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คํานํา 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งท่ี 39 ประจําป 2564 (The 39th Conference 

of Industrial Engineering Network 2021) ภายใตแนวคิด "Smart Industrial Engineering: Forwards to 

the Sustainability for Industry 4.0" มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสรางความรูใหกับคณาจารย นักวิจัย 

นักวิชาการ นักศึกษา รวมท้ังผูสนใจตระหนักถึงความสําคัญในการสรางผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ และเผยแพรในเวทีประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนองคความรู

ทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรค รวมถึงเปนการสรางความ

เขมแข็งของเครือขายคณาจารยและนักวิจัยกับสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัย ไดมีสวนรวมและ

แลกเปลี่ยนประสบการณในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ 

การจัดงานประชุมวิชาการในปน้ี กําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 5 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม

อุตสาหการในครั้ งน้ี มีแนวคิดสําคัญเพ่ือการขับเคลื่อนงานวิจัยสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 อยางยั่ งยืน 

ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ในการสรางความสามารถในการแขงขันดวยการ 

“ตอยอดอดีต ปรับปจจุบัน สรางคุณคาใหมในอนาคต” ซึ่งจะมีสวนชวยในดานการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 

และนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย 

รวมไปถึงบริการทางวิชาการดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ในนามคณะกรรมการดําเนินงาน หวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือเสนอ

ผลงานวิจัยครั้งน้ี จะเปนประโยชนแกทุกทานท่ีเขารวมประชุมวิชาการ ไมวาจะเปนคณาจารย นักวิจัย 

นักวิชาการ นักศึกษา ผูสนใจท่ัวไป รวมถึงหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และขอแสดงความขอบคุณ 

ทุกฝายท่ีเก่ียวของท่ีมีสวนรวมในการผลักดันและรวมกันดําเนินงานใหงานประชุมวิชาการน้ีสําเร็จลุลวง 

ตามวัตถุประสงคทุกประการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
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สารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวิสัยทัศนเปนมหาวิทยาลัย

แหงนวัตกรรม โดยจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาภูมิภาค

อยางมั่นคง โดยมีพันธกิจหลักคือ ผลิตกําลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ

ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ สรางงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมในการใหบริการวิชาการแกสังคมดวยนวัตกรรม

สูการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค  

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งท่ี 39 ประจําป 2564 (The 39th Conference 

of Industrial Engineering Network 2021) ภายใตแนวคิด "Smart Industrial Engineering: Forwards to 

the Sustainability for Industry 4.0" ซึ่งเปนเวทีการประชุมวิชาการเวทีหน่ึงท่ีมีบทบาทมาอยางยาวนาน 

สามารถสนับสนุนการสรางผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีทําใหทุกภาคสวนไดเขารวมและ

ไดรับประโยชนในมิติตาง ๆ จากการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งน้ี รวมท้ังถือเปนมิติหน่ึงในการขับเคลื่อน

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ีจะผลักดันใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนองคกร

สมัยใหม เปนเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนดวยวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมวิชาการระดับชาติ

เพ่ือเสนอผลงานวิจัยครั้งน้ี จะเปนการเปดโอกาสใหกับนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และผูทรงคุณวุฒิของ

หนวยงานตาง ๆ ตลอดจนผูสนใจท้ังจากภาครัฐและเอกชน จะไดเรียนรูแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกัน ทําให

เกิดการตอยอดความรู สามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือสรางคุณคาเพ่ิม อันนําไปสูการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติตอไป 

(ศาสตราจารย ดร.สุวัจน ธัญรส) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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สารคณบดี  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรี วิ ชั ย  รู สึ กยิ นดี เป นอย า งยิ่ ง ท่ี ส าขา วิ ศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดรับ

เกียรติใหเปนเจาภาพการประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งท่ี 39 ประจําป 2564 ในครั้งน้ี 

สําหรับการประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งท่ี 39 ประจําป 2564 (The 39th 

Conference of Industrial Engineering Network 2021 )  จั ด ข้ึ นภายใต แนวคิ ด  "Smart Industrial 

Engineering: Forwards to the Sustainability for Industry 4.0" ซึ่งมีแนวคิดเพ่ือการขับเคลื่อนงานวิจัย 

สูยุคอุตสาหกรรม 4.0 อยางยั่งยืน โดยสอดคลองกับพันธกิจสําคัญในดานการสรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ 

และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย รวมไป

ถึงบริการทางวิชาการดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากน้ี การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งน้ี 

จะเปนโอกาสสําคัญท่ีบุคลากรดานวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดมารวมกัน

แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และผลงานวิจัยเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยอยางตอเน่ือง 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งน้ี จะเปนเวทีใหทุกทานไดนําเสนอ

ผลงานวิจัย เพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 อยางยั่งยืน 

สงเสริมใหเกิดการนําไปตอยอด และใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศชาตใินอนาคตตอไป 

(รองศาสตราจารยจรูญ  เจริญเนตรกุล) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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สารจากหัวหนาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดรับเกียรติเปน

เจาภาพจัดงานประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งท่ี 39 

ประจําป 2564 (The 39th Conference of Industrial Engineering 

Network 2021) จัดข้ึนภายใตแนวคิด "Smart Industrial Engineering: Forwards to the Sustainability 

for Industry 4.0" ระหวางวันท่ี 5 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

