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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยข้อมูลผู้สูงอายุ (เพศ อายุ และโรคประจ าตัว) ซ่ึงโรคประจ าตัว
ผู้สูงอายุสามารถจัดกลุ่มได้ ดังน้ี (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ หลอดเลือด โรคพาร์กินชั้นอุบัติเหตุหกล้ม 
เบาหวานและความดันโลหิตสูงวัณโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรัง และโรคอ่ืน ๆ) เป็นต้น ดังน้ันผู้วิจัยได้น าข้อมูลจาก
การเก็บตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่าง 594ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มตัวอย่างมีอายุ
ตั้งแต่ 60–90 ปี เฉลี่ย 72.03 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.07 และเพศชายร้อยละ 39.93 ผู้สูงอายุมีโรคประจ าตัวเป็น
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงผู้สูงอายุที่มีกลุ่มโรคประจ าตัวรวมร้อยละ 50.7 กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัวมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว  

 
ค าส าคัญ:ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคพากินชั้น 
 

ABSTRACT 

This study was to compare the elderly patient data (gender, age, and congenital disease), and the 
diseases of the elderly patients which can be grouped follows: diabetes, hypertension, cardiovascular 
disease, fall accident, diabetes and hypertension, tuberculosis, chronic bronchitis, chronic hepatitis and 
other diseases. Therefore, the research data collected from a sample of 594 persons from the experts aged 
between 60-90 years an average of 72.03 years; most of them are female 60.07 percent and male 39.93 
percent. Male patients had more diabetes and hypertension than female ones. The elderly patients with 
congenital diseases had 50.7 percent. The number of elderly without disease was more than the elderly 
without disease. 
Keywords: elderly, diabetes, hypertension, Parkinson’s 
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บทน า 

ในปัจจุบันประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 2543  จ านวนประชากรโลกทั้งหมด 
6,500 ล้านคนมีประชากรผู้สูงอายุ 390 ล้านคนและคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 จะมีประชากรโลกทั้งสิ้น 8,200 ล้านคนและ
ในจ านวนน้ีจะเป็นประชากรผู้สูงอายุจ านวน 1,100 ล้านคน (ส านักนายกรัฐมนตรี,ส านักสถิติแห่งชาติ.2545) 

