวิธีที่เหมาะสมดังกล่าว ค่าพยากรณ์รวมของ Y1t อาจ
เขียนได้ในรูป
(23)
Yˆt  Yˆ1t  (1   )Yˆ2t
เมื่อ
Yˆt แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
Yˆ1t แทน ค่าพยากรณ์วิธีที่ 1
Yˆ2t แทน ค่าพยากรณ์วิธีที่ 2
และ 0    1 โดยทั่วไปค่าพยากรณ์ร วมที่ กาหนดในรูป นี้ จะเป็นค่าพยากรณ์ ซึ่ง ให้ค่ าความคลาดเคลื่ อนกาลั งสองเฉลี่ ย
1 n
(  e2n1t ) น้อยกว่าค่าพยากรณ์ที่ได้จากวิธีพยากรณ์เดี่ยวที่พิจารณาอย่างน้อย 1 วิธี
n

t 1

ปัญหาที่สาคัญ คือ การเลือกน้าหนักที่ทาให้ได้ค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของค่าพยากรณ์รวมมีค่าน้อยที่สุด
เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ าความคลาดเคลื่ อนก าลั ง สองเฉลี่ ย ของวิ ธีพ ยากรณ์ เ ดี่ ย วทุ ก วิ ธี ที่ น ามารวมกั น วิ ธีห นึ่ ง ที่ นิ ย มใช้
นอกเหนือจากการหาค่าเฉลี่ยของค่าพยากรณ์เดี่ยว คือประมาณน้าหนักโดยใช้ตัวประมาณกาลังสองน้อยที่สุดสาหรับตั วแบบ
การถดถอยในรูป
(24)
Yˆt  0  1Yˆ1t  2Yˆ2t  at
เมื่อ  0 คือ ค่าคงที่
ข้อดีของวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ง่ายและส่วนใหญ่จะได้ค่าประมาณของ 0, 1 และ  2 ซึ่งให้ค่าความคลาดเคลื่อนกาลัง
สองเฉลี่ยน้อยที่สุด ข้อควรสังเกตของวิธีนี้คือไม่มีการกาหนดเงื่อนไขให้น้าหนักที่ประมาณได้มีผลรวมเท่ากับ 1
ในกรณีที่เป็นการรวมโดยใช้วิธีพยากรณ์เดี่ยวสองวิธีเป็นตัวแปรอิสระอาจมีเงื่อนไขในการประมาณค่า 0, 1 และ
 2 โดยใช้ขนาดหรือเครื่องหมายของความคลาดเคลื่อนที่เวลา t  1 ทาให้ได้ค่าพยากรณ์ที่ได้จากค่าประมาณของ 0, 1 และ
 2 สองชุด และเงื่อนไขหนึ่งซึ่งผู้เขียนใช้กับข้อมูลจานวนหนึ่งปรากฏว่าได้ค่าพยากรณ์รวมที่มีความแม่นสูงกว่าวิธีพยากรณ์
เดี่ยวที่ใช้เป็นอัตราส่วนสูงคือค่าประมาณของ 0 , 1 และ  2 ชุดหนึ่งได้มาจากค่าพยากรณ์เดี่ยวซึ่งความคลาดเคลื่ อนจาก
การพยากรณ์ทีละหนึ่งหน่วยเวลาล่วงหน้าที่เวลาเดียวกันทั้ง 2 วิธีมากกว่าค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนของแต่ละวิธี (มุกดา,
2549)
วิธีการพยากรณ์รวมเป็นวิธีการประยุกต์ที่มีการรวมค่าพยากรณ์จากวิธีการพยากรณ์เดี่ยวตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไป ซึ่งถ้า
ผู้ วิจัย สามารถกาหนดค่ าถ่ วงน้ าหนั กให้ กับ วิ ธีการพยากรณ์ เ ดี่ย วได้อย่ างเหมาะสม จะท าให้ ไ ด้ ค่ าพยากรณ์ ร วมที่ มีความ
คลาดเคลื่อนน้อยลง ณ ที่นี้ได้พิจารณาวิธีการพยากรณ์เดี่ยว 2 วิธี ที่มีประสิทธิภาพดีใกล้เคียงกันเป็น 2 อันดับแรก (มีค่ารากที่
สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (RMSE) ต่า โดยจะแสดงรายละเอียดในผลการวิจัย) คือ วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ และวิธี บ็อกซ์และเจนกินส์ สาหรับการกาหนดค่าถ่วงน้าหนัก ( wi ) จะกระทาภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผลรวมของค่าถ่วง
น้าหนักเท่ากับ 1 ( w1  w2  1 ) ดังนั้นตัวแบบของวิธีการพยากรณ์รวมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ˆ
ˆ
Yˆt  wY
(25)
1 1t  w2Y2t
ˆ
เมื่อ Yt แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
Yˆ1t แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
Yˆ2t แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์
t แทน ช่วงเวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n โดยที่ n แทนจานวนข้อมูลในอนุกรมชุดที่ 1
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แทน ค่าถ่วงน้าหนักของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
w2 แทน ค่าถ่วงน้าหนักของวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ได้พิจารณาวิธีการถ่วงน้าหนักที่เหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้มากที่สุด 2 วิธี ได้แก่
1) การถ่วงน้าหนักด้วยการผกผันของรากที่สองของผลรวมของความคลาดเคลื่อนกาลังสองดังนี้
w1

wi 

เมื่อ

SSE1

และ

SSE2

1/ SSEi
1/ SSE1  1/ SSE2

(26)

; i  1, 2

แทน ผลรวมของความคลาดเคลื่ อนกาลัง สอง (Sum squares error:

n

SSEi   eit 2

) ของวิ ธีการ

t 1

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ ตามลาดับ
et  Yt  Yˆt แทน ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ณ เวลา t
Yt แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t
Yˆt แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
t แทน ช่วงเวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n โดยที่ n แทนจานวนข้อมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1
2) การถ่วงน้าหนักด้วยสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ดังนี้
wi 

bi
; i  1, 2
b1  b2

(27)

เมื่อ b1 และ b2 แทนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีกาลังสองน้อยที่สุดของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
และ วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ ตามลาดับ เมื่อกาหนดให้ค่าพยากรณ์เดี่ยวจากทั้ง 2 วิธีเป็นตัวแปรอิสระ และปริมาณการนาเข้า
เมล็ดกาแฟดิบเป็นตัวแปรตาม
วิธกี ารพยากรณ์รวมแบบที่ 1
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพยากรณ์รวม มีดังนี้
ขั้นที่ 1 หาค่าพยากรณ์ที่ได้จากวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม 2 วิธี
ขั้นที่ 2 กาหนดน้าหนักที่ใช้ในการหาค่าพยากรณ์รวม เมื่อ 0    1 โดยทั่วไปค่าพยากรณ์รวมที่กาหนดในรูปนี้
(28)
Yˆt  Yˆ1t  (1   )Yˆ2t
ขั้นที่ 3 เลือกน้าหนักที่ให้ค่า MAPE น้อยที่สุด แล้วนามาเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ
วิธกี ารพยากรณ์รวมแบบที่ 2
การถ่วงน้าหนักด้วยสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ดังนี้
bi
wi 
; i  1, 2
(29)
b1  b2

เมื่อ b และ b แทนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีกาลังสองน้ อยที่สุดของวิ ธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คู ณ
และวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ ตามลาดับ เมื่อกาหนดให้ค่าพยากรณ์เดี่ยวจากทั้ง 2 วิธีเป็นตัวแปรอิสระ และปริมาณการนาเข้า
เมล็ดกาแฟดิบเป็นตัวแปรตาม
2.4 การเปรียบเทียบความแม่นของค่าพยากรณ์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแม่นยาในการพยากรณ์ของตัวแบบพิจารณาค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เฉลี่ย (Mean absolute percentage error: MAPE)
1

2

MAPE 

เมื่อ

et
Yt
n

100 n et

n t 1 Yt

แทน ความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่
แทน ค่าจริง ณ เวลาที่ t
แทน จานวนค่าสังเกตอนุกรมเวลา
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย (Y ) ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ได้แก่ ราคาส่งออกกาแฟคั่วบด ( X 1 ) ดัชนีราคาผู้บริโภค ( X 2 ) อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ( X 3 ) อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน ( X 4 ) ดัชนีราคาสินค้านาเข้าและสินค้าส่งออก ( X 5 )
และข้อมูลสาหรับ การพยากรณ์ เป็นข้อมูลรายเดื อน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวม
ช่วงเวลา 132 เดือน ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) และธนาคารแห่งประเทศไทย (2561)
3.2 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
วิธีวิเคราะห์สาหรับการพยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย ได้แก่
1. วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
2. วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins method)
3. วิธีการพยากรณ์รวม (Combined forecasts)
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ นี้แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 120 ค่า สาหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลตั้งแต่เ ดื อน
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จานวน 9 ค่า สาหรับการเปรียบเทียบความแม่นยาของการพยากรณ์ด้ วย
เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ที่ต่าที่สุด ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละวิธีสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ
ตารางที่ 1 ค่าประมาณพารามิเตอร์ของสมการการถดถอยวิธีลาดับขั้น
ตัวแปร
ค่าประมาณ
S.E.
ค่าคงที่
-24087890.32
5348351.874
X
280542.542
55702.512
2

F  25.366
p  value  0.001

R2  0.177
2
Radj
 0.170

t
-4.504
5.036

p-value
<0.001
<0.001

MAPE  6740.216
R  0.421
Durbin  watson  0.941

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่ อปริมาณการนาเข้ าเมล็ด กาแฟดิ บในประเทศไทย (Y ) ได้แก่ ดัชนีร าคา
ผู้บริโภค (X 2 ) การทดสอบนัยสาคัญของสมการพบว่า ค่าสถิติทดสอบ F  25.366 ค่า p  value  0.001 นั่นคือ สมการ
การถดถอยที่ได้มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยสมการการถดถอยสามารถอธิบายความแปรผันของปั จจั ยที่มี
ผลต่อปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย ด้วยความผันแปรของดัชนีราคาผู้บริโภค ได้ร้อยละ 17.0 เมื่อพิจารณา
ปัญหาสหสัมพันธ์ในตัว (Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่า Durbin-watson เท่ากับ 0.941 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าไม่
เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ในตัว นั่นคือ ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน
การพยากรณ์
เนื่องจากสมการถดถอยพหุคุณของวิธีลาดับขั้น (Stepwise regression) มีตัวแบบคือ
(31)
Yˆ  24087890.32  280542.542 X 2
และมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกาหนดแบบพหุคูณที่มีการปรับค่าแล้ว Radj2 เท่ากับ 0.177 ผู้วิจัยจึงใช้สมการดังกล่าวใน
การพยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2561
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4.2 วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins method)
การตรวจสอบข้อมูล
Partial Autocorrelation Function for d12

Autocorrelation Function for d12

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)

(with 5% significance limits for the autocorrelations)
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รูปภาพที่ 1 กราฟ ACF และPACF ของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลต่างอันดับที่ 1
จากภาพ 1 พบว่ าการเปลี่ ย นแปลงข้ อมู ล ผลต่างอั นดั บที่ 1 ของข้ อมู ล ปริ มาณการนาเข้ าเมล็ ดกาแฟดิบ มี การ
กระจายของข้อมูลคงที่ นั่นคือ อนุกรมเวลามีค่าเฉลี่ยและความแปรแปรวนคงที่
ตารางที่ 2 การกาหนดตัวแบบด้วยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์สาหรับปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย
ตัวแบบ
พารามิเตอร์
ค่าประมาณ
S.E.
ค่าสถิติ t
p-value
SARIMA0,0,1 (1,1, 0)12
MA(1)
-0.436
0.088
-4.947
<0.001
SAR(1)
-0.225
0.098
-2.296
0.024
MAPE=3,731.515
จากค่าประมาณของพารามิเตอร์ และค่าเปอร์เ ซ็ นต์ค วามคลาดเคลื่ อนสั มบูร ณ์ เฉลี่ย ของวิ ธีบ็ อกซ์ และเจนกิ น ส์
สาหรับการพยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย พบว่าตัวแบบ SARIMA0,0,1 (1,1, 0)12 มีค่าพารามิเตอร์
แตกต่างไปจากศูนย์อย่ างมี นัยส าคั ญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปอร์เ ซ็นต์ ความคลาดเคลื่ อนสั มบูร ณ์ เ ฉลี่ ย
เท่ากับ 3731.515 ได้ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ ตัวแบบ SARIMA0,0,1 (1,1, 0)12 ซึ่งได้ตัวแบบดังนี้
(32)
Yˆt  0.725Yt 12  0.225Yt  24  at  0.436at 1
Yˆ
เมื่อ
แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
, Y แทน ค่าจริงของข้อมูล ณ เวลา t 12 และ t  24
Y
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่ม ณ เวลา t และ t  1
a , a
4.3 วิธีการพยากรณ์รวม (Combined forecasts)
จากการประมาณค่าถ่วงน้าหนักที่  อยู่ระหว่าง (0    1) ได้ค่าน้าหนักที่น้อยที่สุดคือ   0.1 โดย MAPE มีค่า
เท่ากับ 3,694.317 ได้ตัวแบบ ดังนี้
Yˆt  0.1Yˆ1t  0.9Yˆ2t
(33)
ˆ
เมื่อ Y
แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
Yˆ , Yˆ แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์
การพยากรณ์รวม จากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของวิธีพยากรณ์เดี่ยวทั้ง 2 วิธี ด้วยกาลังสองน้อยที่ สุด
ได้ ว่ า b1  1.003 และ b2  0.796 จากสมการ สามารถค านวณค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก ของแต่ ล่ ะ วิ ธี ก ารพยากรณ์ เ ดี่ ย วได้ เ ป็ น
w1  0.5575 และ w2  0.4425 เพราะฉะนั้นตัวแบบพยากรณ์รวมเขียนได้ดังนี้
Yˆt  0.5575Yˆ1t  0.4425Yˆ2t
(34)
Yˆ
เมื่อ
แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
ˆ
ˆ
Y , Y แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์
t

t 12
t

t  24

t 1

t

1t

2t

t

1t
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4.4 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย
วิธีการพยากรณ์
ตัวแบบ
MAPE
Yˆ  24087890.32  280542.542 X 2
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ
6740.216
Yˆt  0.725Yt 12  0.225Yt 24  at  0.436at 1
วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์
3731.515
Yˆt  0.1Yˆ1t  0.9Yˆ2t
วิธีการพยากรณ์รวมแบบที่ 1
3694.317
Yˆt  0.5575Yˆ1t  0.4425Yˆ2t
วิธีการพยากรณ์รวมแบบที่ 2
5310.663
จากตารางผลการเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ของทั้ง 4 วิธี คือ พบว่า วิธีพยากรณ์รวมแบบที่ 1 มีค่า MAPE
ต่าที่สุด แสดงว่ามีประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์แม่นยากว่าวิธีอื่น
4.5 ผลการตรวจสอบความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย
ตารางที่ 4 ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย (กิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561
ถึงเดือนกันยายน 2561 และค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE)
ปริมาณการ
นาเข้าเมล็ด
กาแฟดิบ
223,874
365,041
229,211
2,642,765
11,685,426
8,572,723
10,858,327
6,685,027
7,085,991
MAPE

ช่วงเวลา
ม.ค.-61
ก.พ.-61
มี.ค.-61
เม.ย.-61
พ.ค.-61
มิ.ย.-61
ก.ค.-61
ส.ค.-61
ก.ย.-61

ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบจากการพยากรณ์โดยวิธี
Regression
บ็อกซ์-เจนกินส์ พยากรณ์รวม1 พยากรณ์รวม2
4,370,345
4,305,820
4,280,571
4,406,815
4,566,724
4,541,476
4,527,448
4,603,195
4,687,358
1608.835

381,838
493,809
672,608
2,609,976
5,186,738
7,148,807
6,505,104
10,220,875
6,032,854
53.399

780,689
875,010
1,033,404
2,789,660
5,124,737
6,888,074
6,307,338
9,659,107
5,898,304
102.643

2,676,264
2,702,130
2,787,289
3,935,448
5,458,027
6,534,506
6,168,762
8,277,066
5,996,396
340.006

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ของทั้ง 4 วิธี คือ พบว่า วิธีพยากรณ์บ็อกซ์และเจนกินส์ มี
ค่า MAPE ต่าที่สุด แสดงว่ามีประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์แม่นยากว่าวิธีอื่น แต่ไม่สอดคล้องกับการพยากรณ์ของข้อมูลชุดที่ 1
ซึ่งอาจเกิดจากการผิดปกติของข้อมูลการนาเข้าเมล็ดกาแฟ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 ที่เปลี่ยนแปลงผันผวนไปตามช่วงเวลา

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การสร้างตัวแบบเพื่อพยากรณ์ปริ มาณการนาเข้าเมล็ด กาแฟดิบในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย และเพื่อศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการ
พยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ด กาแฟดิบในประเทศไทย โดยใช้วิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม โดย
เปรียบเทียบความแม่นยาของการพยากรณ์ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่าที่สุด ผลการศึกษาในครั้ง
นี้ พบว่า การพยากรณ์โดยวิธีการพยากรณ์รวม จากการประมาณค่าถ่วงน้าหนักที่  อยู่ระหว่าง (0    1) เป็นวิธีที่ มี
ความแม่นยาในการพยากรณ์มากที่สุด เนื่องจากให้เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่าที่สุด โดยตัวแบบที่เหมาะสม
คือ Yˆ  0.1Yˆ  0.9Yˆ ของปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย
t
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การพยากรณ์ปริมาณน้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ พื่ อ พยากรณ์ ป ริ ม าณน้้ า จ้ า หน่ า ยของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 9 โดย
ท้าการศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ วิธีการถดถอย วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเตอร์
และวิธีบอกซ์–เจนกินส์ ส้าหรับการเลือกวิธีพยากรณ์ที่เหมาะสมจะพิจารณาจากค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนก้ าลั ง
สองเฉลี่ย (Root mean square error; RMSE) และค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error;
MAPE) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท้าการเก็บรวบรวมโดยใช้ข้อมูลปริมาณน้้าจ้าหน่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 120 เดือน ผู้ศึกษาได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 จ้านวน 108 เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ส้าหรับการวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ ชุดที่ 2 จ้านวน 12
เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ส้าหรับการตรวจสอบความแม่ นย้าของการพยากรณ์
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการพยากรณ์โดยใช้วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวิน เตอร์ เป็นวิธีที่ให้ความแม่นย้าสูงสุดใน
การพยากรณ์ปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เมื่อท้าการพยากรณ์ปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปา
ส่วนภูมิภาค เขต 9 ล่วงหน้า 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีค่าพยากรณ์
เท่ ากั บ 7,577,839.25 7,840,282.01 7,745,021.73 8,070,145.74 7,826,562.21 7,701,902.62 8,435,470.39
9,042,477.73 8,547,963.54 8,148,388.98 7,963,018.13 8,073,559.13 (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) ตามล้าดับ
ค้าส้าคัญ: การพยากรณ์ปริมาณน้้าจ้าหน่าย, วิธีบอกซ์–เจนกินส์, วิธีการถดถอย, วิธีวินเตอร์
Abstract
The objective of this study is to forecast the amount of water sold in the provincial waterworks
authority area 9. There are three forecasting techniques to compare including Regression technique,
Winter’s exponential smoothing technique and Box’s Jenkins technique. The criteria for selecting the best
model using root mean squared error (RMSE) and mean absolute percentage error (MAPE) are considered.
In this study, the amount of water sold data is collected 120 months between October 2007 and September
2017. It is divided into two parts, the first part between October 2007 and September 2016 is to develop
forecasting model, and the second part between October 2016 and September 2017 is to measure accuracy
of forecasting model. The studied results found that Winter’s exponential smoothing technique provides
the best fit for modelling the amount of water sold in the provincial waterworks authority area 9. The
forecasting values between October 2017 and September 2018 are 7,577,839.25, 7,840,282.01, 7,745,021.73,
8,070,145.74, 7,826,562.21, 7,701,902.62, 8,435,470.39, 9,042,477.73, 8,547,963.54, 8,148,388.98,
7,963,018.13 and 8,073,559.13 cubic meters, respectively.

1. บทน้า
น้้าเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่เว้นแม้กระทั่งมนุษย์หากขาดน้้าก็คงด้ารงชีวิตอยู่ไม่ได้ ทรัพยากรน้้า
เป็นสิ่งที่ทุกคนในประเทศไทยจ้าเป็นต้องน้ามาใช้ทั้งอุปโภค บริโภค อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สั ง คมควบคู่ ไ ปกั บ การผลิ ตพลั งงาน การเกษตรกรรม การอุ ต สาหกรรม การคมนาคมขนส่ ง ดั ง นั้ นน้้ าจึ ง เป็ นที่ จ้าเป็ นต่อ
การด้ารงชีวิตของมนุษย์ การผลิตน้้าประปาในประเทศไทยเริ่มด้าเนินการมายาวนาน ได้มีการจัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นเพื่ อผลิต
น้้าประปาให้บริการประชาชน ซึ่งหน่วยงานผู้ผลิตน้้าประปาที่เป็นรัฐวิส าหกิ จของไทยทั้ง 2 แห่ง คือการประปานครหลวง
(กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีหน้าที่ผลิต และให้บริการเกี่ยวกับน้้าประปาในพื้นที่ของประเทศไทยอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับผิดชอบการบริการในพื้นที่จ้านวน
27 สาขาใน 8 จังหวัด คื อ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล้าปาง และล้าพูน มีภาระหน้าที่ในการผลิ ต
จัดส่ง และจ้าหน่ายน้้าประปา รวมทั้งด้าเนินธุร กิ จอื่นที่เ กี่ย วกั บหรื อต่ อเนื่ องกับ ธุร กิ จประปาเพื่ อประโยชน์ ในการบริ ก าร
สาธารณูปโภค โดยค้านึงประโยชน์ของรัฐ และสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นส้าคัญ ในปัจจุบันจ้านวนผู้ใช้น้าประปาใน
พื้นที่รับผิดชอบสังกัดของการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 ทั้ง 27 สาขามีจ้านวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้น้าประปา
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะท้าให้ปริมาณน้้าจ้าหน่ายไม่เพียงพอกับความต้องการของพื้นที่รับผิดชอบ
ดั ง นั้ นผู้ วิจัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จะศึ ก ษาปริ มาณน้้ า จ้ าหน่ ายของการประปาส่ ว นภู มิภ าคเขต 9 โดยการน้ าเทคนิ ค
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมมาใช้ ในการพยากรณ์ปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเตรียมการวางแผนด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การจัดหาแหล่งน้้าดิบ การเสริมก้าลังการผลิต และการส่งจ่ายน้้า
บริการประชาชนให้เพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคต

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การพยากรณ์ คือ การคาดคะเนหรือการท้านายการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ประสบการณ์
และความรู้ความสามารถของผู้พยากรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาท้าการศึกษาถึงรูปแบบของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยทั่วไป
วิธีการพยากรณ์แบ่ ง ออกเป็น 2 วิธี คือ การพยากรณ์เชิงคุ ณภาพ (Qualitative Methods) และการพยากรณ์ เชิง ปริ ม าณ
(Quantitative Methods) (พัชราภรณ์, 2554) ส้าหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณส้าหรับข้อมูลอนุกรมเวลา
ที่มีแนวโน้มและฤดูกาลเป็นส่วนประกอบ ท้าการศึกษารวมทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้
2.1 การพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบบอกซ์ -เจนกินส์ เป็นระเบียบวิธีทางสถิติส้าหรับหาตัวแบบพยากรณ์ เทคนิคนี้อาศัย
ความสัมพันธ์จากข้อมูลในอดีต เพื่อหาตัวแบบแสดงพฤติกรรมของข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์พฤติกรรมใน
อนาคต เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงส้าหรับการพยากรณ์ในระยะสั้น ตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบบอกซ์
และเจนกิ นส์ เรี ย กตั วแบบ ARIMA ซึ่ ง ย่ อมาจากค้ า ว่ า Autoregressive Integrated Moving Average ตั วแบบ ARIMA
มีข้อสมมติว่าค่าปัจจุบันของค่าสังเกตเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของค่าสังเกตและค่าคลาดเคลื่อนสุ่มในอดีต โดยงานศึกษานี้ จะศึกษา
ตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มและความผันแปรตามฤดูกาล หลักการสร้างตัวแบบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ ง
ได้แก่ ตัวแบบ ARIMA(p,d,q) ซึ่งเป็นตัวแบบที่ใช้อนุกรมเวลาที่มีแนวโน้ม ส่วนที่สองได้แก่ ตัวแบบ SARIMA(P,D,Q) ตัวแบบ
นี้ ส ามารถจะเขี ย นในรู ป ของ Backshift Operator เขี ย นแทนด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)L มี ตั ว แบบ คื อ
(สมเกตุ, 2548 และวราฤทธิ์, 2549)
(1  B)d (1  B L ) D (1 1B 2 B2   P B p )(1  L BL  2L B2L   PL B PL )Yt
 0  (1  1B  2 B2 

โดยที่
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คือ ค่าสังเกต ณ คาบเวลาที่ t
คือ ค่าคงที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยฤดูกาล
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ฤดูกาล

คือ ตัวด้าเนินการถอยหลังเวลา โดยที่ BmYt  Yt m
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คือ อันดับของตัวแบบการถดถอย
d
คือ จ้านวนครั้งของการท้าผลต่างเพื่อ ท้าให้อนุกรมเวลาคงที่
q
คือ อันดับของตัวแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
คือ อันดับของตัวแบบการถดถอยฤดูกาล
P
คือ จ้านวนครั้งของการท้าผลต่างฤดูกาล
D
L
คือ จ้านวนฤดูกาล (อนุกรมเวลารายเดือน L = 12)
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ คาบเวลาที่ t และ t Nid (0, 2 )
t
ส่วนของค่าสังเกตในอดีตที่อยู่ในตัวแบบเรียกเป็นเทอมการถดถอยในตัว (Autoregressive หรือ AR) และในส่วน
ของความคลาดเคลื่อนสุ่มในอดีตที่อยู่ในตัวแบบเรียกเป็นเทอมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average หรือ MA) และอนุกรม
เวลาที่ต้องมีการหาผลต่างก่อนเพื่อแปลงให้เป็นอนุกรมเวลาที่มีลักษณะคงที่ เรียกว่าเป็นอนุกรมเวลาที่ปรับให้มีลักษณะคงที่
แล้ว (Integrated Version of a Stationary Series หรือ I) ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบบอกซ์-เจนกินส์ มีขั้นตอนดังนี้
1. พิจารณาลักษณะการเคลื่ อนไหวของข้ อมู ลอนุ กรมเวลาว่ าคงที่ หรือไม่ หากไม่คงที่ท้าการหาผลต่ างเพื่อ ท้ า ให้
ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาที่คงที่
2. ก้าหนดรูปแบบ เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม จากการพิจารณาแผนภาพสหสั มพั นธ์ใ นตั ว (ACF) และแผนภาพ
สหสัมพันธ์ในตัวบางส่วน (PACF)
3. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ ด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการพิจารณาแผนภาพสหสัมพันธ์ในตัว (ACF) และแผนภาพสหสัมพันธ์
ในตัวบางส่วน (PACF) ของค่าความคลาดเคลื่อน
2.2 การพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเตอร์
วิธวี ินเตอร์ เหมาะส้าหรับใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลที่มีแนวโน้ม และมีอิทธิพลของฤดูกาล ใช้พยากรณ์ระยะสั้นจนถึ ง
ปานกลาง ข้อมูลไม่ควรเป็นรายปี เพราะจะท้าให้ไม่สามารถแยกอิท ธิพลของฤดูกาลได้ ข้อมูลควรอยู่ในรูปรายเดื อน ราย
สัปดาห์ รายไตรมาส เป็นต้น วิธีการของวินเตอร์นี้ ยังคงใช้หลักการปรับให้เรียบแบบเลขชี้ก้าลัง คือให้น้าหนักกับข้อมูล ไม่
เท่ากัน และมีค่าคงที่ปรับให้เรียบ 3 ค่า (สมเกตุ, 2548 และ วราฤทธิ์, 2549 ) คือ
 (Alpha) = ค่าคงที่ปรับให้เรียบส้าหรับแนวโน้ม , 0    1
 (Gamma) = ค่าคงที่ปรับให้เรียบส้าหรับความชัน , 0    1
 (Delta) = ค่าคงที่ปรับให้เรียบส้าหรับฤดูกาล , 0    1
ส้าหรับตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีวินเตอร์ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ตัวแบบเชิงบวก และตัวแบบเชิงคูณ ส้าหรับงานวิจัยนี้
เลือกใช้ตัวแบบเชิงคูณ ซึ่งมีตัวแบบดังนี้
Yt  (t  t t)St  t , t 1,2, , n
โดยที่ Yt
คือ ข้อมูลหรือค่าสังเกต ณ คาบเวลา t
t
คือ ค่าพารามิเตอร์แทนระดับ หรือค่าเฉลี่ยของอนุกรมเวลา
t
คือ ค่าพารามิเตอร์แทนความชัน
p

St

คือ ค่าพารามิเตอร์วัดอิทธิพลของฤดูกาล

คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ คาบเวลา t และ t
ตัวแบบพยากรณ์ ส้าหรับ p หน่วยเวลาล่วงหน้า ณ คาบเวลา t เป็นดังนี้
t

Nid (0, 2 )

Y t ( p)  [ t   t p] S t  pL

โดยที่

คือค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + p
คือ จ้านวนฤดูกาล (อนุกรมเวลารายเดือน L = 12)

Y t ( p)

L

 Yt 
  (1  ) ( t 1   t 1 )
 St  L 

t   

 t   ( t   t 1 )  (1   ) t 1

NUCS 2019

หน้า P25

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019


S t    Yt





 t 

(1  ) S t L

2.3 การพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอยในการวัดความผันแปรตามฤดูกาล
วิธีการถดถอยในการวัดความผันแปรตามฤดูกาล ตัวแปรอิสระคือตัวแปรเวลา และฤดูกาลเป็นตัวแปรที่ใช้แทนความ
ผันแปร คือ ตัวแปรหุ่น ซึ่งเป็นการก้ าหนดค่ าขึ้ นมาเพื่ อบอกว่ าข้ อมู ล อนุ ก รมเวลานั้ นเกิด ขึ้ นในฤดู กาลใด โดยก้าหนดให้
ตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากับ 0 ถ้าข้อมูลอนุกรมเวลาไม่ต กในฤดู กาลที่ ก้าหนด และก้าหนดให้ตัวแปรหุ่น มีค่ าเท่ ากับ 1 ถ้าข้อมู ล
อนุกรมเวลาตกในฤดูกาลที่ก้าหนด ดังนั้น ค่า 0, 1 ไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่เป็นค่าที่ใช้แทนความหมายเท่านั้นไม่มีความหมายทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งในที่นี้ข้อมูลอนุกรมเวลานี้เป็นรายเดือนจึงมีตัวแปรหุ่น = จ้านวนฤดูกาล - 1 ซึ่งก็คือ L = 12 – 1 = 11 ดังนั้น
ตัวแบบการถดถอยที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ (สมเกตุ, 2548)
Yt     t  1S1t  2S2t  ...  L-1SL-1,t  t  t

โดยที่

คือ ระยะตัดแกนตั้ง
β
คือ อัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลง Yt เมื่อ t เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
βi
คือ ค่าวัดความผันแปรตามฤดูกาลที่ i เมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ L
1 เมื่อค่าสังเกต Yt ตกอยู่ในฤดูกาลที่ i เมื่อ i = 1,2,3,…,L-1


Sit =

0 เมื่อค่าสังเกต Yt ไม่ตกอยู่ในฤดูกาลที่ i เมื่อ i = 1,2,3,…,L-1
ตัวแบบพยากรณ์ ณ คาบเวลา t เป็นดังนี้
Y t  a  bt  b1S1t  b2S2t  b3S3t  ...  bL-1SL-1,t

2.4 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์
วิ ธีการเปรี ย บเที ย บค่ าพยากรณ์ การเปรี ย บเที ย บค่าพยากรณ์ ที่ ไ ด้ จากวิ ธีการพยากรณ์ ที่ ต่ างกั น อาจพิ จารณา
เปรียบเทียบความเอนเอียงของค่าพยากรณ์หรือเปรียบเทียบความแม่นของค่าพยากรณ์ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบความ
แม่นของค่าพยากรณ์เราอาจเปรียบเทียบโดยใช้ค่าวัดความคลาดเคลื่อน ดังนี้ (สมเกตุ, 2548)
1. ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error)
n

RMSE 

e

2
t

t=1

n

2. ค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error)
n

MAPE 

โดยที่

 Y 100
t 1

et

t

n

คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t และ t = 1,2,3,…,n
Yt
คือ ค่าข้อมูลจริง ณ เวลาที่ t
คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t
Yt
n
คือ จ้านวนข้อมูลทั้งหมด
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จุฑานันท์ (2559) ได้พยากรณ์ความต้องการใช้น้าประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการพยากรณ์บ อกซ์
และเจนกิ นส์ วิ ธีการพยากรณ์ โ ดยใช้ การถดถอยในการวั ดความผั นแปรตามฤดู กาล และวิ ธีการพยากรณ์ รวมโดยใช้ การ
วิเคราะห์การการถดถอย เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 จ้านวน 124 เดือน
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการพยากรณ์โดยใช้การถดถอยในการวัดความผันแปรตามฤดูกาล เป็นวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลปริมาณ
น้้าจ้าหน่ายที่ใช้เป็นตัวแทนความต้องการใช้น้าประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด
ธนวัติ (2546) ได้พยากรณ์ความต้องการใช้น้าประปาระยะสั้นของการประปานครหลวง โดยใช้วิธีบอกซ์และเจนกินส์
อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของวิ ธีพยากรณ์ โดยเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการพยากรณ์กับค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลา
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เดียวกัน โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนของปริมาณน้้าจ้าหน่ายเป็นตัวแทนความต้องการใช้น้าประปาของประชาชนในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบจ้าลองที่เหมาะสมกับข้อมูลอนุกรมเวลาปริมาณ
น้้าจ้าหน่าย คือ SARIMA (0,1,1)(0,1,1)12
พั ช ราภรณ์ (2554) ได้ วิเ คราะห์ ป ริ มาณการใช้ น้าประปาในพื้ นที่ เ ขตเทศบาลนครอุ ด รธานี มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ
พยากรณ์แนวโน้มปริมาณการใช้น้าประปาโดยใช้ข้อมูลปริมาณน้้าประปารายเดือน ปี 2546-2552 โดยท้าการเปรียบเทียบการ
พยากรณ์ 2 วิธี ได้แก่ วิธีบอกซ์และเจนกินส์ และวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โ พเนนเชียลแบบโฮลท์ -วินเตอร์ จากผลการศึกษา
พบว่า วิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ -วินเตอร์ รูปแบบเชิงบวกเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนก้าลังสองน้อยที่สุด

3. วิธีด้าเนินการวิจัย
การพยากรณ์ปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีขั้นตอนการด้าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
3.1 การจัดเตรียมข้อมูล
โดยใช้ ข้ อมู ล ปริ มาณน้้ าจ้ าหน่ ายของการประปาส่ ว นภู มิภ าค เขต 9 จ้ านวน 120 เดื อน ตั้ ง แต่ เ ดื อนตุ ล าคม
พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 การศึกษาครั้งนี้แบ่ง
ข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 จ้านวน 108 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ส้าหรับการ
วิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ ส่วนข้อมูลชุดที่ 2 จ้านวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2560 ใช้ทดสอบส้าหรับการตรวจสอบผลของการพยากรณ์ตัวแบบ การพยากรณ์ของวิธีการพยากรณ์
3.2. ศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา
พิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาในเบื้องต้นจากกราฟปริมาณน้้าจ้าหน่ายกับเวลา เพื่อดูลักษณะการ
เคลื่อนไหวเนื่องจากอิทธิพลแนวโน้มและฤดูกาล
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล มีขันตอนดังนี
3.3.1 สร้ างตั วแบบพยากรณ์ ป ริ ม าณน้้ า จ้ าหน่ ายด้ วยวิ ธี ก ารถดถอยในการวั ด ความผั น แปรตามฤดู ก าล
วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเตอร์ และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้้าจ้าหน่ายชุดที่ 1 (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559)
3.3.2 ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ว่าเป็นไปตามคุณลักษณะที่ก้าหนดหรือไม่ ได้แก่ การ
แจกแจงปรกติของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์มีค่าเป็นศูนย์
ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์มีความแปรปรวนคงที่ และค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เป็นอิสระต่อกัน
3.3.3 เปรียบเทียบความแม่นย้าของตัวแบบพยากรณ์ โดยน้าข้อมูลปริมาณน้้าจ้าหน่ ายชุดที่ 2 (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560) โดยพิจารณาจากค่า RMSE และ MAPE ต่้าสุด
3.4 การพยากรณ์ปริมาณน้าจ้าหน่าย
ท้าการพยากรณ์ปริมาณน้้าจ้าหน่าย ตั้งแต่เ ดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยใช้ตัวแบบ
พยากรณ์ที่มีความแม่นย้าสูงสุด

4. ผลงานวิจัย
ปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภู มิภาคเขต 9 ที่น้ามาศึกษาในครั้งนี้ มีลักษณะการเคลื่อนไหวของข้ อมู ล
แสดงดังภาพที่ 1 เส้นประแบ่งข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่หนึ่งส้าหรับการวิเคราะห์ตัวแบบเพื่อสร้างวิธีการพยากรณ์ตั้งแต่เดื อน
ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 จ้านวน 108 เดือน พบว่า ปริมาณน้้าจ้าหน่ายมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นในแต่ละปี
และมีฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง และชุดที่สองตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จ้านวน 12 เดือน ใช้
เป็นข้อมูลทดสอบส้าหรับการตรวจสอบผลของตัวแบบพยากรณ์แต่ละตัวแบบที่สร้างขึ้นด้วยข้อมูลชุดที่หนึ่ง

NUCS 2019

หน้า P27

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019
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ภาพที่ 1 การเคลื่อนไหวของปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
4.1 วิธีการถดถอยในการวัดความผันแปรตามฤดูกาล
เมื่อน้าข้อมูลปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ 2550 ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ 2559 มาสร้างตัวแบบพยากรณ์ ด้วยวิธีการถดถอยในการวัดความผันแปรตามฤดูกาลได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1
และได้ตัวแบบพยากรณ์ดังนี้
Y t  4,823,842.014  24,778.020t  138, 292.667S1t 13,807.535S2t  56, 260.708S3t
170,179.883S4t  22,924.081S5t  151,973.657S6t  309, 267.434 S7t  892,628.469S8t
 423, 408.394S9t 128,385.874S10t  7,501.742S11t

เมื่อ t = 1,2,3,… (t=1 ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2550)
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์โดยใช้การถดถอยในการวัดความผันแปรตามฤดูกาล
ตัวแบบในสมการ สัมประสิทธิ์การถดถอย ค่าความคลาด
ค่าสถิติที
ถดถอย
เคลื่อนมาตรฐาน
ค่าคงที่
72,947.58
4,823,842.014
66.13
t
593.25
24,778.020
41.77
S1t
90,284.59
-138,292.667
-1.53
S2t
90,243.65
13,807.535
0.15
S3t
90,206.59
-56,260.708
-0.62
S4t
90,173.42
170,179.883
1.89
S5t
90,144.15
-22,924.081
-0.25
S6t
90,118.77
-151,973.657
-1.69
S7t
90,097.28
309,267.434
3.43
S8t
90,079.70
892,628.469
9.91
S9t
90,066.03
423,408.394
4.70
S10t
90,056.26
128,385.874
1.43
S11t
90,050.40
7,501.742
0.08

P-value
0.000
0.000
0.129
0.879
0.534
0.062
0.800
0.095
0.001
0.000
0.000
0.157
0.934

R=0.978, R2 =0.956, F=170.52, P-value=0.000
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4.2 วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเตอร์
จากการศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา พบว่าข้อมูลปริมาณปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่ วน
ภูมิภาค เขต 9 มีแนวโน้ม จากการสร้างตัวแบบด้วยวิธีของวินเตอร์ด้วยตัวแบบเชิงคูณ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแบบพยากรณ์
ที่ค่าประมาณพารามิเตอร์มี ค วามคลาดเคลื่อนต่้ าที่ สุด โดยพิจารณาจากค่ าเฉลี่ย ก้าลัง สองของความคลาดเคลื่อน (Mean
Square Error) ได้ตัวแบบพยากรณ์ที่มีค่าคงที่ปรับให้เรียบส้าหรับ แนวโน้ม (  ) เท่ากับ 0.353 ค่าคงที่ปรับให้เรียบส้ าหรับ
ความชัน (  ) เท่ากับ 0.001 และค่าคงที่ปรับให้เรียบส้าหรับฤดูกาล (  ) เท่ากับ 0.321 ได้ผลการพยากรณ์ดังตารางที่ 3
4.3 วิธีบอกซ์-เจนกินส์
จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พบว่าไม่คงที่ จึง
ท้าการหาผลต่างครั้งที่ 1 จากภาพที่ 2 พบว่าเมื่อท้าการหาผลต่างครั้งที่หนึ่ง ลักษณะการเคลื่อนไหวของปริมาณน้้าจ้าหน่ าย
ของการประปาส่ วนภูมิภ าคเขต 9 มีลักษณะคงที่ เมื่ออนุกรมเวลามี ลักษณะคงที่ แล้ ว จึงก้าหนดรูปแบบเพื่ อหาตั วแบบที่
เหมาะสม

ภาพที่ 2 การหาผลต่างครั้งที่ 1 ของลักษณะการเคลื่อนไหวของปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
Autocorrelation Function for yt

Partial Autocorrelation Function for yt

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
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ภาพที่ 3 ACF และ PACF ของปริมาณน้้าจ้าหน่ายการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ส้าหรับผลต่างครั้งที่ 1
ตารางที่ 2 ค่าประมาณของสัมประสิทธิ์ของตัวแบบ ARIMA (1,1,1)(0,1,1)12
ค่าพารามิเตอร์
ค่าประมาณ
ค่าความคลาดเคลื่อน
AR1
0.3710
0.1160
MA1
0.9127
0.0506
SMA12
0.7720
0.1120

ค่าสถิติที
3.19
18.04
6.87

P-value
0.002*
0.000*
0.000*

ภาพที่ 3 พบว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัว (ACF) ค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่าสูง ณ คาบเวลา
ที่ 1 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวบางส่วน (PACF) มีค่าสูง ณ คาบเวลาที่ 1 ก่อนมีค่า ลดลง เมื่อพิจารณาลักษณะการ
เคลื่อนไหวของฤดูกาล พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ในตัวบางส่วนมีค่าสูง ณ คาบเวลาที่ 12 ในการศึกษาครั้งนี้จึงพิจารณาตั วแบบ
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ARIMA (1,1,1)(0,1,1)12 จากผลวิเคราะห์ในตารางที่ 2 พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ที่ไม่มีพจน์ของค่าคงที่ (no Constant) และ
ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ของตัวแบบ ARIMA (1,1,1)(0,1,1)12 ด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด ดังนี้
Y t  (1.3710)Yt -1  0.3710Yt - 2  Yt -12  (1.3710)Yt -13  0.3710Yt -14  0.7720t -12  0.9127t -1
 0.7046t -13  t

ตารางที่ 3 สถิติ Box-Pierce (Ljung-Box) ของตัวแบบ ARIMA (1,1,1)(0,1,1)12
Lag
12
24
Chi-Square
13.67
26.08
df
9
21
P-value
0.134
0.203

36
33.72
33
0.433

48
39.22
45
0.714

ตารางที่ 3 แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่าการทดสอบช่วงห่างของเวลาที่ 12, 24, 36 และ
48 ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P-value > 0.05) แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์มีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระกัน
PACF of Residuals for yt

ACF of Residuals for yt

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
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ภาพที่ 4 ACF และ PACF ของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบพยากรณ์ ARIMA (1,1,1)(0,1,1)12
ภาพที่ 4 เมื่อพิจารณาฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัว (ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวบางส่วน (PACF) ของความคลาด
เคลื่อน พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนตกอยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่นทุกค่า Lag แสดงว่าความคลาดเคลื่อนไม่มีสหสัมพันธ์กัน นั่น
คือ สมการพยากรณ์จากวิธีบอกซ์-เจนกินส์มีความเหมาะสมส้าหรับข้อมูลชุดนี้
4.4 ผลการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์รวมทัง 3 วิธี
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี จะพิจารณาจากตัวแบบพยากรณ์ที่มีความแม่นย้าสูงสุด เมื่อน้าตัวแบบที่
ได้มาหาค่าพยากรณ์ปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2560 ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแม่นย้าของตั วแบบพยากรณ์ปริ มาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภ าคเขต 9 โดย
วิธีการถดถอย วิธีปรับให้เรียบเอกโพเนนเชียลด้วยวิธีวินเตอร์ และวิธีบอกซ์-เจนกินส์
ค่าพยากรณ์โดยวิธี
ข้อมูลชุดที่ 2
ข้อมูลจริง
การถดถอย
วินเตอร์
บอกซ์-เจนกินส์
ตุลาคม
7,128,856.49
7,386,353.53
7,294,059.20
7,431,457.00
พฤศจิกายน
7,320,165.32
7,563,231.75
7,547,587.24
7,646,220.00
ธันวาคม
7,373,542.66
7,517,941.53
7,456,779.96
7,568,671.00
มกราคม
7,746,417.79
7,769,160.14
7,770,732.63
7,839,756.00
กุมภาพันธ์
7,541,682.89
7,600,834.19
7,537,081.37
7,627,627.00
มีนาคม
7,426,712.58
7,496,562.64
7,417,907.90
7,509,720.00
เมษายน
8,651,606.66
7,982,581.75
8,125,379.44
8,159,128.00
พฤษภาคม
8,289,431.60
8,590,720.80
8,711,088.14
8,682,907.00
มิถุนายน
7,926,896.43
8,146,278.75
8,235,650.76
8,285,689.00
กรกฎาคม
7,557,773.96
7,876,034.25
7,851,578.96
7,971,376.00
สิงหาคม
7,668,557.46
7,779,928.14
7,673,838.15
7,797,721.00
กันยายน
7,746,606.02
7,797,204.41
7,781,249.42
7,883,188.00
RMSE
267,376.69
245,665.59
287,436.54
MAPE
2.61
2.21
3.22

ล้ าน (ลบ.ม.)

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความแม่นย้าของตัวแบบพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี พบว่า การพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้
เรียบเอกซ์โพเนนเชี ยลด้ วยวิ ธีวินเตอร์ (  = 0.353,  =0.001,  =0.321) ให้ค่า RMSE และ MAPE ค่าต่้าที่สุด เท่ากั บ
245,665.59 และ 2.21 นั่นคือตัวแบบนี้ให้ ค่าพยากรณ์ที่มีความแม่นย้ามากกว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอยในการวั ด
ความผันแปรตามฤดูกาล และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ดังนั้นจึงเป็นตัวแบบการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้มากที่สุด
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00

9.04

7.58

7.84 7.75

8.07

8.44
7.83 7.70

8.55
8.15

7.96 8.07

ภาพที่ 5 ค่าพยากรณ์ปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ.2561 โดยวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเตอร์ (  = 0.353,  = 0.001,  = 0.321)
ภาพที่ 5 เมื่อน้ามาพยากรณ์ปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 ล่วงหน้า 12 เดือน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 โดยใช้วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเตอร์ ได้ค่าพยากรณ์เท่ ากับ
7,577,839.25 7,840,282.01 7,745,021.73 8,070,145.74 7,826,562.21 7,701,902.62 8,435,470.39 9,042,477.73
8,547,963.54 8,148,388.98 7,963,018.13 8,073,559.13 ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ
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5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการสรุ ป ดั ง กล่ าวแสดงให้ เห็ นว่ า ตั วแบบพยากรณ์ ด้ วยวิ ธีป รั บให้ เรี ยบเอกซ์ โ พเนนเชี ย ลด้วยวิ ธีวินเตอร์
(  = 0.353,  =0.001,  =0.321) เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมมากที่ สุด เนื่องจากมีค่าความคลาดเคลื่ อนก้ าลั งสองเฉลี่ ย
(RMSE) ค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (MAPE) ต่้าที่สุด สามารถพยากรณ์ปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภู มิภ าค
เขต 9 ได้ค่อนข้างแม่นย้า ค่าจริงและค่าพยากรณ์มีค่าใกล้เคียงกัน รองลงมาได้แก่ตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอยใน
การวัดความผันแปรตามฤดูกาล และตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์ ตามล้าดับ จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ ข้ อมู ล
ปริมาณน้้าจ้าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือน จ้านวน 120 เดือน ถ้าหากมีการค้น หาข้อมู ล
ย้อนหลังได้มากกว่านี้ อาจจะสามารถท้าให้การพยากรณ์มีความแม่นย้ามากขึ้น รวมถึงข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์นี้เป็นข้อมู ลทุติย
ภูมิ ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจจะน้าไปสู่ข้อผิดพลาดในการหาตัวแบบที่เหมาะสมรวมถึงค่ า
พยากรณ์ในที่สุดได้
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาตัวแบบการถดถอยในการวัดความผันแปนตามฤดูกาลแบบบวกเท่ านั้ น
และได้ท้าการศึกษาตัวแบบด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์เพียงบางตัวแบบที่คาดว่าเหมาะสม ในการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบการ
พยากรณ์ครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจอาจศึกษาการพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอยในการวัดความผันแปรตามฤดูกาลในรูปแบบอื่น ๆ การ
พยากรณ์ ด้ วยวิ ธี บ อกซ์ แ ละเจนกิ นส์ โ ดยใช้ รู ป แบบอื่ น ๆ หรื อเทคนิ ค การพยากรณ์ อื่น ๆ เช่ น การพยากรณ์ แ บบแยก
ส่วนประกอบ เพื่อพัฒนาตัวแบบต่อไป
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ตัวแบบการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย
Forecasting Model for the Value of Tapioca Starch Export in Thailand
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ การสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับมูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีแยกองค์ประกอบ วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม ข้อมูลประกอบด้ วย
มูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง (บาท) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยแบ่งข้อมูลเป็น
2 ชุด คือ ชุดแรกตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ใช้ในการสร้างตัวแบบ และชุดที่สองตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ใช้สาหรับการเปรียบเทียบความแม่นยาของค่าพยากรณ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า จากวิธีการพยากรณ์ทั้งหมดที่ได้ศึกษา วิธีที่มีความแม่นยามาก
ที่สุด คือ วิธีแยกองค์ประกอบ โดยให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย เท่ากับ 15.345 และได้สมการดังนี้
sˆ
Yˆt  120,1031,253.948  4,596,368.265t  708,134.362t 2  5,369.912t 3  
100

เมื่อ Yˆ และ ŝ แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t และค่าประมาณของดัชนีฤดูกาล ตามลาดับ
t

คาสาคัญ: มูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง, วิธีแยกองค์ประกอบ, วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์, วิธีการพยากรณ์รวม, เปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย
Abstract
The objective of this study is to construct the appropriate forecasting model for the value of tapioca
starch export. We have used 3 methods which are decomposition method, Box-Jenkins method and
combined forecasts method. Data consists of the value of tapioca starch export (baht) from January, 2008
to December, 2017. Data is divided into two parts: the first part is from January, 2008 to December, 2016
which is used for constructing the forecasting models and the second part is from January, 2017 to
December, 2017 which is used for comparing accuracy of the forecasts basing on Mean Absolute Percentage
Error (MAPE). Research findings indicate that for all forecasting methods that have been studied, the most
accurate method is decomposition method, which gives the MAPE value of 1 5.345. The equation for
forecasting is as follows,
sˆ
,
Yˆt  120,1031,253.948  4,596,368.265t  708,134.362t 2  5,369.912t 3  
100

where Yˆ and ŝ represent the forecasting at time t and the estimate of seasonal index, respectively.
t

Keywords : Value of Tapioca Starch Export, Decomposition method, Box-Jenkins method, Combined
forecasts method, Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

NUCS 2019

หน้า P33

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

1. บทนา
มันสาปะหลังเป็นพืชอาหารที่ส าคัญ ของประเทศในเขตร้ อน โดยเฉพาะประเทศต่างๆในทวีปแอฟริ กา และทวี ป
อเมริกาใต้ ส่วนในทวีปเอเชีย ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย มีการบริโภคมันสาปะหลังเป็นจานวนมาก มันสาปะหลังเป็นพืช
สาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จัดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สาคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เป็นพืชที่ปลูกง่าย
ทนทานต่อสภาพดิ น ฟ้า อากาศที่แปรปรวน สามารถเจริญเติบโตได้ ใ นพื้ นที่ ๆ ดินมีความอุด มสมบูร ณ์ต่ า เป็นที่นิย มของ
เกษตรกรที่ ย ากจน ประเทศไทยสามารถผลิ ต มั น ส าปะหลั ง ได้ ป ระมาณปี ล ะ 26–27 ล้ า นตั น แต่ มี ค วามต้ อ งการใช้
ภายในประเทศเพียงปีละไม่เกิน 10 ล้านตัน มันสาปะหลังส่วนเกินจึงสามารถส่งออกและนารายได้เข้าประเทศเป็นจานวนมาก
(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2561) แป้งมันสาปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทาให้เกิดการปลูกมันสาปะหลังเป็นการค้าขึ้นใน
ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันไทยสามารถผลิตแป้งมันสาปะหลังได้ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี (หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรู ปมั น
ส าปะหลั ง และแ ป้ ง , (2561) สถาบั น ค้ น ค ว้ าแ ละพั ฒ นาผ ลิ ต ผล ท าง การ เ กษตรแ ละ อุ ตส าห กร รมเ ก ษต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ป.ป.)) ดังนั้นการส่งออกของแป้งมันสาปะหลัง จึงมีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแบบเพื่อการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ การสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกั บมูลค่ าการส่ งออกแป้งมั นส าปะหลัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ 3 วิ ธี
ได้แก่ วิธีแยกองค์ประกอบ วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม เพื่อที่จะนาผลการศึกษาที่ได้จากการพยากรณ์มา
เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือภาวะปัจจุบันของตลาด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตัดสินใจ การ
บริหารจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ ช่วยในการคาดการณ์ปริมาณการส่งออกแป้งมันสาปะหลังล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ได้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ส่งออก และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน กาหนดนโยบาย หรือกาหนดแนวทางการส่งเสริมแก้ ไ ข
ปัญหา และขจัดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับการส่งออกในอนาคต อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อ รัฐบาลในการวางนโยบายเชิง กล
ยุทธ์ทางด้านการค้าในอนาคตต่อไป