ศาสตรทางดาน “วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)” เปนการศึกษาทางดานวิศวกรรม

ท่ีมีความเก่ียวของกับการออกแบบ การพัฒนา การวางแผนและควบคุม การวิจัยข้ันตอนการดําเนินงาน 

รวมถึงการจัดการและประเมินผลระบบตาง ๆ น้ัน ลวนแลวแต เปนกระบวนการพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 

ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเปน “Smart Industrial Engineering” ในอนาคต  

ในนามสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หวังเปนอยางยิ่งวาการจัดงานในครั้งน้ี จะมีสวนชวยในการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมอุตสาหการและศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ขอขอบคุณทุกทานและทุก ๆ ฝาย รวมถึงทุก ๆ หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีชวยกันผลักดันและดําเนินการ 

ใหการจัดงานประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการในครั้งน้ีสําเร็จลุลวง จึงขอแสดงความขอบคุณเปน

อยางสูงมาในโอกาสน้ีดวย 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง 

(ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  ดุลยกุล) 

หัวหนาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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สารจากประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 

หัวหนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งท่ี 39 ประจําป 

2564 (The 39th Conference of Industrial Engineering Network 

2021) หรือ IE Network 2021 ในครั้งน้ี มุงเนนในการสงเสริมและ

สรางความรูใหกับคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจ

ท่ัวไป โดยไดตระหนักถึงความสําคัญในการสรางผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางดานวิศวกรรมอุตสา

หการและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และเผยแพรในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ อีกท้ังยังเปนการแลกเปลี่ยน

องคความรูทางวิชาการ ภายใตแนวคิด Smart Industrial Engineering: Forwards to the Sustainability 

for Industry 4.0 ตลอดจนเปนการสรางเครือขายของคณาจารยและนักวิจัยกับสถาบันการศึกษา รวมถึง

หนวยงานดานการวิจัยตาง ๆ 

ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งน้ี จัดข้ึนระหวางวันท่ี 5 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งการจัดงานครั้งน้ีสามารถดําเนินการ

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยการสนับสนุนรวมมือรวมใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมการดําเนินงานทุกฝาย เครือขายสาขาวิศวกรรมอุตสาหการท่ัวประเทศ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิทุก

ทาน ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ผูเขารวมประชุม ผูสนับสนุนทุกทาน ตลอดจนบุคคลและหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของท่ีอาจไมไดกลาวนาม ณ ท่ีน้ี และหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดประชุมวิชาการน้ีจะเปนประโยชนแกทุก

ทานท่ีเขารวมประชุมวิชาการ และเปนแรงผลักดันใหคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผูสนใจท่ัวไป 

รวมถึงหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไดรวมกันขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาประเทศดวยงานวิจัยอยางยั่งยืน

ในอนาคตตอไป 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง 

(รองศาสตราจารยสุรสิทธิ์  ระวังวงศ) 

ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ คร้ังท่ี 39 ประจําป 2564 
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สาขาวิชาในการประชุม 

• Automation, Artificial Intelligence and Big Data

• Metallurgy, Materials and Welding Application

• Manufacturing Technology

• Operations Research, Optimization and Decision Support Systems

• Production and Operations Management

• Quality Engineering

• Supply Chain and Logistics Management

• Work Study, Ergonomics, Safety and Plant Design

• Other Related Topics
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ผูชวยศาสตราจารยนริศ เจรญิพร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณเพ็ญ ถาวรประสิทธ์ิ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรสีัจจา วิทยศักดิ ์

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัญ ราษฎรศิร ิ

ผูชวยศาสตราจารยกุลยุทธ บุญเซง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ผูชวยศาสตราจารยนทีชัย ผัสดี 

ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ผูชวยศาสตราจารยประวิทย ตฤณรัชตเมธี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา 

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย สงางาม 

ดร.วิจัย บุญญานุสิทธ์ิ 

ดร.วิทยา ดาวดอน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.บุษบา พฤกษาพันธุรัตน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ ภาระราช 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรุฬห มะยะเฉ่ียว 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญนิธิ คาํเมือง 

ดร.สายสมัพันธ ซุนเจรญิ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ แกวพลอย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผูชวยศาสตราจารยพัฒนพงศ อริยสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รองศาสตราจารย ดร.ประจวบ กลอมจิตร 

อาจารยเพ็ญพิสทุธิ์ ทองหยวก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนัฐฌพงษ คงแกว 

ดร.สรุิยา จริสถิตสิน 

ผูชวยศาสตราจารยเจริญ เจตวิจิตร 

ดร.กุลภัสร ทองแกว 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

รองศาสตราจารย ดร.นุชสรา เกรยีงกรกฎ รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา เกรียงกรกฎ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ สินธุเชาวน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธารชุดา พันธนิกุล 

ผูชวยศาสตราจารยถนัดกิจ ศรีโชค 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย ดร.กรรณชัย กัลยาศริ ิ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชรพล ตณัฑวิรุฬห 

ดร.ยลพัชร อารีรบ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.กาญจนภา อมรัชกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน 

ดร.อัครนันท พงศธรวิวัฒน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี หอมเขียว 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ จันทรมณีย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล 

ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ดลุยกุล 

ผูชวยศาสตราจารยธยา ภิรมย 

ผูชวยศาสตราจารยจักรนรินทร ฉัตรทอง 

ผูชวยศาสตราจารยวรพงค บุญชวยแทน 

ดร.ฐานวิทย แนมใส 

ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน 

อาจารยอภิชล ทองมั่ง กําเนิดวํ้า 

รองศาสตราจารยสุรสิทธิ์ ระวังวงศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สริิรตัน พ่ึงชมภู  

ผูชวยศาสตราจารยทวิชาติ เย็นวิเศษ 

ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ นิยมวาส 

ผูชวยศาสตราจารยจตุพร ใจดํารงค 

ผูชวยศาสตราจารยซไูฮดี สนิ  

ดร.สหพงศ สมวงค  

อาจารยจุฬาลกัษณ โรจนานุกูล  

อาจารยสิทธิโชค อุนแกว  
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กําหนดการประชุม 

งานประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งท่ี 39 ประจําป 2564 (IE Network 2021) 

ในระหวางวันท่ี 5 – 7 พฤษภาคม 2564  

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เวลา รายละเอียด 

08.30 – 12.00 น. ผูสงบทความลงทะเบียนออนไลน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 17.00 น. ผูสงบทความลงทะเบียนออนไลน 

วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เวลา รายละเอียด 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

08.30 – 09.00 น. พิธีเปดโครงการ 

09.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ หัวขอ “ทิศทางการแขงขันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตสมัยใหมของ

ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก”  

โดย ดร.ฉัตรแกว  ฮาตระวัง  กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จํากัด 

10.30 - 12.00 น. เสวนา/อภิปราย หัวขอ “วิศวกรรมอุตสาหการกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจ

ไทยอยางมั่งคง” 

โดย o ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล   

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

o ศาสตราจารย ดร.กาญจนา เศรษฐนันท

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

o ศาสตราจารย ดร.อรรถกร เกงพล

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ

o ศาสตราจารย ดร.ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูดําเนินรายการ 

o ศาสตราจารย ดร.ระพพีันธ ปตาคะโส

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
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วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เวลา รายละเอียด 

13.00 - 15.00 น. เสวนา/อภิปราย หัวขอ “การขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและการ

เล่ือนระดับ” 

โดย o ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ แสง-ชูโต 

กรรมการสภาวิศวกรและประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาสาขาวิศวกรรม  

อุตสาหการ 

o รองศาสตราจารย ดร.เสกสรร สุธรรมมานนท

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

15.00 – 16.30 น. นําเสนอบทความ (รูปแบบออนไลน) 

วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เวลา รายละเอียด 

08.30 – 12.00 น. นําเสนอบทความ (รูปแบบออนไลน) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.45 น. นําเสนอบทความ (รูปแบบออนไลน) 
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ตารางการนําเสนอบทความ 

วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

Parallel Session 

หองประชุม เฟองทอง กัลปพฤกษ ชลาทัศน หองประชุม

เล็ก 1 

หองประชุม

เล็ก 2 

หองประชุม

เล็ก 3 

หัวขอ POM SCL WSP MNT MMW ORT 

15.00 - 15.15 น. POM-001 SCL-004 WSP-002 MNT-001 MMW-001 ORT-004 

15.15 - 15.30 น. POM-002 SCL-005 WSP-003 MNT-002 MMW-002 ORT-005 

15.30 - 15.45 น. POM-003 SCL-006 WSP-005 MNT-005 MMW-003 ORT-006 

15.45 - 16.00 น. POM-005 SCL-007 WSP-006 MNT-006 MMW-004 ORT-007 

16.00 - 16.15 น. POM-012 SCL-008 WSP-007 MNT-007 MMW-005 ORT-008 

16.15 - 16.30 น. POM-013 SCL-010 WSP-008 MNT-008 MMW-006 ORT-009 

วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

Parallel Session 

หองประชุม เฟองทอง กัลปพฤกษ ชลาทัศน หองประชุมเล็ก 

1 

หองประชุม

เล็ก 2 

หองประชุม

เล็ก 3 

หัวขอ POM SCL & ODS WSP & QLE MNT & ORT MMW & ODS AIB & ORT 

08.45 - 09.00 น. POM-011 SCL-012 WSP-009 MNT-009 MMW-007 AIB-001 

09.00 - 09.15 น. POM-014 SCL-013 WSP-010 MNT-010 MMW-008 AIB-006 

09.15 - 09.30 น. POM-017 SCL-014 WSP-011 MNT-011 MMW-009 AIB-002 
09.30 - 09.45 น. POM-018 SCL-016 WSP-012 MNT-012 MMW-010 AIB-003 

09.45 - 10.00 น. POM-019 SCL-021 WSP-013 MNT-013 MMW-011 AIB-004 

10.00 - 10.15 น. POM-021 SCL-022 WSP-014 MNT-014 MMW-012 AIB-007 

10.15- 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 - 10.45 น. POM-022 SCL-019 WSP-015 MNT-016 MMW-013 ORT-012 