การที่ประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขมีการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการบ าบัดโรคให้มีความทันสมัยมากขึ้น ท าให้อัตราการตายลดลง ส่งผลให้โครงสร้างประชากร
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคืออัตราส่วนของประชากรสูงสุดเป็นภาระเลี้ยงดูสูงขึ้น ในขณะที่จ านวนประชากรในวัย
ท างานลดลงส่งผลให้ภาวะประชากรของประเทศไทยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า“ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” ซ่ึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมิได้
จ ากัดขอบเขตอยู่เพียงผลกระทบด้านประชากรเท่าน้ันแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ียังส่งผลกระทบไปยังระบบอ่ืนๆด้วย เช่น  
ผลกระทบทางด้านสุขภาพผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและผลกระทบด้านชีวิตความเป็นอยู่และการปรับตัว เป็นต้น ผลกระทบ
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเกิดจากสภาพที่เสื่อมถอยลง เน่ืองจากร่างกายของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมมากกว่า
เจริญเติบโตอวัยวะต่างๆสูญเสียหน้าที่และตายลงไปในที่สุด เป็นเหตุน ามาซ่ึงความเจ็บป่วยและความผิดปกติมากขึ้นในผู้สูงอายุ
ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่าผู้สูงอายุต้องพึ่งพารายได้จากบุตรหลาน และด้วยความเสื่อมสังขารของร่างกายและอวัยวะ
ต่างๆส่งผลให้ผู้สูงอายุกลายเป็นปัญหาด้านสังคมกล่าวคือผู้สูงอายุต้องพึ่งพาลูกหลานในเรื่องการดูแลปรนนิบัติเม่ือยามเจ็บป่วย
เป็นเวลานาน สมาชิกในครอบครัวต้องหยุดงานเพื่อดูแล ซ่ึงบางครั้งอาจท าให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องสูญเสียรายได้ไปและจากการที่
ผู้สูงอายุเจ็บป่วยบ่อยท าให้ต้องสูญเสียค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้สูงอายุมากขึ้นทุกปี 
 ดังน้ัน การวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุนับเป็นสิ่งที่ส าคัญเน่ืองจากเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรผู้สูงอายุที่ถูก
ละเลยไม่มีบุตรคอยดูแลรวมไปถึงการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุที่มีเพิ่มขึ้น เพราะการพัฒนาทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น จึงท า
ให้มียารักษาโรคของผู้สูงอายุที่ดีขึ้น 
 ผู้วิจัยเลือกศูนย์บริการสาธารณสุขโพธ์ิกลางจังหวัดนครราชสีมาเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากจังหวัดนครราชสีมามีลักษณะ
การเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น และมีวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านการอุปโภคและบริโภค ลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดี 
เน่ืองจากความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับสังคมผู้สูงอายุเป็นไปในทิศทางที่เก้ือกูลกัน 
ซ่ึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น แต่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี พ.ศ. 2549 จังหวัดนครราชสีมามี
ผู้เสียชีวิตเน่ืองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด คิดเป็นอัตราการตาย 57.44 ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยเบาหวานในปี พ.ศ. 2549 
คิดเป็นอัตราป่วย 407.42 ต่อประชากรแสนคน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นอัตราป่วย 439.76 ต่อประชากรแสน
คน จากสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ากลุ่มข้อมูลผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีโรคประจ าตัวเหล่าน้ีทั้งสิ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของอัตราการ
เสียชีวิต ดังน้ันจึงเป็นปัญหาส าคัญของจังหวัดนครราชสีมา จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างของสาธารณสุขโพธ์ิกลางเป็นกรณีศึกษาในการ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและกลุ่มโรคประจ าตัวผู้สูงอายุแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว  หมายถึง โรคที่ติดตัวอยู่เป็น
ประจ า รักษาไม่หายขาด และผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัว หมายถึง การตรวจเป็นปกติ ไม่พบโรคใด ๆ ดังน้ันสามารถแบ่งกลุ่มได้
ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2551) 
  
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.1 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลผู้สูงอายุ (เพศ อายุ และโรคประจ าตัว)  
1.2 เพื่อทราบกฎที่เกิดจากต้นไม้ตัดสินใจที่จะน ามาใช้เพื่อจ าแนกกลุ่มโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุ 
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พยูน พาณิชย์กุล (2548). ได้พัฒนาระบบดาต้าไมน์น่ิงโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) โดยน าเทคนิคของ
โครงสร้างต้นไม้การตัดสินใจมาพัฒนาระบบงาน มีวิธีการคือ ระบบจะรับข้อมูล (Data) มาประมวลผล เพื่อสร้างโครงสร้างต้นไม้ 
ซ่ึงโครงสร้างของต้นไม้ที่ได้จะแสดงเป็นโครงสร้างที่มีกฎต่างๆ ตามเป้าหมายของการใช้ งาน เพื่อน ามาแบ่งกลุ่มข้อมูลตามที่
ก าหนดไว้โดยผลการพัฒนาระบบสามารถแบ่งประเภทได้ในระดับดีและสามารถหาความน่าเชื่อถือของการแบ่งประเภทได้ใน
ระดับดีและระบบที่พัฒนาสามารถน าไปใช้ได้กับข้อมูลอ่ืนๆ เพราะไม่ได้ก าหนดขอบเขตไว้กับงานใดงานหน่ึง 

ปรีชา ยามันสบีดีน และบุญเสริม กิจศิริกุล (2549). ได้ท าการศึกษาวิจัยเพื่อประยุกต์น าแนวความคิดของการท าเหมือง
ข้อมูลมาออกแบบและพัฒนาใช้ส าหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และรูปแบบคุณลักษณะปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาของนักศึกษา 
ที่มีแนวโน้มไม่ส าเร็จการศึกษา โดยการน าข้อมูลนักศึกษามาสร้างเป็นโมเดลการจ าแนกประเภทข้อมูลโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ 
ประกอบด้วยข้อมูลประวัติส่วนตัวและประวัติข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 94,244 คน และ
ท าการวัดประสิทธิภาพโดยการแบ่งข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ Training Set ข้อมูลชุดฝึกกับข้อมูลชุดทดสอบซ่ึงได้ประสิทธิภาพความ
ถูกต้องในการท านาย 81.48 % 

