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A

คำนำ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ริเริ่มความ
ร่วมมือระหว่าง (1) สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ (2) ภาควิชาคณิตศาสตร์ และ
สถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดให้มีกิจกรรมการนาเสนอ
ผลงานวิช าการของนั กศึกษาชั้น ปี ที่ 4 จากทั้ง 3 สถาบัน ที่จ ะหมุนเวียนสลั บกันเป็ นเจ้าภาพ โดยในปี
การศึกษา 2560 นั้น ทางสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ได้ยกระดับเป็นการประชุม
วิชาการระดับ ปริ ญญาตรี สาขาสถิติ ระดับชาติขึ้น สาหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ ภาควิช าสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สถิติระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 (The 2nd National Undergraduate Conference on Statistics
2019) ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากทั่วประเทศได้ฝึกทักษะการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ทักษะการสื่ อสาร มีป ระสบการณ์ในการเข้าร่ว มหรือการนาเสนอผลงานวิช าการในการประชุมวิช าการ
ระดับชาติและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ อีกทั้งยังจัดให้มีการ
บรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ
ในการประชุมวิชาการนี้มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมทั้ งหมด 61 เรื่อง โดยนาเสนอแบบบรรยาย
จานวน 40 เรื่อง และน าเสนอแบบโปสเตอร์ 21 เรื่อง ในนามของคณะกรรมการดาเนินงานขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการพิจารณาและวิพากษ์ผลงานวิจัยที่นาเสนอ ขอขอบคุณวิทยากรรับ
เชิญ คณาจารย์ นักศึกษา ผู้เข้าร่ว มประชุ มวิชาการทุกท่าน และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดประชุม
วิชาการทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง จนทาให้การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 สาเร็จจุล่วงด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คากอง
หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤษภาคม 2562

B
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C

ห้ องประชุ มวิชาการ
แผนผังอำคำร SCB4

ชั้น 1

บันได

SCB4101

ห้องน้ ำ

SCB4102
ห้องน้ ำ

บันได

แผนผังอำคำร SCB4

ชั้น 2

ภำควิชำคณิ ตศำสตร์
ทำงเชื่อมตึก
คณิ ตฯ-SCB 4

บันได

SCB4201
ห้อง
น้ ำ

ห้อง
ปฏิบัติการ
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

แผนผังสถำนที่รับประทำนอำหำร
MB2211
ห้อง SLOPE

ภาควิชาคณิตศาสตร์

CNOC

อำคำร SCB4

คือ สถานที่รับประทานอาหาร
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ภาควิชาสถิติ

E

กาหนดการประชุ มวิชาการ

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 ลานชั้น 1 อาคาร SCB4
08.30-08.50 น. พิธีเปิด ณ ห้องบรรยาย MB2211 ภาควิชาคณิตศาสตร์
บรรยายเรื่อง “DATA SCIENCE FOR FINANCIAL INDUSTRY”
08.50-09.50 น. โดย ดร. กีรติ เทอดนิธิ Kasikorn Business-Technology Group (KBTG)
10.00-12.00 น.

นาเสนอผลงานด้วยวาจา รับประทานอาหารว่างในห้องบรรยาย อาคาร SCB4
(มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นาเสนอด้วยวาจาเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละห้อง)

12.10-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ลำนอำคำร ITSC
13.00-13.40 น. นาเสนอผลงานด้วยวาจา (ต่อ) อาคาร SCB4
13.50-14.30 น.

นาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ลานชั้น 1 อาคาร SCB4
(มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นาเสนอด้วยโปสเตอร์ก่อนเริ่มการนาเสนอ)

14.30-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง และนาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (ต่อ)
15.30-16.00 น.

F

พิธีปิด
(มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงาน)
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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
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นาเสนอด้วยวาจา
รับประทานอาหารกลางวัน
A1-7
A2-7
A3-7
A4-7
A5-7
A1-8
A2-8
A3-8
A4-8
A5-8
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นาเสนอด้วยวาจา
นาเสนอด้วยโปสเตอร์
(มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นาเสนอด้วยโปสเตอร์ก่อนเริ่มการนาเสนอ)
รับประทานอาหารว่างและนาเสนอด้วยโปสเตอร์ (ต่อ)
พิธีปิด
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ตารางการนาเสนอผลงานด้วยวาจา ห้องนาเสนอ SCB4101

รหัส
A1-1

ผู้นำเสนอ
นางสาวปริษฎา แสนฝั้น

A1-2

นายวรวิทย์ จุลทะกอง

A1-3

นางสาวทิวาวัลย์ สมนา

A1-4

นางสาวพรพรรณ ปงเมืองมูล

A1-5

นางสาวจิรัฐติกาล นาคา

A1-6

นางสาวปฐมรัตน์ กิจทวีสมบูรณ์

A1-7

นางสาวรัชดาภรณ์ ขาทิพย์

A1-8

นายสัณฐิติ ตันอุตม์

ชื่อผลงำน
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้าของผู้เข้ารับ
การบาบัด ณ ศูนย์บาบัดสารเสพติดแห่งหนึ่ง
แบบจาลองอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารักษาในจังหวัด
ขอนแก่น
การวิเคราะห์ปัจจัยมลพิษทางอากาศและเศรษฐกิจเชิงสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจใน
ภาคเหนือด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนใน
พื้นที่ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา
การประยุกต์ใช้ตัวแบบห่วงโซ่มาร์คอฟสาหรับการพยากรณ์
การเกิดฝน ในอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้ามันสาเร็จรูปของ
ประเทศไทย ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยวิธีบ็อก-เจนกินส์
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้
ทฤษฎีรัฟเซต
การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุขวด กรณีศึกษาบริษัท
น้าใสใจจริง จากัด

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562

I

ตารางการนาเสนอผลงานด้วยวาจา ห้องนาเสนอ SCB4102

รหัส
A2-1

ผู้นำเสนอ
นางสาววิชญา บุญแจ้ง

A2-2

นางสาวฐิตารีย์ ทวีศิริเวทย์

A2-3

นางสาววริศรา สาราญฤทธิ์

A2-4

นางสาวธัญญลักษณ์ ใสสีสูบ

A2-5

นางสาวธนวรรณ ประฮาดไชย

A2-6

นางสาวอรชุดา ก๋าวิราช

A2-7

นายสุรพันธ์ ยืนชีวิต

A2-8

นางสาวจิราพร ฤาชัยราม

J

ชื่อผลงำน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสาหรับการ
ทดสอบความแตกต่าง ของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่ม
ที่อิสระกัน สาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท
การประเมินประสิทธิภาพกองทุนรวมโดยวิธี Data
Envelopment Analysis และวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสถิติทดสอบเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย
ของประชากรหนึ่งกลุ่ม
การศึกษาการแจกแจงเลขชี้กาลัง-ปัวซง และการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี EM Algorithm
การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีโมเมนต์
ควอนไทล์เชิงเส้น และวิธีโมเมนต์เชิงเส้นสาหรับการแจกแจง
แคปปา 4 พารามิเตอร์: กรณีศึกษาข้อมูลทางด้านอุทกวิทยา
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกกลุ่ม ระหว่างการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม
กรณีศึกษา: ข้อมูลการเกิดฝนตกในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
การใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณฝนรวมรายปีของประเทศไทย
การสร้างแบบจาลองค่าสุดขีดของอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันด้วย
สถิติลาดับที่ r ที่ใหญ่ที่สุด
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ตารางการนาเสนอผลงานด้วยวาจา ห้องนาเสนอ SCB4201

รหัส
A3-1

ผู้นำเสนอ
นางสาวทิพย์ธิดา ปลัดกอง

A3-2

นางสาวมัชฌิมา กมลเลิศ

A3-3

นางสาวปุณยนุช ดานงค์

A3-4

นางสาวสุทธินันท์ กันทะวะ

A3-5

นายธนากร แสงสว่าง

A3-6

นางสาวภคมน รัตน์ชนัน

A3-7

นางสาวศิริวรรณ หงษ์ทอง

A3-8

นายอัครเดช ฟูไฟ

ชื่อผลงำน
การวิเคราะห์ค่าสุดขีดและประมาณระดับการเกิดซ้าของ
ข้อมูลปริมาณน้าฝน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การประยุกต์ใช้ถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน สาหรับ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ใน
ประเทศไทย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
และตัวแปรสารมลพิษทางอากาศ กับปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในจังหวัดเชียงใหม่
การสร้างแบบตัวแบบพยากรณ์ความเข้มข้นสูงสุดรายชั่วโมง
ของก๊าซโอโซนในตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน PM2.5 ในพื้นที่วิกฤติ
ของประเทศไทยด้วยวิธีบ๊อก – เจนกินส์ และทฤษฎีค่าสุดขีด
การวิเคราะห์ค่าสุดขีดของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย
โดยใช้การแจกแจงพาเรโตวางนัยทั่วไป
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับคานวณตัวแบบสินค้าคงคลัง
กรณีสินค้ามีการเติบโต
การจาลองสถานการณ์การจัดคลังสินค้า กรณีศึกษา
บริษัทเชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จากัด
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K

ตารางการนาเสนอผลงานด้วยวาจา ห้องนาเสนอ SCB4202

รหัส
A4-1

ผู้นำเสนอ
นางสาวศันสนีย์ สิทธิพุทธากุล

A4-2

นางสาวเบญญาภา บุญมาสร้อย

A4-3

นายศุภกร เพียวิเศษ

A4-4

นางสาวณัฐรดา ธนากูลทิพปภา

A4-5

นางสาวนิศาชล วัฒนยืนยง

A4-6

นางสาวออมลออ พลอินทร์

A4-7

นางสาววรรณภรณ์ บุญมาก

A4-8

นางสาวณิชา วริทธิ์นันท์

L

ชื่อผลงำน
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ของชาวยุโรป
การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทัศนคติของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย
ปีการศึกษา 2561
ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน
เรียกรถยนต์โดยสาร
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวแบบการสั่งซื้อประหยัดสุดที่มีการขาดแคลนสินค้า
กรณีมีค้างส่งบางส่วน และปฏิเสธสินค้าที่มีข้อบกพร่อง
การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ประชากร 2 กลุ่ม ด้วยการทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สาหรับ
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบไวบูลล์
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ตารางการนาเสนอผลงานด้วยวาจา ห้องนาเสนอ SCB4301

รหัส
A5-1

ผู้นำเสนอ
นางสาวอรทัย ดวงเขียว

A5-2

นางสาวเกสรา ไชยล้อม

A5-3

นางสาวเบญจมาศ อุ้มทรัพย์

A5-4

นายอัฌชานนท์ ทัศนานุพรม

A5-5

นางสาวจุฑามาศ พงษ์สมทรง

A5-6

นางสาวดวงลดา พุฒใจกา

A5-7
A5-8

นางสาวแทนไทย ทองเทศ
นายทศพล ภูผิวฟ้า

ชื่อผลงำน
ตัวแบบพยากรณ์รายได้ในการส่งออกไม้สักของ
สวนป่าแม่สรอยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดแพร่
ตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาของปริมาณการส่งออก
ของสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มอาหารในประเทศไทย
การพยากรณ์คะแนนสอบ MSU English Exit Exam
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพยากรณ์ด้วยเทคนิคการปรับให้เรียบโดยใช้การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยโซลเวอร์ในโปรแกรมไมโครซอฟท์
เอกเซลล์ 2007 และ 2016
การพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดลาปาง
การพยากรณ์ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุ่นละออง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
โดยใช้การพยากรณ์ร่วม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงของ SET50 โดยใช้
GARCH-EVT
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M

ตารางการนาเสนอด้วยโปสเตอร์

รหัส
P-01

นายปณิธาน ธนูสิทธิ์

P-02

นายเมธา วัฒนสุโพธิ์

P-03

นางสาวเบญจพร สิงหะวงศ์

P-04

นางสาวไปรจิเรศ พงศ์จันทรเสถียร

P-05

นางสาวณัฐมล ทองรักษ์

P-06

นางสาวนิธิพร พลอยบุตร

P-07
P-08

นางสาวหทัยภัทร แก้วมาก
นางสาวปิยธิดา เพชรงาม

P-09

นางสาววิชญา กัลยา

P-10

นางสาว ธนัญญา ยิ้มสบาย

N

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงำน
การปรับแก้การประมาณช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย
ยอดรวมและสัดส่วนของประชากรจากการสารวจด้วย
ตัวอย่างและคานวณโดยใช้ชุดคาสั่งที่พัฒนาขึ้นเอง
บนโปรแกรม R
การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความเป็นไปอย่างสุ่มใน
แต่ละหลัก ของผลรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตัวแบบเพื่อพยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบใน
ประเทศไทย
การพยากรณ์ปริมาณน้าจาหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 9
ตัวแบบการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลังของ
ประเทศไทย
การศึกษาตัวแบบทางสถิติเพื่อการพยากรณ์ปริมาณการ
ส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย
ตัวแบบการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทย
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยใช้ตัวแบบอารีมา อารีมา
ด้วยอาร์ช อารีมาด้วยการ์ช และอารีมาด้วยพีอาร์ชสาหรับ
พยากรณ์ราคาหุ้น
การพยากรณ์ราคาปิดของบิทคอยน์โดยใช้เทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบ Recurrent Neural Network และแบบ
Long Short–Term Memory ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ถึง
พ.ศ. 2562
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย
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ตารางการนาเสนอด้วยโปสเตอร์

รหัส
P-11

ผู้นำเสนอ
นางสาวฐาปนี แสงสุวรรณ์

P-12

นางสาวเบญจวรรณ ต่ายเนาว์ดง

P-13

ผศ. ดร. พิชญ์สินี ชมภูคา

P-14

ผศ. ดร. พิชญ์สินี ชมภูคา

P-15
P-16

นางสาวภัคจิรา โกษาวัง
ผศ. ดร. พิชญ์สินี ชมภูคา

P-17

ผศ. ดร. พิชญ์สินี ชมภูคา

P-18

นายปฏิภาณ อุทัยประดิษฐ์

P-19

นายเกริกชัย วงศ์เทียมจันทร์

P-20

นางสาวสุพรรษา อริวันนา

P-21

นางสาวพิมพกานต์ แซ่เฉิน

ชื่อผลงำน
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ต่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดนครนายก
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร
การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิต
ของประชาชนในตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดโรงเรียนรัฐบาล
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความตั้งใจคง
อยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม Generation Y
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและ
เครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
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O

สารบ ัญบทค ัดย่อ

รายชื่ องานวิจัย นาเสนอด้ วยการบรรยาย

หน้ำ

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

2

*

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

3
*

กำรวิเครำะห์ปัจจัยมลพิษทำงอำกำศและเศรษฐกิจเชิงสังคมที่มีอิทธิพลต่อจำนวนผูป้ ่ วยโรคระบบทำงเดินหำยใจใน
ภำคเหนือด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทัว่ ไป

4

ทิวาวัลย์ สมนา และ ทวีศักดิ์ จันทร์ งาม*

ปั จจัยที่ส่งผลต่อกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตบั ของประชำชนในพื้นที่ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยำ

5

พรพรรณ ปงเมืองมูล และ ทวีศักดิ์ จันทร์ งาม*

กำรประยุกต์ใช้ตวั แบบห่วงโซ่มำร์คอฟสำหรับกำรพยำกรณ์กำรเกิดฝน ในอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

6

*

จิรัฐติกาล นาคา ประหยัด แสงงาม และ วิภาวรรณ เล้ าอรุณ

กำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่งออกน้ ำมันสำเร็ จรู ปของประเทศไทย ไปยังกลุ่มประเทศอำเซียนด้วยวิธีบ็อก-เจนกินส์
ปฐมรั ตน์ กิจทวีสมบูรณ์ พัชริ นทร์ เกตุอา่ และ กุศยา ปลั่งพงษ์ พันธ์

7

*

กำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซต

8

*

รั ชดาภรณ์ ขาทิพย์ และ บังอร กุมพล

กำรปรับปรุ งประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรในกระบวนกำรผลิตน้ ำดื่มบรรจุขวด กรณี ศึกษำบริ ษทั น้ ำใสใจจริ ง
จำกัด

9

สัณฐิ ติ ตันอุตม์ * และ กฤษณะ ลานา้ เที่ยง

ห้ องนาเสนอ SCB4102
กำรเปรี ยบเทียบประสิทธิภำพของตัวสถิติทดสอบสำหรับกำรทดสอบควำมแตกต่ำง ของค่ำกลำงระหว่ำงประชำกร 2
กลุ่มที่อิสระกัน สำหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท

10

วิชญา บุญแจ้ ง* และ วิภาวรรณ เล้ าอรุ ณ

กำรประเมินประสิ ทธิภำพกองทุนรวมโดยวิธี Data Envelopment Analysis และวิเครำะห์กำรถดถอยลอจิสติก

11

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

กำรเปรี ยบเทียบประสิทธิภำพสถิติทดสอบเวกเตอร์ค่ำเฉลี่ยของประชำกรหนึ่งกลุ่ม
วริ ศรา สาราญฤทธิ์ และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี

12

*

กำรศึกษำกำรแจกแจงเลขชี้กำลัง-ปั วซง และกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ดว้ ยวิธี EM Algorithm
ธัญญลักษณ์ ใสสีสูบ พิมพ์ วรั ชญ์ นันทพฤทธิ์ และ กมลรั ตน์ สุภาวรรณ

13

*

กำรเปรี ยบเทียบกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ดว้ ยวิธีโมเมนต์ควอนไทล์เชิงเส้น และวิธีโมเมนต์เชิงเส้นสำหรับกำรแจก
แจงแคปปำ 4 พำรำมิเตอร์: กรณี ศึกษำข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย

14

ธนวรรณ ประฮาดไชย* นิภาดา พาภักดี และปิ ยภัทร บุษบาบดินทร์

กำรเปรี ยบเทียบประสิทธิภำพในกำรจำแนกกลุ่ม ระหว่ำงกำรวิเครำะห์กำรถดถอยโลจิสติก กำรวิเครำะห์จำแนกกลุ่ม
กรณี ศึกษำ: ข้อมูลกำรเกิดฝนตกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

15

อรชุดา ก๋ าวิราช ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต และ กมลรั ตน์ สุภาวรรณ*

กำรใช้ตวั แบบเชิงเส้นนัยทัว่ ไป ในกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อปริ มำณฝนรวมรำยปี ของประเทศไทย
สุรพันธ์ ยืนชีวิต และ สุจิตตา สุระภี

P

*
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16

สารบ ัญบทค ัดย่อ

รายชื่ องานวิจัย นาเสนอด้ วยการบรรยาย

หน้ำ

กำรสร้ำงแบบจำลองค่ำสุดขีดของอุณหภูมิเฉลี่ยรำยวันด้วยสถิติลำดับที่ r ที่ใหญ่ที่สุด

17

*

จิราพร ฤาชัยราม เกษธิ ดา สวนไธสง นิภาดา พาภักดี และ ปิ ยภัทร บุษบาบดินทร์

ห้ องนาเสนอ SCB4201
กำรวิเครำะห์ค่ำสุดขีดและประมำณระดับกำรเกิดซ้ ำของข้อมูลปริ มำณน้ ำฝน ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล

18

ทิพย์ธิดา ปลัดกอง พิมพ์ วรั ชญ์ นันทพฤทธิ์ และ กุณฑลี ไชยสี*

กำรประยุกต์ใช้ถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน สำหรับกำรศึกษำปั จจัยที่ส่งผลต่อรำคำน้ ำมันเบนซิน 95 ใน
ประเทศไทย

19

มัชฌิ มา กมลเลิศ ชนิภา รอดสุทธิ์ นนทบงกช ตั้งใจ และ ชูเกียรติ ผุดพรมราช*

กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรทำงอุตุนิยมวิทยำ และตัวแปรสำรมลพิษทำงอำกำศ กับปริ มำณฝุ่ นละออง
ขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในจังหวัดเชียงใหม่

20

ปุณยนุช ดานงค์ * พิมผกา ธานินพงศ์ อินทิรา เนขุนทด และ วฐา มินเสน

กำรสร้ำงแบบตัวแบบพยำกรณ์ควำมเข้มข้นสูงสุดรำยชัว่ โมงของก๊ำซโอโซนในตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

21

สุทธิ นันท์ กันทะวะ* ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต และ พิมพ์ วรั ชญ์ นันทพฤทธิ์

กำรวิเครำะห์ค่ำฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน PM2.5 ในพื้นที่วกิ ฤติของประเทศไทยด้วยวิธีบ๊อก – เจนกินส์ และ
ทฤษฎีค่ำสุดขีด

22

กัลยาณิ น สุนทรา* ธนากร แสงสว่ าง นิภาดา พาภักดี และ ปิ ยภัทร บุษบาบดินทร์

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

23

*

โปรแกรมสำเร็ จรู ปสำหรับคำนวณตัวแบบสิ นค้ำคงคลัง กรณี สินค้ำมีกำรเติบโต

24

*

ศิริวรรณ หงษ์ ทอง ภัทรภร ตระกูลรั งสิ จิราภา พิศดาร และ ศิรประภา มโนมัธย์

กำรจำลองสถำนกำรณ์กำรจัดคลังสิ นค้ำ กรณี ศึกษำ บริ ษทั เชียงใหม่โพลสตำร์ (1992) จำกัด

25

*

อัครเดช ฟูไฟ และ กฤษณะ ลานา้ เที่ยง

ห้ องนาเสนอ SCB4202
กำรศึกษำปั จจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดควำมเครี ยดของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ศันสนีย์ สิ ทธิ พทุ ธากุล พัทธมน ปลัดจ่ า และ กุศยา ปลั่งพงษ์ พันธ์

26

*

ปั จจัยที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจมำท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของชำวยุโรป

27

*

เบญญาภา บุญมาสร้ อย อินทิรา เนขุนทด และ ปรี ชา ล่ ามช้ าง

กำรศึกษำพฤติกรรมกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ของนิสิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

28

*

ศุภกร เพียวิเศษ ลลิตา พิมมนาว และ ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์ พรชัย

ทัศนคติของนักศึกษำต่ำงชำติระดับปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย
ปี กำรศึกษำ 2561

29

ณั ฐรดา ธนากูลทิพปภา* พิษณุ เจียวคุณ และ อัญมณี กุมมาระกะ

ทัศนคติของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อกำรใช้บริ กำรแอปพลิเคชัน
เรี ยกรถยนต์โดยสำร

30

นิศาชล วัฒนยืนยง* พิษณุ เจียวคุณ และ อัญมณี กุมมาระกะ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562

Q

สารบ ัญบทค ัดย่อ

รายชื่ องานวิจัย นาเสนอด้ วยการบรรยาย

หน้ำ

กำรศึกษำพฤติกรรมและปั จจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกใช้บริ กำรร้ำนกำแฟสดของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

31

ออมลออ พลอินทร์ กมลรั ตน์ สุภาวรรณ และ ปรี ชา ล่ ามช้ าง*

ตัวแบบกำรสัง่ ซื้อประหยัดสุดที่มีกำรขำดแคลนสิ นค้ำกรณี มีคำ้ งส่งบำงส่วน และปฏิเสธสิ นค้ำที่มีขอ้ บกพร่ อง

32

วรรณภรณ์ บุญมาก* และ กรรณิ กาณ์ หิ รัญกสิ

กำรเปรี ยบเทียบวิธีกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำกลำงระหว่ำงประชำกร 2 กลุ่ม ด้วยกำรทดสอบไม่อิงพำรำมิเตอร์
สำหรับข้อมูลที่มีกำรแจกแจงแบบไวบูลล์

33

ณิ ชา วริ ทธิ์ นันท์ และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ *

ห้ องนาเสนอ SCB4301
ตัวแบบพยำกรณ์รำยได้ในกำรส่งออกไม้สกั ของสวนป่ ำแม่สรอยองค์กำรอุตสำหกรรมป่ ำไม้ จังหวัดแพร่
อรทัย ดวงเขียว และ ปรารถนา มินเสน

34

*

ตัวแบบพยำกรณ์อนุกรมเวลำของปริ มำณกำรส่งออก ของสิ นค้ำเกษตรแปรรู ปของกลุ่มอำหำรในประเทศไทย

35

เกสรา ไชยล้ อม พิมผกา ธานินพงศ์ และ อินทิรา เนขุนทด*

กำรพยำกรณ์คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

36

เบญจมาศ อุ้มทรั พย์* กาญจนา จาปานิ ล และ ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์ พรชัย

กำรพยำกรณ์ดว้ ยเทคนิคกำรปรับให้เรี ยบโดยใช้กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ดว้ ยโซลเวอร์ในโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอกเซลล์ 2007 และ 2016

37

อัฌชานนท์ ทัศนานุพรม กุณฑลี ไชยสี และ วฐา มินเสน*

กำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่ นละอองและจำนวนผูป้ ่ วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย
และจังหวัดลำปำง

38

จุฑามาศ พงษ์ สมทรง ชนานันท์ คงแข็ง ศุภัทชา พรมมา และ ชูเกียรติ ผุดพรมราช*

กำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นเฉลี่ยรำยเดือนของฝุ่ นละอองขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
โดยใช้กำรพยำกรณ์ร่วม

39

ดวงลดา พุฒใจกา ดลภาค พรนพรั ตน์ และ วฐา มินเสน*

ปั จจัยที่ส่งผลต่อรำคำน้ ำมันเบนซิน 95 ในประเทศไทย

40

แทนไทย ทองเทศ และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี *

กำรวิเครำะห์มูลค่ำควำมเสี่ ยงของ SET50 โดยใช้ GARCH–EVT
ทศพล ภูผิวฟ้า* ไตรภพ ศรี บัวแดง วิจิตร คลังภูเขียว และ ปิ ยภัทร บุษบาบดินทร์

R
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41

สารบ ัญบทค ัดย่อ

รายชื่ องานวิจัย นาเสนอด้ วยการโปสเตอร์

หน้ำ

กำรปรับแก้กำรประมำณช่วงควำมเชื่อมัน่ ของค่ำเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่วนของประชำกรจำกกำรสำรวจด้วยตัวอย่ำง
และคำนวณโดยใช้ชุดคำสัง่ ที่พฒั นำขึ้นเอง บนโปรแกรม R

43

ปณิ ธาน ธนูสิทธิ์ และ ปิ ยะชาติ เวียงนาค*

กำรเปรี ยบเทียบวิธีกำรทดสอบควำมเป็ นไปอย่ำงสุ่มในแต่ละหลักของผลรำงวัลที่ 1 ของสลำกกินแบ่งรัฐบำล

44

เมธา วัฒนสุโพธิ์ สิ ริรัตน์ บุญครอง ฉั ตรอลีนา กุลณิ ชอภินันท์ นัฏฐิ กา สมิงนิล และ จันทร์ ธา วงษ์ อ่ ูทอง*

ตัวแบบเพื่อพยำกรณ์ปริ มำณกำรนำเข้ำเมล็ดกำแฟดิบในประเทศไทย

45

เบญจพร สิ งหะวงศ์ และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ *

กำรพยำกรณ์ปริ มำณน้ ำจำหน่ำยของกำรประปำส่วนภูมิภำคเขต 9

46

ไปรจิเรศ พงศ์ จันทรเสถียร และ รั ชนีวรรณ วงศ์ พระจันทร์ *

ตัวแบบกำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่งออกแป้ งมันสำปะหลังของประเทศไทย

47

ณั ฐมล ทองรั กษ์ และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ *

กำรศึกษำตัวแบบทำงสถิติเพื่อกำรพยำกรณ์ปริ มำณกำรส่งออกไก่แปรรู ปของประเทศไทย

48

นิธิพร พลอยบุตร และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ *

ตัวแบบกำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวของประเทศไทย

49

หทัยภัทร แก้ วมาก และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ *

กำรเปรี ยบเทียบประสิทธิภำพโดยใช้ตวั แบบอำรี มำ อำรี มำด้วยอำร์ช อำรี มำด้วยกำร์ชและอำรี มำด้วยพีอำร์ชสำหรับ
พยำกรณ์รำคำหุน้

50

ปิ ยธิ ดา เพชรงาม คณธัช เลิศสกุลเจริ ญ ศุภชัย เดชะคาภู และ ยุพาภรณ์ อารี พงษ์

กำรพยำกรณ์รำคำปิ ดของบิทคอยน์โดยใช้เทคนิคโครงข่ำยประสำทเทียมแบบ Recurrent Neural Network และแบบ
Long Short–Term Memory ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562

51

วิชญา กัลยา และ ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต*

ปั จจัยที่ส่งผลต่อรำคำก๊ำซหุงต้มในประเทศไทย

52

ธนัญญา ยิม้ สบาย และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี *

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวต่อกำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดนครนำยก

53

สมิทธิ นี จุ้ยวงษ์ ฐาปนี แสงสุวรรณ์ และ สุภาพร นนทนา*

ปั จจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรขนส่งพัสดุไปรษณี ย ์ ของนิสิตมหำวิทยำลัยนเรศวร

54

เบญจวรรณ ต่ ายเนาว์ ดง และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี *

กำรศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อควำมเครี ยดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำ สังกัดโรงเรี ยนรัฐบำลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

55

นันลดา จอมแจ้ ง* และ พิชญ์ สินี ชมภูคา

กำรศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยนไทยและนักเรี ยนต่ำงด้ำว ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4–6
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1

56

นุชบา สุวรรณ์ * และ พิชญ์ สินี ชมภูคา

ปั จจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้ำวของเกษตรกร

57

ภัคจิรา โกษาวัง* และ รุ่งกานต์ ใจวงค์ ยะ
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S

สารบ ัญบทค ัดย่อ

รายชื่ องานวิจัย นาเสนอด้ วยการโปสเตอร์

หน้ำ

กำรวิเครำะห์ตวั แปรที่มีผลต่อกำรเกิดโรคควำมดันโลหิ ตของประชำชนในตำบลทุ่งงำม อำเภอเสริ มงำม จังหวัด
ลำปำง

58

สุภารั ตน์ ภูสด* และ พิชญ์ สินี ชมภูคา

กำรวิเครำะห์ตวั แปรที่มีอิทธิพลต่อควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดโรงเรี ยนรัฐบำล
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

59

หนึ่งฤทัย สอนทอง* และ พิชญ์ สินี ชมภูคา

อิทธิพลของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีต่อควำมตั้งใจคงอยูข่ องบุคลำกรสำยวิชำกำรกลุ่ม Generation Y
กรณี ศึกษำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

60

ปฏิ ภาณ อุทัยประดิษฐ์ นฤพัชร คาสุวรรณ และ สุภาพร นนทนา*

กำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคอำหำรพร้อมทำนและเครื่ องดื่มที่มีจำหน่ำยในร้ำนสะดวกซื้อของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม

61

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

ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนตำล
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

62

สุพรรษา อริ วันนา* และ สุมิตรา ศรี ชูชาติ

ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำรฝ่ ำยโรงงำนอุตสำหกรรมของสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
พิมพกานต์ แซ่ เฉิ น* และ รุ่งกานต์ ใจวงค์ ยะ

T

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

63

เอกสารบทค ัดย่อแบบบรรยาย
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ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อกำรกลับไปใช้ยำเสพติดซำของผู้เข้ำรับกำรบำบัด
ณ ศูนย์บำบัดสำรเสพติดแห่งหนึ่ง
ปริษฎา แสนฝั้น, ทวีศักดิ์ จันทร์งาม และ หนึ่งหทัย ชัยอาภร*
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
*
Corresponding Author: ttunti@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้าของผู้เข้ารับการบาบัด ณ
ศูนย์บาบัดสารเสพติดแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่เข้าบาบัดรักษาฟื้นฟูจนครบระยะเวลาของโปรแกรมบาบัด ทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน ณ ศูนย์บาบัดสารเสพติดแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 583 ราย วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Analysis)
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย อายุ เ ฉลี่ ย อยู่ ที่ 32.68 11.75 ปี มี สั ญ ชาติ ไ ทย
เชื้อชาติไทย อาศัยภูมิลาเนาในเขต สถานะภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่ คือ พนักงานเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาโดยส่วนมากอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น ชนิดยาเสพติดที่ใช้มาก
ที่สุด คือ ยาบ้า สาเหตุที่ลองครั้งแรกส่วนมากเพราะเพื่อนชวน ส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติดเพียง 1 ชนิด ความถี่ในการใช้ยาแต่ละ
สัปดาห์ส่วนมาก 9 ครั้งขึ้นไป ส่วนใหญ่มีสาเหตุต้องการอยากเลิกด้วยตนเอง และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการกลับไปใช้ยาเสพติด
ซ้า คือ สาเหตุที่เข้ารับการบาบัด
คำสำคัญ: ยาเสพติด, การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก
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แบบจำลองอัตรำผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่เข้ำรักษำ ในจังหวัดขอนแก่น
วรวิทย์ จุลทะกอง, ถิรวัฒน์ นาคนชม, ประภาวรรณ เสนาเพ็ง และ ปิยภัทร บุษบาบดินทร์*
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*
Corresponding Author: piyapatr.b@msu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจาลองข้อมูลอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารักษาในจังหวัดขอนแก่น
รวบรวมข้อมูลโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึง
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์
(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
เมื่อพิจารณาระดับการเกิดซ้าของอัตราจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในรอบปีการเกิดซ้า 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี และ 50 ปี
ส าหรั บ ทุ ก ตั ว แบบที่ วิ เ คราะห์ ด้ ว ยทฤษฎี ค่ า สุ ด ขี ด พบว่ า ระดั บ การเกิ ด ซ้ า (Return Level) ของอั ต ราจ านวนผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อคาบปีการเกิดซ้า (Return Period) เพิ่มขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลหรือกาหนดนโยบายเกี่ยวกับโรคเบาหวานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ: อนุกรมเวลา, ทฤษฎีค่าสุดขีด, ระดับการเกิดซ้า, โรคเบาหวาน
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยมลพิษทำงอำกำศและเศรษฐกิจเชิงสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจในภำคเหนือด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป
ทิวาวัลย์ สมนา และ ทวีศักดิ์ จันทร์งาม*
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Corresponding Author: taweesak_c@mju.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจานวนการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ประมาณอัตรา
อุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจ และศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ข้ อมูลค่ามลพิษทางอากาศ และร้อยละคนจนของ 9 จังหวั ดในภาคเหนือ ระหว่างปี
พ.ศ. 2556–2560 จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา และสานักงานสถิติแห่งชาติ
ตามลาดับ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในภาพรวมด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัว เชิงพื้นที่ของมอแรน (Moran’s I)
และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized Linear
Models: GLMs) ผลการศึกษาพบว่า การเกิดจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดในภาคเหนือไม่มีความสัมพันธ์
เชิงพืน้ ที่กับจังหวัดเพื่อนบ้าน ตัวแบบการถดถอยทวินามเชิงลบเป็นตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับ การประมาณค่าจานวนและ
อัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจ และพบว่า คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (Rain) และค่า
ความชื้น (RH) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01
และเมื่อนาตัวแบบดังกล่าวไปประมาณค่าอัตราอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจ พบว่าในระยะเวลา 5 ปีที่ศึกษา
จังหวัดน่านมีอัตราอุบัติการณ์เฉลี่ยของโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด (26.5995 ต่อพันประชากร)
คำสำคัญ: โรคระบบทางเดินหายใจ, ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป, อัตราอุบัติการณ์
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรติดเชือพยำธิใบไม้ตับของประชำชน
ในพืนที่ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
พรพรรณ ปงเมืองมูล และ ทวีศักดิ์ จันทร์งาม*
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Corresponding Author: taweesak_c@mju.ac.th