10.45 - 11.00 น. POM-023 SCL-023 WSP-017 MNT-017 MMW-015 ORT-013 

11.00 - 11.15 น. POM-024 SCL-024 WSP-018 MNT-018 MMW-016 ORT-014 

11.15 - 11.30 น. POM-025 SCL-027 WSP-019 MNT-019 MMW-017 ORT-015 

11.30 - 11.45 น. POM-026 SCL-028 WSP-020 MNT-020 MMW-019 ORT-016 

11.45 - 12.00 น. POM-028 SCL-029 WSP-021 MNT-021 MMW-020 ORT-017 

12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

Parallel Session 

หองประชุม เฟองทอง กัลปพฤกษ ชลาทัศน หองประชุม

เล็ก 1 

หองประชุม

เล็ก 2 

หองประชุม

เล็ก 3 

หัวขอ POM SCL & ODS WSP & QLE MNT & ORT MMW & ODS AIB & ORT 

13.00 - 13.15 น. POM-027 SCL-025 WSP-023 MNT-022 ODS-006 ORT-018 

13.15 - 13.30 น. POM-029 SCL-030 WSP-024 MNT-023 ODS-007 ORT-019 

13.30 - 13.45 น. POM-030 ODS-001 WSP-027 MNT-024 ODS-009 ORT-020 

13.45 - 14.00 น. POM-031 ODS-003 QLE-001 MNT-025 ODS-010 ORT-022 

14.00 - 14.15 น. POM-032 ODS-004 QLE-002 ORT-025 ODS-011 ORT-023 

14.15 - 14.30 น. POM-033 ODS-005 QLE-003 ORT-026 ODS-014 ORT-024 

14.30- 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

หัวขอ POM & ODS QLE & ORT ORT - - - 

14.45 - 15.00 น. POM-035 QLE-007 ORT-027 

15.00 - 15.15 น. ODS-015 QLE-008 ORT-029 

15.15 - 15.30 น. ODS-016 QLE-009 ORT-030 

15.30 - 15.45 น. ODS-018 QLE-010 ORT-031 

15.45 - 16.00 น. ODS-019 QLE-011 ORT-032 

16.00 - 16.15 น. QLE-013 QLE-012 ORT-033 

16.15 - 16.30 น. ORT-035 ORT-036 ORT-034 

16.30 - 16.45 น. - - ORT-021 

Note: Automation, Artificial Intelligence and Big Data (AIB), Metallurgy, Materials and Welding Application (MMW), Manufacturing 

Technology (MNT), Operations Research, Optimization and Decision Support Systems (ODS), Production and Operations 

Management (POM), Quality Engineering (QLE), Supply Chain and Logistics Management (SCL), Work Study, Ergonomics, Safety 

and Plant Design (WSP), and Other Related Topics (ORT) 
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สารบญั 

Paper ID หนา 

Automation, Artificial Intelligence and Big Data (AIB) 

AIB-001 การควบคุมการเคลื่อนที่ของรถเอจีวีในระบบอัตโนมัติดวยตัวควบคมุพีไอด ี 3 

AIB-002 การจําแนกขอบกพรองของอะลูมิเนียมแผนรีดดวยเทคนิคโครงขายประสาท

แบบคอนโวลูชัน 

9 

AIB-003 การจําแนกขอบกพรองของฟลมพลาสติก BOPET ดวยโครงขายประสาทแบบ

คอนโวลูชั่น 

15 

AIB-004 การออกแบบและพัฒนาประตมูวนควบคุมดวยมือเปนประตูมวนอัตโนมัติบน

ฐานไอโอท ีกรณศึีกษา: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ศรีวชิยั 

21 

AIB-006 การทําแผนท่ีภาพถายระดับทองถ่ินดวยอากาศยานไรคนขับขนาดเลก็แบบ

อัตโนมัต ิ

27 

AIB-007 ระบบตรวจสอบและแสดงการทํางานของเครื่องจักรแบบเรยีลไทมเพ่ือเพิ่มผลติ

ภาพการผลิต 

34 

Metallurgy, Materials and Welding Application (MMW) 

MMW-001 ผลกระทบปรมิาณและขนาดผงของเลนไมตอสมบัติทางกลและทางกายภาพของ

วัสดุเชิงประกอบพอลโิพรพิลีน 

 43 

MMW-002 การศึกษาเวลาการบมแข็งตอความแข็งของโลหะบัดกรีไรสารตะกั่วชนิด 

SAC305-xIn 

48 

MMW-003 ผลกระทบของตัวหนวงปฏิกิริยาที่มีผลตอคุณภาพของดินขบัในมอเตอรจรวด 55 

MMW-004 ผลกระทบของอัตราการเพ่ิมความเครียดตอความแขง็แรงเฉือนของโลหะบัดกรี

ไรสารตะกั่วชนิด Sn-3.0Ag-0.5Cu-xIn-ySb 

61 

MMW-005 ผลของการชุบแข็งตอสมบัติทางกลและโครงสรางจลุภาคการเช่ือมรองพ้ืนเหล็ก

เครื่องมืองานเย็น JIS เกรด SKD11 ดวยกระบวนการเช่ือมดวยแกสปกคลุม 

68 

MMW-006 ผลของการเติมเสนใยและสารหนวงไฟที่มีตอสมบัติของฉนวนกันความรอนชนิด

ยางคอมพาวดในมอเตอรจรวด 

73 

MMW-007 ประสิทธภิาพของวัสดุผสมระหวางโฟมยางธรรมชาติและชีวมวลในการดูดซบั

น้ํามัน 

79 

MMW-008 อิทธิพลของโครงสรางจลุภาคท่ีสงผลตอพฤติกรรมการกัดกรอนของโลหะ

อะลูมิเนยีมกันกรอน 

85 
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MMW-009 ผลกระทบของธาตุไทเทเนยีมและกระปองอะลูมเินียมตอการปรับสภาพเกรน

