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บ ท คั ด ย่ อ

เทคโนโลยีีการผลิิตแบบเพิ่่�มขึ้้�น หรืือการผลิิตแบบพิิมพ์์สามมิิติิ (3DP) ได้้รัับความนิิยมอย่่าง
แพร่่หลายมากขึ้้�นในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้มีีตััวเลืือกของเครื่่�อง 3DP เป็็นจำำ�นวนมาก งานวิิจััยนี้้�
เป็็นการศึึกษาและวิิเคราะห์์ปััญหาการเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์แบบสามมิิติิภายใต้้หลายปััจจััยด้้วย
เทคนิิคกระบวนการลำำ�ดัับชั้้�นเชิิงวิิเคราะห์์ฟััซซี่่�ร่่วมกัับเทคนิิคเรีียงลำำ�ดัับตามอุุดมคติิ โดยมีี
ปััจจััยหลัักที่่�พิิจารณา ได้้แก่่ ปััจจััยด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านวััตถุุดิิบ และด้้านเครื่่�องพิิมพ์์ ซึ่่�ง
คำำ�สำำ�คััญ :
ประกอบไปด้้วยปััจจััยย่่อยรวม 11 ปััจจััย ได้้แก่่ ความแม่่นยำำ� ความเรีียบผิิว ต้้นทุุนชิ้้�นงาน
การเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติิ /
กระบวนการลำำ�ดัับชั้้�นเชิิงวิิเคราะห์์ฟััซซี่่� / เวลาในการผลิิต ความสวยงาม ราคาวััสดุุ ค่่าแรงดึึง ค่่าความยืืดหยุ่่�น ราคาเครื่่�องพิิมพ์์
ขนาดที่่�พิิมพ์์ได้้สููงสุุด และความน่่าใช้้ของเครื่่�อง โดยทำำ�การวิิเคราะห์์กลุ่่�มผู้้�ตััดสิินใจจากผู้้�
เทคนิิคเรีียงลำำ�ดัับตามอุุดมคติิ /
โมเดลชิ้้�นงานการแพทย์์
เชี่่�ยวชาญและผู้้�ใช้้เครื่่�อง ผลการวิิจััย พบว่่า ปััจจััยด้้านผลิิตภััณฑ์์เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
ตามด้้วยปััจจััยวััตถุุดิบิ และด้้านเครื่่อ� งพิิมพ์์ โดยมีีค่า่ น้ำำ��หนัักเท่่ากัับ 0.528 0.298 และ 0.173
ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้� พบว่่า ทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�ได้้ในกรณีีศึึกษานี้้� นอกจาก
จะขึ้้นกั
� ับประเภทชิ้้�นงานทางการแพทย์์ที่่�ใช้้ในการผลิิตแล้้ว ยัังขึ้้�นกัับปััจจััยที่่�นำำ�มาพิิจารณา
โดยทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ดีที่่ี �สุุดในด้้านปััจจััยผลิิตภััณฑ์์ คืือ เครื่่�อง SLA Ultra 3SP ซึ่่�งมีี
จุุดเด่่นในด้้านความแม่่นยำำ� และความน่่าใช้้ ส่่วนทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดในด้้านปััจจััย
วััตถุุดิิบและด้้านปััจจััยเครื่่�องพิิมพ์์ คืือ เครื่่�อง FDM XYZ 3DP daVinci1.0A และเครื่่�อง
FDM Flashforge Guider2s ตามลำำ�ดัับ
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Abstract

Additive manufacturing or three-dimensional printing (3DP) has recently
received increased attention, resulting in a larger pool of available 3D printers
to choose from. In this research, we analyzed the problem related to the
selection of 3D printers using integrated fuzzy analytic hierarchy process (FAHP)
and technique for order preference and similarity to ideal solution (TOPSIS).
Three key criteria/factors were considered, namely, product, materials and
Keywords:
printer characteristics; 11 sub-criteria indeed arose from the above-mentioned
3D Printer Selection /
Fuzzy Analytic Hierarchy Process / 3 criteria viz. accuracy, part smoothness, part cost, build time, attractiveness,
Technique for Order Preference materials cost, tensile strength, elongation, printer cost, maximum build size
by Similarity to Ideal Solution / and user preference. In addition, group decision making was analyzed based
on two groups of decision makers, which are 3DP experts and 3DP users.
Medical Model
Analyzed results revealed that the product factor was the most important;
this was followed by the material factor and printer factor, with associated
weights of 0.528, 0.298, and 0.173, respectively. Furthermore, the best
alternative of 3D printers in this case study depended not only on the types
of medical model, but also on the analyzed factors of interest. In particular,
the best printer in terms of the product factor was noted to be SLA Ultra 3SP,
with advantages of accuracy and user preference. The best printer with regard
to the material factor was found to be FDM XYZ 3DP daVinci1.0A. FDM
Flashforge Guider2s printer was found to be the most preferred 3D printer
when considering the printer factor.
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1. บทนำำ�

เทคโนโลยีีการพิิมพ์์สามมิิติิ (3-Dimensional Printing 3DP) หรืือที่่�ถููกเรีียกด้้วยชื่่�ออื่่�น ๆ เช่่น การผลิิตแบบเพิ่่�มเติิม
(Additive Manufacturing - AM) การผลิิตชิ้้น� งานอย่่างรวดเร็็ว
(Rapid Manufacturing - RM) และการสร้้างชิ้้�นงานอิิสระ
(Solid Freeform Fabrication - SFF) กำำ�ลัังได้้รัับความนิิยม
อย่่างแพร่่หลาย ทั้้�งในงานอุุตสาหกรรม การบริิการ การศึึกษา
และการวิิจััย [1-2] เครื่่�อง 3DP เป็็นเครื่่�องที่่�ใช้้ในการสร้้าง
ต้้นแบบหรืือชิ้้�นงานที่่�มีีสมบััติิเด่่นทางด้้านเวลาที่่�ผลิิตชิ้้�นงาน
ได้้เร็็ว การสููญเสีียวััสดุุระหว่่างกระบวนการผลิิตที่่�น้้อย และ
ความสะดวกในการควบคุุมเครื่่�อง โดยในปััจจุุบัันได้้เริ่่�มมีีการ
ขยายการใช้้งานจากแค่่เพื่่�อสร้้างต้้นแบบมาเป็็นการผลิิตชิ้้น� งาน
สำำ�เร็็จรููปเพื่่�อการใช้้งานจริิง โดย 3DP เป็็นหนึ่่�งในเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รับั ความสนใจจากหลาย ๆ ภาคส่่วนทั้้ง� ทางด้้านอุุตสาหกรรม
(Industry) ด้้านการบิินอวกาศ (Aerospace) และด้้านการแพทย์์
และสาธารณสุุข (Healthcare) [3-6] โดยรายงานจาก Wohlers
[1] ในปีี 2018 ระบุุว่า่ ปริิมาณจำำ�นวนเครื่่อ� ง 3DP ประเภทแบบ
ตั้้�งโต๊๊ะ (Desktop 3DP ที่่�ราคาขายน้้อยกว่่า $5,000) ที่่�มีีการ
ขายทั่่�วโลก มีีการเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย
มีีการประมาณจำำ�นวนเครื่่�องทั้้�งหมดมากกว่่า 500,000 เครื่่�อง
ที่่�ขายในปีี 2017 โดยมีีการเพิ่่�มขึ้้�น 49.4% จากปีี 2016 และ
เพิ่่�มขึ้้�น 75% จากปีี 2015 ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้�หากพิิจารณา
เครื่่อ� ง 3DP ในระดัับอุุตสาหกรรม (Industrial 3DP ที่่�ราคาขาย
มากกว่่า $5,000) พบว่่ามีีจำำ�นวนมากกว่่า 14,000 เครื่่�องในปีี
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2017 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเพิ่�ม่ ขึ้้นป
� ระมาณ 3 เท่่าจาก
จำำ�นวนเครื่่�องที่่�ขายในปีี 2007 ทั้้�งนี้้�รายงานจาก 3D Hubs [2]
ได้้คาดการณ์์การเติิบโตของตลาด 3DP ทั่่�วโลกในอััตราที่่�เพิ่่ม� ขึ้้น�
ประมาณปีีละ 24% ในช่่วงปีี 2020 – 2025 ซึ่่ง� แสดงการเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�อง
	ทั้้�งนี้้� 3DP เป็็นเทคโนโลยีีการสร้้างชิ้้น� งานต้้นแบบในรููปแบบ
เพิ่่�มขึ้้�น โดยจะเป็็นการสร้้างชิ้้�นงานทีีละชั้้�น (Layer) จนได้้เป็็น
รููปร่่างชิ้้�นงานที่่�สมบููรณ์์ ซึ่่�งเริ่่�มจากไฟล์์แบบจำำ�ลอง 3 มิิติิ โดย
จะมีีความแตกต่่างจากการผลิิตแบบดั้้ง� เดิิม ที่่�เป็็นการใช้้กรรมวิิธีี
การลดเนื้้�อวัสั ดุุออก (Subtractive Manufacturing) โดยรููปที่่� 1
แสดงความแตกต่่างของกรรมวิิธีีการผลิิตแบบดั้้�งเดิิม และแบบ
3DP อย่่างไรก็็ตาม เนื่่อ� งจากมีีความหลากหลายของเครื่่อ� ง 3DP
ในปััจจุุบััน ซึ่่�งประกอบไปด้้วยวััสดุุ เทคโนโลยีี รููปแบบพลัังงาน
และกระบวนการผลิิตที่่�แตกต่่างกััน ส่่งผลให้้กระบวนการวางแผน
การผลิิตที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่อ� ง 3DP มีีความสลัับซัับซ้้อน โดยงาน
วิิจััยในปััจจุุบัันที่่มี� ีการศึึกษาการวางแผนการผลิิตสำำ�หรัับ 3DP
ยัังมีีจำำ�กััด เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเทคโนโลยีีการผลิิตอื่่�น ๆ ด้้าน
กระบวนการผลิิตแบบตััดออก (Subtractive manufacturing)
[7-9] นอกจากนี้้�งานวิิจััยที่่�มีีอยู่่�ยัังไม่่ได้้ครอบคลุุมกระบวนการ
วางแผนการผลิิตอย่่างบููรณาการ เช่่นการวิิเคราะห์์ทิิศทางการ
ผลิิตชิ้้�นงาน การเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ 3DP และการมอบหมาย
ชิ้้�นงานกัับเครื่่�อง 3DP [10-11] โดยเฉพาะกัับการประยุุกต์์
ใช้้งานทางด้้านการแพทย์์ที่่�ยัังคงมีีส่่วนน้้อย [12-13]