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 วิธีการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Decomposition method)
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีแยกองค์ประกอบ (วิชิต และจิราวัลย์, 2548) มีดังนี้
1. ทาการประมาณเส้นแนวโน้มและคานวณหาค่าแนวโน้มสาหรับแต่ละหน่วยเวลาทุกค่าของข้อมูล (𝑇̂)
2. กาจัดค่าแนวโน้มออกจากอนุกรมเวลา โดยนาค่าประมาณของแนวโน้มไปหารอนุกรมเวลาเดิมและปรับหน่วยให้
เป็นร้อยละ โดยการคูณด้วย 100
3. กาจัดการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและความรบกวนสุ่มออกจากข้อมู ลในข้อ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มี
พจน์เท่ากับจานวนหน่วยเวลาใน 1 ฤดูกาล
4. นาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่ได้จากข้อ 3 ไปหารอนุกรมเวลาที่ได้กาจัดส่วนประกอบแนวโน้มออกไปแล้วในข้อ 2 ส่วน
ที่เหลือคืออนุกรมเวลาที่มีส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และความรบกวนสุ่ม
5. นาอนุกรมเวลาที่ได้จากข้อ 4 ที่กาจัดแนวโน้มและวัฏฏะออกแล้วของหน่วยเวลาเดียวกันมากาจัดความรบกวน
สุ่มเพื่อหาดัชนีฤดูกาล โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่ามัธยฐาน (median) หรือค่า medial average ก็ได้
6. เนื่องจากดัชนีฤดูกาลที่ได้มาแต่ละหน่วยเวลาในฤดูกาลนั้นมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ทาให้ผลรวมของดัชนีทุกๆ ตัว
ในฤดูกาลมีค่าเท่ากับจานวนหน่วยเวลาในฤดูกาลคูณ 100 ดังนั้นจะต้องมีการปรับตัวเลขที่ได้มาจากข้อ 5
ดัชนีฤดูกาลของหน่วยที่ 𝑖 =

จานวนหน่วยเวลาในฤดูกาล×100×ค่าเฉลี่ยที่ได้ของหน่วยเลาที่ 𝑖
ผลรวมของดัชนีทุกๆหน่วยเวลาในฤดูกาล

(1)

7. พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาจากตัวแบบที่เหมาะสม

̂ = 𝑇̂ ×
𝑌
เมื่อ

𝑆̂
100

(2)

แทน ค่าประมาณขององค์ประกอบแนวโน้ม
แทน ค่าประมาณของดัชนีฤดูกาล
2.2 วิธีการวิเคราะห์ด้วยบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins method)
การก าหนดตั ว แบบของวิ ธี บ อกซ์ แ ละเจนกิ น ส์ ท าได้ โ ดยการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว
(Autocorrelation Function: ACF) และฟั ง ก์ ชั นสหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว บางส่ ว น (Partial Autocorrelation Function: PACF)
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ของอนุกรมเวลาที่คงที่ (Stationary) หรืออนุกรมเวลาที่มีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนคงที่ กรณีที่อนุกรมเวลาไม่คงที่ (NonStationary) ต้องแปลงอนุกรมเวลาให้คงที่ก่อนที่จะกาหนดตัวแบบ ตัวแบบทั่วไปของวิ ธีบอกซ์และเจนกินส์ คือ Seasonal
Autoregressive Integrated Moving Average: SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)S แสดงดั ง สมการที่ (3) ในรู ป แบบข อง
สัญลักษณ์ย้อนกลับ (ราชบัณฑิตยสภา, 2561). เป็นดังนี้
(1 − 𝜑 𝐵 − ⋯ − 𝜑 𝐵 )(1 − Φ 𝐵 − ⋯ − Φ 𝐵 )(1 − 𝐵) (1 − 𝐵 ) 𝑌 = (1 − 𝜃 𝐵 − ⋯ − 𝜃 𝐵 )(1 − Θ 𝐵 − ⋯ − Θ 𝐵 )𝑎
(3)
โดยที่ 𝜑1 , 𝜑2 , … , 𝜑𝑝 คือ พารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยในตัวแบบไม่มีฤดูกาล
𝛷1 , 𝛷2 , … , 𝛷𝑝 คือ พารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยในตัวแบบมีฤดูกาล
𝜃1 , 𝜃2 , … , 𝜃𝑞
คือ พารามิเตอร์ของตัวแบบการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาล
Θ1 , Θ2 , … , Θ𝑞
คือ พารามิเตอร์ของตัวแบบการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล
𝐵
คือ ตัวดาเนินการย้อนกลับ โดย 𝐵 𝑗 (𝑎𝑡 ) = 𝑎𝑡−𝑗
𝑑
คือ อันดับของผลต่างของอนุกรมเวลา 𝑌𝑡
𝑝
คือ อันดับการถดถอยในตัว
𝑞
คือ อันดับการเฉลี่ยเคลื่อนที่
𝑌𝑡
คือ ตัวแปรค่าสังเกต ณ เวลา t และมีความสัมพันธ์กับความคลาดเคลื่อน 𝑎𝑡
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (มุกดา, 2549) มีดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลอนุกรมเวลา อยู่ภายใต้ภาวะคงที่หรือไม่ ในกรณีที่ข้อมูลอนุกรมเวลา
ไม่อยู่ภายใต้ภาวะคงที่จะต้องทาการแปลงข้อมูลอนุกรมเวลาให้อยู่ภายใต้ภาวะคงที่ โดยการหาผลต่าง ฟังก์ชันลอการิทึม หรือ
การแปลงด้ วยรากที่ส อง เมื่อเกิดภาวะคงที่ต่ อข้ อมูล อนุ กรมเวลาข้ อมู ลแล้ ว ต่อไปจะกาหนดตั วแบบที่ เป็ นไปได้ จากการ
พิจารณาฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัว (ACF) ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวบางส่วน (PACF) ของอนุกรมเวลา
2. สร้างกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลา เพื่อพิจารณาว่าอนุกรมเวลาชุดใหม่อยู่ภายใต้ภาวะคงที่หรือไม่
3. การกาหนดตัวแบบ เป็นการหาตัวแบบอนุกรมเวลาที่คาดว่าเหมาะสมกับอนุกรมเวลา โดยพิจารณาจากกราฟ
ACF และ PACF
4. การประมาณค่าพารามิเตอร์ หลังจากระบุตัวแบบที่ใช้สาหรับอนุกรมเวลาแล้ว จะต้องประมาณค่าพารามิเตอร์ให้
เหมาะสมกับอนุกรมเวลามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้วิธีการประมาณด้วยกาลังสองน้อยที่สุด
5. การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ เพื่อทดสอบว่าตัวแบบที่ ได้มานั้นเหมาะสมกับอนุกรมเวลาหรือไม่ ถ้า
ไม่เหมาะสมจะต้องพิจารณาและกาหนดตัวแบบใหม่ ซึ่งการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจากตัวแบบแล้วไม่พบเห็นรูปแบบใด
คงเหลืออยู่นั่น แสดงว่ารูปแบบดังกล่าวมีคุณสมบัติคล้ายตัวแบบอย่างสุ่ม แต่กระนั้นการคานวณค่าคงเหลือไม่สามารถค านวณ
โดยตรงจากตัวแบบ ARIMA และเราสามารถหาค่าดั ง กล่าวได้ เนื่ องจากกระบวนการค านวณด้ วยคอมพิวเตอร์ จากการ
ประมาณค่าตัวแบบ ARIMA การทดสอบสหสัมพันธ์ภาพรวม คือ การคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หลาย ๆ ค่าพร้อมกัน
พิจารณาค่าคงเหลือด้วยการทดสอบภาพรวมของสถิติ Q ของ Ljung-Box ที่ 12 24 36 และ 48 หน่วยเวลาแรก พบว่าค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวไม่แตกต่างไปจากค่าศูนย์ในทางสถิติ
2.3 วิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธีการพยากรณ์รวม (Combined forecasts method)
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพยากรณ์รวม มีดังนี้
1. หาค่าพยากรณ์ที่ได้จากวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม 2 วิธี คือ วิธีแยกองค์ประกอบ และวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์
2. กาหนดน้าหนักที่ใช้ในการหาค่าพยากรณ์รวม เมื่อ 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 โดยทั่วไปค่าพยากรณ์รวมที่กาหนดในรูปนี้
𝑌̂𝑡+1,𝑐 = 𝛼𝑌̂𝑡+1,1 + (1 − 𝛼)𝑌̂𝑡+1,2
(4)
เมื่อ
𝛼
แทน น้าหนักที่ใช้ในการหาค่าพยากรณ์รวม
̂
𝑌𝑡+1,1 แทน
ค่าพยากรณ์เดี่ยวของวิธีที่ 1
̂
𝑌𝑡+1,2
แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยวของวิธีที่ 2
3. เลือกน้าหนักที่ให้ค่า MAPE น้อยที่สุด
เมื่อได้ตัวแบบจากทั้ง 3 วิธีการพยากรณ์แล้ว จะดาเนินการตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคลื่อนจากการ
พยากรณ์ คื อ ความคลาดเคลื่ อ นต้ อ งมี ก ารแจกแจงปกติ ตรวจสอบโดยใช้ ก ารทดสอบโคลโมโกรอฟ -สเมี ย ร์ น อฟ
(Kolmogorov-Smirnov’s Test) มี การเคลื่ อนไหวเป็นอิ ส ระกั น ตรวจสอบโดยพิ จารณาจากกราฟ ACF และ PACF ของ
ความคลาดเคลื่ อน หรือกราฟของความคลาดเคลื่ อนเทียบกับเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศู นย์ ตรวจสอบโดยใช้ การทดสอบท
1
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(t-Test) และมีความแปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา ตรวจสอบโดยใช้การทดสอบของเลวีนภายใต้การใช้ค่ ามัธยฐาน (Levene’s
Test based on Median)
2.4 การเปรียบเทียบความแม่นยาของตัวแบบในการพยากรณ์
การเปรียบเทียบความแม่นยาของตัวแบบสาหรับการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย
เปรียบเทียบโดยนาวิ ธีการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ และการพยากรณ์รวม โดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) วิธีการใดให้ค่า MAPE น้อยที่สุดจะเป็นวิธีพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมที่สุด
n

MAPE 

เมื่อ

𝑌𝑖
𝑒𝑖
𝑛

แทน
แทน
แทน

ei

Y
i 1

100

i

n

(5)

ค่าข้อมูลจริงชุดที่ i ; i = 1, 2, 3, …, n
ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ชุดที่ i = 1, 2, 3, …, n
จานวนข้อมูลทั้งหมด

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องมูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การสร้ างตั วแบบพยากรณ์ ที่ เ หมาะสมกั บ มู ล ค่ าการส่ ง ออกแป้ ง มั นส าปะหลั ง โดยใช้ วิธีการพยากรณ์ 3 วิ ธี คื อ วิ ธีแ ยก
องค์ประกอบ วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์ รวม โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ข้อมูลที่ใช้เป็นมูลค่าการ
ส่งออกแป้งมันสาปะหลัง ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) จะแบ่งข้อมูลออกเป็นสองชุด ชุดที่
1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นรายเดือนรวม 108 เดือน เพื่อใช้ในการสร้างตัวแบบ และ
ชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นรายเดือน เพื่อนามาเปรียบเทียบความแม่นยาของการ
พยากรณ์ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) วิธีการใดให้ค่า MAPE น้อยที่สุดจะเป็นวิธีพยากรณ์ที่
มีความเหมาะสมที่สุด

4. ผลการวิจัย
4.1 วิธีแยกองค์ประกอบ
จากการตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยวิธีการแยกส่วนประกอบอนุ กรมเวลา
พบว่า ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 0.047, p-value = 0.200) มีการเคลื่อนไหวเป็น
อิสระกัน (แสดงรายละเอียดในรูปภาพที่ 1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ (t = 0.001, p-value = 0.999) และมีความแปรปรวนคงที่
ทุกช่วงเวลา (Levene Statistic = 1.367, p-value = 0.230) ดังนั้นตัวแบบพยากรณ์ที่ได้มีความเหมาะสม ตัวแบบพยากรณ์
แสดงดังนี้
𝑠̂
𝑌̂𝑡 = (120,1031,253.948 + 4,596,368.265𝑡 + 708,134.362𝑡 2 − 5,369.912𝑡 3 ) × 100
(6)
เมื่อ 𝑌̂𝑡 และ 𝑠̂ แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา 𝑡 และค่าประมาณของดัชนีฤดูกาล ตามลาดับ
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รูปภาพที่ 1 กราฟความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ โดยวิธีการแยกองค์ประกอบ
ตารางที่ 1 ค่าดัชนีฤดูกาลของมูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลังรวมรายเดือนของประเทศไทย
เดือน
ค่าดัชนีฤดูกาล

ม.ค.
98.2

ก.พ.
107.0

มี.ค.
121.8

เม.ย.
91.2

พ.ค.
93.0

มิ.ย.
81.4

ก.ค.
88.0

ส.ค.
103.7

ก.ย.
98.4

ต.ค.
115.3

พ.ย.
104.0

ธ.ค.
98.1

4.2 วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins method)
จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง ตั้งแต่เดือนมกราคม
2551 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ดังภาพที่ 2 พบว่า อนุกรมเวลาชุดนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีความผันแปรตามฤดูกาลไม่คงที่
กล่าวคือ ความผันแปรตามฤดูกาลมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงแปลงข้อมูลด้วยการหาผลต่างฤดู กาล
ลาดับที่ 1 (s = 12) ได้กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาที่แปลงข้อมูลแล้ว แสดงดังรูปภาพที่ 3 ซึ่งพบว่า อนุกรมเวลามี
ลักษณะคงที่ จึงกาหนดตัวแบบพยากรณ์ที่เป็นไปได้ พร้อมกับประมาณค่าพารามิเตอร์แสดงดังตารางที่ 2 โดยตัวแบบพยากรณ์
ที่ มี ค่ า MAPE น้ อ ย ที่ สุ ด แ ล ะ มี ค่ า ส ถิ ติ Ljung-Box Q ไ ม่ มี นั ย ส า คั ญ ที่ ร ะ ดั บ 0.05 คื อ ตั ว แ บ บ
SARIMA(0,0,3)(0,1,1)12 เมื่อตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ พบว่า ความคลาดเคลื่อนมี
การแจกแจงปกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 0.083, p-value = 0.103) มีการเคลื่อนไหวเป็นอิสระกัน (แสดงรายละเอียด
ในภาพที่ 4 ซึ่งพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัว และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวบางส่วนของความคลาดเคลื่อนตกอยู่ใ น
ขอบเขตความเชื่อมั่นร้อยละ 95) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ (t = 1.131, p-value = 0.261) และมีความแปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา
(Levene Statistic = 0.138, p-value = 0.995) ดังนั้นตัวแบบ SARIMA(0,0,3)(0,1,1)12 มีความเหมาะสม

รูปภาพที่ 2 ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลามูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง ของประเทศไทย
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
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Autocorrelation Function for d12

Partial Autocorrelation Function for d12

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
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รูปภาพที่ 3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลามูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง
เมื่อแปลงข้อมูลด้วยการหาผลต่างฤดูกาล อันดับที่ 1
ACF of Residuals for Cassava

PACF of Residuals for Cassava

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
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รูปภาพที่ 4 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์
โดยวิธีบอกซ์และเจนกินส์ที่มีตัวแบบ SARIMA(0,0,3)(0,1,1)12
เมื่อแทนค่าประมาณพารามิเตอร์จากตารางที่ 2 จะได้ตัวแบบพยากรณ์แสดงดังนี้
(1 − 𝐵12 )𝑌̂𝑡 = 260,366,859.885 + (1 + 0.573𝐵 + 0.539𝐵 2 + 0.355𝐵 3 )(1 − 0.855𝐵12 )𝑎𝑡
Yˆt  Yt 12  at  0.573at 1  0.539at 2  0.355at 3  0.855at 12  0.490at 13  0.461at 14  0.304at 15

เมื่อ

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา 𝑡
แทน ค่าจริงของข้อมูล ณ เวลา 𝑡 − 12
Yt 12
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา 𝑡
at
𝑎𝑡−𝑖
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา 𝑡 − 𝑖 ; 𝑖 = 1, 2 ,3, 12, 13, 14, 15
4.3 วิธีการพยากรณ์รวม (Combined forecasts)
จากการประมาณค่ าถ่ ว งน้ าหนั กที่ α อยู่ ร ะหว่ าง 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 ได้ ค่ าน้ าหนั ก ที่ น้ อยที่ สุ ด คื อ
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย เท่ากับ 13.401 ได้สมการการพยากรณ์ ดังนี้

(7)

Yˆt

α = 0.6

̂t = 0.6Y
̂1t + (1 − 0.6)Y
̂2t
Y

โดยมี ค่ า
(8)

เมื่อ Ŷ1t และ Ŷ2t แทนค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีแยกองค์ประกอบ และวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ค่าประมาณของพารามิเตอร์ ค่า MAPE และค่า Ljung-Box Q ของตัวแบบ SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)S
พารามิเตอร์
ค่าคงที่

ค่าประมาณ
S.E.
สถิติทดสอบ t
p-value
MA(1): 𝛉𝟏
ค่าประมาณ
S.E.
สถิติทดสอบ t
p-value
MA(2): 𝛉𝟐
ค่าประมาณ
S.E.
สถิติทดสอบ t
p-value
MA(3): 𝛉𝟑
ค่าประมาณ
S.E.
สถิติทดสอบ t
p-value
SAR(1): 𝚽𝟏
ค่าประมาณ
S.E.
สถิติทดสอบ t
p-value
SMA(1): 𝚯𝟏
ค่าประมาณ
S.E.
สถิติทดสอบ t
p-value
MAPE
Ljung-Box Q (ณ lag 18)
p-value

SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)S
SARIMA(0,0,3)(1,1,0)12

SARIMA(0,0,3)(0,1,1)12

260,366,859.885
80,859,605.406
3.220
0.002
-0.566
0.100
-5.675
<0.001
-0.519
0.103
-5.037
<0.001
-0.328
0.100
-3.267
0.002
-0.450
0.099
-4.553
<0.001

260,366,859.885
39,703,267.820
6.558
<0.001
-0.573
0.099
-5.798
<0.001
-0.539
0.102
-5.270
<0.001
-0.355
0.100
-3.543
0.001

15.419
16.367
0.291

0.855
0.216
3.958
<0.001
14.683
10.464
0.728

4.4 การเปรียบเทียบความแม่นยาของตัวแบบในการพยากรณ์
จากการใช้ตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม
ในสมการที่ (6) ถึง (8) ตามลาดับ สาหรับการพยากรณ์ข้อมูลชุดที่ 2 คือ มูลการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง ตั้งแต่เดือนมกราคม
2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ได้ค่า MAPE แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งพบว่า วิธีการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบเป็นวิธีที่มีความ
แม่นมากที่สุด เนื่องจากให้ค่าพยากรณ์ที่มีความแตกต่างกับข้อมูลจริงน้อยที่สุด หรือมีค่า MAPE น้อยที่สุด
จากผลการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งพบว่า วิธีแยกองค์ประกอบมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลา
ชุดนี้มากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการดังกล่าวในการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือน ธันวาคม 2561 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 และภาพที่ 5
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ตารางที่ 3 ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของมูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE)
ช่วงเวลา
ม.ค. 2560
ก.พ. 2560
มี.ค. 2560
เม.ย. 2560
พ.ค. 2560
มิ.ย. 2560
ก.ค. 2560
ส.ค. 2560
ก.ย. 2560
ต.ค. 2560
พ.ย. 2560
ธ.ค. 2560

มูลค่าการส่งออกแป้งมัน
สาปะหลังของประเทศไทย
3,268,099,777
2,869,381,498
2,834,019,561
2,311,393,187
3,182,637,969
3,129,723,906
2,560,022,235
2,712,147,737
2,422,799,982
2,915,372,507
3,120,177,177
3,715,463,466

MAPE

มูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย จากการพยากรณ์
วิธีแยกองค์ประกอบ
วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์
วิธีการพยากรณ์รวม
3,103,812,420
3,605,693,716
3,304,564,939
3,346,206,120
4,059,770,196
3,631,631,750
3,765,025,793
4,454,191,896
4,040,692,234
2,785,144,794
3,533,469,521
3,084,474,685
2,802,750,646
3,601,263,502
3,122,155,788
2,418,217,363
3,337,934,717
2,786,104,304
2,576,222,890
3,403,450,359
2,907,113,878
2,987,818,962
3,849,646,238
3,332,549,872
2,787,815,180
3,834,144,703
3,206,346,989
3,206,394,029
4,239,767,571
3,619,743,446
2,834,467,512
4,014,538,778
3,306,496,018
2,620,476,734
3,982,301,073
3,165,206,470
15.345
33.006
19.192

ตารางที่ 4 ผลการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกแป้งมั นส าปะหลังของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2561 ด้วยวิธีแยกองค์ประกอบ
ช่วงเวลา
ค่าพยากรณ์
ช่วงเวลา
ค่าพยากรณ์
ม.ค. 61
3,103,812,420
ก.ค. 61
2,576,222,890
ก.พ. 61
3,346,206,120
ส.ค. 61
2,987,818,962
มี.ค. 61
3,765,025,793
ก.ย. 61
2,787,815,180
เม.ย. 61
2,785,144,794
ต.ค. 61
3,206,394,029
พ.ค. 61
2,802,750,646
พ.ย. 61
2,834,467,512
มิ.ย. 61
2,418,217,363
ธ.ค. 61
2,620,476,734

รูปภาพที่ 5 การเปรียบเทียบอนุกรมเวลามูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง และค่าพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี

5. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ นาเสนอวิ ธีการสร้ างและเลื อกตั วแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับ อนุ กรมมู ลค่ า การส่ง ออกแป้ ง มั น
สาปะหลังของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือน
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ธั นวาคม 2560 จานวน 120 ค่ า ผู้ วิจัย ได้ แ บ่ ง ข้ อมู ล ออกเป็ น 2 ชุ ด ชุ ด ที่ 1 คื อข้ อมู ล ตั้ ง แต่ เ ดื อนมกราคม 2551 ถึ ง เดื อน
ธันวาคม 2551 จานวน 108 ค่า สาหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีแยกองค์ประกอบ บ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการ
พยากรณ์ ชุดที่ 2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 จานวน 12 ค่า สาหรับการเปรียบเทียบความ
แม่นของค่าพยากรณ์ด้วยเกณฑ์ MAPE น้อยที่สุด ผลการศึกษาพบว่า วิธีแยกองค์ประกอบมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุด
นี้มากที่สุด ซึ่งมีตัวแบบการพยากรณ์ คือ
𝑌̂𝑡 = (120,1031,253.948 + 4,596,368.265𝑡 + 708,134.362𝑡 2 − 5,369.912𝑡 3 ) ×

เมื่อ

𝑠̂
100

และ 𝑠̂ แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา 𝑡 และค่าประมาณของดัชนีฤดูกาล ตามลาดับ
จากค่าพยากรณ์ข องมูลค่ าการส่ง ออกแป้ งมั นส าปะหลัง ของประเทศไทยที่ ได้นาเสนอไว้ใ นการวิ จัยครั้ง นี้ พบว่ า
มูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะสภาวะ
เศรษฐกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ (วรางคณา, 2559) ดังนั้นเมื่อมีมูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลังที่เป็ น
ปัจจุบันมากขึ้น ผู้วิจัยควรนามาปรับปรุ งตัวแบบ เพื่อให้ได้ตัวแบบพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมส าหรับ การพยากรณ์ ค่ าใน
อนาคตต่อไป
𝑌̂𝑡

6. กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาตัวแบบทางสถิติเพือ่ การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย ซึ่งเก็บรวบรวมโดย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ และเพื่อศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์
ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูป ประเทศไทย โดยใช้วิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม จากข้อมูลส่วนแรกที่
รวบรวมตั้งแต่ เดื อนมกราคม พ.ศ.2551 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลส่วนที่ ส องคื อตั้ งแต่ เดื อนมกราคม ถึงเดื อน
ธันวาคม พ.ศ.2561 จานวน 12 ค่า ใช้สาหรับการเปรียบเทียบความแม่นยาของการพยากรณ์ด้วยเกณฑ์เ ปอร์เ ซ็ นต์ ค วาม
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่าที่สุด ผลการศึกษาพบว่า การพยากรณ์โดยวิธีการพยากรณ์รวม โดยมีตัวแบบที่เหมาะสมของ
ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย ได้ตัวแบบดังนี้
ˆ
Yˆt  0.3Yˆ1t  0.7Y
2t

เมื่อ
Yˆt
Yˆ1t , Yˆ2 t

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา
แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์

คาสาคัญ: การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ การพยากรณ์รวม
Abstract
This research aims to study the factors which influence the export quantity of processed chicken
in Thailand. The secondary data from January, 2008 to December, 2018 ( 132 values) was collected from
the office of Agricultural Economics, where multiple regression analysis of this data is performed. Next we
aim to determine the most appropriate forecasting model to forecast the export quantity of processed
chicken of Thailand using methods of Box- Jenkins and combined forecasts. The first part of data contains
120 values which are collected from January 2008 to December 2017. The data in the second part contains
12 values, which are collected from January to December 2018, are used for checking the prediction
accuracy of the models by using the mean absolute percentage error ( MAPE) . The results show that by
using combined forecasts method, the model to forecast the export quantity of processed chicken of
Thailand can be expressed as follows,
ˆ ,
Yˆt  0.3Yˆ1t  0.7Y
2t
where
Yˆ represents forecast value at time t
Yˆ , Yˆ represent forecast at time t by multiple regression analysis and Box-Jenkins method,
respectively.
t

1t
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1. บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกและผลิตอาหารที่มีคุณภาพดีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงที่ สาคั ญ
แห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีศักยภาพในการผลิตเพื่อการส่งออก มีความพร้อมทั้งทางด้านวัตถุดิบ การเพาะ รวมถึงมีศักยภาพ
ของผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด ทาให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่ง ออก
สินค้าอาหารแปรรูปในอันดับต้นๆของตลาดโลก สาหรับการส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทยได้เริ่มขึ้น ตั้งแต่ ปี 2516 ขณะที่การ
ส่งออกไก่แปรรูปนั้นได้เริ่ มขึ้นที่ ปี 2534 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปของไทยยังมีความผัน
ผวน เนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งมีมูลค่าสูงมากในแต่ละปี มีการ
จากัดโควตาในการนาเข้า และมีการจัดเก็บภาษีของการนาเข้าวัต ถุดิบอาหารสัตว์ในระดับสูง ปัญหาต่อมา คือเรื่องของความ
เข้มงวด การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและมาตรการกีดกันการนาเข้าของประเทศผู้นาเข้า เช่น การใช้มาตรฐานด้านสุขอนามัย
เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางด้านการค้ามากขึ้น
การส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปของไทยต้องเผชิญกับปั ญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาโรคไข้หวัด นก
(Avian Influenza) ที่เริ่มระบาดในประเทศไทย เมื่อต้นปี 2547 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการส่งออกไก่ สดแช่
แข็งและไก่แปรรูปของประเทศไทยเป็นอย่างมาก (วรางคณา และ น้าอ้อย, 2559) ปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกในไทย
รุนแรงในปี 2547 เป็นเหตุให้การบริโภค เนื้อไก่ในประเทศลดลง ไทยจึงมีการปรับโครงสร้างการส่งออกจากเดิมที่เน้ นการ
ส่งออก ไก่สดแช่แข็งมาเป็นไก่แปรรูปหรือไก่ปรุงสุกเพิ่มขึ้น พร้อมกับมีการพัฒนาฟาร์ม ระบบ โดยเฉพาะฟาร์มของบริษัท ของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ผลิตภั ณฑ์ ส่วนใหญ่ส่ง ออกเกื อบทั้ งหมด ทาให้ไทย สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ดี และ
ผู้บริโภคกลับมามีความเชื่อมั่นด้านความ ปลอดภัยในการบริโภคเนื้อไก่ของไทย การบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศจึงขยายตั ว
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยกลับมาได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้ า โดยมีการทยอยยกเลิกมาตรการระงับ
นาเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยนับตั้งแต่ปี 2556 มีผลให้ปริมาณการส่งออกไก่แช่แข็ง ของไทยกลับมาเติบโตในอัตราสูงเฉลี่ย 29%
ในช่วงปี 2558-2559 โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นและอาเซียนมีความต้องการนาเข้าไก่จากไทยเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะ
ศึกษาการสร้างตัวแบบเพื่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย เพื่อที่จะนาผลการศึกษาที่ได้ จากการ
พยากรณ์มาเป็นแนวทางวางแผนสาหรับการส่งออกไก่แปรรูป เพื่อการค้าและการส่งออกในอนาคตให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้ น
และเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple linear regression)
การวิเคราะห์การถดถอย เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ประเภท คือตัวแปร
ตาม (Dependent variable) และตัวแปรอิสระ (Independent variable) ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
อยู่ในรูปของสมการดังนี้
i  1, 2,..., n
(1)
Y  0  1 X i1  2 X i 2  .....  k X ik  i
เมื่อ
Yi แทน ตัวแปรตาม
Xij แทน ตัวแปรอิสระ เมื่อ j  1,2,..., k
 j แทน สัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression coefficients) เมื่อ j  1,2,..., k
 i แทน ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random error)
โดยที่ค่า  j สัมประสิทธิ์ถดถอย เป็นค่าที่แทนการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป 1 หน่วยจะทาให้ตัวแปร
ตามเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด ขณะที่ตัวแปรตัวอื่นๆมีค่าคงที่
การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด
i
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การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบถดถอยพหุคูณสามารถทาได้โดยใช้วิธีกาลังสองน้อยที่สุด จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยค่าสังเกต n ค่า และตัวแปรอิสระ k ตัว เมื่อ n  k ให้ Yi แทนค่าสังเกตตัวที่ i เมื่อ
i  1, 2,..., n และ Xij แทนค่าสังเกตตัวที่ i ของ X j เมื่อ j  1,2,..., k
จากตัวแบบถดถอยพหุคูณ (1) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น
k
i  1, 2,..., n
Yi  0    j X ij   i
(2)
j 1

หลังจากแก้สมการปกติทั้ง p  k 1 สมการ จะได้ตัวประมาณกาลังสองน้อยที่สุดของพารามิเตอร์ 0 , 1 ,..., k ดังนั้น
เพื่อให้สะดวกต่อการคานวณสมการ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ดังนี้
(3)
Y  X  
เมื่อ
Y แทน เวกเตอร์ของค่าสังเกตขนาด n1
X แทน เมทริกซ์ของตัวแปรอิสระขนาด n  p, p  k  1
แทน เวกเตอร์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยขนาด p1


แทน เวกเตอร์ของความคลาดเคลื่อนขนาด n1
สามารถเขียนผลรวมกาลังสองให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ดังนี้
n
(4)
SSE   i2  Y Y  2  X Y    X X 
i 1

จะได้สมการปกติในรูปของเมทริกซ์เป็น
X ' Xb  X 'Y

จากการแก้สมการปกติจะได้ตัวประมาณกาลังสองน้อยที่สุดของ  คือ
b  ( X ' X )1 X 'Y

(5)
(6)

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ  j
จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ถดถอย  j มีประโยชน์ในการกาหนดอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่
ละตัวในตัวแบบ เช่น ตัวแบบอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าไปในตัวแบบ หรือตัดตัวแปรอิสระหนึ่งตัวหรื อ
มากกว่าหนึ่งตัวออกจากตัวแบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
กาหนดสมมติฐานของการทดสอบเป็น
H 0 : l  0
vs H1 : l  0 j  0,1,...,k
สถิติทดสอบ:

tc 

bj
Sbj



bj
S 2 .C jj

(7)

เมื่อ Cjj เป็นสมาชิกที่อยู่บนเส้นทแยงมุมของ (X'X)1 ที่สอดคล้องกับ b j
บริเวณวิกฤติ: ที่ระดับนัยสาคัญ  จะได้ว่า ปฏิเสธ H0 ถ้า tc  t 2,nk 1
จะเห็ นได้ ว่าการทดสอบ H 0 :  j  0, j  1,2,..., k เป็ นการทดสอบอิ ท ธิ พ ลของตั วแปรอิ ส ระแต่ ล ะตั ว แบบ
บางส่วน (Partial test or marginal test) เนื่องจากสัมประสิทธิ์ถดถอย b j ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอื่นทั้งหมดที่อยู่ในตั วแบบ
ด้วย ดังนั้นจึงถือเป็นการทดสอบอิทธิพลของ X j เมื่อกาหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นอยู่ในตัวแบบ
การทดสอบนัยสาคัญของสมการถดถอย (Test for significance of regression)
การทดสอบนัยสาคัญของสมการถดถอยเป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรตาม Y มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตั วแปร
อิ ส ระอย่ างน้ อยหนึ่ ง ตั วหรื อไม่ ซึ่ ง ต้ องอาศั ย ข้ อกาหนดเบื้ องต้ นเกี่ ย วกั บ การแจกแจงแบบปกติ ข องความคลาดเคลื่ อ น
เช่นเดียวกับการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธิ์ถดถอยแต่ละตัวในที่นี้สามารถกาหนดสมมติฐานของการทดสอบได้เป็น
H 0 : 1  2  ...  k  0
H1 :  j  0
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การทดสอบนี้จัดเป็นกรณีทั่วไปของการวิเคราะห์ความแปรปรวนสาหรับการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย โดยแบ่ง
ความผันแปรทั้งหมดของ Y ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่สามารถอธิบายได้ด้วยสมการถดถอย และส่วนที่ไม่สามารถอธิบ ายได้
ด้วยสมการถดถอย แสดงในรูปของผลรวมกาลังสองได้ดังนี้
(8)
SST  SSR  SSE
คานวณสถิติทดสอบ
Fc 

SSR / k
SSE / (n  k  1)

(9)

ปฏิเสธ H 0 ถ้า Fc  Fk ,nk 1 ( ) ซึ่งแสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อ
n

SST  Y ' Y 

( Yi ) 2
i 1

n

(10)

n

SSR  b ' X ' Y 

( Yi )2
i 1

n

(11)
(12)

SSE  SST  SSR

สัมประสิทธิ์ตัวกาหนดแบบพหุ (Coefficient of multiple determination)
สั มประสิ ท ธิ์ ตั วกาหนดแบบพหุ เป็ นค่ าที่ ใ ช้ วัด ความผั นแปรทั้ ง หมดของ Y สามารถอธิ บ ายได้ ด้ วยแปรอิ ส ระ
X1 , X 2 ,..., X k โดยที่สัมประสิทธิ์ตัวกาหนดแบบพหุ จะใช้สัญลักษณ์ R 2
R2 

โดยที่

SSR
SST

(13)

ถ้าค่า R 2 ที่ใกล้ 1 จะหมายถึง X1 , X 2 ,...,Xk มีความสัมพันธ์กับ Y มากแต่ถ้าเข้าใกล้ หมายถึ ง ค่ า
X1 , X 2 ,..., X k มีความสัมพันธ์กับ Y น้อยลงเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยจะทาให้ค่า R 2 มากขึ้น ทั้งที่ตัวแปร
อิสระ X ที่เพิ่มอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับ Y ก็ได้ จึงมีการปรับค่า R 2 ขึ้น เรียกว่า Adjusted coefficient of multiple
determination หรือ Radj2 โดยที่
0  R2  1

2
Radj
 1

(n  1)
(1  R 2 )
(n  k  1)

(14)

สัมประสิทธิ์ตัวกาหนดบางส่วน (Coefficient of partial determination)
สัมประสิทธิ์ตัวกาหนดบางส่วน สามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งต่อสมการถดถอย เมื่อตัวแปร
อิสระอื่นทั้งหมดอยู่ในตัวแบบด้วย ซึ่งแตกต่างจากสัมประสิทธิ์ตัวกาหนดแบบพหุที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
Y กับเซ็ตของตัวแปรอิ สระภายใต้การพิจารณาทุกตัว โดยสัมประสิทธิ์ตัวกาหนดบางส่วน ระหว่าง Y กับ X 1 เมื่อให้ X 2
อยู่ในตัวแบบ สามารถแสดงด้วย r 2Y1.2 โดยมีสูตรดังนี้
rY21.2 

SSR( X1 X 2 )
SSE( X 2 )

(15)

ซึ่ง rY21.2 เป็นค่าที่ใช้วัดความผันแปรของ Y ที่ลดลงเนื่องมาจาก X 1 เมื่อมี X 2 อยู่ในตัวแบบโดยสัมประสิทธิ์
ตัวกาหนดบางส่วนมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 กรณีที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัว การหาสัมประสิทธิ์ตัวกาหนดบางส่วน
สามารถทาได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับกรณีที่มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of correlation)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ρ เป็นค่าที่ใช้วัดทิศทางและระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรสุ่ม 2 ตัว โดยที่ ρ
ไม่มีหน่วย และ 1  ρ  1 แทนตัวประมาณของ ρ ที่ได้จากข้อมูลตัวอย่างด้วย r และเรียก r ว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของข้อมูลตัวอย่าง ( Sample correlation coefficient) โดย
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( X  nX )(Yi  nY )
i 1

2
i

2

2

2

i 1

ทานองเดียวกัน ค่า r ใช้วัดทิศทางและระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่ม 2 ตัว และ 1  r  1 ถ้า r
เข้าใกล้ 1 หรือ 1 แสดงว่าตัวแปรสุ่มทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันค่อนข้างสูง โดยเครื่องหมายแสดงถึงทิศทาง
ความสัมพันธ์ เครื่องหมายบวกแสดงลักษณะความสัมพันธ์ในทิศเดียวกัน และเครื่องหมายลบแสดงถึงทิศทางตรงกันข้าม
การทดสอบ   0 เป็นการทดสอบว่าตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันหรือไม่นั่นเอง ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
กาหนดสมมติฐานของการทดสอบเป็น
H0 :   0 vs H1 :   0
คานวณสถิติทดสอบ:
t0  r .

n2
1 r2

บริเวณวิกฤต: เมื่อกาหนดระดับนัยสาคัญของการทดอบเป็น  จะได้ว่า ปฏิเสธ H0 ถ้า t0

(17)
 t

2,n2

หากการทดสอบนาไปสู่การปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกัน ซึ่งจะเห็นได้
ว่าการทดสอบนี้เทียบเท่ากับการใช้สถิติทดสอบ t ในการทดสอบสมมติฐาน H0 : 1  0 vs H1 : 1  0
การเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสม
การค้นหาเซ็ตย่อยของตัวแปรอิสระที่เหมาะสมสาหรับตัวแบบจะเรียกว่า การเลือกตัวแปร(Variable selection)
วิธีการเลือกตัวแปรควรที่จะพิจารณาว่าเป็นวิธีการสารวจโครงสร้างของข้อมูลเบื้องต้นมากกว่าที่จะเป็นผลสรุปในขั้นสุดท้าย
การเลือกตัวแปรด้วยวิธีลาดับขั้น (Stepwise regression)
การเลือกตัวแปรที่เป็นที่นิยมใช้กันมาก ก็คือ วิธีลาดับขั้น ซึ่งประยุกต์มาจากวิธีการเพิ่ มตัวแปร โดยเลือกตัวแปร
อิสระเข้าในตัวแบบครั้งละ 1 ตัวเช่นกัน แต่เพิ่มการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่อยู่ในตัวแบบก่อนหน้านี้แล้วทุกตัว เมื่อ
กาหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นยังคงอยู่ในตัวแบบด้วย โดยใช้การทดสอบแบบ F บางส่วนหรือการทดสอบแบบ t ดังนั้นตัวแปร
อิสระที่เพิ่มเข้ามาในตัวแบบถดถอยในขั้นแรกๆ อาจถูกตัดออกไปได้ในภายหลัง นอกจากนี้การเลือกตัวแปรด้วยวิธีลาดับขั้น
ต้องการค่าวิกฤติ 2 ค่า คือ FIN และ FOUT โดยอาจกาหนดให้ FIN  FOUT เพื่อให้การเพิ่มตัวแปรเข้าในตัวแบบทาได้ย าก
กว่าที่จะตัดตัวแปรออกจากตัวแบบ ซึ่งการเลือกตัวแปรด้วยวิธีลาดับขั้นมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกตัวแปรอิสระตัวแรกเข้าในตัวแบบ โดยเลือกตัวที่มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ างง่ายกับตัวแปรตามสู ง สุ ด
สมมติให้เป็น X j
2. สร้างตัวแบบถดถอยที่มี X j อยู่ด้วย และทดสอบอิทธิพลของ X j โดยกาหนดสมมติฐานของการทดสอบเป็น
H 0 : l  0
vs H1 : l  0
• หากยอมรับ H0 นั่นคือ Fc  FIN จะหยุดพิจารณาเลือกตัวแปรอิสระเข้าในตัวแบบ
• หากปฏิเสธ H0 นั่นคือ Fc  FIN จะรับเอา X j เข้าในตัวแบบถดถอย และค้นหาตัวแปรอิสระตัวถัดไป โดยทาต่อในขั้นที่
3
3. เลือกตัวแปรอิสระตัวใหม่เข้าในสมการ โดยเลือกตัวแปรที่ให้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน หรือค่าสัมประสิท ธิ์
ตัวกาหนดบางส่วนกับตัวแปรตาม Y มีค่าสูงสุด เมื่อกาหนดให้ตัวแปรที่ถูกเลือกก่อนหน้านี้อยู่ในตัวแบบด้วย สมมติให้ตัวแปร
ที่พิจารณาเข้าในตัวแบบตัวถัดไปคือ X l
4. สร้างตัวแบบถดถอยที่มีทั้ง X j และ X l รวมอยู่ด้วย และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่อยู่ในตัวแบบที ละ
ตัว เมื่อกาหนดให้ตัวแปรอื่นยังคงอยู่ในตัวแบบด้วย นั่นคือ ทดสอบอิทธิพลของ X j เมื่อมี X l รวมอยู่ในตัวแบบด้วย โดย
กาหนดสมมติฐานของการทดสอบเป็น
H 0 : l  0
vs H1 : l  0
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คานวณสถิติทดสอบ

F

บางส่วน นั่นคือ
Fc 

MSR( X l | X j )
MSE ( X l | X j )

(18)

• หากยอมรับ H0 แสดงว่า X l ไม่มีอิทธิพลต่อ Y เมื่อมี X l อยู่ด้วย จะตัด X l ออกไป
• หากปฏิเสธ H0 จะรับเอา X l เข้าในตัวแบบถดถอย และทดสอบอิทธิพลของ X j เมื่อมี X l รวมอยู่ในตัวแบบด้วย
5. การพิจารณาเลือกตัวแปรดังกล่าวจะทาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่สามารถหาตัวแปรอิสระอื่นเพิ่มเข้ามาในตัวแบบได้
อีก และขณะเดียวกันก็ไม่สามารถตัดตัวแปรอิสระที่อยู่ในตัวแบบออกได้ ตัวแปรอิสระทุกตัวที่อยู่ในตัวแบบมีค่า Fc  FOUT
การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย
วิธีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นตรงอย่างง่ายและแบบพหุคูณได้ รวมทั้งระบุวิธีแก้ไขเมื่อข้อมู ลมีลั กษณะไม่ส อดคล้องกับข้ อตกลงเบื้องต้ นของการ
วิเคราะห์
ความคลาดเคลื่อนเกิดจากความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าที่อยู่บนเส้นถดถอย สามารถแสดงได้ดังนี้
i  1, 2,..., n
ei  Yi  Yˆi ,
(19)
เมื่อ
Yi แทน ค่าจริงที่สังเกตได้
Yˆi แทน ค่าพยากรณ์ที่ได้จากสมการถดถอย
ดังนั้นการวิเคราะห์ ค วามคลาดเคลื่อนตั วอย่ างจึ งจั ดเป็ นวิ ธีที่ มีประสิท ธิภ าพในการตรวจสอบข้ อบกพร่ องหลาย
ประการของตัวแบบ
กราฟของความคลาดเคลื่อน (Residual plots)
การสร้างกราฟความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal probability plot) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบการแจง
แจงแบบปกติของความคลาดเคลื่อน ทาได้โดยพล็อตค่าความคลาดเคลื่อนที่เรียงลาดับแล้ว กับความน่าจะเป็นสะสม
กราฟของความคลาดเคลื่อน ei กับค่าพยากรณ์ Yˆi อาจชี้ถึงค่าสังเกตที่มีความคลาดเคลื่อนสูงผิดปกติได้ ซึ่งควรที่
จะต้องตรวจสอบต่อไปว่าค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผิดปกติหรือไม่ ถ้าความคลาดเคลื่อนที่สูงผิดปกตินั้นเกิดขึ้นเมื่อ Yˆi มีค่ามาก
หรือน้อยมากๆ อาจเนื่องมาจากความแปรปรวนไม่คงที่หรือความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่าง Y และ X ไม่ใช่ความสัมพั นธ์
เชิงเส้นตรงก็ได้
การตรวจสอบการเท่ากันของความแปรปรวน (Test for homogeneity of error variance)
ถ้าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ ความคลาดเคลื่อนควรที่จะมีการกระจายสม่าเสมออย่างสุ่ มรอบ
ค่าศูนย์ แต่ถ้าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ ความคลาดเคลื่อนจะมีการกระจายในลักษณะที่มีรูปแบบไม่
สม่าเสมอ
การแก้ไขเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ ทาได้หลายวิธี ดังนี้
1. แปลงค่าของตัวแปรตาม Y
2. แปลงค่าของตัวแปรตามด้วยวิธีของ Box-Cox
3. การประมาณพารามิเตอร์ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้าหนัก
การตรวจสอบความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อนในข้อมูลอนุกรมเวลามักมีความสัมพันธ์ต่อกัน หรือเกิดปัญหาอัตตสหสัมพันธ์นั่นเอง ซึ่งสาเหตุของ
ปัญหาอัตตสหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์การถดถอยที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ลอนุกรมเวลา มักเกิดขึ้นเนื่องจากขาดตัวแปรอิส ระที่
สาคัญบางตัวในตัวแบบ วิธีตรวจสอบการเกิดอัตตสหสัมพันธ์ได้พัฒนาโดยนักสถิติหลายท่าน ซึ่งสถิติทดสอบของ Durbin และ
Watson และสามารถทดสอบได้ดังนี้
H0 :   0
H1 :   0
vs.
คานวณสถิติทดสอบ Durbin-watson
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เมื่อ et แทน ความคลาดเคลื่อนของสมการถดถอยที่ได้จากวิธีกาลังสองน้อยที่สุด โดยที่ et  Yt  Yˆt , t  1,2,..., n และ
n แทน จานวนค่าสังเกตทั้งหมด
การคานวณค่ าวิ กฤติ ที่แ ท้ จริ งของสถิติ ทดสอบ Durbin-watson ทาได้ยาก Durbin และ Watson จึงได้กาหนด
ขอบเขตล่าง d L และขอบเขตบน dU ของสถิติทดสอบดังกล่าว หากค่าที่คานวณตกอยู่นอกขอบเขตที่กาหนด จะนาไปสู่การ
ตัดสินใจดังนี้
ถ้า d  d L จะปฏิเสธ H0
ถ้า d  dU จะยอมรับ H0
ถ้า dL  d  dU สรุปไม่ได้
การแก้ไขปัญหาอัตตสหสัมพันธ์ สามารถแก้ไขได้โดยระบุตัวแปรดังกล่าวและเพิ่มเข้ามาในตัวแบบ ซึ่งปัญหาอัตต
สหสัมพันธ์ควรจะหายไป แต่หากปัญหาอัตตสหสัมพันธ์ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มตัวแปรอิสระที่สาคัญบางตัวเข้ามาในตั ว
แบบ อาจจะต้องพิจารณาตัวแบบอื่นที่ร วมเอาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเข้าไว้ด้วย ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการแปลง
ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาอัตตสหสัมพันธ์สาหรับตัวแบบถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่ายเท่านั้น ซึ่งสามารถขยายต่อไปยังตัวแบบถดถอย
เชิงเส้นตรงแบบพหุได้
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
ข้อกาหนดเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุคูณกาหนดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระมีลักษณะเชิงเส้นตรง ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ และความแปรปรวนเท่ากับ  2
เท่ากัน นอกจากนี้ตัวแปรอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน หากตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ต่อกัน จะเรียกปัญหาที่เกิดขึ้ นนี้
ว่า Intercorrelation หรือ Multicollinearity การตรวจสอบว่าเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือไม่ จึงเป็น
สิ่งสาคัญที่ควรคานึงถึง โดยสัญญาณที่อาจชี้ว่าเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีดังนี้
- พิจารณาสัมประสิทธิ์ถดถอยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหรือไม่ เมื่อมีการเพิ่มตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งเข้ าไป
ในตัวแบบ หรือตัดตัวแปรอิสระบางตัวออกจากตัวแบบ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าสังเกต หรือตัดค่าสังเกตบางตัวออก
จากการวิเคราะห์
- การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่สาคัญ พบว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างไม่มีนัยสาคั ญทาง
สถิติ
- สัมประสิทธิ์ถดถอยมีเครื่องหมายตรงข้ามกับที่คาดไว้ตามทฤษฎีหรือประสบการณ์เดิม
- สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรอิสระมีค่าค่อนข้างสูง
- ช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระที่สาคัญบางตัวมีช่วงที่ค่อนข้างกว้าง
นอกจากนี้การตรวจสอบความสัมพั นธ์ระหว่างตั วแปรอิสระ ยังสามารถทาได้โดยคานวณค่า Variance inflation
factor หรือนิยมเรียกย่อๆว่า VIF ซึ่งคานวณได้จากสูตรต่อไปนี้
VIFj 

1
1  Rj 2

(21)

แทน ค่า Variance inflation factor ของตัวแปรอิสระตัวที่ j
R j แทน ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกาหนดระหว่างตัวแปรอิสระ X j กับตัวแปรอิสระอื่น
ค่ า VIFj ที่ มากกว่ า 1 มากๆอาจชี้ ว่าเกิ ด ปั ญ หาความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรอิ ส ระได้ โดยทั่ วไปจะถือว่ าค่า
VIFj  5 หรือ 10 แสดงถึงการเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และถ้า VIFj  10 แสดงถึงการเกิดปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอย่างรุนแรง
2.2 วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins method)
รูปแบบทั่วไปของตัวแบบเชิงฤดูกาลผสม ARIMA คือ ARIMA (p,d,q)(P,D,Q) โดยที่ s เป็นความกว้างของฤดู กาล
หรือจานวนหน่วยเวลาในแต่ละฤดูกาล ดังนั้นรูปแบบที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร Yˆ ในรูปของสัญลักษณ์ถอยกลับ ดังนี้
VIFj
2

s

t
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(1  1B  ...  P BP )(1  1Bs  ...   p BPs )(1  B)d (1  Bs )D Yt  (1  1B  ...  q Bq )(1  1Bs  Q BQs )at

เมื่อ

(22)

แทน การถดถอยด้วยตัวเองแบบไม่มีฤดูกาล AR( p)
(1  1 B  ...   p B ) แทน การถดถอยด้วยตัวเองแบบมีฤดูกาล AR(P)
แทน อันดับของผลต่างแบบไม่มีฤดูกาล
(1  B)
แทน อันดับของผลต่างแบบมีฤดูกาล
(1  B)
q
แทน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาล MA(q)
(1  1B  ...  q B )
แทน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล MA(Q)
(1  1Bs  Q BQs )
แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t
Y
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
a
ขั้นตอนการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีอยู่ในตัวแบบอนุกรมเวลา สามารถทาได้ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดและวิธี
น่าจะเป็นสูงสุด อาจใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคานวณซึ่งดาเนินการได้ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ โดยค่าประมาณชุดใดทาให้ผลรวมค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยต่าสุดจะเป็นค่าประมาณที่ใช้ในการพยากรณ์
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์มีดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลอนุกรมเวลา เพื่อพิจารณาว่าอนุกรมเวลามีคุณสมบัติสเตชันนารีหรือไม่ โดยพิจารณาจากกราฟ
อนุกรมเวลา
2. เมื่ออนุกรมเวลามีคุณสมบัตสเตชันนารีแล้ว กาหนดตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลา โดยพิจารณา
กราฟ ACF และ PACF ตัวใหม่
3. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบว่าเหมาะสมหรือไม่ หากตัวแบบไม่เหมาะสม จะกลับไปทาตัวแบบอื่นๆจาก
ข้อ 2 เลือกตัวแบบที่เหมาะสมอีกครั้งโดยอาศัยข้อมูลจากข้อ 1 และทาซ้าข้อ 3 และ 4 อีกครั้งจนกว่าจะได้ตัวแบบที่เหมาะสม
5. พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยตัวแบบที่เหมาะสม
2.3 วิธีการพยากรณ์รวม (Combined forecasts)
การพยากรณ์รวมแบบที่ 1
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพยากรณ์รวม มีดังนี้
ขั้นที่ 1 หาค่าพยากรณ์ที่ได้จากวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม 2 วิธี
ขั้นที่ 2 กาหนดน้าหนักที่ใช้ในการหาค่าพยากรณ์รวม เมื่อ 0    1 โดยทั่วไปค่าพยากรณ์รวมที่กาหนดในรูปนี้
(23)
Yˆt  Yˆ1t  (1   )Yˆ2t
ขั้นที่ 3 เลือกน้าหนักที่ให้ค่า MAPE น้อยที่สุด แล้วนามาเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ
การพยากรณ์รวมแบบที่ 2
การถ่วงน้าหนักด้วยสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ดังนี้
(1 1B  ...  P B )
P

s

Ps

d

D

t

t

wi 

bi
; i  1, 2
b1  b2

(24)

เมื่อ b และ b แทนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีกาลัง สองน้อยที่สุดของวิ ธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คู ณ
และวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ ตามลาดับ เมื่อกาหนดให้ค่าพยากรณ์เดี่ยวจากทั้ง 2 วิธีเป็นตัวแปรอิสระ และปริมาณการนาเข้า
เมล็ดกาแฟดิบเป็นตัวแปรตาม
2.4 การเปรียบเทียบความแม่นของค่าพยากรณ์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแม่นยาในการพยากรณ์ของตัวแบบพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เฉลี่ย (Mean absolute percentage error: MAPE)
1

2

MAPE 

100 n et

n t 1 Yt

(25)

3. ผลการศึกษา
3.1 การรวบรวมข้อมูล
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ข้อมูลสาหรับการวิ จัยครั้ งนี้เ ก็บรวบรวมข้อมูล ปริ มาณการส่ งออกไก่แ ปรรูปของประเทศไทย ตัวแปรที่ใช้ใ นการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ได้แก่ ราคาส่งออกไก่แปรรูป ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน และข้อมูลสาหรับการพยากรณ์ เป็นข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2561 รวมช่วงเวลา 132 เดือน ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (2561)
3.2 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
วิธีวิเคราะห์สาหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย ได้แก่
1. วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
2. วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins method)
3. วิธีการพยากรณ์รวม (Combined forecasts)
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ นี้แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 120 ค่า สาหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลตั้งแต่เ ดื อน
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จานวน 9 ค่า สาหรับการเปรียบเทียบความแม่นยาของการพยากรณ์ เมื่อ
พิจารณาจากเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ที่ต่าที่สุด

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ
ตารางที่ 1 ค่าประมาณพารามิเตอร์ของสมการการถดถอยวิธีลาดับขั้น
ตัวแปร
ค่าประมาณ
S.E.
ค่าคงที่
-75193513.160
12947444.970
X
983790.815
94887.870
X
958197.578
217467.118
X
-107077.217
39584.894
4
2