ละเอียดและปรับสภาพเฟสเบตาในโลหะผสมหลอ อะลูมเินียม-ซิลิคอน-เหล็ก ที่

ผานกระบวนการรไีซเคิล 

91 

MMW-010 การศึกษาอิทธิพลของเวลาในการบัดกรีตอความสามารถในการบดักรีและการ

เกิดขึ้นของชั้นสารประกอบเชิงโลหะระหวางโลหะบัดกรีไรสารตะกัว่ Sn-1.0Ag-

0.5Cu และแผนรองทองแดง 

97 

MMW-011 อิทธิพลทางความรอนที่มีผลกระทบตอสมบัติทางกลและโครงสรางจุลภาคของ

ทองเหลืองหลอ CuZn30 

103 

MMW-012 การศึกษาแรงดดัโคงของผิวเคลือบเหล็กกลาคารบอน เกรด SS 400 ดวยเทคนิค

การกวนเคลือบผิวดวยแรงเสยีดทาน 

108 

MMW-013 ผลของคากระแส และความเร็วเช่ือมที่มีตอสัดสวนการหลอมละลายลึกในการ

เช่ือมเหล็กกลาไรสนมิเกรด 304 ดวยกรรมวธิกีารเชื่อมทิกแบบแกสคลมุสองช้ัน 

115 

MMW-015 ผลกระทบปรมิาณข้ีเลื่อยไมยางพาราและชนิดตัวไสกลางตอสมบัตทิางกลของ

วัสดุเชิงประกอบแซนวิชพลาสติกและขี้เลื่อยไมยางพารา 

121 

MMW-016 การศึกษาผลกระทบของความเร็วของอนุภาคปะทะที่มีผลตอพฤติกรรมการสึก

กรอนแบบอนุภาคปะทะของเหล็กกลาไรสนิมมารเทนซิติก AISI 410 

126 

MMW-017 การประเมินตัวแปรจากการกวนเคลือบผิวเหล็กกลาไรสนมิ เกรด SUS 304 

ที่สงผลตอการกัดกรอน การสึกหรอและโครงสรางทางโลหะวิทยา 

131 

MMW-019 การหาคาระดับปจจัยที่เหมาะสมในการผลิตผาไมทอจากเสนใยปอเทือง 138 

MMW-020 การแกปญหาการแตกของทอ Water-Cooled ใน Inlet Mixing 

ของเตาหลอม Electric Arc Furnace 

145 

Manufacturing Technology (MNT) 

MNT-001 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑเครื่องเรือนประเภทชุดโตะกาแฟจากลําตนไม

ปาลมน้ํามัน โดยการประยุกตใชวศิวกรรมคันเซ 

155 

MNT-002 เครื่องแยกไขปูมาสําหรับชุมชนดวยเทคนิคแรงดันนํ้า 162 

MNT-005 ผลของพอลิออลธรรมชาติจากน้ํามันปาลมใชแลวดดัแปรตอจลนพลศาสตรและ

สมบัติของโฟมพอลิยูรเิทน 

168 

MNT-006 อิทธิพลของยางธรรมชาติอิพอกไซดตอสมบัติเชิงกลของยางเทอรโมพลาสติก 173 

MNT-007 การเปรยีบเทียบประสิทธภิาพสารขัดนําเขาจากตางประเทศกับสารขัดใน

ประเทศท่ีใชในกระบวนการตัดดวยแรงดันนํ้าสูง 

178 
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MNT-008 การศึกษาชุดพารามิเตอรแนะนําสาํหรับการตัดโลหะดวยลวดไฟฟาที่มีผลตอ 

ประสิทธภิาพการตดัเหล็กกลางานรอน SKD 61 

183 

MNT-009 การประยุกตใชระบบคมับังสั่งการผลิตเพ่ือการปรับปรุงสายการผลติแกนโชครถ

ยนต 

189 

MNT-010 การศึกษาตัวแปรทีเ่หมาะสมในการข้ึนรูปแคบหมูแบบแทง 196 

MNT-011 การกําจัดสารเคมีตกคางบนถั่วแระญี่ปุนดวยน้าํกระตุนดวยพลาสมา 202 

MNT-012 ผลกระทบของอุณหภมูิท่ีสงผลตอพฤติกรรมการดดีตัวกลับและความสามารถใน

การดัดขึ้นรูปของเหล็กกลาความแข็งแรงสูงชนิดเฟสคู 

208 

MNT-013 กลไกความเสยีหายของเหล็กกลาความแข็งแรงสูงภายใตสภาวะการดัดที่

อุณหภูมิแตกตางกัน 

214 

MNT-014 ออกแบบและสรางเครื่องมดัเชือก 221 

MNT-016 อิทธิพลของแนวรีดที่สงผลกระทบตอกระบวนการขึ้นรูปแบบตอเนื่องดวยการ

สัมผสัเปนจุด 

227 

MNT-017 การศึกษาปจจัยของเทเลอรเวลดแบลงคที่มีผลตอความหนาของการข้ึนรูปถวย 232 

MNT-018 ศึกษาขนาดคาความแมนยําของช้ินงาน PLA จากเครื่องพิมพ 3 มิติ 238 

MNT-019 การศึกษาคาพารามิเตอรในการตดัเซาะโลหะที่มผีลตอประสิทธิภาพการแปรรูป

เหล็กกลาเครื่องมือ SKD 11 ดวยอิเล็กโตรดทองแดง 

243 

MNT-020 ผลกระทบของขนาดชิ้นงานที่มีผลตอความสามารถในการตรวจสอบความ

แมนยําดานมิติโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีเลเซอรสแกน 3 มิต ิ