*

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 ประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับแล้วไม่พบไข่พยาธิใบไม้ตับ
จานวน 109 ราย ซึ่งผู้วิจัยจับคู่กันระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมที่มีเป็นเพศเดียวกันและอายุห่างกันมากน้อยไม่เกิน 5 ปี
อยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเดียวกัน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีส่งผลต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกมีเ งื่อนไข (Conditional logistic regression) นาเสนอขนาดความสัมพันธ์ด้วยค่า
อัตราส่วนออดส์ที่ปรับค่า (Adjusted odd ratio: AOR) และช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีคน
ในครอบครัว ที่ อาศัย อยู่ด้ วยกั นติ ด เชื้ อพยาธิ ใบไม้ตั บ มี โอกาสเสี่ ย งต่ อการติ ดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ตั บ 3.87 เท่า (95% CI =
2.00 – 7.50) ของการไม่มีคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.01)
และประชาชนที่มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดีมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตับ 5.88 เท่า
(95% CI = 1.83 – 18.95) ของการไม่มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p–value < 0.01)
คำสำคัญ: โรคพยาธิใบใม้ตับ, ปัจจัยที่ส่งผล, การถดถอยลอจิสติกมีเงื่อนไข
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กำรประยุกต์ใช้ตัวแบบห่วงโซ่มำร์คอฟสำหรับกำรพยำกรณ์กำรเกิดฝน
ในอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
จิรัฐติกาล นาคา*, ประหยัด แสงงาม และ วิภาวรรณ เล้าอรุณ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Corresponding Author: jiruttigal7384@gmail.com

*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดฝนตกในระยะยาวของอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดย
ใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนรวมรายปี จานวน 53 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2508 จนถึงปี พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟแบบเวลาและ
สถานะไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยแบ่งสถานะการเกิดฝนตกออกเป็น 7 สถานะ คือ ฝนตกดีมาก ฝนตกดี ฝนตกค่อนข้างดี ฝนตก
ปานกลาง ฝนตกค่อนข้างแล้ง ฝนตกแล้ง และฝนตกแล้งจัด โดยเปรียบเทียบปริมาณน้าฝนรายปีกับปริมาณน้าฝนเฉลี่ยสะสม
ตามวิ ธี Rainfall Deciles ของ Gibbs และ Maher (1967) จากนั้ นสร้ างเมทริก ซ์ความน่ าจะเป็น ของการเปลี่ ยนสถานะ
หาความน่าจะเป็นในสภาวะอยู่ตัว และใช้ความน่าจะเป็นนี้ในการพยากรณ์โอกาสการเกิดฝนตกในระยะยาว
ผลการศึกษาพบว่า ในระยะยาวความน่าจะเป็นที่ปริมาณน้าฝนรายปีจะอยู่ในระดับฝนตกดีมากคิดเป็น 6.20%
ฝนตกดีคิดเป็น 13.78% ฝนตกค่อนข้างดีคิดเป็น 23.04% ฝนตกปานกลางคิดเป็ น 16.92% ฝนตกค่อนข้างแล้งคิดเป็น
17.33% ฝนตกแล้งคิดเป็น 13.32% และฝนตกแล้งจัดคิดเป็น 9.41% หน่วยงานของรัฐสามารถนาค่าพยากรณ์ความน่าจะ
เป็นที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเตรียมการป้องกันภัยน้าท่วมหรือวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรกรรม
คำสำคัญ: ห่วงโซ่มาร์คอฟแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง, เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ, ความน่าจะเป็นทีส่ ภาวะอยู่ตัว
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กำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่งออกนำมันสำเร็จรูปของประเทศไทย
ไปยังกลุม่ ประเทศอำเซียนด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์
ปฐมรัตน์ กิจทวีสมบูรณ์, พัชรินทร์ เกตุอ่า และ กุศยา ปลั่งพงษ์พันธ์*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Corresponding Author: Plungpongpun_k@su.ac.th

*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้ามันสาเร็จรูปของประเทศไทยไปยัง
กลุ่มประเทศอาเซียน และเปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์มู ลค่าการส่งออกน้ามันสาเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่ม
ประเทศอาเซียนล่วงหน้า ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลารายเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังที่รวบรวมมาตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จานวน 80 ค่า จากเว็บไซด์ของการค้าไทย ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด
คือ ชุดที่ 1 เรียกว่า Training set เป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 72 ค่า และชุดที่ 2 เรียกว่า Test set เป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับตรวจสอบ ความ
แม่นยาของการพยากรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จานวน 8 ค่า สาหรับเกณฑ์ การ
เลือกตัวแบบที่เหมาะสมคือเลือกตัวแบบที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัว
แบบ ARIMA(3,2,0)(0,0,1)12 เป็นตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาชุดนี้ ในการเปรียบเทียบ ค่า
พยากรณ์กับค่าจริงระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561 แสดงให้เห็นว่าค่าพยากรณ์มูลค่าการส่งออก
น้ามันสาเร็จรูปของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีทิศทางเดียวกันกับค่าจริง
คำสำคัญ: อนุกรมเวลาสเตชันนารี, วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์, มูลค่าการส่งออกน้ามันสาเร็จรูปของประเทศไทย
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กำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซต
รัชดาภรณ์ ขาทิพย์* และ บังอร กุมพล
สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*
Corresponding Author: alek_ziiy@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการลงทุนหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 และเพื่อหากฎความสัมพันธ์ของ
การลงทุนหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 ด้วยการวิเคราะห์โดยทฤษฎีรัฟเซต จากข้อมูลหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายวัน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม
2561 ประกอบด้วย ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่าสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และมูลค่าการซื้อขาย นามา
วิเคราะห์เพื่อหากฎความสัมพันธ์ด้วยทฤษฎีรัฟเซต โดยในงานวิจัยนี้ได้เสนอเทคนิคการจัดกลุ่มการลงทุนด้วยการวิเคราะห์
กลุ่ม (Cluster Analysis) แบบ K–means ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนนาข้อมูลเข้าสู่กระบวนการหากฎความสัมพันธ์ และทาการวัด
ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มโดยใช้ค่าความถูกต้อง
ผลการศึกษาพบว่าสามารถจัดกลุ่มการลงทุนได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่น่าลงทุนมาก กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่
น่าลงทุนปานกลาง และ กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่น่าลงทุนน้อย ได้กฎความสัมพันธ์จานวน 20 กฎ และ พบว่าประสิทธิภาพสูงสุด
ในการจาแนกกลุ่มการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดจากตัวแปร 4 ตัว ได้แก่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่าสุด และราคาปิด
คำสำคัญ: ทฤษฎีรัฟเซต, กฎความสัมพันธ์, การวิเคราะห์กลุม่
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กำรปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตนำดื่มบรรจุขวด
กรณีศึกษำบริษัทนำใสใจจริง จำกัด
สัณฐิติ ตันอุตม์* และ กฤษณะ ลาน้าเที่ยง
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Corresponding Author: frame2504206@hotmail.com

*

บทคัดย่อ
ปัญหาพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุหลักของการหยุดทางานของเครื่องจักร และประเมินประสิทธิผล
โดยรวมการทางานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุขวดแบบอัตโนมัติของบริษัท น้าใสใจจริง จากัด โดยเก็บ
ข้อมูลก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการผลิตช่วงละ 15 วันทาการ วันทาการละ 8 ชั่วโมง ผลการศึกษาก่อนการปรับปรุง
กระบวนการพบว่า สาเหตุหลักของการหยุดเครื่องจักร คือ การปรับรางเปลี่ยนไซส์ (ค่าเฉลี่ย 43.33 นาทีต่อครั้ง) และสาเหตุ
หลัก การหยุด กระบวนการทางานคือ รอพนั กงานเปลี่ยนฟิล์ ม (ค่ าเฉลี่ย 4.23 นาที ต่อ ครั้ ง) อัต ราการเดินเครื่ อง อั ตรา
ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 85.79%, 91.27% และ 98.48% และประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักรมีค่าเฉลี่ย 77.16% วิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการทาไม–ทาไมเพื่อลดสาเหตุหลักของการหยุดกระบวนการ ผล
การปรับปรุงกระบวนการพบว่า สาเหตุหลักของการหยุดเครื่องจักรยังคงเป็นการปรับรางเปลี่ยนไซส์แต่ค่าเฉลี่ยของเวลาที่
เครื่องจักรหยุดกระบวนนั้นลดลง (ค่าเฉลี่ย 30.55 นาทีต่อครั้ง) และสาเหตุหลักการหยุดกระบวนการทางาน คือ การแก้น้า
(ค่าเฉลี่ย 11.45 นาทีต่อครั้ง) อัตราการเดินเครื่อง อัตราประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 86.81%
91.96% และ 98.63% และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมีค่าเฉลี่ย 79.73% ซึ่งประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2.57%
คำสำคัญ: ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร, ระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุด, การปรับปรุงกระบวนการ, หลักการทาไม–ทาไม
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กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของตัวสถิติทดสอบสำหรับกำรทดสอบควำมแตกต่ำง
ของค่ำกลำงระหว่ำงประชำกร 2 กลุ่มที่อิสระกัน สำหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท
วิชญา บุญแจ้ง* และ วิภาวรรณ เล้าอรุณ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Corresponding Author: boonchaeng_w@silpakorn.edu

*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสาหรับการทดสอบความแตกต่างของค่า
กลางระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน สาหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับจานวน 3 วิธี คือ ตัวสถิติทดสอบที ตัวสถิติ
ทดสอบแมนน์-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
ประชากรเท่ากับ 0, 1, 2 และ 3 ด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล โดยโปรแกรม R และกระทาซ้าจานวน 10,000 ครั้งในแต่ละ
สถานการณ์ เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าประมาณกาลังการ
ทดสอบของตัวสถิติทดสอบที่สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ภายใต้เกณฑ์ของ Bradley ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
โดยตัวสถิติทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดจะหมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกาลังการทดสอบสูงที่สุด
ผลการศึกษาพบว่า ตัวสถิติทดสอบที ตัวสถิติทดสอบแมนน์ -วิตนีย์ และตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ สามารถควบคุม
การเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ทุก กรณี เมื่อศึกษาที่ความแตกต่างมัธยฐานของประชากรเท่ากับ 1 ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมี
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ตัวสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์จะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ตัวสถิติทดสอบทีและตัวสถิติทดสอบ แมนน์วิตนีย์จะมีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกัน เมื่อศึกษาที่ความแตกต่างมัธยฐานของประชากรเท่ากับ 2 และตัวอย่างมีขนาดเล็กทั้ง
2 กลุ่มแต่เมื่อมัธยฐานของประชากร 2 กลุ่มมีค่าต่างกันเท่ากับ 3 ตัวสถิติทดสอบทั้งสามจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
คำสำคัญ: ข้อมูลแบบลิเคิร์ท, ความผิดพลาดแบบที่ 1, กาลังการทดสอบ
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กำรประเมินประสิทธิภำพกองทุนรวมโดยวิธี Data Envelopment Analysis
และวิเครำะห์กำรถดถอยลอจิสติก
ฐิตารีย์ ทวีศิริเวทย์*, อสมา อนุปัญญาวัฒน์, สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ และ วิภาวรรณ เล้าอรุณ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Corresponding Author: thitaree24703@hotmail.com

*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินประสิทธิภาพของกองทุนรวม 266 กองทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล 209 กองทุน และกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 57 กองทุนโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)
และ 2) ศึกษาความเกี่ยวพันระหว่างความมีประสิทธิภาพของกองทุนรวมกับตัวแปรลักษณะของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย
ขนาดกองทุน อายุกองทุน อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน และระดับความเสี่ยงของกองทุน ผลการศึกษาพบว่ากรณีกองทุนที่
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล มีกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 12 กองทุน ส่วนใหญ่เป็นกองทุนตราสารหนี้ โดยตัวแปรขนาด และอายุ
ของกองทุนส่งผลทางบวกต่อการมีประสิทธิภาพ ระดับความเสี่ยงส่งผลทางลบต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุน สาหรับกรณี
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล มีกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 12 กองทุน ส่วนใหญ่เป็นกองทุนตราสารทุน โดยตัวแปรลั กษณะ
ของกองทุนทั้ง 4 ตัวแปรที่ศึกษาไม่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพของกองทุน
คำสำคัญ: กองทุนรวม, ประสิทธิภาพ, Data Envelopment Analysis, การถดถอยลอจิสติก
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กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของกำรทดสอบเวกเตอร์ค่ำเฉลี่ยสำหรับประชำกรหนึ่งกลุ่ม
วริศรา สาราญฤทธิ์ และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี*
สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
*
Corresponding Author: katechanj@nu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทดสอบเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยสาหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม ได้แก่
การทดสอบที ก าลั งสองของโฮเทลลิ ง (H) การทดสอบด้ ว ยเครื่ อ งหมายหลายตั ว แปร (S) และการทดสอบล าดั บ ที่ โ ดย
เครื่องหมายของวิลค็อกซันหลายตัวแปร (SR) โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาด
แบบที่ 1 และกาลังการทดสอบ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปรกติห ลายตัวแปรและการแจกแจงทีหลายตัวแปร 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
คำสำคัญ: เวกเตอร์ค่าเฉลี่ย, การทดสอบทีกาลังสองของโฮเทลลิง , การทดสอบด้วยเครื่องหมายหลายตัวแปร, การทดสอบ
ลาดับที่โดยเครื่องหมายของวิลค็อกซันหลายตัวแปร
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กำรศึกษำกำรแจกแจงเลขชีกำลัง–ปัวซง
และกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยวิธี EM Algorithm
ธัญญลักษณ์ ใสสีสูบ, พิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธิ์ และ กมลรัตน์ สุภาวรรณ*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*Corresponding Author: kamonrat.s@cmu.ac.th
บทคัดย่อ
การแจกแจงเลขชี้กาลัง (Exponential distribution) เป็นการแจกแจงที่ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้รอคอยจนเกิดเหตุการณ์ที่สนใจขึ้น โดยพารามิเตอร์หรือค่าสาคัญที่กากับการแจกแจงนี้ คือ อัตราการเกิด
เหตุการณ์ที่สนใจหรือบางครั้งเรียกว่า อัตราความล้มเหลว (Failure rate) ซึ่งกาหนดให้มีค่าคงที่ แต่ในบางสถานการณ์อัตรา
ความล้มเหลวนี้อาจมีค่าไม่คงที่และมีค่าลดลงตามระยะเวลา ทาให้ไม่สามารถใช้การแจกแจงเลขชี้กาลังอธิบายลักษณะของ
ข้อมูลได้ ดังนั้นจึงได้มีการเสนอการแจกแจงเลขชี้กาลังที่สามารถรองรับข้อมูลที่มีอัตราความล้มเหลวไม่คงที่ขึ้น โดยมีหลักการ
คือก าหนดการแจกแจงให้กับ อัต ราความล้ มเหลว เช่ น การแจกแจงปั วซง (Poisson distribution) การแจกแจงไวบู ลล์
(Weibull distribution) การแจกแจงจีออเมตริก (Geometric distribution) เป็นต้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การแจกแจงเลขชี้กาลัง-ปัวซง (Exponential–Poisson distribution) ซึ่งเป็นการแจกแจงเลขชี้กาลังที่กาหนดให้พารามิเตอร์
อัต ราความล้ม เหลวมี ก ารแจกแจงปัว ซง และศึก ษาการประมาณค่ า พารามิ เตอร์ ของการแจกแจงดังกล่ าว ด้ วยวิ ธี EM
Algorithm (Expectation Maximization Algorithm) โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการจาลองข้อมูลภายใต้การแจก
แจงเลขชี้กาลัง-ปัวซงที่มีขนาดตัวอย่างแตกต่างกัน คือ 50 100 และ 500 พร้อมกาหนดค่าของพารามิเตอร์ที่ต่างกัน จากนั้น
ทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี MLE และ วิธี EM algorithm ผลการศึกษาพบว่า การประมาณค่าพารามิเตอร์ของทั้ง
สองวิธี ให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ได้จะมีค่าเข้าใกล้
ค่าพารามิเตอร์จริงมากขึ้น ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี EM algorithm ที่กาหนดค่าเริ่ม ต้นให้มีค่าแตกต่างกัน
ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน และจานวนรอบของการวนซ้าจะแตกต่างกันไป เมื่อกาหนดค่าเริ่มต้นใกล้
ค่าพารามิเตอร์จริงจานวนรอบของการวนซ้าจะมีจานวนรอบน้อยกว่าจานวนรอบของการวนซ้าเมื่อกาหนดค่าเริ่มต้นห่างจาก
ค่าพารามิเตอร์จริง
คำสำคัญ: Exponential–Poisson, EM Algorithm
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กำรเปรียบเทียบกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยวิธีโมเมนต์ควอนไทล์เชิงเส้น และวิธีโมเมนต์
เชิงเส้นสำหรับกำรแจกแจงแคปปำ 4 พำรำมิเตอร์: กรณีศึกษำข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำใน
พืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ธนวรรณ ประฮาดไชย*, นิภาดา พาภักดี และปิยภัทร บุษบาบดินทร์
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*
Corresponding Author: thanawan.pra@msu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีโมเมนต์ควอนไทล์
เชิงเส้น (LQ–moments) และวิธีโมเมนต์เชิงเส้น (L–moments) สาหรับการแจกแจงแคปปา 4 พารามิเตอร์ (K4D) พร้อมทั้ง
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางด้านอุทกวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า แบบจาลองที่สร้างขึ้นด้วยวิธีโมเมนต์เชิงเส้นมีค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของการคาดการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง (Modified predicted absolute error; MPAE) น้อยกว่าวิธีโมเมนต์ควอนไทล์เชิงเส้น นั่นแสดงว่า วิธีนี้มี
ความเหมาะสมกับข้อมูลปริมาณน้าฝนสูงสุดรายปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และผลการวิเคราะห์ระดับ
การเกิดซ้า พบว่ารอบปีการเกิดซ้า 2 10 25 และ 50 ปี มีระดับการเกิดซ้าเพิ่มขึ้นเมื่อรอบปีการเกิดซ้าเพิ่มขึ้นในทุกสถานี
และระดับการเกิดซ้าสูงสุดได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม สถานีอากาศเกษตรนครพนม และสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
ดังนั้นหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาการวางแผนการส่งน้าล่วงหน้า หรือนาไปพิจารณาป้องกันอุทกภัยควรจะให้ความสาคัญ
กับสถานีดังกล่าวมากกว่าสถานีอื่น
คำสำคัญ: การแจกแจงแคปปา, โมเมนต์เชิงเส้น, โมเมนต์ควอนไทล์เชิงเส้น
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กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรจำแนกกลุ่ม ระหว่ำงกำรวิเครำะห์กำรถดถอยโลจิสติก
กำรวิเครำะห์จำแนกกลุ่ม กรณีศึกษำ: ข้อมูลกำรเกิดฝนตกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อรชุดา ก๋าวิราช, ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต และ กมลรัตน์ สุภาวรรณ*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Corresponding Author: kamonrat.s@cmu.ac.th