1

F  41.811

R 2  0.520

p  value  0.001

2
Radj
 0.507

t
-5.808
10.368
4.406
-2.705

p-value
<0.001
<0.001
<0.001
0.008

VIF
2.104
1.457
1.586

MAPE  8.309

Durbin  watson  1.056

จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และราคาไก่แปรรูป ซึ่งตั วแปรอิสระ
ทั้ง 3 ตัวสามารถอธิบ ายความผั นแปรของของปริ มาณการส่ง ออกไก่แปรรู ปของประเทศไทยได้คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.7 เมื่ อ
พิจารณาปัญหาสหสั มพั นธ์ ในตั ว (Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่ า Durbin-watson เท่ากับ 1.056 มีค่าเข้าใกล้ 1
แสดงว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ในตัว (Autocorrelation) นั่นคือ ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน
การพยากรณ์
เนื่องจากสมการถดถอยพหุคุณของวิธีลาดับขั้น (Stepwise regression) มีตัวแบบคือ
(26)
Yˆ  75193513.16 107077.217X1  958197.578X 2  983790.815X 4
มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกาหนดแบบพหุคูณที่มีการปรับค่าแล้วเท่ากับ 0.507 ผู้วิจัยจึงใช้สมการดังกล่าวในการพยากรณ์
ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2561
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4.2 วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins method)
การตรวจสอบข้อมูล
Partial Autocorrelation Function for y

Autocorrelation Function for Y

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

Partial Autocorrelation
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(with 5% significance limits for the autocorrelations)
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0.0
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รูปภาพที่ 1 กราฟ ACF และPACF ของข้อมูลส่งออกไก่แปรรูป
จากรูปภาพที่ 1 พบว่า ACF และ PACF มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าอนุกรมเวลาไม่ มี
ลั กษณะของฤดุ ก าลเป็ นส่ ว นประกอบและอนุ กรมเวลาคงที่ แ ล้ ว เมื่ อพิ จารณาตั วแบบที่ เ ป็ นไปได้ คื อตั วแบบ AR(2)
ตารางที่ 2 การกาหนดตัวแบบด้วยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์สาหรับปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย
ตัวแบบ
พารามิเตอร์
ค่าประมาณ
S.E.
ค่าสถิติ t
AR(2)
ค่าคงที่
297890.148 72596.243
4.103
AR(1)
0.380
0.074
5.128
AR(2)
0.618
0.074
8.318
MAPE=6.960

p-value
<0.001
<0.001
<0.001

จากตารางที่ 2 พบว่ า ค่ าพารามิ เ ตอร์ ใ นตัวแบบแตกต่ างไปจากศู นย์ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 และ ตั วแบบการ
พยากรณ์ของปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย จากตัวแบบ AR(2) แสดงได้ดังนี้
(27)
Yˆt  297890.148  0.380Yt 1  0.618Yt 2  at
Yˆ
เมื่อ
แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
แทน ค่าจริงของข้อมูล ณ เวลา t  1 และ t  2 ตามลาดับ
Y ,Y
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่ม ณ เวลา t
a
4.3 วีการพยากรณ์รวม (Combined forecasts)
การพยากรณ์รวมแบบที่ 1 จากการประมาณค่าถ่วงน้าหนักที่  อยู่ระหว่าง (0    1) ได้ค่าน้าหนักที่น้อยที่สุดคือ
  0.3 โดย MAPE มีค่าเท่ากับ 6.434 ได้ตัวแบบ ดังนี้
(28)
Yˆt  0.3Yˆ1t  0.7Yˆ2t
ˆ
Y แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
เมื่อ
Yˆ , Yˆ แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์
ตามลาดับ
การพยากรณ์รวม แบบที่ 2 จากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของวิธีพยากรณ์เดี่ยวทั้ง 2 วิธี ด้วยกาลังสอง
น้อยที่สุดได้ว่า b  1.000 และ b  0.996 จากสมการ สามารถคานวณค่าถ่วงน้าหนักของแต่ล่ะวิธีการพยากรณ์เดี่ยวได้เป็น
w  0.501 และ w  0.499 และได้ค่า MAPE มีค่าเท่ากับ 6.621 เพราะฉะนั้นตัวแบบพยากรณ์รวมเขียนได้ดังนี้
t

t 1

t 2

t

t

1t

2t

1

1

2

2

Yˆt  0.501Yˆ1t  0.499Yˆ2t

เมื่อ

Yˆt
Yˆ1t , Yˆ2t

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา

t

จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ ตามลาดับ

4.4 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูป
วิธีการพยากรณ์
ตัวแบบ
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ
วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ AR  2

Yˆ  75193513.16 107077.217X1  958197.578X 2  983790.815X 4

วิธีการพยากรณ์รวม แบบที่ 1

Yˆt  0.3Yˆ1t  0.7Yˆ2t

วิธีการพยากรณ์รวม แบบที่ 2

Yˆt  0.501Yˆ1t  0.499Yˆ2t

Yˆt  297890.148  0.380Yt 1  0.618Yt 2  at

MAPE
8.309
6.960
6.434
6.621

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ของทั้ง 4 วิธี พบว่า วิธีพยากรณ์รวม แบบที่ 1 มีค่า
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย MAPE ต่าที่สุด แสดงว่ามีประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์แม่นยากว่าวิธีอื่น
4.5 ผลการตรวจสอบความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย
ตารางที่ 4 ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของปริมาณการส่งออกไก่แปรรูป (กิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนกันยายน
2561 และค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE)
ปริมาณการ
ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปจากการพยากรณ์โดยวิธี
ช่วงเวลา ส่งออกไก่แปร
Regression
บ็อกซ์-เจนกินส์ พยากรณ์รวม1 พยากรณ์รวม2
รูป
ม.ค.-61
43,882,480
40,372,685
46,208,050
44,457,441
43,284,520
ก.พ.-61
42,369,590
40,016,082
44,120,847
42,889,418
42,064,351
มี.ค.-61
45,699,482
39,788,201
44,286,999
42,937,360
42,033,092
เม.ย.-61
39,266,515
40,419,559
43,341,756
42,465,097
41,877,729
พ.ค.-61
45,962,168
41,555,701
43,032,130
42,589,201
42,292,436
มิ.ย.-61
46,756,153
41,560,973
42,445,121
42,179,877
42,002,161
ก.ค.-61
46,379,842
42,086,406
42,052,318
42,062,544
42,069,396
ส.ค.-61
50,391,694
41,679,610
41,604,973
41,627,364
41,642,366
ก.ย.-61
47,581,807
41,602,764
41,229,411
41,341,438
41,416,477
MAPE
9.913
8.735
8.185
8.280
จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ของทั้ง 4 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณวิธีบ็
อกซ์และเจนกินส์ วิธีการพยากรณ์รวม แบบที่1 และวิธีการพยากรณ์รวม แบบที่ 2 ของข้อมูลปริมาณการส่งออกไก่ แ ปรู ป
ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2561 ถึง เดือนกันยายน ปี 2561 จานวน 9 ค่า พบว่า วิธีพยากรณ์รวม แบบที่ 1 มีค่าเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย MAPE ต่าที่สุด แสดงว่ามีประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์แม่นยากว่าวิธีอื่น

5. อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การพยากรณ์รวม แบบที่ 1 เป็นวิธีที่มีความแม่นยาในการพยากรณ์มากที่สุด เนื่องจาก
ให้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่าที่สุด ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา และ น้าอ้อย (2559) ที่
ได้ศึกษาการพยากรณ์ปริมาณส่งออกไก่แปรรูป ด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์ วิธีการปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของวิน
เทอร์แบบบวก วิธีการปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของวินเทอร์แบบคูณ และวิธีพยากรณ์รวม ได้วิธีพยากรณ์ที่เหมาะสม
คือ วิธีบอกซ์และเจนกินส์ ซึ่งได้ผลที่แตกต่างกันเพราะข้อมูลปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปแตกต่ างกันและช่วงเวลาในการนา
ข้อมูลมาศึกษาแตกต่างกัน
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ตัวแบบการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทย
Forecasting Model for the Value of rice export in Thailand
หทัยภัทร แก้วมาก และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์*
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*Corresponding Author: thipwank@nu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาวิ จัย นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึ กษาตั วแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ มูลค่ าการส่ ง ออกข้ าว ด้วยวิ ธีการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา 2 วิธี ได้แก่ วิธีแยกองค์ประกอบ และวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุ ติยภู มิ
จากสานั กงานเศรษฐกิ จการเกษตรประกอบด้ วย มูลค่าการส่ง ออกข้ าว (บาท) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดื อน
ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ใช้
ในการสร้างตัวแบบ และช่วงที่สองตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ใช้ในการพิจารณาความ
แม่นยาของค่าพยากรณ์ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับพยากรณ์มูลค่าการส่งออกข้าว คือ วิธีบ็อกซ์
และเจนกินส์ SARIMA (0,0,3)(0,0,1)12 เนื่องจากให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่าที่สุด และได้สมการ
การพยากรณ์ดังนี้
Yˆt 13,886,799,717.843  at  0.437at 1  0.533at  2  0.414at 3  0.432at 12
 0.189at 13  0.230at 14  0.179at 15

เมื่อ

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา 𝑡
𝑎𝑡 แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา 𝑡

𝑌̂𝑡

คาสาคัญ: มูลค่าการส่งออกข้าว, การพยากรณ์, วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์, วิธีแยกองค์ประกอบ
Abstract
This research aims to compare statistical models for forecasting the value of tapioca starch export
using 2 methods: decomposition method and Box-Jenkins method. The secondary data is obtained from
the Office of Agricultural Economics, consisting of the value of rice export from January 2008 to December
2017. The data is divided into two periods: first period from January 2008 to December 2016 for constructing
the forecasting models, and second period from January 2017 to December 2017 for comparing accuracy
of the forecasts. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) is used as a criterion for comparison. The result
reveals that Box-Jenkins method SARIMA (0,0,3)(0,0,1)12, yielding smallest MAPE, is the most appropriate
for forecasting the value of rice export and the equation for forecasting is as follow,
Yˆt 13,886,799,717.843  at  0.437at 1  0.533at  2  0.414at 3  0.432at 12
 0.189at 13  0.230at 14  0.179at 15

where ̂𝑌𝑡 is the forecast at time t,
and 𝑎𝑡 is tolerance at time t.
Keywords: Value of Rice Export, Box-Jenkins Method, Decomposition Method
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1. บทนา
ปั จจุ บั นประเทศต่ างๆ ผลิ ต และบริ โ ภคข้ าวประมาณ 430 ล้ านตั น/ปี แต่ ส่ วนใหญ่ เ ป็ นการผลิ ต และบริ โ ภค
ภายในประเทศ ปริมาณข้าวที่เหลือสาหรับขายระหว่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 29-30 ล้านตัน/ปี ประเทศที่ผลิตข้าวเป็นดับ 1
คือ จีน (ประมาณ 130 ล้านตัน/ปี) และอันดับ 2 คืออินเดีย (ประมาณ 80-90 ล้านตัน/ปี) ส่วนประเทศไทยผลิตข้าวมากเป็น
อันดับ 6 (ประมาณ 19 ล้านตัน/ปี) แต่เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ส่วนคู่แข่งที่สาคัญของไทยมีหลายประเทศ เช่น
เวียดนาม บราซิล โดยขณะนี้ เวียดนามสามารถผลิตข้าวได้มากกว่าไทย (ประมาณ 24 ล้านตัน/ปี) และสามารถส่งออกข้ าว
เป็นอันดับสองของโลก
ประเทศไทยต้องเผชิญ กับ การแข่ งขั นที่รุ นแรงขึ้ น โดยมีคู่แข่งในภู มิภ าคที่ สาคัญ เช่น เวียดนาม กัมพูชา ที่มี
เป้าหมายเพิ่มการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกมากขึ้นและมีราคาถูกกว่าข้าวไทย ขณะเดียวกันหลายประเทศได้เน้นการปลูกข้าว
เพื่อบริโภคในประเทศเองมากขึ้น และมีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงยังมีความนิยมในการบริโภคข้าวชนิดอื่น ๆ
ที่ ไ ม่ ใ ช้ ข้ าวขาวหรื อข้ าวหอมมะลิ ซึ่ง เป็นสิ นค้ าส าคั ญ ของไทยด้วย แต่ ป ระเทศไทยยัง สามารถส่ ง ออกข้ าวในปริมาณที่สูง
เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยยังคงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวเอเชีย ซึ่งพานักอาศัยอยู่ทั่วโลก
รวมถึงร้านอาหารไทยและร้านอาหารเอเชียจานวนมาก ที่กาลังเติบโตในต่างแดน ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยสามารถ
รักษามาตรฐานในการผลิตข้าวไทยให้มีคุณภาพ โอกาสในการส่งออกข้าวไทยก็จะยังคงมีอยู่เสมอ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556)
จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแบบเพื่อการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทย เพื่อที่จะนาผล
การศึกษาที่ได้จากการพยากรณ์มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจสาหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออก ในการวางแผนการผลิตและการ
ส่งออกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 วิธีการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบโดยรูปแบบสมการกาลังสอง
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีแยกองค์ประกอบโดยรูปแบบสมการกาลังสอง (วิชิต และ จิราวัลย์, 2548) มี
ดังนี้
1. ทาการประมาณเส้นแนวโน้มและคานวณหาค่าแนวโน้มสาหรับแต่ละหน่วยเวลาทุกค่าของข้อมูล
2. กาจัดค่าแนวโน้มออกจากอนุกรมเวลา โดยนาค่าประมาณของแนวโน้มไปหารอนุกรมเวลาเดิมและปรับ
หน่วยให้เป็นร้อยละ โดยการคูณด้วย 100
3. กาจัดการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและความรบกวนสุ่มออกจากข้อมูลในข้อ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ที่มีพจน์เท่ากับจานวนหน่วยเวลาใน 1 ฤดูกาล
4. นาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่ได้จากข้อ 3 ไปหารอนุกรมเวลาที่ได้กาจัดส่วนประกอบแนวโน้มออกไปแล้วในข้อ
2. ส่วนที่เหลือคืออนุกรมเวลาที่มีส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และความรบกวนสุ่ม
5. นาอนุกรมเวลาที่ได้จากข้อ 4 ที่กาจัดแนวโน้มและวัฏฏะออกแล้วของหน่วยเวลาเดียวกันมากาจั ด ความ
รบกวนสุ่มเพื่อหาดัชนีฤดูกาล โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่ามัธยฐาน (median) หรือค่า medial
average ก็ได้
6. เนื่องจากดัชนีฤดูกาลที่ได้มาแต่ละหน่วยเวลาในฤดูกาลนั้นมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ทาให้ผลรวมของดัชนี
ทุกๆ ตัวในฤดูกาลมีค่าเท่ากับจานวนหน่วยเวลาในฤดูกาลคูณ 100 ดังนั้นจะต้องมีการปรับตัวเลขที่ได้มา
จากข้อ 5
ดัชนีฤดูกาลของหน่วยที่ 𝑖 =

จานวนหน่วยเวลาในฤดูกาล×100×ค่าเฉลี่ยที่ได้ของหน่วยเลาที่ 𝑖
ผลรวมของดัชนีทุกๆหน่วยเวลาในฤดูกาล

(1)

7. พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาจากตัวแบบที่เหมาะสม
̂

เมื่อ

𝑇̂
𝑆̂

NUCS 2019

แทน ค่าประมาณขององค์ประกอบแนวโน้ม
แทน ค่าประมาณของดัชนีฤดูกาล

𝑆
𝑌̂ = 𝑇̂ × 100

(2)
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2.2 วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins)
การก าหนดตั ว แบบของวิ ธี บ อกซ์ แ ละเจนกิ น ส์ ท าได้ โ ดยการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว
(Autocorrelation Function: ACF) และฟั ง ก์ ชั นสหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว บางส่ ว น (Partial Autocorrelation Function: PACF)
ของอนุกรมเวลาที่คงที่ (Stationary) หรืออนุกรมเวลาที่มีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนคงที่ กรณีที่อนุกรมเวลาไม่คงที่ (NonStationary) ต้องแปลงอนุกรมเวลาให้คงที่ก่อนที่จะกาหนดตัวแบบ ตัวแบบทั่วไปของวิ ธีบอกซ์และเจนกินส์ คือ Seasonal
Autoregressive Integrated Moving Average: SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)S แสดงดั ง สมการที่ (3) ในรู ป แบบข อง
สัญลักษณ์ย้อนกลับ (ราชบัณฑิตยสภา, 2561) เป็นดังนี้
(1 − 𝜑 𝐵 − ⋯ − 𝜑 𝐵 )(1 − Φ 𝐵 − ⋯ − Φ 𝐵 )(1 − 𝐵) (1 − 𝐵 ) 𝑌 = (1 − 𝜃 𝐵 − ⋯ − 𝜃 𝐵 )(1 − Θ 𝐵 − ⋯ − Θ 𝐵 )𝑎
(3)
โดยที่ 𝜑1 , 𝜑2 , … , 𝜑𝑝 คือ พารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยในตัวแบบไม่มีฤดูกาล
𝛷1 , 𝛷2 , … , 𝛷𝑝 คือ พารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยในตัวแบบมีฤดูกาล
𝜃1 , 𝜃2 , … , 𝜃𝑞
คือ พารามิเตอร์ของตัวแบบการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาล
Θ1 , Θ2 , … , Θ𝑞
คือ พารามิเตอร์ของตัวแบบการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล
𝐵
คือ ตัวดาเนินการย้อนกลับ โดย 𝐵 𝑗 (𝑎𝑡 ) = 𝑎𝑡−𝑗
𝑑
คือ อันดับของผลต่างของอนุกรมเวลา 𝑌𝑡
𝑝
คือ อันดับการถดถอยในตัว
𝑞
คือ อันดับการเฉลี่ยเคลื่อนที่
𝑌𝑡
คือ ตัวแปรค่าสังเกต ณ เวลา t และมีความสัมพันธ์กับความคลาดเคลื่อน 𝑎𝑡
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (มุกดา, 2549) มีดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลอนุกรมเวลา อยู่ภายใต้ภาวะคงที่หรือไม่ ในกรณีที่ข้อมูลอนุกรมเวลา
ไม่อยู่ภายใต้ภาวะคงที่จะต้องทาการแปลงข้อมูลอนุกรมเวลาให้อยู่ภายใต้ภาวะคงที่ โดยการหาผลต่าง ฟังก์ชันลอการิทึม หรือ
การแปลงด้ วยรากที่ส อง เมื่อเกิดภาวะคงที่ต่ อข้ อมูล อนุ กรมเวลาข้ อมู ลแล้ ว ต่อไปจะกาหนดตั วแบบที่ เป็ นไปได้ จากการ
พิ จ ารณาฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว (Autocorrelation function: ACF) ฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว บางส่ ว น (Partial
autocorrelation function : PACF) ของอนุกรมเวลา
2. สร้างกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลา เพื่อพิจารณาว่าอนุกรมเวลาชุดใหม่อยู่ภายใต้ภาวะคงที่หรือไม่
3. การกาหนดตัวแบบ เป็นการหาตัวแบบอนุกรมเวลาที่คาดว่าเหมาะสมกับอนุกรมเวลา โดยพิจารณาจากกราฟ
ACF และ PACF
4. การประมาณค่าพารามิเตอร์ หลังจากระบุตัวแบบที่ใช้สาหรับอนุกรมเวลาแล้ว จะต้องประมาณค่าพารามิเตอร์ให้
เหมาะสมกับอนุกรมเวลามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้วิธีการประมาณด้วยกาลังสองน้อยที่สุด
5. การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ เพื่อทดสอบว่าตัวแบบที่ได้มานั้นเหมาะสมกับอนุ กรมเวลาหรือไม่ ถ้า
ไม่เหมาะสมจะต้องพิจารณาและกาหนดตัวแบบใหม่ ซึ่งการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจากตัวแบบแล้วไม่พบเห็นรูปแบบใด
ๆ คงเหลืออยู่นั่น แสดงว่ารูปแบบดังกล่าวมีคุณสมบัติคล้ ายตัวแบบอย่ างสุ่ ม แต่กระนั้นการคานวณค่ าคงเหลื อไม่ส ามารถ
คานวณโดยตรงจากตัวแบบ ARIMA และเราสามารถหาค่าดังกล่าวได้ เนื่องจากกระบวนการคานวณด้วยคอมพิวเตอร์จากการ
ประมาณค่าตัวแบบ ARIMA การทดสอบสหสัมพันธ์ภาพรวม คือ การคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หลาย ๆ ค่าพร้อมกัน
พิจารณาค่าคงเหลือด้วยการทดสอบภาพรวมของสถิติ Q ของ Ljung-Box ที่ 12 24 36 และ 48 หน่วยเวลาแรก พบว่าค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวไม่แตกต่างไปจากค่าศูนย์ในทางสถิติ
2.3 การเปรียบเทียบความแม่นยาของตัวแบบในการพยากรณ์
การเปรียบเทียบความแม่นยาของตัวแบบสาหรับการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทย เปรียบเทียบ
โดยนาวิธีการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบเดิม วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ โดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย
(MAPE) ที่น้อยที่สุดจะเป็นวิธีพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมที่สุด (ทวีศักดิ์)
1

𝑝

𝑝

1

𝑆

𝑃

𝑃𝑆

𝑑

𝑠 𝐷

𝑀𝐴𝑃𝐸 =

เมื่อ

𝑦𝑡
𝑒𝑡

NUCS 2019

แทน
แทน

𝑡

1

𝑒𝑡
∑𝑛
𝑡=1| |×100
𝑦𝑡

𝑛

𝑞

𝑞

1

𝑆

𝑄

𝑄𝑆

𝑡

(4)

ค่าข้อมูลจริง ณ เวลา t
ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ณ เวลา 𝑡
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𝑛

แทน

จานวนข้อมูลทั้งหมด

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องมูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบ
การพยากรณ์ แ ละการเปรียบเที ยบมู ลค่ าการส่ งออกข้ าวของประเทศไทย โดยใช้ วิธีการพยากรณ์ 2 วิ ธี โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ ข้อมูลที่ใช้เป็นมูลค่าการส่งออกข้า ว ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) จะ
แบ่งข้อมูลออกเป็นสองชุด ชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นรายเดือนรวม 108 เดือน
เพื่อนามาวิเคราะห์ผลการวิจัย และชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นรายเดือน เพื่อ
นามาเปรียบเทียบความแม่นยาของตัวแบบการพยากรณ์ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ( MAPE) ต่า
ที่สุด

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 การวิเคราะห์ด้วยวิธีแยกองค์ประกอบ (Decomposition method)
จากการคานวณจะได้รูปแบบสมการกาลังสอง ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจที่ปรับแล้ว ( 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 − 𝑅2) ที่มี
ค่าสูงสุดรูปแบบสมการกาลังสอง (Quadratic) คือ
𝑇̂ = 17,193,013,532.777 − 118,991,721.199𝑡 + 806,367.477𝑡 2
(5)
เมื่อ 𝑇̂ แทน ค่าประมาณขององค์ประกอบแนวโน้ม
𝑡 แทน ช่วงเวลาในการประมาณองค์ประกอบแนวโน้ม
ตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนีฤดูกาลของมูลค่าการส่งออกข้าวรวมรายเดือนของประเทศไทยที่ปรับค่าแล้ว
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ค่าดัชนี
94.97 94.12 106.72 87.01 104.82 93.3 98.91 99.42 96.2 113.78 98.7
ฤดูกาล

ธ.ค.
112.05

ตัวแบบเพื่อการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกข้าว โดยวิธีการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบโดยรูปแบบสมการกาลังสอง
จะได้สมการที่ใช้ในการหาตัวแบบการพยากรณ์ดังสมการ
sˆ
(6)
Yt  17,193,013,532.777 118,991,721.199t  806,367.477t 2  
100

เมื่อ

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
𝑡 แทน ช่วงเวลาในการประมาณองค์ประกอบแนวโน้ม
𝑆̂ แทน ค่าประมาณของดัชนีฤดูกาล
และให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย เท่ากับ 16.96 ซึ่งแสดงค่าพยากรณ์ล่วงหน้า ปี พ.ศ. 2560 ในตารางที่ 5
4.2 การวิเคราะห์ด้วยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins Method)
การตรวจสอบข้อมูล
จากภาพที่ 1 พบว่ามูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทย มีการกระจายของข้อมูลคงที่ นั่นคือ อนุกรมเวลามี
ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนคงที่
จากตารางที่ 2 พบว่ า ตั ว แบบ SARIMA(0,0,3)(1,0,0)12 SARIMA(0,0,3)(0,0,1)12 ทั้ ง สองตั ว แบบมี
ค่าพารามิเตอร์แตกต่างไปจากศู นย์ อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดั บ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ค วามคลาดเคลื่ อ น
สัมบูรณ์เฉลี่ยที่น้อยที่สุดจะได้ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ ตัวแบบ SARIMA(0,0,3)(0,0,1)12 ซึ่งได้ตัวแบบดังนี้
𝑌̂𝑡

Yˆt 13,886,799,717.843  at  0.437at 1  0.533at 2  0.414at 3  0.432at 12
0.189at 13  0.230at 14  0.179at 15

เมื่อ

(7)

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา 𝑡
𝑎𝑡 แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา 𝑡
𝑌̂𝑡
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รูปภาพที่ 1 กราฟข้อมูลจริง ACF และ PACF ของอนุกรมเวลามูลค่าการส่งออกข้าว
ตารางที่ 2 ค่าประมาณของพารามิเตอร์ และค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยของวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์สาหรับ
การพยากรณ์ มูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทย
พารามิเตอร์
ค่าคงที่

MA(1):
𝛉𝟏
MA(2):
𝛉𝟐

NUCS 2019

ค่าประมาณ
S.E.
สถิติทดสอบ t
p-value
ค่าประมาณ
S.E.
สถิติทดสอบ t
p-value
ค่าประมาณ
S.E.
สถิติทดสอบ t
p-value

ตัวแบบที่กาหนด
SARIMA  0,0,31,0,012
SARIMA  0,0,3 0,0,112
13,886,799,717.843
782,900,846.130
17.738
<0.001
-0.416
0.09
-4.615
<0.001
-0.507
0.086
-5.901
<0.001

13,886,799,717.843
787,910,820.549
17.625
<0.001
-0.437
0.091
-4.807
<0.001
-0.533
0.086
-6.188
<0.001
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวแบบที่กาหนด
SARIMA  0,0,31,0,012
SARIMA  0,0,3 0,0,112

พารามิเตอร์
MA(3):
𝛉𝟑

ค่าประมาณ
S.E.
สถิติทดสอบ t
p-value
SAR(1): ค่าประมาณ
S.E.
𝚽𝟏
สถิติทดสอบ t
p-value
SMA(1): ค่าประมาณ
S.E.
𝚯𝟏
สถิติทดสอบ t
p-value
MAPE

-0.427
0.091
-4.707
<0.001
0.300
0.098
3.069
0.003
14.361

-0.414
0.091
-4.567
<0.001
-0.432
0.101
-4.276
<0.001
14.115

การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าสถิติ Ljung-Box มีค่า p-value เท่ากับ 0.225 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 นั่นคือ
สหสัมพันธ์ในตัวมีค่าเท่ากับศูนย์อย่างมีนัยสาคัญ แสดงว่าตัวแบบ SARIMA(0,0,3)(0,0,1)12 เป็นตัวแบบที่ความเหมาะสม
สาหรับการพยากรณ์
ตารางที่ 3 สหสัมพันธ์ในตัวของความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์หนึ่งหน่วยเวลาล่วงหน้าด้วยวิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์ ใน
ตัวแบบ SARIMA 0,0,30,0,112
ค่าสถิติทดสอบ Q
องศาความเป็นอิสระ
p-value
Ljung-Box
17.604
14
0.225
4.3 การเปรียบเทียบความแม่นยาของตัวแบบในการพยากรณ์
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ มูลค่าการส่งออกข้าวช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559
วิธีการพยากรณ์
ตัวแบบ
MAPE
2
สมการกาลังสอง
16.960
Tˆ  17,193,013,532.777 118,991,721.199t  806, 367.477t
วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์

Yˆt 13,886,799,717.843  at  0.437at 1  0.533at  2  0.414at 3
 0.432at 12 0.189at 13  0.230at 14  0.179at 15

14.115

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแม่นยาของตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลา
ล่วงหน้าของมูลค่าการส่งออกข้าวช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้ง 2 วิธี โดยพิจารณาจากค่า
MAPE พบว่าการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ มีค่าต่าที่สุด เท่ากับ 14.115 จึงเป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด
ในการพยากรณ์ ซึ่งแสดงค่าพยากรณ์ล่วงหน้า ปี พ.ศ. 2560 ในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า มูลค่าการส่งออกข้าวรวมรายเดือนของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ค่าพยากรณ์
ช่วงเวลา

ข้อมูลจริง

วิธีแยกองค์ประกอบ

วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์

มกราคม 2560
กุมพาพันธ์ 2560

12,325,223,753.00
13,777,569,273.00

13,109,472,611.17
13,045,945,597.04

16,689,175,450.26
15,712,192,860.39

มีนาคม 2560

14,157,311,837.00

14,855,483,472.15

15,221,468,375.81

เมษายน 2560

13,238,815,916.00

12,164,601,000.43

12,967,760,081.98

พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560

11,565,909,333.00
14,983,213,908.00

14,720,771,202.69
13,161,600,565.57

12,920,863,390.11
13,476,876,927.93

กรกฏาคม 2560
สิงหาคม 2560

15,121,523,560.00
14,821,681,763.00

14,018,262,670.24
14,158,002,411.82

11,740,184,479.28
13,055,468,080.67

กันยายน 2560
ตุลาคม 2560

12,478,055,317.00
11,883,350,501.00

13,765,734,469.90
16,361,826,069.33

13,701,391,406.62
13,239,013,199.50

พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560

22,280,505,496.00
17,870,081,387.00

14,263,659,401.66
16,276,481,116.91

14,938,157,803.34
15,145,893,388.18

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการวิ จัย พบว่ า การเปรี ย บเที ย บตัวแบบการพยากรณ์ มูล ค่ าการส่ ง ออกข้ าวของประทศไทย โดยใช้ เ กณฑ์
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ที่ต่าที่สุด จากการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการพยากรณ์ทั้งหมดที่ ได้
ศึกษา วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ เป็นวิธีที่มีความแม่นยาในการพยากรณ์มากที่สุด แสดงสมการการพยากรณ์ได้ดังนี้
Yˆt 13,886,799,717.843  at  0.437at 1  0.533at 2  0.414at 3  0.432at 12
0.189at 13  0.230at 14  0.179at 15

เมื่อ

(8)

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา 𝑡
𝑎𝑡 แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา 𝑡
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรนาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์นั้นมาใช้ในการพยากรณ์ร่วม
ด้วย เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับการพยากรณ์ ศึกษาเทคนิคการพยากรณ์อื่น ๆ และนามาทดลองทาการพยากรณ์ เพื่อจะได้
ทราบถึงเทคนิคที่ เหมาะสมกับ ข้ อมู ล นั้ น ๆ มากที่สุด และเมื่อเวลาผ่ านไปจะมี ค่ าจริงเกิด ขึ้ นใหม่ จึงต้องตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวแบบการพยากรณ์ใหม่ อีกครั้ง โดยใช้ข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นร่วมด้ วยในการตรวจสอบ เพื่อจะนาตัวแบบการ
พยากรณ์ไปใช้ประโยชน์ในคราวต่อไป
𝑌̂𝑡
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย
Factor affecting the price of liquefied petroleum gas in Thailand
ธนัญญา ยิ้มสบาย และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี*
สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Corresponding Author: katechanj@nu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อราคาก๊ า ซหุ ง ต้ ม ในประเทศไทย โดยใช้ ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 60 เดือน สถิติที่ใช้ได้แก่ การ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Linear Regression Analysis) และคั ด เลื อ กตั ว แปรอิ ส ระด้ ว ยวิ ธี ล ดตั ว แปร
(Backward Elimination)
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) มี 3
ปัจจัย ได้แก่ ตัวแปรล่าช้า ( Yt 1 ) แทน ราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยก่อนหน้าหนึ่งช่วงเวลา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ
ราคาทองคา (Gold) โดยที่ตัวแปรล่าช้าและดัชนีราคาผู้บริโภคส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในทิศทางเดียวกัน แต่ราคาทองคา
ส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรสามารถอธิบายความผันแปรของราคาก๊าซหุงต้ มใน
ประเทศไทยได้ร้อยละ 96.9 ได้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุดังนี้
Y t  332.72  0.81 Yt  1  4.14 CPIt  0.002 Goldt

เมื่อ

Yt

แทน ราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย

คาสาคัญ: ราคาก๊าซหุงต้ม, ดัชนีราคาผู้บริโภค, ราคาทองคา
Abstract
The objective of this research is to study factors affecting the price of liquefied petroleum gas in
Thailand. Secondary data are collected from January 2013 to December 2017, totally 60 months. Multiple
linear regression is performed, accompanying with backward elimination for variable selection.
The result reveals that three factors have statistically significant effects on the price of liquefied
petroleum gas in Thailand ( p- value < 0. 05) : one- lag variable representing previous price of liquefied
petroleum gas in Thailand ( Yt 1 ) , consumer price index ( CPI) and gold price ( Gold) . Lag variable and
consumer price index positively affects the price of liquefied petroleum gas, whereas gold price has negative
effect on the price of liquefied petroleum gas. All three factors can explain the variation in the price of
liquefied petroleum gas in Thailand approximately 96.9%. The multiple linear regression equation can be
written as follow.
Y t  332.72  0.81 Yt  1  4.14 CPIt  0.002 Goldt ,
where

Yt

denotes the price of liquefied petroleum gas in Thailand.

Keywords: Price of liquefied petroleum gas, Consumer price index, Gold price
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1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซปิโตเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) หมายถึง ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ประกอบด้วย
โพรเพน โพรพิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทิลีน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกัน แต่อย่างไรก็ตามก๊ าซ
หุงต้มที่ใช้กันโดยทั่วไปจะมีโพรเพนและบิวเทนเพียง 2 อย่างเท่านั้นเป็นองค์ประกอบหลัก ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่
ได้จากกระบวนการกลั่ นน้ ามั นดิบในโรงกลั่ นน้ ามั นและจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิ ง ที่ มี
ความสาคัญอย่างมากในปัจจุบัน มีการนาไปใช้ที่หลากหลายขึ้น โดยมีการนาไปใช้ในภาคครัวเรือน ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับ
รถยนต์ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ประเทศไทยนาก๊าซหุงต้มมาใช้
ประโยชน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 แรกเริ่มเป็นการนาเข้ามาจากต่างประเทศ และนามาผลิตในโรงกลั่นน้ามันภายในประเทศ ต่อมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2522 - 2524 มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้ ก๊าซ
ธรรมชาติอย่างเต็มที่ มีการลงทุนสร้างท่อขนส่งก๊าซในทะเลจากอ่าวไทยขึ้นไปบนบกที่จังหวัดระยอง มีการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติขึ้นเพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้มเพื่อจาหน่ายและส่งออก นับแต่นั้นเป็นต้นมาตลาดก๊าซปิโต เลียมเหลวใน
ประเทศไทยได้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนาเข้าก๊าซหุงต้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการผลิต ก๊ าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทยโดยเฉพาะจากแหล่งใหญ่กาลังผลิตร้อยละ 75 ของประเทศ คือ แหล่งเอราวัณและบงกช จะหมดสัญญา
สัมปทานในปี พ.ศ 2565 - 2566 ปริมาณการผลิตจะลดลงจากปัจจุบันผลิตรวม 2,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทาให้ก๊าซหุง
ต้มจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท) มีปริมาณการผลิตน้อยลง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นชัดเจน
ใน 4 - 5 ปีข้างหน้า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ในประเทศมีกาลังการผลิต 3,549 ล้านลูกบาศก์ ฟุต
ต่อวัน ขณะที่ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศอยู่ที่ 4,665 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จึงต้องนาเข้าก๊าซธรรมชาติ
จากต่างประเทศ 1,340 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยแบ่งเป็นการนาเข้าจากประเทศเมียนมาร้อยละ 16 และ LNG อีกร้อยละ
11 ของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่นาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้การนาเข้าก๊าซหุงต้มในอนาคตจะมากกว่า 100,000 ตันต่อเดือน
(กรมธุรกิจพลังงาน, 2551)
จากงานวิจัยของ แคทรียา ทองทิพย์ (2554) ที่ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ก๊าซ
หุงต้มของบริษัทโฮมแก๊สของผู้บริโภคในเขตตาบลบ้านเผือ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัย
ด้านราคามากที่สุด รองลงมาตามลาดับคือ ด้านผลผลิต ด้านคุณภาพ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านช่องทางการจาหน่ าย แสดงให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสาคัญ กั บราคาก๊ าซหุ งต้ มมากที่ สุด เนื่องจากภาวะทาง
เศรษฐกิจทาให้ประชาชนต้องคานึงถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสาคัญ
สถานการณ์ราคาก๊าซหุงต้มตลาดโลกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 560 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนหน้า 57.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยปกติราคาก๊าซหุงต้มจะปรับตัวลดลงในช่วงเดือนนี้ จากความต้องการตามฤดู กาลที่
น้อยลงในช่วงฤดูร้อนของกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตก แต่ในปี พ.ศ. 2561 นี้ ราคาก๊าซหุงต้มปรับสูงขึ้นเนื่องด้วยราคาน้ามั นดิ บที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาก๊าซหุงต้มยังถือว่าถูกกว่าราคาแนฟทาซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทาให้ความ
ต้ องการก๊ าซหุ ง ต้ มอยู่ ใ นภาวะตึ ง ตั ว แสดงให้ เ ห็ นว่ าราคาก๊ าซหุ ง ต้ มมี ค วามผั นผวนและมี การปรั บ เปลี่ ย นอย่ างต่ อเนื่ อง
(สานักงานนโยบายและแผนพลัง งาน, 2561) ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้อาศัยกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การกาหนดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มในกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มในแต่ละกลุ่มผู้ใช้
จะเห็นได้ว่าราคา ณ โรงกลั่น ภาษี และค่าการตลาด มีความเท่ าเทียมกัน ต่างกันเพียงในส่วนของเงินส่งเข้ากองทุ นน้ ามั น
เชื้อเพลิง โดยก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนไม่มีภาระต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง และยังคงมีการตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้
ในขณะที่ภาคขนส่งและอุตสาหกรรมต้องแบกรับภาระส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงอย่างสม่าเสมอ อย่างไรก็ดีราคาขาย
ปลีกก๊าซหุงต้มของภาคขนส่งและอุตสาหกรรมก็ยังถือว่าต่ากว่าราคาในตลาดโลก รัฐบาลมีความพยายามที่จะปรับโครงสร้ าง
ราคาก๊าซหุงต้ม โดยวางแผนจะปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากการทยอยปรับขึ้น
ราคาเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคครัวเรือนมากนัก สาหรับก๊าซหุงต้มภาคขนส่งและอุตสาหกรรมคาดว่าจะทยอยปรับขึ้นราคาตาม
ราคาตลาดโลกต่อไป (ชนิตา, 2555)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่มี
ผลต่อราคาก๊าซหุงต้ม และเป็นแนวทางแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนรับมือกับราคาก๊าซหุงต้มที่อาจปรับขึ้นในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
ข้อมูลที่ศึกษา เป็นข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 รวม
60 เดือน (ตลาดทอง, 2561; ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561; ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561; สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์, 2561)
ตัวแปรตาม ได้แก่ ราคาก๊าซหุงต้มบรรจุ 15 กิโลกรัม ในประเทศไทย (บาท)
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ราคาน้ามันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย และราคาทองคา
1.4 สมมติฐานงานวิจัย
ราคาน้ามันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และราคา
ทองคา ส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย
1.5 คาสาคัญของการวิจัย
ราคาก๊าซหุงต้ม (Retail Price of Liquefied Petroleum Gas : LPG) หมายถึง ราคาขายปลีกของก๊าซหุงต้ม
บรรจุ 15 กิโลกรัม ในประเทศไทย
ราคานามันดิบ (Retail Price of Crude Oil : Oil) หมายถึง ราคาขายน้ามันดิบของตลาดโลก น้ามันดิบเป็นหนึ่ง
ในสินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Markets) ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันของคนทั่วโลก และ
เป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate : ER) หมายถึง อัตราที่ใช้เทียบระหว่างค่าเงิ นสกุล
หนึ่ง (สกุลเงินท้องถิ่น) กับหนึ่งหน่วยของเงินสกุลหลัก ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราเทียบระหว่างจานวนของเงินสกุลบาท เพื่อ
แลกกับ 1 หน่วยของเงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) หมายถึง เครื่องชี้วัดการเปลี่ยนแปลงระดับราคาโดยเฉลี่ย
ของสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวันของประชาชนในชุมชนหนึ่งๆ เพื่อดูว่าในช่วงเวลาหนึ่งๆ ระดับของราคาสินค้า
เพื่อการบริโภคโดยทั่วไปได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาเดิม (ปีฐาน)
อัตราดอกเบียนโยบาย (Policy Rate : PR) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกาหนดขึ้น
เพื่อเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนพันธบัตรมีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว
ราคาทองคา (Price of Gold : Gold) หมายถึง ราคาขายออกทองคาแท่งน้าหนัก 15.24 กรัม ในประเทศไทย
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาก๊าซหุงต้มบรรจุ 15 กิโลกรัม ในประเทศไทย
2. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายเพื่อแก้ไข/ส่งเสริมปัญหาราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย

2. วิธีการ
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ กษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ข้อมู ล ทุ ติยภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้ อมู ล รายเดือ น ตั้ ง แต่ เ ดื อนมกราคม 2556 ถึ ง เดื อน
ธันวาคม 2560 ได้จานวน 60 เดือน โดยรวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และตลาดทอง ปี พ.ศ. 2561 (ตลาดทอง, 2561; ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561; ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561;
สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2561)
2.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจัย
ตัวแปรตาม ได้แก่ ราคาก๊าซหุงต้มบรรจุ 15 กิโลกรัม ในประเทศไทย (LPG) หน่วยเป็น บาท
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ราคาน้ามันดิบ (Oil) หน่วยเป็น บาทต่อลิตร
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ (ER) หน่วยเป็น บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
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3. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หน่วยเป็น ร้อยละ
4. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (PR) หน่วยเป็น ร้อยละ
5. ราคาทองคา (Gold) หน่วยเป็น บาทต่อ 15.24 กรัม
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐาน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่าต่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษา โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson
Correlation Coefficient)
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ อราคาก๊ าซหุงต้ มในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคู ณ (Multiple
Regression Analysis) และคัดเลือดตัวแปรอิสระเข้าในตัวแบบด้วยวิธีการลดตัวแปร (Backward Elimination)

3. ผลการวิจัย
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2560 พบว่า ราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เฉลี่ย
360.30 บาทต่อ 15 กิโลกรัม ค่าต่าสุดเท่ากับ 296 บาทต่อ 15 กิโลกรัม ค่าสูงสุดเท่ากับ 400.91 บาทต่อ 15 กิโลกรัม ราคา
น้ามันดิบ (Oil) เฉลี่ย 66.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (ER) เฉลี่ย 33.34 บาท ดัชนีราคา
ผู้ บ ริ โ ภค (CPI) เฉลี่ ย ร้ อยละ 100.20 อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย (PR) เฉลี่ ย ร้ อยละ 1.84 และราคาทองค า (Gold) เฉลี่ ย
19,994.76 บาทต่อ 15.24 กรัม
3.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดกับราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) พบว่า ราคาน้ามันดิบ (Oil) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (ER) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (PR) และราคาทองคา (Gold) มี
ความสัมพันธ์กับราคาก๊าซหุงต้มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระอื่ นทุก
ตัว อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์กับราคาน้ามันดิบและดัชนีราคาผู้บริโภค จึง อาจก่อให้เกิดปัญหา
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งตั วแปรอิ ส ระ (Multicollinearity) โดยเมื่ อตั วแปรอิ ส ระมี ค วามสั มพั น ธ์ ต่ อ กั น สู ง การประมาณ
สัมประสิทธิ์ถดถอยมีแนวโน้มที่จะผันแปรสูง ทาให้การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวต่อตัวแปรตามไม่มีนัย ส าคัญ
ทางสถิติ
3.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เมื่อใส่ตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าในตัวแบบ พบว่า ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย (LPG) อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ราคาน้ามันดิบ (Oil) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และราคาทองคา (Gold) ซึ่งตัวแปร
อิ ส ระทั้ ง 3 ตั วสามารถอธิ บ ายความผั นแปรของราคาก๊ าซหุ งต้ มในประเทศไทยได้ร้อยละ 74.2 จากการตรวจสอบความ
เหมาะสมของสมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ความคลาดเคลื่อนมีการกระจายอย่างสุ่มรอบ 0 มีความแปรปรวนคงที่ และมีการ
แจกแจงแบบปกติ (Kolmogorov Statistic = 0.086, p-value = 0.200) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิ สระ
พบว่า ราคาน้ามันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีค่า VIF สูงกว่า 5 ซึ่งแสดงถึง
การเกิ ด ปั ญ หาความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างตั วแปรอิ ส ระ (Multicollinearity) และเมื่ อท าการตรวจสอบปัญ หาอั ต ตสหสั มพันธ์
(Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่า Durbin Watson มีค่าเท่ากับ 0.309 แสดงถึงการเกิดปัญหาอัตตสหสัมพันธ์ ผู้วิจัยจึง
เลือกแก้ไ ขปั ญหาโดยการคัด เลื อกตั วแปรอิ สระที่ ไม่ ส่ งผลต่ อราคาก๊ าซหุ งต้ มในประเทศไทยออกทีล ะตั วแต่ยั งเกิด ปั ญ หา
อัตตสหสัมพันธ์อยู่ ดังนั้นจึงเลือกแก้ปัญหาโดยการเพิ่มตัวแปรพลวัตรหรือตัวแปรล่าช้า (Lag Variable : Yt 1 ) แทน ราคาก๊าซ
หุงต้มในประเทศไทยที่อยู่ก่อนหน้า 1 ช่วงเวลา จากนั้นคัดเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธีการลดตัวแปร (Backward Elimination)
หลั ง จากแก้ ไ ขปั ญ หาด้ วยวิ ธีดั งกล่ าวแล้ว พบว่ า ตั วแปรอิ ส ระที่ ส่ง ผลต่อราคาก๊ าซหุง ต้มในประเทศไทยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ราคาทองคา (Gold) และตัวแปรล่าช้า ( Yt 1 ) ซึ่งตัวแปรทั้ง 3
ตัวสามารถอธิบายความผันแปรของราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยได้ร้อยละ 96.9 ได้สมการดังนี้
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โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยได้ดังนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 4.14 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคส่งผลต่อราคา
ก๊าซหุงต้มในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อดัชนีราคาผู้ บริโภคเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 4.14 บาท
ราคาทองคา (Gold) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -0.002 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาทองคาส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้ม
ในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ เมื่อราคาทองคาเพิ่มขึ้น 1 บาทต่อ 15.24
กรัม ส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยลดลง 0.002 บาท
ตัวแปรล่าช้า ( Yt 1 ) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.81 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรล่าช้าส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้ มใน
ประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ เมื่อราคาก๊าซหุงต้มในเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 1
บาท ส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยในเดือนปัจจุบันเพิ่มขึ้น 0.81 บาท

จากการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ความคลาดเคลื่อนมีการกระจายอย่างสุ่มรอบ 0
มี ค วามแปรปรวนคงที่ แ ละมี ก ารแจกแจงแบบปกติ (Kolmogorov Statistic = 0.11, p-value = 0.068) เมื่ อพิ จารณา
ความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า VIF ไม่เกิน 5 ดังนั้นจึงไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) และเมื่อทาการตรวจสอบปัญหาอัตตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่า
Durbin Watson มี ค่ า เท่ ากั บ 1.687 แต่ เ นื่ องจากมี การเพิ่ มตั วแปรพลวั ต รหรื อตั วแปรล่ าช้ าเข้ า ไปในสมการ จึ ง ท าการ
ตรวจสอบปัญหาอัตตสหสัมพันธ์โดยใช้ Durbin h Statistic ได้ค่าเป็น -0.1665 (p-value = 0.05) แสดงว่า ตัวแบบนี้ไม่เกิด
ปัญหาอัตตสหสัมพันธ์

4. สรุปผลและอภิปรายผล
4.1 สรุปผล
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรล่าช้า ( Yt 1 ) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และราคาทองคา (Gold) มีความสัมพันธ์กับราคา
ก๊าซหุงต้มในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยที่ดัชนีราคาผู้บริโภคและตัวแปรล่าช้าส่งผลต่อราคาก๊ าซ
หุงต้มในประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคและตัวแปรล่าช้าเพิ่มขึ้น ราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย
จะเพิ่มขึ้น แต่ราคาทองคาส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ เมื่อราคาทองคาเพิ่มขึ้น ราคา
ก๊าซหุงต้มในประเทศไทยจะลดลง ซึ่งตัวแปรอิสระทั้งสามตัวสามารถอธิบายความผันแปรของราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยได้
คิดเป็นร้อยละ 96.9 ได้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุดังนี้
Y t  332.72  0.81 Yt  1  4.14 CPIt  0.002 Goldt

เมื่อ

Yt

แทน ราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย
4.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคมี ผลต่อราคาก๊ าซหุงต้ มในประเทศไทยในทิศ ทางเดีย วกั น ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีการวิเคราะห์ปั จจัยพื้ นฐานที่ พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัช นีร าคาผู้บริ โภคส่ งผ ลต่ อราคาสิ นค้ าอุ ปโภคบริโภค ใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงราคาก๊าซหุงต้ม กล่าวคือ เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากผลกระทบต่อภาวะเงิน
เฟ้อที่ทาให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นราคาก๊าซหุงต้มซึ่งจัดอยู่ในสินค้าหมวดพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภค
ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงของราคาก๊ าซหุ ง ต้ มอาจขึ้ นอยู่ กับ นโยบายของรั ฐ บาล สภาวะทางด้ านการเมื อง หรื อเศรษฐกิ จที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (ภราดร, 2549)
การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคามีผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากปัจจัยหนึ่งที่
เป็นตัวกาหนดราคาทองคาคือเงินเฟ้อ ซึ่งทองคาเป็นสินทรัพย์ที่ต่อสู้กับเงินเฟ้อได้ดี ในยามที่อัตราเงินเฟ้อสูง ราคาทองคาจะ
ปรับตัวสูงขึ้น และในยามที่อัตราเงิ นเฟ้ อต่ า ราคาทองคามีแ นวโน้ มที่จะอ่ อนตั วลงเช่นกั น เมื่อประเทศเกิดภาวะเงิ นเฟ้ อ
นอกจากราคาทองคาที่ปรับตัวสูงขึ้ นแล้วนั้น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงราคาก๊าซหุงต้มก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย รัฐบาลจึงมี
มาตรการแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อ โดยปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามัน และชะลอการปรับราคาก๊าซหุงต้ม ทาให้ราคาก๊าซ
หุงต้มมีการปรับตัวในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาทองคา แสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้น รัฐบาลจะสร้างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ให้มีค่าครองชีพที่สูงเกินไป สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน (ณภัทร,
2551)

5. เอกสารอ้างอิง
กร มธุ ร กิ จพ ลั ง ง าน. ( 2551) . บ ท ค ว ามเ รื่ อ งก๊ าซ ปิ โ ต เ ลี ย ม เ ห ลว LPG. ค้ นเ มื่ อ 17 สิ ง ห าค ม 2561 จาก
https://www.gasthai.com/article/html/380.html.
ชนิ ต า สุ ว รรณะ. ( 2555). อ น าค ต LPG ค ว ามท้ าท ายข อ งป ระ เท ศไทย. ค้ น เมื่ อ 17 สิ ง หาคม 2561 จาก
https://www.scbeic.com/th/detail/product/361.
ณภั ท ร กุ ล นั นทร์ . (2551). ภาวะเงิ น เฟ้ อ และการแก้ ไ ขปั ญ หา. ค้ นเมื่ อ 2 พฤศจิ กายน 2561 จาก https://www.tcithaijo.org/index.php/FEU/article/view/27044/22972.
ตลาดทอง. ราคาทองคาวันนี. (2561). ค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2561 จาก https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com.
ธนาคารแห่ ง ประเ ทศไทย . (2561). ร าค าสิ น ค้ าอุ ต สาหกร ร มที่ ส าคั ญ . ค้ น เมื่ อ 26 สิ ง หาคม 2561 จาก
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=90&language=th.
ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย . ( 2 5 6 1 ) . อั ต ร า ด อ ก เ บี ย ใ น ต ล า ด เ งิ น . ค้ น เ มื่ อ 26 สิ ง ห า ค ม 2561 จ า ก
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=223.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร. ค้นเมื่อ 26 สิงหาคม
2561 จาก http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=123&language=th.
ภราดร ปรีดาศักดิ์. (2549). พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน. (2561). สถานการณ์ ร าคาน ามั น เชื อเพลิ ง . ค้ น เมื่ อ 17 สิ ง หาคม 2561 จาก
www.eppo.go.th/index.php/th/eppo.../18080_1e476f6551483afe1bfc91d8672ed569.
สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2561). ข้อมูลดัชนีเศรษฐศาสตร์การค้า. ค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2561 จาก
http://www.price.moc.go.th/default5.aspx.