248 

MNT-021 การศึกษาเงื่อนไขของกระบวนการรับภาพสําหรับการตรวจสอบรอยตําหน ิ

หนังววั 

254 

MNT-022 การออกแบบกระบวนการฟนฟูระบบแขนหุนยนต 5 แกน 260 

MNT-023 การพยากรณคาความขรุขระผิวในการกลึงเหล็กหลอเหนียวโดยใชวิธีการพ้ืนผิว

ผลตอบสนองแบบบ็อกซ-เบหนเคน และพฤติกรรมการสึกหรอของเม็ดมีด 

270 

MNT-024 อิทธิพลความหนาชิ้นงานในซอรฟแวรที่มีผลตอคณุภาพผิวของวัสด ุUHMWPE 

จากกระบวนการตัดข้ึนรูปดวยน้ําแรงดันสูง 

280 

MNT-025 การศึกษาพารามิเตอรการกลึงท่ีมีผลตอความขรุขระผิวไมขนุนโดยการออกแบบ

การทดลอง 

286 
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Operations Research, Optimization and Decision Support Systems (ODS) 

ODS-001 การพัฒนาระบบสํารองขอมูลเว็บไซตการบริการและฐานขอมูลของบริษัท

ตัวอยาง 

295 

ODS-003 การปรับปรุงขั้นตอนการสอบเทียบดจิิทัลไดอัลเกจ เพ่ือลดระยะเวลาในการสอบ

เทียบ 

303 

ODS-004 การหาสัดสวนที่เหมาะสมของการใชดินตะกอนเปนสวนผสมในการผลิตอิฐ

กอสรางสามัญดวยเทคนิคการออกแบบการทดลอง 

309 

ODS-005 การวิเคราะหเสนทางสําหรับโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทย-

กัมพูชา ในจังหวัดสุรินทร 

315 

ODS-006 การหาคาที่เหมาะสมท่ีสุดในการเลือกสถานที่ตั้งจุดรับซื้อยางพารา เพื่อใหตนทุน

การขนสงต่ําสุด กรณีศึกษา สามจังหวัดชายแดนใต 

321 

ODS-007 การหาพารามิเตอรที่ดีที่สดุของการตัดดวยเสนลวดไฟฟาผนวกคลื่นอัลตราโซนิค 

ดวยเทคนิคทากูช ิ

327 

ODS-009 การวิเคราะหแนวทางตัดสินใจสาํหรับการผลติน้ําดืม่บรรจุขวด 

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

333 

ODS-010 การประยุกตใชแนวความคิดแบบลีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพดานเอกสาร 

สําหรับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร  

ดวย Google Application คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

340 

ODS-011 การประยุกตใชขั้นตอนวิธเีชิงพันธุกรรมในการจัดตารางการบรรจยุาเม็ด 349 

ODS-014 การพัฒนาตัวแบบทางคณติศาสตรสําหรับปญหาการจดัสรรเทีย่วบินเขาหลุม

จอดอากาศยาน 

356 

ODS-015 การพยากรณยอดขายของสินคาอุตสาหกรรมราคาประหยัดในกลุมตัวแทน

จําหนาย 

362 

ODS-016 การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑโดยวิธ ีEntropy-TOPSIS สําหรับผูปวย

ฉุกเฉินวิกฤตสงโรงพยาบาลที่เหมาะสม 

370 

ODS-018 การตรวจนับประชากรในพ้ืนที่สาธารณะดวยการประมวลผลภาพโดยใช

เครื่องมือสําเร็จรูป OpenVINO 

378 

ODS-019 การพัฒนาระบบการจัดการขอมลูสําหรับการจัดพิมพจดหมายแจงเตือนการ

ชําระคาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันของลูกคา กรณีศึกษา: ระบบการธนาคาร 

385 
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Production and Operations Management (POM) 

POM-001 การลดของเสียในกระบวนการบัดกรีสายไฟ 397 

POM-002 การปรับปรุงกระบวนการผลิตฝาครอบเครื่องยนตเพื่อเพิ่มผลผลิต 403 

POM-003 การเพิ่มผลผลติในกระบวนการตกแตงขอบยางรองพ้ืนรถยนต 410 

POM-005 การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการบรรจุกระปองสําหรับขาวโพดฝกออนและ

ผักกาดดอง 

418 

POM-011 การลดเวลาในกระบวนการผลติบันได 428 

POM-012 การเพิ่มผลผลติในการห่ันหยวกกลวย : กรณศึีกษา บานหวยขัน ตําบลพะวง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

436 

POM-013 การออกแบบตําแหนงการวางสินคาและระบบการจัดเก็บในคลังสินคา 442 

POM-014 การพัฒนาแอปพลิเคชันในมือถือ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการนําระบบการผลิต

แบบลีนไปใชในการเพ่ิมผลิตภาพ 

449 

POM-017 การประยุกตใชเทคนิคการจําลองสถานการณในการจดัเก็บสินคาในคลังสินคา

เพ่ือปรับปรุงการจัดวางสินคา 

458 

POM-018 การประยุกตใชโปรแกรมการจําลองสถานการณกระบวนการผลิตน้าํดื่ม 

เพ่ือลดความผิดพลาดในการผลิตกรณีศึกษาโรงงานน้ํามทส. 