รููปที่่� 1 กรรมวิิธีีการลดเนื้้�อวััสดุุออกและเนื้้�อวััสดุุเข้้า [14]
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	ดัังนั้้น� งานวิิจัยั นี้้มี� สี องวััตถุุประสงค์์หลัักคืือ 1) เพื่่�อวิิเคราะห์์
ปััจจััย/เกณฑ์์สำำ�คััญที่่�ส่่งผลกัับผู้้�ตััดสิินใจ (Decision Maker)
ที่่ห� ลากหลายโดยเน้้นที่่ก� ลุ่่�มเชี่่ย� วชาญด้้านเทคนิิคของเครื่่อ� ง 3DP
(Manufacturer หรืือ Technician) และกลุ่่�มผู้้�ใช้้เครื่่�อง 3DP
(User) เพื่่�อทำำ�การเลืือกเครื่่�อง 3DP ที่่�เหมาะสม และ 2) เพื่่�อ
ทำำ�การศึึกษาการวิิเคราะห์์ทางเลืือกเครื่่�อง 3DP ที่่�เหมาะสม
ภายใต้้ปัจั จััยที่่�หลากหลาย โดยใช้้การวิิเคราะห์์การตััดสินิ ใจแบบ
หลายปััจจััย (Multi-Criteria Decision Analysis – MCDA)
โดยใช้้เทคนิิคลำำ�ดัับชั้้�นเชิิงวิิเคราะห์์ฟััซซี่่� (Fuzzy Analytic
Hierarchy Process – FAHP) ร่่วมกัับเทคนิิคเรีียงลำำ�ดัับตาม
อุุดมคติิ (Technique for Order Preference by Similarity
to Ideal Solution – TOPSIS) ในการวิิเคราะห์์ผล นอกจากนี้้�
ในงานวิิจััยนี้้�เป็็นการเน้้นที่่�การประยุุกต์์การใช้้งานในการผลิิต
ชิ้้น� งานทางด้้านการแพทย์์ ซึ่่ง� ทำำ�การผลิิตชิ้้นส่
� วน
่ ทางการแพทย์์
จำำ�นวน 2 ชิ้้�นที่่�มีีลัักษณะที่่�แตกต่่างกัันคืือในส่่วนของหััวใจและ
กรามฟััน โดยใช้้กรณีีศึึกษาเทคโนโลยีีของเครื่่�อง 3DP แบบ
Fused Deposition Modeling (FDM) ที่่�รองรัับวััสดุุที่่แ� ตกต่่าง
กัันคืือ Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) วััสดุุ Polylactic acid (PLA) และวััสดุุ Polyethylene terephthalate
glycol-modified (PETG) นอกจากนี้้� ได้้ทำำ�การผลิิตโดยใช้้
เครื่่�อง 3DP จากเทคโนโลยีีแบบ Stereolithography (SLA)
โดยใช้้วััสดุุ Acrylic resin ซึ่่�งทั้้�ง FDM และ SLA เป็็น 2 ใน 7
เทคโนโลยีีในการขึ้้�นรููปชิ้้�นงานสามมิิติิซึ่่�งได้้มีีการแบ่่งประเภท
โดย American Society for Testing and Materials (ASTM)
[15]
	นอกจากนี้้� ปััจจััยที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์เกี่่ย� วข้้องกัับสามด้้านหลััก
คืือ 1) ลัักษณะเฉพาะของผลิิตภััณฑ์์ (Product characteristic)
2) การใช้้วัตั ถุุดิบิ (Material characteristic) และ 3) คุุณลัักษณะ
ของเครื่่อ� งพิิมพ์์ (Printer characteristic) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยปััจจััย
ย่่อยรวม 11 ปััจจััย คืือความแม่่นยำำ� (Accuracy) ความเรีียบผิิว
(Part Smoothness) ต้้นทุุนชิ้้�นงาน (Part Cost) เวลาในการ
ผลิิต (Build Time) ความสวยงาม(Finished Surface) ราคา
วััสดุุ (Material Cost) ค่่าแรงดึึง (Tensile Strength) ค่่าความ
ยืืดหยุ่่�น (Elongation) ราคาเครื่่�องพิิมพ์์ (Printer Cost) ขนาด
ที่่�พิิมพ์์ได้้สููงสุุด (Max Build size) และความน่่าใช้้ของเครื่่�อง
(User Preference) สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์เลืือกเครื่่�อง 3DP
ในการผลิิตชิ้้�นงานทางการแพทย์์

2. งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.1 งานวิิจััย 3DP ทางการแพทย์์

					 เทคโนโลยีี 3DP ได้้ถููกนำำ�มาใช้้ในหลากหลายด้้าน
ทั้้�งงานด้้านวิิศวกรรม สถาปััตยกรรม การแพทย์์ รวมถึึงการ
ออกแบบอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ซึ่่�งการพิิมพ์์แบบ 3 มิิติิ ในปััจจุุบัันมีี
หลากหลายเทคโนโลยีี เช่่น การพิิมพ์์แบบหััวฉีดี (FDM) การพิิมพ์์
จากของเหลวไวแสง (SLA) และ เทคโนโลยีีการพิิมพ์์โดยใช้้
เลเซอร์์ในการหลอมเหลวผงวััสดุุ (Selective Laser Sintering/
Melting - SLS/SLM) เป็็นต้้น [16-17] โดยมีีนัักวิิจััยหลายท่่าน
ได้้ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี 3DP เพื่่�อใช้้ในการสร้้างต้้นแบบทาง
การแพทย์์ [18-23] เช่่น Prateepsawangvong [18] ศึึกษา
การใช้้วิิศวกรรมของเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์นิิวเมอริิคััลคอนโทรล
(Computer Numerical Control - CNC) และเทคโนโลยีี 3DP
ในทางทัันตกรรมบููรณะ ซึ่่�งมีีการประยุุกต์์ใช้้กัับวััสดุุใหม่่ ๆ ที่่�
ไม่่สามารถผลิิตด้้วยวิิธีีการแบบดั้้�งเดิิมได้้ นอกจากนี้้� Gatto
และคณะ [22] ศึึกษาการพิิมพ์์ 3 มิิติิของกะโหลกศีีรษะของ
ทารกแรกเกิิดสำำ�หรัับอััลตราซาวด์์ เพื่่�อให้้สามารถประเมิินการ
ระบายความร้้อนได้้เพิ่่�มขึ้้�นในเนื้้�อเยื่่�อ โดยผู้้�วิิจััยเริ่่�มจากไฟล์์
สแกนจากเครื่่�อง CT/MRI จากนั้้�นทำำ�การสร้้างต้้นแบบโดยใช้้
3DP จากวััสดุุ 3 ชนิิด ได้้แก่่ อีีพ็็อกซี่่�เรซิ่่�น โพลีีเอสเตอร์์เรซิ่่�น
และขี้้�ผึ้้�งพาราฟิิน ซึ่่�งผู้้�วิิจััยสรุุปผลว่่าการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
3DP เป็็นวิิธีกี ารที่่ส� ามารถนำำ�มาช่่วยในการผลิิตได้้อย่า่ งเหมาะสม
ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าแนวโน้้มงานวิิจััยที่่�มีีการใช้้ 3DP ทางด้้าน
การแพทย์์สููงมากขึ้้น� เรื่่�อย ๆ โดยในงานวิิจััยนี้้�เป็็นการประยุุกต์์
ใช้้โมเดล 3DP ทางด้้านการแพทย์์ในการออกแบบการทดลอง
ซึ่่ง� เป็็นโมเดลที่่�นำำ�มาใช้้จากฐานข้้อมูลู 3DP ทางด้้านชีีวการแพทย์์
ที่่�พััฒนาขึ้้น� โดยนัักรัังสีีวิิทยาของประเทศสหรััฐอเมริิกา [24]