NUCS 2019

หน้า P67

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ของนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Factor Affecting Parcel Delivery Service Uses of Students at
Naresuan University
เบญจวรรณ ต่ายเนาว์ดง และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี*
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*
Corresponding Author: katechanj@nu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ โ ดย
ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์เอกชน ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1–3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย
นเรศวร จานวน 374 คน ซึ่งได้จากการสุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่ ง ชั้ นภู มิ วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ค วามถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคกาลังสอง และการวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติกทวิ
ผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ ใ ช้ บ ริ การบริ ษัท ขนส่ ง พั ส ดุ ข องบริษัท ไปรษณี ย์ ไ ทย จากั ด เนื่ องจาก
น่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง ส่วนใหญ่ใช้บริการส่งพัสดุทั่วไป 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 13.01–17.00 น. ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ พบว่า มี 2 ปัจจัย ได้แก่ เหตุผลสาคัญที่สุดที่เลือกใช้บริการบริษัท ขนส่ง
พัสดุไปรษณีย์ และปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคคล โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการขนส่ง
พัสดุไปรษณีย์ได้ถูกต้องร้อยละ 72.7
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ไปรษณีย์ไทย, ไปรษณีย์เอกชน
Abstract
This research aims to study the behavior and factors influencing the decision to use parcel delivery
services by Thai post and private post of students who study in the first to third year of academic year 2018
at Naresuan University. The questionnaire is constructed and used as a tool for data collection. The sample
consists of 374 undergraduate students using stratified random sampling. Data are analyzed using frequency,
percentage, mean, standard deviation and logistic regression analysis.
The results reveal that most students use parcel delivery services of Thai Post due to its reliability
and reputation, about 1-2 times per week, during the period of 1:01pm.-5:00pm. There are two factors that
affect the decision to use the parcel delivery service: most important reason to choose the parcel delivery
services and marketing mix involving people. These factors can predict the decision to use the parcel
delivery service correctly about 72.7%.
Keywords: Marketing mix, Thailand Post, Private post

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาของปัญหา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นธุรกิจที่ในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมี การ
ขยายตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเติบโตและการเข้าถึงได้ง่ายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในยุค
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ปัจจุบันที่สามารถครอบครองสมาร์ทโฟนและเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายมากขึ้น จึงเป็นช่องทางอันสาคัญที่พ่อค้าแม่ค้าหันมาใช้
ช่องทางนี้ในทาการค้าโดยผ่านทางแอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ทุกคนก็สามารถเปิดร้านขายสินค้า
ออนไลน์ กันได้ ประเทศไทยก็ เ ข้ าสู่ ยุ ค ของโซเชี ย ลคอมเมิ ร์ ซ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ต่ าง ๆ ได้ มีการเพิ่ ม Features ที่ ช่ วยอานวย
ความสะดวกให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ เช่น ระบบจ่ายเงินออนไลน์ และระบบตอบข้อความอัตโนมัติของ Facebook และ Line
เป็นต้น Facebook และ Instagram ก็มี Features ที่ทาให้เกิด Real time commerce คือ Feature live ทาให้ผู้คนสามารถ
ซื้อขายกันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีคอมเมิร์ซนั้นแทรกอยู่ในทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ หรือที่เรียกว่า IoT
(Internet of thing) เช่น Smart watch สามารถวัดระดับการเต้นของหัวใจ วัดระยะการเดินแต่ละวัน ก็จะมีการสอดแทรก
โฆษณาการตรวจสุขภาพเข้าไปในตัวแสดงผลของ smart watch ด้วย หรือตู้เย็นสมัยใหม่มีการแจ้งเตือนของสดต่าง ๆ ใน
ตู้เย็นที่ใกล้จะหมดอายุ และสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทันที เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2559 ตลาดอีคอมเมิร์ซที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด คือ ตลาดอีคอมเมิร์ซระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ
หรือ Business to Business มีมูลค่าถึง 1.3 ล้านล้านบาท ซึ่งมีส่วนแบ่งไปถึง 54.74% ของมูลค่าทั้งหมดของอีคอมเมิร์ซในปี
พ.ศ. 2559 รองลงมาคือ ตลาดอีคอมเมิร์ซระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค หรือ Business to Consumer มีมูลค่า 7 แสนล้านบาท
และตลาดอีคอมเมิร์ ซระหว่างธุร กิจกั บภาครัฐ หรือ Business to Government ที่มีมูลค่า 4 แสนล้านบาท และหากมอง
ภาพรวมของตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งหมดในแต่ละปี จะสามารถแสดงมูลค่าและอัตราการเติบโตในแต่ละปีได้ ซึ่งทาให้เห็นว่าตลาด
อีคอมเมิร์ซนั้นจะมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559)
การที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตสูง พฤติกรรมผู้บริโภคจึงหันมาบริโภคทางออนไลน์มากขึ้นส่งผลต่อธุรกิจการขนส่งพั สดุ
ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ด้วยความต้องการหลักของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์คือ ความรวดเร็ว แม่นยา ติดตามได้ งานวิจัย
ของแมนฮัตตัน แอสโซซิเอสร่วมกับโลจิเ ซียล (2560) (Tangsiri, 2559) พบว่า 55% ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคออนไลน์ ใ น
ประเทศไทยจะรู้สึกผิดหวังมากที่สุดเมื่อได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง และ 48% จะผิดหวังกับการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้า ในขณะที่ 45%
ผิดหวังกับความยุ่งยากในการขอเงินคืนหรือการเปลี่ยนคืนสินค้า
ไปรษณีย์ไทยเป็นผู้ให้บริการขนส่งพัสดุหลักของประเทศไทยมานานกว่า 130 ปี ซึ่งไปรษณีย์ไทยก็ได้รับผลพลอยได้
จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทาให้มีการเติบโตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะการจัดส่งในรูปแบบ EMS หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่
เติบโตสูงมากเนื่องจากปัจจัยความรวดเร็วเป็นส าคัญ ไปรษณีย์ไทยมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานของตนเองให้สอดคล้ องกั บ
ความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย โดยการแยกไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ออกมาจากบริการด้านการสื่อสาร มาอยู่ในบริการด้าน
การขนส่งแทนเพราะมีการเติบโตมาก ซึ่งผลการดาเนินงานในอดีตไปรษณีย์ไทยประสบกับภาวการณ์ขาดทุ นมาโดยตลอด
หลังจากการแปลงสภาพในปีพ.ศ. 2546 สามารถเปลี่ยนสถานะของบริษัทจากการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุ นมาเป็ นได้กาไร
จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากในช่วงไปรษณีย์ไทยประสบกับ สภาวะขาดทุนนั้น ทาให้ธุรกิจการจัดส่งเอกชนเองก็เติบโตขึ้นมากกว่า
50% จึงทาให้มีบริษัทขนส่งพัสดุในรูปแบบของเอกชนเกิดขึ้ นมากมาย เช่น Kerry Express, SCG Express, DHL Express,
Nim Express และ TNT Express จึงเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งพัสดุชั้นนาของประเทศไทย ทั้งนี้นอกเหนือจากการให้บริการผ่ าน
ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และจุดให้บริการ บริษัทที่ให้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยต่างก็ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี ด้ วยการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นของตนเองขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ อานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เช่น การติดตามพัสดุและ
การคานวณค่าบริการ เป็นต้น
เนื่องจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาวันมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อการค้นหา
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้จึงมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งพพัสดุไปรษณีย์ได้ง่าย ในการศึกษาปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อการตั ดสิ นใจใช้ บ ริการขนส่ง พั ส ดุไ ปรษณี ย์ ในครั้ ง นี้ จะนาไปใช้เ พื่อ การปรั บปรุง และพั ฒนาระบบให้บ ริการที่ได้
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงเครือข่ายในทุกพื้นที่เพื่อพร้อมกับการค้าไร้พรมแดนที่กาลังเติบโตขึ้น พัฒนาบริการให้สอดรับกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาบริการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทดแทนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการเข้ามาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษานี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้

NUCS 2019

หน้า P69

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

1.3.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลั ย
นเรศวร โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคณะ ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์และ
วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 13,634 คน
ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวน 374 คน ซึ่งขนาดของตัวอย่างได้มาจากสูตรการคานวณตัวอย่างของ Cochran ดังนี้
0.5 1  0.5
n
 0.052  0.5 1  0.5
13634
1.962
n  373.6323
 374

ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยให้คณะเป็น
ชั้นภูมิ
จากสูตร
กาหนดให้

nh 

nNh
N

แทน ขนาดของตัวอย่าง
nh
แทน ขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ
แทน ขนาดของประชากร
N
Nh แทน ขนาดประชากรในแต่ละชั้นภูมิ
ดังแสดงในตารางที่ 1.1
n

ตารางที่ 1.1 ประชากรและตัวอย่าง จาแนกตามกลุ่มคณะ
กลุ่มคณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
รวม

ประชากร (คน)
3,408
4,283
5,943
13,634

ตัวอย่าง (คน)
93
118
163
374

1.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจัย
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์
1,
Y 
0,

เมื่อเลือกใช้บริษัทไปรษณีย์เอกชน
เมื่อเลือกใช้บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด

ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- เหตุผลสาคัญที่สุดที่เลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์ (Reason)
- จุดประสงค์ในการใช้บริการจัดส่งพัสดุ (Objective)
- ความถี่ในการใช้บริการขนส่งพัสดุกับบริษัทไปรษณีย์ (Frequency)
- ช่วงเวลาในการใช้บริการ (Time)
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ (Sex)
- รายรับเฉลี่ยต่อเดือน (Income)
- กลุ่มคณะ (Faculty)
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
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- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution)
- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
- ด้านบุคคล (People)
- ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
- ด้านกระบวนการ (Process)
ปัจจัยด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ
1.5 สมมติฐานงานวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ปัจจัยด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ ส่งผลต่อการตัด สินใจ
ใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
1.6 คาสาคัญของการวิจัย
ไปรษณีย์ หมายถึง การสื่อสารอย่างหนึ่งด้วยวิธีการจัดส่งในรูปแบบ EMS หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และไปรษณีย์
แบบธรรมดา โดยมีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นสาหรับทาหน้าที่รับส่งโดยเฉพาะ สามารถแบ่งออกมาหลักๆ ได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย และกลุ่มเอกชน ได้แก่ Kerry Express, SCG Express, DHL Express, Nim Express และ TNT Express
ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด ซึ่งบริการขนส่ง ไปรษณีย์ ให้ การตอบสนองความ
ต้องการและสร้างการตัดสินใจให้แก่บริการขนส่งไปรษณีย์ ประกอบไปด้วย 7P’s ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง คุณลักษณะของการบริการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น มาตรฐานของระบบ
การให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ที่มีความถูกต้อง แม่นยา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง อัตราค่าบริการในแต่ละบริการ เช่น ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพและมาตรฐานของการใช้บริการ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution) หมายถึง ช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถ
ติ ด ต่ อรั บ บริ การหรื อสอบถามรายละเอี ย ดต่าง ๆ เกี่ ย วกั บ บริ การรั บส่ ง สินค้ าและพั ส ดุภัณฑ์ เช่ น สอบถามจากพนั กงาน
Counter พนักงาน Call Center หรือดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของผู้ประกอบการธุรกิจไปรษณีย์ ความสะดวกในการใช้บริการ
ออนไลน์ ความสะดวกในการใช้บริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้ทั่วถึงครอบคลุม
4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การแนะนา การ
ให้ ค วามรู้ การจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ แนะน าการใช้ บ ริ ก ารรั บ ส่ ง สิ น ค้ า และพั ส ดุ ภั ณ ฑ์ การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ลู ก ค้ า ของ
ผู้ประกอบการผ่านทางเว็บไซต์
5. ด้านบุคคล (People) หมายถึง พนักงานของผู้ประกอบการธุรกิจไปรษณีย์ ที่จะต้องเป็นพนักงานซึ่งต้อง
ผ่านการคัดเลือก การฝึกอบรมความมีซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้และความชานาญให้คาแนะนาได้ดี มีการยิ้มแย้มแจ่มใส/ สบตา/
กล่าวคาทักทายเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
6. ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง เป็นการสร้างและนาเสนอลั กษณะทาง
กายภาพให้กับลูกค้าโดยพยายามสร้ างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ลู กค้ า ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านการแต่ ง กายสะอาดเรี ย บร้ อย การเจรจาต้ องสุ ภ าพอ่ อนโยน และการให้ บ ริ การที่ ร วดเร็ ว หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความถู กต้อง แม่นยา
ชัดเจน ให้ตรงกับระเบียบของบริษัทและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่เน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส ที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริ การ
และมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว ทาให้ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบการไปรษณี ย์เกิดความประทับใจ มีการจัดการ
บริการ จัดการคิวลูกค้าที่ดี
ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ หมายถึง สิ่งที่ทาให้เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในการใช้งาน มีระบบรักษาป้องกัน
ข้อมูลที่ดีเวลาใช้งาน มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องแม่นยาในการใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
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2. ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ
ไปรษณีย์ใน ประเทศไทย

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติกทวิ
1. ตัวแปรอิสระใดบ้างที่สามารถใช้อธิบายโอกาสการเกิดเหตุการณ์หรือการไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจตามตัวแปร
ตาม พร้อมทั้งศึกษาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
2. เพื่อทานายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ ส นใจจากสมการลอจิสติ กที่เหมาะสมเพื่ อให้เปอร์เซ็ นต์ข องความ
ถูกต้องในการทานายมีค่าสูงสุด
2.2 เงื่อนไขที่ใช้การวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติกทวิ
1. ตัวแปรอิสระ  x  จะเป็นข้อมูลในระดับการวัดแบบกลุ่ม (Nominal Scale) ที่เป็นแบบตัวแปรทวิ มีค่า 2
ค่า (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเป็นตัวแปรอยู่ในสเกลแบบช่วง (Interval Scale) หรืออยู่ในสเกลแบบอัตราส่วน (Ratio
Scale) ก็สามารถนามาวิเคราะห์ได้
2. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
3. ตัวแปรตามจะเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มีอย่างน้อย 2 กลุ่ม
4. ต้องใช้ขนาดตัวอย่าง n มากกว่าหรือเท่ากับ 30p เมื่อ p แทนตัวแปรอิสระ (ยุทธ, 2557)
2.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยลอจิสติก
การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยลอจิสติก ทาได้ดังนี้
1. พิจารณาค่าความเป็นไปได้ (likelihood value) โดยจะศึกษาจากค่า -2LL (-2 log likelihood) ซึ่งมีการ
แจกแจงแบบไคกาลังสอง สมการลอจิสติกที่มีความเหมาะสมจะต้องมีค่า -2LL ต่าสุด ในการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ จะใช้
สถิติทดสอบไคกาลังสอง โดยมีการกาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐาน
H0 : 1  2  3  ...   p  0
H1 : มี i  0 อย่างน้อย 1 ค่า ; i  1,2,3,..., p
ในการทดสอบถ้าผลการทดสอบปฏิเสธ H 0 นั่นหมายความว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถทานายโอกาส
ของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจได้ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
2. พิจารณาสถิติทดสอบความเหมาะสมของ Hosmer and Lemeshow โดยจะใช้ทดสอบความเหมาะสมตัว
แบบ ดังนี้
สมมติฐาน H0 : ตัวแบบเหมาะสม
H1 : ตัวแบบไม่เหมาะสม
 
2

n

2


i=l j=l

 Oij -Eij 

2

Eij

ถ้าผลการทดสอบยอมรับ H 0 นั่นหมายความว่า สมการถดถอยลอจิสติกที่ได้มีความเหมาะสมในการพยากรณ์โอกาส
ของการเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจ Y  1
2.4 การทดสอบนัยสาคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยลอจิสติกของตัวแปรทานายแต่ละตัว
การทดสอบนัยสาคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยลอจิสติกทดสอบด้วยสถิติดังนี้
สถิติทดสอบของวอลด์ (Wald statistic) กาหนดสมมติฐานที่ทดสอบดังนี้
H0 : i  0 ; (i  1, 2,3,..., p)
สมมติฐาน
H1 : i  0 ; (i  1, 2,3,..., p)
สถิติทดสอบ
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ถ้าผลการทดสอบยอมรับ H 0 แสดงว่า ตัวแปรทานาย i ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง Odds ratio ดังนั้นจึงไม่มี
ผลต่ อความน่ าจะเป็ นของการเกิ ดเหตุ การณ์ นั้น แต่ ถ้ าผลการทดสอบพบว่ ามี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติห รือ ปฎิเ สธ H 0 และค่า
สัมประสิทธิ์เป็ นบวก แสดงว่าตัวแปรอิ สระมี ผลต่ อการเพิ่ มความน่ าจะเป็ นของการเกิดเหตุ การณ์ที่ ส นใจ และถ้าหากค่ า
สัมประสิทธิ์เป็นลบ แสดงว่าตัวแปรอิสระลดความน่ าจะเป็ นของการเกิดเหตุ การณ์ที่ส นใจ (ศิริชัย , 2549 อ้างอิงใน ยุทธ,
2557)

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ดาเนินงานดังนี้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) จากการค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร
และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ
กลุ่มคณะ และรายรับต่อเดือน
ตอนที่ 2 ข้อถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 3 ข้อถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ ส่งผลในการเลื อกใช้บริ การขนส่ งพัสดุ ไปรษณีย์ ของนิสิตมหาวิทยาลัย นเรศวร
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ มีลักษณะคาตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามเกณฑ์ของ Likert โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความคิดเห็น ข้อถามเชิงบวก ข้อถามเชิงลบ
เห็นด้วยมากที่สุด
5
1
เห็นด้วยมาก
4
2
เห็นด้วยปานกลาง
3
3
เห็นด้วยน้อย
2
4
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
5
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ด้วยวิธีการค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Object Congruence: IOC) โดยคาถามแต่ละข้อต้องมีค่า IOC ไม่ต่ากว่า 0.5 และทดสอบความ
เชื่อถือได้ (Reliability Test) ของแบบสอบถามในภาพรวม จะได้ค่าความเชื่อมั่นได้ในรูปของสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha
เท่ากับ 0.952 จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามที่ จะนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลมีค วามน่ าเชื่ อถื อสู ง
ดังแสดงผลการทดสอบในภาพรวม
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากตัวอย่าง ซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 1-3 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยตนเอง โดยแยกเก็บตามกลุ่มคณะ ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ จานวน 374 คน โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 374 ฉบับ
3. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อนาไปวิเ คราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
3.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจัย
3.3.1 ตัวแปรตาม (Y) ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ไทย / การตัดสินใจใช้บริการบริการ
ขนส่งพัสดุไปรษณีย์เอกชน เช่น Kerry Express, SCG Express, DHL Express, Nim Express และ TNT Express ของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย
0 แทน การตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ไทย
1 แทน การตัดสินใจใช้บริการบริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์เอกชน
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3.3.2 ตัวแปรอิสระ
- เพศ (Gender) เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ
ประกอบไปด้วย 1 แทน เพศชาย
2 แทน เพศหญิง
- กลุ่มคณะ (Faculty) เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ
ประกอบไปด้วย 1 แทน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 แทน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 แทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัย นานาชาติ
- รายรับเฉลี่ยต่อเดือน (Income) เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ
ประกอบไปด้วย 1 แทน ต่ากว่า 5,000 บาท
2 แทน 5,001 – 7,000 บาท
3 แทน 7,001 บาทขึ้นไป
- เหตุผลสาคัญที่สุดที่เลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์
ประกอบไปด้วย 1 แทน ขั้นตอนการให้บริการรวดเร็ว / จัดส่งพัสดุรวดเร็ว / บริการที่หลากหลาย เช่น ชาระเงินได้
หลายช่องทาง
2 แทน น่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง
3 แทน สาขาใกล้บ้าน เดินทางสะดวก / มีสถานที่จอดรถเพียงพอ / อื่น ๆ
- จุดประสงค์ในการใช้บริการจัดส่งพัสดุ
ประกอบด้วย 1 แทน ค้าขาย online / อื่น ๆ
2 แทน ส่งพัสดุทั่วไป
- ความถี่ในการใช้บริการขนส่งพัสดุกับบริษัทไปรษณีย์
ประกอบด้วย 1 แทน 1-2 ครั้งต่อปี
2 แทน 1-2 ครั้งต่อเดือน
3 แทน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ / 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ / มากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ / อื่นๆ
- ช่วงเวลาในการใช้บริการ
ประกอบด้วย 1 แทน 8.00 – 13.00 น.
2 แทน 13.01 – 20.00 น.
ส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านช่องทางการจาหน่าย (Place)
- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
- ด้านบุคคล (People)
- ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
- ด้านกระบวนการ (Process)
- ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ
เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน
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- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพั สดุไปรษณีย์ด้วยวิ ธีการทดสอบไค
กาลังสอง (Chi-Square Test) โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดจะต้องมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้การวิเคราะห์
ถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression) ด้วยวิธีการลดตัวแปร (Backward Wald) เพื่อคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ

4. ผลการวิเคราะห์และสรุปผล
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.5 และเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 27.5 กาลังศึกษาอยู่ในกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ สั งคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 43.3 รองลงมาคือกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนิสิตส่วนใหญ่มีรายรับต่อเดือน 5,001 – 7,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.2 รองลงมาคือ ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 ใช้บริการบริษัทขนส่งไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย
จากั ด คิ ด เป็ นร้ อยละ 69.0 และมี นิสิ ต คิ ด เป็ นร้ อยละ 31.0 ใช้ บ ริ การบริ ษัท ไปรษณี ย์ เ อกชน เช่ น Kerry Express, SCG
Express, DHL Express, Nim Express และ TNT Express มี เ หตุ ผ ลในการเลื อกใช้ บ ริ การบริษัท ขนส่ ง พั สดุ ไ ปรษณี ย์ คื อ
ความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมา คือ จัดส่งพัสดุรวดเร็ว และขั้นตอนการให้บริการรวดเร็ว คิดเป็น
ร้อยละ 24.3 และ 15.5 ตามลาดับ จุดประสงค์ในการใช้บริการจัดส่งพัสดุมากที่สุด คือ ส่งพัสดุทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 63.7
รองลงมา คือ ค้าขาย online คิดเป็นร้อยละ 29.4 ความถี่ในการใช้บริการขนส่งพัสดุ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 53.7 และนิสิตที่ใช้บริการขนส่งพัสดุกับบริษัทไปรษณีย์ที่เลือกข้างต้น ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา 13.01-17.00
น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.2
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจอยู่ในระดับมากทั้งรายด้านและ
ภาพรวม
จากการวิเคราะห์ไคกาลังสอง (Chi-Square Test) พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่ง
พัสดุไปรษณีย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติมีทั้งหมด 3 ตัวแปร ได้แก่ เพศ เหตุผลในการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์ และ
ความถี่ในการใช้บริการขนส่งพัสดุกับบริษัทไปรษณีย์
ทดสอบความเป็นไปได้ของสมการ พบว่า ค่าสถิติทดสอบไคกาลังสองมีค่าเท่ากับ 119.729 และมีค่า p-value น้อย
กว่า 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว
สามารถทานายโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจได้ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ เหตุผลสาคัญที่สุดที่เลือกใช้บริการและปัจจัยส่วนประสมการทางตลาดด้านบุคคล
ทดสอบความเหมาะสมของ Hosmer and Lemeshow พบว่า ค่าสถิติทดสอบไคกาลังสองมีค่าเท่ากับ 1.726 และ
มีค่า p-value เท่ากับ 0.886 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ สมการถดถอย
ลอจิสติกมีความเหมาะสมในการพยากรณ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการถดถอยลอจิสติกได้ดังนี้
logit 
P  Y=1  2.05  3.33Reason1 1.91Reason2  0.59People
โดยที่ Reason1 แทน เหตุผลสาคัญที่สุดที่เลือกใช้บริการเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง
Reason2 แทน เหตุผลสาคัญที่สุดที่เลือกใช้บริการเกี่ยวกับ สาขาใกล้บ้าน / เดินทางสะดวก /
มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
People แทน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคคล
โดยสามารถแปลผลได้ดังนี้
Reason1 อัตราส่วน Odds เท่ากับ e0.33  0.04 หมายถึง นิสิตที่มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเพราะ ความ
น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง มีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งไปรษณีย์ไทยเป็น 0.04 เท่าของนิสิตที่มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการ
เพราะขั้นตอนการให้ บริ การรวดเร็ ว นั่นคือ นิสิตที่มีเหตุผลในการเลื อกใช้บ ริการเพราะ ความน่าเชื่ อถื อ และมี ชื่ อเสี ยง มี
แนวโน้มที่จะตัดสินใจบริการขนส่งไปรษณีย์ไทยมากขึ้น
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Reason2 อัตราส่วน Odds เท่ากับ e1.91  0.15 หมายถึง นิสิตที่มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเพราะ สาขา
ใกล้บ้าน / เดินทางสะดวก / มีสถานที่จอดรถเพียงพอ แนวโน้มของการใช้บริการขนส่งไปรษณีย์ไทยเป็น 0.15 เท่าของนิสิตที่
มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเพราะขั้นตอนการให้บริการรวดเร็ว นั่นคือ นิสิตที่มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเพราะ สาขาใกล้
บ้าน / เดินทางสะดวก / มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจบริการขนส่งไปรษณีย์ไทยมากขึ้น
People อั ต ราส่ วน Odds เท่ ากั บ e0.59  1.81 หมายถึ ง ถ้ าคะแนนความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ส่ วนประสม
การตลาดด้านบุคคล เพิ่มขึ้น 1 คะแนน แนวโน้มของการใช้บริการขนส่งไปรษณีย์เอกชนจะเพิ่มมากขึ้น 1.81 เท่า นั่นคือ ถ้า
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลบริการดีขึ้น แนวโน้มจะตัดสินใจบริการขนส่งไปรษณีย์เอกชนเพิ่มขึ้น
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ได้ถูกต้องร้อยละ 72.7

5. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งไปรษณีย์
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลเพิ่มขึ้น 1 คะแนน แนวโน้มของการใช้บริการขนส่งไปรษณีย์เอกชนจะเพิ่มมาก
ขึ้น 1.81 เท่า สอดคล้องกับงานวิจัยของปรียานุช (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ Kerry Express ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิเคราะห์พบว่า มี 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ Kerry Express คือ ปัจจัยด้านพนักงานและการแก้ปัญหา และปัจจัยด้านคุณภาพการส่งมอบและการ
ติดตามข้อมูล
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การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
A Study of Influencing Factors Toward the Stress of Secondary Students in
Government High School, Amphur Mueang, Chiang Mai Thailand
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความเครียดกับปัจจัยระดับส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษา
สั ง กั ด โรงเรี ย นรั ฐ บาล ในเขตอาเภอเมื อง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และเพื่ อสร้ างสมการพยากรณ์ ค วามเครี ย ดของนั กเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ตัวอย่าง
300 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t–test F–test และ Welch test การเปรียบเทียบเชิงซ้อน
โดยใช้ Scheffe's Test และ Dunnett’s T3 และสร้างสมการพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และตรวจสอบรูปแบบสมการโดยใช้ Shapiro–Wilk normality test,
Ramsey’s RESET Test, Durbin–Watson test, Breusch–Pagan test และ VIF
ผลการศึกษา
1. ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ระดับชั้นที่ศึ กษาของนักเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนของผู้ปกครอง
นักเรียนชั้น ม.3 แตกต่างกับนักเรียนชั้น ม.6 และมีอย่างน้อย 1 สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักเรียน คือ เกรดเฉลี่ยสะสม (X1) สถานภาพสมรสของบิดามารดา คือ หย่าร้าง
(X2) การมี ส่ วนร่ วมกิ จกรรมหมู่ บ้ านของผู้ ป กครอง (X3) คะแนนความเอาใจใส่ ดู แ ล อบรม ของผู้ ป กครอง (X4) ระดั บ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ เมื่ออยู่ร่วมกับครอบครัว นักเรียนรู้สึกอึดอัดไม่พอใจ (X5) นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากพบ
บิดามารดา (X6) ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมานักเรียนมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในลักษณะใกล้ชิดกันมาก (X7) และระดับความสัมพันธ์
กับครูและเพื่อน คือ เมื่อทางานกลุ่มนักเรียนมักต้องการเป็นผู้นามากกว่าผู้ตาม (X8) สามารถร่วมกันพยากรณ์ความเครียดของ
นักเรียนได้ประมาณร้อยละ 35.23 ได้รูปแบบสมการพยากรณ์ ดังนี้
Ŷ = 24.1823+0.8465X1+2.0244X2+1.9498X3–0.5323X4–0.8868X5–0.5131X6–0.6170X7–1.3487X8
คาสาคัญ: ปัจจัย, ความเครียด, การวิเคราะห์การถดถอย
Abstract
This research aims to study the different levels of Stress and forecasting equation level Stress of
Secondary Students in Government High School, Amphur Mueang, Chiang Mai Thailand. A questionnaires
was used as a research tool to collect a sample of 300 people using the stratified sampling
scheme. Statistical methods for analysing data are percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test,
Welch test comparing complexes by Scheffe's and Dunnett's T3 and regression analysis The Shapiro-Wilk
normality Test Ramsey's RESET Test, Durbin -Watson Test Breusch-Pegan Test and Variance inflation Factor
(VIF)
The study results are as follows:
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1. At 0.05 level of significance, Class of Students Participation in community activities of their
parents Students with 3 different Students 6. There are at least 1 marital status of parents are different.
2. The factors affecting the stress of students is a cumulative grade point average (X1), marital status
of parents is divorced (X2) participation pig. 's parents (X3) score of attention, care, training of parents (X4)
level the relationship in the family is when living with family. The students feel unsatisfied (X5) the students
feel bored. I don't want to see their parents (X6) In the 2 years students have relationships with parents in
a manner very close. And the level of the relationship with the teacher and fellow students when the
working group is often a leader rather than a follower (x8) can share the prophecy of student stress around
35.23 percent forecast equation format. As following Ŷ = 24.1823 + 0.8465X1 +2.0244X2 +1.9498X3 0.5323X4 -0.8868X5 -0.5131X6 - 0.6170X7 - 1.3487X8
Keyword: Factors, Stress, Regression analysis

1. บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้านความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการยอมรับวัฒนธรรมสังคมตะวันตกที่มีมากขึ้น มีกิจกรรมต่างๆทางสังคมมากมาย มีการแข่งขันในการท างาน
แข่งขันทางการเรียน หรือการสอบเพื่อความสาเร็จในการศึกษา สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ส่งผลให้คนมีความเครียด และมีภาวะความ
กดดันเพิ่มขึ้น ทุกคนจึงต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้า เพื่อการดารงชีวิตของ
ตนในสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่น
กระทรวงสาธารณสุ ข , กรมสุ ข ภาพจิ ต (2546) กล่ าวว่ า ความเครี ย ดเป็นภาวะที่บุ ค คลรู้ สึกว่ าตนถู กคุ กคาม
ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ กังวล สับสน วิตกกังวล เกิดความไม่สมดุล วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงระหว่าง 13 – 21 ปี เป็นช่วงวัย
ที่สาคัญที่สุดของชีวิต ซึ่งวัยนี้ต้องประสบกับปัญหาต่างๆ และมีความยากลาบากในการปรับตัว จึงมีผู้เรียกวัยนี้ว่าเป็นวัยที่ อยู่
ในระยะวิกฤติ (critical period) วัยแห่งการปรับตัว หรือวัยที่มีความเครียดทางอารมณ์โ ดยแสดงความรู้ สึ กอย่ างเปิ ด เผย
ตรงไปตรงมา ไม่ ช อบการบั ง คั บ เป็ นช่ วงเปลี่ ย นวั ย เป็ นวั ย หั วเลี้ ย วหั วต่ อที่ เ ปลี่ ย นจากความเป็ นเด็ กสู่ ค วามเป็ น ผู้ ใ หญ่
นอกจากนั้นยังต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมใหม่และวิธีการเรียนใหม่ ตลอดจนการเตรียมตัวสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น หรือการ
สอบแข่งขันต่างๆ และการที่พ่อแม่ และสังคมมีความคาดหวังในตัววัยรุ่นสูงและวัยรุ่นต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย เช่น
ปัญหาการเรียน การศึกษาต่อ ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว และปัญหาสังคมต่างๆ ซึ่งล้วนส่งผลต่อจิตใจและทาให้เกิดภาวะ
เครียด
นอกจากนี้ วรรณวิไล และคณะ (2547) ได้กล่าวว่า หากภาวะเครียดอยู่ในระดับพอดีจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกาย
ตอบสนองในเชิงกระตือรือร้น ตื่นเต้น ท้าทาย แต่หากมีภาวะเครียดสูงก็จะส่งให้เกิดความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ และ
พฤติกรรม ความผิดปกติทางด้านร่างกาย
วัยรุ่นที่กาลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาสูงสุดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนกลุ่มนี้
จะต้องวางแผนการศึกษาต่อของตนเองในระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นช่วงระยะหนึ่งของการเรียนก่อนที่จะก้าวออกไปสู่วัยของการ
ทางาน การดาเนินชีวิตด้านต่างๆ ให้เจริญงอกงาม ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาในกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อผลที่ได้
จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความเครียดกับปัจจัยระดับส่วนบุคคลของนักเรีย นชั้ นมั ธยมศึกษา สังกัด
โรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2.2 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความเครียดของนักเรียนชั้ นมั ธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ปัจจัยระดับส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลให้ความเครียดของนักเรียนแตกต่างกัน
3.2 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนกับครอบครัว ครูและเพื่อน มีผลต่อความเครียดของนักเรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ข้อมูลตัวแปรระดับส่วนบุคคล
1) ด้านลักษณะของนักเรียน
- เพศ อายุ น้าหนัก ส่วนสูง ระดับชั้นที่ศึกษา
จานวนพี่น้อง วิชาที่กังวลที่สุด เกรดเฉลี่ย ฯลฯ
2) ด้านลักษณะของครอบครัว
- สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาของบิดามารดา
อาชีพของบิดามารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ฯลฯ

ระดับความเครียดของนักเรียน

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด
ความเครียด หรือ Stress ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Stringers หรือ Struts แปลว่า แรงกดดันที่มีต่อร่างกาย
และมีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย
ประเภทของความเครียด
1) ความเครียดประเภทที่ดีหรือความเครียดในเชิงบวก (Eustress หรือ Positive)
เป็นความเครียดที่เข้ามากระทบบุคคลแล้วส่งผลในระยะสั้นและมีความรุนแรงน้อย กล่าวคือ หากมีความเครี ยดใน
ปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยให้กระตุ้นระบบการควบคุมภาวะสมดุลของร่างกาย รวมทั้งยังเป็นแรงขับดันในการกระทากิจกรรม
การงาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทางด้านสติปัญญาและทักษะทางด้านอารมณ์ให้กับบุคคล
2) ความเครียดประเภทที่ไม่ดีหรือความเครียดในเชิงลบ (Disstress หรือ Negative)
เป็นความเครียดที่รุนแรงและคงอยู่ในระยะเวลายาวนาน โดยไม่สามารถควบคุมได้ในท้ายที่สุดจะทาให้เกิดภาวะ
เครียดอย่างรุนแรง เป็นปัญหาสุขภาพจิตตามมา
นอกจากนี้ Miller and Keane (1972: 236-239) แบ่งความเครียดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ความเครียดทางร่างกาย (Physical Stress) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกาย
ตามระยะเวลาที่เกิด
2) ความเครียดทางด้านจิตใจ (Psychological Stress) หมายถึง สภาพการณ์ที่เป็นผลกระทบให้เกิดความคับข้องใจ
ขัดแย้งในจิตใจ เป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นทันทีทันใด เมื่อคิดว่าจะเกิ ดอันตราย ซึ่งหากกล่าวถึงความเครียดทางด้าน
จิตใจ หมายถึง กระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือภายในร่างกายที่เป็นเหตุให้บุคคลต้ องใช้
พลังจิตในการแก้ไขปัญหาก่อนระบบอื่นๆ ของร่างกายจะลงมือทางาน
การประเมินความเครียด
แบบประเมิ นและวิ เ คราะห์ ค วามเครี ย ดด้ วยตั วเอง (Stress Inventory) เป็ นแบบประเมิ นที่ ส ร้ างขึ้ นโดย กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ใช้ประเมินภาวะความเครียดของประชาชน มีค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟ่าเท่ากับ 0.86 มี
จานวนข้อคาถาม 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เคยเลย เป็นครั้งคราว เป็นบ่อย และเป็นประจา
การให้คะแนนก็จะเป็นช่วงตั้งแต่ 0-3 การแปลคะแนนจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ความเครียดระดับต่า ความเครียดระดับ
ปกติ ความเครียดระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย ความเครียดระดับสูงกว่าปกติปานกลาง และความเครียดระดับสูงกว่าปกตอมาก
ซึ่งแบบประเมินนี้ใช้วัดความเครียดด้านอาการที่แสดงออกในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา และเมื่อทาการแปลคะแนนที่ได้แล้ว ก็จะมี
คาอธิบายให้ทราบเกี่ยวกับการปรับแก้ไข เมื่อมีความเครียดในระดับต่างๆ ซึ่งแบบวัดนี้เหมาะสาหรับคัดกรองผู้มีภาวะเครียด
ในชุมชน
สตรีรัตน์ (2546) ได้ทาการศึกษาความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาคามชุกของ
ความเครี ย ด ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดและพฤติ ก รรมการเผชิ ญ ความเครี ย ดของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาเขต
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กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด กระทรวงศึ กษาธิ กา ร เขต
กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มเลือกจาก 15 โรงเรียน จานวน 1800 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้นและแบบวัดความเครียดสวนปรุง วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดสูง คิดเป็นร้อยละ 43.4 และปัญหาสาเหตุที่ทาให้เครียดมากที่สุด คือ ปัญหาการเรียน รองลอง
มาได้แก่ ปัญหาเพื่อนร่วมเรียน ครอบครัว การงานและเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจั ย
ทั่ วไป พบว่ า เพศ อายุ สถานภาพทางการเงิ น การเจ็ บ ป่ วย อาชี พ บิ ด ามารดา อาชี พ ผู้ ป กครอง บุ ค คลที่ อาศั ย อยู่ ด้ วย
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับบิดามารดา การรับผิดชอบงานบ้าน สถานภาพการเงินของครอบครัว การเจ็บป่วย
ของสมาชิ กในครอบครั ว ความกังวลเกี่ ยวกั บความเจ็บป่ วยของสมาชิ กในครอบครั ว ระดับการศึกษา แผนการเรีย นและ
ความสัมพันธ์กับเพื่อน มีความสัมพันธ์กับความเครียด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมปรารถนา (2547) ทาการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนกวดวิชา
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ปัจจัยเกี่ยวกับการกวดวิชา และความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา
2546 ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 จานวน 480 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนและแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนกวด
วิชาในกรุ งเทพมหานครเพศชายและเพศหญิงมี จานวนใกล้เคียงกั น ส่วนใหญ่ศึ กษาอยู่ ในชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 บิดามารดามี
สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่บิดามารดาจบการศึ กษาในระดับประถมศึกษา ทั้งบิดามารดาประกอบอาชีค้าขาย/ธุ ร กิ จ
ส่วนตัว ครอบครัวมีรายได้ระหว่า 10,000-20,000 บาท/เดือน ใช้เวลาทากิจกรรมร่วมกันในครอบครัววันละประมาณ 4-6 ชั่วโมง
บิดามารดามีความคาดหวังต่อนักเรียนในระดับปานกลาง โดยอยากให้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียน
กวดวิชาคณิตศาสตร์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และใช้เวลาในการเรียนกวดวิชา 1-4 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในด้านความเครียดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอบปลายที่เรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร พบว่านักเรียนมีความเครียดเป็นครั้งคราว ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 คือ เพศ ระดับชั้นที่ศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา การศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายได้
รวมของครอบครัว การใช้เวลาทากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ความคาดหวังของบิดามารดา วิชาที่เรียนกวดวิชา วันที่เรียนกวด
วิชา และเวลาที่ใช้ในการเรียนกวดวิชา
4.2 เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1) การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ z-test เมื่อ n1,n2  30
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลจาแนกทางเดียว (One-way ANOVA)
เป็นการทดสอบหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม มีกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(1) กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปรกติ
(2) ประชากรแต่ละกลุ่มเป็นอิสระกัน
(3) ความเท่ากันของแปรปรวนแต่ละประชากร
(4) ข้อมูลเก็บรวบรวมได้ จากค่ าสังเกต ต้องเป็นข้อมู ลมาตราช่ วง (Interval Scale) หรือ มาตราอัตราส่ ว น
(Ratio Scale)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนดาเนินดาเนินการ 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบ Assumption
(1) สุ่มตัวอย่างแต่ละชุดสุ่มอย่างเป็นอิสระ
(2) สุ่มจากประชาการที่มีการแจกแจงปรกติ
(3) ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนโดยใช้สถิติ Levene’s test
2
2
2
2
สมมติฐาน H0 : 1
2
3 ...
i
H1 : มีความแปรปรวนของประชากรอย่างน้อย 2 กลุ่มที่แตกต่างกัน
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(N  k) Σik1 Ni (Zi  Z ) 2

(k  1) Σik1Σ kj1 (Zij  Z j ) 2
1 Ni
Zi 
Σ Zij เป็นค่าเฉลี่ยของ Zij สาหรับกลุ่ม i
Ni j1
1 k Ni
Z  Σ Σ Zij เป็นค่าเฉลี่ยทั้งหมดของ Zij
N i1 j1

สถิติทดสอบ; W 
เมื่อ
และ

ขั้นที่ 2 ทดสอบค่าเฉลี่ยแบบ One-way ANOVA
(1) สถิติทดสอบ F-test (F) เมื่อทดสอบพบว่า 𝑆𝑖2 = 𝑆𝑗2 (2) สถิติทดสอบ Welch Test (Fw)
เมื่อทดสอบพบว่ามีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่ 𝑆𝑖2 ≠ 𝑆𝑗2
สมมติฐาน
สมมติฐาน
...
...
H0 : 1
H0 : 1
2
3
j
2
3
k
H1 : มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน
H1 : มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน
สถิติทดสอบ
สถิติทดสอบ
F

MSB
MSE

Fw



1 k
2
 w j (x j  x )
j

1
k 1
2
2(k  2) k  1   w j 
1 2
1




k  1 j1  n j  1   w 

ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Mutiple Comparrisons) เมื่อขั้นตอนที่ 2 ปฏิเสธ H0
สมมติฐาน H0 : i   j H1 : i   j โดยใช้สถิติทดสอบดังนี้
(1) กรณีตรวจสอบพบว่าประชากร 12 22 23 ... 2i (2) กรณีตรวจสอบพบว่าประชากร
𝑆𝑖2 ≠ 𝑆𝑗2

ใช้สถิติทดสอบ Scheffe's Test

ใช้สถิติทดสอบ Dunnett’s T3

3. การวิเคราะห์สมการถดถอย
กาหนดวิธีการดาเนินการวิเคราะห์การถดถอย มีตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ
สมการถดถอยดังนี้
3.1 ตรวจสอบข้อมูลตัวแปรตาม มีการแจกแจงปรกติ โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk normality test
3.2 สร้างสมการพยากรณ์ สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของกลุ่มตัวอย่าง
Ŷ = b0 +b1 X1 +b2 X2 +…+bk Xk
3.3 การตรวจสอบข้อกาหนดหลังการวิเคราะห์การถดถอย
(1) ตรวจสอบการแจกแจงปรกติของค่าคลาดเคลื่อน โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk normality test
สมมติฐาน H0 : ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ
H1 : ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีการแจกแจงปรกติ
(2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นตรงโดยใช้สถิติ Ramsey’s RESET test
สมมติฐาน H0 : รูปแบบสมการถดถอยมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
H1 : รูปแบบสมการถดถอยไม่มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
(3) ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนของแต่ละค่าสังเกตเป็นอิสระกันโดยใช้สถิติ Durbin-Watson test
สมมติฐาน H0 : ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันเอง
H1 : ค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง
(4) ตรวจสอบความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนคงที่โดยใช้สถิติ Breusch-Pagan test
สมมติฐาน H0 : ความแปรปรวนมีค่าคงที่เป็น Homoscedasticity
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H1 : ความแปรปรวนมีค่าไม่คงที่เป็น Heteroscedasticity
(5) ตรวจสอบการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้สถิติ Variance Inflation Factor (VIF) ถ้าค่า
VIF ของตั ว แปรอิ ส ระต่ า งๆ มากกว่ า 4 จะถื อ ว่ า ตั ว แปรอิ ส ระนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรอิ ส ระอื่ น ๆ สู ง หรื อ เกิ ด
Multicollinearity
ค่า t ในการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
สมมติฐาน H0 : βi = 0
สถิติทดสอบ
H1 : βi ≠ 0 ; i = 1 , 2,…., k
b j  j

t



S(bj)

5. วิธีดาเนินกาวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจาภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวนทั้งหมด 2,798 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง
(1) การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ในการวิเคราะห์ การถดถอยในรูปแบบการวิจัย แบบสหสัมพันธ์
ดังนั้นขนาดตัวอย่างต้องขึ้นอยู่กับตัวแปร และตัวแปรที่นามาใช้วิเคราะห์ต้องไม่น้อยว่า 20 ตัวแปร จึงใช้กฎของ Rules of
thumb (Green: 1991) โดยมีสูตรหาขนาดตัวอย่าง ดังนี้ n ≥ 50 + 8m โดยที่ m คือ จานวนตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิด
ขนาดของตัวอย่างที่คานวณได้ 290 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าอย่างน้อยที่ต้องได้ 290 คน ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดของ
ตัวอย่างเป็น 300 คน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมากขึ้น โดยหลักการหาขนาดตัวอย่างจะท าให้
การวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องเวลาและงบประมาณ จึงใช้ตัวอย่างขนาด 300 ตัวอย่าง
(2) การเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน ทาการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นภูมิ
(3) การเก็บข้อมูลในแต่ละระดับชั้น ทาการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นภูมิ
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
5.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ น้าหนัก/ส่วนสูง จานวนพี่น้อง ฯลฯ
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านความสั มพั นธ์ ข องนักเรียนกับ ครอบครั ว ครูและเพื่อน เครื่องมือวัดของกรมสุขภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 (อัจฉราวดี, 2552)
เกณฑ์การแปลความหมายระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว ครูและเพื่อน ดังนี้
3.51 – 4.00
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัว ครูและเพื่อนระดับมากที่สุด
2.51 – 3.50
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัว ครูและเพื่อนระดับมาก
1.51 – 2.50
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัว ครูและเพื่อนระดับปานกลาง
1.00 – 1.50
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัว ครูและเพื่อนระดับน้อย
ตอนที่ 3 แบบประเมิ นความเครี ย ด ของกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2543 มี ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ เป็นประจา เป็นบ่อย เป็นครั้งคราว ไม่เคยเลย
เกณฑ์ในการแปลความหมายเพื่อจัดระดับความเครียด กาหนดเป็นช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้
0 -5
คะแนนแสดงว่า ผู้ตอบไม่จริงใจ ไม่แน่ใจในคาถาม
6 – 17
คะแนนแสดงว่า ปกติ/ไม่เครียด
18 – 25
คะแนนแสดงว่า เครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย
26 – 29
คะแนนแสดงว่า เครียดปานกลาง
30 – 60
คะแนนแสดงว่า เครียดมาก
5.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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(1) หาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ 3 ท่ า น ได้ ค่ า IOC (Index of item
objective congruence) จากค่า IOC ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปทุกข้อ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดที่ 0.5
(2) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.97
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.3.1 เก็ บ ข้ อ มู ล กลุ่ ม ทดลองใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย (Try-out) จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม
5.3.2 เมื่อได้ขนาดตัวอย่าง เก็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อนามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป คือ โปรแกรม R ประมวลผล และดาเนินการวิเคราะห์
ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูล ทั่ วไปและปั จจัยที่ ส่ง ผลต่ อความเครียด โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ วิเคราะห์ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
2) วิเคราะห์ความแตกต่างของความเครียดกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และ
Welch test และทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนใช้ Scheffe's Test และ Dunnett’s T3
3) สร้างสมการพยากรณ์ความเครียดของนักเรียน โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) และทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดโดยใช้สถิติ t-test
และ ตรวจสอบรูปแบบสมการถดถอยโดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk normality test, Ramsey’s RESET Test, Durbin-Watson
test, Breusch-Pagan test และ Variance Inflation Factor (VIF)

6. ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความเครียดกับปัจจัยระดับส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัด
โรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความเครียดเฉลี่ยของนักเรียนต่อปัจจัยระดั บส่วนบุคคล
คะแนนความเครียด (Y)
นักเรียน
t-test
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ชาย
13.25
5.23
0.314
หญิง
13.41
3.89
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
13.91
5.08
2.040
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12.81
4.17
ไม่มีโรคประจาตัว
13.13
4.61
1.935
มีโรคประจาตัว
14.72
4.76
ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย
13.28
4.64
1.071
มีความผิดปกติทางร่างกาย
15.33
4.84
ไม่เรียนเพิ่มเติม/เรียนพิเศษ
13.20
4.53
0.491
เรียนเพิ่มเติม/เรียนพิเศษ
13.47
4.80
บิดาร่างกายปกติ
13.32
4.63
0.206
บิดาร่างกายไม่ปกติ
14.00
8.49
ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน
13.10
4.58
2.328
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน
15.03
4.89
หมายเหตุ: ระดับนัยสาคัญ 0.05
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จากข้อมูลตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความเครียดเฉลี่ยของนักเรียนต่อปัจจัยระดับส่วนบุคคล จากผลการ
ทดสอบทางสถิติโดยใช้ t-test พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ไม่มีโรคประจาตัวและมีโรคประจาตัว ไม่มีความผิดปกติ
ทางร่างกายและมีความผิดปกติทางร่างกาย ไม่เรียนเพิ่มเติม/เรียนพิเศษและเรียนเพิ่มเติม/เรียนพิเศษ บิดาร่างกายปกติ และ
บิดาร่างกายไม่ปกติ มีคะแนนความเครียดเฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในกิ จกรรมของชุ มชนและผู้ ป กครองไม่ มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของชุ มชน มี ค ะแนนความเครี ยดเฉลี่ ยแตกต่ างกั น ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความเครียดเฉลี่ยของนักเรียนต่อปัจจัยระดับส่วนบุคคล โดยจาแนกตามสถานภาพสมรส
ของบิดามารดา
คะแนนความเครียด (Y)
สถานภาพสมรสของบิดา
F-test
p-value
มารดาของนักเรียน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ด้วยกัน
12.84
4.56
แยกกันอยู่
13.34
4.88
5.361
0.001*
หย่าร้าง
15.42
4.42
พ่อหรือแม่เสียชีวิต
12.04
4.23
หมายเหตุ: ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากข้อมูลตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบคะแนนความเครียดเฉลี่ยของนักเรียนต่อปัจจัยระดับส่วนบุคคล โดย
จาแนกตามสถานภาพสมรสของบิดามารดา จากผลการทดสอบด้วยสถิติ F - test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
พบว่าค่า p-value เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่ามีอย่างน้อย 1 สถานภาพสมรสของบิดามารดา ที่มี
ผลท าให้ ค ะแนนความเครี ย ดเฉลี่ ย แตกต่ างกั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 เมื่ อท าการทดสอบคะแนนความเครี ย ดเฉลี่ ยกับ
สถานภาพสมรสของบิดามารดา ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดับความเครียดเฉลี่ยของนักเรียนต่อปัจจัยระดับส่วนบุคคล เกี่ยวกับ สถานภาพสมรส
ของบิดามารดา
ผลต่างคะแนนความเครียดเฉลี่ย
อาชีพของบิดา
(ปัจจัยเฉลี่ย)
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
พ่อหรือแม่เสียชีวิต
อยู่ด้วยกัน
-0.503
-2.581*
0.797
แยกกันอยู่
-2.077*
1.300
หย่าร้าง
3.378*
พ่อหรือแม่เสียชีวิต
จากข้อมูลตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเครียดเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้สถิติ Scheffe's Test ใน
สถานภาพสมรสของบิดามารดา พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีสภาพสมรส คือ หย่าร้างมีคะเนนความเครียดเฉลี่ยมากกว่า
อยู่ด้วยกัน มีผลต่างค่าเฉลี่ย 2.581 หย่าร้างมีคะแนนความเครียดมากกว่าแยกกันอยู่ มีผลต่างค่าเฉลี่ย 2.077 และหย่าร้างมี
ความเครียดเฉลี่ยมากกว่าพ่อหรือแม่เสียชีวิต มีผลต่างค่าเฉลี่ย 3.378 แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
วัตถุประสงค์ 2 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
X2
X3
X4
ตัวแปร
X1
-0.0774 -0.0334 0.0798
X2
-0.0437 -0.0507
X3
0.0759
X4
X5
X6

X5

X6

0.0504 0.1208
-0.0306 -0.0203
-0.0432 0.0568
0.1480 0.2147
0.4361
-

X7

X7

X8

Y

0.1240
-0.1577
0.0738
0.2198
0.1412
0.2255
-

-0.0216
-0.0882
-0.0978
0.0436
0.0933
0.0546
0.1453
-

0.0334
0.2191
0.1337
-0.2575
-0.3547
-0.2828
-0.2584
-0.3677
-

X8
Y

จากข้อมูลตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ Y ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ X1 , X2 และ X3 ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับ Y ในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ X4 , X5 , X6 , X7 และ X8
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์และการทดสอบ
ตัวแปร
b
ค่าคงที่
24.1823
X1
0.8465
X2
2.0244
X3
1.9498
X4
-0.5323
X5
-0.8868
X6
-0.5131
X7
-0.6170
X8
-1.3487

Ŷ =

SEb
1.9223
0.4111
0.5679
0.6929
0.1551
0.2060
0.2283
0.2700
0.2283

t
12.580
2.059
3.565
2.814
-3.433
-4.305
-2.247
-2.285
-5.907

R2

0.3523

จากข้อมูลตารางที่ 5 ได้รูปแบบสมการพยากรณ์
24.1823 + 0.8465X1 + 2.0244X2 + 1.9498X3 - 0.5323X4 - 0.8868X5 - 0.5131X6 - 0.6170X7 - 1.3487X8

พบว่าค่าคงที่ของคะแนนความเครียดเริ่มต้นมีผลมาจากปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัยที่นามาคาดหวังในสมการ
พยากรณ์ เท่ากับ 24.1823 โดยที่ทุกตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะอยู่ในรูปแบบสมการพยากรณ์และตัวแปรทั้งหมดร่วมกัน
อธิบายความผันแปรในคะแนนความเครียดได้ 35.23 เปอร์เซ็นต์ หรือสมการถดถอยที่สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้พยากรณ์
ถูกต้องประมาณ 35.23 เปอร์เซ็นต์ และค่าสมการถดถอยตัวแปร X1 , X2 และ X3 มีทิศทางเชิงบวกกับ Y แต่ตัวแปร X4 , X5 ,
X6 , X7 และ X8 มีทิศทางเชิงลบกับ Y ซึ่งหมายถึงถ้านักเรียนให้ คะแนนความเอาใจใส่ ดูแล อบรม ของผู้ ปกครอง (X4) น้อย
เมื่ออยู่ร่วมกับครอบครัว นักเรียนรู้สึกอึดอัดไม่พอใจ (X5) มีระดับน้อย นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากพบบิดามารดา (X6) มี
ระดับน้อย ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมานักเรียนมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในลักษณะใกล้ชิดกันมาก (X7) มีระดับน้อย และเมื่อทางาน
กลุ่มนักเรียนมักต้องการเป็นผู้นามากกว่าผู้ตาม (X8) มีระดับน้อย จะส่งผลให้ระดับความเครียดของนักเรียน (Y) เพิ่มขึ้น
เมื่อนาสมการพยากรณ์ไปตรวจสอบพบว่า (1) ค่าคลาดเคลื่อนมี การแจกแจงปรกติโดยใช้สถิติ Shapiro–Wilk test
= 0.7288 สรุปค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ (2) รูปแบบสมการเชิงเส้นตรงโดยใช้ Ramsey’s RESET test = 0.1768
สรุปรูปแบบสมการพยากรณ์ มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (3) ค่าคลาดเคลื่อนของแต่ละค่ าสังเกตเป็ นอิ สระกั น โดยใช้ ส ถิ ติ
Durbin-Watson test = 0.2872 สรุปค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (4) ความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่ อน
คงที่ โ ดยใช้ ส ถิ ติ Breusch-Pagan test = 0.9779 สรุ ป ความแปรปรวนมี ค่ าคงที่ เ ป็ น Homoscedasticity (5) การเกิ ด
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้สถิติ VIF (Variance-inflation factor) โดยที่ทุกตัวแปรมีค่า VIF น้อยกว่า 4 สรุปไม่
เกิด Multicollinearity ในตัวแปรอิสระ

7. สรุปผลการวิจัย
1) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ระดับชั้นที่ศึกษาของนักเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนของผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นม.3แตกต่างกับนักเรียนชั้นม.6 และมีอย่างน้อย 1 สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่แตกต่างกัน จึงทดสอบการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้สถิติ Scheffe’s Test
2) ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักเรียน คือ เกรดเฉลี่ยสะสม (X1) สถานภาพสมรสของบิดามารดา คือ หย่าร้าง
( X2) การมี ส่ วนร่ วมกิ จกรรมหมู่ บ้ านของผู้ ป กครอง (X3) คะแนนความเอาใจใส่ ดู แ ล อบรม ของผู้ ป กครอง ( X4) ระดั บ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ เมื่ออยู่ร่วมกับครอบครัว นักเรียนรู้สึกอึดอัดไม่พอใจ (X5) นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากพบ
บิดามารดา (X6) ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมานักเรียนมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในลักษณะใกล้ชิดกันมาก ( X7) และระดับความสัมพันธ์
กับครูและเพื่อน คือ เมื่อทางานกลุ่มนักเรียนมักต้องการเป็นผู้นามากกว่าผู้ต าม (X8) สามารถร่วมกันพยากรณ์ความเครียดของ
นักเรียนได้ประมาณร้อยละ 35.23 ได้รูปแบบสมการพยากรณ์ ดังนี้
Ŷ = 24.1823 + 0.8465X1 + 2.0244X2 + 1.9498X3 - 0.5323X4 - 0.8868X5 - 0.5131X6 - 0.6170X7 - 1.3487X8

8. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักเรียน สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ อภิปรายผลได้ดังนี้
การเปรียบเทียบคะแนนความเครียดเฉลี่ยของนักเรียนต่อปัจจัยระดับส่วนบุคคล โดยจาแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนความเครียดเฉลี่ย แตกต่างกัน ที่
ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สตรี รั ต น์ (2546) ได้ ท าการศึ กษาความเครี ย ดของนั กเรี ย นมั ธยมศึ กษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษา แผนการเรียนและความสัมพันธ์กับเพื่อน มีความสัมพันธ์กับความเครียด
จาแนกตามสถานภาพสมรสของบิดามารดา พบว่า มีอย่างน้อย 1 สถานภาพสมรสของบิดามารดา ที่มีผลทาให้ระดับ
คะแนนความเครียดเฉลี่ยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ สมปรารถนา (2547) ทาการศึกษาปัจจั ย ที่
สัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่สัมพั นธ์ กับ
ความเครียด คือ สถานภาพสมรสของบิดามารดา การศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา การใช้เวลาทากิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว วิชาที่เรียนกวดวิชา วันที่เรียนกวดวิชา และเวลาเรียนกวดวิชา

9. ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบในหลายโรงเรียนที่เป็นระดับโรงเรียนขนาดเดียวกัน หลายพื้นที่เขตการศึกษา
ศึกษาปัจจัยด้านเขตเมือง เขตชนบท และเรื่องอิทธิพลของสื่อต่างๆ ที่เข้าถึงนักเรียน เพื่อให้ได้ข้ อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นใน
การวิเคราะห์ผลการวิจัย
2) ควรมีการศึกษาความเครียดในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น กลุ่มคนที่ทางานประจา รับราชการ แพทย์และพยาบาล
เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น และประสบความสาเร็จในหน้ า ที่
การงานที่ดี

10. เอกสารอ้างอิง
กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต (2546). รายการการทบทวนสถานการณ์พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น. การสร้างเสริม
ทักษะชีวิตและการให้คาปรึกษา. กรุงเทพมหานคร.
วรรณวิ ไ ล ชุ่ มภิ ร มย์ และคณะ (2547). ความเครี ย ดและวิ ธี จั ด การกั บ ความเครี ย ดของบุ ค ลากรพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์.
สตรีรัตน์ รุจิระชาคร (2546). การศึกษาความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. กรมสุขภาพจิต :
กระทรวงสาธารณสุข.