*

บทคัดย่อ
การพยากรณ์ เ มื่ อ มี ตั ว แปรตามเป็ น ตั ว แปรเชิ ง คุ ณ ภาพนั้ น มี วิ ธี ใ นการพยากรณ์ อ ยู่ ห ลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis: LRA) การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis:
DA) และ การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis: CA) โดยวิธีที่เป็นที่นิยม คือ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก และ
การ
วิ เ คราะห์ จ าแนกกลุ่ ม อย่ า งไรก็ ต ามมี ก ารศึ ก ษาพบว่ า แต่ ล ะวิ ธี มี ข้ อ จ ากั ด และเงื่ อ นไขที่ ใ ช้ แ ตกต่ า งกั น การศึ ก ษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกกลุ่มระหว่างวิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก และ วิธีการ
วิเคราะห์จาแนกกลุ่ม ทาการศึกษาโดยการจาลองตัวแปรอิสระ 2 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ตัวแปร
อิสระมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปรที่มีเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมแตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน ตัว แปรอิสระไม่มี
การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร โดยในแต่ละสถานการณ์จาลองข้อมูลที่มี ขนาดตัวอย่างเป็น 20, 50, 100, 500 ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ เป็น 0, 0.1, 0.5, 0.9 โดยเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทั้ง 2 วิธี คือ ค่าเฉลี่ยของร้อยละ
ความผิ ดพลาดจากการจ าลอง 1,000 รอบ นอกจากนี้จ ะทาการเปรีย บเที ยบประสิท ธิ ภาพเมื่ อมี ข้ อมู ลสู ญ หายและท า
การประยุกต์ใช้วิธีการทั้งสองกับการจาแนกข้อมูลการเกิดฝนตกในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพยากรณ์การเกิดฝน
ผลการศึกษาพบว่า กรณีที่ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปรที่มีเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมไม่แตกต่าง
กัน และ ตัวแปรอิสระไม่มีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยโลจิ สติก และ การวิเคราะห์จาแนกกลุ่มมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจ าแนกประเภทไม่ แ ตกต่ า ง แต่ ก รณี ที่ ตั ว แปรอิ ส ระมี ก ารแจกแจงปรกติ ห ลายตั ว แปรที่ มี เ มทริ ก ซ์
ความแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน การวิเคราะห์จาแนกกลุ่มจะมีประสิทธิภาพดีกว่าการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ขนาด
ตัวอย่างและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อความแม่นยาในการจาแนกประเภทและจากกรณีศึกษาการจาแนกการเกิด
ฝนพบว่า ประสิทธิภาพในการจาแนกประเภทของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกและการวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม ไม่แตกต่าง
คำสำคัญ: การจาลองข้อมูล, การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก, การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
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กำรใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป ในกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมำณฝนรวมรำยปี
ของประเทศไทย
สุรพันธ์ ยืนชีวิต และ สุจิตตา สุระภี*
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*
Corresponding Author: sujitta.s@msu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยทางสภาพอากาศที่มีผลต่อปริมาณฝนรวมรายปีของประเทศไทย โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นรายจังหวัด ในแต่ละจังหวัดเก็บข้อมูลเป็นรายปีตั้งแต่ พ.ศ. 2556–พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี เก็บ
ข้อมูลเฉพาะจังหวัดที่มีสถานีอุตุนิยมวิทยาทั้งหมด 65 จังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นรายปีโดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป
(Generalized linear Model) ซึ่งเป็นตัวแบบที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ โดยที่ตัวแปรตาม
ไม่มีข้อจากัดว่าต้องมีการแจกแจงปรกติ
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนรวมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณฝนรวมโดยพิจารณาที่ค่า MAPE AIC และค่าสถิติดีเวียนช์ที่ต่าที่สุด คือ ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปที่มีองค์ประกอบเชิงสุ่ม
เป็นการแจกแจงแกมมาและอินเวอร์สเกาส์เซียนโดยมีฟังก์ชันเชื่อมโยงเป็น ฟังก์ชันผกผัน โดยในปี พ.ศ. 2556–2557 และปี
พ.ศ. 2560 พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวมในทิศทางเดียวกัน คืออุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ ย ส่วนอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย ความเร็วลมเฉลี่ยและอุณหภูมิตุ้มแห้งเฉลี่ยจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวมในทิศทางเดียวกันคือ อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและความเร็วลมเฉลี่ย จะ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนรวมในทิศทางเดียวกัน
คือ ปริมาณเมฆเฉลี่ย ส่วนอุณหภูมิสูงสุดและความเร็วลมเฉลี่ย จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณฝนรวมต่อปี
คำสำคัญ: ปริมาณฝนรวม, ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป, การแจกแจงแกมมา, การแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน
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กำรสร้ำงแบบจำลองค่ำสุดขีดของอุณหภูมิเฉลี่ยรำยวัน
ด้วยสถิติลำดับที่ r ที่ใหญ่ที่สุด
จิราพร ฤาชัยราม*, เกษธิดา สวนไธสง, นิภาดา พาภักดี และ ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Corresponding Author: thekbb.202@gmail.com

*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจาลองค่าสุดขีดของอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันในภาคเหนือของประเทศไทย
ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน และอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิ สูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศไทย ข้อมูลรวบรวมตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2527 จนถึงปี พ.ศ. 2561 จากกรมอุตุนิยมวิทยา จากงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ได้สร้างแบบจาลองด้วยการแจกแจงค่า
สุดขีดนัยทั่วไป (Generalized Extreme Value Distribution : GEV) โดยพิจารณาค่าสูงสุดลาดับแรก (r=1) เป็นหลัก ทาให้
ผู้วิจัยสนใจสร้างแบบจาลองด้วยแจกแจงค่าสุดขีดนัยทั่วไปสาหรับสถิติลาดับที่ r ที่ใหญ่ที่สุด (Generalized Extreme Value
Distribution for the r largest order statistics : GEVr) ลาดับอื่น ๆ เช่น r=2, 3, 4,…,n เมื่อ n แทนจานวนข้อมูล เป็นต้น
แล้วเปรียบเทียบแบบจาลองของค่าสูงสุดลาดับใด ๆ ด้วยสถิติทดสอบดีเวียนส์ (Deviance Statistic) พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความแม่น ยาของแบบจาลองด้ วยวิธี การหาค่ าความคลาดเคลื่ อนสัม บูร ณ์ข องการคาดการณ์ ที่เ ปลี่ ยนแปลง (Modified
Predicted Absolute Error : MPAE) ทั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแพ็คเกจ EVA ในโปรแกรม R
ผลการศึกษา พบว่า แบบจาลองที่มีการแจกแจงแบบไวล์บูล เหมาะสมกับข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันของสถานี
อุตุนิยมวิทยาน่าน และสถานีอุตุนิยมวิทยา สกษ.น่าน เมื่อ r=4 สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน และสถานีอุตุนิยมวิทยา
อุตรดิตถ์ เมื่อ r=3 และสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง เมื่อ r=2 นอกจากนั้นแบบจาลองที่มีการแจกแจงกัมเบล เหมาะสมกับ
ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันของสถานีอุตุนิยมวิทยา กอท.ท่าวังผา เมื่อ r=4 และสถานีอุตุนิยมวิทยา กอท.ทุ่งช้าง เมื่อ r=2 เมื่อ
พิจารณาระดับการเกิดซ้าในรอบปีการเกิดซ้า 2 5 10 20 25 50 และ 100 ปี ของอุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน พบว่า ระดับการเกิด
ซ้ามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อรอบปีการเกิดซ้าเพิ่มขึ้นในทุกสถานี โดยเฉพาะสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน มีระดับการเกิดซ้าสูงกว่า
สถานีอื่น ดังนั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มสู งขึ้นของอุณหภูมิควรจะให้
ความสาคัญกับสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนมากกว่าสถานีอื่น
คำสำคัญ: การแจกแจงค่าสุดขีดนัยทั่วไป, การแจกแจงค่าสุดขีดนัยทั่วไปสาหรับสถิติลาดับที่ r ที่ใหญ่ที่สุด, ระดับการเกิดซ้า
สถิติทดสอบดีเวียนส์
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กำรวิเครำะห์ค่ำสุดขีดและประมำณระดับกำรเกิดซำของข้อมูลปริมำณนำฝน
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ทิพย์ธิดา ปลัดกอง, พิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธิ์ และ กุณฑลี ไชยสี*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Corresponding Author: kuntalee.chaisee@cmu.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้าฝนด้วยทฤษฎีค่าสุดขีด โดยใช้การแจกแจงพาเรโตวางนัย
ทั่วไปในการหาตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับการประมาณค่าระดับการเกิดซ้าของปริมาณน้าฝนและหาช่วงความเชื่อมั่นของระดับ
การเกิดซ้า โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนรายวัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551–2560 จานวน 10 ปี จากสถานีฝนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จานวน 9 สถานี ทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด จากนั้นประมาณค่าระดับ
การเกิดซ้าของปริมาณน้าฝน และหาช่วงความเชื่อมั่นของระดับการเกิดซ้าโดยจะใช้วิธีโปรไฟล์ภาวะน่าจะเป็น ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป R studio จากผลการวิเคราะห์พบว่า ทั้ง 9 สถานี มีความเหมาะสมของตัวแบบในการนาไปประมาณค่าระดับ
การเกิดซ้า และในทุกคาบเวลาการเกิดซ้า สถานีบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีระดับการเกิดซ้าสูงที่สุด คือ 149.88 mm.
175.32 mm. 203.43 mm. 245.15 mm. และ 280.58 mm. ตามลาดับ ส่วนสถานีที่มีระดับการเกิดซ้าต่าสุดคือสถานีคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ในทุกคาบเวลาการเกิดซ้า ดังนั้นควรให้ความสาคัญกับสถานีบางพลีในการพิจารณาป้องกันอุทกภัย
มากกว่าสถานีอื่น
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ค่าสุดขีด, การแจกแจงพาเรโตวางนัยทั่วไป, ระดับการเกิดซ้า, โปรไฟล์ภาวะน่าจะเป็น, ปริมาณน้าฝน
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กำรประยุกต์ใช้ถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
สำหรับกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำนำมันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
มัชฌิมา กมลเลิศ, ชนิภา รอดสุทธิ์, นนทบงกช ตั้งใจ และ ชูเกียรติ ผุดพรมราช*
สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*Corresponding Author: chookait.pu@ssru.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ใช้ถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน สาหรับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามัน
เบนซิน 95 ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยและเพื่อศึกษาการนา ซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีนมาประยุกต์ในการหาค่าความคลาดเคลื่อนของปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน95 ในประเทศไทย
ซึ่งศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 2558–เดือนธันวาคม 2560 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ และ บริษัท ปตท. จากัด มหาชน โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support
Vector Machine: SVM) จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 17 ตัว ผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์องค์ ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้
เทคนิคการหมุนแกนแบบ Orthogonal ด้วยวิธี Varimax ซึ่งสามารถจาแนกตัวแปรอิสระทั้ง 17 ตัวได้เป็น 5 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการจาหน่ายเชื้อเพลิง ปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการนาเข้าเชื้อเพลิง ปัจจัยด้านปริมาณ
และความเชื่อมั่นทางธุรกิจและปัจจัยจานวนผู้ว่างงาน
ผลการศึกษาพบว่า
1) ราคาน้ามันเบนซิน 95 มีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558–2559 และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 คือ ปัจจัยด้านค่าเงินบาทและปริมาณการนาเข้าเชื้อเพลิง โดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
คำสำคัญ: ปัจจัย, น้ามันเบนซิน 95
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กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรทำงอุตุนิยมวิทยำ และตัวแปรสำรมลพิษทำงอำกำศ
กับปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในจังหวัดเชียงใหม่
ปุณยนุช ดานงค์*, พิมผกา ธานินพงศ์, อินทิรา เนขุนทด และ วฐา มินเสน
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*Corresponding Author:

punyanutdamnong@gmail.com
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา และตัวแปรสารมลพิษทางอากาศ
กับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มี 2 สถานีได้แก่ สถานีศูนย์ ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทั้งนี้ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของสถานีศูนย์
ราชการจังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ส่วนข้อมูลของ
สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การศึกษาครั้งนี้
ทาการแก้ไขค่าสูญหายของ PM2.5 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยและทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง
ผลการศึกษาพบว่า สถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
2.5 ไมครอน (PM2.5) ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ (r = –0.72) และอุณหภูมิ (r = –0.56) ส่วนสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ PM2.5 ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ (r = –0.41) ก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) (r = –0.30) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (r = +0.32) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (r = +0.30)
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์, มลพิษทางอากาศ, ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5), การวิเคราะห์เส้นทาง
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กำรสร้ำงแบบตัวแบบพยำกรณ์ควำมเข้มข้นสูงสุดรำยชั่วโมงของก๊ำซโอโซน
ในตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สุทธินันท์ กันทะวะ*, ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต และ พิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธิ์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*Corresponding Author: Sutthinunnsk@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบของ SARIMAX เพื่อใช้พยากรณ์ปริมาณความเข้มข้นสูงสุดรายชั่วโมงของ
ก๊าซโอโซน (O3) ในตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นสูงสุดรายชั่วโมงของก๊าซ
ไนโตรเจน (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นตัวแปรอิสระในการสร้างตัวแบบ SARIMAX และใช้ข้อมูลจากกรม
ควบคุมมลพิษ ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2558
จากผลการวิจัยพบว่าตัวแบบที่ได้ คือ SARIMAX (1,2,1)(0,1,1) โดยมีปริมาณความเข้มข้นสูงสุดรายชั่วโมงของ NO2
เป็นตัวแปรอิสระ
คำสำคัญ: โอโซน, ตัวแบบ SARIMAX
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กำรวิเครำะห์ค่ำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน PM2.5 ในพืนที่วิกฤติของประเทศไทย
ด้วยวิธีบ๊อก – เจนกินส์ และทฤษฎีค่ำสุดขีด
กัลยาณิน สุนทรา*, ธนากร แสงสว่าง, นิภาดา พาภักดี และ ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*Corresponding Author: opp-2539@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าฝุ่นละอองขนาด PM2.5 สูงสุดรายวันและรายเดือน ในพื้นที่วิกฤติของ
ประเทศไทยตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 18 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 39 สถานี ข้อมู ลรวบรวม
ตั้งแต่ เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2550–เดือ นธั นวาคม พ.ศ. 2560 โดยกรมควบคุ มมลพิษ ประเทศไทย โดยผู้ วิจั ย ได้ สร้ า ง
แบบจาลองที่เหมาะสมสาหรับค่าฝุ่นละอองขนาด PM2.5 สูงสุดรายวันและรายเดือน โดยวิธีการพยากรณ์ด้วยวิธีบ๊อก–เจน
กินส์ (Box–Jenkins method) และทฤษฎีค่าสุ ดขีด (Extreme Value Theory) พร้อมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบจาลองด้วยการทดสอบคอลโมโกรอฟ-สมีร์นอฟ (Kolmogorov–Smirnov Test, K–S test) โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม R
ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบ ARIMA(p,d,q) จากวิธีการพยากรณ์ด้วยวิธีบ๊อก–เจนกินส์ เป็ นตัวแบบที่เหมาะสม
สาหรับค่าฝุ่นละอองขนาด PM2.5 สูงสุดรายวันของทุกสถานี และเมื่อสร้างแบบจาลองด้วยทฤษฎีค่าสุดขีด พบว่าการแจกแจง
ไวล์บูล (Weibull distribution) และการแจกแจงกัมเบล (Gumbel distribution) มีความเหมาะสมกับค่าฝุ่นละอองขนาด
PM2.5 สูงสุดรายเดือน (วิเคราะห์ได้เพียง 9 สถานี เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการคานวณ) และการแจกแจงเอ็กโปเนน
เชียล (Exponential distribution) มีความเหมาะสมกับค่าฝุ่นละอองขนาด PM2.5 สูงสุดรายวัน นอกจากนั้นเมื่อพิจารณา
ระดับการเกิดซ้าในรอบปีการเกิดซ้า เป็น 2 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี ของค่าฝุ่นละอองขนาด PM2.5 สูงสุดรายวันและ
รายเดือนสาหรับพื้นที่วิกฤติของประเทศไทย พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 สูงสุดมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อรอบปีการเกิดซ้าสูงขึ้น
คำสำคัญ: ค่าสุดขีด, การแจกแจงค่าสุดขีดนัยทั่วไป, การแจกแจงพาเรโตนัยทั่วไป, ระดับการเกิดซ้า

22

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

กำรวิเครำะห์ค่ำสุดขีดของมลพิษทำงอำกำศในประเทศไทย
โดยใช้กำรแจกแจงพำเรโตวำงนัยทั่วไป
ภคมน รัตน์ชนัน, พิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธิ์ และ กุณฑลี ไชยสี*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Corresponding Author: kuntalee.chaisee@cmu.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าสุดขีด และหาระดับการเกิดซ้าของมลพิษทางอากาศโดยใช้การแจกแจง
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
มีความเหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์ค่าสุดขีดกับข้อมูลมลพิษทางอากาศ และที่ระดับการเกิดซ้าในรอบปีที่ 2, 5, 10 และ 20
ของความเข้มข้นเฉลี่ยรายวัน PM 2.5 พบว่า สถานีจังหวัดน่านมีค่าความเข้มข้นสูงที่สุดในทุกระดับการเกิดซ้า มีค่า 434.79–637.21
ส่วนสถานีจังหวัดชลบุรีมีค่าความเข้มข้นต่าที่สุดในทุกระดับการเกิดซ้า มีค่า 95.92–101.58 สาหรับความเข้มข้นเฉลี่ยรายวัน
ของ PM10 พบว่าสถานีจังหวัดสระบุรี มีค่าความเข้มข้นสูงที่สุดในทุกระดับการเกิดซ้า มีค่า 417.39–457.41 ส่วนสถานี
จังหวัดราชบุรี มีค่าความเข้มข้นต่าที่สุดในรอบปีที่ 2 คือ 219.68 แต่ในรอบปีที่ 5, 10 และ 20 กลับพบว่าสถานีจังหวัด
สมุทรสาครและกรุงเทพฯ มีค่าต่าสุดคือ 224.79–239.23 อย่างไรก็ตามค่าต่าสุด 3 สถานีมีค่าใกล้เคียงกัน จากค่าดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่า สถานีจังหวัดน่านและสถานีจังหวัดสระบุรี ควรได้รับการเฝ้าระวังและป้องกันภัยการเกิดค่าสุดขีดของ
มลพิษทางอากาศเป็นลาดับแรก
คำสำคัญ: ค่าสุดขีด, การแจกแจงพาเรโตวางนัยทั่วไป, ระดับการเกิดซ้า, มลพิษทางอากาศ
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โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคำนวณตัวแบบสินค้ำคงคลัง กรณีสินค้ำมีกำรเติบโต
ศิริวรรณ หงษ์ทอง*, ภัทรภร ตระกูลรังสิ, จิราภา พิศดาร และ ศิรประภา มโนมัธย์
ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*
Corresponding Author: baifern-h@hotmail.com
บทคัดย่อ
โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการคานวณตัวแบบสินค้าคงคลัง กรณีสินค้ามี
การเติบโต เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 สาหรับการออกแบบโปรแกรม
และโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 สาหรับการตกแต่งภาพ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถคานวณหาปริมาณการสั่งซื้อ
ระยะเวลาเลี้ยง และผลกาไรที่ได้รับจากการเลี้ยง โดยสามารถคานวณสินค้าประเภทสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ และสัตว์เศรษฐกิจ
เช่น สุกรขุน นอกจากนี้กรณีที่มีฟังก์ชันอัตราการเติบโตของสัตว์และปริมาณการให้อาหารแตกต่างจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
ผู้ใช้สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ในสมการคานวณได้
คำสำคัญ: ตัวแบบสินค้าคงคลัง, ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด, สินค้ามีการเติบโต
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กำรจำลองสถำนกำรณ์กำรจัดคลังสินค้ำ
กรณีศึกษำ บริษัทเชียงใหม่โพลสตำร์ (1992) จำกัด
อัครเดช ฟูไฟ* และ กฤษณะ ลาน้าเที่ยง
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Corresponding Author: akaradech.foofai@gmail.com

*

บทคัดย่อ
การบริหารคลังสินค้าอย่างเป็นระบบย่อมนามาซึ่งการลดต้นทุนดาเนินงานของกิจการและเพิ่มประสิท ธิภาพใน
การกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการปรับปรุงผังคลังสินค้าและเปรียบเทียบแผนการจัด
คลังสินค้าในโรงงานเชียงใหม่โพลสตาร์เพื่อลดเวลาที่ใช้ในขนส่งสินค้าให้แก่ลูกหน้าโรงงานและรถส่งสินค้าของบริษัท โดย
ออกแบบผังการจัดเก็บสินค้าที่สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท จาลองสถานการณ์ข้างต้นด้วยโปรแกรม R จานวน 90 วันทาการ
และประเมินความพึงพอใจของพนัก งานที่ มีส่ว นร่ว มในคลังสินค้ าต่อ แผนการจัดคลั งสิน ค้า ผลการศึ กษาพบว่ า การจั ด
คลังสินค้าแผน ก และแผน ข ที่ผู้วิจัยออกแบบสามารถจัดเก็บสินค้า 121 พาเลท ซึ่งเพียงพอสาหรับจานวนสารองสินค้า
ปลอดภัยของบริษัท (89 พาเลท) และจัดกลุ่มสินค้าตามอัตราการนาออก แบ่งประเภทสินค้าเป็นกลุ่ม A, B และ C ซี่งมี
ความต้องการรวมที่ 79.4656%, 15.2423% และ 5.2921% ตามลาดับ (มีรายการสินค้า 12, 16 และ 43 รายการ) ผล
การจ าลองสถานการณ์ พ บว่ า การจั ดคลังสิน ค้า แผน ข ใช้เ วลาน าออกน้ อยกว่ าแผน ก โดยเฉลี่ ย 22 วิ นาที แต่ เมื่ อท า
การทดสอบความต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 แผน พบว่าค่าเฉลี่ยเวลาในการทางานของรถโฟคลีฟไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจของพนักงานที่มีส่วนร่วมในคลังสินค้าพบว่า พนักงานส่วนมากพึงพอใจต่อแผนการจัดคลังสินค้าแผนก
โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าแผนการจัดคลังสินค้าแผน ก ดีกว่าแผนอื่น
คำสำคัญ: การจัดคลังสินค้า, การจาลองสถานการณ์, อัตราหมุนเวียนสินค้า, การจัดคลังสินค้าแบบเอบีซี
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กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดควำมเครียดของนักศึกษำระดับปริญญำตรี
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ศันสนีย์ สิทธิพุทธากุล, พัทธมน ปลัดจ่า และ กุศยา ปลั่งพงษ์พันธ์*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Corresponding Author: Plungpongpun_k@su.ac.th

*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อหาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียด และพยากรณ์โอกาสการเกิด
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก
แบบทวิ ตัวแปรตอบสนองคือ เกิดและไม่เกิดความเครียดของนักศึกษา และตัวแปรอธิบายคือ ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวแปรเชิง
คุณภาพทั้งหมด ได้แก่ เพศ ภาควิชา ชั้นปี รายได้รวมที่ได้รับต่อเดือน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวิชา เป็นต้น
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาจานวน 207 คน ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 จาก
ทุกภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม (ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล และส่วนที่ 2 แบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณะสุข (2554)) ผลจากการศึกษาพบว่า รายได้รวมที่ได้รับต่อเดือน และปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวิชาเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดของนักศึกษา ภายใต้ระดับนัยสาคัญที่ 0.10 ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเทียบกับกลุ่มนักศึกษาที่
มีรายได้รวมที่ได้รับต่อเดือนมากกว่า 9,000 บาท นักศึกษาที่มีรายได้รวมที่ได้รับต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท มีโอกาสที่จะเกิด
ความเครียดเป็น 0.744 เท่าของนักศึกษาที่ไม่เกิดความเครียด
คำสำคัญ: ความเครียด, ตัวแบบลอจิสติกแบบทวิ, อัตราส่วนออดส์
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจมำท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของชำวยุโรป
เบญญาภา บุญมาสร้อย, อินทิรา เนขุนทด และ ปรีชา ล่ามช้าง*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*Corresponding Author: preecha.l@cmu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่ องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของชาวยุโรป กลุ่ม
ตัวอย่างของประชากรคือ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตามแหล่งท่องเที่ยวแบ่งตามประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยว 5 แหล่ง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้าตกและน้าพุร้อน จานวน 384 คน ที่สามารถตอบแบบสอบถาม
ภาษาอังกฤษได้ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary logistic regression analysis
) จะใช้หลักการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) และตรวจสอบสม
ความเหมาะสมของสมการโดยใช้อัตราส่วนภาวะความน่าจะเป็น (Likelihood ratio test) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
SPSS
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง คือ
สถานะแต่งงาน (Status2) อาชีพพนักงงานบริษัท (Occ2) รายได้อยู่ในช่วงน้อยกว่า 1500 USD (Income1) และปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่าย (Factor1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ประเพณี (Factor2) ปัจจัยด้านการให้บริการ (Factor3) ได้สมการถดถอยโลจิสติก
คือ
Yˆ = 1.130 + 1.218Status2 + 0.711Occ2 – 1.117Income1 + 0.9Factor1 + 0.371Factor2 + 0.337Factor3
คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาท่องเที่ยว, การตัดสินใจมาท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของชาวยุโรป
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กำรศึกษำพฤติกรรมกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ของนิสิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ศุภกร เพียวิเศษ*, ลลิตา พิมมนาว และ ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*
Corresponding Author: supagorn12@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสัดส่วนการใช้รถจักรยานยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จ านวน 416 คน โดยใช้ก ารเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่ างมีระบบ ซึ่งแบ่ งชั้นภู มิอ อกเป็น 6 ชั้นภูมิ ตามกลุ่ ม
การเรียนและเพศ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบด้วย แบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่มีค่าความเชื่อมั่นของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.884 และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรที่มีค่าความเชื่อมั่นของ
Kuder–Richchardson เท่ากับ 0.61 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Mann–
Whitney U Test, Kruskal–Wallis Test, Pearson Chi-square Test, Fisher’s Exact Test และวั ด ความสั ม พั น ธ์โ ดยใช้
Kendall’s tau–b ผลการวิจัยพบว่า
1. นิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ร ถจั ก รยานยนต์ เ ป็ น ยานพาหนะ รองลงมาคื อ รถจั ก รยาน และรถยนต์ ตามล าดั บ และ
ค่าประมาณสัดส่วนของนิสิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เท่ากับ 0.6318 หรือร้อยละ 63.18
2. นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางดีมาก และนิสิตที่มีหรือไม่มีใบอนุญาต
ขับขี่ การเคยหรือไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์ จะมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นิสิตส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการขับขี่ รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางดีมาก และนิสิตที่มีชั้นปี
การศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิสิต ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: นิสิต, พฤติกรรม, อุบัติเหตุ
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ทัศนคติของนักศึกษำต่ำงชำติระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ที่มีต่อกิจกรรมรับน้องขึนดอย ปีกำรศึกษำ 2561
ณัฐรดา ธนากูลทิพปภา*, พิษณุ เจียวคุณ และ อัญมณี กุมมาระกะ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Corresponding Author: Natrada.tnk@gmail.com

*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อ
กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 258 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภู มิตามสัดส่วน
ของนักศึกษาต่างชาติในแต่ละชั้นปี มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมรับน้องขึ้น
ดอยปานกลาง แต่เมื่ อเทียบรายชั้นปีพบว่านักศึกษาต่างชาติในแต่ละชั้นปีมีระดับความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรมรับน้องขึ้น
ดอยแตกต่างกัน ทัศนคติด้านพฤติกรรม นักศึกษาต่างชาติร้อยละ 90.71 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจาปีการศึกษา
2561 และในภาพรวมกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คำสำคัญ: ทัศนคติ, นักศึกษาต่างชาติ, กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย
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ทัศนคติของนักศึกษำระดับปริญญำตรีคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ที่มีต่อกำรใช้บริกำรแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสำร
นิศาชล วัฒนยืนยง*, พิษณุ เจียวคุณ และ อัญมณี กุมมาระกะ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Corresponding Author: nisachon.wa@gmail.com

*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันเรี ยกรถยนต์โดยสาร ทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 338 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และสถิติคราเมอร์
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทัศนคติด้านความรู้
ความเข้าใจที่มีต่อแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสารในระดับมาก ด้านพฤติกรรมพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.25 เคย
ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสาร ด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้านพบว่ามีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการมากที่สุด และด้านราคาน้อยที่สุด
คำสำคัญ: แอปพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสาร, แอปพลิเคชันแกร็บ, ทัศนคติ
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กำรศึกษำพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนกำแฟสด
ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ออมลออ พลอินทร์, กมลรัตน์ สุภาวรรณ และ ปรีชา ล่ามช้าง*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*
Corresponding Author: Preecha.l@cmu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างสุ่มสองขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified Two–Stage Sampling) โดยแบ่งกลุ่มคณะออกเป็น 3 ชั้นภูมิ จากนั้นจึงสุ่มคณะจากแต่ละชั้นภูมิและสุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาจากคณะที่สุ่มได้อีกครั้งแล้วจึงจาแนกเพศตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้น 380 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การประมาณค่ายอดรวมของประชากร การประมาณค่าเฉลี่ยของ
ประชากร และการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่นิยมบริโภคกาแฟสด แต่ก็มีอีก
จานวนมากที่บริ โภคกาแฟสด โดยส่วนใหญ่ชอบกาแฟลาเต้ม ากที่สุด และไปใช้บริการร้านกาแฟเฉลี่ย 3 วันต่อสัปดาห์
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการ คือ 58 บาทต่อครั้ง ซึ่งเหตุผลในการมาใช้บริการร้านกาแฟสดของนักศึกษาส่วนใหญ่คือ
เพื่อท าการบ้านหรืออ่ านหนั งสือ ส่วนผลการศึกษาปัจ จัยส่ว นประสมทางการตลาดในการใช้บริก ารร้ านกาแฟสดพบว่ า
นักศึกษาให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดของแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาคัญในเรื่องของความสะอาดของ
ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือรสชาติของกาแฟ ด้านราคาให้ความสาคัญกับราคาที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่วยให้ความสาคัญกับความสะอาดภายในร้าน และรองลงมาคือทาเลที่ตั้งของร้านต้องอยู่ใกล้ที่พักและสถานศึกษา
ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสาคัญกับการจัดโปรโมชั่น ด้านบุคลากรให้ความสาคัญกับมนุษยสัมพันธ์และมารยาทของ
พนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพให้ความสาคัญดับการมีบริการ Wi–Fi ภายในร้าน และด้านกระบวนการให้ความสาคัญกับ
ความถูกต้องและรวดเร็วในการรับชาระเงิน
คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค
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ตัวแบบกำรสั่งซือประหยัดสุดที่มกี ำรขำดแคลนสินค้ำกรณีมีค้ำงส่งบำงส่วน
และปฏิเสธสินค้ำที่มีข้อบกพร่อง
วรรณภรณ์ บุญมาก*, และ กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Corresponding Author: wannaporn.boonmark@gmail.com