2.2 งานวิิจััยการวางแผนการผลิิตใน 3DP

					 ในปััจจุุบัันมีีจำำ�นวนเครื่่�อง 3DP ในตลาดเพิ่่�มมากขึ้้�น
ซึ่่�งมีีสมบััติิและหลัักการทำำ�งานของเครื่่�องพิิมพ์์แต่่ละประเภท
แตกต่่างกััน และเหมาะกัับการใช้้งานที่่�หลากหลาย ส่่งผลให้้
ปััญหาการเลืือกใช้้งานเครื่่�อง 3DP แต่่ละประเภท มีีความสลัับ
ซัับซ้้อน และจำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาตามความเหมาะสมของวััตถุุ
ประสงค์์และความต้้องการใช้้งานเป็็นหลััก โดยพบว่่ามีีนัักวิิจััย
ที่่�ทำำ�การศึึกษาปััญหาการวางแผนการผลิิตทางด้้าน 3DP จำำ�กััด
เมื่่อ� เทีียบกัับการผลิิตแบบดั้้ง� เดิิม และปััญหาที่่ส� นใจทางด้้านการ
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วิิเคราะห์์ทางเลืือกเครื่่�อง 3DP สำำ�หรัับชิ้้�นงานเฉพาะอย่่าง เช่่น
ชิ้้น� งานทางการแพทย์์ ยัังไม่่แพร่่หลาย เช่่น Ransikarbum และ
คณะ [3] อธิิบายการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ของห่่วงโซ่่อุุปทานของ
3DP ในระดัับมหภาคและระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ โดย
นำำ�เสนอปััญหาแบ่่งเป็็นสามโมดููลเพื่่�อจััดการกัับปััญหาการ
วางแผนกระบวนการผลิิตของเครื่่�องพิิมพ์์ 3DP ซึ่่�งรวมถึึง 1)
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ปััญหาการเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ 3DP 2) ปััญหาการหาทิิศทางและ
การวางชิ้้น� งานบนเครื่่อ� งพิิมพ์์ 3DP และ 3) ปััญหาการมอบหมาย
ชิ้้�นงานสำำ�หรัับเครื่่�องพิิมพ์์ 3DP (รููปที่่� 2) โดยในงานวิิจััยนี้้�
เป็็นงานวิิจัยั ต่่อเนื่่อ� งของทางทีีมผู้้�วิจัิ ยั ซึ่่ง� ได้้ทำำ�การศึึกษาในส่่วน
ของโมดููลของปััญหาแรก คืือปััญหาการเลืือกเครื่่�อง 3DP และ
เป็็นการนำำ�ผลที่่�ได้้ไปใช้้ในการบููรณาการกัับปััญหาอื่่�น ๆ ต่่อไป

รููปที่่� 2 โครงสร้้างของซััพพลายเชนของ 3DP [3]
	สำำ�หรัับงานวิิจััยทางด้้านการเลืือกเครื่่�อง 3DP เอง พบว่่า
มีีการศึึกษาในงานวิิจััยในต่่างประเทศเป็็นส่่วนใหญ่่ ในขณะที่่�
ไม่่พบการศึึกษาในประเทศไทยที่่�ชััดเจน เช่่น Shende และ
Kulkarni [25] ศึึกษาการตััดสินิ ใจสำำ�หรัับการเลืือกกระบวนการ
สร้้างต้้นแบบอย่่างรวดเร็็ว โดยใช้้วิิธีีกราฟร่่วมกัับวิิธีี TOPSIS
สำำ�หรัับเทคโลยีีแบบ FDM SLA และ SLS โดยใช้้ชิ้้น� งานเกี่่ย� วกัับ
รถยนต์์ นอกจากนี้้� Jadhav และ Agrawal [26] วิิเคราะห์์การ
ใช้้วิศิ วกรรมย้้อนกลัับร่่วมกัับเทคนิิค AHP และ TOPSIS ในการ
วิิเคราะห์์เทคโนโลยีี FDM SLA และ SLS โดยใช้้สามปััจจััยหลััก

ทางด้้านต้้นทุุน เวลาการผลิิต และผิิวสำำ�เร็็จของชิ้้�นงานในการ
วิิเคราะห์์ผล อย่่างไรก็็ตาม งานวิิจััยข้้างต้้น นอกจากไม่่ได้้เน้้น
ที่่�การประยุุกต์์กัับชิ้้�นงานทางด้้านการแพทย์์ที่่�มีีความต้้องการ
เฉพาะด้้านแล้้ว [12-13] ยัังไม่่ได้้พิิจารณาความไม่่แน่่นอน
(Uncertainty) ของข้้อมููลของผู้้�ทำำ�การตััดสิินใจมาเกี่่�ยวข้้อง
[27-28] ซึ่่�งในงานวิิจััยนี้้�ได้้มีีการพิิจารณาความไม่่แน่่นอนของ
ผู้้�ทำำ�การตััดสิินใจเพิ่่�มขึ้้�นในรููปแบบของการประยุุกต์์ใช้้ตรรกะ
ฟััซซี่่�ของ AHP (Fuzzy AHP) ซึ่่ง� มีีจุดุ เด่่นในการนำำ�ความคิิดเห็็น
ของผู้้�ตััดสิินใจที่่�เป็็นข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ (Qualitative data) ซึ่่�ง
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มีีความคลุุมเครืือในกระบวนการตััดสินิ ใจของมนุุษย์์มาวิิเคราะห์์
ปััจจััย ร่่วมกัับวิิธีีการเรีียงลำำ�ดัับตามอุุดมคติิ หรืือ TOPSIS ซึ่่�ง
มีีจุุดเด่่นในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลของทางเลืือก ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลเชิิง
ปริิมาณ (Quantitative data) ที่่�สามารถประเมิินผลเป็็นตัวั เลข
ได้้ [29] ในการวิิเคราะห์์เครื่่�อง 3DP ในกรณีีศึึกษานี้้�

ตััดสิินใจ (Decision Science) โดย MCDA เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้
วิิเคราะห์์การตััดสิินใจสำำ�หรัับปััญหาที่่�มีีความสลัับซัับซ้้อน และ
เกี่่�ยวข้้องกัับหลากหลายปััจจััย (Criteria หรืือ Attribute) ที่่�มััก
มีีความขััดแย้้งกััน โดยในงานวิิจััยนี้้�ใช้้เครื่่�องมืือเทคนิิคลำำ�ดัับ
ชั้้น� เชิิงวิิเคราะห์์แบบฟััซซี่่� (FAHP) ร่่วมกัับเทคนิิคเรีียงลำำ�ดับั ตาม
อุุดมคติิ (TOPSIS) ซึ่่�งแสดงรายละเอีียดของขั้้�นตอนการวิิจััยได้้
3. เครื่่�องมืือในงานวิิจััย
ดัังแสดงในรููปที่่� 3 ซึ่่�งใช้้เทคนิิค FAHP ในการสัังเคราะห์์ข้้อมููล
3.1 ขั้้�นตอนการวิิจััย
ของน้ำำ��หนัักของปััจจััยที่่�เกี่่ย� ข้้องกัับการตััดสินิ ใจเลืือกเครื่่อ� ง 3DP
					 ในงานวิิจััยนี้้� ใช้้เครื่่�องมืือการวิิเคราะห์์การตััดสิินใจ รวมถึึงใช้้เทคนิิค TOPSIS ในการตััดสิินใจเลืือกทางเลืือกเครื่่�อง
แบบหลายปััจจััย (MCDA) ซึ่่�งเป็็นการใช้้ความรู้้�ด้้านการวิิจััย 3DP ที่่�เหมาะสมที่่�สุุด
ดำำ�เนิินงาน (Operations Research) และวิิทยาศาสตร์์การ

รููปที่่� 3 ขั้้�นตอนและขอบเขตของการวิิจััย
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3.2 วิิธีีการลำำ�ดัับชั้้�นเชิิงวิิเคราะห์์แบบฟััซซี่่�
					 (FAHP)