ศุภชัย ประคองศิลป์(2551). ได้น าเสนอการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการอนุมัติลูกบ้านเข้าโครงการ โดยใช้
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจและในอัลกอริธึม ID3 ในการเรียนรู้จากข้อมูลลูกบ้านในอดีตเพื่อสร้างโมเดลส าหรับตัดสินใจอนุมัติลูกบ้าน
เข้าโครงการ โดยท าการทดสอบความแม่นย าของอัลกอริธึม ID3 เปรียบเทียบกับอัลกอริธึมอ่ืนที่เป็นเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
เหมือนกันด้ วยการน าข้ อมูลในอดีตของบุคคลที่ เ คยเขาร่วมโครงการทั้ งหมด963 รายการและ วัดความแม่นย า 
ของอัลกอริธึม ID3 โดยใช้ Confusion Matrix ได้ผลความแม่นยา คือ93.67 % ซ่ึงมากกว่าอัลกอริธึมตัวอ่ืนๆ และผู้วิจัยได้วัด
ประสิทธิภาพโมเดลของระบบที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับแกรม Weka 3.5.8 โดยใช้ข้อมูลส าหรับการสอน (Training Data)  
ที่เหมือนกัน ผลที่ได้คือสามารถสร้างโมเดลได้เหมือนกับระบบที่ผู้วิจัยพัฒนา จึงสรุปได้ว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องและ
แม่นย าอยู่ในระดับดีมาก สามารถน าไปสนับสนุนงานได้จริง 

สุลี ทองวิเชียร และพิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ (2552). ได้ศึกษาการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย มีการประ เ มินระดับการดู แลตนเองของผู้ สู งอายุ  และศึกษาความสัมพัน ธ์ระห ว่างปั จ จัยที่ มี ความส าคัญ 
บางประการ ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพในครอบครัว ระดับอายุ และอัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุกับ  
การดูแลตนเอง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ได้แก่ ระดับผู้สูงอายุ เพศ สภาพทางเศรษฐกิจ 
ระดับการศึกษา ลักษณะการอยู่อาศัย สถานที่พัก และอัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุ และพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ  
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุมากที่สุด คือ อัตมโนทัศน์ รองลงมาได้แก่ ระดับการศึกษา และพบว่าระดับการดูแลตนเองของ  
เพศชายจะดีกว่าเพศหญิงและผู้ที่มีการศึกษาสูงจะดูแลตัวเองได้ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า 

ชื่นนภา บุญตาเพศ และวงกต ศรีอุไร (2553). ได้ท าการพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคพริกโดยใช้เทคนิคการจ าแนกข้อมูล มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ วินิจฉัยโรคพริกโดยใช้เทคนิคจ าแนกข้อมูล ซ่ึงเทคนิคที่น ามาประยุกต์ใช้ คือ ต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree)ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวินิจฉัยโรคพริกเป็นข้อมูลที่ใช้ได้มาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากบุคลากร
ในร้านทรัพย์มงคง อ.น้ าขุ่น และร้านสินเกษตร อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี แล้วน ามาพัฒนาระบบน้ีด้วยภาษาพีเอชพี ร่วมกับ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ผลการพัฒนาระบบพบว่า ระบบสามารถวินิจฉัยโรคพริกและแนะน าสารเคมีที่ช่วยในการรักษาโรคได้ 
ส่วนการทดสอบความถูกต้องของโมเดล ใช้โปรแกรมเวก้า3.7 พบว่าโมเดลที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคพริกมีค่าความถูกต้อง 98.90 % 

พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์ และ จันทนาจันทราพรชัย (2555). ได้ท าระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยโรคข้าว โดยใช้วิธีวิจัย
แบบจ าลองผังต้นไม้ เป็นการศึกษาโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อโรค 3 กลุ่ม ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสจ านวน 16 โรค โดย
เก็บรวบรวมความรู้จากเอกสารต าราต่าง ๆ โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ CLIPS เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ มาท า
หน้าที่ในการสร้างกฎและอนุมาน การจ าแนกโรคตามอัลกอริทึม C4.5 โดยใช้โปรแกรมเวก้า เม่ือสร้างกฎเรียบร้อยแล้วจะท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของกฎ วินิจฉัยโรคโดยมีค่าความถูกต้อง 94.5% แสดงให้เห็นว่าระบบผู้เชี่ยวชาญที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถ
ช่วยวินิจฉัยโรคข้าวได้เป็นอย่างดี 

Gehtke, Ramakrishnan, และ Ganti (1998).ใช้เทคนิคต้นไม้ช่วยในการตัดสินใจเพื่อจ าแนกประเภทขัอมูล โดยต้นไม้
ช่วยการตัดสินใจจะมีลักษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ที่แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะ (attribute), แต่ละก่ิงแสดงผลในการทดสอบ
และลีฟโหนด ( leaf node)แสดงกลุ่มที่ก าหนดไ ว้ ซ่ึ งต้นไ ม้ช่วยการตัดสินใจน้ี ง่ายต่อการปรับเปลี่ ยนเป็นกฎ  
การจ าแนกประเภทข้อมูล (classification rule) 

Delavari (2005).ได้ ท า การ ศึ กษา วิ จั ยออกแบบและน า เสนอความสามาร ถของการท า เห มื องข้ อ มู ล 
โดยการน าเสนอโมเดลการวิเคราะห์ที่ชื่อ Data Mining Education University (DM_EDU) โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางด้าน Data Mining ในระบบการศึกษาระดับสูงผลลัพธ์สุดท้ายของโปรแกรมประยุกต์น้ีจะท าการช่วยเหลือในการพัฒนา
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กระบวนการตัดสินใจ โดยมีการน าเสนอการทดลองการสร้างแบบจ าลองในการท านายผู้เรียนว่าจะเรียนส าเร็จ ผ่านหรือไม่ผ่าน
โดยใช้การจ าแนกประเภทข้อมูล 

Wilson และคณะ (2014). ใช้ข้อมูลโรคหัวใจเพื่อท านายโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน่ิง ข้อมูลส่วนใหญ่ที่น ามาทดสอบเป็นการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสกัดข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ใหม่ เทคนิคที่ ใช้คือ K-Means และกฎของความสัมพันธ์ส าหรับ
ง า น ชิ้ น น้ี  คื อ  ส กั ด ข้ อ มู ล จ า ก จ า น ว น ร า ย ก า ร ทั้ ง ห ม ด แ ล ะ บั น ทึ ก ต้ น ทุ น ข อ ง ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น สุ ข ภ า พ  
ส่วนเทคนิคแบบต้นไม้ในการตัดสินใจใช้เพื่อท านายกระบวนการที่เกิดขึ้น และอัลกอริทึมแบบ Aprioriใช้เพื่อหาความถี่ของกลุ่ม
ผู้ป่วยที่อยู่ในฐานข้อมูล ส่วนของการใช้ต้นไม้ในการตัดสินใจ จ านวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจมีค่าความถูกต้อง 94% เม่ือ
เปรียบเทียบกับเทคนิคของ K-Means 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  จากรูปที่ 1 ข้อมูลปัจจัยที่เป็นส่วนน าเข้าได้แก่ เพศ อายุ และโรคประจ าตัว ประมวลผลและจัดกลุ่มโดยใช้
อัลกอริทึม J48 และ NaiveBayes ซ่ึงผลลัพธ์สุดท้ายคือกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ไม่มีโรคประจ าตัวและมีโรคประจ าตัว  
 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล  
  ในงานวิจัยชิ้นน้ีใช้ข้อมูล ทั้งหมดจ านวน 594 ราย ตั้งแต่ปี 2553-2556 โดยข้อมูลชุดน้ีประกอบไปด้วย 
ข้อมูล 2 ส่วนส่วนแรกคือ ข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้สูงอายุ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ ดังแสดงตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างข้อมูลประวัติผู้สูงอายุ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- โรคประจ าตัว  