*

บทคัดย่อ
ตัวแบบการสั่งซื้อประหยัดสุดที่มีสินค้าขาดแคลนกรณีสินค้ าค้างส่งบางส่วน เป็นตัวแบบสินค้าคงคลังที่หาปริมาณ
การสั่งซื้อที่จะทาให้ค่าใช้จ่ายต่าที่สุด ในกรณีที่สินค้าขาดแคลนและลูกค้ามีความต้องการที่จะรอสินค้าขาดแคลนนั้นเพียง
บางส่วนในรอบการสั่งซื้อถัดไป ซึ่งสัดส่วนของสินค้าขาดแคลนสินค้าที่ค้างส่งอาจเป็นค่าคงที่หรือเป็ นฟังก์ชันที่ขึ้น อยู่กับ
คาบเวลาของการสั่งสินค้า ตัวแบบนี้มีข้อกาหนดเดียวกันกับตัวแบบการสั่งซื้อประหยัดสุดดั้งเดิม คือ สินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้า
จะต้องมีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน และลูกค้าต้องรับสินค้า แต่สถานการณ์จริงอาจไม่เป็นไปตามข้อกาหนดนี้ เนื่องจาก
สินค้ามีข้อบกพร่องและปฏิเสธสินค้าดังกล่าว
งานวิจัยนี้เสนอตัวแบบการสั่งซื้อประหยัดสุดที่มีสินค้าไม่เพียงพอกรณีสินค้าค้างส่งบางส่วนและมีการปฏิเสธสินค้าที่
มีข้อบกพร่อง โดยที่สัดส่วนของสินค้าขาดแคลนที่ค้างส่งเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นแปรผันตามเวลา ตัวแบบสาหรับค่าใช้จ่ายทั้ งหมด
ของระบบสินค้าคงคลัง จะเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรตัดสินใจ 2 ตัว คือ ความยาวของรอบการสั่งสินค้า และอัตราการเติม
สินค้าเข้าคลัง และหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปรตัดสินใจทั้งสองตัวที่ทาให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่าสุ ด พร้อมทั้งแสดงตัวอย่าง
การคานวณสาหรับปัญหาสินค้าคงคลัง
คำสำคั ญ: ตั ว แบบการสั่ งซื้อ ประหยั ด สุด , การขาดแคลนสิ นค้ าและลู กค้ า รอสิ นค้ าเพี ยงบางส่ว น, การปฏิ เสธสิ น ค้า ที่ มี
ข้อบกพร่อง
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กำรเปรียบเทียบวิธีกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำกลำงระหว่ำงประชำกร 2 กลุ่ม
ด้วยกำรทดสอบไม่อิงพำรำมิเตอร์สำหรับข้อมูลที่มีกำรแจกแจงแบบไวบูลล์
ณิชา วริทธิ์นันท์ และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์*
สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*
Corresponding Author: thipwank@nu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ด้วย
การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ ซึ่งสถิติทดสอบที่นามาศึกษาประกอบด้วย การทดสอบแมมนน์-วิทนี ยู การทดสอบแวนเดอแวร์
เดน และ การทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล โดยการจาลองข้อมูล จาแนกการแจกแจงของประชากรให้มีการแจกแจงแบบไวบูลล์
กาหนดขนาดตัวอย่างจากประชากร 2 กลุ่มที่อิสระต่อกัน (n1 , n2 ) โดยกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เท่ากับ (10,15) (15,15)
และ(15,20) กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เท่ากับ (40,70) (70,70) และ (70,120) กรณีชุดข้อมูลจาลองจากการแจกแจงแบบไวบูลล์
เป็นสมมาตร เบ้ขวา และเบ้ซ้าย ด้วยการทดสอบที่ร ะดับนัยสาคัญ 0.05 โดยใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ คือ
ความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 และกาลังการทดสอบที่สูงที่สุด ผลการวิจัยพบว่าตัวสถิติทดสอบ 3 วิธี
สามารถควบคุมค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ เมื่อข้อมูลประชากรมีการแจกแจงแบบไวบูลล์ เกือบทุกสถานการณ์ การทดสอบ
แวนเดอแวร์เดน และ การทดสอบบรุนเนอร์–มุนเซล มีค่ากาลังการทดสอบสูงที่สุด เกือบทุกสถานการณ์
คำสำคัญ: การทดสอบแมนน์–วิทนี ยู, การทดสอบแวนเดอแวร์เดน, การทดสอบบรุนเนอร์–มุนเซล, ความผิดพลาดแบบที่ 1,
กาลังการทดสอบ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562

33

ตัวแบบพยำกรณ์รำยได้ในกำรส่งออกไม้สักของสวนป่ำแม่สรอย
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ จังหวัดแพร่
อรทัย ดวงเขียว และ ปรารถนา มินเสน*
สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
* Corresponding Author: pradthana.m@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจั ยมีวั ตถุ ประสงค์เ พื่ อ ศึก ษาและเปรีย บเทียบรูป แบบสมการในการพยากรณ์ รายได้จากการจาหน่า ยใน
การส่งออกไม้สักของสวนป่าแม่สรอย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดแพร่ โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ระหว่างวิธีอนุกรม
แบบคลาสสิก วิธีปรับให้เรียบสาหรับอนุกรมเวลาที่ไม่มีความแปรผันตามฤดูกาลแบบเอ็กซ์โปเนนเซียล และวิธีบอกซ์–เจนกินส์
โดยเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ทั้ง 3 วิธี โดยพิจารณาจากค่ารากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสอง
เฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่ให้ค่าน้อยที่สุดเป็นรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้
ใช้ข้อมูลจากสวนป่าแม่สรอย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ซึ่งรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2555 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี 11 เดือน หรือ 71 เดือน
ผลการศึ ก ษา ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว มี แ นวโน้ ม เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง ได้ ส มการพยากรณ์ คื อ Yt  Yt12  0.658 t12   t
การพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีพยากรณ์แบบวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ให้ค่า RMSE ต่าที่สุด 1,115,159.58 (บาท:เดือน) เหมาะสม
ในการพยากรณ์รายได้ในการส่งออกไม้สักของสวนป่าแม่สรอย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดแพร่ มากที่สุด
คำสำคัญ: ตัวแบบพยากรณ์รายได้การส่งออกไม่สัก, วิธีบอกซ์–เจนกินส์
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ตัวแบบพยำกรณ์อนุกรมเวลำของปริมำณกำรส่งออก
ของสินค้ำเกษตรแปรรูปของกลุ่มอำหำรในประเทศไทย
เกสรา ไชยล้อม พิมผกา ธานินพงศ์ และ อินทิรา เนขุนทด*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Corresponding Author: intira6991@yahoo.com

*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลปริมาณการส่งออกของสินค้า
เกษตรแปรรูปของกลุ่มอาหารในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลรายเดือนจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2561 การวัดความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ์ใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ต่าที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลปริมาณการส่งออกของ
สินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มอาหารทั้งหมดของประเทศไทย (MAPE = 18.393) น้าตาล (MAPE = 24.345) และปลากระป๋อง
และปลาแปรรูป (MAPE = 8.191) คือ วิธีแยกส่วนประกอบ ในขณะที่เป็ด -ไก่กระป๋องและแปรรูป (MAPE = 5.770) ผลไม้
กระป๋องและแปรรูปอื่น ๆ (MAPE = 6.086) และสับปะรดกระป๋องและแปรรูป (MAPE = 16.946) คือวิธีการปรับเรียบ
สาหรับกุ้ง–ปูกระป๋องและแปรรูป (MAPE = 10.333) และผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้ง (MAPE = 4.507) คือ วิธีบอกซ์–
เจนกินส์
คำสำคัญ: ตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลา, ปริมาณการส่งออก, สินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มอาหาร
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กำรพยำกรณ์คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
เบญจมาศ อุ้มทรัพย์*, กาญจนา จาปานิล และ ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*
Corresponding Author: benjamat.oum@msu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam และเพื่อหาปัจจัยที่
ส่งผลต่อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam พร้อมทั้งศึกษาตัวแบบพยากรณ์คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 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/ไม่ผ่าน MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชา
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. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ คะแนนรายวิชา
Daily English Conversation (score1) คะแนนรายวิ ช า Communicative English (score2) คะแนนรายวิ ชา English
for Specific Purposes (score3) และเกรดเฉลี่ ย สะสมปั จ จุ บั น (gpax) ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 และสมการที่ ใช้ 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
คำสำคัญ: นิสิตคณะวิทยาศาสตร์, MSU English Exit Exam
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กำรพยำกรณ์ด้วยเทคนิคกำรปรับให้เรียบโดยใช้กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยโซลเวอร์ใน
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลล์ 2007 และ 2016
อัฌชานนท์ ทัศนานุพรม, กุณฑลี ไชยสี และ วฐา มินเสน*
กลุ่มวิทยาการข้อมูล ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200, ประเทศไทย
*
Corresponding Author: wathaminsan@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของวิธีการประมาณค่าด้วย
โซลเวอร์ 4 วิธี ได้แก่ นิวตัน ราพสัน (Newton Raphson: NR) คอนจูเกต เกรเดียน (Conjugate Gradient: CG) เจเนอรัล
รีดิวซ์เกรเดียน (Generalized Reduced Gradient: GRG2) และ อีโวลูชั่นนารี (Evolutionary: EV) โดยที่วิธี NR, CG และ
GRG2, EV อยู่ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลล์ 2007 และ 2016 ตามลาดับ ทาการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลปริมาณสินค้า
เกษตรส่งออกของประเทศไทยระหว่างปี 2009 ถึงปี 2016 จานวน 54 ชุด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถจาแนกได้ 4 ประเภท คือ
ข้อมูลมีแนวโน้มและมีฤดูกาล ข้อมูลมีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล ข้อมูลไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล และข้อมู ลไม่มีแนวโน้มและไม่มี
ฤดูกาล โดยมีเกณฑ์วัดความแม่นยาของวิธีทั้ง 4 โดยใช้เกณฑ์ 3 เกณฑ์คือ รากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (Root
Mean Square Error: RMSE) ค่าเฉลี่ยร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) และ
ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) แล้วทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการ วัดจานวนครั้งที่
มากที่สุดของวิธีประมาณค่าที่ให้ค่าความแม่นยามากสุดจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการประมาณค่าพารามิเตอร์
ผลการศึกษาพบว่าวิธี GRG2 มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสาหรับข้อมูลมีแนวโน้มและมีฤดูกาล และข้อมูลไม่มีแนวโน้ม
และไม่มีฤดูกาล วิธี EV มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสาหรับข้อมูลมีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล และวิธี NR, CG และ EV มีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกันสาหรับข้อมูลไม่มีมีแนวโน้มแต่มีฤดูกาล
คำสำคัญ: การปรับให้เรียบ, การหาค่าเหมาะที่สดุ , ไมโครซอฟท์เอกเซลล์, โซลเวอร์
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กำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่นละอองและจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ
ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย และจังหวัดลำปำง
จุฑามาศ พงษ์สมทรง, ชนานันท์ คงแข็ง, ศุภัทชา พรมมา และ ชูเกียรติ ผุดพรมราช*
สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*
Corresponding Author: chookait.pu@ssru.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มและเพื่อพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรค
ระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลาปาง โดยใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ ค่าฝุ่นละอองจาก
กรมควบคุมมลพิษ และจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ จากกระทรวงสาธารณสุข โดยค่าฝุ่นละออง ข้อมูลตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 74 เดือน จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมีข้อมูล
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 ด้วยเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
เฉลี่ยที่ต่าที่สุด ผลวิจัยพบว่า ค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลาปาง
เหมาะสมกับวิธีการทาให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเซียลวิธีโฮลท์–วินเทอร์ แบบบวก ส่วนค่าฝุ่นละอองและจานวนผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจของจังหวัดเชียงราย เหมาะสมกับวิธีพยากรณ์รวม เนื่องจากมีค่าเกณฑ์ รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลัง
สองเฉลี่ยที่ต่าที่สุด
คำสำคัญ: ค่าฝุ่นละออง, การพยากรณ์, ผูป้ ่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
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กำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นเฉลี่ยรำยเดือนของฝุ่นละอองขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้กำรพยำกรณ์ร่วม
ดวงลดา พุฒใจกา, ดลภาค พรนพรัตน์ และ วฐา มินเสน*
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
*
Corresponding Author: wathaminsan@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 3 วิธี คือ วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์
โพเนนเชียลฤดูกาล (Simple Seasonal Exponential Smoothing: SSES) การพยากรณ์แบบคลาสสิกวิธีการใช้ตัวแปรดัมมี่
ในการวั ดอิทธิพลของฤดูก าล (Seasonal Regression: SR) และการพยากรณ์ร่วมโดยการน าค่าพยากรณ์แต่ล ะวิธีมาหา
ค่ า พยากรณ์ ร่ ว ม (Combination of Seasonal Regression and Simple Seasonal Exponential Smoothing: CSR–
SSES) ของข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้ค่าที่ได้
จากการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยขั้นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม้ (FPA) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแต่ละวิธี
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 มีค่า RMSE ต่าที่สุดจานวน 11 สถานี และวิธี SSES มีค่า RMSE ต่าที่สุดจานวน 8 สถานี ดังนั้น การพยากรณ์
ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยวิธี CSR–SSES เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมสาหรับข้อมูลชุดนั้นๆมากกว่าวิธี SSES และวิธี SR
คำสำคัญ: การพยากรณ์ร่วม, ฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน, วิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำนำมันเบนซิน 95 ในประเทศไทย
แทนไทย ทองเทศ และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี*
สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000
*
Corresponding Author: katechanj@nu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน95 ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึง สิงหาคม 2561 จานวน 68 เดือน ปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย ราคาก๊าซหุงต้ม ราคาทองคา
ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ามันดิบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยคัดเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธีลดตัวแปร
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย ที่ส่งผลต่อราคาน้ามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดั 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

คำสำคัญ: น้ามันเบนซิน 95, ดัชนีราคาผู้บริโภค, ก๊าซหุงต้ม
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กำรวิเครำะห์มูลค่ำควำมเสี่ยงของ SET50 โดยใช้ GARCH–EVT
ทศพล ภูผิวฟ้า*, ไตรภพ ศรีบัวแดง, วิจิตร คลังภูเขียว และ ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*
Corresponding Author: tossapol607@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงของดัชนีราคา SET50 โดยใช้วิธี GARCH–EVT ในกรณีที่
ส่วนเหลือ (residuals) มีการแจกแจงปรกติ (Normal distribution) และการแจกแจงพาเรโตนัยทั่วไป (Generalized pareto
distribution) โดยพิจารณาจากค่าประมาณของมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk, VaR) หรือจานวนของความเสียหายที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าความเสี่ยงที่คานวณได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบค่าเกินเกณฑ์ (Exceedance testing)
ด้วยการทดสอบของคูเปค (Kupiec test) เพื่อหาแบบจาลองที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ซึ่งงานวิจัยด้วยได้ใช้โปรแกรม R ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาพบว่าจากสถิติทดสอบของอัตราส่วนความน่าจะเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขของแบบจาลอง GARCH-GPD มี
ค่าจานวนของความเสียหายที่คาดว่า จะเกิดขึ้นที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าความเสี่ยงที่คานวณได้น้อยกว่าแบบจาลอง GARCH–
normal นั่นแสดงว่าแบบจาลอง GARCH–GPD เหมาะสมกับข้อมูลดัชนีราคา SET50 กว่าแบบจาลอง GARCH–normal