					 วิิธีีการลำำ�ดัับชั้้�นเชิิงวิิเคราะห์์แบบฟััซซี่่� (FAHP) เป็็น
กระบวนการวิิเคราะห์์ที่่�ใช้้เครื่่�องมืือ AHP ร่่วมกัับตรรกศาสตร์์
คลุุมเครืือ (Fuzzy) โดยเป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งในการตััดสิินใจแบบ
หลายปััจจััย (MCDA) ซึ่่ง� ได้้รับั ความนิิยมในหลากหลายงานวิิจัยั
ซึ่่�งตรงกัับหลัักการสัังเคราะห์์การตััดสิินใจของผู้้�ตััดสิินใจ (Decision Maker) [29]
AHP ได้้รัับความนิิยมในการวิิเคราะห์์ปััญหาที่่�มีีผู้้�ทำำ�การ
ตััดสิินใจแบบกลุ่่�ม (Group Decision Making) และถืือเป็็น
เครื่่�องมืือที่่�เหมาะสมในการแปลงการวิิเคราะห์์ปััญหาที่่�ข้้อมููล
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มีีลัักษณะเป็็นเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Data) เช่่น ข้้อมููลจาก
ความคิิดเห็็นหรืือประสบการณ์์ มาเป็็นข้้อมููลในรููปเชิิงปริิมาณ
(Quantitative Data) โดยกระบวนการแบ่่งลำำ�ดัับชั้้�น สามารถ
แบ่่งตามรููปแบบโครงสร้้างที่่�ชั้้�นบนสุุดของโครงสร้้างเรีียกว่่า
วััตถุุประสงค์์ (Objective) หรืือเป้้าหมาย (Goal) ชั้้�นถัดั มาคืือ
ปััจจััย หรืือเกณฑ์์ประเมิิน (Evaluation Criteria) ที่่�ใช้้สํําหรัับ
พิิจารณาทางเลืือกที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดตาม
วััตถุุประสงค์์ โดยอาจประกอบด้้วยเกณฑ์์ย่อ่ ย (Sub Criterion)
ที่่�อยู่่�ในลํําดัับชั้้�นถััดลงมา และชั้้�นสุุดท้้ายเป็็นทางเลืือก (Alternatives) ที่่�สนใจ [30] ซึ่่�งมีีโครงสร้้างแสดงในรููปที่่� 4

รููปที่่� 4 โครงสร้้างทั่่�วไปของกระบวนการลำำ�ดัับชั้้�นเชิิงวิิเคราะห์์ (AHP)
ตรรกศาสตร์์คลุุมเครืือหรืือฟััซซี่่� (Fuzzy Logic) เป็็นวิิธีกี าร
ทางคณิิตศาสตร์์ที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์การตััดสิินใจภายใต้้ความ
ไม่่ชััดเจนของข้้อมููล โดยใช้้ฟััซซีีเซต (Fuzzy Set) เพื่่�อแสดงค่่า
ความไม่่แน่่นอน ซึ่่�งเป็็นเซตที่่�กำำ�หนดช่่วงค่่าความเป็็นสมาชิิก
(Degree of Membership) ภายในเซตระหว่่าง 0 ถึึง 1 ทั้้�งนี้้�
การกำำ�หนดระดัับความเป็็นสมาชิิกภายในเซตของตััวแปรที่่�
ต้้องการ จะอาศััยฟัังก์์ชัันความเป็็นสมาชิิก (Membership
Function) ซึ่่�งเป็็นส่่วนที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่อการดำำ�เนิินการภายในระบบ
ฟััซซีี [31] โดยฟัังก์์ชันั ความเป็็นสมาชิิกที่่�ใช้้งานทั่่�วไปมีีหลายชนิิด
โดยในงานวิิจัยั นี้้ใ� ช้้ฟังั ก์์ชันั ความน่่าจะเป็็นในรููปแบบสามเหลี่่ย� ม

(Triangular Membership Function/Distribution) จาก
พารามิิเตอร์์ของค่่าน้้อยที่่�สุุดซึ่่�งแสดงมุุมมองกรณีีที่่�แย่่ที่่�สุุด
(minimum/lower) ค่่าเฉลี่่�ยหรืือมุุมมองกรณีีกลาง ๆ (mean)
และค่่ามากที่่�สุุดซึ่่�งแสดงมุุมมองกรณีีที่่�ดีีที่่�สุุด (maximum/
upper) แทนด้้วย (L, M, U) ทั้้�งนี้้� ขั้้�นตอนวิิเคราะห์์ในระบบ
ตรรกศาสตร์์คลุุมเครืือ ประกอบด้้วยขั้้น� ตอน 4 ส่่วน คืือขั้้น� ตอน
การทำำ�ฟััซซิิฟิิเคชััน (Fuzzification) ขั้้�นตอนการสร้้างฐาน
ความรู้้� (Knowledge Base) ขั้้�นตอนการตีีความ (Fuzzy
Inference) และขั้้น� ตอนการทำำ�ดีฟัี ซั ซิิฟิเิ คชััน (Defuzzification)
ตามลำำ�ดัับ [29]
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	ขั้้�นตอนสำำ�หรัับกระบวนการลำำ�ดับั ชั้้น� เชิิงวิิเคราะห์์แบบฟััซซี่่�
(FAHP) เริ่่ม� จากการใช้้ข้อมู
้ ลู ทางคุุณภาพซึ่่�งในงานวิิจัยั นี้้ใ� ช้้ข้อมู
้ ลู
เชิิงคุุณภาพสำำ�หรัับการตััดสิินใจคืือ ‘ไม่่สำำ�คััญมาก’ ‘สำำ�คััญ
น้้อยกว่่า’ ‘สำำ�คััญเท่่ากััน’ ‘สำำ�คััญกว่่า’ และ ‘สำำ�คััญมาก’ [31]
ในการพััฒนาเมตริิกซ์์การเปรีียบเทีียบแบบฟััซซี่่� (Fuzzy comparison matrix) แทนด้้วย A ดัังแสดงในสมการที่่� (1) ซึ่่�งการ
เปรีียบเทีียบแบบฟััซซี่่� จะเป็็นการเปรีียบเทีียบสำำ�หรัับคู่่�ใด ๆ
ที่่�สนใจ โดยในการเปรีียบเทีียบในทางตรงกัันข้า้ มจะใช้้เป็็นส่วน
่

กลัับของเลขฟััซซี่่� [32] ขั้้น� ตอนต่่อมาเป็็นการใช้้ฟังั ก์์ชันั ความเป็็น
สมาชิิก ซึ่่�งในงานวิิจััยนี้้�ใช้้ฟัังก์์ชัันแบบสามเหลี่่�ยม โดยแสดงค่่า
ตััวเลขฟััซซี่่�ที่่�ใช้้ในงานวิิจััยดัังแสดงในตารางที่่� 1 ในการเปลี่่�ยน
ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพหรืือความคิิดเห็็น เรีียกว่่า Linguistic judgement ( r ) เป็็นข้อมู
้ ลู เลขฟััซซี่่� ( x ) ซึ่่ง� สามารถปรัับใช้้ได้้ตาม
ความเหมาะสมสำำ�หรัับงานวิิจััยอื่่�น ๆ โดยจะได้้ออกมาดัังแสดง
ในสมการที่่� (2)

ตารางที่่� 1 ความสำำ�คััญฟััซซี่่�จากการกระจายสามเหลี่่�ยม

1
 r
A =  21
 ...

 rn1
1

( x , x
21, L
21, M , x21,U )
A = 

...

(
x
,
x
 n1, L n1,M , xn1,U )

r12
... r1n 
1
... r2 n 
rji = rij−1 1 ... 

...
... 1 

( x12, L , x12,M , x12,U ) ... ( x1n , L , x1n ,M , x1n ,U ) 

1
...
...


...
1
...