ผลลัพธ์กลุ่มผู้สูงอายุ 

ที่ไม่มีโรคประจ าตัวและมีโรคประจ าตัว 
อัลกอริทึมการจัดกลุ่ม 

- J48  

- NaiveBayes 



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 | 54 

  ข้อมูลอีกส่วนหน่ึงคือ ข้อมูลกลุ่มโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุ ในการวิจัยครั้งน้ีใช้กลุ่มโรคประจ าตัว ดังแสดง
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผู้สูงอายุโดยจัดกลุ่มตามข้อมูลโรค 

รหัสโรค โรคประจ าตัว จ านวนผู้สูงอายุ (ราย) คิดเปน็ร้อยละ 

01 เบาหวาน 145 13.13 
02 ความดันโลหิตสูง 423 38.32 
22 โรคหัวใจและหลอดเลือด 10 0.91 
33 โรคพาร์กินซ้ัน 42 3.8 
E11 อุบัติเหตุหกล้ม 8 0.72 
E10 เบาหวานและความดันโลหิตสูง 187 16.94 
14 วัณโรค 8 0.72 
29 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 150 13.59 
32 ตับอักเสบเรื้อรัง 116 10.51 
00 โรคอ่ืนๆ(ระบุ) 0 0 

 

ที่มา :ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธ์ิกลางส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2557. 
  จากตารางที่ 2ข้อมูลการจัดกลุ่มโรคต้องแปลงให้อยู่ในผู้สูงอายุแต่ละราย เพื่อให้ได้ลักษณะโครงสร้างข้อมูลที่
ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวและไม่มีโรคประจ าตัว โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มตามเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนและรหัสโรค จากน้ันในแต่ละแถวแสดงรายละเ อียดของผู้สูงอายุ คือ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ส่วน
คอลัมน์แสดงรหัสเพศ อายุ และรหัสโรคประจ าตัว ดังแสดงตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลผู้สูงอายุแยกตามโรคประจ าตัวและรายบุคคล 

เลขที่บัตรประชาชน เพศ อายุ โรคประจ าตัว 

3309900775564 1 89 01 
3309900775599 1 77 01,02 
3309900775556 1 74 01,02 

 

  ในการสร้างโมเดล จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 70% จากข้อมูลทั้งหมดเป็นกระบวนการค้นหาความสัมพันธ์ข้อมูล
(training data) จ านวน 292รายการ เพื่อสร้างโมเดลและข้อมูล 30% ที่เหลือเป็นข้อมูลที่ใช้ทดสอบ (testing data)จ านวน 300 
รายการเพื่อทดสอบความถูกต้องของโมเดล 
 
2. เครื่องมือการวิจัย 
 การใช้งานโปรแกรมเวก้า (Weka) เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 1997 โดยมหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ เป็น
ซอฟต์แวร์ส าเร็จอยู่ภายใต้การควบคุมของ GPL License ซ่ึงโปรแกรมเวก้า ได้ถูกพัฒนามาจากภาษาจาวาทั้งหมด โดยเน้นกับ
งานทางด้านการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) และ การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) โปรแกรมจะประกอบไปด้วย
โมดูลย่อย ๆ ส าหรับใช้ในการจัดการข้อมูล และเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ Graphic User Interface (GUI) และใช้ค าสั่งในการ
ให้ซอฟต์แวร์ประมวลผลและสามารถประมวลผลได้กับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้เป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ ที ใ ช้ ท า ง า น ใ น ด้ า น ก า ร ท า เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล ที่ ร ว บ ร ว ม แ น ว คิ ด อั ล ก อ ริ ทึ ม  ไ ด้ แ ก่  Pre-Processing, 
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Classification,Regression,Clustering, Association rules, Selection และVisualization (มาโนช ห้วยหงส์ทองและคณะ. 
2545). 