คำสำคัญ: ทฤษฎีค่าสุดขีด, การแจกแจงพาเรโตนัยทั่วไป, ดัชนีราคา SET50, มูลค่าของความเสี่ยง
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เอกสารบทค ัดย่อแบบโปสเตอร์
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กำรปรับแก้กำรประมำณช่วงควำมเชื่อมั่นของค่ำเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่วนของประชำกรจำก
กำรสำรวจด้วยตัวอย่ำงและคำนวณโดยใช้ชุดคำสั่งที่พัฒนำขึนเอง บนโปรแกรม R
ปณิธาน ธนูสิทธิ์ และ ปิยะชาติ เวียงนาค*
สาขาสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*
Corresponding Author: piyachart@g.cmru.ac.th
บทคัดย่อ
ผู้วิจัย ต้องการพัฒนาชุดคาสั่งบนโปรแกรม R ในการคานวณช่วงความเชื่อมั่น 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 ทาซ้า 100 รอบ
และจากข้อมูลน้าหนักเด็กแรกเกิดในจังหวัดเชียงใหม่ที่ เกิดในปีพ.ศ. 2558 จานวนเท่ากับ 16,625 คน ในภาพรวมพบว่า
ค่าร้อยละของความน่าจะเป็นคุ้มรวม (CP) ของช่วงความเชื่อมั่นที่คานวณโดยใช้ชุดคาสั่งบนโปรแกรม R มีค่าสูงกว่าหรื อ
เท่ากับผลลัพธ์จากโปรแกรม S ในส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SE) กับร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (RB) ผลลัพธ์ที่ได้
จาก R ต่ากว่าผลลัพธ์จากโปรแกรม S แสดงให้เห็นว่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย ยอดรวมและสัดส่วนที่ประมาณได้โดยใช้
ชุดคาสั่งที่พัฒนาขึ้น มีค่าแม่นยาสูงกว่าเล็กน้อย
คำสำคัญ: พารามิเตอร์, การประมาณช่วงความเชื่อมั่น, การจาลองข้อมูล
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กำรเปรียบเทียบวิธีกำรทดสอบควำมเป็นไปอย่ำงสุม่ ในแต่ละหลัก
ของผลรำงวัลที่ 1 ของสลำกกินแบ่งรัฐบำล
เมธา วัฒนสุโพธิ,์ สิริรัตน์ บุญครอง, ฉัตรอลีนา กุลณิชอภินันท์, นัฏฐิกา สมิงนิล และ จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
*
Corresponding Author: fscictw@ku.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความเที่ยงตรงในแต่ละหลักของผลรางวัลที่ 1
ของสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยวิธีการทดสอบ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการทดสอบไคกาลังสอง วิธีการทดสอบคอลโมโกรอฟ–สมีร์นอฟ
และวิธีการทดสอบแอนเดอร์สัน–ดาร์ลิง โดยทาการทดสอบการแจกแจงตัวเลขที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักของผลรางวัลที่ 1 และ
ข้อมูลที่นามาใช้ศึกษาครั้งนี้คือผลรางวัลที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2539 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 544 งวด
ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบไคกาลังสอง การทดสอบคอลโมโกรอฟ-สมีร์นอฟ และการทดสอบแอนเดอร์สัน-ดาร์ลิง ทั้ง 3 วิธี
ให้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคือการออกรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีความเที่ยงตรงในหลักหน่วย ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05
คำสำคัญ: สลากกินแบ่งรัฐบาล, การทดสอบไคกาลังสอง, การทดสอบคอลโมโกรอฟ–สมีร์นอฟ, การทดสอบแอนเดอร์สัน –
ดาร์ลิง, ความเที่ยงตรง
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ตัวแบบเพื่อพยำกรณ์ปริมำณกำรนำเข้ำเมล็ดกำแฟดิบในประเทศไทย
เบญจพร สิงหะวงศ์ และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์*
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*
Corresponding Author: thipwank@nu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบรายเดือนในประเทศไทย ซึ่งเก็บ
รวมรวมโดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และเพื่อศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมใน
การพยากรณ์ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย โดยใช้วิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม จาก
ข้อมูลส่วนแรกที่รวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 120 ค่า สาหรับข้อมูลส่วนที่สองคือ
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 12 ค่า ใช้สาหรับการเปรียบเทียบความแม่นยาของการพยากรณ์
ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่าที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการนาเข้าเมล็ด
กาแฟดิบในประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค โดยสมการการถดถอยสามารถอธิบายความแปรผันของปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย ด้วยความผันแปรของดัชนีราคาผู้บริโภค ได้ร้อยละ 17.0 การพยากรณ์โดย
วิธีการพยากรณ์รวม โดยมีตัวแบบที่เหมาะสมของปริมาณการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย ดังนี้
ˆ
Yˆt  0.1Yˆ1t  0.9 Y
2t

เมื่อ

Yˆt
Yˆ

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
ˆ แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์
1t , Y2t

คำสำคัญ: การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ, วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์, การพยากรณ์รวม
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กำรพยำกรณ์ปริมำณนำจำหน่ำยของกำรประปำส่วนภูมิภำคเขต 9
ไปรจิเรศ พงศ์จันทรเสถียร และ รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์*
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Corresponding Author: ratchaneewan@mju.com

*

บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ พื่ อ พยากรณ์ ป ริ ม าณน้ าจ าหน่ า ยของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 9 โดย
ทาการศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ วิธีการถดถอย วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเตอร์
และวิธีบอกซ์–เจนกินส์ สาหรับการเลือกวิธีพยากรณ์ที่เหมาะสมจะพิจารณาจากค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกาลัง
สองเฉลี่ย (Root mean square error; RMSE) และค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error;
MAPE) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ทาการเก็บรวบรวมโดยใช้ข้อมูลปริมาณน้าจาหน่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 120 เดือน ผู้ศึกษาได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 จานวน 108 เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 สาหรับการวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ ชุดที่ 2 จานวน 12
เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 สาหรับการตรวจสอบความแม่นยาของการพยากรณ์
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการพยากรณ์โดยใช้วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเตอร์ เป็นวิธีที่ให้ความแม่นยาสูงสุดใน
การพยากรณ์ปริมาณน้าจาหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เมื่อทาการพยากรณ์ปริมาณน้าจาหน่ายของการประปา
ส่วนภูมิภาค เขต 9 ล่วงหน้า 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีค่าพยากรณ์
เท่ า กั 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) ตามลาดับ
คำสำคัญ: การพยากรณ์ปริมาณน้าจาหน่าย, วิธีบอกซ์–เจนกินส์, วิธีการถดถอย, วิธีวินเตอร์
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ตัวแบบกำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่งออกแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทย
ณัฐมล ทองรักษ์ และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์*
สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*
Corresponding Author: thipwank@nu.ac.th
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ การสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับมูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีแยกองค์ประกอบ วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม ข้อมูลประกอบด้วย
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
t

ŝ

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t และค่าประมาณของดัชนีฤดูกาล ตามลาดับ

คำสำคัญ: มูลค่าการส่งออกแป้งมันสาปะหลัง, วิธีแยกองค์ประกอบ, วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์, วิธีการพยากรณ์รวม, เปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย
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กำรศึกษำตัวแบบทำงสถิติเพื่อกำรพยำกรณ์ปริมำณกำรส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย
นิธิพร พลอยบุตร และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์*
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*
Corresponding Author: thipwank@nu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย ซึ่งเก็บรวบรวมโดย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และเพื่อศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์
ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปประเทศไทย โดยใช้วิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม จากข้อมูลส่วนแรกที่
รวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลส่วนที่สองคือตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
ธัน วาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 12 ค่ า ใช้ ส าหรั บ การเปรี ยบเที ย บความแม่ น ย าของการพยากรณ์ ด้ วยเกณฑ์ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่าที่สุด ผลการศึกษาพบว่า การพยากรณ์โดยวิธีการพยากรณ์รวม โดยมีตัวแบบที่เหมาะสม
ของปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทย ได้ตัวแบบดังนี้
ˆ
Yˆt  0.3Yˆ1t  0.7 Y
2t

เมื่อ

Yˆt
Yˆ

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
ˆ แทน ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์
1t , Y2t

คำสำคัญ: การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ, วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์, การพยากรณ์รวม
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ตัวแบบกำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวของประเทศไทย
หทัยภัทร แก้วมาก และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์*
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*Corresponding Author: thipwank@nu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาตั ว แบบที่ เ หมาะสมในการพยากรณ์ มู ล ค่ า การส่ งออกข้ า ว ด้ ว ยวิ ธี
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 2 วิธี ได้แก่ วิธีแยกองค์ประกอบ และวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติย
ภูมิจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกอบด้วย มูลค่าการส่งออกข้าว (บาท) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน
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 ใช้ในการพิจารณา ความ
แม่นยาของค่าพยากรณ์ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับพยากรณ์มูลค่าการส่งออกข้าว คือ วิธีบ็อกซ์และ
เจนกินส์ SARIMA(0,0,3)(0,1,1)12 เนื่องจากให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่าที่สุ ด และได้สมการการ
พยากรณ์ดังนี้
Yˆt 13886799717.843  at  0.437at 1  0.533at  2  0.414at 3  0.432at 12 0.189at 13  0.230at 14  0.179at 15

เมื่อ

Yˆt

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา

at

แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา

t

t

คำสำคัญ: มูลค่าการส่งออกข้าว, การพยากรณ์, วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์, วิธีแยกองค์ประกอบ
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กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพโดยใช้ตัวแบบอำรีมำ อำรีมำด้วยอำร์ช อำรีมำด้วยกำร์ช
และอำรีมำด้วยพีอำร์ชสำหรับพยำกรณ์รำคำหุ้น
ปิยธิดา เพชรงาม, คณธัช เลิศสกุลเจริญ, ศุภชัย เดชะคาภู และ ยุพาภรณ์ อารีพงษ์*
สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*
Corresponding Author: areepong@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาหุ้นบางจากคอร์ปอเรชั่น โดยเปรียบเทียบตัวแบบ
การพยากรณ์แต่ละวิธีดังนี้ ตัวแบบอารีมา (ARIMA) ตัวแบบอารีมาด้วยอาร์ช (ARIMA with ARCH) ตัวแบบอารีมาด้วยการ์ช
(ARIMA with GARCH) และตัวแบบอารีมาด้วยพีอาร์ช (ARIMA with PARCH) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิราคาปิดหุ้นรายวันตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2561 รวมทั้ งสิ้น 782 ข้อมูล โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ์ (MAPE) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์ หากตัวแบบใดมีค่า MAPE ต่าที่สุด
แสดงว่าตัวแบบการพยากรณ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับข้อมูลอนุกรมเวลาในข้อมูลชุดนี้มากที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ใช้
โปรแกรม EViews ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบที่ผ่านการวินิจฉัยตัวแบบคือ ตัวแบบอารีมา ตัวแบบอารีมาด้วยการ์ช และอารีมาด้วยพี
อาร์ช โดยตัวแบบอารีมาด้วยการ์ชเหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้มากที่สุด เนื่องจากให้ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ์ต่าที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.692308
คำสำคัญ:
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กำรพยำกรณ์รำคำปิดของบิทคอยน์โดยใช้เทคนิคโครงข่ำยประสำทเทียม
แบบ Recurrent Neural Network และแบบ Long Short–Term Memory
ตังแต่ปีพ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
วิชญา กัลยา และ ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Corresponding Author: pawatpak@hotmail.com

*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ราคาปิดของบิทคอยน์โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Recurrent
Neural Network (RNN) และแบบ Long Short–Term Memory (LSTM) ข้อมูลที่ใช้ศึกษาคือข้อมูลราคาปิดรายวันของ
บิทคอยน์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งหมด 789 วัน สืบค้นจาก coinmarketcap.com
ข้ อ มู ล ราคาปิ ด ถู ก แบ่ งเป็ น ชุ ด ข้ อ มู ล ฝึ ก ฝน 70% ส าหรั บ สร้ า งตั ว แบบ และชุ ด ข้ อ มู ล ทดสอบ 30% ส าหรั บตรวจสอบ
ประสิท ธิภาพของของตัวแบบ ตัวแบบที่นาเสนอถูก เปรียบเทียบโดยค่าความคลาดเคลื่ อนกาลั งสองเฉลี่ย ( Root Mean
Square Error: RMSE) ผลการศึกษาพบว่าเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ LSTM ที่มี RMSE ตากว่า มีประสิทธิภาพใน
การพยากรณ์ดีกว่าวิธี RNN
คำสำคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม, Recurrent Neural Network, Long Short–Term Memory, บิทคอยน์
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำก๊ำซหุงต้มในประเทศไทย
ธนัญญา ยิ้มสบาย และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี*
สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*
Corresponding Author: katechanj@nu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ราคาก๊ า ซหุ งต้ ม ในประเทศไทย โดยใช้ ข้ อ มู 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 ( Yt1 ) แทน ราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยก่อนหน้าหนึ่งช่วงเวลา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ
ราคาทองคา (Gold) โดยที่ตัวแปรล่าช้าและดัชนีราคาผู้บริโภคส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในทิศทางเดียวกัน แต่ราคาทองคา
ส่งผลต่อราคาก๊าซหุงต้มในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรสามารถอธิบายความผันแปรของราคาก๊าซหุงต้มใน
ประเทศไทยได้ร้อยละ 96.9 ได้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุดังนี้
Y t  332.72  0.81 Y
 4.14 CPI  0.002 Gold
t 1
t
t

เมื่อ

Yt

แทน ราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทย

คำสำคัญ: ราคาก๊าซหุงต้ม, ดัชนีราคาผู้บริโภค, ราคาทองคา
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต่อกำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
จังหวัดนครนำยก
สมิทธินี จุ้ยวงษ์, ฐาปนี แสงสุวรรณ์ และ สุภาพร นนทนา*
สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*
Corresponding Author: supaporn_n@exchange.rmutt.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
จังหวัดนครนายก 2) เพื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวั ดนครนายก การวิจัยนี้ใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวสะพานทุ่งนามุ้ยเป็นแบบสอบถาม จานวน 400 คน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่ม
(Cluster Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนมีจานวน 8 ด้าน
โดยให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคคล ให้ความสาคัญด้านสถานที่ ด้านค่านิยม
และรูป แบบการดารงชีวิ ต ด้า นแหล่ ง ข้ อมู ล การท่ อ งเที่ ย ว ด้ านราคา ด้ านสิ่ งจูงใจ และด้า นสภาพแวดล้ อ ม ตามล าดั บ
2) แบ่ งกลุ่ ม พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ป็ น 5 กลุ่ ม คื อ (1.) กลุ่ ม ที่ มี พ ฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามส าคั ญ ใน
สภาพแวดล้อม และราคาของสินค้า และแนวโน้มการท่องเที่ยวมาจากการบริการ ไม่สนใจด้านบุคคล หรือด้านสิ่งจูงใจ (2.)
กลุ่มที่มีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านราคาของสินค้า รองลงมา คือ แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว และด้าน
สิ่งจูงใจ (3.) กลุ่มที่มีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านบุคคล และด้านสถานที่ (4.) กลุ่มที่มีพ ฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านราคาของสินค้า รองลงมา คือ ด้านค่านิยมและรูปแบบการดารงชีวิต ด้านสถานที่ ด้าน
แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวและด้านบุคคล (5.) กลุ่มที่มีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว คือ ให้ความสาคัญในด้านสิ่งจูงใจ และด้าน
การบริการ นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญในด้านสภาพแวดล้อมและ ด้านสถานที่
คำสำคัญ: การตัดสินใจ, การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน, การวิเคราะห์องค์ประกอบ, การวิเคราะห์กลุม่

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562

53

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ของนิสิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
เบญจวรรณ ต่ายเนาว์ดง และ เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี*
สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*
Corresponding Author: katechanj@nu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์โดย
ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์เอกชน ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1–3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย
นเรศวร จานวน 374 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่า งแบบแบ่งชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคกาลังสอง และการวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติกทวิ
ผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ใ ช้บริ การบริษั ทขนส่งพั สดุข องบริษัท ไปรษณีย์ ไทย จากัด เนื่อ งจาก
น่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง ส่วนใหญ่ใช้บริการส่งพัสดุทั่วไป 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 13.01–17.00 น. ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ พบว่า มี 2 ปัจจัย ได้แก่ เหตุผลสาคัญที่สุดที่เลือกใช้บริการบริษัทขนส่ง
พัสดุไปรษณีย์ และปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคคล โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการขนส่ง
พัสดุไปรษณีย์ได้ถูกต้องร้อยละ 72.7
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ไปรษณียไ์ ทย, ไปรษณีย์เอกชน
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กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมเครียดของนักเรียนชันมัธยมศึกษำ สังกัดโรงเรียนรัฐบำล
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นันลดา จอมแจ้ง* และ พิชญ์สินี ชมภูคา
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*
Corresponding Author: 58143920@g.cmru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความเครี ยดกับปัจจัยระดับส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
สังกั ดโรงเรี ยนรัฐ บาล ในเขตอ าเภอเมือ ง จังหวั ดเชีย งใหม่ และเพื่ อสร้า งสมการพยากรณ์ค วามเครี ยดของนั กเรีย นชั้ น
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 โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็น
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 ระดับชั้นที่ศึกษาของนักเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนของผู้ป กครอง
นักเรียนชั้น ม.3 แตกต่างกับนักเรียนชั้น ม.6 และมีอย่างน้อย 1 สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักเรียน คือ เกรดเฉลี่ยสะสม (X1) สถานภาพสมรสของบิดามารดา คือ หย่าร้าง
(X2) การมี ส่ว นร่ ว มกิ จกรรมหมู่ บ้า นของผู้ ปกครอง (X3) คะแนนความเอาใจใส่ ดู แ ล อบรม ของผู้ ปกครอง (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
คำสำคัญ: ปัจจัย, ความเครียด, การวิเคราะห์การถดถอย
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กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่ำงด้ำว
ชันประถมศึกษำปีที่ 4–6 สังกัดสำนักงำนเขตพืนทีก่ ำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
นุชบา สุวรรณ์* และ พิชญ์สินี ชมภูคา
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*
Corresponding Author: 58143925@g.cmru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ตัวอย่างนักเรียน
505 คน เลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพี ย ร์ สั น t–test F–test และ Welch test เปรี ย บเที ย บพหุคู ณ ใช้ Scheffe’s Test หรื อ Dunnett’s T3 การวิ เ คราะห์
การถดถอยและตรวจสอบรู ป 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) จานวนเงินที่ได้ไปใช้จ่ ายที่โรงเรียน (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
คำสำคัญ: ปัจจัย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การวิเคราะห์การถดถอย
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ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้ำวของเกษตรกร
ภัคจิรา โกษาวัง* และ รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Corresponding Author: bbpakjiraofficial@gmail.com