...
...
1


(1)

(2)

	ขั้้�นตอนต่่อมา เป็็นการปรัับค่่าของข้้อมูลู (Normalization) โดยใช้้วิิธีค่ี ่าเฉลี่่�ยเรขาคณิิต (Geometric Mean) และค่่าน้ำำ��หนััก
แบบฟััซซี่่� ( w ) ได้้ดัังแสดงในสมการที่่� (3) และ (4) ตามลำำ�ดัับ
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(3)
(4)

	ทั้้�งนี้้� สััญลัักษณ์์ ⊕ และ ⊗ แสดงกระบวนการทางคณิิตศาสตร์์ในการบวกและคุุณสำำ�หรัับฟัังก์์ชัันแบบฟััซซี่่�ตามลำำ�ดัับ เพื่่�อ
ใช้้ในการคำำ�นวณค่่าน้ำำ�� หนัักแบบฟััซซี่่� ดัังแสดงในสมการที่่� (5) และ (6)
=
r1 ⊕ r2 (r1, L , r1, M , r1,U ) ⊕ (r2, L , r2, M , r2,U )
=
(r1, L + r2, L , r1, M + r2, M , r1,U + r2,U )
=
r1 ⊗ r2 (r1, L , r1, M , r1,U ) ⊗ (r2, L , r2, M , r2,U )

= (r1, L * r2, L , r1, M * r2, M , r1,U * r2,U )

(5)
(6)

	ขั้้�นตอนสุุดท้้ายเป็็นการเปลี่่�ยนค่่าน้ำำ��หนัักของปััจจััยเป็็นตััวเลขจากการสัังเคราะห์์เดี่่�ยว (Crisp value) ซึ่่�งเรีียกว่่าขั้้�นตอนการ
ทำำ�ดีีฟััซซิิฟิิเคชััน (Defuzzification) ซึ่่�งแสดงในสมการที่่� (7)
wi =

(

wi ,L + wi ,M + wi ,U
3

3.3 เทคนิิคเรีียงลำำ�ดัับตามอุุดมคติิ (TOPSIS)

(7)

(Negative Ideal Solution - NIS) หรืือ Anti-Ideal Solution
นั่่�นเอง [33] ซึ่่�งแสดงขั้้�นตอนในการวิิเคราะห์์ได้้ดัังนี้้�
	ขั้้�นตอนแรกเป็็นการสร้้างตารางเมตริิกซ์์การทำำ�การตััดสินิ ใจ
โดยทำำ�การปรัับสเกล ( rij ) เพื่่�อเปลี่่�ยนข้้อมูลู ให้้เป็็นแบบไม่่มีหี น่่วย
(Unitless) เพื่่�อให้้เกิิดการเปรีียบเทีียบข้้อมููลระหว่่างปััจจััยที่่�
แตกต่่างกัันได้้โดยตรง ดัังแสดงในสมการที่่� (8) จากนั้้น� นำำ�ข้อมู
้ ลู
น้ำำ��หนัักของปััจจััยที่่�ได้้จากวิิธีีการ FAHP และข้้อมููลการทำำ�การ
ตััดสินิ ใจที่่�ได้้ทำำ�การปรัับสเกลแล้้ว มาสร้้างเมตริิกซ์์การทำำ�การ
ตััดสิินใจแบบปรัับสเกลที่่�ถ่่วงน้ำำ��หนัักแล้้ว ดัังแสดงในสมการ
ที่่� (9)

					 เทคนิิคเรีียงลำำ�ดัับตามอุุดมคติิ หรืือ TOPSIS เป็็น
เทคนิิคที่่�ใช้้แนวคิิดอุุดมคติิ (Ideal Point Method) ในการ
วิิเคราะห์์ โดยจะทำำ�การกํําหนดเป้้าหมายในอุุดมคติิไว้้ และ
วิิเคราะห์์ทางเลืือก ซึ่่�งใช้้การคำำ�นวณระยะทางของยุุคลิิด (Euclidian Distance) ว่่าทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดควรมีีระยะทางที่่�สั้้�น
ที่่�สุดุ เมื่่อพิ
� จิ ารณาเทีียบกัับคำำ�ตอบในอุุดมคติิทางบวกซึ่่ง� หมายถึึง
คำำ�ตอบที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ในทางอุุดมคติิ (Positive Ideal Solution – PIS)
และควรมีีระยะทางที่่�ไกลที่่�สุุดเมื่่�อพิิจารณาเทีียบกัับคำำ�ตอบใน
อุุดมคติิทางลบซึ่่�งหมายถึึงคำำ�ตอบที่่�แย่่ที่่�สุุดในทางอุุดมคติิ
rij =

)

xij
m

∑x
i =1

2
ij

vij = w j rij

(8)
(9)

จากนั้้�นให้้ทำำ�การคำำ�นวณค่่าคำำ�ตอบในอุุดมคติิทางบวกซึ่่�งเป็็นคำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุด (PIS) แทนด้้วย A * และคำำ�นวณคำำ�ตอบใน
อุุดมคติิทางลบซึ่่�งเป็็นคำำ�ตอบที่่�แย่่ที่่�สุุด (NIS) แทนด้้วย A ' ดัังแสดงในสมการที่่� (10) และ (11) ตามลำำ�ดัับ โดย J คืือเซตของ
ปััจจััยที่่�มีีลัักษณะยิ่่�งมีีค่่ามากยิ่่�งดีี ส่่วน J ' คืือเซตของปััจจััยแบบที่่�ยิ่่�งมีีค่่าน้้อยยิ่่�งดีี
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=
A*

=
A'

,..., v } ; v
{v=
*
j

max(vij ) if j∈ J
min(vij ) if j∈ J'

(10)

,..., v } ; v
{v=

min(vij ) if j∈ J
max(vij ) if j∈ J'

(11)

*
1

*
n

'
1

'
n

'
j

	ขั้้�นตอนต่่อมาเป็็นการคำำ�นวณตััววััดการแยก (Separation measure) สำำ�หรัับแต่่ละทางเลืือก โดยคำำ�นวณตััววััดการแยกจาก
คำำ�ตอบในอุุดมคติิทางบวก ( Si *) และค่่าตััววััดการแยกจากคำำ�ตอบในอุุดมคติิทางลบ ( Si ' ) ดัังแสดงในสมการที่่� (12) และ (13)
ตามลำำ�ดัับ
n
(12)
=
Si *
∑ (vij − v*j )2
j =1

=
Si '

n

∑ (v
j =1

ij

− v 'j ) 2

(13)

	ขั้้�นตอนสุุดท้า้ ยเป็็นการคำำ�นวณค่่าความใกล้้ชิดสั
ิ มั พััทธ์์ (Relative closeness) ที่่�เข้้าใกล้้คำำ�ตอบที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ สำำ�หรัับแต่่ละทางเลืือก
*
แทนด้้วย Ci ดัังแสดงในสมการที่่� (14) และ (15) โดยค่่าที่่�ได้้จะมีีค่่าระหว่่าง 0 ถึึง 1 ทั้้�งนี้้� 0 แสดงถึึงทางเลืือกที่่�แย่่สุุด โดย
ความหมายคืือเป็็นทางเลืือกที่่�ไกลจาก PIS และใกล้้ NIS ที่่�สุุดโดยภาพรวม ในขณะที่่� 1 แสดงถึึงทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุด โดยความหมาย
คืือเป็็นทางเลืือกที่่�ใกล้้ PIS และไกล NIS มากที่่�สุุด โดยสามารถทำำ�การจััดอัันดัับ (Ranking) ของทางเลืือกได้้ในที่่�สุุด

4. กรณีีศึึกษาและการวิิเคราะห์์ผล
4.1 กรณีีศึึกษาเครื่่�อง 3DP และชิ้้�นงาน
					 ทางการแพทย์์

Ci* =

Si '
Si * + Si '

(14)

Ci* =

1 if Ai = A *
0 if Ai = A '

(15)

					 ในงานวิิจััยนี้้� ได้้ใช้้กรณีีศึึกษาของเครื่่�อง 3DP จาก
เทคโนโลยีีสองประเภท ซึ่่�งมีีลัักษณะที่่�แตกต่่างกััน โดยใช้้
เทคโนโลยีีประเภท FDM จำำ�นวน 3 เครื่่�อง และ SLA จำำ�นวน
2 เครื่่�อง ซึ่่�งใช้้วััสดุุพิิมพ์์ต่่างชนิิดกััน โดยมีีรายละเอีียดของ
ทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ทั้้�ง 5 เครื่่�อง ดัังแสดงในตารางที่่� 2 ทั้้�งนี้้�
ด้้วยข้้อจำำ�กััดทางด้้านประเภทของเครื่่�อง 3DP ที่่�มีีอยู่่�ที่่�มหา-

วิิทยาลััยของผู้้�วิิจัยั ซึ่่ง� เป็็นทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ประเภท FDM1
FDM2 และ FDM3 ผู้้�ทำำ�วิิจััยได้้ประสานงานเพิ่่�มเติิม โดยติิดต่่อ
กัับบริิษัทั หาญ เอ็็นจิเิ นีียริ่่ง� โซลููชั่่�นส์์ กทม. ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั เอกชน
ที่่�ได้้ทำำ�วิิจัยั ร่่วมกััน โดยได้้เพิ่ม่� ทางเลืือกของเครื่่อ� งพิิมพ์์ประเภท
SLA1 และ SLA2 เพิ่่�มเติิม อย่่างไรก็็ตาม ทางเลืือกของเครื่่�องพิิมพ์์ในงานวิิจัยั นี้้� เป็็นไปในลัักษณะของกรณีีศึึกษา ซึ่่ง� สามารถ
ประยุุกต์์ใช้้ได้้กัับงานวิิจััยที่่�มีีประเภทเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�หลากหลาย
มากขึ้้�นได้้เช่่นกััน
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ตารางที่่� 2 ทางเลืือกเครื่่�อง 3DP ในกรณีีศึึกษา