การเลือกตัวแบบโดยใช้วิธีการจ าแนก (Classification)  
  การจ าแนกเป็นเทคนิคของการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคการจ าแนกที่ใช้ที่ น้ี คือ J48, NBTree, IBK, 
RBFNetworkและ Naïve Bays โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  J48 เป็นอัลกอริทึมการจ าแนกต้นไม้ การตัดสินใจวิธีน้ี จะใช้ข้อมูลในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ โดยที่แต่ละ
โหนดหมายถึงแอททริบิวต์แต่ละก่ิงของต้นไม้เป็นผลในการทดสอบและโหนดใบแสดงคลาส  
  NBTree เป็นอัลกอริทึมในการจ าแนกโดยใช้หลักการของต้นไม้ตัดสินใจ และทฤษฎีเบย์ร่วมกัน 
  IBK เป็นอัลกอริทึมการจ าแนกแบบ K-Nearest Neighbor โดยที่K เป็นตัวบอกจ านวนกรณีที่ต้องการค้นหา
ในการท านาย กรณีใหม่ เช่น 1-NN หมายถึง วิธีน้ีจะหาค่า 1 กรณีที่ใกล้เคียงกรณีใหม่มากที่สุดและก าหนดเงื่อนไขใหม่ให้คลาสที่
ใกล้เคียงมากที่สุด 
  RBFNetwork เป็นโครงข่าวประสาทเทียวประกอบด้วย 3 ชั้น คือ ชั้นข้อมูลเข้า ชั้นซ่อน และชั้นผลลัพธ์ 
โดยใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบเรเดียลปกติจะใช้Gaussian Function  
  NaiveBayes เป็นอัลกอริทึมในการจ าแนกโดยใช้หลักทฤษฎีเบย์ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลต้องเป็นอิสระต่อกัน 
โดยการท าการหาค่าความน่าจะเป็นของ x เม่ือรู้คลาส จากผลคูณของความน่าจะเป็นของแอททริบิวต์ทุกตัวของ x 
 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ กลุ่มข้อมูลผู้สูงอายุ ทั้งหมดจ านวน 594ราย ส าหรับศูนย์บริการ
สาธารณสุขโพธ์ิกลาง จังหวัดนครราชสีมา  
  3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ จ านวนผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว แบ่งได้กลุ่มใหญ่ คือ โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง และโรคหัวและหลอดเลือด เป็นต้น 
  การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ จากการก าหนดบุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้สูงอายุ ชูศักดิ์ เวชแพทย์ (2531 : 27) 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตะวันออก(2543:8)ได้เสนอข้อมูลขององค์การอนามัยโลก โดยอัลเฟรด เจคาห์น  
(Professor Dr. Alfred J.Kahn) แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมีการแบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้น ในลักษณะของ
การแบ่งช่วงอายุที่เหมือนกัน คือ 
  1) ผู้สูงอายุ (Elderly) มีอายุระหว่าง 60 – 74 ปี  
  2) คนชรา (old )มีอายุระหว่าง  75 – 90 ปี 
  3) คนชรามาก (Veryold) มีอายุ  90 ปีขึ้นไป 
  ยูริค และคนอ่ืนๆ (Yuriek and others.1980 : 31) เสนอการแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุ ตามสถาบัน 
ผู้สูงอายุแห่งชาติ(National Institute of Aging) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น  (Young  - Old)  มีอายุ 60 – 74 ปี   
  2) กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย  (Old -  Old)  มีอายุ 75 ปีขึ้นไป 
  จากข้อมูลการจัดเกณฑ์ช่วงอายุของผู้สูงอายุที่นักวิชาการ องค์การ หน่วยงาน ก าหนดไว้น้ัน สรุปได้ว่าการ
แบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยก าหนดใช้การแบ่งช่วงอายุแบบของประเทศไทย ในการด าเนินการวิจัยครั้ง
น้ี  คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 60 – 90 ปี 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบช่วงอายุกับอัลกอริทึม J48 กับข้อมูลโรคประจ าตัว 

ล าดับ ช่วงอายุ ค าอธิบาย ค่าความน่าจะเป็น 

1 60-65 01,02 (89.0/49.0) 0.363 
2 65-70 01,02 (86.0/57.0) 0.348 
3 70-75 01,02 (69.0/40.0) 0.181 
4 75-80 <= 79: 01,02 (4.0/1.0) , > 79: 22,33,32,02,29 (2.0/1.0) 0.363 
5 80-85 <= 82: 01,02,33,22 (3.0/2.0), >82: 33,02 (4.0/2.0) 0.222 
6 85-90 <= 86: 02,33 (2.0), >86: 01,02 (3.0/1.0) 0.445 