NUCS 2019

หน้า P86

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

สมปรารถนา ผาสุพันธ์ (2547). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนกวดวิชาใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Miller BF, Keane CB. (1972). Encyclopedia and Dictionary of Medicine and Nursing. Philadelphia: W.B.
Saunders.

NUCS 2019

หน้า P87

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
A Study of Influencing Factor Toward the Achievement of Thai
Students and Alien Students Prathomsuksa 4-6 Under
the Chiang Mai Educational Service Area Office 1
นุชบา สุวรรณ์* และ พิชญ์สินี ชมภูคา
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้ าว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ตัวอย่างนักเรียน
505 คน เลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน t–test F–test และ Welch test เปรียบเทียบพหุคูณใช้ Scheffe’s Test หรือ Dunnett’s T3 การวิเคราะห์การ
ถดถอยและตรวจสอบรูป แบบโดยใช้ Shapiro–Wilk normality Test, Ramsey’s RESET Test, Durbin–Watson Test,
Breusch–Pegan Test และ Variance inflation Factor (VIF) ผลการศึกษาพบว่า
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ระดับความชอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
ภาษาต่างประเทศ ผู้ปกครองเข้มงวดในการเรียน/ทาการบ้านของนักเรียน ครูเข้มงวดในการเรียน/ทาการบ้าน โรงเรียนมี
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียน จานวนเงินที่ผู้ปกครองให้เงินไปโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญ 0.05
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าว คือ เพศ (X1) เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 (X2) ความผิดปกติของร่างกาย (X3) จานวนเงินที่ได้ไปใช้จ่ายที่โรงเรียน (X4) ระดับความชอบวิชาคณิตศาสตร์ (X5)
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนของโรงเรียน (X6) ระดับความเบื่อหน่ายไม่อยากพบผู้ปกครอง (X7) ระดับความสุขในการเรียน (X8)
ได้สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
Ŷ = 3.053–0.172X1+0.098X2–0.526X3–0.004X4+0.042X5+0.044X6+0.069X7–0.055X8
คาสาคัญ: ปัจจัย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การวิเคราะห์การถดถอย
Abstract
This research aims to study of Influencing factor toward the achievement of Thai students and Alien
students prathomsuksa 4-6 under the Chiang Mai Educational Service Area Office 1 . A questionnaire was
used as a research instrument to collect a sample of 505 students using cluster sampling scheme. Statistical
methods for analysing data are mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, t-test, F-test,
Welch test, multiple comparisons uses Scheffe’s Test or Dunnett’s T3 and regression analysis. The
Shapiro-Wilk normality test, Ramsey RESET Test Test, Durbin-Watson's, Breusch-Pegan test and Variance
inflation Factor are applied to examine the assumption and the fit of the model. The study results are as
follows:
1. factors correlating the achievement of Thai students and Alien students are the level of
preference for mathematics and foreign language, the strict parents in study/homework, the strict teacher
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in learning/ homework, the school has activities to promote learning activities, the amount of money that
parents give to school at the level of 0.05 significance.
2. factors affecting the achievement of Thai students and Alien students are gender ( X1 ) studying
prathomsuksa 5 (X2) abnormalities of the body ( X 3 ) amount of money that parents give to school ( X 4 )
the level of preference for mathematics ( X5 ) school has activities to promote learning activities ( X6 )
boredom levels do not want to meet parents ( X 7 ) level of happiness in learning ( X8 ) has the equation
predicts factors that affect achievement. As follows
Ŷ = 3.053–0.172X1+0.098X2–0.526X3–0.004X4+0.042X5+0.044X6+0.069X7–0.055X8
Keywords: factors, achievement, regression analysis

1. บทนา
การศึ กษาในประเทศไทย เป็ นการศึ กษาที่ จัด โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของประเทศไทย โดยภาครั ฐ จะเข้ า
มาดู แ ลโดยตรงและเปิ ด โอกาสให้ เ อกชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการศึ ก ษาตั ้ ง แต่ ร ะดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย จนถึ ง ระดั บ ชั ้ น
ประถมศึ กษา 6 ปี และมั ธยมศึ ก ษา 6 ปี นอกจากนี้ แ ล้ ว การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานยั ง รวมถึ ง การศึ ก ษาปฐมวั ย รั ฐ จะต้ อ ง
จั ด ให้ ทั่ วถึ ง และมี คุ ณภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ าใช้ จ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
ประถมศึ กษาเป็ นการศึ กษาในระดั บ การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน โดยทั่ วไปแล้ วการศึ กษาในระดั บ ประถมศึกษาจะมี
ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 5 - 8 ปี ขึ้นอยู่กับการวางแผนจัดการศึกษาของแต่ละประเทศ สาหรับประเทศไทยมีจัดการ
เรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา 6 ปี ตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เข้าศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามักจะมีอายุประมาณ 6-12 ปี โดยในปัจจุบันนี้ยังมีเด็กกว่า 25 ล้านคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในระดับประถมศึ กษา
ในจานวนนี้จะหมดโอกาสการเข้าศึกษาต่ออย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม UNESCO ได้พยายามสนับสนุนให้เกิดการศึกษาส าหรับ
ทุกคน โดยได้ดาเนินการที่เรียกว่าการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งทุกประเทศจะต้องประสบความสาเร็จในด้านจานวนคนเข้าศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาตามประกาศของ UNESCO ภายในปี พ.ศ. 2558 หลังจากนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วจะสามารถเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้มักจะมีอายุประมาณ 11 - 13 ปี (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2556)
ปัญหาสถานะของบุคคลและสิท ธิ ข องผู้มีปั ญหาสถานะบุ คคลหรื อกล่ าวอี กนั ยหนึ่ งก็ คื อ บุคคลผู้ไร้สัญชาติ ไ ม่ ไ ด้
รับการศึกษาที่เหมาะสมตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนและอาจก่ อให้เ กิดปัญหาทางสังคมต่ อไปแก่ ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
ชาวเขาบริเวณชายแดนภาคเหนือที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย กลุ่มแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเป็น พม่า ลาว กัมพูชา อพยพเข้ามา
อาศัยและทางานในประเทศไทย และมีเด็กไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามากับครอบครัว รวมทั้งเด็กที่เกิ ดในประเทศไทยจากการที่
บิดา มารดา เป็นคนต่างด้ าวมี จานวนรวมกว่ า 2 แสน ซึ่งส่งผลให้เด็ กจานวนดั งกล่ าวมีข้ อจากัดในการเข้ าถึ ง การบริ ก าร
ทางด้านสังคม และการเข้ารับบริการทางด้านการศึกษาของรัฐ จึงก่อปัญหาให้ รัฐบาลไทยที่มีความจาเป็นที่จะต้องดูแลทางด้ าน
สิทธิมนุษยชนแก่บุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะการดูแลทางด้านสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึง “การศึกษา” (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558)
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที่ มี ปั จ จั ย ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ นั ก เรี ย นไทยและนั ก เรี ย นต่ า ง
ด้ าว เพื่อได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์จากการใช้หลักการสถิติประยุกต์ ในการนาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปัญหา
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้โรงเรีย นหรื อ
ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างข้อมูล ส่วนบุค คล ปัจจัย ระดับ ความชอบและสิ่ง ที่นักเรีย นปฏิบัติกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนั กเรียนไทยและนั กเรียนต่างด้าว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2.2 เพื่อสร้างรูปแบบสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยและนั กเรียนต่างด้าว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ปัจ จัย ระดับ ความชอบและสิ ่ง ที ่ป ฏิบ ัต ิ ระดับ ความสัม พัน ธ์กับ ครอบครัว เพื ่อ นและครู มีผ ลต่อ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนั กเรีย นไทยและนั กเรีย นต่ างด้ าว
3.2 ข้อมูลส่ วนบุค คล ปัจจัยระดับ ความชอบและสิ่ งที่ปฏิบั ติ ระดับความสั มพั นธ์ กับ ครอบครั ว เพื่อนและครู เจตคติ
ในการเรียน มีอิทธิพลต่อความผันแปรของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าว

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรระดับบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สัญชาติ
- เชื้อชาติ
- จานวนพี่น้อง

2. ระดับความชอบและสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ
3. ตัวแปรด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนกับครอบครัว
เพื่อนและครู
4. เจตคติในการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าว

4. นิยามศัพท์เฉพาะ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน หมายถึ ง ความรู้ ทั กษะ และคุ ณลั กษณะของนั กเรียนในการเรียนวิ ชาต่างๆ ที่ เ ป็ นตั วชี้ วัด
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการเรียนของนักเรียน
นักเรียนต่างด้าว หมายถึง เด็กและเยาวชนที่เป็นคนในประเทศพม่า ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ
เช่น ปะโอ ปะหล่อง ลาหู่ ลีซู ฯลฯ รวมถึงประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทั้งที่มีและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรื อไม่มี
สัญชาติไทย

5. เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง
5.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
ประภัส สร (2541) กล่า วถึง ปัจ จัย ที ่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นของผู ้เ รีย น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย
1. ผู้สอน ควรมีการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกั บเรื่องที่สนใจให้มากเป็นประสบการณ์การสอน
และความรู้ การถ่ายทอดความรู้ อุ ป กรณ์ ก ารสอนที่ ทั น สมั ย มี ทั ศ นะที่ ดี ต่ อ นั ก เรี ย น มี คุณธรรมและมีความยุติธรรม การ
จูงใจและการกระตุ้นเสริมแรงผู้เรียน และสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนให้กับนักเรียนได้บรรยากาศในการสอนและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่ เชาว์ ปั ญ ญา ความถนั ด ความสนใจ อารมณ์ ฐานะทางเศรษฐกิ จและสั ง คมของครอบครั ว
การศึ กษาของบิ ด ามารดา การปรั บ ตั ว แรงจู ง ใจ หลั กสู ต รหรื อวิ ช าที่ เ รี ย น วั ฒ นธรรม ทั ศ นคติ ต่ อสถาบั นและผู้ ส อน
บรรยากาศในการเรี ย นและสิ่ ง แวดล้ อ มอริ ย า และบั ญ ญั ติ กล่ าวถึ ง องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คื อ
2.1 ความพร้ อมด้ านสติ ปั ญ ญา หรื อความรู้ ทั กษะพื้ นฐาน
2.2 บุ ค ลิ กภาพหรื อจิ ต ลั กษณะ เช่ น แรงจู ง ใจใฝ่ สั มฤทธิ์ อั ต มโนทั ศ น์
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2.3 พฤติ กรรมการเรี ย น เช่ น วิ ธีการเรี ย น การผลั ด วั นประกั นพรุ่ ง
2.4 บรรยากาศในการเรียน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน วิธีการสอนของครู
2.5 ตัวแปรทางประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการศึกษาของบิดามารดา เป็นต้น
ปรียาพร (2548) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สาคัญในการเรียนการสอน ได้แก่
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ Atkinson แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะขึ้นอยู่กับ 3 มีองค์ประกอบ คือ
1.1 ความคาดหวัง หมายถึง การคาดล่วงหน้าถึงผลการกระทาของตน คนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะคาดล่วงหน้ าถึง
ความสาเร็จของงาน
1.2 สิ่งล่อใจ คือ ความพึงพอใจที่ได้รับจากการทางาน
1.3 แรงจูงใจจากความพึงพอใจในการแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความผิดหวัง คนเรากระทาการใดก็ย่อมหวังได้รับ
ความสุขความพอใจกับการกระทา ต้องการความสาเร็จและกลัวความล้มเหลว
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ McClelland กล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการที่จะทางานให้ประสบความส าเร็จ
ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ และมีอิทธิพลต่อความสาเร็จของส่วนตัว
3. แรงจูงใจในการเรียนรู้ แรงจูงใจเป็นแรงเสริมที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกเป็นขวัญและกาลังใจในการเรีย นรู้
และการทางาน
กัญณัฐฐ์ (2552) ได้ทำการศึ กษาปั จจั ยที่มีผลต่ อการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยน ระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 และมั ธยมศึกษาปีที่ 6 :
กรณีศึกษา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
คือ เพศ ความคาดหวังในการศึกษาต่อต่างกัน อาชีพผู้ปกครอง ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อเนื้อหาวิชาที่เรียน ทัศนคติต่อวิธีสอน
ทัศนคติต่อวิธีการทางานของนักเรียน ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียน การปรับตัวกับเพื่อน และการปรับตัวกับครอบครัว
5.2 เอกสารทฤษฏีที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1) สัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์แ บบเพียร์ สัน (Pearson product-moment correlation)
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างตั วแปรหรื อข้ อมู ล 2 กลุ่ม มีขั้นตอนดังนี้
ข้อตกลงเบื้องต้น กัลยา (2552)
1.1 ตัวแปรหรือข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม อยู่ในมาตราอั นตรภาค หรือมาตราอัตราส่ วน
1.2 ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม มีการแจกแจงปกติ และมีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง
1.3 ข้อมูลในแต่ละกลุ่มจะต้ องมีค วามเป็ นอิสระต่ อกั น
2) การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test เมื่อ n1 ,n2  30 (พิชญ์สิน,ี 2559: 321-322)
3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลจาแนกทางเดียว (One-way Anova) (พิชญ์สินี, 2559: 336-337)
เป็นการทดสอบหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม มีตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(1) กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ
(2) ประชากรแต่ละกลุ่มเป็นอิสระกัน
(3) ความแปรปรวนของแต่ละประชากรต้องเท่ากัน
(4) ข้อมูลเก็ บรวบรวมได้ จากค่ าสั งเกต ต้องเป็นข้ อมู ลมาตราช่ วง (Interval Scale) หรือ มาตราอั ตราส่ วน (Ratio
Scale)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบสมมติฐาน
(1) สุ่มตัวอย่างแต่ละชุดสุ่มอย่างเป็นอิสระ
(2) สุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ
(3) ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนโดยใช้สถิติ Levene’s test
สมมติฐาน
2
2
2
H0 : 12
...
2
3
i ; j=1, 2,...,i
H1 : มีความแปรปรวนของประชากรอย่างน้อย 2 กลุ่มที่แตกต่างกัน
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สถิติทดสอบ ; F 

Zij  Xij  Xi

MSB
, วิเคราะห์สูตรเดียวกับสถิติ F ในขั้นที่ 2 แต่ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ใช้ค่า Z ij โดย
MSE

ขั้นที่ 2 ทดสอบค่าเฉลี่ยแบบ One-way Anova
(1) สถิติทดสอบ F-test (F) เมื่อทดสอบแล้วพบว่า
สถิติทดสอบ ; F 

สมมติฐาน

MSB
MSE

H0 : 1  2  3  ...  k ; i=1, 2,...,k
H1 : มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่แตกต่างกัน
(2) สถิติทดสอบ Welch Test (Fw) เมื่อทดสอบแล้วพบว่ามีอย่างน้อย 2
สถิติทดสอบ
1 k
w j (Xj  X) 2

k  1 j1
Fw 
w
2(k  2) k
1
1 2
(
)(1  j ) 2

k  1 j1 n j  1
w
ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Mutiple Comparrisons) เมื่อขั้นตอนที่ 2 ปฏิเสธ H0
H0 : i
j
สมมติฐาน
โดยใช้สถิติทดสอบดังนี้
H1 : i
j
(1) กรณีตรวจสอบพบว่าประชากร
(2) กรณีตรวจสอบพบว่าประชากร

2
1
2
i

2
2
2
j

2
3

2
...
i ใช้สถิติทดสอบ Scheffe’s Test
ใช้สถิติทดสอบ Dunnett’s T3

4) การวิเคราะห์สมการถดถอย (พิชญ์สิน,ี 2560: 384-410)
กาหนดวิธีการดาเนินการวิเคราะห์การถดถอย มีตัวแปรและขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ
สมการถดถอยดังนี้
4.1) ตรวจสอบข้อมูลตัวแปรตาม มีการแจกแจงปกติ โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk normality test
4.2) สร้างสมการพยากรณ์ สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของกลุ่มตัวอย่าง

Yˆ

0

X

1 1

X

2 2

...

X

k k

4.3) ตรวจสอบข้อกาหนดหลังการวิเคราะห์การถดถอย
(1) ตรวจสอบการแจกแจงปกติของค่าคลาดเคลื่อน โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk normality test
สมมติฐาน
H0 : ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ
H1 : ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีการแจกแจงปกติ
(2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นตรงโดยใช้สถิติ Ramsey’s RESET test
สมมติฐาน
H0: รูปแบบสมการถดถอยมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
H1: รูปแบบสมการถดถอยไม่มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
(3) ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนของแต่ละค่าสังเกตเป็นอิสระกันโดยใช้สถิติ Durbin-Watson test
สมมติฐาน
H0: ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันเอง
H1: ค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง
(4) ตรวจสอบความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนคงที่โดยใช้สถิติ Breusch-Pagan test
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สมมติฐาน

H0: ความแปรปรวนมีค่าคงที่เป็น Homoscedasticity
H1: ความแปรปรวนมีค่าไม่คงที่เป็น Heteroscedasticity
(5) ตรวจสอบการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้สถิติ Variance Inflation Factor (VIF) ถ้า
ค่า VIF ของตัวแปรอิสระต่างๆ มากกว่า 4 จะถือว่าตัวแปรอิสระนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระอื่นๆ สูง
หรือเกิด Multicollinearity
ค่า t ในการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (พิชญ์สินี, 2560 : 6-8)
สมมติฐาน
สถิติทดสอบ
b 
H0: βi = 0
t j j
H1: βi ≠ 0 ; i = 1 , 2,…., k
s(bj)

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 -6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 31 โรงเรียน มีจานวนนักเรียน 3,895 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง
(1) งานวิจัยครั้งนี้ สุ่มตัวอย่างจากประชากร คือ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสานักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 โดยการเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่ างแบบกลุ่ ม (Cluster Sampling)
แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล และกลุ่มโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเทศบาล จานวน 6 โรงเรียนจึงทาการสุ่มโรงเรียนที่จะ
ศึกษาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจึงได้โรงเรียนที่จะศึกษามาดังนี้
(2) การกาหนดตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ในการวิเคราะห์การถดถอยในรูปแบบการวิจัย แบบสหสัมพันธ์ ดังนั้น
ขนาดตัวอย่างต้องขึ้นอยู่กับตัวแปรและตัวแรที่นามาใช้วิเคราะห์ต้องไม่น้อยกว่า 20 ตัวแปร จึงใช้กฎของ Reles of thumb
(Green and Kreuter, 1991) โดยใช้สูตรหาขนาดตัวอย่าง ดังนี้
n ≥ 50 + 8m
เมื่อ
n แทน ขนาดตัวอย่าง
m แทน จานวนตัวแปรที่อยู่ในกรอบแบบคิดตามกรอบแนวคิดเบื้องต้น มีจานวนตัวแปรประมาณ
27 ตัว
ได้ n  266
จากการคานวณได้ตัวอย่างจานวน 266 คน ซึ่ง เป็นค่าอย่างน้อยที่ต้องการได้ 266 คน ซึ่ง การวิจัย
ครั้งนี้เลือกตั วอย่ างใช้วิ ธีการสุ่ มตั วอย่ างแบบกลุ่ ม (Cluster Sampling) แบ่งเป็นกลุ่ มโรงเรี ย นที่ อยู่ ใ นเขต
เทศบาล และกลุ่มโรงเรีย นที่อยู่นอกเขตเทศบาล จานวน 6 โรงเรีย น ผู้วิจัย จึง เก็บ แบบสอบถามทั้ง หมด
505 ชุด
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
6.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ชั้นที่กาลังศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ จานวนพี่น้อง
ตอนที่ 2 ระดับความชอบและสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ จานวน 17 ข้ อ โดยคาถามตอนที่ 2 นี้จะใช้วัดระดับคะแนน คือ
ตัวเลขระดับคะแนน 0 1 2 3 4 5 6
ตอนที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนกับครอบครัว เพื่อนและครู โดยใช้เครื่องมือวัดของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2543 (อัจฉราวดี , 2552) จานวน 10 ข้อ แบ่งเป็นปัจจัย ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว จานวน 5 ข้อ และ
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับครูและเพื่อน จานวน 5 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ จริง
ที่สุด ค่อนข้างจริง จริงเป็นบางครั้ง ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้คะแนน
กรณีที่ 1 เป็นข้อคาถามที่มีความหมายเชิงบวก ได้แก่ข้อคาถามที่ 4, 5, 6, 9 และ 10
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กรณีที่ 2 เป็นข้อคาถามที่มีความหมายเชิงลบ ได้แก่ข้อคาถามที่ 1, 2, 3, 4 และ 7
ตอนที่ 4 เจตคติในการเรียน จานวน 10 ข้อ โดยคาถามตอนที่ 4 โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า โดยกาหนดคะแนนไว้ 5 ระดับ คือ จริงที่สุด ค่อนข้างจริง จริงค่อนข้างไม่จริง ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้คะแนน
กรณีที่ 1 เป็นข้อคาถามที่มีความหมายเชิงบวก ได้แก่ข้อคาถามที่ 1, 2, 3, 4 และ 7
กรณีที่ 2 เป็นข้อคาถามที่มีความหมายเชิงลบ ได้แก่ข้อคาถามที่ 5, 6, 8, 9 และ 10
6.2.2 การตรวจสอบคุณภาพ
(1) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน ได้ค่า IOC (Index of Item Objective
Congruence) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปทุกข้อ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดที่ 0.5
(2) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.760
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เคราะห์ข้ อมู ล สาหรับ งานวิ จัยครั้ง นี้ ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป คือโปรแกรม R และโปรแกรมสาเร็จรู ปทาง
สถิติ ประมวลผล และดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้
(1) วิเ คราะห์ปัจจัย ระดับ ความชอบและสิ ่ง ที่ นั กเรีย นปฏิบัติ ระดับ ความสัมพันธ์ข องนักเรี ย นกับ ครอบครั ว
เพื่อนครูกับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนั กเรีย นไทยและนั กเรี ย นต่า งด้า ว โดยใช้ส ถิติอนุมาน ได้แ ก่ ค่าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพี ยร์สั น (Pearson Product-Moment correlation coefficient) t-test (t test Statistic) , F-test
(One way Anova) และ Welch test และเปรียบเทียบพหุคูณใช้ Scheffe’s Test และ Dunnett’s T3
(2) สร้า งสมการพยากรณ์ข องผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย น โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุค ูณ แบบเป็น
ขั ้น ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และทดสอบค่า สัม ประสิท ธิ ์ข องปัจ จัย ที ่ส ่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้สถิติ t-test และตรวจสอบรูปแบบการถดถอยโดยใช้ Shapiro-Wilk Normality Test , Ramsey’s
RESET Test , Durbin-Watson Test , Breusch-Pegan Test และ Variance Inflation Factor (VIF)

7. ผลการวิเคราะห์
วัต ถุป ระสงค์ที ่ 1 เพื ่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ มูล ส่ว นบุค คล ระดับ ความชอบและสิ ่ง ที ่นัก เรีย นปฏิบ ัต ิ กับ
ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นของนัก เรีย นไทยและนัก เรีย นต่า งด้า ว ชั ้น ประถมศึก ษาปีที ่ 4 -6 สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 1
จากข้อ มูล ตารางที ่ 1 พบว่า ข้อ มูล ส่ว นบุค คล ได้แ ก่ จานวนพี ่น้อ งมีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรีย น มีความสั มพั นธ์ ใ นทิ ศทางเดีย วกั น ส่วนจานวนเงิ นที่ ผู้ป กครองให้เงิ นไปโรงเรี ย นมีค วามสั มพั นธ์ท างลบกับ
ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย น มีค วามสัม พัน ธ์ใ นทิศ ทางตรงกั น ข้า ม ระดั บ ความชอบต่ อวิ ช า ได้ แ ก่ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ช า
ภาษาต่างประเทศ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนั กเรียน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน การ
ส่งเสริมผู้ปกครอง/โรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครองเข้มงวดในการเรียน/ทาการบ้านของนักเรียน ครูเข้มงวดในการเรียน/ทาการบ้ าน
ของนักเรียน โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่ างข้ อมูลส่วนบุ คคลกับ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ตัวแปร
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวนพี่น้อง

0.101**

จานวนเงินที่ผู้ปกครองให้เงินไปโรงเรียน

-0.113**

ระดับความชอบต่อวิชาเรียน
คณิตศาสตร์

0.112**

ภาษาต่างประเทศ

0.109**

การส่งเสริมผู้ปกครอง/โรงเรียน
ผู้ปกครองเข้มงวดในการเรียน/ทาการบ้านของนักเรียน

0.102**

ครูเข้มงวดในการเรียน/ทาการบ้านของนักเรียน

0.128**

โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียน

0.104**

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนต่อข้ อมู ลส่ วนบุคคล โดยจาแนกตามเพศของนั กเรีย น
นักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ชาย

3.15

0.572

หญิง

3.35

0.487

t-test

p-value

-4.161

0.000**

จากข้อมูล ตารางที่ 2 การเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของนักเรีย นต่อข้ อมู ล ส่ว นบุค คล โดยจาแนก
ตามเพศของนั กเรีย น จากการทดสอบทางสถิติโดยใช้ t-test พบว่า นักเรียนชายและนั กเรีย นหญิง มีผลสัมฤทธิ์ท างการ
เรียน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 3 การเปรีย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั กเรี ย นต่ อข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล โดยจาแนกตามชั้ นที่ กาลั ง ศึ ก ษา
ของนักเรียน
นักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.25

0.514

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3.29

0.494

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.13

0.619

Welch test

p-value

3.524

0.031**

จากข้อมูล ตารางที่ 3 การเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของนักเรีย นต่อข้ อมู ล ส่ว นบุค คล โดยจาแนก
ตามชั้นที่กาลัง ศึกษาของนักเรีย น จากการทดสอบด้วยสถิติ Welch test ด้วยการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย ว
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พบว่า ชั ้น ที ่นัก เรีย นกาลัง ศึก ษาที ่ต ่า งกั น มีผ ลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย น ไม่แ ตกต่า งกัน ที ่ร ะดับ นัย ส าคัญ 0.05 และ
เปรีย บเทีย บผลเปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ ์ร ายคู ่ โดยใช้ส ถิต ิ Dunnett’s T3 ในชั ้น ที ่กาลัง ศึก ษาของนัก เรีย น พบว่า
นักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นสู ง กว่านักเรีย นชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 มีผ ลต่างเฉลี่ย 0.161
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 การเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั กเรี ย นต่ อข้ อมูล ส่ ว นบุ ค คล โดยจาแนกตามเชื้ อ ชาติ ข อง
นักเรียน
นักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไทย

3.12

0.543

ไทยใหญ่

3.33

0.524

อื่นๆ

3.32

0.659

F-test

p-value

9.508

0.000**

จากข้อมูล ตารางที่ 4 การเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของนักเรีย นต่อข้ อมู ล ส่ว นบุค คล โดยจาแนก
ตามเชื้อชาติข องนั กเรีย น จากการทดสอบด้ วยสถิ ติ F-test ด้วยการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย ว พบว่า เชื้อชาติ
ของนักเรีย นที่ต่างกัน มีผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นแตกต่ างกัน ที่ร ะดับ นัย สาคัญ 0.05 ผลเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ร ายคู ่
โดยใช้สถิติ Scheffe’s Test ในเชื้อชาติของนั กเรีย น พบว่า นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นน้ อยกว่ านั กเรีย นไทย
ใหญ่ มีผลต่างเฉลี่ย -0.208 แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อสร้ างรู ปแบบสมการพยากรณ์ ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั กเรี ย นไทยและนั กเรีย นต่ างด้ าว ชั้น
ประถมศึกษาปีที่4 -6 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 1
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวแปร
X2
X3
X4
X5

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

0.178
-

X6

X7

X8

Y

0.047
-0.034

0.027
-0.067

0.023
-0.039

-0.048
-0.019

-0.144
-0.056

-0.037
-0.009

-0.182
0.092

-

-0.030

0.082

0.026

-0.006

-0.027

-0.113

-

-0.047

-0.085

0.044

-0.038

-0.113

-

0.211

0.043

0.078

0.112

-

-0.052

0.155

0.104

-

-0.041

0.165

-

-0.064

Y
จากข้อมูล ตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรที่มีความสั มพั นธ์ กับ Y ในทิศทางเดียวกั น ได้แก่
ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ Y ในทิศทางตรงข้ามกัน X1 , X 3 , X 4 และ X8
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ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์และการทดสอบ
ตัวแปร
b
ค่าคงที่
3.053
-0.172
X1
0.098
X2
-0.526
X3
-0.004
X4
0.042
X5
0.044
X6
0.069
X7
-0.055
X8

SEb
0.184
0.047
0.048
0.186
0.002
0.017
0.021
0.020
0.026

t
16.612**
-3.638**
2.045**
-2.830**
-2.444**
2.418**
2.098**
3.421**
-2.149**

R2

0.337

จากข้อมูลตารางที่ 6 ได้รูปแบบสมการพยากรณ์ดังนี้
Ŷ = 3.053 – 0.172 X1 + 0.098 X 2 - 0.526 X 3 – 0.004 X 4 + 0.042 X5 + 0.044 X6
+ 0.069 X 7 - 0.055 X8
พบว่าค่าคงที่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเริ่มต้นมีผลมาจากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากที่นามาใช้ในสมการพยากรณ์
เท่ากับ 3.053 มีค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานประมาณ 0.184 เพศ (X1) มีค่าสัมประสิท ธิ์ การถดถอยเท่ ากับ -0.172 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.047 ชั้นที่กาลังศึกษา คื อ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยเท่ า กั บ
0.098 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.048 ความผิดปกติของร่างกาย (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ -0.526 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.186 จานวนเงินที่ได้ไปใช้จ่ายที่โรงเรียน (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ -0.004 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.002 ระดับความชอบและสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ คือ วิชาคณิตศาสตร์ (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเท่ากับ 0.042 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.017 ระดับความชอบและสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ คือ โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่ ง เสริ มกิ จกรรมการเรี ย น (X6) มี ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ การถดถอยเท่ า กั บ 0.044 มี ค วามคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน 0.021 ด้ าน
ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับครอบครัว คือ นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากพบบิดามารดา (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เท่ ากั บ 0.069 มี ค วามคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน 0.020 เจตคติ ใ นการเรี ย น คื อ ข้ าพเจ้ ามี ค วามสุ ข ในการเรี ย น (X8) มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ ากั บ -0.055 มีความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน 0.026 โดยที่ทุกตัวแปรมีความเหมาะสมที่ จะอยู่ ใ น
รูปแบบสมการพยากรณ์และตัวแปรสามารถอธิบายความผันแปรในตัวแปรอิสระได้ 33.7 เปอร์เซ็นต์ หรือสมการถดถอยที่
สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้พยากรณ์ได้ถูกต้องประมาณ 33.7 เปอร์เซ็นต์
เมื่อนาไปสมการพยากรณ์ ไปตรวจสอบพบว่ า 1) ค่าความคลาดเคลื่ อนมี การแจกแจงปกติโดยใช้ สถิติ ShapiroWilk test ( P-value = 0.121) 2) รู ป แบบสมการถดถอยเชิ ง เส้ นตรงโดยใช้ ส ถิ ติ RESET test (P-value = 0.348) สรุ ป
รูปแบบสมการพยากรณ์มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง 3) ความเคลื่อนของแต่ละค่าสังเกตเป็นอิสระกัน โดยใช้สถิ ติ DurbinWatson test (P-value = 0.221) สรุปค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 4) ความแปรปรวนของค่าความคาดเคลื่ อน
โดยใช้สถิติ Breusch-Pagan test(P-value = 0.268) สรุปความแปรปรวนมีค่าคงที่เป็น Homoscedasticity 5) ตรวจสอบ
การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้สถิติ Variance inflation Factor (VIF) X1 = 1.029, X2 = 1.014, X3 =
1.013, X4 = 1.016, X5 = 1.024, X6 = 1.035, X 7 = 1.062, X8 = 1.080 สรุปตัวแปรอิสระไม่เกิด Multicollinearity

8. สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ จานวนพี่น้องและจานวนเงินที่ผู้ปกครองให้เงินไปโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับความชอบต่อวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน การส่งเสริมผู้ปกครอง/โรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครองเข้มงวดในการเรียน/ทาการบ้านของนักเรียน ครูเข้มงวดใน
การเรียน/ทาการบ้านของนักเรียน ครูเข้มงวดในการเรียน/ทาการบ้านของนักเรียน โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมกิจ กรรมการ
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เรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญ 0.05 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรียนต่อข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกัน การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อข้อมูลส่วนบุคคล โดยจาแนกตามชั้นที่กาลังศึกษาของนักเรียน พบว่า ชั้นที่นักเรียน
กาลังศึกษาที่ต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่าง เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อข้อมูลส่วนบุคคล โดยจาแนกตามเชื้อชาติของนักเรียน พบว่า เชื้อชาติของ
นักเรียนที่ต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกั น เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffe’s Test พบว่า นักเรียนไทยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยกว่านักเรียนไทยใหญ่ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
2. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คือ เพศ
(X1) ชั้นที่กาลังศึกษา คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (X2) ความผิดปกติของร่างกาย (X3) จานวนเงินที่ได้ไปใช้จ่ายที่โรงเรียน (X4)
ระดับความชอบและสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ คือ วิชาคณิตศาสตร์ (X5) ระดับความชอบและสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ คือ โรงเรียนมี
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียน (X6) ด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนกับครอบครัว คือ นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากพบ
บิดามารดา (X7) เจตคติในการเรียน คือ ข้าพเจ้ามีความสุขในการเรียน (X8) ได้สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ มีผลต่อผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Ŷ = 3.053 – 0.172 X1 + 0.098 X 2 - 0.526 X 3 – 0.004 X 4 + 0.042 X5 + 0.044 X6 + 0.069 X 7 - 0.055 X8

9. อภิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการส่งเสริมผู้ปกครอง/โรงเรียน พบว่า การส่งเสริมผู้ปกครอง/โรงเรียน
ได้แก่ ผู้ปกครองเข้มงวดในการเรียน/ทาการบ้านของนักเรียน ครูเข้มงวดในการเรียน/ทาการบ้านของนักเรียน โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ (2544 )
การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง ส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองนี้มีส่วนสาคัญอย่ างยิ่งในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบความสาเร็จในการเรียน
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นไทยและนั ก เรี ย นต่ า งด้ า ว สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 คือ เพศ (X1) ชั้นที่กาลังศึกษา คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (X2) ความผิดปกติ
ของร่างกาย (X3) จานวนเงินที่ได้ไปใช้จ่ายที่โรงเรียน (X4) ระดับความชอบและสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ คือ วิชาคณิตศาสตร์ (X5)
ระดับความชอบและสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ คือ โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียน (X6) ด้านความสัมพันธ์ของนักเรี ยน
กับครอบครัว คือ นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากพบบิดามารดา (X7) เจตคติในการเรียน คือ ข้าพเจ้ามีความสุขในการเรียน
(X8) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร (2551) ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียน
ระดั บ ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 อาเภอเมื องเชี ย งใหม่ พบว่ า ผลการศึ กษาปั จจั ย ที่ ส ามารถพยากรณ์ ค ะแนนการทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติพร้อมผลการสร้างสมการพยากรณ์คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษา
ปีที่ 3 ตัวแปรที่สามารถใช้พยากรณ์คะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (Y6) มีทั้งหมด 8 ตัว ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ (X5) สั มพั นธภาพระหว่ างนั กเรี ย นกั บ ครู (X18) ความถนั ด ทางการเรี ย นด้ านภาษา (X10)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอัง กฤษ (X8) การส่งเสริมทางการเรียนของผู้ป กครอง (X17) ความถนัดด้านตัวเลข (X11)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา (X6) ความถนัดทางการเรียนด้านเหตุผล (X12) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคู ณ
(R) เท่ากับ 0.933 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์ การทานาย (R2) เท่ากับ .871 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 8
ตัวสามารถอธิบายคะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติได้ร้อยละ 87.1

10. ข้อเสนอแนะ
10.1 โรงเรียน ครู ผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียน ควรให้ความสนใจนักเรียนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามปัจจัยที่วิเคราะห์ได้ ที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียน
10.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายวิชา เพื่อนาผลการศึกษามาแก้ไขหรือ
พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
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ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร
Factors affecting the rice yield of farmers
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาปั จจัย ที่มีผลต่ อผลผลิ ตข้าวของเกษตรกร และเพื่อสร้างสมการถดถอยใน
การพยากรณ์ผลผลิตข้าวของเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ลาปาง โดยเป็นข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก (X1) จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก (X2) ค่าปุ๋ย (X3) ค่ายาฆ่าแมลง (X4) ค่าแรงงาน (X5) ค่า
เมล็ดพันธุ์ (X6) วิธีปลูก (L) และปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร (Y) ในช่วงปี 2559 – ปี 2560 จานวน 40 ราย วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)
จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิต ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูก จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก และค่าเมล็ดพันธุ์
โดยสมการที่เหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร คือ
Yˆ  3,851.66  897.11X1  45.75X 2  22.26X 6

โดยเนื้อที่เพาะปลูก, จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก และค่าเมล็ดพันธุ์ สามารถอธิบาย ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร
ได้ร้อยละ 87.6 และสมการมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 1,838.77 กิโลกรัม
Abstract
This research study aimed to study the factors affecting rice production of farmers and created
a regression equation to predict the rice yield of farmers. The secondary data,farming area (X1)
number of seeds (X2) cost of fertilizer (X3) cost of insecticide (X4) cost of labour (X5) cost of seeds (X6)
plant method (L) and the rice yield of farmers (Y), werecollected from 40 people during 2016 to 2017
at Lampang rice seeds center. Predictive model was developed by the Multiple Linear regression as the
following equation.
Yˆ  3,851.66  897.11X1  45.75X 2  22.26X 6

Farming area (X1), number of seeds (X2) and cost of seeds (X6) explain the rice yield of farmers (Y)
around 87.6 percent and standard error of estimate was 1,838.77 kg.
Keywords: rice yield of farmers, Farming area, seeds, seed price

1. บทนา
ข้าว เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลก ไม่ว่าจะเป็ นถิ่นแห้ง
แล้งแบบทะเลทรายหรือพื้นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง ข้าวไทยมีพื้นที่ปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น ๆ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 11.3 % ของ
พื้นที่ ทั่ วประเทศ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ มีพื้ นที่ท านามากที่ สุด รองลงมา ได้ แก่ ภาคเหนื อ และภาคใต้
ตามล าดับ และยังนับว่าเป็น พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยเนื่ องจากทารายได้ในการส่งออกข้าวไทยให้ กับตลาดโลก
ในจานวนไม่ น้อยซึ่ง ผลผลิ ต ข้าวไทยในปี การผลิ ต 2560 ซึ่ง เก็ บ เกี่ย วช่ วงพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ซึ่ง โดยปกติ แ ต่ล ะปี
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จะมีผลผลิตประมาณ 7-8 ล้านตัน ข้าวเปลือก (ประมาณ 2.8 -3.2 ล้านตัน) แต่จากผลกระทบน้าท่วม ส่วนหนึ่งมีโรคแมลง
และข้ าวไม่ติ ดดอก ทาให้ ผลผลิต ลดลงไป ร้อยละ 20-30 ขณะที่ ความต้องการข้ าวในตลาดมีมาก ทั้งเพื่อผลิต ข้าวถุ งและ
เพื่อส่งออกข้าวไทยที่ส่งออกสู่ตลาดโลกนั้นมีห ลายชนิด ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการบริโภคข้าวของประเทศนั้น ๆ เช่น ไนจีเ รีย
แอฟริกาใต้นิยมบริโภคข้าวนึ่ง ฟิลิปปินส์นิยมบริโภคข้าวขาว ญี่ปุ่นนิยมบริโภคข้าวขาว 100% และข้าวหอมมะลิ จะส่งไปยัง
สหรัฐอเมริกาและยุโรป
เนื่ องจากภาคเหนื อมีค วามอุด มสมบู รณ์ ของดิ นนา ดี กว่ าภาคอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ราบระหว่ างภู เขาเป็ นส่วนใหญ่
เพราะมีระดับน้าในนาตื้นกว่า 80 เซนติเมตร และทาการปลูกข้าวไร่ในที่ดอน และที่สูงบนภูเขา เพราะไม่มีน้าขังในพื้นที่ปลูก
ส่วนมากชนิดของข้าวที่ปลูกเป็นทั้งข้าวเหนียว และ ข้าวเจ้า และในบางท้องที่มีการปลูกข้าวนาปรังด้วย จังหวัดลาปางนับว่า
เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือตอนบน โดยในปี2560 จังหวัดลาปางมีพื้นที่เพาะปลูก
จานวน 44,552 ไร่ ผลผลิต ต่ อไร่ 550 กิโ ลกรัม (ส านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2560) แต่ เนื่ องจากผลผลิ ต ข้ าวในไทย
ต้องรักษามาตรฐานในการผลิ ตข้าวไทยให้มีคุ ณภาพ เพื่ อคานึ งถึงคู่แข่ งในการส่ งออกข้ าวของตลาดโลก จึ งทาให้เกษตรกร
ต้องคอยปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวเพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพสูงขึ้น และยังต้องรักษาต้นทุนให้ไม่เพิ่มสูงขึ้นไปจาก
เดิมอีกด้วย ซึ่งในการเพิ่มผลผลิตนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพื่อจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาข้อมูลไปส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของข้าวไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศไทยต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร
2.2 เพื่อสร้างสมการถดถอยในการพยากรณ์ผลผลิตข้าวของเกษตรกร

3. เอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับ ตัวแปรตาม
1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่ร่วมกันทานายหรือพยากรณ์หรืออธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้โดยเขียน
ความสัมพันธ์ ในรูปแบบของสมการได้ดังนี้
สมการในรูปของประชากร Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ⋯ + βk Xk + ε
สมการในรูปของตัวอย่าง
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + ⋯ + bk bk + e
สมการพยากรณ์
̂y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + ⋯ + bk bk
โดยที่
XI คือ ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (จะใช้สัญลักษณ์ 𝑥𝑖 สาหรับค่าที่ได้จากตัวอย่างและสาหรับค่าประมาณหรือตัว
ทานาย)
Yi คือ ค่าของตัวแปรตาม (จะใช้สัญลักษณ์ 𝑦𝑖 สาหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง และใช้ค่า 𝑦̂ สาหรับค่าประมาณหรือตัว
ทานาย)
K คือ จานวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย
Β0 คื อ ค่ า คงที่ (Constant) ของสมการถดถอย (จะใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ b0 ส าหรั บ ค่ า ที่ ได้ จากตั ว อย่ า ง และส าหรั บ
ค่าประมาณหรือตัวทานาย)โดยที่β0หรือ b0 จะเป็นจุดตัด (Intercept) แกน yของสมการ
Βi คือ ค่าสัมประสิท ธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ Xi แต่ละตัว (จะใช้สัญลักษณ์ bi
ส าหรั บ ค่ าที่ ไ ด้ จากตั วอย่ าง และ ส าหรั บ ค่ าประมาณ) โดยที่ ค่ า βi หรื อ bi จะแสดงอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของค่ า Xi
ต่อค่า y ดังนี้ คือถ้าค่า Xi เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทาให้ค่า y เปลี่ยนไปโดยเฉลี่ย bi หน่วย
𝜀 คือ ค่าความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) ระหว่างค่า Y และค่า 𝑦̂ (จะใช้สัญลักษณ์ 𝑒 สาหรับค่าที่ได้จาก
ตัวอย่าง)
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3.2 ปัจจัยการผลิต
ปัจจัย การผลิ ต (factors of production) หรือ ทรัพ ยากรการผลิต หมายถึง สิ่งที่ นามาใช้ ประกอบกันในการผลิ ต
สินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ปัจจัยคงที่: ปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ได้แก่ ที่ดิน โรงงาน ทุน เครื่องจักร
ปั จจั ย ผั นแปร: ปั จจั ย การผลิ ต ที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ในช่ วงระยะเวลาสั้ น ๆ ได้ แ ก่ แรงงาน วั ต ถุ ดิ บ หรื อ
ปัจจัยผันแปร คือถ้าปริมาณการใช้ปัจจัยนั้นไม่ได้ เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตถือเป็นปัจจัยคงที่ และปั จจัยใดที่ต้องใช้
ปริมาณเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตถือเป็นปัจจัยผันแปร
3.3 นิยามศัพท์
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปางจานวน 437 ราย
ผลผลิ ต ข้ า ว หมายถึ ง ปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า ว (กิ โ ลกรั ม : ไร่ ) ของเกษตรกรในจั ง หวั ด ล าปางซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล
ในช่วงปี 2559 – ปี 2560
ปัจ จัยการผลิต หมายถึ ง สิ่งที่ นามาใช้ป ระกอบกันในการผลิ ตสิ นค้ าและบริ การคื อ เนื้อที่เพาะปลูก (หน่วย: ไร่ )
จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ ใช้ป ลูก (หน่ วย: กิโลกรัม) ค่าปุ๋ ย (หน่วย: บาท) ค่ายาฆ่ าแมลง (หน่วย: บาท) ค่าแรงงาน (หน่วย: บาท)
ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว (หน่วย: บาท) และวิธีปลูก
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อนามัย (2558) ได้ศึกษาโครงการการพัฒ นาตัวแบบทางสถิ ติเพื่อพยากรณ์ ผลผลิต ข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง และสร้างตัวแบบเพื่อการพยากรณ์
ผลผลิ ต ข้ าวในเขตภาคเหนื อ ตอนล่ า ง โดยใช้ ตั ว แบบที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม 2 ตั วแบบ ได้ แ ก่ ตั ว แบบ Regression และ
ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network: ANN) ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเก็บรวบรวมโดยสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรในช่วงปี 2551-2553 ทาการวิเคราะห์หาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตข้าว โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) จากนั้ นนาตั วแปรที่ มีนัยส าคัญ ทางสถิติ ไปพัฒ นาตัวแบบเพื่ อการพยากรณ์ โดยแบ่งชุ ด
ข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือ ข้อมูลฝึกสอน และข้อมูลทดสอบโดยใช้อัตราส่วน 80:20 โดยใช้ข้อมูลฝึกสอนในการพัฒนาตัวแบบ
ส่วนข้อมูล ทดสอบจะถูกนามาใช้ ในการหาค่า ความแม่นยาของการพยากรณ์ ผลจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่มีอิท ธิพลต่ อ
ผลผลิตข้าว ได้แก่ ประเภทพั นธุ์ข้าว วิธีป ลูกปริมาณพันธุ์ข้ าว การใช้ปุ๋ยเคมีฤ ดูกาลเพาะปลูกพื้ นที่ชลประทาน และเมื่อนา
ตัวแบบทั้ง 2 แบบมาเปรียบเทียบกันพบว่า ANN ให้ความแม่นยาในการพยากรณ์สูงกว่าตัวแบบ Regression ทั้งนี้เนื่องจาก
โครงสร้างของ ANN เป็นแบบไม่ใช่เชิงเส้นจึงสามารถสกัดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวข้างต้นที่มีต่อผลผลิต
ข้าวได้ดีกว่าตัวแบบ Regression
ศุ ภ ศิ ว์ (25 61 ) ได้ ศึ ก ษ าการวิ เ ค ราะ ห์ ต้ นทุ นการป ลู กข้ าว ห มู่ 4 บ้ านนาจาน ต าบ ล ชาติ ต ระการ
อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน และศึกษาปัจจัยทางด้านต้นทุนที่ส่งผล
ต่ อการเปลี่ ย นแปลงผลผลิ ต ท าการเก็ บ ข้ อมู ล จากกลุ่ มตั วอย่ างชาวนาจานวน 189 คน (1 ,952 ไร่ ) เป็ นพื้ นที่ ท านาด้ วย
วิธีการหว่าน 1,486 ไร่ (ร้อยละ 76.28) ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ กข 6 (ร้อยละ 38.10) ผลการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน พบว่า
กลุ่ ม ตั วอย่ างมี ค่ าใช้ จ่ ายในการเพาะปลู ก มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 87.55) รองลงมา คื อ ด้ านค่ าแรง (ร้ อ ยละ 6.88) และ
ด้านค่าวัตถุดิบ (ร้อยละ 5.58) ตามลาดับ ซึ่งการปลูกข้าวด้วยวิธีดานามีค่าวัตถุ ดิบ และค่าแรงงานสู งกว่าการปลูกข้าวด้ วย
วิธีการหว่านแต่มีค่ าใช้จ่ายในการเพาะปลู กที่ต่ากว่าการดานา และจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย ด้านต้นทุนที่ส่งผลต่อปริมาณ
ผลผลิตด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพาะปลูกเป็นปัจจัย
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลผลิต ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 กรอบแนวคิด
ในการศึกษานี้ได้กาหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
- เนื้อที่เพาะปลูก (X1) หน่วย: ไร่
-จานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก (X2) หน่วย: กิโลกรัม
- ค่าปุ๋ย (X3) หน่วย: บาท
- ค่ายาฆ่าแมลง (X4) หน่วย: บาท
- ค่าแรงงาน (X5) หน่วย: บาท
- ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว (X6) หน่วย: บาท
- วิธีปลูก (L) โดย
L = 0 ถ้าปลูกแบบปักดาด้วยแรงงานคน
L = 1 ถ้าปลูกแบบปักดาด้วยเครื่องปักดา

ตัวแปรตาม

ปริมาณผลผลิตข้าว
ของเกษตรกร (Yi)
หน่วย: กิโลกรัม

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรในจังหวัดลาปางที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดลาปาง
5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรตัวอย่างในจังหวัดลาปาง ในช่วงปี 2559-2560 จานวน 40 ราย
5.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ ข้อมูลทุ ติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมู ลปริมาณผลผลิตข้ าวของเกษตรกรตัวอย่างที่ เก็บรวบรวมโดย
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดลาปาง
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่ าสู งสุ ด และค่ าต่ าสุ ด ของตั วแปรที่ ใช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ เนื้ อที่ เพาะปลู ก จานวนเมล็ ด พั น ธุ์ ที่ ใ ช้ ป ลู ก ค่ าปุ๋ ย
ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร ค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงาน และค่าเมล็ดพันธุ์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยที่ตัวแปรอิสระ คือ เนื้อที่เพาะปลูก จานวนเมล็ด
พันธุ์ที่ใช้ปลูก ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงานค่าเมล็ดพันธุ์ และวิธีปลูก และตัวแปรตามคือ ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร
ซึ่งพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร โดยวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear
Regression Analysis) โดยทาการตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 6 ข้อ ได้แก่
1. การทดสอบการแจกแจงปรกติของความคลาดเคลื่อน โดยใช้สถิติทดสอบ Shapiro-Wilk
2. การทดสอบความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อนคงที่ โดยใช้ กราฟพล็ อ ตระหว่ างความคลาดเคลื่ อนกั บ
ค่าประมาณของ Y
3. การทดสอบค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับศูนย์โดยใช้สถิติทดสอบ T-test
4. การตรวจสอบปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน โดยจะพิจารณาค่า Variance–Inflating Factor: VIF
5. การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของความคลาดเคลื่อนโดยวิธี Durbin–Watson Test
6. การทดสอบความความเคลื่อนแต่ละตัวและตัวแปรอิส ระ เป็นอิส ระต่ อกั น โดยใช้การทดสอบสัมประสิท ธิ์ส ม
สัมพันธ์ของเพียร์สัน
โดยผลการทดสอบพบว่าข้อมูลไม่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อสมมติเบื้องต้น
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6. ผลการวิจัย
ในการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลผลิ ต ข้ า วของเกษตรกร ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาจากข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ( Secondary Data)
ที่ได้มีการเก็บรวบรวมโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพั นธุ์ข้าวของศู นย์เมล็ดพั นธุ์ข้าวจังหวัดลาปาง ซึ่งได้แบ่งการวิเคราะห์ ข้อมูล และ
นาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
6.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทั่ วไปโดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา ประกอบด้ วย ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ าสู งสุ ด
ค่ าต่ าสุ ด แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ ของตั วแ ป รที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ เนื้ อที่ เพ าะ ป ลู ก จ าน วนเมล็ ด พั นธุ์ ข้ าวที่ ใช้ ป ลู ก
ค่าปุ๋ยค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงาน และค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว แสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุดร้อยละ
ตัวแปร
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
ปริมาณผลผลิตข้าวของ
2,040
26,961
8,678
เกษตรกร (Y) หน่วย: กิโลกรัม
เนื้อที่เพาะปลูก (X1)
3
43
15.90
หน่วย: ไร่
จานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก
30
380
146.60
(X2) หน่วย: กิโลกรัม
ค่าปุ๋ย (X3) หน่วย: บาท
100
1,175
494.23
ค่ายาฆ่าแมลง (X4)
50
600
262.23
หน่วย: บาท
ค่าแรงงาน (X5) หน่วย: บาท
1,807
7,978
5,435.05
ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว (X6)
138
420
223.45
หน่วย: บาท
วิธีปลูก (L)
ปลูกแบบปักดาด้วยแรงงานคน
ปลูกแบบปักดาด้วยเครื่องปักดา