464 

POM-019 การออกแบบระบบทําความสะอาดถังเก็บน้ําอัตโนมติัดวยโอโซน 471 

POM-021 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือ่งจักรโดยรวมโดยการลดความสญูเสยี 

และประยุกตใช TPM ของกระบวนการผลิตเตาหูปลา 

481 

POM-022 การเพิ่มประสิทธภิาพการผลติเสื้อผาสําเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทผลติเสื้อผา 487 

POM-023 การประยุกตใชเทคนิคการจําลองสถานการณเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต

เครื่องดื่ม 

494 

POM-024 การปรับปรุงประสิทธิภาพไลนการผลิตช้ินสวนยานยนตดวยแนวคดิลีน–ไคเซน 500 

POM-025 การวิเคราะหตนทุนตามการไหลของวัสดุรวมกับแผนภาพสายธารคณุคา 508 

POM-026 การเพิ่มผลผลติผลิตภณัฑแปงสุนขัและแมว บริษัทกรณีศึกษา 514 

POM-027 การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส

ชนิดออนที่แผนกการพิมพหมึก 

519 

POM-028 Manufacturing System Design: A Developmental and Concept 

Imparting Course 

525 
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POM-029 การลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา ผลิตภัณฑเคมกีําจัดแมลง

ชนิดสเปรย 

533 

POM-030 การเพิ่มประสิทธภิาพการผลติดวยการปรับปรุงแผนผังการผลิต 543 

POM-031 การลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตเคกชิ้นสามเหลี่ยมดวยเทคนิค ECRS 549 

POM-032 การจัดสมดลุกระบวนการปดฉลากผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง 555 

POM-033 การออกแบบกระบวนการผลิตกลวยผงสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 

563 

POM-035 การลดความแปรปรวนของความหนืดในการเตรียมน้ําแปงมันสําปะหลัง 569 

Quality Engineering (QLE) 

QLE-001 การออกแบบพารามเิตอรของกระบวนการตอกอัดเม็ดสาํหรับยาแคลเซียม

คารบอเนต 

579 

QLE-002 การลดความสูญเปลาในการปรับตัง้เครื่องฉีดชิ้นสวนพลาสติกในเบาะรถยนต 

(โรงงานกรณีศึกษา) 

585 

QLE-003 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธภิาพในการผสมแบบขนหนดื 592 

QLE-007 การพัฒนาตัวช้ีวัดประสิทธิผลโดยรวมของสวนงานการบํารุงรักษา: กรณีศึกษา

เหมืองถานหิน 

598 

QLE-008 การหาความสามารถกระบวนการของระบบขับเคลื่อนเลนสเครื่องเคลือบเลนส

กระจกกลองโทรทรรศน 

604 

QLE-009 การลดผลิตภณัฑบกพรองของการผลิตแกวเซรามิกสโดยใชเครื่องมือคุณภาพ 610 

QLE-010 การลดของเสียในกระบวนการผลติตัวกรองอากาศในฮารดดิสกไดรฟ โดยการ

ออกแบบการทดลอง 

615 

QLE-011 การศึกษาชองวางทางการวิจัยพัฒนาดานการจัดการคณุภาพสินคาเกษตรใน

ประเทศไทย 

622 

QLE-012 การศึกษาปจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการอบอัดข้ึนรูปรองเทายางพาราดวย

การออกแบบการทดลอง 

629 

QLE-013 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑน้ําสํารองดวยเทคนิคการกระจายหนาที่เชิง

คุณภาพ 

635 

Supply Chain and Logistics Management (SCL) 

SCL-004 การเลือกสถานที่ตั้งและจัดเสนทางการขนสงโดยวธิกีารคนหาพื้นที่ใกลเคียง

ขนาดใหญแบบปรับคาได 

643 
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SCL-005 การวางแผนและปรับปรุงการเดนิทางของพนักงานขายแบบหลายเสนทาง 

ภายใตเวลาทํางานที่จํากัด กรณีศกึษาบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุร ี

649 

SCL-006 การศึกษานโยบายการจัดการวสัดคุงคลังสําหรับวัสดสุิ้นเปลืองภายใตเงื่อนไข

ความตองการไมคงท่ี กรณศึีกษา โรงงานผลิตสุขภณัฑในหองน้ํา 

655 

SCL-007 การปรับปรุงการพยากรณความตองการสินคาสาํเรจ็รูปสําหรับโรงงานผลติ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