  จากตารางที่ 4 ท าการค้นหาช่วงอายุระหว่าง 60-90 ปี พบว่า อายุ 60-65 ปี ระดับความน่าจะเป็น 0.363 
และอายุระหว่าง 65-70 ปี ระดับความน่าจะเป็น 0.348 70-75 ปี ความน่าจะเป็น 0.181 อายุ 75-80 ปี ความน่าจะเป็น 0.363 
อายุ 80-85 ปี ค่าความน่าจะเป็น 0.222 และค่าความน่าจะเป็นอายุระหว่าง 85-90 ปี มีค่า 0.445 ดังน้ันสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุมี
จ านวนมากอยู่ที่อายุ 85-90 ปี โดยอธิบายตามความสัมพันธ์ <= 86: 02,33 (2.0), >86: 01,02 (3.0/1.0) ได้ว่า ถ้าอายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 86 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวเป็นความดันโลหิตสูงและโรคพากินชั้น และมีระดับอยู่ที่ 2.0 และถ้าอายุ
มากกว่า 86 ปี พบว่าผู้สูงอายุมีโรคประจ าตัวเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงกราฟเปรียบเทียบช่วงอายุ 
 

4. ตัวแปรทีศ่ึกษา 

ตารางที่ 5 แสดงตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปน้ี 

ID รหัสบัตรประชาชนผู้สงอายุ (ไม่ซ้ ากัน) 

อายุ (age) อายุผู้สูงอายุ (ตัวเลข) 
เพศ (sex) เพศชาย / หญิง 
โรคประจ าตัว (congenital disease) โรคไม่ติดต่อ 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  ข้อมูลสถิติที่น ามาวิเคราะห์มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 594 ราย โดยแบ่งช่วงของผู้สูงอายุทั้งหมด 6 กลุ่ม ดัง
รายละเอียดตารางที่ 6-7 แสดงผลลัพธ์แบบ Classification Matrix ทั้งหมด 2 ตัวแบบ ซ่ึงแถวแสดงค่าท านายและคอลัมน์แสดง
ค่าจริง โดย 1 แทนผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว และ 0 แทนผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัว คอลัมน์ทางด้านซ้ายแสดงค่าการท านาย
ตามตัวแบบได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องของการท านาย 

ตารางที่ 6 ใช้แสดงผลลัพธ์แบบClassification Matrixโดยวิธี Decision Tree(J48) 
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นับจ านวนผู้สูงอายุที่ใช้ Decision Tree 

ค่าท านาย 0 (Actual) 1 (Actual) 

0 267 106 
1 25 186 

 

ตารางที่ 7 ใช้แสดงผลลัพธ์แบบ Classification Matrix โดยวิธี NaiveBayes 

นับจ านวนผู้สูงอายุที่ใช้ NaiveBayes 

ค่าท านาย 0 (Actual) 1 (Actual) 

0 106 262 
1 187 30 

 

  จากตารางที่ 6-7สรุปผลลัพธ์ทั้งหมด 2 ตัวแบบ ตัวแบบแรก Decision Treeพบว่า ร้อยละค่าความถูกต้อง
ของการท านายเท่ากับ 8.56% และ91.43% เป็นค่าจริง ตัวแบบที่สอง Naïve Bayes ซ่ึงพบว่า ร้อยละค่าความถูกต้องของการ
ท านายเท่ากับ 10.27 % และ 89.72 % เป็นค่าจริงดังน้ัน การวัดประสิทธิภาพการท างานค่าท านายของผู้สูงอายุพบผู้สูงอายุที่ไม่
มีโรคประจ าตัวมากกว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวถึงร้อยละ 70.20 % 
 