ความถี่
19
21

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5,227.84
9.75
88.01
219.26
137.22
1,291.43
52.08
ร้อยละ
47.5
52.5

จากตารางที่ 1 พบว่า ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร โดยเฉลี่ยเท่ากับ 8,678 กิโลกรัม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5,227.84 กิโลกรัม โดยมีปริมาณผลผลิตข้าวสูงสุด 26,961 กิโลกรัม และปริมาณผลผลิตต่าสุด 2,040กิโลกรัม
เนื้อที่เพาะปลูก โดยเฉลี่ยเท่ากับ 15.90 ไร่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.75 ไร่ โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกสูงสุด
43 ไร่และเนื้อที่เพาะปลูกต่าสุด 3 ไร่
จานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก โดยเฉลี่ยเท่ากับ 146.60 กิโลกรัม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 88.01 กิโลกรัม
โดยมีจานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกสูงสุด 380กิโลกรัม และมีจานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกต่าสุด 30 กิโลกรัม
ค่าปุ๋ย โดยเฉลี่ยเท่ากับ 494.23 บาท ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ219.26 บาท โดยมีค่าปุ๋ยสูงสุด 1,175 บาท
และค่าปุ๋ยต่าสุด 100 บาท
ค่ายาฆ่าแมลง โดยเฉลี่ยเท่ากับ 262.23 บาท ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 137.22 บาท โดยมีค่ายาฆ่าแมลง
สู งสุ ด 600 บาท ค่ ายาฆ่ าแมลงต่ าสุ ด 50 บาท ค่ าแรงงาน โดยเฉลี่ ย เท่ ากั บ 5,435.05 บาท ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1,291.43 บาท โดยมีค่าแรงงานสูงสุด 7,978 บาทและค่าแรงงานต่าสุด 1,807 บาท
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ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเฉลี่ยเท่ากับ 223.45 บาท ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 52.08 บาท โดยมีค่าเมล็ดพันธุ์
ข้าวสูงสุด 420 บาทและค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวต่าสุด 138 บาท
วิธีปลูก พบว่าเกษตรกรปลูกแบบปักดาด้วยแรงงานคน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และ ปลูกแบบปักดาด้วยเครื่องปักดา
คิดเป็นร้อยละ 52.5
6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยที่ตัวแปรอิส ระ คือ เนื้อที่เพาะปลูก ( X1),
จานวนเมล็ดพั นธุ์ที่ใช้ป ลูก (X2), ค่าปุ๋ย (X3), ค่ายาฆ่าแมลง (X4), ค่าแรงงาน (X5), ค่าเมล็ดพั นธุ์ (X6) และวิธีปลู ก (L) และ
ตัวแปรตามคือปริมาณผลผลิตข้าว (Y) ซึ่งพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันแสดงดังตารางที่2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
X1
X2
X3
X4
Y 0.923* 0.862* 0.033
0.185
(0.000) (0.000) (0.841) (0.254)
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือค่า P – value
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

X5
-0.406*
(0.009)

X6
0.024
(0.881)

จากตารางที่ 2 เมื่ อพิ จารณาค่ าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ข องเพีย ร์สันระหว่างตั วแปรอิ สระและตั วแปรตาม พบว่ า
เนื้ อที่ เพาะปลู ก (X1) และปริมาณผลผลิ ต ข้ าวของเกษตรกร (Y) มี ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ส หสั มพั นธ์ ข องเพี ย ร์ สั น เท่ ากั บ 0.923
แสดงว่ า เนื้ อ ที่ เพาะปลู ก (X1) และปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วของเกษตรกร (Y) มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ในระดับค่อนข้างสูง อธิบายได้ว่าเมื่อเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
จานวนเมล็ ด พันธุ์ ข้าวที่ ใช้ ป ลูก (X2) และปริ มาณผลผลิ ต ข้าวของเกษตรกร (Y) มี ค่าสัมประสิ ท ธิ์ส หสัมพั นธ์ข อง
เพียร์สัน เท่ากับ 0.862 แสดงว่า จานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก (X2) และปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร (Y) มีความสัมพันธ์
เชิ ง เส้ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในระดั บ ค่ อ นข้ างสู ง อธิ บ ายได้ ว่ าเมื่ อ จ านวนเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ าวที่ ใ ช้ ป ลู ก เพิ่ ม ขึ้ น จะส่ ง ผลให้
ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ค่าปุ๋ ย (X3) และปริ มาณผลผลิ ต ข้ าวของเกษตรกร (Y) มี ค่ าสั มประสิท ธิ์ส หสั มพั นธ์ข องเพี ย ร์สั น เท่ ากั บ 0.033
แสดงว่า ค่าปุ๋ย (X3) และปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร (Y) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างต่า
อธิบายได้ว่าเมื่อค่าปุ๋ยเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ค่ า ยาฆ่ า แมลง (X4) และปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วของเกษตรกร (Y) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
เท่ ากั บ 0.185 แสดงว่า ค่ ายาฆ่ าแมลง (X4) และปริ มาณผลผลิ ต ข้ าวของเกษตรกร (Y) มี ค วามสั มพั นธ์ เชิ งเส้นในทิ ศ ทาง
เดียวกันในระดับค่อนข้างต่าอธิบายได้ว่าเมื่อค่ายาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ค่าแรงงาน (X5) และปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร (Y) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.406
แสดงว่า ค่าแรงงาน (X5) และปริมาณผลผลิต ข้าวของเกษตรกร (Y) มีความสัมพันธ์เชิง เส้นในทิศ ทางเดีย วกัน ในระดั บต่ า
อธิบายได้ว่าเมื่อค่าค่าแรงงานเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกรลดลง
ค่ า เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว (X6) และปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วของเกษตรกร (Y) มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
เท่ ากับ 0.024 แสดงว่า ค่าเมล็ด พันธุ์ข้ าว (X6) และปริมาณผลผลิตข้ าวของเกษตรกร (Y) มี ความสั มพันธ์เชิงเส้ นในทิ ศทาง
เดียวกัน ในระดับค่อนข้างต่า อธิบายได้ว่าเมื่อค่าปุ๋ยเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
เมื่ อ ท าการทดสอบว่ า ตั ว แปรใดบ้ า งมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ต่ อ ปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วของเกษตรกร พบว่ า
เนื้ อที่ เพาะปลู ก จานวนเมล็ ด พั นธุ์ข้ าวที่ ใช้ ป ลู ก และค่ าเมล็ ด พั นธุ์ ข้ าวมี ค วามสั มพั นธ์ เชิง เส้ นกั บ ปริมาณผลผลิ ต ข้ าวของ
เกษตรกร (P-value < 0.05)
6.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร จะใช้วิธีการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ โดยนา
ปัจจั ยที่ คาดว่าจะส่ งผลต่ อปริมาณผลผลิ ตข้าวของเกษตรกร ได้แ ก่ เนื้อที่เพาะปลูก (X1), จานวนเมล็ ดพั นธุ์ที่ใช้ ปลู ก (X2),
ค่าปุ๋ย (X3),ค่ายาฆ่าแมลง (X4), ค่าแรงงาน (X5) และค่าเมล็ดพันธุ์ (X6) วิธีปลูก (Li) โดยกาหนดให้วิธีปลูกด้วยแรงงานคน = 0
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และวิธีปลูกด้วยเครื่องปักด า = 1 โดยใช้หลักการ Enterในการคั ดเลื อกตัวแปรเข้ าสมการแต่เนื่องจากมีตัวแปรบางตัวแปร
เท่านั้นที่มีนัยสาคัญทางสถิติ จึงนาเฉพาะตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติไปสร้างสมการถดถอย ซึ่งได้สมการที่เหมาะสมสาหรับ
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร คือ
Yˆ  3,851.66  897.11X 1  45.75X 2  22.26 X 6

จากสมการถดถอยข้างต้นอธิบายได้ ดังนี้
ถ้ าเนื้ อที่ เ พาะปลู ก (X1) เพิ่ มขึ้ น 1 ไร่ จะท าให้ ป ริ มาณผลผลิ ต ข้ าวของเกษตรกร(Y) เพิ่ มขึ้ นโดยเฉลี่ ย 897.11
กิโลกรัม โดยที่จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก (X2) และค่าเมล็ดพันธุ์ (X6) คงที่
ถ้าจานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก (X2) ลดลง 1 กิโลกรัม จะทาให้ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร (Y) เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
45.75 กิโลกรัม โดยที่เนื้อที่เพาะปลูก (X1) และค่าเมล็ดพันธุ์ (X6) คงที่
ถ้าค่าเมล็ดพันธุ์ (X6) เพิ่มขึ้น 1 บาท จะทาให้ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร (Y) เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 22.26 กิโลกรัม
โดยที่เนื้อที่เพาะปลูก (X1) และจานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก (X2) คงที่
โดยที่เนื้อที่เพาะปลูก, จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก และค่าเมล็ดพันธุ์สามารถใช้อธิบายปริมาณผลผลิตข้าวของ
เกษตรกร ได้ร้อยละ 87.6

7. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจ จัยที่มีผลต่อผลิตข้าวของเกษตรกร
และเพื่อสร้างสมการถดถอยในการพยากรณ์ผลผลิตข้าวของเกษตรกร ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมโดยกลุ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง โดยเป็นข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก จานวนเมล็ดพันธุ์ ที่ใช้ปลูก ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง
ค่ าแรงงาน ค่ าเมล็ ด พั น ธุ์ วิ ธี ป ลู ก และปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วของเกษตรกร ในช่ ว งปี 2559 – 2560 จ านวน 40 ราย
หลังจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร
สรุปได้ดังนี้
7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
พบ ว่ า ปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วของเกษตรกร โดยเฉลี่ ย เท่ ากั บ 8,678 โดยมี เ นื้ อที่ เ พาะป ลู ก โดยเฉลี่ ย
เท่ากับ 15.90 ไร่ มีจานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก โดยเฉลี่ยเท่ากับ 146.60 กิโลกรัม ใช้ค่าปุ๋ย โดยเฉลี่ยเท่ากับ 494.23 บาท
ใช้ค่ ายาฆ่ าแมลง โดยเฉลี่ ยเท่ ากั บ 262.23 บาท ใช้ค่ าแรงงาน โดยเฉลี่ ย เท่ ากั บ 5,435.05 บาท และมี ค่ าเมล็ ดพั นธุ์ข้ าว
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 223.45 บาท
7.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิต
ข้าวของเกษตรกร
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
เพี ย ร์ สั น พ บ ว่ า เนื้ อ ที่ เพ า ะ ป ลู ก (X1 ) แ ล ะ จ าน วน เม ล็ ด พั น ธุ์ ข้ าว ที่ ใช้ ป ลู ก (X2) มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ
ปริมาณผลผลิ ตข้าวของเกษตร (Y) ในระดับค่ อนข้างสูง ค่าปุ๋ ย (X3) ค่ ายาฆ่าแมลง (X4) ค่าเมล็ด พันธุ์ (X6) และวิธีป ลูก (L)
มีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร (Y) ในระดับค่อนข้างต่า และค่าแรงงาน (X5) มีความสัมพันธ์กับปริมาณ
ผลผลิตข้าวของเกษตรกร (Y) ในระดับต่า
โดยสมการที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร คือ
Yˆ  3,851.66  897.11X1  45.75X 2  22.26X 6

ซึ่งการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.876 นั่นคือเนื้อที่เพาะปลูก จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก
และค่าเมล็ดพันธุ์ สามารถอธิบายความผันแปรของปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตร ได้ร้อยละ 87.6 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12.4
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ที่ไม่ได้นามาพิจารณา
7.3 การประยุกต์ใช้สมการถดถอย
การป ระยุ ก ต์ ใช้ สมการถด ถอย โดย เลื อกข้ อ มู ลปั จจั ย ที่ มี ผลต่ อป ริ ม าณ ผ ลผลิ ตข้ าวของเก ษต รกร
จานวน 1 รายจากข้อมูลทั้งหมด 40 ราย เพื่อประมาณค่าปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร (Y) จากสมการถดถอยที่เหมาะสม
และเปรียบเทียบค่าในการพยากรณ์กับค่าของข้อมูลจริง ว่ามีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่ ดังนี้
ตัวแบบสมการถดถอยที่เหมาะสม คือ
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Yˆ  3,851.66  897.11X1  45.75X 2  22.26X 6

ยกตัวอย่างเนื้อที่ เพาะปลูก (X1), จานวนเมล็ดพั นธุ์ที่ใช้ปลู ก (X2), ค่าเมล็ดพันธุ์ (X6) และปริมาณผลผลิต ข้าว (Y)
ของเกษตรกรตัวอย่างคนหนึ่งเป็นดังนี้
เนื้อที่เพาะปลูก (X1)
= 33
ไร่
จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก (X2)
= 248 กิโลกรัม
ค่าเมล็ดพันธุ์ (X6)
= 173 บาท
ปริมาณผลผลิตข้าว (Y)
= 15,114 กิโลกรัม
แทนค่าในตัวแบบสมการถดถอยจะได้
Yˆ  3,851.66  897.11(33)  45.75(248)  22.26(173)

กิโลกรัม
จากการประมาณค่ า ปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วของเกษตรกร จากสมการถดถอยที่ เ หมาะสม พบว่ า เกษตรกร
คนนี้จะมี ปริ มาณผลผลิ ตข้ าว เท่ ากับ 18,257.95 กิโลกรั ม เมื่ อเปรียบเที ยบค่าพยากรณ์ ที่ ได้กับค่ าข้ อมู ลจริงที่ มีค่ าเท่ ากั บ
15,114 กิโลกรัมจะพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน
 18,257 .95

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร ได้แก่เนื้อที่เพาะปลูก จานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก
และค่าเมล็ดพันธุ์ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้
เนื้ อที่เพาะปลูก มีผ ลต่อผลผลิตข้ าวของเกษตร เนื่ องจากเนื้ อที่ เพาะปลูก คื อขนาดของเนื้ อที่ ที่ส ามารถเก็ บเกี่ย ว
ผลผลิตข้าวของเกษตรกร เมื่อเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย
จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก มีผลต่อผลผลิต ข้าวของเกษตรกร โดยถ้าใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกลดลง จะทาให้
ผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจากผลผลิตข้าวไม่ได้เป็นผลมาจากจานวนเมล็ดพันธุ์ที่มีจานวนมาก แต่มีผลจาก
การใช้ ป ริ ม าณเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ าวที่ เ หมาะสม หรื อการเลื อกใช้ เมล็ ด พั น ธุ์ ที่ ดี จึ ง จะสามารถท าให้ ผ ลผลิ ต เกษตรกรเพิ่ ม ขึ้ น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อนามั ย (2558) ที่ พ บว่ า ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลผลิ ต ข้ าว ได้ แ ก่ ประเภทพั น ธุ์ ข้ า ว
วิธีปลูก ปริมาณพันธุ์ข้าวการใช้ปุ๋ยเคมีฤดูกาลเพาะปลูกพื้นที่ชลประทาน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ค่าเมล็ ด พั นธุ์ มี ผ ลต่อผลิ ตข้ าวของเกษตรกรเนื่ องจากค่ าเมล็ ด พั นธุ์ คื อค่ า วัต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ข้าวของเกษตรกร
ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ดี มักมีราคาสูง ดังนั้นเกษตรกรจึงซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี จึงมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ผลผลิ ต ข้ า วของเกษตรกรเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ศุ ภ ศิ ว์ (2561) ที่ พ บว่ า ค่ า วั ต ถุ ดิ บ ค่ า แรง และ
ค่าใช้จ่าย ในการดาเนินการเพาะปลูกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลผลิตอย่างมีนัยสาคัญ

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
9.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
9.1.1 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนาผลการวิจัยที่พบว่าเนื้อที่เพาะปลูก จานวนเมล็ดพันธุ์ที่
ใช้ ปลู ก และค่าเมล็ด พันธุ์ มีผ ลต่อผลผลิต ข้าวของเกษตรกรไปแนะนาเกษตรกรในการเพิ่ มผลผลิต ข้าวของเกษตรกร ทั้ง นี้
เกษตรกรควรดูแลในส่วนต่าง ๆ ของการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
9.1.2 การเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ที่รวบรวมข้อมูลของเกษตรกรมาเพียง เนื้อที่เพาะปลูก จานวนเมล็ด
พันธุ์ที่ใช้ปลูก ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงานค่าเมล็ดพันธุ์ วิธีปลูก และปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร ปี 2559 – 2560
เท่านั้นจึงยังมีความผิดพลาดในการประมาณค่าผลผลิตข้าว เพื่อลดความผิดพลาดในการประมาณควรเพิ่มข้อมูลของเกษตรกร
ให้มากขึ้น
9.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มตัวแปรในการวิเคราะห์ เช่น ปริมาณของปุ๋ย, จานวนแรงงาน, ปริมาณยาฆ่าแมลง
และวิธีปลูก เพื่อสามารถประมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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10. กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจาสาขาวิชาสถิติทุกท่าน ที่ให้โอกาสทางการศึกษาและประสิทธิประสาทความรู้
ให้แก่ผู้วิจัยกระทั่งสาเร็จการศึกษา และขอขอบพระคุณเจ้าที่ประจาสาขาวิชาสถิติที่อานวยความสะดวกในการทางาน
ขอขอบพระคุณพนักงานในกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย ได้นาไปพัฒนา
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
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การวิเคราะห์ตัวแปรที่มผี ลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตของประชาชนใน
ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
Analysis of Influencing Variables Toward the Hypertension of People in
Thung Ngam District, Amphur Some Ngam, Lampang Thailand
สุภารัตน์ ภูสด* และ พิชญ์สินี ชมภูคา
ภาควิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*Corresponding Author: 58143910@g.cmru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อโรคความดันโลหิตสูง และเพื่อการสร้างสมการตัวแปรของการเกิดโรคความ
ดันโลหิตสูง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จานวน 316 ตัวอย่าง เลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t- test F-test Welch test สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์เพียร์สันและการ
วิเคราะห์สมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวีิ ผลการศึกษา
1. ที่ร ะดับ นัย สัญ 0.05 พบว่า ลักษณะส่วนบุค คลกับ ปัจจัย ที่มีอิท ธิพ ลต่อโรคความดันโลหิต สูง พบว่า อายุ
น้าหนัก ส่วนสูง ระดับความดันโลหิตตัวบน ระดับความดันโลหิตตัวล่างและจานวนชั่วโมงของการดูโทรทัศน์
แตกต่างจากกลุ่มของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อโรคความดันโลหิต คือ อายุ(X2) ส่วนสูง(X5) เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุข
(X11) โรคประจาตัว(X12) ระดับความดันโลหิตตัวบน(X13) จานวนชั่วโมงในการทางาน(X19) จานวนชั่ ง โมงการ
นอนพักผ่อนตอนกลางวั น(X22) ได้สมการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน ในตาบลทุ่งงาม
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
20.8560.046(X2 )0.065(X5 )2.650(X11)2.766(X12 )0.183(X13 )0.369(X19 )0.755(X22 )
คือ P(y)  e
20.8560.046(X2 )0.065(X5 )2.650(X11)2.766(X12 )0.183(X13 )0.369(X19 )0.755(X22 )
1 e
คาสาคญ: ตัวแปรที่มีอิทธิพล, โรคความดันโลหิต , การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวี
Abstract
Research to study the factors that influence disease, high blood pressure and creating an equation
to equation is a disease of high blood pressure. Research instument is a questionnaire with a sample of 316
people selected stratified. Statistical data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test,
Welch test, Pearson product-moment correlation coefficient and Binary Rogistic Regression Analysis.
The study results are as follows:
1. At 0.05 level of Significance,Meet with a personal appearance factors that influence disease,
hypertension were age, weight, height, Systolic blood pressure, Diastolic blood pressure and the
number of hours of television viewing. Different from a group of persons with hypertension.
2. Variables that influence blood pressure are age (X2) The high section (X5). Officials associated
with the Agency.Public health (X11) Chronic Disease (X12) Systolic blood pressure (X13) The
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number of hours of work (X19). The number of hours of sleep in the day (X22) The equation
predicts the occurrence of hypertension
P(y) 

e

20.8560.046(X2 )0.065(X5 )2.650(X11 )2.766(X12 )0.183(X13 )0.369(X19 )0.755(X22 )

1 e

20.8560.046(X2 )0.065(X5 )2.650(X11)2.766(X12 )0.183(X13 )0.369(X19 )0.755(X22 )

Keywords: Variables that influence, Hypertension, Binary Rogistic Regression Analysis

1. บทนา
โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุหนึ่งที่สาคัญททาให้ประชากรทั่วโลกตายก่อนวัยอันควร และเป็นปัญ หาที่ กาลั งมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงจะไม่ มีสั ญ ญาณ
เตือนหรืออาการแสดงให้เห็น จึงมักจะถูกเรียกว่าเป็น “ฆาตกรเงียบ (Silent killer)” ผู้ป่วยจานวนมากเป็ นโรคนี้ โ ดยที่ ไม่
รู้ตัวมาก่อนว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง หากไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทาให้เพิ่มความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่ มขึ้ นเป็ น
สองเท่า และความเสี่ยงของโรคหลอดเลื อดสมองเพิ่มขึ้ นเป็นสี่เท่า (กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข สานักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค, 2561)
จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 ล้านคน หรือร้อย
ละ 12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด ทั้งยังมีผลสูญเสียปีสุขภาวะ 57 ล้านปีหรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของ DALYs จานวนผู้ที่
มี ค วามดั นโลหิ ต สู ง ทั่ วโลกพบว่ ามี จ านวนเกื อ บถึ ง พั นล้ า นคน ซึ่ ง สองในสามจะอยู่ ใ นประเทศก าลั ง พั ฒ นา และมี ก าร
คาดการณ์ว่าจะมีความชุกของโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงเป็น 1.56 พันล้านคน ในปีพ.ศ. 2568 โดยสาเหตุส่ วน
ใหญ่มาจากปัจจัยการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปเช่น การมีกิจกรรมทางกายน้อย การบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลื อ
และไขมันสูง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งนามาสู่ภาระโรคที่เพิ่มขึ้น
ส าหรั บ สถานการณ์ ค วามดั น โลหิ ต สู ง ในประเทศไทย จากข้ อ มู ล ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า อัตราการป่ วยด้ วยโรคความดั นโลหิต สู ง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556 – 2560)
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 3,936,171 คน เป็ น 5,597,671 และจากข้ อ มู ล ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข อัต ราการป่ วยรายใหม่ ข องโรคความดั นโลหิ ต สู ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา(พ.ศ. 2558 – 2560)
เพิ่มขึ้นจาก 540,013 คน เป็น 813,485 คน และนอกจากนี้รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย
ปีพ.ศ. 2552 และ 2557 พบว่าความชุกของโรคความดันโลหิตสู งในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4
(ชายร้อยละ 21.5 และหญิงร้อยละ 21.3) เป็นร้อยละ 24.7 (ผู้ชายร้อยละ 25.6 และผู้หญิงร้อยละ 23.9)
สถานการณ์ ข องโรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ มี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น สมาพั น ธ์ ค วามดั น โลหิ ต สู ง โลก( World
Hypertension League) และสมาคมโรคความดั นโลหิตสู ง นานาชาติ (International Society of Hypertension) จึง ได้
ให้ความสาคัญในการเพิ่มการคัดกรองและยืนยันการวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูง เพื่อสร้างความตระหนั กต่ อสถานการณ์
โรคความดันโลหิตสูง และช่วยให้บรรลุ 9 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่ว่า ความชุกของภาวะ ความดั นโลหิ ต สู ง
ต้องลดลงร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2568 (กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2561).
จากความสาคัญและปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อการเกิด โรคความ
ดันโลหิตของประชาชนในตาบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง โดยการใช้ หลักการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
2.2 เพื่อสร้างสมการการเป็นโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง

3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1. ลักษณะส่วนบุคคลทาให้ระดับของความดันโลหิตแตกต่างกัน
3.2 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของประชาชนแตกต่างกัน
3.3 ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน ส่งผลต่อโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน
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แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ - อายุ - น้าหนัก -ส่วนสูง -รอบเอว - อาชีพ
- รายได้ - สถานภาพ - ระดับการศึกษา
- ระดับของความดันโลหิต
พฤติกรรมการใช้ชีวิตในประจาวัน
- ด้านการบริโภคอาหาร - ด้านการออกกาลังกาย
- ด้านสิ่งเสพติด - ด้านอารมณ์และความเครียด
- ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรคความดันโลหิตสูง
-

เป็นโรค
ไม่เป็นโรค

ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิต
ความดันโลหิต (blood pressure) หมายถึง แรงดันภายในหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิดจากการ ที่หัวใจบีบตัวฉีดเลือดที่
มีออกซิเจนและสารอื่นๆ เข้าสู่หลอดเลือดแดง เพื่อดันเลือดให้กระจายไปเลี้ยง ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งสามารถวัดค่าได้ 2
ค่า คือ ค่าสูงสุดของแรงดันโลหิตหรือความดันซิสโตลิก (systolic blood pressure) ซึ่งเป็นค่าวัดได้ขณะที่หัวใจบีบเลือดเข้า
สู่หลอดเลือดแดง ระดับที่ เหมาะสมของค่านี้ คือ น้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท และค่าต่าสุดของแรงดันโลหิต หรือความดัน
ได แอสโตลิก (diastolic blood pressure) เป็นค่าที่วัดในขณะที่หัวใจหยุดพักการบีบตัว ระดับค่าที่ เหมาะสม คือ น้อยกว่า
80 มิลลิเมตรปรอท
ส่วนความดันโลหิตสูง (Highpertension หรือ high blood pressure) หมายถึง ภาวะที่ ความดันโลหิตช่วงบนหรือ
ความดันซิสโตลิก มีค่าตั้งแต่ 140 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปและความดันโลหิต nช่วงล่างมีค่าตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ซึ่ง
ระดับค่าความดันโลหิตนั้นต้องสูงเกินปกติตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงชั่วคราว ความรุนแรงของความดันโลหิตสูงพิจารณาจากค่า
ความดั น ทั้ ง สองค่ า คื อ ความดั น ซิ ส โตลิ ก (systolic blood pressure) และความดั น ไดแอสโตลิ ก (diastolic blood
pressure)
ปฐญาภรณ์ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ใ นระดับ พอใช้, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต สูงที่ มีเ พศต่ างกั นมี พฤติ กรรมการดู แลตนเองไม่
แตกต่างกัน ส่วนผู้ป่วยที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติระดับ .05 และความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง เจตคติเกี่ยวกั บโรคความดันโลหิตสูง การเข้ารับบริการสุขภาพ การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแลการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ประเพ็ญพร และลัฆวี (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดั นโลหิตสูง ใน
ชุมชนกึ่งเมือง ผลการศึกษาพบว่าภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกันที่ส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพ
เพื่อออกแบบกิจกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สาหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เก็บข้อมูล โดยการสารวจ
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการทาแผนที่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เป็น
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เพศหญิงอยู่ในวัยสูงอายุไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ได้น้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ร้อยละ 58.3 มีโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูงร้อยละ 33.3 และอยู่ในระดับสูงปานกลางร้อยละ 66.7 มีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพไม่เหมาะสมในด้านการรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การออกกาลังกาย การใช้ยา และการมา
รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองไม่เพียงพอขาดทักษะและความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง การสนับสนุนของชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในหน่วยบริ การ
สุขภาพยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งสิ่งแวดล้อมในชุมชนยังเอื้อต่อการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่เหมาะสมของ
ผู้ป่วย
4.2 เอกสารทฤษฏีที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1) การทดสอบค่าเฉลี่ยประชาชน 2 กลุ่มใช้ t-test
เทคนิควิธีการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตั วอย่างหน่ิงกลุ่มกับประชากร
หรือเปรียบเทียบระหว่ างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่อาจมีความสัมพันธ์ กัน หรือเป็นอิสระต่อกันก็ได้โดยกลุ่มตัวอย่ิาง ต้องสุ่มมา
จากประชากรที่มีการแจกแจงปกติและทราบค่าความแปรปรวนของประชากร
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลจาแนกทางเดียว (One-way Anova) (พิชญ์สินี, 2558: 336-337) เป็นการ
ทดสอบหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ตัวแปรอิสระเป็นเชิงกลุ่ม มีกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(1) กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ
(2) ประชากรแต่ละกลุ่มเป็นอิสระกัน
(3) ความแปรปรวนของแต่ละประชากรเท่ากัน
(4) ข้อมูลเก็บรวบรวมได้จากค่าสังเกต ต้องเป็นข้อมูลมาตราช่วง (Interval Scale) หรือ มาตราอัตราส่วน
(Ratio Scale)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนดาเนินการ 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบ Assumption
1) สุ่มตัวอย่างแต่ละชุดสุ่มอย่างเป็นอิสระ
2) สุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ
3) ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรนโดยใช้สถิติ Levene’s test
สมมติฐาน
2
2
2
H0 : 12
...
2
3
i
H1 : มีความแปรปรวนของประชากรอย่างน้อย 2 กลุ่มที่แตกต่างกัน
สถิ ติ ท ดสอบ F  MSB , วิ เ คราะห์ สู ต รเดี ย วกั บ สถิ ติ F ในขั้ นที่ แต่ ข้ อมู ล ที่ นามาวิ เ คราะห์ ใ ห้ ค่ า 2Zij โดย
MSE
Zij = Xij - X

ขั้นที่ 2 ทดสอบค่าเฉลี่ยแบบ One-way Anova
2
1) สถิติทดสอบ F-test (F) เมื่อทดสอบพบว่า 2i
j
สมมติฐาน
...
H0 : 1
2
3
j ; j=1,2,3,…,k
H1: มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน
สถิติทดสอบ
F

MSB
MSE

2) สถิติทดสอบ Welch test (Fw) เมื่อทดสอบพบว่ามีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่
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สมมติฐาน

H0 : 1
...
2
3
j : j=1,2,3,…,k
H1: มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน

สถิติทดสอบ
1 k
'
 w j (X j  X )2
k  1 j1
Fw 
2(k  2) k  1   w j 2
1 2

 1  
k  1 j1  n j  1   w 

ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบเชิงช้อน (Mutiple Comparrisons) เมื่อขั้นที่ 2 ปฏิเสธ H0
สมมติฐาน H0 : i   j H1 : i   j
(1) กรณีตรวจสอบพบว่ าประชากร σ12  σ22  σ32  ...  σ2k ใช้ สถิติทดสอบ Scheffe’s Test
(2) กรณีตรวจสอบพบว่าประชากร σ2i  σ2j ใช้ สถิติทดสอบ Dunnett’s T3
3) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ
(1) ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรที่ระดับข้อมูลอยู่ในช่วง Interval Scale เป็นอย่างต่า กรณีที่ข้อมูลเชิงกลุ่มให้แปลงเป็นตัน
แปรหุ่น)dummy variable) ที่มีค่าเป็น 0 กับ 1 เท่านั้น
(2) ใช้เมื่อตัวแปรตาม (Y) เป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม มีเพียง 2 กลุ่มย่อย หรือมีค่าตัวแปรตามที่เป็นไปได้ค่า 2 ค่า คือ 0
กับ 1 เช่น Y = 1 คือ ลูกค้าซื้อสินค้า, Y = 0 คือ ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า
โมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ (binary logistic regression analysis model)
เนื่องจากตัวแปรตามมีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ดังนั้น ค่าพยากรณ์หรือค่าตัวแปรตามที่ได้จากสมการ
ต้นแบบจะไม่ได้ที่ 0 หรือ 1 พอดี จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ค่าเหล่านี้จะอยู่ในรูปของความน่าจะเป็น P(y)
Model เมื่อ x มีมากกว่า 1 ตัว

P(y) 

b b1X1 b2X2 ...bp Xp

e0

b b1X1 b2X2 ...bp Xp

1 e 0

โดยที่ P(y) คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ (y=1)
การทานายความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจของ case ใหม่ เมื่อทราบค่าตัวแปรอิสระ
ถ้า P(ของ case ใหม่) > 0.5 จะให้เป็น y = 1 หรือ เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ
ถ้า P(ของ case ใหม่)  0.5 จะให้เป็น y = 0 หรือ ไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ
ค่า 0.5 เป็นค่าความน่าจะเป็นที่ใช้เป็น Cutting Score ที่ผู้วิเคราะห์อาจจะกาหนดค่า 0.7 หรือ 0.4 หรือค่าอื่น ๆได้
แล้วแต่ผู้วิเคราะห์จะเห็นสมควรในแต่ละเรื่องที่จะโลจิสติกไปประยุกต์ใช้ การวิจัยครั้งนี้ใช้ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและตัวอย่างของประชากรแยกตามหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
จานวนประชาชน
1. บ้านแม่กึ๊ด
941
2. บ้านนาบอน
632
3. บ้านทุ่งงาม
816
4. บ้านมั่ว
1309
5. บ้านสาแล
854
6. บ้านดอนแก้ว
648
7. บ้านใหม่
415
8. บ้านดอนงาม
367
9. บ้านห้วยส้ม
311
10. บ้านแม่ตาใต้
278
11. บ้านทุ่งงามพัฒนา
619
รวม
7,190

กลุ่มตัวอย่าง
34
23
30
48
31
24
16
13
11
10
23
263

จากข้อมูลตารางที่ 1 ในการคานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ บุญชม (2535) ดังนี้
n  2 P(1  P)
e  P(1  P)
N
Z2
เมื่อ
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร
P แทน สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร โดยแทน P เท่ากับ 0.5
Z แทน ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่น โดยแทน Z เท่ากับ 1.65 (ระดับความเชื่อมั่น 90 %)
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ โดยแทน e เท่ากับ 0.5 หรือ 50%
ได้กลุ่มตัวอย่าง 263 คน
(2) การเก็บข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านทาการเก็บข้อมุลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
5.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้าหนัก รอบเอว รายรับ รายจ่าย
เป็นต้น
ตอนที่ 2 ความรู้เรื่องโรคความดั นโลหิตสูง จานวน 15 ข้อ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้ 0 คะแนน
คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยลักษณะข้อคาถามมี 2 ลักษณะ คือ ใช่กับไม่ใช่
โดยใช้ เ กณฑ์การประเมิ นความรู้ ใช้ เ กณฑ์ ป ระเมิ นของแบบอิ ง เกณฑ์ข องบลู ม (Bloom , 1971) โดยแบ่งระดับ
ความรู้ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับต่า
คือค่าคะแนนความรู้ ต่ากว่าร้อยละ 60
คะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 8
ระดับปานกลาง คือค่าคะแนนความรู้ ร้อยละ 60 - 79
คะแนนอยู่ระหว่าง 9 - 11
ระดับสูง
คือค่าคะแนนความรู้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนอยู่ระหว่าง 12 – 15
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้ชีวิตในประจาวัน จานวน 21 ข้อ จะประกอบด้วยคาถาม 5 ด้าน คือ ด้านการบริโภค ด้าน
การออกกาลังกาย ด้านสิ่งเสพติด ด้านอารมณ์และความเครียดและด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
จากเกณฑ์ ดั ง กล่ า ว ผู้ วิจัย ได้ กาหนดการแปลความหมายตามล าดั บ คะแนนประเมิ นระดั บ พฤติ กรรมก ารใช้
ชีวิตประจาวันของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 2.00
หมายถึง
ระดับต่า
คะแนนเฉลี่ย
2.01 – 3.00
หมายถึง
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
3.01 – 4.00
หมายถึง
ระดับสูง
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5.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
(1) หาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหาโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ 3 ท่ าน ได้ ค่ า IOC (Index of Item-Objective
Congruence) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปทุกข้อ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดที่ 0.50
(2) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.806
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.3.1 เก็บข้อมูล กลุ่ มทดลองใช้ เครื่ องมื อวิ จัยในการ (Pilot Survey) จานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถาม
5.3.2 เมื่อได้ขนาดตัวอย่าง เก็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อนามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานวิ จัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ประมวลและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ทาง
สถิติดังนี้
5.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน โดยใช้ สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.4.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่ิาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตสูงกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติอนุมาน ใช้สถิติ ttest F-test Welch test และทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้สถิติทอสอบ Scheffe’s Test โดยเลือกใช้สถิติดีงกล่าว
ตามเงื่อนไขผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนที่ใช้สถิติ Levene’s test
5.4.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน โดยใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับระดับ
ความดันโลหิตสูง โดยการคานวณหาค่ าสั มประสิ ท ธิ์ สหสั มพั นธ์ข องเพี ยร์สั น (Pearson Product-momemt Correlation
Coeffifient)

6. ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัด
ลาปาง
จากข้อมูลตารางที่ 2 พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 กลุ่มของผู้เป็นโรคความดันโลหิตมาจาก ปัจจัยต่อไปนี้
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล เรื่อง อายุ น้าหนัก ส่วนสูง ระดับความดันโลหิต ตัวบน และระดับความดันโลหิตตัวล่าง
ของกลุ่มของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงกับกลุ่มของผู้ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านกิจกรรม เรื่อง จานวนชั่วโมงของการดูโทรทัศน์ของกลุ่มของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงกับกลุ่มของผู้ไม่
เป็นโรคความดันโลหิตสูงแตกต่างกัน
ปัจจัยด้านการบริโภคอาหาร ได้แก่ ชอบรับประทานอาหารที่มีเส้นใยและชอบรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานของกลุ่ ม
ของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงกับกลุ่มของผู้ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง แตกต่างกัน
ด้านอารมณ์และความเครียด ได้แก่ ทากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มของผู้เป็นโรคความดันโลหิต
สูงกับกลุ่มของผู้ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง แตกต่างกัน
ด้านด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ชอบหงุดหงิด ราคาญบุคคลรอบข้างอยู่บ่อยๆของกลุ่มของผู้เป็นโรคความดั น
โลหิตสูงกับกลุ่มของผู้ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน จาแนกตามกลุ่มของผู้เป็นโรค
ความดันโลหิตสูง
กลุ่มของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ตัวแปร
t-test
p-value
ไม่เป็น
เป็น

X(S.D.)

ด้านลักษณะส่วนบุคคล
1. อายุ
49.33(10.36)
2. น้าหนัก
55.04(8.59)
3. ส่วนสูง (เซนติเมตร)
160.86(7.08)
4. ระดับความดันโลหิตตัวบน (มิลลิเมตรปรอท) 116.86(7.12)
5. ระดั บ ความดั น โลหิ ต ตั ว ล่ า ง (มิ ล ลิ เ มตร
75.78(7.12)
ปรอท)
ด้านกิจกรรม
6. จานวนชั่วโมงของการดูโทรทัศน์
1.32(0.48)
ด้านการบริโภคอาหาร
7. ชอบรับประทานอาหารที่มีเส้นใย
2.68(0.85)
8. ชอบรับประทานผลไม้ที่มีรสหวาน
2.58(0.74)
ด้านอารมณ์และความเครียด
9. ทากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว
2.62(0.72)
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. ชอบหงุดหงิด ราคาญบุคคลรอบข้างอยู่บ่อยๆ 2.47(2.71)

X(S.D.)

53.37(9.23)
57.08(6.82)
158.42(6.21)
125.58(12.01)

2.865**
2.024**
2.538**
5.608**

0.004**
0.045**
0.012**
0.000**

78.75(6.76)

3.031**

0.003**

1.52(0.56)

2.685**

0.009**

3.00(0.88)
2.90(0.85)

2.382
2.548

0.020**
0.013**

2.92(0.71)

3.001

0.003**

2.23(0.46)

2.617

0.009**

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชาชน จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
ลักษณะส่วนบุคคล
สถิติทดสอบ
p-value
ไม่เป็น
เป็น
X(S.D.)
X(S.D.)
อาชีพ
ไม่ได้ทางาน/แม่บ้าน,พ่อบ้าน
6.42
1.31
เกษตรกร
8.24
1.37
รับจ้าง
8.84
1.46
Fw=21.709** 0.000**
กิจการส่วนตัว/ค้าขาย
7.85
1.00
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9.67
0.52
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
8.05
1.64
ประถมศึกษา
8.16
1.31
มัธยมศึกษาตอนต้น
9.16
1.32
Fw=13.046** 0.000**
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
8.36
1.50
อนุปริญญา / ปวส.
7.6
0.97
ปริญญาตรี
9.67
0.52
จากข้อมู ล ตารางที่ 3 การเปรียบเที ยบอาชี พกั บ คะแนนความรู้เ กี่ ย วกั บ โรคความดั นโลหิต สู ง พบว่ า อาชี พ ที่ มี
คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง สูงสุดคือ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจเฉลี่ยเท่ากับ 9.67 รองลงมาคื อ อาชีพ
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รับจ้างเฉลี่ยเท่ากับ 8.84 และอาชีพที่มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ต่าสุดคือ อาชีพเกษตรกรเฉลี่ ย เท่ า กับ
8.24 จากผลการทดสอบทางสถิติโดยใช้ Welch-test พบว่า มีอย่างน้อย 1 อาชีพที่มีผลทาให้คะแนนความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรค
ความดันโลหิตสูง แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การเปรียบเทียบระดับการศึกษากับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ระดับการศึกษาที่ มีคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง สูงสุดคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรีเฉลี่ยเท่ากับ 9.67 รองลงมาคือ ระดับการศึ กษา
มัธยมศึกษาต้อนต้นเฉลี่ยเท่ากับ 9.16 และระดับการศึกษาที่มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ต่าสุดคือ ระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. เฉลี่ยเท่ากับ 7.6 จากผลการทดสอบทางสถิติโดยใช้ Welch-test พบว่า มีอย่างน้อย 1 ระดับ
การศึกษาที่มีผลทาให้คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อสร้างสมการการเป็นโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัด
ลาปาง
ตัวแปรที่ส่งผลต่อโรคความดันโลหิต (Y) ของประชาชน ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง คือ อายุ (X2)
ส่วนสูง (X5) เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุข (X11) โรคประจาตัว (X12) ระดับความดันโลหิตตัวบน (X13) จานวน
ชั่วโมงในการทางาน (X19) และจานวนชั่งโมงการนอนพักผ่อนตอนกลางวัน (X22)
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
X2
X5
X11
X2
1
X5
-0.090
1
X11
-0.160
-0.071
1
X12
0.216
-0.080
0.154
X13
0.090
0.004
-0.168
X19
-0.084
0.014
0.078
X22
-0.054
0.107
-0.005

X12

X13

X19

X22

1
0.236
-0.015
0.038

1
0.046
-0.018

1
-0.242

1

จากข้อมูลตารางที่ 4 พบว่า การตรวจสอบระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระแต่ละคู่ไม่มีคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงสามารถนาตัวแปรอิสระอิสระทุกตัวไปวิเคราะห์ความถดถอยโล
จิสติคได้
เมื่อนาไปสมการพยากรณ์ไปตรวจสอบพบว่า 1) การทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรที่ใช้ในสมการพยากรณ์ ใช้
สถิติ Chi-Square พบว่า Model Chi-Square = 159.0 หรือ sig. = 0.000 แสดงว่า ตัวแปรที่มีผ ลต่อ การเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 2) รูปแบบของการพยากรณ์ใช้สถิติ Nagelkerke R2 = 0.620 สรุปสมการนี้
สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 62.0 3) การทดสอบความเหมาะสมของสมการพยากรณ์ ทดสอบ
ด้ ว ย Hosmer and Lemeshow Test ซึ่ ง ค่ า Chi-Square=4.411 และค่ า sig. = 0.818 สรุ ป สมการถดถอยโลจิ ส ติ กใน
ขั้นตอนสุดท้ายมีความเหมาะสม
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกของสมการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน ในตาบลทุ่งงาม
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
X2
.046
.021
4.716
1
.030
1.047
X5
.-065
.033
3.840
1
.050
.937
X11
2.650
.544
23.732
1
.000
14.155
X12
2.766
.464
35.588
1
.000
15.894
X13
.183
.032
31.929
1
.000
1.200
X19
.369
.160
5.301
1
.021
1.447
X22
.755
.253
8.868
1
.003
2.127
Constant
-20.856
6.789
9.436
1
.002
.000
จากข้อมูลตารางที่ 4 ได้รูปแบบสมการพยากรณ์

20.8560.046(X2 )0.065(X5 )2.650(X11)2.766(X12 )0.183(X13 )0.369(X19 )0.755(X22 )
e
P(y) 
20.8560.046(X2 )0.065(X5 )2.650(X11)2.766(X12 )0.183(X13 )0.369(X19 )0.755(X22 )
1 e

พบว่าค่าคงที่ของโรคความดันโลหิตสูง (Y) เริ่มต้นมีผลมาจากปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรที่นามาวิ เ คราะห์ใ น
สมการพยากรณ์ เท่ากับ -20.856 โดยที่ทุกตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะอยู่ในรูปแบบสมการพยากรณ์และตัวแปรสามารถ
อธิบายความผันแปรในตัวแปรตามได้ ถึงร้อยละ 62.0 และความสั มพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์โดยที่ตัวแปร X2
,X11, X12,X13, X19, X22 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ Y แต่ X5 มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ Y

7. สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีอิทธิ พ ลต่ อโรคความ
ดันโลหิตสูง พบว่า อายุ น้าหนัก ส่วนสูง ระดับความดันโลหิตตัวบน ระดับความดันโลหิตตัวล่างและจานวนชั่ วโมงของการดู
โทรทัศน์ แตกต่างจากกลุ่มของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
คือ อายุ (X2) ส่วนสูง (X5) เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุข (X11) โรคประจาตัว (X12) ระดับความดันโลหิตตั วบน
(X13) จานวนชั่วโมงในการทางาน (X19) และจานวนชั่งโมงการนอนพักผ่อนตอนกลางวัน(X22)
ได้สมการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน ในตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม คือ
20.8560.046(X2 )0.065(X5 )2.650(X11)2.766(X12 )0.183(X13 )0.369(X19 )0.755(X22 )
P(y)  e 20.8560.046(X )0.065(X )2.650(X )2.766(X )0.183(X )0.369(X )0.755(X )
2
5
11
12
13
19
22
1 e

สมการนี้สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 62.0

8. อธิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตของประชาชนในตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริม
งาม จังหวัดลาปาง อภิปรายผลได้ดังนี้
ลักษณะส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความดันโลหิตตัวบน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ได้ แ ก่
อายุ และ รอบเอว ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรวลัย และคณะ ในปี 2554 ที่ได้ศึกษาปัจจัยทานายความดั นโลหิ ต
ของผู้ ป่ วยความดั น โลหิ ต สู ง ชนิ ด ไม่ ท ราบสาเหตุ อายุ ต่ ากว่ า 40 ปี ที่ อาศั ย ในจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ซึ่ ง พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความดัน โลหิตซิสโตลิกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ บุคลิกภาพ การอบรมเลี้ ย งดู ให้เข้ า สู่สั ง คม
และเศรษฐกิจของครอบครัว และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความดันโลหิต ซิสโตลิกอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ได้แก่
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกาลังกาย
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สมการพยากรณ์สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 62.0 (Nagelkerke R2)
สมการพยากรณ์สอดสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทัศนนท์ และ กมล ในปี 2558 ที่ได้ศึกษาการศึกษาสาเหตุ การ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่ งในประเทศไทย ซึ่งพบว่าตัวแปร ภาวะไขมันในเลื อดสูง เกิ น
ไม่ระบุบรายละเอียด, เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินไม่มีภาวะแทรกซ้อน, โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง , การมีเลนส์
เทียมในลูกตา, ผลการตรวจระดับน้าตาลในเลื อดหลัง อดอาหารผิดปกติ , ไตวายเรื้อรัง, ข้อเข่าเสืิอมปฐมภูมิสองข้า ง, การ
ตรวจติ ด ตามผลหลั ง การรั กษาภาวะอื่ นด้ วยการผ่ าตั ด , การเจริ ญ เกิ นของต่ อมลู กหมาก, โรคของระบบไหลเวี ย น และ
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งงอินซูลินร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา มีผลต่อใรคความดันโลหิตสูง

9. ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน
2) ควรมีการศึกษาการใช้การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ (Multiple Logistic Regression) เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้เป็นโรคความดันโลหิตได้หลายปัจจัย
3) ควรพัฒนางานวิจัยให้เ ป็ นงานวิจัยร่ วมระหว่างนั กส่ งเสริมสุขภาพกับ นั กสถิ ติ เพื่อให้ผลการวิจัยและผลการ
วิเคราะห์มีความสมบูรณ์ครอบคลุมปัจจัยต่างๆที่มีต่อโรคความดันโลหิตมากที่สุด
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การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Analysis of Influencing Variables Toward the Emotional Intelligence of Junior
Students in Government High School, Amphur Mueang, Chiang Mai Thailand.
หนึ่งฤทัย สอนทอง* และ พิชญ์สินี ชมภูคา
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*Corresponding Author: 5814947@g.cmru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างของระดับ ความฉลาดทางอารมณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ร ะดั บ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ข องนั กเรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาตอนต้ น สั ง กั ด โรงเรี ย นรั ฐ บาล ในเขตอาเภอเมื อง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขนาดตัวอย่าง 300 คน ใช้วิธีการสุ่มตั วอย่ างแบบแบ่ งชั้ นภู มิ สถิ ติ
วิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test Welch test การเปรียบเทีย บเชิ ง ซ้ อ นโดยวิ ธี
Scheffe’s และ Dunnett’s T3 วิเคราะห์การถดถอยและตรวจสอบรูปแบบสมการโดยใช้ Shapiro-Wilk Normality Test
Ramsey’s RESET Test , Durbin-Watson Test Breusch-Pegan Test และ Variance Inflation Factor (VIF)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า นักเรียนที่มีเ พศ โรคประจาตัว ความผิดปกติของร่างกายของนั กเรี ย น สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจาตัว ความผิดปกติทางร่างกายของบิดามารดา และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนของ
ผู้ปกครองต่างกัน และนักเรีย นที่มีร ะดับ ชั้นที่ศึกษาต่างกัน พบว่า มีอย่างน้อย 1 ระดับ ชั้นที่แ ตกต่างกัน จึง ทดสอบการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณ์รายคู่ โดยใช้สถิติ Scheffe’s Test
2. ตัวแปรที่มีผลต่ อความฉลาดทางอารมณ์ ของนั กเรี ยน คื อ เกรดเฉลี่ ย สะสม (X1) ความสั มพั นธ์ ใ นครอบครั ว คื อ
นักเรียนเกิดความสุขเมื่อได้พูดคุย กับพ่ อและแม่ใ นเรื่องที่ นักเรีย นสนใจ (X2) ความสัมพันธ์กับครูและเพื่ อน คือ นักเรียนมี
ความรู้สึกว่า เมื่อนักเรียนได้อยู่กับเพื่อนจะมีความสุขมาก (X3) เวลาในการทบทวนบทเรียน (X4) เวลาในการใช้ Social Media
(X5) การเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านของผู้ปกครอง (X6) คะแนนความเอาใจใส่ ดูแล ของผู้ปกครอง (X7) ได้สมการพยากรณ์ดังนี้
Yˆ  35.8571  2.2093X1  2.3767 X 2  1.7422 X 3  0.0529 X 4  0.1702 X 5  2.4137 X 6  0.1776 X 7

คาสาคัญ: การวิเคราะห์ตัวแปร, ความฉลาดทางอารมณ์, การวิเคราะห์การถดถอย
Abstract
This research aims to study the different levels of emotional intelligence and forecasting equation
level of Junior Students in Government High School, Amphur Mueang, Chiang Mai Thailand. A questionnaires
was used as a research tool to collect a sample of 300 people using the stratified sampling
scheme. Statistical methods for analysing data are percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test,
Welch test multiple comparisons by Scheffe's and Dunnett's T3 and regression analysis The Shapiro-Wilk
normality test Ramsey's RESET test, Durbin-Watson test Breusch-Pegan test and Variance inflation Factor
(VIF)
The study results are as follows:
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1. At 0.05 level of significance, male and female, Disorders of the student body, marital status,
education, occupation, physical diseases, disorders of the parents. And participation in community activities
of each of the parents. And students with different educational levels were found to have at least one
grade level is different. The test compares the average score of emotional intelligence in pairs by using
Scheffe’s test.
2. The variables that affecting a student's emotional intelligence is cumulative grade point average
(X1) family relationships is a happy when students talk to parents in regards to student interests (X2) is a
teacher and friend relationships with students are feeling that when students with friends will be very happy
(X3) some time to review the lessons (X4) in the use of Social Media (X5) participate in the parent's village
(X6) on the care of parent (X7) The equation is the following
Yˆ  35.8571  2.2093X1  2.3767 X 2  1.7422 X 3  0.0529 X 4  0.1702 X 5  2.4137 X 6  0.1776 X 7

Keywords: Analysis of variables, Emotional intelligence, Regression analysis.