	ทั้้�งนี้้�ชิ้้�นงานทางการแพทย์์ในกรณีีศึึกษาในงานวิิจััยนี้้� เป็็น
ชิ้้�นงานหััวใจ และกรามฟััน จำำ�นวน 2 ชิ้้�นที่่�มีีลัักษณะที่่�แตกต่่าง
กััน โดยชิ้้�นงานหััวใจมีีขนาดใหญ่่ และมีีโครงสร้้างในแนวตั้้�ง
ในขณะที่่�ชิ้้น� งานกรามฟัันมีขน
ี าดเล็็กและมีีโครงสร้้างในแนวนอน
โดยแสดงชิ้้�นงานที่่�ทำำ�การผลิิตจากทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ทั้้ง� หมด
ในตารางที่่� 3 ซึ่่ง� ทำำ�การผลิิตด้้วยวััสดุุที่่มี� คี วามแตกต่่างกัันสำำ�หรัับ
เครื่่�อง 3DP แต่่ละประเภท โดยได้้ทำำ�การผลิิตชิ้้�นงานจากเครื่่�อง
ตารางที่่� 3 ชิ้้�นงานทางการแพทย์์ที่่�ผลิิตจากเครื่่�อง 3DP

3DP โดยทีีมผู้้�วิิจััย รวมถึึงการเก็็บข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
งานวิิจััย จากนั้้�นจึึงนำำ�ผลการเก็็บข้้อมููลการผลิิตชิ้้�นงานที่่�ได้้
ในการชี้้�แจงกัับทางผู้้�ตััดสิินใจ โดยใช้้การสััมภาษณ์์ร่่วมกัับการ
สนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่�งเป็็นการสอบถามบุุคคล
ในกลุ่่�มเพื่่�อให้้ได้้มาถึึงความคิิดเห็็น สำำ�หรัับข้้อมููลความสำำ�คััญ
ทางด้้านปััจจััยและการวิิเคราะห์์ผลต่่อไป
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4.2 การวิิเคราะห์์ปััจจััยโดยวิิธีีการ FAHP

					ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำำ�การสัังเคราะห์์ข้อมู
้ ลู ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วข้้อง โดย
แสดงโครงสร้้างเชิิงลำำ�ดับั ชั้้น� ได้้ดังั แสดงในรููปที่่� 5 ประกอบไปด้้วย
ปััจจััยหลัักสามด้้าน คืือ A ลัักษณะเฉพาะของผลิิตภััณฑ์์
(Product characteristic) B การใช้้วัตั ถุุดิบิ (Material characteristic) และ C คุุณลัักษณะของเครื่่�องพิิมพ์์ (Printer characteristic) โดยประกอบไปด้้วยปััจจััยย่่อยรวม 11 ปััจจััย คืือ A1:
ความแม่่นยำำ� ซึ่่ง� ทำำ�การวััดผลจากค่่าความคลาดเคลื่่�อนระหว่่าง
แบบจำำ�ลองต้้นแบบกัับชิ้้�นงานที่่�ผลิิตจริิง (% error มม.) A2:
ความเรีียบผิิว (ไมครอน) A3: ต้้นทุุนชิ้้�นงาน (บาท) A4: เวลา

ในการผลิิต (นาทีี) A5: ความสวยงามของชิ้้น� งานที่่�ผลิิต (คะแนน
1 น้้อยสุุด – 5 มากสุุด) B1: ราคาวััสดุุ (บาท) B2: ค่่าแรงดึึง
ของวััสดุุ (Mpa) B3: ค่่าความยืืดหยุ่่�นของวััสดุุ (%) C1: ราคา
เครื่่�องพิิมพ์์ (บาท) C2: ขนาดที่่�พิิมพ์์ได้้สููงสุุดของเครื่่�องพิิมพ์์
(cm3) และ C3: ความน่่าใช้้ของเครื่่อ� งพิิมพ์์ (คะแนน 1 น้้อยสุุด –
5 มากสุุด) โดยทำำ�การรวบรวมปััจจััย จากการทบทวนงานวิิจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง [34-35] และการประชุุมร่่วมกัับบริิษััทเอกชนที่่�
ทำำ�การจำำ�หน่่ายครื่่�อง 3DP ทั้้�งนี้้� แสดงตััวอย่่างข้้อมููลจากการ
วิิเคราะห์์ความแม่่นยำำ�และความเรีียบผิิวของชิ้้น� งาน ได้้ดังั แสดง
ในรููปที่่� 6

รููปที่่� 5 โครงสร้้างเชิิงลำำ�ดัับชั้้�นของปััญหาการเลืือกเครื่่�อง 3DP

รููปที่่� 6 การวิิเคราะห์์ปััจจััย (บน) ด้้านความแม่่นยำำ�และ (ล่่าง) ด้้านความเรีียบผิิว
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จากการเก็็บข้้อมูลู การวิิเคราะห์์ปัจั จััยจากผู้้�ทำำ�การตััดสินิ ใจ
รวมทั้้�งหมด 6 คน โดยเป็็นกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญทางเทคนิิคที่่�มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานไม่่ต่ำำ��กว่่า 3 ปีี ในด้้านการให้้บริิการ
ทางเทคนิิคและการขายเครื่่�องพิิมพ์์ 3DP ที่่�เน้้นการประยุุกต์์
ใช้้ทางด้้านการแพทย์์โดยเฉพาะ จำำ�นวน 3 คน และกลุ่่�มผู้้�ใช้้งาน
เครื่่�องพิิมพ์์ 3DP ที่่�มีีประสบการณ์์การทำำ�งานเกี่่�ยวกัับการใช้้
เครื่่�องพิิมพ์์ 3DP มากกว่่า 1 ปีี จำำ�นวน 3 คน ซึ่่�งแสดงผลการ
วิิเคราะห์์ค่่าน้ำำ��หนัักของปััจจััยหลัักและปััจจััยย่่อยดัังแสดงใน
รููปที่่� 7 โดยผลการวิิเคราะห์์ค่า่ ความสอดคล้้องของข้้อมูลู (Consistency Ratio) พบว่่ามีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.08 ซึ่่�งอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�
ยอมรัับได้้ [30] ผลการวิิเคราะห์์พบว่่า ‘ปััจจััยทางด้้านผลิิตภััณฑ์์’
เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญที่่�สุดุ ตามด้้วย ‘ปััจจััยทางด้้านวััตถุุดิิบ’ และ
‘ปััจจััยทางด้้านคุุณลัักษณะของเครื่่�องพิิมพ์์’ ตามลำำ�ดัับ โดยมีี
ค่่าน้ำำ��หนัักเท่่ากัับ 0.528 (52.8%), 0.298 (29.8%) และ 0.173

(1,1,1)
product 
A = material ( 1 , 1 , 1 )
 5 4 3
printer  1 1 1
( , , )
 5 4 3

73

(17.3%) ตามลำำ�ดับั โดยแสดงตััวอย่า่ งการคำำ�นวณสำำ�หรัับปััจจััย
หลัักของผู้้�ทำำ�การตััดสิินใจ 1 คน ดัังแสดงในสมการที่่� (16) –
(17) เช่่น (2.08, 2.52, 2.92) ในสมการที่่� (17) คำำ�นวณได้้จาก
((1*3*3)1/3, ((1*4*4)1/3, (1*5*5)1/3) นอกจากนี้้� (0.45, 0.66,
0.95) ในสมการที่่� (18) คำำ�นวณได้้จาก 2.08/(2.92+0.69+1.00),
2.52/(2.52+0.50+0.79), 2.92/(2.08+0.41+0.58) ตามลำำ�ดับั
ซึ่่ง� สามารถแปลงค่่าน้ำำ��หนัักแบบฟััซซี่่ใ� ห้้เป็็นค่า่ น้ำำ��หนัักของปััจจััย
ได้้ในที่่�สุุด และในขั้้�นตอนสุุดท้้าย เป็็นการสัังเคราะห์์เป็็นค่่า
น้ำำ��หนัักของปััจจััยแบบกลุ่่�ม (Group Decision) ซึ่่�งสามารถทำำ�
ได้้หลายวิิธีี ทั้้�งการใช้้ระบบฉัันทามติิ (Consensus) และการใช้้
วิิธีีการคณิิตศาสตร์์ (ผู้้�สนใจในเรื่่�อง Group Decision สามารถ
ศึึกษาเพิ่�ม่ เติิมจากเอกสารอ้้างอิิง [36]) โดยในงานวิิจััยนี้้� ใช้้วิิธีี
การทางคณิิตศาสตร์์ โดยคำำ�นวณค่่าเฉลี่่�ยของระดัับเวกเตอร์์
ลำำ�ดัับความสำำ�คััญของผู้้�ตััดสิินใจทั้้�งหมด
(3, 4,5)
(1,1,1)
(1, 2,3)