ผลการวิจัย 
  ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนาโดยโปรแกรม Weka ขั้นตอนแรก แบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้อัลกอริทึมของการจัดกลุ่ม 
คือ J48 และNaiveBayes พร้อมทั้งมีการประเมินอัลกอริทึมที่เหมาะสม และจัดกลุ่มอัลกอริทึมส าหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว
และไม่มีโรคประจ าตัวดังแสดงตารางที่ 8 
ตารางที่ 8แสดงผลลัพธ์ของตัวแบบ 

ประเภทตัวแบบ แอททริบิวต์ที่ท านาย จ านวน (ราย) ค่าท านาย 
 
 
 
 

Decision Tree 

+Disease 
+PreDisease 

267 ค่าถูกต้อง 

-Disease 
+PreDisease 

25 ค่าไม่ถูกต้อง 

-Disease 
-PreDisease 

106 ค่าถูกต้อง 

+Disease 
-PreDisease 

186 ค่าไม่ถูกต้อง 

 
 
 

Naïve Bayes 

+Disease 
+PreDisease 

106 ค่าถูกต้อง 

-Disease 
+PreDisease 

187 ค่าไม่ถูกต้อง 

-Disease 
-PreDisease 

262 ค่าถูกต้อง 

+Disease 
-PreDisease 

30 ค่าไม่ถูกต้อง 

หมายเหตุ +Disease :ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว 
    -Disease :ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัว 
   +PreDisease: ผู้สูงอายุที่มีค่าท านายแบบมีโรคประจ าตัว 
   -PreDisease: ผู้สูงอายุที่มีค่าท านายแบบไม่มีโรคประจ าตัว 
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อภิปรายผลการวิจัย 

  จากข้อมูลผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขโพธ์ิกลาง จังหวัดนครราชสีมา ที่น ามาวิเคราะห์มีจ านวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 594ราย โดยแบ่งช่วงของผู้สูงอายุทั้งหมด 6 กลุ่ม ท าการค้นหาช่วงอายุระหว่าง 60-90 ปี พบว่า อายุ 60-65 ปี ระดับความ
น่าจะเป็น 0.363 และอายุระหว่าง 65-70 ปี ระดับความน่าจะเป็น 0.348 อายุ 70-75 ปี ความน่าจะเป็น 0.181 อายุ 75-80 ปี ความ
น่าจะเป็น 0.363 อายุ 80-85 ปี ค่าความน่าจะเป็น 0.222 และค่าความน่าจะเป็นอายุระหว่าง 85-90 ปี มีค่า 0.445 ดังน้ันสรุปได้ว่า 
ผู้สูงอายุมีจ านวนมากอยู่ที่อายุ 85-90 ปี โดยอธิบายตามความสัมพันธ์ <= 86: 02,33 (2.0), >86: 01,02 (3.0/1.0) ได้ว่า ถ้าอายุน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 86 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวเป็นความดันโลหิตสูงและโรคพากินชั้น และมีระดับอยู่ที่ 2.0 และถ้าอายุ
มากกว่า 86 ปี พบว่าผู้สูงอายุมีโรคประจ าตัวเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนอกจากน้ี 
พบว่า ตัวแบบแรก Decision Tree ร้อยละค่าความถูกต้องของการท านายเท่ากับ 8.56% และ 91.43% เป็นค่าจริง ตัวแบบที่สอง 
Naïve Bayes ซ่ึงพบว่า ร้อยละค่าความถูกต้องของการท านายเท่ากับ 10.27 % และ 89.72 % เป็นค่าจริง ดังน้ัน การวัด
ประสิทธิภาพการท างานค่าท านายของผู้สูงอายุพบผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัวมากกว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวถึงร้อยละ 70.20 % 
และตัวแบบที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในกลุ่มน้ีคือ Decision Tree 
  ดังน้ัน การพัฒนางานในอนาคต ผู้วิจัยจึงได้น าผลลัพธ์ของตัวแบบในครั้งน้ี ไปใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุน
เพื่อตัดสินใจการดูแลและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการให้ค าแนะน ากับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว เพื่อเป็นการแนะน าและ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคในเบื้องต้น ทั้งน้ี ระบบสามารถคาดการณ์แนวโน้มของการท านายปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกลุ่มโรคในผู้สูงอายุได้ใน
อนาคต 
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