1. บทนา
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) หรือ อีคิว (E.Q.) คือ ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การด าเนิน
ชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข (กรมสุขภาพจิต, 2543) ความฉลาดทางอารมณ์ของมนุษย์เรา ประกอบไปด้วย การ
ตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง การเข้าใจอารมณ์ความรู้สึ กของผู้ อื่น การควบคุมอารมณ์ของตนเองให้แสดงออกอย่างเหมาะสม
ถูกต้องตามกาลเทศะ และมีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่การประสบความสาเร็จในชีวิตและเป้าหมายที่เราวางไว้ แต่
เมื่อมนุษย์ต้องอยู่ในสังคมร่วมกั บผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ จึงมี ความสาคั ญต่อการดาเนิ นชีวิตของมนุ ษย์เราเป็ นอย่างมาก
เพราะเป็นทักษะที่ทรัพยากรมนุษย์ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องมี หากทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรใดมีความฉลาดทาง
อารมณ์ควบคู่ไปกับความฉลาดทางด้านสติปัญญาและมีคุณธรรมกากับ จะทาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่ างมี
ความสุข (โกศล, 2556)
ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดาเนินชีวิตของคนทั่วโลก ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มสาคัญ
ที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ นับตั้งแต่การเลี้ยงดูในครอบครัวและส่งผลต่อเนื่องไปถึงระบบโรงเรียน จึงจาเป็นที่จะต้ อง
ป้องกันปัญหาต่างๆ โดยการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี (กรมสุขภาพจิต , 2546: 26-31) เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
สาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ วัยรุ่น (Adolescence) เป็นวัยที่เชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงและ
การปรับตัวอย่างมากทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา วัยรุ่นตอนต้น อายุ 14-15 ปี คือ วัยรุ่นตอนกลาง อายุ 1618 ปี คือ วัยรุ่นตอนปลาย มีความรู้สึกเร็วต่อสิ่งเร้ารอบๆ ตัว ที่แตกต่างกันออกไป ส่วนมากมักแสดงออกไปในทางรุนแรง วัยรุ่น
ตอนต้น เป็นวัยที่ร่ างกายและจิตใจเริ่ มเปลี่ ยนจากวั ยเด็ กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จึงจัดว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ และเป็นวัยที่มีอารมณ์
รุนแรง แสดงออกทางอารมณ์อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีอารมณ์ไม่มั่นคง มีความเครียด หงุดหงิ ดรุนแรง จาเป็นมากที่ต้องทา
ความเข้าใจกับอารมณ์ของวัยรุ่น
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาว่ามีตั วแปร
อะไรบ้างที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนในช่วงวัยนี้ เพื่อผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองและ
นักเรียนเองในการวางแผนการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความฉลาดทางอารมณ์กับตัวแปรระดับส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2.2 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

NUCS 2019

หน้า P121

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

3. สมมติฐานงานวิจัย
3.1 ตัวแปรด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว ครูและเพื่อน มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนแตกต่างกัน
3.2 ตัวแปรด้านระดับส่วนบุคคล ตัวแปรด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว ครูและเพื่อน มีอิทธิพลต่อความผันแปรต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ข้อมูลตัวแปรระดับส่วนบุคคล
1) ด้านลักษณะของนักเรียน
- เพศ อายุ น้าหนัก ส่วนสูง ระดับชั้นที่ศึกษา
จานวนพี่น้อง วิชาที่กังวลที่สุด เกรดเฉลี่ย ฯลฯ
2) ด้านลักษณะของครอบครัว
- สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาของบิดามารดา
อาชี พ ของบิ ด ามารดา รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อนของ
ครอบครัว ฯลฯ

ความฉลาดทางอารมณ์
(เครื่องมือวัดจากทฤษฎีของโกลแมน ข้อมูลจาก
ผ่องพรรณ (2543))

ฯลฯ

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) หรือ อีคิว (E.Q.) คือ ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การด าเนิน
ชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข (กรมสุขภาพจิต, 2543)
แนวคิดและองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์
กรมสุขภาพจิต (2543) กาหนดองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ไว้ 3 ประการ ดังนี้
ด้านดี หมายถึง ความฉลาดในการควบคุมตนเอง รักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ด้านเก่ง หมายถึง ความฉลาดในการรู้จักตนเอง คิด ริเ ริ่มสร้างสรรค์ มีแ รงจูง ใจในตนเอง มุ่ง มั่นทาให้สาเร็จ
ตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านสุข หมายถึง ความฉลาดในการดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ประกอบด้วย ภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิต มี
ความสงบทางใจ
ลักษณะของความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์ มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) เป็นผลร่วมจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2) เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะอารมณ์ที่เจริญสมวัย (Maturity)
3) เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพแบบฉบับที่เป็นปกติวิสัยของบุคคลนั้น
4) ประเมินได้ในนัยของความเหมาะสม
5) มีหลายองค์ประกอบร่ วม (Multifactorial) ความฉลาดทางอารมณ์เป็ นผลมาจากการอบรมเลี้ย งดู สภาวะ
แวดล้อม วัฒนธรรม การเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การวัดความฉลาดทางอารมณ์
โกลแมน (Goleman) ได้สร้างแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วย ข้อคาถาม 10 ข้อ แต่ละข้อคาถาม
ผู้ตอบต้องระบุคาตอบที่กาหนดตามสถานการณ์จาลอง การวัดความสามารถทางอารมณ์ของโกลแมน มีความสัมพันธ์กับความ
เข้าใจผู้อื่นและการควบคุมอารมณ์ นากจากนี้มีเนื้อหาที่คาบเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สามของแบบทดสอบ MEIS ได้แก่ การจัดการ
กับอารมณ์ อย่างไรก็ตามมาตราวัดนี้ไม่ได้ใช้มากนักในงานวิจัย
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กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต เห็นว่าการวัด EQ ยังไม่มีแบบที่แน่นอนเป็นเพียงการประเมิน เพื่อให้มองเห็นความ
บกพร่องของความสามารถทางด้านอารมณ์ที่ต้องพัฒนาแก้ไข จึงได้พัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับคนไทย
โดยประเมินด้านหลัก 3 ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข ลักษณะขอแบบประเมิน มีคาถามทั้งหมด 52 ข้อ แบ่งออกเป็น ด้านดี
มีข้อคาถาม 18 ข้อ ด้านเก่ง มีข้อคาถาม 18 ข้อ และด้านสุข มีข้อคาถาม 18 ข้อ
ทาเปี ย (1999) ได้ ศึ กษาความสั มพั นธ์ ข องความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่ งวั ดด้ วยแบบส ารวจความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence Inventory: EQ) กับคะแนนเชาว์ปัญญา จากแบบทดสอบของโอลิส-เลนนอน (Olis-Lennon School
Ability Test) และตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา และด้านจานวน จากแบบทดสอบวัดความถนัดในการเรียน เกรด
เฉลี่ ย ภู มิ หลั ง เพศ และระดั บการศึ กษาของบิ ดามารดา ผลการศึ กษา พบว่ า คะแนนจากการวั ดความฉลาดทางอารมณ์ มี
ความสัมพันธ์กับคะแนนจากแบบทดสอบของโอลิส-เลนนอนกับคะแนนเชาว์ปัญญา และระดับการศึกษาของบิดามารดาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และเพศหญิงมีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์สูงกว่าเพศชายอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
สุ วิมล และ คณะ (2556: 19-29) การศึ กษาความฉลาดทางอารมณ์ ข องนั กศึ กษาปริ ญ ญาตรี คณะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษามีระดับความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับปกติ นักศึกษามี
ระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติทั้งในด้านดี ด้านเก่งและด้านสุข นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความฉลาดทาง
อารมณ์โดยรวมในรายด้ านอยู่ ในระดับปกติและไม่ มีความแตกต่ างกั น ยกเว้น องค์ ประกอบย่ อยด้ านความรั บผิ ดชอบ มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีระดับความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้ าน
อยู่ในระดับปกติและไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาชั้นปีการศึกษาต่างกัน มีระดับความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้านอยู่ ใน
ระดับปกติ ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในด้านการควบคุมตนเองสูงกว่าปกติและพบว่าชั้นปีการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับความฉลาด
ทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นองค์ประกอบด้านสุขไม่พบความแตกต่าง
อั จฉราวดี (2552) ศึ กษาระดั บความฉลาดทางอารมณ์ และปั จจั ยที่ มี ผลต่ อความฉลาดทางอารมณ์ ข องนั กเรี ย น
มัธยมศึกษาในโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จาแนกตาม อายุ ระดับชั้นที่ศึกษา โปรแกรมศึกษา สถานภาพสมรสของบิ ดา
มารดา ความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์กับครูและเพื่อน โดยปัจจัยที่ มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ จาแนก 3 ด้าน
คือ ด้านความดี ความเก่ง และความสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนศรียานุสรณ์
จังหวัดจันทบุรี จานวน 362 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่าลิเคิร์ท 5 ระดับ
ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ า
เอฟ (F-test) พบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน ศรียานุสรณ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความดี ความเก่ง และความสุข ปัจจัยที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาที่มีอายุ โปรแกรมศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และความสัมพันธ์กับครู และ
เพื่อนต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีระดับชั้นที่ศึกษาต่างกัน มีความฉลาดทาง
อารมณ์แตกต่าง กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1) การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มใช้ t-test เมื่อ n1,n2 ≥ 30
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลจาแนกทางเดียว (One-way Anova)
เป็นการทดสอบหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม มีกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(1) กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปรกติ
(2) ประชากรแต่ละกลุ่มเป็นอิสระกัน
(3) ความแปรปรวนของแต่ละประชากรต้องเท่ากัน
(4) ข้อมูลเก็บรวบรวมได้จากค่าสังเกต ต้องเป็นข้อมูลมาตราช่วง (Interval Scale) หรือ มาตราอัตราส่วน
(Ratio Scale)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนดาเนินการ 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบ Assumption
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(1) สุ่มตัวอย่างแต่ละชุดสุ่มอย่างเป็นอิสระ
(2) สุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจง
(3) ความเท่ากันของความแปรปรวนโดยใช้สถิติ Levene’s test
สมมติฐาน
H0 : 12  22  23  ...  2i
H1 : มีความแปรปรวนของประชากรอย่างน้อย 2 กลุ่มที่แตกต่างกัน
สถิติทดสอบ; W 
เมื่อ Zi 

(N  k) Σik1 Ni (Zi  Z ) 2

(k  1) Σik1Σ kj1 (Zij  Z j ) 2

1 Ni
Σ Zij
Ni j1

Z 

และ

เป็นค่าเฉลี่ยของ Zij สาหรับกลุ่ม i

1 k Ni
Σ Σ Zij เป็นค่าเฉลี่ยทั้งหมดของ Zij
N i1 j1

ขั้นที่ 2 ทดสอบค่าเฉลี่ยแบบ One-way ANOVA
(1) สถิติทดสอบ F-test (F) เมื่อทดสอบพบว่า 2i  2j
สมมติฐาน
H0 : μ1= μ2= μ3=…= μk
H1 : มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน
สถิติทดสอบ

(2) สถิติทดสอบ Welch Test (Fw) เมื่อทดสอบพบว่ามี
อย่างน้อย 2 กลุ่มที่ 2i  2j
สมมติฐาน
H0 : μ1= μ2= μ3=…= μj
H1 : มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน
สถิติทดสอบ

F



MSB
MSE

Fw



1 k
2
 w j (x j  x )
k  1 j1
2
2(k  2) k  1   w j 
1 2

 1  
k  1 j1  n j  1   w 

ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) เมื่อขั้นตอนที่ 2 ปฏิเสธ H0
สมมติฐาน
H0 : μi = μj H1 : μi ≠ μj โดยใช้สถิติทดสอบดังนี้
(1) กรณีตรวจสอบพบว่าประชากร 12  22  23  ...  2i
(2) กรณีตรวจสอบพบว่าประชากร 2i  2j
ใช้ Scheffe’s Test
ใช้ Dunnett’s T3
3) การวิเคราะห์สมการถดถอย
กาหนดวิธีการดาเนินการวิเคราะห์การถดถอย มีตัวแปรและขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบสมการถดถอยดังนี้
3.1) ตรวจสอบข้อมูลตัวแปรตาม มีการแจกแจงปรกติ โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk normality test
3.2) สร้างสมการพยากรณ์ สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของกลุ่มตัวอย่าง
Ŷ = b0 +b1 X1 +b2 X2 +…+bk Xk
3.3) การตรวจสอบข้อกาหนดหลังการวิเคราะห์การถดถอย
(1) ตรวจสอบการแจกแจงปรกติของค่าคลาดเคลื่อน โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk normality test
สมมติฐาน H0 : ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ
H1 : ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีการแจกแจงปรกติ
(2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นตรงโดยใช้สถิติ Ramsey’s RESET test
สมมติฐาน H0 : รูปแบบสมการถดถอยมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
H1 : รูปแบบสมการถดถอยไม่มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
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(3) ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนของแต่ละค่าสังเกตเป็นอิสระกันโดยใช้สถิติ Durbin-Watson test
สมมติฐาน H0 : ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันเอง
H1 : ค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง
(4) ตรวจสอบความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนคงที่โดยใช้สถิติ Breusch-Pagan test
สมมติฐาน H0 : ความแปรปรวนมีค่าคงที่เป็น Homoscedasticity
H1 : ความแปรปรวนมีค่าไม่คงที่เป็น Heteroscedasticity
(5) ตรวจสอบการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้สถิติ Variance Inflation Factor (VIF) ถ้าค่า VIF ของ
ตั ว แปรอิ ส ระต่ า งๆ มากกว่ า 4 จะถื อ ว่ า ตั ว แปรอิ ส ระนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรอิ ส ระอื่ น ๆ สู ง หรื อ เกิ ด
Multicollinearity
ค่า t ในการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
สมมติฐาน
สถิติทดสอบ
H 0 : βi = 0

t



b j  j
S(bj)

H1 : βi ≠ 0 ; i = 1 , 2,…., k

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการศึกษาโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 4 โรงเรียน จานวน 3,908 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
(1) ในการวิเคราะห์การถดถอยในรูปแบบการวิจัย แบบสหสัมพันธ์ ดังนั้นขนาดตัวอย่างต้องขึ้นอยู่กับตัวแปร
และตัวแปรที่นามาใช้วิเคราะห์ต้องไม่น้อยว่า 20 ตัวแปร จึงใช้กฎของ Rules of thumb โดยมีสูตรหาขนาดตัวอย่าง ดังนี้
n ≥ 50 + 8m
เมื่อ
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
m คือ จานวนตัวแปรที่อยู่ในกรอบแบบคิด ตามกรอบแนวคิดเบื้องต้น
ขนาดของตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 282 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าอย่างน้อยที่ต้องได้ 282 คน ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดของ
ตัวอย่างเป็น 300 คน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมากขึ้น โดยหลักการหาขนาดตัวอย่างจะทาให้
การวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องเวลาและงบประมาณ จึงใช้ตัวอย่างขนาด 300 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นไปตาม
สูตร n ≥ 50 + 8m
(2) ทาการสุ่มตัวอย่างสัดส่วนขนาดของตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน และแบ่งขนาดตัวอย่างแต่ละโรงเรียนเป็น
ระดับชั้น โดยได้กาหนดตามสัดส่วนขนาดของตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน จานวน 4 โรงเรียน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้น
ภูมิ
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการ
วิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ น้าหนัก ส่วนสูง จานวนพี่น้อง ระดับชั้นที่ศึกษา วิชาที่
กังวลมากที่สุด เกรดเฉลี่ย โรคประจาตัว ความผิดปกติของร่างกาย การเรียนเพิ่มเติม / การเรียนพิเศษ ฯลฯ
ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ข องนักเรีย นกับ ครอบครั ว เพื่อนและครู เครื่องมือวัด ของกรมสุข ภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2543 จานวน 10 ข้อ แบ่ง เป็นปัจจัย ด้านความสัมพัน ธ์ใ นครอบครัว จานวน 5 ข้อ และ ปัจจัย ด้า น
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ความสัมพั นธ์กับครูแ ละเพื่ อน จานวน 5 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า 4 ระดับ คือ จริงที่สุด
ค่อนข้างจริง จริงเป็นบางครั้ง ไม่จริงเลย
เกณฑ์การแปลความหมายระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว ครูและเพื่อน มีดังนี้
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
3.51 – 4.00
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัวระดับมากที่สุด
2.51 – 3.50
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัวระดับมาก
1.51 – 2.50
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัวระดับปานกลาง
1.00 – 1.50
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัวระดับน้อย
ความสัมพันธ์กับครูและเพื่อน
3.51 – 4.00
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์กับครูและเพื่อนระดับมากที่สุด
2.51 – 3.50
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์กับครูและเพื่อนระดับมาก
1.51 – 2.50
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์กับครูและเพื่อนระดับปานกลาง
1.00 – 1.50
คะแนนแสดงว่า มีความสัมพันธ์กับครูและเพื่อนระดับน้อย
ตอนที่ 3 ความฉลาดทางอารมณ์ (เครื่ อ งมื อ วั ด ตามทฤษฎีข องโกลแมน ของศาสตราจารย์ ดร.ผ่ อ งพรรณ
เกิ ด พิ ทั กษ์ ) มีตัวเลขระดับการประเมิน คือ 1 2 3 4
1
หมายถึง
ไม่จริงเลย
2
หมายถึง
ไม่ค่อยจริง
3
หมายถึง
ค่อนข้างจริง
4
หมายถึง
จริงเป็นที่สุด
มีข้อคาถามทั้งหมด 26 ข้อ คะแนนรวม 104 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ กาหนดเป็นช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้
1 – 50 คะแนน หมายความว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของท่านต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยควรได้รับ การ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาต่อไป
51 - 100 คะแนน หมายความว่า ท่านมีฐานของความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง
101-104 คะแนน หมายความว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง
5.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
(1) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดผู้เชี่ย วชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC (Index Of Item-Objective Congruence)
ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปทุกข้อ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดที่ 0.50
(2) หาความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.8829
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.3.1 เก็บข้อมูลกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try-out) จานวน 30 ชุด
(1) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
5.3.2 เมื่อได้ขนาดตัวอย่าง เก็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อนามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับงานวิจัยครั้ ง นี้ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป คือโปรแกรม R ประมวลผล และดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปและปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ด โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา ได้ แ ก่ วิ เ คราะห์ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
2. วิเคราะห์ ค วามแตกต่ างของความเครี ยดกับ ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คล โดยใช้สถิติ อนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และ
Welch test และทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนใช้ Scheffe's Test และ Dunnett’s T3
3. สร้างสมการพยากรณ์ โดยการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยแบบพหุคู ณ แบบเป็ น ขั้ นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis) และทดสอบค่ าสั มประสิ ท ธิ์ ข องปั จจั ย ที่ มีผ ลต่ อความฉลาดทางอารมณ์ โดยใช้ ส ถิ ติ t-test และ
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ตรวจสอบรู ป แบบการถดถอยโดยใช้ Shapiro-Wilk normality test, Ramsey’s RESET test Durbin-Watson test
Breusch-Pegan test และ Variance inflation Factor (VIF)

6. ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความฉลาดทางอารมณ์ กับตัวแปรระดับส่วนบุคคลของนักเรี ยน
ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ยของนักเรียนต่อตัวแปรด้านระดับส่วนบุคคล
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (Y)
นักเรียน
t/F-test
p-value
S.D.
X
ชาย
76.33
10.98
t = 0.556 0.408
หญิง
77.07
11.07
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
77.74
11.45
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
78.71
10.38
F = 5.627 0.004*
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
73.80
10.73
ไม่มีโรคประจาตัว
76.75
11.05
t = 0.969 0.328
มีโรคประจาตัว
77.46
11.04
ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย
76.78
10.99
t = 0.921 0.307
มีความผิดปกติทางร่างกาย
77.82
12.45
ไม่เรียนพิเศษ
76.79
11.12
t = 0.870 0.046*
เรียนพิเศษ
76.85
10.93
หมายเหตุ: ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากข้อมูลตารางที่ 1 พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เพศหญิงมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 77.07 ซึ่งมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 0.74 จากผลการทดสอบทางสถิติโดยใช้ t-test พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน
ระดับชั้นที่ศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
78.71 ซึ่งมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ร้อยละ 0.97 และ 4.91 จากผลการทดสอบทางสถิติโดยใช้ F-test พบว่า
มีอย่างน้อย 1 ระดับชั้นที่ศึกษา ที่มีผลทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ยแตกต่ างกัน
เมื่อทาการทดสอบคะแนนความฉาดทางอารมณ์กับระดับชั้นที่ศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์รายคู่ โดยใช้ สถิติ Scheffe’s Test ในระดับชั้นที่ศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์เฉลี่ยมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.966 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ยมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.940 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ยมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.907 แตกต่างกัน
โรคประจาตัวและความผิดปกติทางร่างกาย พบว่า นักเรียนที่ไม่มีโรคประจาตัวและไม่มีความผิดปกติ ท างร่ างกาย
มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน
การเรียนพิเศษ พบว่า นักเรียนที่เรียนพิเศษมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.85 ซึ่ง
มากกว่านั กเรี ยนที่ ไม่เรียนพิเศษ ร้อยละ 0.06 จากผลการทดสอบทางสถิติโดยใช้ t-test พบว่า นักเรียนที่ไม่เรียนพิเศษและ
นักเรียนที่เรียนพิเศษมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ย แตกต่างกัน
วัต ถุป ระสงค์ที่ 2 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ระดับความฉลาดทางอารมณ์ข องนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
โรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ตัวแปรที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน คือ เกรดเฉลี่ยสะสม (X1) ความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ นักเรียน
เกิดความสุขเมื่อได้พูดคุยกับพ่อและแม่ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ (X2) ความสัมพันธ์กับครูและเพื่อน คือ นักเรียนมีความรู้สึ กว่ า
เมื่อนักเรียนได้อยู่กับเพื่อนจะมีความสุขมาก (X3) เวลาในการทบทวนบทเรียน (X4) เวลาในการใช้ Social Media (X5) การ
เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านของผู้ปกครอง (X6) คะแนนความเอาใจใส่ ดูแล ของผู้ปกครอง (X7)
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวแปร
X2
X3
X4
X1
-0.0208
0.1298
0.0879
X2
0.2591
0.0817
X3
0.1188
X4
X5
X6
X7
Y
หมายเหตุ: ระดับนัยสาคัญ 0.05

X5
-0.0413
0.1457
0.2154
0.2130

X6
0.0400
0.1270
0.0164
-0.0981
0.0453

X7
-0.0430
-0.0197
-0.0271
-0.1471
0.0974
1.0000

Y
0.1318
0.2402
0.1958
0.0088
0.0122
0.1754
0.0245

จากข้อมูลตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ Y ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ X1 , X2 , X3,X4 , X5 , X6 และ X7
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์และการทดสอบ
ตัวแปร

b

SEb

t

R2

ค่าคงที่
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

35.8571
2.2093
2.3767
1.7422
-0.0529
-0.1702
2.4137
0.1776

2.8569
1.1123
0.7016
0.7310
0.5443
0.2009
0.9547
0.4214

9.537
1.986
3.387
2.383
-0.097
-0.847
2.528
0.421

0.3093

จากข้อมูลตารางที่ 3 ได้รูปแบบสมการพยากรณ์
Ŷ = 35.8571 + 2.2093X1 + 2.3767X2 + 1.7422X3 - 0.0529X4 - 0.1702X5 + 2.4137X6 + 0.1776X7
พบว่าค่าคงที่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เริ่มต้นมีผลมาจากตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่นามาใช้ในสมการ
พยากรณ์ เท่ากับ 35.8571 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานประมาณ 2.8569 เกรดเฉลี่ยสะสม (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เท่ากับ 2.2093 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานประมาณ 1.1123 โดยที่ทุกตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะอยู่ในรูปแบบสมการ
พยากรณ์และตัวแปรทั้งหมดร่วมกันอธิบายความผันแปรในคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ได้ 30.93 เปอร์เซ็นต์ หรือสมการถดถอยที่
สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้ได้ถูกต้องประมาณ 30.93 เปอร์เซ็นต์ และความสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์โดยที่ตัวแปร X1 ,X2 ,X3 , X6
และ X7 มีทิศทางเชิงบวกกับ Y แต่ตัวแปร X4 และ X5 มีทิศทางเชิงลบกับ Y ซึ่งหมายถึง ถ้านักเรียนมีการทบทวนหนังสือ (X4) น้อย
และมีการเล่น Social Media (X5) น้อย จะส่งผลให้ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน (Y) เพิ่มขึ้น
เมื่อนาสมการไปตรวจสอบพบว่า (1) ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk test (2) รูปแบบ
สมการเชิงเส้นตรง โดยใช้สถิติ Ramsey’s RESET test = 0.3569 (3) ค่าคลาดเคลื่อนของแต่ละค่าสังเกตเป็นอิสระกั น DurbinWatson test = 0.0773 สรุปค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (4) ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนคงที่ Breusch-Pagan
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test = 0.1661 สรุปค่าความแปรปรวนมีค่าคงที่เป็น Homoscedasticity (5) การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้สถิติ
Variance Inflation Factor (VIF)

7. สรุปผลการวิจัย
1. ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า นักเรียนที่มีเพศ โรคประจาตัว ความผิดปกติของร่างกายสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ ความผิดปกติทางร่างกายของบิดามารดา และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนของผู้ปกครองต่างกัน และนักเรียน
ที่มีระดับชั้นที่ศึกษาต่างกัน พบว่า มีอย่างน้อย 1 ระดั บชั้นที่แตกต่างกัน จึงทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์รายคู่ โดยใช้สถิติ Scheffe’s Test
2. ตัวแปรที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน คือ เกรดเฉลี่ยสะสม (X1) ความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ
นักเรียนเกิดความสุขเมื่ อได้พูดคุย กับพ่ อและแม่ใ นเรื่องที่ นักเรีย นสนใจ (X2) ความสัมพันธ์กับครูแ ละเพื่อน คือ นักเรียนมี
ความรู้สึกว่า เมื่อนักเรียนได้อยู่กับเพื่อนจะมีความสุขมาก (X3) เวลาในการทบทวนบทเรียนของนักเรียน (X4) เวลาในการใช้
Social Media ของนักเรียน (X5) การเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านของผู้ปกครอง (X6) คะแนนความเอาใจใส่ ดูแล ของผู้ปกครอง
(X7) ได้สมการพยากรณ์ดังนี้
Yˆ  35.8571  2.2093X1  2.3767 X 2  1.7422 X 3  0.0529 X 4  0.1702 X 5  2.4137 X 6  0.1776 X 7

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนต่อตัวแปรด้านระดับส่วนบุคคล โดยจาแนก
ตามเพศของนักเรียน พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สุ วิมล และคณะ (2556) ที่ ไ ด้ ศึ กษาความฉลาดทางอารมณ์ ข องนั กศึ กษาปริ ญ ญาตรี คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษามีระดับความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับ ปกติ พบว่า
นักศึกษามีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติทั้งในด้านดี ด้านเก่งและด้านสุขความฉลาดทางอารมณ์กับคะแนนเชาว์
ปัญญา จากแบบทดสอบของโอติส เลนนอน พบว่า นักเรียนที่มีระดับการศึกษาของบิดามารดาที่แตกต่างกัน มีความฉลาดทาง
อารมณ์โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
จากการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนต่อตัวแปรด้านระดับส่วนบุคคล โดยจาแนกตาม
การศึกษาของบิดาและมารดา พบว่า นักเรียนที่มีระดับการศึกษาของบิดาและมารดาต่างกันมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
เฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดโรงเรียน
รัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และค่าสัมประสิทธิ์ของสมการพยาการณ์ (b5) พบว่า ตัวแปร นักเรียนใช้
เวลากับ Social Media / Internet / TV (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม คือ คะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ (Y) โดยมีค่า r = 0.0122 แต่เมื่อสร้างสมการพยากรณ์ ได้ค่า b5 = -0.1702 ซึ่งในรูปสมการพยากรณ์พหุคูณ ค่า b5 มี
อิทธิพลต่อ Y ในเชิงลบ ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ของค่า r กับ ค่า b เป็นไปได้ถ้าความสัมพันธ์ X กับ Y เชิงบวก
แต่เมื่อสร้างสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณ ค่า b ของตัวแปร X อาจมีค่าเป็นลบตามสมการ ถ้ามีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร

r -r r
b1 = y1 y22 12
1-r12
9. ข้อเสนอแนะ

และ

r -r r
b2 = y2 y12 12
1-r12

1. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบในหลายโรงเรียนที่เป็นระดับโรงเรียนขนาดเดียวกัน หลายพื้นที่เขตการศึกษา
ศึกษาปัจจัยด้านเขตเมือง เขตชนบท และเรื่องอิทธิพลของสื่อต่างๆ ที่เข้าถึงนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นในการ
วิเคราะห์ผลการวิจัย
2. สถาบันหรือสถานศึ กษาควรมีการบูรณาการเนื้อหา เรื่องความฉลาดทางอารมณ์เข้ากับกิจกรรมด้านต่างๆ ของ
ผู้เรียน เช่น การรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ การมีความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้อื่นเมื่อได้รับมอบหมายให้
ทางานร่วมกัน
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3. ควรมีการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น อาชีพครู นักการเมือง แพทย์ พยาบาล ตารวจ
ทหาร ซึ่งสามารถนาเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่าง
ราบรื่น และประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานที่ดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ มที่ มี
จาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้ออาหาร
พร้อมทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้ อ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ระหว่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจานวน 200 คน ที่ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่ จาหน่ ายในร้ าน
สะดวกซื้อของนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จานวน 5 ถึง 8 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเฉลี่ยประมาณครั้งละ 40
ถึง 80 บาท อาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคมากที่สุดคือแซนด์วิชและน้าเปล่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
พฤติ กรรมด้ านความถี่ ใ นการบริ โ ภคแตกต่ างกั นเฉพาะ ชั้ นปี รายรั บ ต่ อเดื อน และที่ พั กอาศั ย ของนั กศึ กษา ส่ วนระดั บ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ มีต่อการเลือกซื้ออาหารพร้ อมทานและเครื่ องดื่มของนั กศึกษา ส่วนใหญ่
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านผลิตภัณฑ์ของอาหารและเครื่องดื่ม
คาสาคัญ: พฤติกรรมการบริโภค, ร้านสะดวกซื้อ, อาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ม
Abstract
The objectives of this study were to study and compare the consumption behaviors and opinion
level about marketing mix in buying selection in ready meals and beverages sold in convenience stores
between the personal information of the undergraduates in Silpakorn University, Nakhon Pathom. A sample
group of 200 students collected by the multi - stage stratified sampling. The questionnaires were the tool
in the research. The results found that most of students often bought food and beverages at 7-11 stores in
5 to 8 times per week. They approximately expended between 40 and 80 baht at a time. Sandwiches and
drinking water were popular ready meals and beverages. The hypothesis testing showed that the students
consumption frequency was varied by their years, earnings and places to live. There were statistically
significant difference in their opinions towards the food and drink products at the 0.05 level.
Keywords: Consumption behavior, Convenience store, Ready meal and beverage
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1.บทนา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของสังคมส่งผลทาให้การดาเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต เน้นความสะดวกและรวดเร็วเป็นหลัก นาไปสู่การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคจากร้านค้าปลีกหรือร้านสะดวก
ซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นสินค้าหลักที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อในร้านสะดวกซื้อ เพราะสามารถหาซื้อ
ได้ง่ายและรับประทานได้ทันที ทาให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญในด้านคุณภาพสิ นค้ า
มากกว่าการเน้นที่ปริมาณ รวมถึงเน้นความคุ้มค่าและยังเน้นในเรื่องของการให้บริการเป็นสาคัญอีกด้วย (อุบล และ ธีรเวท,
2556)
ในปัจจุบันการดารงชีวิตประจาวันของคนส่ วนใหญ่ไ ม่ว่าจะเป็นนั กเรียน นักศึกษา หรือวัยทางาน ล้วนแต่จะต้อง
แข่งขันกับเวลาเพื่อให้ทันกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จึงทาให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
เห็นได้อย่างชัดเจน คือ พฤติกรรมการบริโภคที่ เน้นในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว การเข้าถึงง่าย และต้องคานึงถึงราคาที่
สามารถจับต้องได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท าให้ ผู้บริโภคหั นมาเลื อกซื้ ออาหารและเครื่องดื่ มที่ มีจาหน่ ายในร้ านสะดวกซื้ อเพราะ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานอาหาร รวมถึงคุณค่าทาง
โภชนาการและรสชาติของอาหารที่ยังคงเดิม และจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มจึงเข้ามามี
บทบาทมากขึ้นและยังสามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ไม่ถนัดในเรื่องการทาอาหาร รวมทั้งด้านที่พักอาศัย เช่น ผู้ที่อาศัย
ภายในหอพักอาจจะไม่สะดวกต่อการประกอบอาหาร ทาให้ปัจจุบันร้านสะดวกซื้อจึงเข้ามามีบทบาทต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
โดยในปี 2560 (หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2560) ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในไทย (Chain Store) มี
ทั้งหมด 15,883 สาขา โดยในจานวนนี้ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ครองส่วนแบ่งการตลาดมากสุด รองลงมาคือ “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์
เพรส” และ “แฟมิลี่มาร์ท” (รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560 บริษัทซีพี ออล์ จากัด (มหาชน), 2560) ซึ่งอาหารพร้ อม
ทานและเครื่องดื่มจะเป็นที่นิยมในการเลือกซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เช่น อาหารจานเดียว ไส้กรอก แซนด์วิช ขนมขบเคี้ยว
ไอศกรีม เป็นต้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ าย
ในร้านสะดวกซื้อ และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้ออาหารพร้อมทาน
และเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การทดสอบของแมน-วิทนีย์ (Mann-Whitney Test)
การทดสอบของแมน-วิทนีย์ เป็นสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าตัวอย่างทั้งสองกลุ่มที่เป็นอิ สระ
กันมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเหมือนกันหรือไม่ และถ้าเกิดมีความแตกต่างของประชากรทั้ง 2 กลุ่มก็น่าจะเป็นความ
แตกต่างจากค่ากลางของข้อมูล ดังนั้นการทดสอบนี้ซึ่งเป็นการทดสอบที่เหมาะส าหรับใช้ใ นการเปรียบเทียบมัธยฐานของ
ประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน (ประหยัด, 2561: 31-33)
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ข้อมูลประกอบด้วยค่าสังเกตของตัวแปร X และ Y มีขนาดตัวอย่างขนาด n1 และ n2 ตามลาดับ
2. กลุ่มตัวอย่างสุ่มทั้ง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน
3. ตัวแปรทั้งสองเป็นตัวแปรต่อเนื่อง
4. ข้อมูลมีระดับการวัดในมาตราอันดับเป็นอย่างน้อย
5. การแจกแจงของประชากรทั้งสองกลุ่มมีลักษณะเหมือนกันยกเว้นพารามิเตอร์ตาแหน่งอาจแตกต่างกัน
สมมติฐาน
H0 : มัธยฐานของประชากรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
H1 : มัธยฐานของประชากรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน
ตัวสถิติทดสอบ
T S
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โดยที่

แทน ผลรวมของอันดับในตัวอย่างสุ่มจากประชากรกลุ่มที่ 1
n1 แทน ขนาดตัวอย่างกลุ่มที่ 1
เกณฑ์การตัดสินใจ จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อ p-value < α (ในงานวิจัยนี้กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.05)
ในกรณีที่ตัวอย่างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่า 20 การแจกแจงของตัวสถิติ T จะมีการแจกแจงแบบปรกติ
2.2 การทดสอบของครัสคัล-วอลลิส (The Kruskal-Wallis Test)
การทดสอบของคัสคัล-วอลลิสเป็นสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ ใช้เพื่อทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่าง k กลุ่ม (k>2) ที่ได้จาก k
ประชากร มีการแจกแจงเหมือนกันหรือไม่ หรืออาจใช้ทดสอบว่าตัวอย่าง k กลุ่ม มาจากประชากรที่มีมัธยฐานเท่ากันหรื อไม่
(ประหยัด, 2561: 94-95)
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ข้อมูลจากตัวอย่างสุ่ม k กลุ่มขนาด n1, n2 ,..., nk ตามลาดับ
2. หน่วยเป็นอิสระกันทั้งภายในตัวอย่างและระหว่างตัวอย่าง
3. ตัวแปรสุ่มเป็นแบบต่อเนื่อง
4. ข้อมูลมีระดับการวัดในมาตราอันดับเป็นอย่างน้อย
5. การแจกแจงของประชากรทั้ง k กลุ่มมีลักษณะเหมือนกันยกเว้นพารามิเตอร์ตาแหน่งอาจแตกต่างกัน
สมมติฐาน
H0 : มัธยฐานของ k ประชากรไม่แตกต่างกัน
H1 : มัธยฐานของประชากรอย่างน้อย 1 คู่แตกต่างกัน
ตัวสถิติทดสอบ
S

 12
H 
 N ( N  1)

โดยที่

k

Ri2 
  3( N  1)

i 

n
i 1

แทน ผลรวมของอันดับในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่
N แทน จานวนตัวอย่างทั้งหมด
ni แทน จานวนตัวอย่างในกลุ่มที่ i
เกณฑ์การตัดสินใจ จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อ p-value < α
Ri

(2)

i

3.วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่นามาใช้เพื่อศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามของนักศึกษาตัวอย่างจานวน 200 คน
จากประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่กาลังศึกษาระดับปริญ ญา
ตรีในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด ที่นั่งอยู่ในโต๊ะอาหารของโรงอาหารเพชรรัตน์ โรงอาหารยูเนียน และบริเวณเซเว่น
อีเลฟเว่นในมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน (Multi stage stratified sampling)
3.2 ขอบเขตการศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปี สังกัดคณะ รายรับต่อเดือน ที่พักอาศัยของนักศึกษา
ตัวแปรตอบสนอง คือ 1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้ อของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้งในการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
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การตลาดที่มีต่อการเลือกซื้ออาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อของนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน
ดังนี้ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่งเสริมการตลาด
การวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภค และ
ค่าใช้จ่ายในการบริโ ภคต่ อครั้ง ของอาหารพร้ อมทานและเครื่ องดื่ ม ที่ มีจาหน่ ายในร้ านสะดวกซื้ อ และระดับความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ
และด้านส่งเสริมการตลาด ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปรกติ จึงใช้สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ในการเปรียบเทียบค่ากลางของข้ อมูล
ในที่นี้ใช้ตัวสถิติแมน-วิทนีย์ และตัวสถิติครัสคัล-วอลลิส
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ (α) เท่ากับ 0.05
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS Version 18
3.4 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1. วิเคราะห์ข้อมูล ส่ วนบุคคลและพฤติ กรรมการบริโภคอาหารพร้ อมทานและเครื่ องดื่ มที่มีจาหน่ ายในร้ าน
สะดวกซื้อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ เป็นต้น
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้ อมทานและเครื่ องดื่มที่ มีจาหน่ ายในร้ านสะดวกซื้ อระหว่ าง
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม โดยใช้การทดสอบของแมน-วิทนีย์ และการ
ทดสอบของครัสคัล-วอลลิส
3. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อ อาหารพร้อมทานและ
เครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
โดยใช้การทดสอบของแมน-วิทนีย์ และการทดสอบของครัสคัล-วอลลิส

4. สรุปผลการวิเคราะห์
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวก
ซื้อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท พักอาศัยอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัย ความถี่ในการบริโภค
อาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อเฉลี่ย 5 ถึง 8 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเฉลี่ยประมาณ 40 ถึง 80 บาท
ต่อครั้ง ร้านสะดวกซื้อที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ เซเว่น อีเลฟเว่น ช่วงเวลาที่นิยมบริ โภคมากที่สุดทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
จะเป็นช่วงเย็น ระหว่างเวลา 16.00 - 20.00 น. อาหารพร้อมทานที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ แซนด์วิช เครื่องดื่มที่นิยมบริโภค
มากที่สุด คือ น้าเปล่า
การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ
ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้การทดสอบของแมน-วิทนีย์ และ การ
ทดสอบของครัสคัล-วอลลิส แสดงในตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมด้านความถี่ในการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ มที่มี
จาหน่ายในร้านสะดวกซื้อแตกต่างกันเฉพาะในด้านชั้นปี รายรับต่อเดือน และที่พักอาศัยของนักศึกษา ส่วนพฤติกรรมด้าน
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มของนักศึกษาระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล
ความถี่ในการบริโภค (ครั้ง/สัปดาห์)
ค่าใช้จ่ายในการบริโภค (บาท/ครั้ง)
ค่ามัธยฐาน
ค่าสถิติ
p-value ค่ามัธยฐาน
ค่าสถิติ
p-value
ข้อมูลส่วนบุคคล
แมน-วิทนีย์/
แมน-วิทนีย์/
ครัสคัล-วอลลิส
ครัสคัล-วอลลิส
เพศ
-0.432
0.666
-1.413
0.158
ชาย
5
60
หญิง
5
60
ชั้นปี
11.271
0.024
5.722
0.221
ปี 1
4
60
ปี 2
5
60
ปี 3
7
60
ปี 4
6
50
ปีอื่นๆ
7
60
สังกัดคณะ
7.217
0.125
5.428
0.246
อักษรศาสตร์
7
50
ศึกษาศาสตร์
5
50
วิทยาศาสตร์
5
60
เภสัชศาสตร์
7
52.5
วิศวกรรมศาสตร์
4.5
60
รายรับต่อเดือน
14.695
0.002
0.543
0.909
ไม่เกิน 5,000
5
60
5,001 - 10,000
7
60
10,001 – 15,000
7
60
15,001 – 20,000
10
60
ที่อยู่อาศัย
37.710
0.000
3.928
0.140
บ้าน
3.5
52.5
หอพักนอก
7
60
หอพักใน
5
60
ส่วนการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อ อาหารพร้อมทานและ
เครื่ องดื่ มที่ มีจาหน่ ายในร้านสะดวกซื้ อ ได้ แ ก่ ด้ านผลิ ต ภั ณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่ องทางการจั ดจาหน่ าย ด้ านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านส่งเสริมการตลาด ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
โดยใช้การทดสอบของแมน-วิทนีย์ และการทดสอบของครัสคัล -วอลลิส แสดงผลการวิเคราะห์เพีย งบางส่วนในตารางที่ 2
สามารถสรุปได้ดังนี้ ในด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบภาชนะบรรจุภั ณฑ์
การอยู่ชั้นปีที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของรสชาติอาหาร การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพของอาหาร
และยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ในด้านความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ นักศึกษาในคณะแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกั นใน
เรื่องของความสะอาดของผลิตภัณฑ์ การกาหนดวันที่ผลิต/หมดอายุของผลิตภัณฑ์ และรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์มีความ
สะดวกในการเปิด - ปิด นักศึกษาที่มีรายรับต่อ เดือนแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพของอาหาร นักศึกษาที่พักอยู่หอใน นอกมหาวิทยาลัย และพักที่บ้าน มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพของอาหาร และรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์มีความสะดวกในการเปิ ด - ปิด ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มของนักศึกษาระหว่างข้อมูล ส่ วน
บุคคล
ระดับความคิดเห็น

ด้านผลิตภัณฑ์
1.อาหารมีให้เลือกหลาย
ประเภท
2.อาหารมีความสะอาด
3.อาหารมีรสชาติที่ดี
4.อาหารกาหนดวันที่ผลิต/
หมดอายุ
5.ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
6.ยี่ห้อและความมีชื่อเสียง
น่าเชื่อถือ
7.รูปแบบภาชนะบรรจุ
ภัณฑ์มีความสะดวกในการ
เปิด - ปิด
ด้านราคา
1.ราคาคุ้มค่ากับคุณภาพ
อาหาร
2.ราคาคุ้มค่ากับปริมาณ
อาหาร
3.ราคาคุ้มค่ากับรสชาติ
อาหาร
4.ราคาคุ้มค่ากับความ
สะอาด
5.ราคาคุ้มค่ากับความ
สะอาด
6.ราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป
7.ราคาอาหารมีป้ายบอก
ชัดเจน
ด้านกระบวนการให้บริการ
1.ขั้นตอนการบริการมีความ
สะดวกรวดเร็ว
2.ขั้นตอนในการสั่งซื้อหรือ
การชาระถูกต้อง
3.ให้บริการลูกค้าตามลาดับ
ก่อนหลัง

ชั้นปี
ค่าสถิติ p-value

สังกัดคณะ
ค่าสถิติ p-value

รายรับต่อเดือน
ค่าสถิติ p-value

ที่พักอาศัย
ค่าสถิติ p-value

7.821

0.098

7.518

0.111

1.836

0.607

0.996

0.608

8.755
15.087
5.815

0.068
0.005
0.213

11.280
5.556
10.281

0.024
0.235
0.036

6.031
0.842
1.627

0.110
0.839
0.653

1.952
1.447
0.224

0.377
0.485
0.894

13.598
10.415

0.009
0.034

5.839
2.677

0.211
0.613

11.074
3.137

0.011
0.371

6.275
0.617

0.043
0.735

6.975

0.137

18.973

0.001

2.486

0.478

6.248

0.044

13.598

0.009

23.274

0.000

6.498

0.090

9.343

0.009

8.881

0.064

15.555

0.004

1.332

0.722

2.067

0.356

24.360

0.000

17.864

0.001

1.836

0.607

5.708

0.058

21.706

0.000

5.256

0.262

4.270

0.234

0.678

0.713

8.010

0.091

6.560

0.161

2.979

0.395

2.507

0.286

9.717
5.828

0.045
0.212

8.322
3.616

0.080
0.460

13.571
13.422

0.004
0.004

1.753
1.542

0.416
0.463

5.632

0.228

13.837

0.008

9.594

0.022

1.111

0.004

3.552

0.470

17.227

0.002

6.083

0.108

10.213

0.006

4.961

0.291

11.336

0.023

1.436

0.697

11.864

0.003

ความคิดเห็นด้านราคาของอาหารพร้อมทานและเครื่ องดื่มระหว่ างข้ อมู ลส่ วนบุคคล พบว่า นักศึกษาที่อยู่ชั้ นปี ที่
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มค่าของราคากับคุณภาพ รสชาติ ความสะอาดของอาหาร
และราคาที่ถูกกว่าร้านค้าทั่วไป การอยู่ในคณะแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น ที่แตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มค่าของราคา
กับคุณภาพ ปริมาณ และรสชาติอาหาร นักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของ

NUCS 2019

หน้า P136

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

ราคาที่ถูกกว่าร้านค้าทั่วไป และป้ายบอกราคาชัดเจน ที่พักอาศัยของนักศึกษามีผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของ
ความคุ้มค่าของราคากับคุณภาพอาหาร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ด้านกระบวนการให้บริการของร้านสะดวกซื้อ พบว่า นักศึกษาชายและหญิง ที่อยู่คนละคณะ มีรายรับต่อเดือน และ
ที่พักอาศัยแตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการบริการ นักศึกษาที่อยู่ในคณะ
และที่พักอาศัยที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการบริการ ความ
ถูกต้องแม่นยาในการสั่งซื้อหรือการชาระ และการให้บริการลูกค้าตามลาดับก่อนหลัง ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า นักศึกษาชายและหญิง ที่มีรายรับต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่ าง
กั นในเรื่ องการจั ด วางสิ นค้ าและสะดวกในการเลื อกซื้ อ นั กศึ กษาที่ อยู่ ใ นคณะแตกต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ในการเลื อกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในร้านสะดวกซื้อใกล้ที่พัก ที่แตกต่างกัน และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า นักศึกษาที่อยู่ในคณะแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องโปรโมชันของการขาย การประชาสัมพันธ์สินค้า การแนะนาการขายจากพนักงานขาย
และโฆษณาผ่านสื่อ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
4.2 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อม
ทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ มีต่อ
การเลื อกซื้ ออาหารพร้ อมทานและเครื่องดื่มที่ มีจาหน่ ายในร้ านสะดวกซื้ อ ของนั กศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร นครปฐม ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาส่วนใหญ่มักใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จานวน 5 ถึง 8 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ซึ่งใช้จ่ายต่อครั้ง 40 ถึง 80 บาท แซนด์วิชและน้าเปล่าเป็นอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ มที่นักศึกษานิยมบริโภคมาก
ที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมด้านความถี่ในการบริโภคแตกต่างกันเฉพาะ ชั้นปี รายรับต่อเดือน และที่พัก
อาศั ย ของนั กศึ กษา ส่ วนระดั บ ความคิด เห็ นเกี่ ย วกั บส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีต่อการเลื อกซื้ ออาหารพร้อมทานและ
เครื่องดื่มของนักศึกษา ส่วนใหญ่นักศึกษามีระดับความคิ ดเห็ นแตกต่ างกันอย่างมี นัยสาคั ญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ของอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาที่ต่างชั้นปี และมีรายรับต่อเดือนและที่พักอาศัยที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการบริโภคต่อสัปดาห์แตกต่างกัน ผู้ประกอบการควรจะคานึงถึงรายรับต่อเดือนและที่พักอาศัยของนักศึกษาในการ
จัดตั้งร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก เช่น ควรจัดตั้งร้านสะดวกซื้อใกล้ที่พักของนักศึกษา ส่วนระดับความคิดเห็นของนักศึกษาส่วน
ใหญ่ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยเฉพาะในด้ านผลิตภั ณฑ์ข องอาหารและเครื่องดื่ ม ได้แก่ ความสะอาด รสชาติ
คุณภาพ การกาหนดวันที่ผลิต/หมดอายุของอาหาร ส่วนในด้านกระบวนการให้บริการซึ่งได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการมีความ
สะดวกรวดเร็ว มีความแตกต่างกันในด้านชั้นปี สังกัดคณะ รายรับต่อเดือน และที่พักอาศัยของนักศึกษา ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรจะคานึงถึงในเรื่องของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการบริการของร้านสะดวกซื้อมากที่สุด
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
People Expectations and Satisfactions to Fundamental Structural
Development in Bantarn Municipality, Hot District, Chiang Mai
สุพรรษา อริวันนา* และ สุมิตรา ศรีชูชาติ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลบ้านตาล
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่ อการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล
บ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดย เปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงสร้างพื้ นฐาน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบบคมนาคม ด้านระบบน้า ด้านระบบ
ไฟฟ้า และด้านระบบกาจัดขยะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและกลุ่มตัวอย่ าง 350 ครัวเรือน
จากประชากรทั้ง หมด 10 หมู่บ้าน 2,108 ครัวเรือน สถิติที่ใช้ ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
เปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบ t–test, F–test และ Welch test การเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ LSD และ Dunnett’s T3
ผลการศึกษาพบว่า
1. ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ประชาชนมีระดับความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทุกด้านในระดับมากที่สุด
2. ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความพึงพอใจ
ระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบคมนาคม ด้านระบบน้า ด้านระบบกาจัดขยะ และมีความพึงพอใจปานกลาง 1 ด้าน คือ
ด้านระบบไฟฟ้า
การเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ทั้ง 4 ด้านมีความคาดหวังกับความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันมากที่สุดในด้านระบบไฟฟ้า รองลงมาด้าน
ระบบกาจัดขยะ ด้านระบบน้า และน้อยสุดด้านระบบคมนาคม
Abstract
This research aimed to study the expectations of people towards the development of the
infrastructure of Ban Tan Subdistrict Municipality, Hot District, Chiang Mai Province. To study the public's
satisfaction with the development of the infrastructure of Ban Tan Subdistrict Municipality, Hot District,
Chiang Mai Province and to compare the expectations and satisfaction of the people with the infrastructure
in BanTarn Subdistrict Municipality, Hot District, Chiang Mai Province 4 aspects: transportation system, water
system, electrical system And the waste disposal system The research instrument was a questionnaire
created by the researcher and a sample of 350 households from a total of 10 villages, 2,108 households.
Statistics used were percentage, mean, standard deviation. And comparison with statistics for t-test, F-test
and Welch test, pair comparison using LSD and Dunnett’s T3
The study results are as follows:
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1. At the significance level of 0.05, it was found that the people had the level of expectation
towards the development of the infrastructure of BanTarn Subdistrict, Hot District, Chiang Mai Province in
all aspects at the highest level.
2. At the level of significance 0.05, it was found that the people had satisfaction level with the
development of the infrastructure with satisfaction in 3 levels, namely transportation systems, water
systems, waste disposal systems. And have moderate satisfaction in 1 aspect: electrical system
3. Comparison of expectations and satisfaction of people found that all 4 aspects had different
expectations and satisfaction with statistically significant levels 0.05. Overall, the average is the most
different in the electrical system. Followed by waste disposal systems, water systems and minimal
transportation systems

1. บทนา
การปกครองท้ องถิ่ นเป็ นรูป แบบการปกครองที่ เ กิด จากระบบการกระจายอานาจการปกครองจากรั ฐบาลไปยั ง
ท้องถิ่นให้สามารถดาเนินกิจการใด ๆ ได้ตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนดการปกครองท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระของรัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะให้ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้ จริง ปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2550 ได้กาหนดสาระสาคัญเกี่ยวกับการกระจายอานาจในท้องถิ่นคือ ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้นและได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่รัฐบาลกระจายอานาจให้ประชาชนในเขตเทศบาลจัดการปกครองตนเอง เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถทากิจกรรมต่ าง ๆ ได้
โดยมีความเป็นอิสระปลอดจากการชี้นาของรัฐบาลมีความสามารถที่จะสนองความต้องการของพลเมืองในท้องถิ่นได้ (ประหยัด
และ อนันต์, 2524)
เทศบาลตาบล เป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบบริหารตามหลั กการกระจายอานาจ โดยรัฐบาลมอบ
อานาจให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองและจัดทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่นด้วยตนเองหรือ เรียกว่าเป็นการปกครองตนเองในท้องถิ่ นแนวความคิดให้มีการจัดปกครอง
ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องกันว่า รัฐบาลไม่สามารถสอดส่องดูแลและจัดบริการต่าง ๆ ให้กับท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตาม
เป้าหมายและเพียงพอกับความต้องการของราษฎรที่อยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ จึงสมควรที่รัฐบาลกระจายอานาจในการจัดบริ การ
บางอย่างไปให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น นอกจากนั้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การปกครองและบริหาร ยังเป็นรากฐานในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย เพราะจะเป็นการสอนให้ประชาชนรู้สึกว่า
ตัวเองมีส่วนได้ เสีย ในการปกครอง และเกิดความรู้ สึ กรับ ผิ ด ชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถื อเป็ นปั จจั ยส าคั ญของการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่เจริญแล้วนามาใช้ (วัชรินทร์, 2548)

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนกับความพึงพอใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
ตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