(3, 4,5) 
( 1 , 1 ,1) 
3 2 
(1,1,1) 


(16)

 2.08 2.52 2.92 
 0.41 0.50 0.69 


printer  0.58 0.79 1.00 

(17)

product 0.45 0.66 0.95 
w = material 0.08 0.13 0.22 


printer  0.13 0.21 0.33

(18)

product
r = material

	นอกจากนี้้�เมื่่�อพิิจารณาเกณฑ์์ย่่อยของเกณฑ์์ ‘คุุณลัักษณะ
ผลิิตภััณฑ์์’ พบว่่าปััจจััยย่่อย ‘ความแม่่นยำำ�’ สำำ�คััญมากที่่�สุุด
มีีค่่าน้ำำ��หนััก 0.219 (21.9%) ตามด้้วย ‘ความเรีียบผิิว’ ‘ความ
สวยงาม’ ‘ต้้นทุนชิ้้
ุ น� งาน’ และ ‘เวลาในการผลิิต’ สำำ�หรัับปััจจััย
‘คุุณลัักษณะของวััตถุุดิิบ’ พบว่่าปััจจััยย่่อยที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือ
‘ค่่าความยืืด’ มีีค่่าน้ำำ��หนััก 0.106 (10.6%) ตามด้้วย ‘ราคา
วััสดุุ’ และ ‘ค่่าแรงดึึง’ และปััจจััย ‘คุุณลัักษณะเครื่่�องพิิมพ์์’

พบว่่าปััจจััยย่่อยที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือ ‘ขนาดที่่�พิิมพ์์ได้้สููงสุุด’ มีีค่่า
น้ำำ��หนััก 0.086 (8.6%) ตามด้้วย ‘ความน่่าใช้้’ และ ‘ต้้นทุนุ
เครื่่�องพิิมพ์์’ ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้�เมื่่�อพิิจารณาน้ำำ��หนัักของ
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยแบ่่งตามประเภทของผู้้�ตััดสิินใจ 2 กลุ่่�ม
คืือกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญทางเทคนิิคเครื่่�อง 3DP และผู้้�ใช้้เครื่่�อง 3DP
พบว่่า สามารถวิิเคราะห์์ได้้ดัังแสดงในรููปที่่� 8
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รููปที่่� 7 ค่่าน้ำำ�� หนัักของปััจจััยหลัักและปััจจััยย่่อย

รููปที่่� 8 ค่่าน้ำำ�� หนัักปััจจััยแยกตามกลุ่่�มผู้้�ตััดสิินใจ
	ทั้้�งนี้้�พบว่่าทั้้�งสองกลุ่่�มวิิเคราะห์์ปััจจััย ‘คุุณลัักษณะผลิิตภััณฑ์์’ สำำ�คััญมากที่่�สุุดรองลงมาคืือ ‘การใช้้วััตถุุดิิบ’ และ
‘คุุณลัักษณะเครื่่�องพิิมพ์์’ ในลัักษณะเดีียวกััน โดยมีีค่่าน้ำำ�� หนััก
ปััจจััยที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่ง� ผู้้�ใช้้ 3DP ให้้ความสำำ�คัญั กัับลัักษณะของ
‘คุุณลัักษณะเครื่่�องพิิมพ์์’ มากกว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญทางเทคนิิค

เครื่่�องพิิมพ์์ 3DP นอกจากนี้้�เมื่่�อวิิเคราะห์์ในระดัับปััจจััยย่่อย
ของแต่่ละกลุ่่�มผู้้�ทำำ�การตััดสิินใจ พบว่่าผู้้�ใช้้เครื่่�องพิิมพ์์ 3DP
ให้้ความสำำ�คััญกัับ ‘ขนาดที่่�พิิมพ์์ได้้สููงสุุด’ และ ‘ค่่าความยืืด’
มากกว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคนิิคเครื่่�องพิิมพ์์ 3DP
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4.3 การวิิเคราะห์์ทางเลืือกเครื่่�อง 3DP โดยวิิธีี ดัังแสดงในตารางที่่� 5 โดยเริ่่�มจากทำำ�การคำำ�นวณค่่าของข้้อมููล
ที่่�ได้้ทำำ�การปรัับสเกลแล้้ว ( rij ) โดยใช้้สมการที่่� (8) เช่่นค่่า
					 TOPSIS
					 ผลการวิิเคราะห์์ลำำ�ดับั ความสำำ�คัญั ของเครื่่อ� งพิิมพ์์ โดย
ใช้้เทคนิิค TOPSIS เริ่่�มจากการเก็็บข้้อมููลสำำ�หรัับปััจจััยต่่าง ๆ
ในการผลิิตชิ้้น� งานสำำ�หรัับแต่่ละทางเลืือกเครื่่อ� ง 3DP ได้้ดังั แสดง
ในตารางที่่� 4 ยกตััวอย่่างเช่่น สำำ�หรัับปััจจััยย่่อย A1 ด้้านความ
แม่่นยำำ� เมื่่อทำ
� ำ�การผลิิตชิ้้น� งานหััวใจจากเครื่่อ� งพิิมพ์์ทั้้ง� 5 เครื่่อ� ง
และทำำ�การวััดค่่า % error พบว่่าชิ้้�นงานจากเครื่่�องพิิมพ์์ SLA2
มีี % error น้้อยที่่�สุุด ซึ่่�งแสดงว่่ามีีความแม่่นยำำ�สููงที่่�สุุด ในทาง
ตรงกัันข้้าม หากพิิจารณาปััจจััย B1 ด้้านราคาวััสดุุ พบว่่า
เครื่่�องพิิมพ์์ FDM2 ดีีที่่�สุุดเนื่่�องจากมีีราคาถููกที่่�สุุด ส่่วนปััจจััย
C1 ด้้านราคาเครื่่�องพิิมพ์์ พบว่่าเครื่่�องพิิมพ์์ FDM1 เป็็นเครื่่�อง
ที่่�ดีีที่่�สุุดเนื่่�องจากราคาถููกที่่�สุุด ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าทางเลืือก
เครื่่�องพิิมพ์์ที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์ มีีข้้อดีีข้้อเสีียที่่�แตกต่่างกััน ขึ้้นกั
� ับ
ปััจจััยที่่�นำำ�มาพิิจารณา ซึ่่�งสามารถตีีความสำำ�หรัับปััจจััยอื่่�น ๆ
ได้้ในลัักษณะเดีียวกััน
	นอกจากนี้้� ผลการวิิเคราะห์์โดยใช้้วิิธีี TOPSIS ร่่วมกัับค่่า
น้ำำ��หนัักของปััจจััยจากวิิธีี FAHP ข้้างต้้น สามารถแสดงตััวอย่่าง
การคำำ�นวณสำำ�หรัับกรณีีของผู้้�เชี่่�ยวชาญสำำ�หรัับชิ้้�นงานหััวใจได้้

(0.921) สำำ�หรัับทางเลืือก FDM1 และปััจจััย A1
คำำ�นวณได้้จาก 0.138/(0.138^2 + 0.032^2 + 0.038^2 +
0.013^2 + 0.028^2)1/2 จากตารางที่่� 4 จากนั้้�นสามารถ
คำำ�นวณค่่า vij ตามสมการที่่� (9) โดยใช้้ค่่าน้ำำ��หนัักของปััจจััย
สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญ ( w j ) ที่่�ได้้ก่่อนหน้้านั้้�นจากวิิธีี FAHP
ในสมการที่่� (7) รวมถึึงค่่า Si * และ Si ' ตามสมการที่่� (12) –
(13) ซึ่่�งจะสามารถคำำ�นวณค่่า Ci* โดยใช้้สมการที่่� (14) ได้้
ในที่่�สุุด เช่่น สำำ�หรัับทางเลืือก FDM1 พบว่่าค่่า 0.303 ในตาราง
ที่่� 6 สามารถคำำ�นวณได้้จาก 0.105/(0.242+0.105) จากตาราง
ที่่� 5 เป็็นต้น้ โดยแสดงผลการวิิเคราะห์์สุทุ ธิิในตารางที่่� 6 รวมถึึง
การคำำ�นวณในกรณีีของชิ้้�นงานกรามฟััน ซึ่่�งมีีค่่าน้ำำ��หนัักของ
ปััจจััยที่่�แตกต่่างกััน โดยพบว่่าอัันดัับทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ดีี
ที่่�สุุดสำำ�หรัับชิ้้�นงานหััวใจไม่่มีีความแตกต่่างกัันในแต่่ละกลุ่่�มผู้้�
ทำำ�การตััดสินิ ใจโดยเครื่่อ� ง FDM3 เป็็นทางเลืือกที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ในขณะ
ที่่�เครื่่�อง 3DP ที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับชิ้้�นงานกรามฟัันของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
คืือ SLA2 และสำำ�หรัับผู้้�ใช้้งานคืือ FDM2 ซึ่่�งแตกต่่างกััน
ตามลำำ�ดัับความสำำ�คััญของปััจจััย

rFDM 1, A1

ตารางที่่� 4 ข้้อมููลการผลิิตชิ้้�นงานทางการแพทย์์แยกตามปััจจััยต่่างๆ โดยใช้้ทางเลืือกเครื่่�อง 3DP
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ตารางที่่� 5 แสดงตััวอย่่างการคำำ�นวณในกรณีีของชิ้้�นงานหััวใจและค่่าน้ำำ�� หนัักปััจจััยโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ

ตารางที่่� 6 ผลการวิิเคราะห์์ TOPSIS ร่่วมกัับ FAHP
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5. 	สรุุปผลและงานวิิจััยในอนาคต

งานวิิจัยั นี้้เ� ป็็นการศึึกษาปััญหาการเลืือกเครื่่อ� ง 3DP ในการ
ผลิิตชิ้้�นงานทางการแพทย์์ ร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�ส่่งผล
ต่่อปััญหาการเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ 3DP โดยใช้้การวิิเคราะห์์การ
ตััดสิินใจแบบหลายปััจจััย ด้้วยกระบวนการวิิเคราะห์์เชิิงลำำ�ดัับ
ชั้้�นแบบฟััซซีี (FAHP) ร่่วมกัับเทคนิิคเรีียงลำำ�ดัับตามอุุดมคติิ
(TOPSIS) โดยมีีกลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญทางเทคนิิคและ
ผู้้�ใช้้งานเครื่่�องพิิมพ์์ 3DP ซึ่่ง� ชิ้้�นงานทางการแพทย์์ที่่�ทำำ�การผลิิต
เป็็นชิ้้�นงานที่่�มีีลัักษณะใหญ่่แนวตั้้�ง (ชิ้้�นงานหััวใจ) และชิ้้�นงาน
ที่่�มีีลัักษณะเล็็กแนวนอน (ชิ้้�นงานกรามฟััน) ซึ่่�งทางเลืือกเครื่่�อง
3DP เป็็นเครื่่�องพิิมพ์์ประเภท FDM จำำ�นวน 3 เครื่่�อง และ
เครื่่�องพิิมพ์์ประเภท SLA จำำ�นวน 2 เครื่่�อง ซึ่่�งมีีลัักษณะสเปค
ของเครื่่อ� งและวััสดุุพิมิ พ์์ที่่แ� ตกต่่างกััน โดยผลการวิิเคราะห์์พบว่่า
เครื่่�อง FDM1 (XYZ 3DP daVinci1.0A) มีีจุุดเด่่น 3 ด้้าน ได้้แก่่
ด้้านราคาเครื่่อ� งพิิมพ์์ต่ำำ�� ด้้านต้้นทุนชิ้้
ุ น� งานต่ำำ�� และค่่าความยืืดหยุ่่�น
สููง เครื่่�อง FDM2 (Flashforge Guider2s) มีีจุุดเด่่น 4 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านเวลาในการผลิิตต่ำำ�� ด้้านราคาวััสดุุต่ำำ�� ค่่าแรงดึึงสููง
และด้้านมีีขนาดพื้้�นที่่�สููงสุุดมากที่่�สุุด ในขณะที่่�เครื่่อ� ง FDM 3
(SINDOH 3DWOX1) ไม่่พบจุุดเด่่นในปััจจััยต่่างๆ นอกจากนี้้�
ในส่่วนของเครื่่�อง SLA1 (Ultra 3SP) มีีจุุดเด่่น 2 ด้้าน ได้้แก่่
มีีค่า่ ความแม่่นยำำ�ดีี และ คะแนนความน่่าใช้้มากที่่�สุดุ ส่่วนเครื่่อ� ง
SLA2 (Desktop XL) มีีจุุดเด่่น 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านความเรีียบ
ผิิวเครื่่�องพิิมพ์์ คะแนนความสวยงามมากสุุด และค่่าแรงดึึงสููง
โดยผลการจััดเรีียงลำำ�ดัับทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดโดยวิิธีี TOPSIS
ของเครื่่อ� งพิิมพ์์ทั้้ง� 5 ทางเลืือก พบว่่าเครื่่อ� งพิิมพ์์ที่่ดี� ที่่ี สุ� ดสำ
ุ ำ�หรัับ
ชิ้้�นงานหััวใจในรููปแบบแนวตั้้�งโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�ใช้้งาน คืือ
เครื่่�อง FDM2 (Flashforge Guider2s) ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นในด้้านเวลา
ในการผลิิตต่ำำ�� ด้้านราคาวััสดุุต่ำำ�� ค่่าแรงดึึงสููง และขนาดพื้้�นที่่�
สููงสุุดมากที่่�สุุด ส่่วนทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของชิ้้�นงาน
กรามฟัันแนวนอนโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ เป็็นเครื่่�อง SLA2 (Desktop
XL) ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นในด้้านความเรีียบผิิวเครื่่�องพิิมพ์์ คะแนนความ
สวยงามมากที่่�สุุด และค่่าแรงดึึงสููง โดยเครื่่�อง FDM2 (Flashforge Guider2s) เป็็นเครื่่อ� งที่่�ดีีที่่สุ� ดสำ
ุ ำ�หรัับผู้้�ใช้้งาน นอกจากนี้้�
ในส่่วนทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับปััจจััยหลัักด้้านใด
ด้้านหนึ่่�ง พบว่่าทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดในด้้านปััจจััย
ผลิิตภััณฑ์์ คืือเครื่่�อง SLA1 (Ultra 3SP) ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นในด้้าน
ความแม่่นยำำ�ดีี และ ความน่่าใช้้มากสุุด ส่่วนทางเลืือกเครื่่�อง-
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พิิมพ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดในด้้านปััจจััยวััตถุุดิิบ คืือ เครื่่�อง FDM1 (XYZ
3DP daVinci1.0A) และทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดในด้้าน
ปััจจััยเครื่่�องพิิมพ์์ คืือเครื่่�อง FDM2 (Flashforge Guider2s)
ตามลำำ�ดัับ
	สำำ�หรัับแนวทางงานวิิจััยในอนาคต มีีได้้หลายทิิศทาง เช่่น
1) เป็็นที่่�น่่าสนใจในการทำำ�การผลิิตชิ้้�นงานทางการแพทย์์ที่่�มีี
ความหลากหลายมากขึ้้น� รวมถึึงอาจพิิจารณาปััจจััยอื่่น� ๆ ที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบกัับการใช้้งานชิ้้�นงานที่่�ทำำ�การผลิิตโดยเฉพาะ
2) จากข้้อจำำ�กััดทางด้้านทางเลืือกเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ใช้้ในการผลิิต
ในงานวิิจัยั นี้้�ที่่เ� ป็็นเครื่่�องประเภท FDM และ SLA แนวทางหนึ่่ง�
ในงานวิิจัยั ในอนาคตคืือการเพิ่่ม� ทางเลืือกเครื่่อ� ง 3DP จากเทคโนโลยีีประเภทอื่่�นๆ เช่่น SLS หรืือ SLM เป็็นต้น้ 3) เนื่่�องจาก
ข้้อจำำ�กััดทางด้้านวััสดุุที่่�มีีสำำ�หรัับเครื่่�อง 3DP ผู้้�วิิจััยได้้เลืือกใช้้
ตััวแทนของวััสดุุเฉพาะอย่่าง สำำ�หรัับเครื่่�องพิิมพ์์แต่่ละประเภท
อย่่างไรก็็ตามเป็็นที่่�น่่าสนใจในการทำำ�การออกแบบการทดลอง
โดยพิิจารณาเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�แตกต่่างกััน โดยใช้้วััสดุุประเภท
เดีียวกัันทั้้�งหมด หรืืออาจพิิจารณาเครื่่�องพิิมพ์์เฉพาะอย่่าง ที่่�ใช้้
วััสดุุที่่�แตกต่่างกััน เป็็นต้้น 4) ในส่่วนของกลุ่่�มผู้้�ทำำ�การตััดสิินใจ
ที่่�ใช้้ในกรณีีศึึกษาในงานวิิจััยนี้้� เป็็นที่่�น่่าสนใจที่่�อาจมีีการเพิ่่�ม
กลุ่่�มผู้้�ทำำ�การตััดสิินใจเฉพาะด้้าน เช่่น กลุ่่�มบุุคลากรทางด้้าน
การแพทย์์ เป็็นต้้น
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