*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร 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  897.11X 1  45.75 X 2  22.26 X 6

โดยเนื้อที่เพาะปลูก, จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก และค่าเมล็ดพันธุ์ สามารถอธิบาย ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร
ได้ร้อยละ 87.6 และสมการมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 1,838.77 กิโลกรัม
คำสำคัญ: ปริมาณผลผลิตข้าว, เนื้อที่เพาะปลูก, จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก, ค่าเมล็ดพันธุ์
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กำรวิเครำะห์ตัวแปรที่มีผลต่อกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตของประชำชนในตำบลทุ่งงำม
อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง
สุภารัตน์ ภูสด* และ พิชญ์สินี ชมภูคา
ภาควิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*
Corresponding Author: 58143910@g.cmru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อโรคความดันโลหิตสูงและเพื่อการสร้างสมการตัวแปรของการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จานวน 316 ตัวอย่าง เลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติที่ใช้ใน
การ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t–test F–test Welch test สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
และการวิเคราะห์สมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวีิ ผลการศึกษา
1. ที่ระดับนัยสัญ 0.05 พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรคความดันโลหิตสูง พบว่า อายุ น้าหนัก
ส่วนสูง ระดับความดันโลหิตตัวบน ระดับความดันโลหิตตัวล่างและจานวนชั่วโมงของการดูโทรทัศน์ แตกต่างจากกลุ่มของ
ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อโรคความดันโลหิต คือ อายุ (X2) ส่วนสูง (X5) เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุข
(X11) โรคประจาตัว (X12) ระดับความดันโลหิตตัวบน (X13) จานวนชั่วโมงในการทางาน (X19) จานวนชั่งโมงการนอนพักผ่อน
ตอนกลางวัน (X22) ได้สมการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน ในตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัด
ลาปางคือ
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

คำสำคัญ: ตัวแปรที่มีอิทธิพล, โรคความดันโลหิต, การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวี
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กำรวิเครำะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษำตอนต้น
สังกัดโรงเรียนรัฐบำล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หนึ่งฤทัย สอนทอง* และ พิชญ์สินี ชมภูคา
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*
Corresponding Author: 5814947@g.cmru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความฉลาดทางอารมณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ร ะดับความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขนาดตัวอย่าง 300 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติวิเคราะห์ ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t–test F–test Welch test การเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยวิธี Scheffe’s และ
Dunnett’s T3 วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและตรวจสอบรู ป แบบสมการโดยใช้ 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 นักเรียนที่มีเพศ โรคประจาตัว ความผิดปกติของร่างกายของนักเรียน สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจาตัว ความผิดปกติทางร่างกายของบิดามารดา และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนของ
ผู้ ป กครองต่ า งกั น และนั ก เรี ย นที่ มี ร ะดั บ ชั้ น ที่ ศึ ก ษาต่ า งกั น พบว่ า มี อ ย่ า งน้ อ ย 1 ระดั บ ชั้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ทดสอบ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณ์รายคู่ โดยใช้สถิติ Scheffe’s Test
2.ตัวแปรที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน คือ เกรดเฉลี่ยสะสม (X1) ความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ
นักเรียนเกิดความสุขเมื่อได้พูดคุยกับพ่อและแม่ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ (X2) ความสัมพันธ์กับครูและเพื่อน คือ นักเรียนมี
ความรู้สึกว่า เมื่อนักเรียนได้อยู่กับเพื่อนจะมีความสุขมาก (X3) เวลาในการทบทวนบทเรียน (X4) เวลาในการใช้ Social Media
(X5) การเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านของผู้ปกครอง (X6) คะแนนความเอาใจใส่ ดูแล ของผู้ปกครอง (X7) ได้สมการพยากรณ์ดังนี้
Yˆ  35.8571  2.2093X1  2.3767X 2  1.7422X 3  0.0529X 4  0.1702X5  2.4137X6  0.1776X7
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ตัวแปร, ความฉลาดทางอารมณ์, การวิเคราะห์การถดถอย
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อิทธิพลของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีต่อควำมตังใจคงอยู่ของบุคลำกรสำยวิชำกำร
กลุ่ม Generation Y
กรณีศึกษำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
ปฏิภาณ อุทัยประดิษฐ์, นฤพัชร คาสุวรรณ และ สุภาพร นนทนา*
สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*
Corresponding Author: supaporn_n@exchange.rmutt.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม Generation
Y มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาระดับความตั้ งใจคงอยู่ของของบุคลากรสายวิชาการ
กลุ่ม Generation Y มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม Generation Y มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการกลุ่ม Generation Y มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี จานวน 185 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ในการหาขนาดตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3) ระดับความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม Generation Y โดยรวมมี
ระดับความตั้งใจคงอยู่ที่จะอยู่ในงานสูงมาก 2) ผลการสกัดองค์ประกอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้องค์ประกอบทั้งหมด 9
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน ด้านความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านสวัสดิการ
ด้านดูแลส่งเสริม ด้านความสัมพันธ์ ด้านบริหารจัดการ ด้านความรับผิดชอบ และด้านครอบครัว 3) จากการวิเคราะห์อิทธิพล
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม Generation Y ได้แก่ ด้านสวัสดิการ
ด้านความก้าวหน้า ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน ด้านความสัมพันธ์และด้านความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม Generation Y อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความตั้งใจคงอยู่, เจเนอเรชั่นวาย
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กำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรพร้อมทำนและเครื่องดื่มที่มีจำหน่ำยในร้ำนสะดวกซือ
ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม
เกริกชัย วงศ์เทียมจันทร์, บัณฑิตา จันทร์กลั่น และ กุศยา ปลั่งพงษ์พันธ์*
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Corresponding Author: Plungpongpun_k@su.ac.th

*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่มี
จาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้ออาหาร
พร้อมทานและเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ระหว่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจานวน 200 คน ที่ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่ จาหน่ายในร้าน
สะดวกซื้อของนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จานวน 5 ถึง 8 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเฉลี่ยประมาณครั้งละ 40
ถึง 80 บาท อาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคมากที่สุดคือแซนด์วิชและน้าเปล่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
พฤติก รรมด้า นความถี่ ในการบริ โภคแตกต่ า งกั นเฉพาะ ชั้ นปี รายรั บ ต่อ เดื อ น และที่พั กอาศัย ของนัก ศึก ษา ส่ว นระดั บ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้ออาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มของนักศึกษา ส่วนใหญ่
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านผลิตภัณฑ์ของอาหารและเครื่องดื่ม
คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภค, ร้านสะดวกซื้อ, อาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ม
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ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำน
ในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนตำล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สุพรรษา อริวันนา* และ สุมิตรา ศรีชูชาติ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*
Corresponding Author: 58143932@g.cmru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลบ้านตาล
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบล
บ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดย เปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบบคมนาคม ด้านระบบน้า ด้านระบบ
ไฟฟ้า และด้านระบบกาจัดขยะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและกลุ่มตัวอย่าง 350 ครัวเรือน
จากประชากรทั้ ง หมด 10 หมู่ บ้ า น 2,108 ครั ว เรื อ น สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
การเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบ t–test, F–test และ Welch test การเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ LSD และ Dunnett’s T3
ผลการศึกษาพบว่า
1. ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ประชาชนมีระดับความคาดหวังที่มี ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทุกด้านในระดับมากที่สุด
2. ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความพึงพอใจ
ระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบคมนาคม ด้านระบบน้า ด้านระบบกาจัดขยะ และมีความพึงพอใจปานกลาง 1 ด้าน คือ
ด้านระบบไฟฟ้า
3. การเปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง กั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน พบว่ า ทั้ ง 4 ด้ า นมี ค วามคาดหวั ง กั บ
ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันมากที่สุดในด้านระบบไฟฟ้า
รองลงมาด้านระบบกาจัดขยะ ด้านระบบน้า และน้อยสุดด้านระบบคมนาคม
คำสำคัญ:
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ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรฝ่ำยโรงงำนอุตสำหกรรม
ของสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
พิมพกานต์ แซ่เฉิน* และ รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Corresponding Author: pimpakarn25250@gmail.com

*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานัก งานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 จานวน 385 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ทุติยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานบริษัท
ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบมัธยฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศและ
อายุแตกต่างกันมีมัธยฐานของความพึงพอใจในการใช้บริการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชี ยงใหม่ไ ม่แ ตกต่า งกั น ส่ว นผู้ ใช้ บริ การที่มี อาชีพ แตกต่ างกัน มีมั ธยฐานของความพึ งพอใจในการใช้ บริ การฝ่ ายโรงงาน
อุตสาหกรรมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การบริการ, อุตสาหกรรม
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คำสั่ง ภำควิชำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ที่ ๐06/๒๕61
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรี สำขำวิชำสถิติ ระดับชำติ ประจำปี 2562
------------------------ด้ว ยภำควิชำสถิติ คณะวิท ยำศำสตร์ จะได้จัดให้มีก ำรประชุมวิชำกำรระดับปริญ ญำตรี
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
โดยให้คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนวิทยำกรมีหน้ำที่ติดต่อ ประสำนงำน นัดหมำย รับ-ส่ง
วิทยำกร รวมถึงกำรรับเอกสำรประวัติวทิ ยำกรเพื่อใช้ประกอบกำรประชุมวิชำกำรฯและอำนวยควำมสะดวก
ในเรื่องสถำนที่พักสำหรับวิทยำกร ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
2. คณะกรรมการฝ่ายฝ่ายวิชาการ
2.1 อำจำรย์ ดร. กุณฑลี
ไชยสี
ประธำนกรรมกำร
2.2 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์
ประสิทธิ์วัฒนเสรี
กรรมกำร
2.3 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ 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 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วฐำ
มินเสน
ประธำนกรรมกำร
3.2 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ 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
วงค์รนิ ทร์
กรรมกำร
3.7 นำงสำวฐิระกำนต์
สุยะ
กรรมกำร
โดยให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม มีหน้ำที่กำหนดรูปแบบเอกสำร
จัดทำเอกสำรกำรประชุมวิชำกำรและกำรผลิตเอกสำร ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำเอกสำร ประเมิน
กิจกรรมในฝ่ำย
4. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
4.1 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ 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 ค ณะอนุ ก รรมกำรฝ่ ำ ยรั บ ลงทะเบี ย น มี ห น้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรรั บ ลงทะเบี ย น รั บ เงิ น
ค่ำลงทะเบียน และควบคุมกำรเบิกจ่ำยเอกสำร สรุปยอดรำยรับ -จ่ำยและเอกสำรที่ใช้ในกำรประชุมวิชำกำร
ฯ ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และโปสเตอร์
5.1 อำจำรย์ ดร.วีรนิ ท์รดำ
วงค์รนิ ทร์
ประธำนกรรมกำร
5.2 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วฐำ
มินเสน
กรรมกำร
5.3 อำจำรย์ ดร.กมลรัตน์
สุภำวรรณ
กรรมกำร
5.4 นำยกัมปนำท
ปรำโมทย์
กรรมกำร
5.5 นำยอรรถวิทย์
ขัดคำ
กรรมกำร
โดยให้ ค ณะอนุ ก รรมกำรฝ่ ำ ยโสตทั ศ นูป กรณ์ แ ละโปสเตอร์ มี ห น้ ำที่ จั ด เตรีย มอุ ป กรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรประชุมวิชำกำรฯ บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว จัดเตรียมบอร์ดสำหรับ
ติดตัง้ โปสเตอร์ กำรจัดเก็บและส่งคืนบอร์ด ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
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6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและของที่ระลึก
6.1 รองศำสตรำจำรย์พิษณุ
เจียวคุณ
ประธำนกรรมกำร
6.2 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ 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.วีรนิ ท์รดำ
วงค์รนิ ทร์
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
ประชำสัมพันธ์ขำ่ วสำรกำรจัดประชุมวิชำกำรฯ 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 ณะอนุ ก 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
ต้อนรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุมวิชำกำรฯ และประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
10. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
10.1 อำจำรย์ ดร.กมลรัตน์
สุภำวรรณ
ประธำนกรรมกำร
10.2 อำจำรย์ ดร.วีรินท์รดำ
วงค์รนิ ทร์
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 ตลอดจนห้องประชุ มกลุ่มย่อย จัดเตรียมอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
และสถำนที่สำหรับรับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ประเมินกิจกรรมในฝ่ำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ำ กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรี สำขำวิชำสถิติ
ระดับชำติ ประจำปี 2562 แล้วเสร็จ
สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน ๒๕61

(ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนัดถุ์ คำกอง)
หัวหน้ำภำควิชำสถิติ
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ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
ศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
รองศาสตราจารย์ ดร.
รองศาสตราจารย์ ดร.
รองศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ชื่อ-นำมสกุล
วินัย โพธิ์สุวรรณ์
จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง
มีนา ปทุมสูตร
จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง
เสาวณิต สุขภารังสี
คณิตา เพ็ชรัตน์
ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
อรไท พลเสน
เพียรพูล เกิดวิชัย
นวลพรรณ ลอว์สัน
วิลาสินี ปีระจิตร
มูรตี สมบูรณ์
ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
หนึ่งหทัย ชัยอาภร
กฤษณะ ลาน้าเที่ยง
ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์
วิชุดา ไชยศิวามงคล
ธิดาเดียว มยุรสี วรรค์
อุทุมพร ปณิธานะรักษ์
พลากร สีน้อย
วรรณพร จันโทภาส
รัตนา เลิศสุวรรณศรี
รมิดา ศรีเหรา

สถำบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
รองศาสตราจารย์ ดร.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ชื่อ-นำมสกุล
อนามัย นาอุดม
เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี
ดาริกา แย้มรับบุญ
คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
จุฑาพร เนียมวงษ์
เขมวดี ปรีดาลิขิต
สุลาวัลย์ ยศธนู
บังอร กุมพล
นิภาพร ชุติมันต์
ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
มนชยา เจียงประดิษฐ์
โรจนี หอมชาลี
ฐิติยา เทพารส
พิชญ์สินี ชมภูคา
ปรารถนา มินเสน
ปิยะชาติ เวียงนาค
พัณณิภ์ าริษา ของทิพย์
อัชฌา อระวีพร
ยุวดี กล่อมวิเศษ
กมลรัตน์ สุภาวรรณ
กุณฑลี ไชยสี
ดลภาค พรนพรัตน์
บัณฑิตา พลับอินทร์
พิมผกา ธานินพงศ์
พิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธิ์
ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต
ภัทรินี ไตรสถิตย์
มานะชัย รอดชื่น
มานัดถุ์ คากอง

สถำบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นำมสกุล
วฐา มินเสน
วลัยทิพย์ บุญญาติศัย
วีรินท์รดา วงค์รินทร์
ศิริมา สุวรรณ
สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ปรีชา ล่ามช้าง
พิษณุ เจียวคุณ
ลาปาง แสนจันทร์
อินทิรา เนขุนทด

สถำบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.
อาจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจารย์ ดร.

ชื่อ-นำมสกุล
กฤษณะ ลาน้าเที่ยง
หนึ่งหทัย ชัยอาภร
รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
สุมิตรา ศรีชูชาติ
ลักษณา บุศย์นาเพชร
้
ปิยะชาติ เวียงนาค
กุลจิรา กิ่งไพร
สารวม จงเจริญ
พุฒิพงษ์ พุกกะมาน
วฐา มินเสน
พิมผกา ธานินพงศ์
ศิริมา สุวรรณ

สถำบัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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