3. สมมติฐานการวิจัย
1. ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลใน
ด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ย พื้นที่อยู่อาศัย
บริการโครงสร้างพื้นฐาน
-ด้านระบบคมนาคม ด้านระบบน้า
ด้านระบบไฟฟ้า ด้านระบบกาจัดขยะ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต
เทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 ความหมายของความคาดหวังและความพึงพอใจ
สุรางค์ (2524) (อ้างถึงใน รักชนก, 2542) กล่าวว่าความคาดหวังคือ อันดับจุดหมายที่ตั้งไว้เป็นความคาดหวังที่น่าจะ
เป็นไปได้ ชีวิตของคนเราทุกคนย่อมขึ้นอยู่กับความคาดหวังด้วยกันทั้งสิ้น พฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลแสดงออกในปัจจุบัน เรา
ย่อมคาดหวังผลในอนาคต ฉะนั้นความคาดหวังจึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตของบุคคล
สุณีย์ (2525) (อ้างถึงใน รักชนก, 2542) ให้ความหมายของความคาดหวังที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตจริงของคนว่า ความคาดหวัง คือ การทานายเหตุการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง การคาดหวังจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็ นสิ่ง
ที่เราเคยมีประสบการณ์เดิมมาก่อน
เกวิทส์ (Geiwitz) (อ้างถึงใน ประเทือง, 2534) ได้กล่าวถึง ความคาดหวังว่า ความคาดหวังคือ ความเชื่อของมนุ ษย์
ที่ว่าถ้ามนุษย์ได้ประพฤติปฏิบัติในทางในทางหนึ่งแล้วเขาย่อมจะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ การที่ได้
ทราบถึงความคาดหวังของมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญต่อการที่เราจะทานายหรือพยากรณ์พฤติกรรมนั้น ๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าความคาดหวังนั้นไม่สมหวังหรือไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นจริง (Reality) เราก็จะทานายพฤติกรรมของคน ๆ นั้นได้ ค่านิยม
ที่มนุษย์มีผลต่อผลที่ได้จากความคาดหวังมักจะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและค่านิยมแห่งตนของมนุษย์ก็จาเป็นต่อการพยากรณ์
หรือทานายพฤติกรรมของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน
สแนดเลอร์ และ ลอร์เลอร์ (Nadler and Lawler), (อ้างถึงใน ประเทือง, 2534) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแต่ละ
บุคคล เช่น ภูมิหลัง ประสบการณ์ การศึกษา การฝึกอบรมทักษะ และอายุ เป็นต้นมีผลทาให้บุคคลมีทัศนคติ ความต้องการ
หรือความคาดหวังแตกต่างกัน
ทิฟพิน และ แม็คคอร์มิค (Tiff and Mcoormb, 1965; อ้างถึงใน วราภรณ์ , 2547) กล่าวว่ า ความพึงพอใจเป็ น
แรงจูงใจชองมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการตอนขั้นพื้นฐาน มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับ ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ และ
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ
วอลแมน (Wolman, 1973; อ้างถึงใน วราภรณ์, 2547:11) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก มีความสุขเมื่อ
คนเราได้รับผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายความ ต้องการ หรือแรงจูงใจ
พอดเตอร์ และ ลอร์เลอร์ ( Poter and lawler, 1975; อ้างถึงใน วราภรณ์, 2547) ได้ให้ความหมายชองความพึงพอใจไว้ว่า
แนวคิดหรือทัศนคติอย่างหนึ่งเป็น สภาวะรับรู้ในซึ่งเกิดจากความคาดหวัง
ศิ ริ พร (2538) กล่ าวว่ า ความพึ งพอใจผู้ รั บบริการเป็ นการแสดงออกถึ งความรู้ สึกในทางบวกของผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
สาคัญๆดังนี้
1) สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการสะดวกเมื่อผู้รับบริการมีความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่ อการ
ให้บริการ ทาเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการจึงเป็นเรื่องสาคัญ
2) การส่งเสริมแนะนาบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่น
กล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวกหากตรงกับความเชื่อถื อที่มี ก็จะมีความรู้สึกดี กับบริการดังกล่ าว อันเป็น
แรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้
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3) ผู้ ใ ห้ บ ริ การ ผู้ ป ระกอบการ และผู้ ป ฏิ บั ติ การล้ วนเป็ นบุ ค คลที่ มีบ ทบาทส าคั ญ ต่ อการปฏิ บั ติ ง านบริ การให้
ผู้ รั บ บริ การเกิ ด ความพึ ง พอใจทั้ ง สิ้ น ผู้ บ ริ ห ารการบริ การที่ วางนโยบายการบริ ห าร โดยค านึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจได้ ง่ า ย
เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึงผู้รับบริการเป็นสาคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการ และสนองบริการ
ที่ผู้รับบริการต้องการ ความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสานึกของการบริการ
4) สภาพแวดล้ อมของการบริ การสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศของการบริ การที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อความพึง พอใจ
ผู้รับบริการมักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ย วข้ องกับการออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่ ง
ภายใน
5) ขบวนการบริการ มีวิธีนาเสนอบริการในขบวนการบริหารเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการมี
ความคล่องตัวและสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ
4.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สถาบันวิถีใหม่ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550 ได้กล่าวไว้ว่า“น้าไหลไฟสว่างทางดี”เป็ นตัว
บ่งชี้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการหรือ
ที่เรียกว่า“โครงสร้างพื้นฐาน”ของชุมชนวันนี้ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาการสารวจความต้องการบริการสาธารณะของ
ประชาชนหรือลองรวบรวมและประมวลข้อมูลการร้องเรียน ข้อเรียกร้องของประชาชนเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ก็จะพบว่า
การบริการสาธารณะที่ป ระชาชนต้ องการให้ สร้ างหรื อซ่ อมบ ารุ งรั กษาเร่ง ด่ วนลาดับ แรกๆ ยังคงเป็นเรื่องสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ เช่น ถนน สะพาน ทางดิน ทางระบายน้า น้าประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง สวนสาธารณะ คูคลองส่งน้า เป็นต้ น ซึ่งก็
เหมือนๆ กับที่เคยเป็นมากว่าครึ่งศตวรรษ จะต่างกันก็เฉพาะส่วนปลีกย่อย เช่น วันนี้ข้อเรียกร้องส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้ซ่อม
บารุงรักษาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้มีคุณภาพดีใช้การได้ แทนที่จะเรียกร้องให้ก่อสร้างใหม่
ดังเช่นแต่ก่อนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนนับเป็นเรื่องสาคัญที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนโดยตรง สิ่งที่ประชาชนมองเห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดก็คือ การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากการดาเนิ นการ
ก่ อสร้ างจนแล้ วเสร็ จยั ง ต้ องดูแ ล บ ารุ ง รั กษา และปรั บ ปรุ ง โครงการต่ าง ๆ ที่ ไ ด้ จัด สรรงบประมานลงไปดาเนิ นการให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นการทาให้เงินภาษีของประชาชนได้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนด้วย
เช่นกัน
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จุฑามณี และคณะ (2556) ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาล
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนมพบว่า 1) ความคาดหวังของประชาชนจาแนกตามอายุและอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2)
ความพึงพอใจของประชาชนจาแนกตามอายุและอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของประชาชน จาแนกตามอายุและอาชีพ โดยรวมอายุแ ตกต่างกันมีความหวังที่แตกต่างกัน และอาชีพแตกต่างกันมีค วาม
คาดหวังที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนจาแนก
ตามอายุ และอาชีพ โดยรวมอายุแตกต่างกัน และอาชีพแตกต่างมีความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ 5) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชน พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
กิตติธัช (2546) ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่ อการให้บริ การด้านโครงสร้างพื้ นฐานขององค์ การบริหารส่ วน
ตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาทาให้ทราบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง และด้านประปา อีกทั้งระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนของแต่ละตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
ต่อไป
4.4 เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1. สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test เมื่อ n1,n2  30
3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลจาแนกทางเดียว (One-way Anova) เป็นการทดสอบหรือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม มีตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
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ทดสอบค่าเฉลี่ยแบบ One-way Anova
(1) สถิติทดสอบ F-test (F) เมื่อทดสอบพบว่า

2

2
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j

สถิติทดสอบ
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MSE

(2) สถิติทดสอบ Welch Test(Fw) เมือ่ ทดสอบพบว่ามีอย่างน้อย 2 กลุ่ม
2
ที่ 2i
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สถิติทดสอบ
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การเปรียบเทียบรายคู่
(1) กรณีตรวจสอบพบว่าประชากร 12 22 23 ...
ใช้สถิติทดสอบ (Least-Significant Different)
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(2) กรณีตรวจสอบพบว่าประชากร
ใช้สถิติทดสอบ Dunnett’s T3
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล 10 หมู่บ้าน และจานวน
ครัวเรือนทั้งหมด 2,108 ครัวเรือน
2. กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 10 หมู่บ้าน โดยการคานวณหาขนาดของตัวอย่างสาหรับการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร (สุรินทร์, 2550) จากสูตร
n0
n=
n
1+ 0
N

โดยที่

n
Z
d

แทน
แทน
แทน

เมื่อ

Z2S2
n0 = 2
d

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง N คือ ขนาดของประชากร
ค่าที่กาหนดจากค่าความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยต้องการซึ่งระบุเป็นร้อยละ
ค่าความคาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error )

S2

แทน ค่าความแปรปรวน
จากสูตร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จานวน 2,108 ครัวเรือน ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ได้ไม่เกิด 2 %
 2 
N= 2,108, Z2 = 1.96, S2 = 2.84, Y = 8.26, d = 
×8.26 =0.17
 100 

แทนค่า

n0

2
1.96   2.84 

=
 401.04
 0.17 2

n=

401.04
 337.01
1+0.19

ขนาดของตัวอย่างที่คานวณได้ 337 รัวเรือน ซึ่งเป็นค่าอย่างน้อยที่ต้องได้ 337 ครัวเรือน ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดของตัวอย่ าง
เป็น 350 ครัวเรือน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมากขึ้น จากขนาดตัวอย่างที่ได้ สุ่มตัวอย่างจาก
แต่ละหมู่บ้านโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิจากสูตร
nh =
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แทนค่า

Nh คือ จานวนครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้าน
N คือ จานวนครัวเรือนทั้งหมด
n คือ จานวนตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) โดยการสุ่มจากหน่วยที่
1 ถึงหน่วยที่ k และ ต่อจากนั้นจะเลือกตั วอย่ างต่ อไปทุก ๆ k หน่วย จนกระทั่งครบ ตามจานวนครัวเรือน ตามที่ต้องการ
หน่วยตัวอย่างที่จะถูกเลือกคือ หน่วยตัวอย่างที่ i , i+k , i+2k , i+3k ,…, i+(n-1)k
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากจากความคิดเห็นของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านตาล ซึ่งภายในแบบสอบถาม 1 ชุดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบส่วนที่สาคัญ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลบ้านตาล
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัดจากประเด็นการประเมิน 4 ด้านได้แก่ ด้านระบบคมนาคม ด้านระบบน้า ด้านระบบไฟฟ้า
และด้านระบบจัดเก็บขยะ
โดยส่วนสาคัญ ส่วนที่ 2 นี้ จะใช้สเกลของ หลุยส์ เธอร์สโตน (Thurstone’s Scale) ที่มีระดับการประเมินคาตอบ คือตัวเลข
ประเมิน 0  10
เกณฑ์ในการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็น กาหนดเป็นช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ (ชวลิต,
2548)
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 2.00 แปลความว่า มีระดับความพึงพอใจหรือความคาดหวังน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 4.00 แปลความว่า มีระดับความพึงพอใจหรือความคาดหวังน้อย
คะแนนเฉลี่ย 4.01 – 6.00 แปลความว่า มีระดับความพึงพอใจหรือความคาดหวังปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 6.01 - 8.00 แปลความว่า มีระดับความพึงพอใจหรือความคาดหวังมาก
คะแนนเฉลี่ย 8.01 – 10.00 แปลความว่า มีระดับความพึงพอใจหรือความคาดหวังมากที่สุด
5.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุ มเนื้ อหาสาระตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาจานวน 3 ท่าน เพื่อการพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ ซึ่งได้ค่า IOC
ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปทุกข้อ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดที่ 0.05
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิธีการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อถามระดับความพึงพอใจและความคาดหวังในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยสนใจ
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
4. สุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
5. นาแบบสอบถามไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่
6. นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติโดยนาข้อมูลที่เปลี่ยนเป็นรหัสเลข
มาดาเนินการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติดังนี้
1. การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Analysis)
เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ลักษณะทั่วไปโดยอาศัย การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์สถิติอนุมาน (Inferential Analysis)
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ศึกษาการการเปรียบเทียบการให้บริการของเทศบาลในแต่ละด้านของความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชน
โดยอาศัยวิธีทางสถิติ (Paired - Samples t- test)
ศึกษาข้อมูลทั่วไปกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล ตาบลบ้านตาล โดยอาศัย
วิธีทางสถิติ t – test ( Independent – Samples t – test ) เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ศึกษาความคาดหวังและความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลบ้านตาลเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่า
สองประชากรวิเคราะห์โดยใช้สถิติ F-test (One way ANOVA) วิเคราะห์ผลต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

6. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมของระดับความคาดหวัง ทั้ง 4 ด้าน
การให้บริการในแต่ละด้าน
S.D.
X
ระบบคมนาคม
9.16
0.63
ระบบน้า
9.33
0.54
ระบบไฟฟ้า
9.35
0.53
ระบบกาจัดขยะ
9.29
0.54

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากข้อมูลตารางที่ 1 ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านตาล ในภาพรวาม พบว่า
ประชาชนมีความคาดหวังด้านระบบฟ้าสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.35 รองลงมาเป็นด้านระบบน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.33 ด้าน
ระบบกาจัดขยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.29 และด้านระบบคมนาคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.16
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมของระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน
การให้บริการในแต่ละด้าน
ระบบคมนาคม
ระบบน้า
ระบบไฟฟ้า
ระบบกาจัดขยะ

X

6.66
6.49
5.67
6.23

S.D.
1.38
1.27
1.61
1.43

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากข้อมูลตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านตาลในภาพรวม
พบว่า ประชาชนมีพึงพอใจด้านระบบคมนาคมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.66 รองลงมาเป็นด้านระบบน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
6.49 ด้านระบบกาจัดขยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.23 และด้านระบบไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.67
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้า นตาล
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของเทศบาล
ในด้านต่าง ๆ
ด้านระบบคมนาคม
ด้านระบบน้า
ด้านระบบไฟฟ้า
ด้านระบบกาจัดขยะ
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ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
X (S.D.)

X (S.D.)

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

9.16(0.63)
9.33(0.54)
9.35(0.53)
9.29(0.54)

6.66(1.38)
6.49(1.27)
5.67(1.61)
6.23(1.43)

2.50
2.84
3.68
3.06

สถิติ
ทดสอบ
t
41.72
45.70
43.40
43.89

P-value
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
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จากข้อมูลตารางที่ 3 พบว่า การเปรียบเทียบระหว่างระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจจากผลการทดสอบ
ทางสถิติโดยใช้ t-test พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลของ
ทั้ง 10 หมู่บ้าน แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันมากที่สุดในด้านระบบไฟฟ้า รองลงมา
ด้านระบบกาจัดขยะด้านระบบน้า และน้อยสุดด้านระบบคมนาคม
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาล ทั้ง 10 หมู่บ้าน
X ( S.D.)
การให้บริการในด้านต่าง ๆ
ด้านระบบ
ด้านระบบ
ด้านระบบไฟฟ้า
คมนาคม
น้า
หมู่ที่1
7.18(1.22)
7.07 (0.79)
3.72 (0.44)
หมู่ที่2
4.55(0.68)
5.70 (0.43)
2.78 (0.35)
หมู่ที่3
4.69(0.78)
6.51 (0.55)
3.32 (0.34)
หมู่ที่4
4.84(1.73)
5.37 (1.84)
2.83 (0.11)
หมู่ที่5
5.52(0.63)
6.16 (0.56)
3.02 (0.28)
หมู่ที่6
7.82(0.79)
7.88 (0.79)
3.46 (0.50)
หมู่ที่7
5.41(1.33)
6.50 (0.68)
3.31 (0.38)
หมู่ที่8
6.05(1.49)
6.62 (0.57)
3.41 (0.39)
หมู่ที่9
5.52(0.63)
5.52(0.63)
7.22 (0.39)
หมู่ที่10
4.76(1.18)
6.49 (1.27)
4.12 (0.50)
21.07
สถิติทดสอบ F
31.85
18.64
P-value
0.000*
0.000*
0.000*

ด้านระบบกาจัด
ขยะ
7.33(1.15)
5.56(0.76)
6.18(0.61)
5.31(1.65)
6.32 (0.45)
4.85 (1.25)
6.23 (0.71)
6.72 (0.68)
6.79 (0.68)
8.12(1.29)
28.002
0.000*

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลของหมู่บ้านที่แตกต่างกันมีอย่างน้อย1หมู่บ้านที่ มี
ความพึงพอใจในแต่ละด้านแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หมู่บ้านต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน อย่างน้อย 1 คู่ที่ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น จึงได้ทา
การเปรี ย บเที ยบ ความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย เป็นรายคู่ ทั้ ง 4 ด้ าน โดยการทดสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ โดยวิ ธีข อง
Dunnett T3
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล ทั้ง 4 ด้าน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาล ทั้ง 4 ด้าน
ด้านระบบคมนาคม
ด้านระบบน้า
ด้านระบบไฟฟ้า
ด้านระบบกาจัดขยะ
รวม
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X

S.D.

สถิติ
ทดสอบ F

P-value

5.68
6.50
6.66
6.23
6.27

1.62
1.27
1.38
1.43
0.14

7.84

0.000*
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จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล ทั้ง 4 ด้านที่แตกต่าง
กันมีอย่างน้อย 1 ด้านที่มีความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงได้ทาการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ ทั้ง 4 ด้าน โดยการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD

7. สรุปผลการวิจัย
1. ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านตาลในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคาดหวัง
ด้านระบบฟ้าสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.35 รองลงมาเป็นด้านระบบน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.33 ด้านระบบกาจัดขยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
9.29 และด้านระบบคมนาคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.16
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านตาลในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีพึงพอใจ
ด้านระบบคมนาคมสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.66 รองลงมาเป็นด้านระบบน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.49 ด้านระบบกาจัดขยะ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.23 และด้านระบบไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.67
3. การเปรียบเทียบระหว่างระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจจากผลการทดสอบทางสถิติโดยใช้ t-test
พบว่ า ระดั บ ความคาดหวั ง และระดับ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มีต่ อการให้ บริ การของเทศบาลของทั้ ง 10 หมู่ บ้ าน
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันมากที่สุดในด้านระบบไฟฟ้า รองลงมาด้านระบบกาจัด
ขยะด้านระบบน้า และน้อยสุดด้านระบบคมนาคม
4. ความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลของหมู่บ้านที่แตกต่างกันมีอย่างน้อย1หมู่บ้านที่มีความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หมู่บ้านต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่ อ
การให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้านแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงได้ทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ทั้ง 4 ด้านโดยการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีของ Dunnett T3 พบว่า ในแต่ละหมู่บ้านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านระบคมนาคม ด้านระบบน้า ด้นระบบไฟฟ้า และด้านระบบกาจัดขยะ
5. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล ทั้ง 4 ด้านที่แตกต่างกันมีอย่างน้อย 1
ด้านที่มีความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงได้ทาการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ทั้ง 4
ด้าน โดยการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD พบว่า ทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน

8. อภิปรายผลการวิจัย
จาการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบล
บ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ดังที่ได้ทาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และประชาชนมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของแต่ละด้ าน
เป็นรายข้อพบว่า ด้านระบบคมนาคม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเพียงพอของถนนกับความจาเป็นในการเดินทาง ด้าน
ระบบน้าเพื่ออุปโภค บริโภค มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ ค่าบริการน้าประปามีความเหมาะสม น้าเพื่อการเกษตร เกี่ยวกับ พื้นที่
การเก็ บ น้ าเพื่ อการเกษตรมี ค วามเหมาะสม ด้ านระบบไฟฟ้ า มี ค วามพึ ง พอใจ เกี่ ย วกั บ ประเภทไฟฟ้ าสาธารณะมี ค วาม
เหมาะสม และด้านระบบกาจัดขยะ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ สถานที่กาจัดขยะมีความเหมาะสม และเมื่อทาการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน พบว่า ด้านระบบคมนาคมหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสุงสุด ด้านระบบน้าหมู่ที่
1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 9 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านระบบกาจัดขยะหมู่ที่ 10 มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับหมู่อื่น

9. ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ความรู้เรื่องการทาฝายชะลอน้าให้มากขึ้น
2. ควรมีการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการสัญจรไปมาให้กับประชาชนให้มีการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น
3. ควรจ่ายระบบน้าอย่างสม่าเสมอ
4. ศึกษาสาเหตุตาแหน่งที่เกิดการชารุดเสียหายของถนนในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชี ยงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของส านั กงานอุตสาหกรรมจั งหวั ด
เชียงใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 จานวน 385 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ ง
ทุติยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจั ง หวั ด
เชียงใหม่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการหรือพนั กงานบริษัท
ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบมัธยฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศและ
อายุแตกต่างกันมี มัธยฐานของความพึ งพอใจในการใช้บริ การฝ่ายโรงงานอุต สาหกรรมของส านั กงานอุตสาหกรรมจั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ ไ ม่ แ ตกต่ างกั น ส่ วนผู้ ใ ช้ บ ริ การที่ มีอาชี พ แตกต่ างกั นมี มัธ ยฐานของความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การฝ่ ายโรงงาน
อุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริการ, อุตสาหกรรม
Abstract
The purpose of this research was to study the level of satisfaction of service users in industrial
factories faction of Chiang Mai Provincial Industry Office. The samples were secondary data of 385
respondents and collected by Chiang Mai Provincial Industry Office from May to November 2018. The results
of the study showed that respondents who use the service in industrial factory faction of the Chiang Mai
Provincial Industry Office. Mostly respondents is male, above 5 1 years old and their career were an
entrepreneur or an employee. The level of satisfaction of service users in industrial factories faction was a
high level.
The comparison of the median of the satisfaction of service users in industrial factories faction
found that service users had indifferent median of the satisfaction of service in gender and age. While
occupations had different satisfaction with statistical significance at 0.05 level.
Keywords: satisfaction, services, industry
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1. บทนา
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จัดตั้ง “กระทรวงการ
อุตสาหกรรม” โดยมีส่วนราชการในสังกัด คือ สานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(ตั้งใหม่) กรมโลหกิจ (โอนมาจากกระทรวงการเศรษฐกิจ) กรมวิทยาศาสตร์ (โอนมาจากกระทรวงการเศรษฐกิจ) กรมส่งเสริม
อุ ต สาหกรรม (กรมอุ ต สาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิ จ เดิ ม ) กระทรวงอุ ต สาหกรรม ตั้ ง อยู่ ที่ วั ง กรมหลวง
ปราจี ณกิ ติ ย บดี เ ทเวศม์ วั นที่ 5 พฤษภาคม จึ ง ถื อเป็ นวั นสถาปนากระทรวงอุ ต สาหกรรม จนกระทั่ ง ในปี พ.ศ. 2545
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาการโอนกิจการบริหารและอานาจหน้ าที่
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และต่อมามีการปฏิรูประบบราชการ
โดยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของส่ วนราชการต่าง ๆ ใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ลงนามในกฎกระทรวง มีหน่วยงานในสัง กัดของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ สานักงานรัฐมนตรี สานักงาน
ปลัดกระทรวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื องแร่ สานัก งาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบัน
อิสระในสังกัด ได้แก่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบั นไทย เยอรมัน สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ ง ทอ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันยานยนต์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพั ฒนาและวางแผนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ ง
ในด้านการปรับปรุงกฎระเบียบ การให้ความช่วยเหลือเงินทุน การให้คาปรึกษาแนะนา การให้ความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการ
ตลอดจนการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีปัจจัยหลายประการ
ที่สาคัญและส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภาวะตลาด สาธารณูปโภค แรงงาน
ข้อมูลข่าวสารและการบริการ เป็นต้น หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีบทบาทหลักในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่ อ
ธุรกิจอุตสาหกรรมคือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2545)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทในการให้บริการข้ อมู ล
ข่าวสารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
และหัตถอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่ง ขัน กากับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ให้ไม่ส่ง ผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคอยพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหาร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่ งการ
เรียนรู้ และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ยกระดับและพัฒนาการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการบริหารและคอยแก้ไขกระบวนการใน
แต่ละฝ่าย ซึ่งฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ในการจัดทาข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านโรงงานอุตสาหกรรม และปฏิบัติหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวั ด
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย นั บ ว่ าเป็ นหน่ วยงานที่ เ น้ นด้ านการเป็ นผู้ ค วบคุ มการด าเนิ นงานของอุ ตสาหกรรมให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติ และปัจจุบันได้เปลี่ ยนรู ปแบบไปในทางการส่ งเสริ มและพั ฒนาอุต สาหกรรม ในการให้บริการด้านต่ าง ๆ
เนื่องจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มีความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในด้าน
การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดได้มากที่สุด (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ,
2550) ดังนั้นความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มาใช้บริการในแต่ละด้านจึงมีความสาคัญมาก เนื่องด้วยผู้มาใช้บริการมีทั้ งเพศ
ชายและหญิง มีช่วงอายุและอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะมีความพึงพอใจและความต้องการที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสามารถทราบถึงความ
พึงพอใจและความต้องการของผู้ประกอบการที่มีเพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันได้
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2.2 เพื่อเปรียบเทียบมัธยฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของส านั กงานอุตสาหกรรมจั ง หวั ด
เชียงใหม่ จาแนกตามเพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผู้ใช้บริการเพศชายและหญิงมี ความพึงพอใจในการใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่แตกต่างกัน
3.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจั งหวัด
เชียงใหม่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่ม
3.3 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่แตกต่างกัน

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ และความสุขที่มีความสัมพันธ์ กัน
อย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึ กทางบวกมากกว่าทางลบ วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ น
ความรู้สึกภายในจิต ใจของมนุ ษย์ที่ ไ ม่เ หมื อนกั น ขึ้นอยู่กับแต่ ละบุค คลว่ าจะมี ค วามคาดหมายกั บสิ่ งหนึ่ ง สิ่ง ใดอย่างไร ถ้า
คาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึ ง
พอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกั บฉัตร
ชัย (2535) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึ กหรือทัศ นคติข องบุคคลที่มีต่ อสิ่งหนึ่ง หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าว
จะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
ในที่นี้จะหมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบรรลุถึงความต้องการหรือความคาดหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
4.2 ความหมายของการบริการ
รัชยา (2535) กล่าวว่า การบริการที่ประสบความสาเร็จจะต้องประกอบด้วยปัจจัย 10 ประการ ดังนี้
1) ความเชื่อถือได้ (reliability)
2) การตอบสนอง (responsive)
3) ความสามารถ (competency)
4) การเข้าถึงบริการ (access)
5) ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy)
6) การสื่อสาร (communication)
7) ความซื่อสัตย์ (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
8) ความมั่นคง (security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์
9) ความเข้าใจ (understanding)
10) การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (tangibility)
ในที่นี้จะหมายถึง การกระทาหรือการสื่อสารที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นให้ได้ตามความ
มุ่งหมายที่ต้องการ
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชรัญญา (2553) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมือง
พิ ษณุ โ ลก กรณี ศึ กษา การออกใบอนุ ญ าตขายสุ ร าและยาสู บ มี จุด มุ่ ง หมายเพื่ อศึ กษาระดั บความพึ งพอใจของประชาชน
ผู้ใช้บริการของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก ในการออกใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ ความพึง
พอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามต่ อ การบริ ก ารของส านั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ พิ ษ ณุ โ ลก สาขาเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก
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ในแต่ละด้านเป็นดังนี้ 1) ด้านการตอบข้อซักถาม/ประชาสัมพันธ์ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
8.40 พึงพอใจมาก จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90 พึงพอใจปานกลาง จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และพึง
พอใจน้อย จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 (𝑥̅ = 3.68) อยู่ในระดับมาก 2) ด้านความรวดเร็วในการบริการ ระดับความพึง
พอใจมากที่สุด จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 พึงพอใจมาก จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 พึงพอใจปานกลาง
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 และพึงพอใจน้อย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 (𝑥̅ = 3.60) อยู่ในระดับมาก 3)
ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากที่ สุด จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 พึงพอใจมาก
จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 พึงพอใจปานกลาง จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 และพึงพอใจน้อยจานวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 (𝑥̅ = 3.56) อยู่ในระดับมาก 4) ด้านความพึงพอใจต่อความสะดวกในการบริการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 พึงพอใจมาก จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 พึงพอใจปานกลาง จานวน
89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 และพึงพอใจน้อย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 (𝑥̅ = 3.51) อยู่ในระดับมาก
พรรณราย (2558) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิ กที่มีต่ อการให้บริ การของสหกรณ์ออมทรั พ ย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จากัด มีวัตถุประสงค์ การทาวิจัยเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปเป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบาย วางแผน ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการให้บริการสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิ ก ได้ มากที่ สุ ด ซึ่ ง กลุ่ มประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ คื อ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานฯ โดย
ไม่จากัดเพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้และระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยได้นาแนวคิดและปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับการบริการ (7Ps) ตามทฤษฎี ของ Kotler แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึง พอใจ
รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลและใช้โปรแกรมส าเร็ จรูป ในการวิเ คราะห์ ผล ผลการวิจัยพบว่ า ปัจจัยที่มีผลต่อ ความ
พึงพอใจในการรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์-สหภาพแรงงานฯ มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและ
กระบวนการ รองลงมา คื อ ปั จจั ย ด้ านบุ ค ลากร และปั จจั ย ด้ านบริ ก ารเงิ นฝากตามล าดั บ ในส่ วนของปั จ จั ย ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้และระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ
วิโรจน์ (2559) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท
บ ริ ษั ท ท ศ ท ค อ ร์ ป อ เ ร ชั่ น จ า กั ด ( ม ห า ช น ) : ก ร ณี ศึ ก ษ า อ า เ ภ อ ก า แ พ ง แ ส น จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท บริษัท
ทศท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ในเขตอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามที่ ผู้ วิจัย สร้ างขึ้ นเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท ในเขตพื้นที่อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่สุ่มตั วอย่าง
มา 390 คน และนามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทในเขตอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจในการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัจจัยด้านอาชีพเท่านั้นที่ทาให้ความพึงพอใจต่อบริการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะทางไกลชนบทแตกต่างกัน ส่วน
ปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทมีความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน และผู้ใช้บริการต้องการให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการในระดับ มากทุกด้าน

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
เพศ
อายุ
อาชีพ
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ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจต่อการบริการของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- ด้านบุคลากร
- ด้านกระบวนการให้บริการ
- ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
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5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มาใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือน
พฤษภาคม 2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 จานวน 385 คน
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คื อ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารฝ่ ายโรงงาน
อุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของสานักงานอุตสาหกรรม 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมจากแหล่งทุติยภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมโดยฝ่าย
โรงงานอุตสาหกรรมที่แ จกแบบสอบถามให้กับผู้ มาใช้บริ การฝ่ายโรงงานอุต สาหกรรมของส านั กงานอุตสาหกรรมจั ง หวั ด
เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
5.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติดังนี้
5.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ โดยใช้จานวน และร้อยละ
5.5.2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยระดับความพึงพอใจโดยรวมในแต่ละด้าน พิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนในทุกข้อคาถามในด้านนั้นๆ
5.5.3 เปรียบเทียบมั ธ ยฐานของความพึ งพอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารฝ่ ายโรงงานอุต สาหกรรมของส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ได้แก่ การทดสอบของ
แมนน์-วิทนีย์ (Mann-Whitney Test) และการทดสอบของครัสคัลและวัลลิส (Kruskal-Wallis Test) ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05

6. ผลการวิจัย
6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ต อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ จานวน
และร้อยละ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
เพศ
ชาย
236
หญิง
149
รวม
385
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
อายุ
ต่ากว่า 31 ปี
39
10.1
31 - 40 ปี
113
29.4
41 - 50 ปี
104
27.0
51 ปีขึ้นไป
129
33.5
รวม
385
100.0
อาชีพ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
19
4.9
ผู้ประกอบการ/พนักงานบริษัท
366
95.1
รวม
385
100.0
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ทั้งหมด 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 และเป็นเพศหญิง จานวน 149 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.7
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไปมากที่สุด จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมามีอายุอยู่
ในช่วง 31-40 ปี จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีอายุ
อยู่ในช่วงต่ากว่า31 ปี จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ/พนักงานบริษัท จานวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 95.1 และมีอาชีพเป็นราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9
6.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
ในส่วนนี้จะวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา คือ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์
การประเมินระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
(เชาว์, 2543)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 2 – 4
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ด้านบุคลากร
จานวน (ร้อยละ)
ด้านบุคลากร
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
228
112
38
5
2
สุภาพ
(59.2) (29.1) (9.9) (1.3) (0.5)
2) เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและ
123
179
58
18
7
ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
(31.9) (46.5) (15.1) (4.7) (1.8)
3) เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย
225
95
35
20
10
เหมาะกับสถานที่ราชการ
(58.4) (24.7) (9.1) (5.2) (2.6)
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ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.45

0.766

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด

4.02

0.907

มาก

4.31

1.011

มากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้านบุคลากร
4) เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่เรื่อง
ข้อมูลและเอกสารไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาด
5) เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียง พอต่อ
การให้บริการ

มาก
ที่สุด
97
(25.2)
120
(31.2)
รวม

จานวน (ร้อยละ)
มาก
ปาน น้อย
กลาง
159
101
20
(41.3) (26.2) (5.2)
201
(52.2)

62
(16.1)

2
(0.5)

น้อย
ที่สุด
8
(2.1)

ค่าเฉลี่ย

S.D.

3.82

0.938

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก

-

4.14

0.689

มาก

4.15

0.682

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม มีระดับความพึงพอใจด้านบุคลากร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.15, S.D. = 0.682) เมื่อพิจารณาตามประเด็นย่อยรายข้อพบว่า ประเด็นที่มีความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ (𝑥̅ = 4.45, S.D. =
0.766) และเจ้าหน้าที่ แต่ง กายเรีย บร้ อยเหมาะกั บสถานที่ร าชการ (𝑥̅ = 4.31, S.D. = 1.011) ส่วนประเด็นอื่ น ๆ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ (𝑥̅ = 4.14, S.D. = 0.689) เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา
และตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี (𝑥̅ = 4.02, S.D. = 0.907) และเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่เรื่องข้อมูลและเอกสารไม่ให้เกิด
ความผิดพลาด (𝑥̅ = 3.82, S.D. = 0.938)
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ด้านกระบวนการให้บริการ
จานวน (ร้อยละ)
ด้านกระบวนการให้บริการ
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1) การบริการมีความสะดวกและ
171
164
48
2
4.31
รวดเร็ว
(44.4) (42.6) (12.5) (0.5)
2) กระบวนการและขั้นตอนไม่มี
65
182
129
7
2
3.78
ความยุ่งยากและซับซ้อน
(16.9) (47.3) (33.5) (1.8) (0.5)
3) มีช่องทางการติดต่อที่
100
200
81
4
4.03
หลากหลาย
(26.0) (51.9) (21.0) (1.0)
4) ระยะเวลาการให้ บริการมี
221
102
41
13
8
4.34
ความแน่นอนเหมาะสม เช่น
(57.4) (26.5) (10.6) (3.4) (2.1)
เปิด-ปิดการให้บริการ 08:3016:30
5) มีการประกาศแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
83
188
103
10
1
3.89
อย่างชัดเจนและทั่วถึง
(21.6) (48.8) (26.8) (2.6) (0.3)
รวม
4.07

0.704

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด

0.760

มาก

0.716

มาก

0.944

มากที่สุด

0.774

มาก

0.508

มาก

S.D.

จากตารางที่ 3 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ใ ช้ บ ริ ก ารฝ่ า ยโรงงานอุ ต สาหกรรมมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจด้ าน
กระบวนการให้ บ ริ การโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.07, S.D. = 0.508) เมื่ อพิ จารณาตามประเด็ นย่ อยรายข้ อพบว่ า
ประเด็ นที่ มี ค วามพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้บ ริการฝ่ ายโรงงานอุ ต สาหกรรมอยู่ใ นระดั บมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ระยะเวลาการให้ บริ การ
มีความแน่นอนเหมาะสม เช่น เปิด-ปิดการให้บริการ 08:30-16:30 (𝑥̅ = 4.34, S.D. = 0.944) และการบริการมีความสะดวก
และรวดเร็ ว (𝑥̅ = 4.31, S.D. = 0.704) ส่ วนประเด็ นอื่ น ๆ มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ได้ แ ก่ มี ช่ องทางการติ ด ต่ อ

NUCS 2019

หน้า P154

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

ที่หลากหลาย (𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.716) มีการประกาศแจ้งข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจนและทั่วถึง (𝑥̅ = 3.89, S.D. = 0.774)
และกระบวนการและขั้นตอนไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อน (𝑥̅ = 3.78, S.D. = 0.760)
ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
จานวน (ร้อยละ)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1) เครื่องมือการให้บริการ
194
127
46
12
6
4.28
มีความทันสมัย
(50.4) (33.0) (11.9) (3.1) (1.6)
2) สถานที่ตั้งสะดวกในการ
152
183
44
6
4.25
เดินทาง
(39.5) (47.5) (11.4) (1.6)
3) ภายในอาคารมีป้าย
202
128
44
10
1
4.35
แบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน
(52.5) (33.2) (11.4) (2.6) (0.3)
4) สถานที่ให้บริการมีความสะดวก 118
189
78
4.10
เช่น มีที่นั่งรอ, มีที่จอดรถเพียงพอ (30.6) (49.1) (20.3)
5) อาคารสถานที่มีความสะอาด
125
185
71
4
4.12
เรียบร้อย
(32.5) (48.1) (18.4) (1.0)
รวม
4.22

0.903

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด

0.715

มากที่สุด

0.803

มากที่สุด

0.707

มาก

0.733

มาก

S.D.

0.515 มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมมีระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.22, S.D. = 0.515) เมื่อพิจารณาตามประเด็นย่อยรายข้อพบว่า ประเด็นที่มี
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ภายในอาคารมีป้ายแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน (𝑥̅
= 4.35, S.D. = 0.803) เครื่ องมื อการให้ บ ริ การมี ค วามทั น สมั ย (𝑥̅ = 4.28, S.D. = 0.903) และสถานที่ ตั้ ง สะดวกในการ
เดินทาง (𝑥̅ = 4.25, S.D. = 0.715) ส่วนประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาคารสถานที่มีความสะอาด
เรียบร้อย (𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.733) และสถานที่ให้บริการมีค วามสะดวก เช่น มีที่นั่งรอ, มีที่จอดรถเพียงพอ (𝑥̅ = 4.10,
S.D. = 0.707)
6.3 ผลการเปรียบเทียบมัธยฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของ
การใช้ บ ริ การฝ่ ายโรงงานอุ ต สาหกรรมของส านั กงานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ตกต่ างกั น ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
ดังตารางที่ 5 – 7
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบมัธยฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
(คน)

Median

ค่าเฉลี่ย
อันดับ

Mann-Whitney
Test

P-value

236
149

4.27
4.33

189.27
198.91

16,702.000

0.410

จากตารางที่ 5 พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ การเพศชายและหญิ งมี มัธยฐานของความพึ ง พอใจของการใช้บ ริการฝ่ ายโรงงาน
อุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบมัธยฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 31 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป

จานวน
(คน)

Median

ค่าเฉลี่ย
อันดับ

Kruskal-Wallis
Test

P-value

39
113
104
129

4.33
4.33
4.33
4.27

214.05
208.31
192.20
173.87

7.390

0.060

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันทั้ง 4 กลุ่ม มีมัธยฐานของความพึงพอใจของการใช้บริการฝ่ าย
โรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบมัธยฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวน
(คน)

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ
19
ผู้ประกอบการ/พนักงานบริษัท
366
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Median

ค่าเฉลี่ย
อันดับ

Mann-Whitney
Test

P-value

3.40
4.33

61.87
199.81

985.50*

0.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่ มอาชี พราชการ/รัฐ วิส าหกิจ และกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ/พนั กงาน
บริษัทมีมัธยฐานของความพึง พอใจของการใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของส านั กงานอุตสาหกรรมจั งหวัดเชีย งใหม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. อภิปรายผล
ผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีระดับความพึงพอใจด้านบุค ลากร
ในประเด็นเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดีอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรัญญา (2553)
ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจด้านการตอบข้ อซักถาม/ประชาสัมพันธ์ มีระดับความพึงพอใจอยู่ใ นระดับมาก เนื่องจากเมื่ อผู้ ใ ห้
บริการมีความรู้ ความเอาใจใส่ มีความพร้อมและเข้าใจต่องานที่ตนปฏิบัติจะสามารถแนะนาและตอบข้อซักถามได้เป็นอย่ างดี
ส่งผลทาให้ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ผู้ใช้บริการที่มีเพศและอายุแตกต่างกันมีมัธยฐานของความพึงพอใจในการใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณราย (2558) ที่กล่าวว่า ปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ พ บว่ า เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ แ ละระยะเวลาการเป็ น สมาชิ กไม่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจในการรับบริการสหกรณ์ออมทรั พย์สหภาพแรงงานฯ ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากการให้บ ริการฝ่ายโรงงาน
อุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีรูปแบบการบริการที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งเพศชายและ
หญิง รวมทั้งให้บริการเหมือนกันในผู้ที่มาใช้บริการทุกช่วงอายุ
ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีมัธยฐานของความพึงพอใจในการใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานั กงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ (2559) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านอาชีพเท่านั้นที่ ทาให้
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อบริ การโทรศั พท์ ทางไกลสาธารณะชนบทของบริ ษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน

NUCS 2019

หน้า P156

The National Undergraduate Conference on Statistics 2019
Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 14 May 2019

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ประเด็นเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่เรื่องข้อมูลและเอกสารไม่ให้เกิดความผิด พลาดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
แต่ยังมีผู้ที่มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดอยู่ หน่วยงานจึงควรพิจารณาปรับปรุง โดยการจัดวางแผนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ หรือจัดแบ่งหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการทาหน้าที่ขาดตกบกพร่องอันก่อให้เกิดเอกสารผิดพลาด
ประเด็นมีการประกาศแจ้งเตือนข้อมูลต่า ง ๆ อย่างชัดเจนและทั่วถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ยังมีผู้ที่มี
ความพึงพอใจในระดับน้อยและน้อยที่สุดอยู่ร้อยละ 2.9 หน่วยงานจึงควรมีการประกาศแจ้งเตือนข้อมูลต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และ
มีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของสานักงาน เพจเฟสบุ๊ค เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
8.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน เพื่อที่จะได้แก้ไขและปรับปรุ งกระบวนการ
ขั้นตอนที่ใช้เวลานานให้ดีขึ้น
การศึ กษาครั้ ง ต่ อไปอาจศึ กษาความคิ ด เห็ นหรือความพึ ง พอใจของเจ้ าหน้ าที่ ร่ วมด้วย เพื่ อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น
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คำสั่ง ภำควิชำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ที่ ๐06/๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรี สำขำวิชำสถิติ ระดับชำติ ประจำปี 2562
------------------------ด้วยภำควิชำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ จะได้จั ดให้มีกำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำสถิติ ระดับชำติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 นั้น เพื่อให้กำรจัดประชุมวิชำกำร
ฯดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนในส่วนงำนวิชำกำรและส่วนงำนอื่น พ.ศ. 2551 จึงยกเลิกคำสั่งภำควิชำสถิติ คณะ
วิทยำศำสตร์ ที่ 003/2561 ลงวันที่ 4 กันยำยน 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัด ประชุมวิชำกำร
ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำสถิติ ระดับชำติ ประจำปี 2562 ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานวิทยากร
1.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. มำนัดถุ์ คำกอง
ประธำนกรรมกำร
1.2 รองศำสตรำจำรย์ลำปำง
แสนจันทร์
กรรมกำร
1.3 อำจำรย์ ดร.ดลภำค
พรนพรัตน์
กรรมกำร
โดยให้คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนวิทยำกรมีหน้ำทีต่ ิดต่อ ประสำนงำน นัดหมำย รับ-ส่ง
วิทยำกร รวมถึงกำรรับเอกสำรประวัติวทิ ยำกรเพื่อใช้ประกอบกำรประชุมวิชำกำรฯและอำนวยควำมสะดวก
ในเรื่องสถำนที่พักสำหรับวิทยำกร ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
2. คณะกรรมการฝ่ายฝ่ายวิชาการ
2.1 อำจำรย์ ดร. กุณฑลี
ไชยสี
ประธำนกรรมกำร
2.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์
ประสิทธิ์วัฒนเสรี
กรรมกำร
2.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ภัทรินี ไตรสถิตย์
กรรมกำร
2.4 อำจำรย์ ดร.ภวัต
ภักดิ์ศรำนุวัต
กรรมกำร
2.5 อำจำรย์ ดร.ดลภำค
พรนพรัตน์
กรรมกำร
โดยให้คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร มีหน้ำที่พิจำรณำบทควำม งำนวิจัย ประสำนงำนในกำร
จัดหำผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกพิจำรณำบทควำม คัดเลือกผลงำนที่เหมำะสมในกำรนำเสนอทั้งแบบบรรยำย
และแบบโปสเตอร์ ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
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3. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารประกอบการประชุม
3.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วฐำ
มินเสน
ประธำนกรรมกำร
3.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ภัทรินี ไตรสถิตย์
กรรมกำร
3.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะชัย รอดชื่น
กรรมกำร
3.4 อำจำรย์ ดร.วลัยทิพย์
บุญญำติศัย
กรรมกำร
3.5 อำจำรย์ ดร.กมลรัตน์
สุภำวรรณ
กรรมกำร
3.6 อำจำรย์ ดร.วีรนิ ท์รดำ
วงค์รินทร์
กรรมกำร
3.7 นำงสำวฐิระกำนต์
สุยะ
กรรมกำร
โดยให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม มีหน้ำที่กำหนดรูปแบบเอกสำร
จัดทำเอกสำรกำรประชุมวิชำกำรและกำรผลิตเอกสำร ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำเอกสำร ประเมิน
กิจกรรมในฝ่ำย
4. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
4.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ภัทรินี ไตรสถิตย์
ประธำนกรรมกำร
4.2 อำจำรย์ ดร.กุณฑลี
ไชยสี
กรรมกำร
4.3 อำจำรย์ ดร.พิมวรัชญ์
นันทพฤทธิ์
กรรมกำร
4.4 อำจำรย์อัญมณี
กุมมำระกะ
กรรมกำร
4.5 นำยคำหล้ำ
ใจสัตย์
กรรมกำร
4.6 นำงสำวศรีทอน
คุณยศยิ่ง
กรรมกำร
โดยให้ คณะอนุก รรมกำรฝ่ ำ ยรับลงทะเบี ยน มี ห น้ ำ ที่ ด ำเนิน กำรรั บลงทะเบี ยน รั บ เงิน
ค่ำลงทะเบียน และควบคุมกำรเบิกจ่ำยเอกสำร สรุปยอดรำยรับ-จ่ำยและเอกสำรที่ใช้ในกำรประชุมวิชำกำร
ฯ ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และโปสเตอร์
5.1 อำจำรย์ ดร.วีรนิ ท์รดำ
วงค์รินทร์
ประธำนกรรมกำร
5.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วฐำ
มินเสน
กรรมกำร
5.3 อำจำรย์ ดร.กมลรัตน์
สุภำวรรณ
กรรมกำร
5.4 นำยกัมปนำท
ปรำโมทย์
กรรมกำร
5.5 นำยอรรถวิทย์
ขัดคำ
กรรมกำร
โดยให้ คณะอนุก รรมกำรฝ่ำยโสตทัศ นูปกรณ์แ ละโปสเตอร์ มีห น้ำที่จั ด เตรียมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรประชุมวิชำกำรฯ บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว จัดเตรียมบอร์ดสำหรับ
ติดตั้งโปสเตอร์ กำรจัดเก็บและส่งคืนบอร์ด ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
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6. คณะกรรมการฝ่ายพิธกี ารและของที่ระลึก
6.1 รองศำสตรำจำรย์พิษณุ
เจียวคุณ
ประธำนกรรมกำร
6.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมผกำ ธำนินพงศ์
กรรมกำร
6.3 อำจำรย์ ดร.วลัยทิพย์
บุญญำติศัย
กรรมกำร
6.4 อำจำรย์ ดร. กุณฑลี
ไชยสี
กรรมกำร
โดยให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ของที่ระลึกและทัศนศึกษำ มีหน้ำที่จัดเตรียมงำนพิธี
กำรในวันประชุมวิชำกำรฯ จัดหำของที่ระลึก จัดหำพิธีกรและผู้ดำเนินรำยกำร ติดต่อประสำนงำนกำรทัศน
ศึกษำ ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
7.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมผกำ ธำนินพงศ์
ประธำนกรรมกำร
7.2 รองศำสตรำจำรย์ปรีชำ
ล่ำมช้ำง
กรรมกำร
7.3 อำจำรย์ ดร.วีรินท์รดำ
วงค์รินทร์
กรรมกำร
7.4 อำจำรย์ ดร.พิมวรัชญ์
นันทพฤทธิ์
กรรมกำร
7.5 อำจำรย์อัญมณี
กุมมำระกะ
กรรมกำร
7.6 นำยคำหล้ำ
ใจสัตย์
กรรมกำร
7.7 นำยอรรถวิทย์
ขัดคำ
กรรมกำร
7.8 นำยกัมปนำท
ปรำโมทย์
กรรมกำร
โดยให้ ค ณะอนุ ก รรมกำรฝ่ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์ มี ห น้ ำ ที่ ก ำหนดรู ป แบบและวิ ธี ก ำร
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรจัดประชุมวิชำกำรฯ กำรทัศนศึกษำ ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
8.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ พลับอินทร์
ประธำนกรรมกำร
8.2 รองศำสตรำจำรย์พุฒิพงษ์
พุกกะมำน
กรรมกำร
8.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์
ประสิทธิ์วัฒนเสรี
กรรมกำร
8.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะชัย รอดชื่น
กรรมกำร
8.5 อำจำรย์ ดร.วลัยทิพย์
บุญญำติศัย
กรรมกำร
8.6 อำจำรย์ ดร.ภวัต
ภักดิ์ศรำนุวัต
กรรมกำร
8.7 นำยกัมปนำท
ปรำโมทย์
กรรมกำร
โดยให้ ค ณะอนุก รรมกำรฝ่ ำ ยประเมิ น ผล มี ห น้ ำ ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล กำรจั ด กิ จ กรรมและ
ประเมินผลกำรประชุมวิชำกำรฯ ประเมินผลกำรทัศนศึกษำ ตลอดจนกำรดำเนินงำนในภำพรวม ประเมิน
กิจกรรมในฝ่ำย
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9. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
9.1 อำจำรย์ ดร.ศิริมำ
สุวรรณ
ประธำนกรรมกำร
9.2 ศำสตรำจำรย์ ดร.สำรวม
จงเจริญ
กรรมกำร
9.3 รองศำสตรำจำรย์ลำปำง
แสนจันทร์
กรรมกำร
9.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อินทิรำ
เนขุนทด
กรรมกำร
โดยให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ มีหน้ำที่ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกในกำร
ต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรฯ และประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
10. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
10.1 อำจำรย์ ดร.กมลรัตน์
สุภำวรรณ
ประธำนกรรมกำร
10.2 อำจำรย์ ดร.วีรนิ ท์รดำ
วงค์รินทร์
กรรมกำร
10.3 อำจำรย์ ดร.ภวัต
ภักดิ์ศรำนุวัต
กรรมกำร
10.4 นำยคำหล้ำ
ใจสัตย์
กรรมกำร
10.5 นำยอรรถวิทย์
ขัดคำ
กรรมกำร
10.6 นำงสำวฐิรกำนต์
สุยะ
กรรมกำร
โดยให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยถำนที่จัดประชุม มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนเกี่ยวกับสถำนที่
จัดกำรประชุมวิชำกำรฯ ตลอดจนห้องประชุมกลุ่มย่อย จัด เตรียมอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
และสถำนที่สำหรับรับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ำ กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรี สำขำวิชำสถิติ
ระดับชำติ ประจำปี 2562 แล้วเสร็จ
สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน ๒๕61

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนัดถุ์ คำกอง)
หัวหน้ำภำควิชำสถิติ

Z
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

BB

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
ศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
รองศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
รองศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
รองศำสตรำจำรย์ ดร.
รองศำสตรำจำรย์ ดร.
รองศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.

ชื่อ-นำมสกุล
วินัย โพธิ์สุวรรณ์
จุฑำภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง
มีนำ ปทุมสูตร
จันทร์ธำ วงษ์อู่ทอง
เสำวณิต สุขภำรังสี
คณิตำ เพ็ชรัตน์
ยุพำภรณ์ อำรีพงษ์
อรไท พลเสน
เพียรพูล เกิดวิชยั
นวลพรรณ ลอว์สัน
วิลำสินี ปีระจิตร
มูรตี สมบูรณ์
ลัคนำ วัฒนะชีวะกุล
หนึ่งหทัย ชัยอำภร
กฤษณะ ลำน้ำเที่ยง
ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์
วิชุดำ ไชยศิวำมงคล
ธิดำเดียว มยุรีสวรรค์
อุทุมพร ปณิธำนะรักษ์
พลำกร สีน้อย
วรรณพร จันโทภำส
รัตนำ เลิศสุวรรณศรี
รมิดำ ศรีเหรำ

สถำบัน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ลำดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
รองศำสตรำจำรย์ ดร.
รองศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.

ชื่อ-นำมสกุล
อนำมัย นำอุดม
เกตุจันทร์ จำปำไชยศรี
ดำริกำ แย้มรับบุญ
คณินทร์ ธีรภำพโอฬำร
อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนำ
จุฑำพร เนียมวงษ์
เขมวดี ปรีดำลิขิต
สุลำวัลย์ ยศธนู
บังอร กุมพล
นิภำพร ชุติมันต์
ปิยภัทร บุษบำบดินทร์
มนชยำ เจียงประดิษฐ์
โรจนี หอมชำลี
ฐิติยำ เทพำรส
พิชญ์สินี ชมภูคำ
ปรำรถนำ มินเสน
ปิยะชำติ เวียงนำค
พัณณิ์ภำริษำ ของทิพย์
อัชฌำ อระวีพร
ยุวดี กล่อมวิเศษ
กมลรัตน์ สุภำวรรณ
กุณฑลี ไชยสี
ดลภำค พรนพรัตน์
บัณฑิตำ พลับอินทร์
พิมผกำ ธำนินพงศ์
พิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธิ์
ภวัต ภักดิ์ศรำนุวัต
ภัทรินี ไตรสถิตย์
มำนะชัย รอดชื่น
มำนัดถุ์ คำกอง

สถำบัน
มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ลำดับ
57
58
59
60
61
62
63
64
65

DD

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
รองศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์

ชื่อ-นำมสกุล
วฐำ มินเสน
วลัยทิพย์ บุญญำติศัย
วีรินท์รดำ วงค์รินทร์
ศิริมำ สุวรรณ
สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ปรีชำ ล่ำมช้ำง
พิษณุ เจียวคุณ
ลำปำง แสนจันทร์
อินทิรำ เนขุนทด

สถำบัน
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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คณะกรรมการวิพากษ์
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ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FF

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
อำจำรย์ ดร.
อำจำรย์
ศำสตรำจำรย์ ดร.
รองศำสตรำจำรย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำจำรย์ ดร.

ชื่อ-นำมสกุล
กฤษณะ ลำน้ำเที่ยง
หนึ่งหทัย ชัยอำภร
รุ่งกำนต์ ใจวงค์ยะ
รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
สุมิตรำ ศรีชูชำติ
ลักษณำ บุศย์น้ำเพชร
ปิยะชำติ เวียงนำค
กุลจิรำ กิ่งไพร
สำรวม จงเจริญ
พุฒิพงษ์ พุกกะมำน
วฐำ มินเสน
พิมผกำ ธำนินพงศ์
ศิริมำ สุวรรณ

สถำบัน
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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