663 

SCL-008 การเพิ่มประสิทธภิาพการขนสงสนิคาประเภทสรุาแช โดยพิจารณาจากปริมาณ

บรรทุกของรถ 

670 

SCL-010 พฤติกรรมผูบรโิภคเพ่ือการกําหนดกลยุทธดานการตลาดสําหรับการวางแผน

ขับเคลื่อนกลยุทธดานการจัดการโลจิสติกสเห็ดแครงในอนาคต: กรณีศึกษา 

ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

676 

SCL-012 การลดตนทุนการขนสงโดยการประยุกตใชการขนสงแบบมิลครัน 684 

SCL-013 การพยากรณปรมิาณน้าํท่ีไหลลงอางเก็บน้ํา เพ่ือใชในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําในจังหวัดระยอง 

689 

SCL-014 การวางแผนการจัดสรรและการใหบริการเครื่องมือแพทย กรณศีกึษา ศูนย

อุปกรณเครื่องมือทางการแพทยโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

698 

SCL-016 การวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมตามเกณฑเวลาของผูปวยที่รักษาดวยวธิี

หัตถการสวนหัวใจสําหรับกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ กรณีศึกษา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

706 

SCL-019 Optimization of Order Quantity with Uncertainty Demand Using 

Simulation 

713 

SCL-021 การประยุกตใชวิธีการวเิคราะหการลอมกรอบขอมูลแบบสองข้ันตอนเพ่ือ

ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร กรณีศกึษา 12 บริษัท ใน 

GARTNER’S SUPPLY CHAIN TOP 25 

719 

SCL-022 การลดตนทุนของกระบวนการโลจิสติกสมังคุดสงออกประเทศจีน กรณีศึกษา 

บริษัทคัดแยกและบรรจุมังคดุในจังหวัดจันทบุร ี

731 

SCL-023 การแกปญหาการเลือกตําแหนงทีต้ั่งสถานีดับเพลิงดวยวิธเีชิงพันธุกรรม 

กรณีศกึษา : จังหวัดระยอง 

742 

SCL-024 แนวทางการลดข้ันตอนการทํางานภายในคลังสินคา กรณีศึกษา โรงงานเซรามิค 750 
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SCL-025 การวิเคราะหความคุมคาทางดานการเงนิของการใชรถกระบะบรรทกุไฟฟา 

ทดแทนรถกระบะบรรทุกแบบใชน้าํมันสําหรับขนสงพัสด ุ

755 

SCL-027 A Framework for Developing Tourism Supply Chain Performance 

Measurement Tool 

761 

SCL-028 A Framework In Moving Towards Sustainable Hot Spring Bath In 

China 

769 

SCL-029 Internal Logistics System Design: A Case Study of Wood Furniture 

Supplier 

775 

SCL-030 การลดตนทุนโลจิสติกสดวยเทคนคิการบัญชีตนทุนฐานกิจกรรมของบริษัท

เหมืองแรหินปูน 

782 

Work Study, Ergonomics, Safety and Plant Design (WSP) 

WSP-002 การปรับปรุงกําลังการผลติของกระบวนการเตรียมยาง: กรณีศึกษาโรงงานผลิต

ยางรถยนต 

793 

WSP-003 การเพิ่มอัตราผลผลิตของกระบวนการตรวจสอบยางรถยนต 799 

WSP-005 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมประเภท

อิเล็กทรอนิกส 

805 

WSP-006 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทากาวกลองกระดาษ 814 

WSP-007 การลดความสูญเปลาของกระบวนการผลิตหมึกพิมพ 821 

WSP-008 การพัฒนาเครื่องคนหูกในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑเครือไหม 829 

WSP-009 การลดของเสียในกระบวนการผลติช้ินสวนยานยนต 835 

WSP-010 การลดของเสียในกระบวนการดดัเหล็กขาเพลท 841 

WSP-011 การเปรยีบเทียบเวลาที่วิเคราะหไดจากวิธีการศึกษาเวลาโดยตรง MTM-1 และ 

MOST 

847 

WSP-012 การปรับปรุงคลังผาของโรงงานผลติเสื้อผาสําเร็จรูปในภาคเหนือของประเทศ

ไทย 

854 

WSP-013 การปรับปรุงผลติภาพของการเช่ือมทอพีพีอารดวยเทคนิค ECRS 860 

WSP-014 การลดเวลาในกระบวนการผลติเฟอรนิเจอร : กรณีศึกษาบริษัทผลติเฟอรนิเจอร 868 

WSP-015 การหาเวลามาตรฐานสําหรับการผลิตแชมพูอาบน้าํสุนัข กรณีศึกษา บริษัทผลติ

ผลิตภณัฑเคม ี

876 

WSP-017 การศึกษาภาระงานดานจิตใจในการควบคุมหุนยนตแขนกลกึ่งอัตโนมัต ิ 882 
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WSP-018 การลดคาใชจายในการซอมบาํรุงดวยเทคนิคการปรับปรุงเครื่องจักร 889 

WSP-019 การเพิ่มประสิทธภิาพในระบบสายการผลิตของเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ใน

โรงงานขนาดเล็ก จังหวัดสมุทรปราการ 

895 

WSP-020 การศึกษาประสิทธิภาพความจําใชงานจากการรับรูที่แตกตางกัน โดยวธิ ี

N-Back Task 

900 

WSP-021 การปรับปรุงวิธีการทํางานของพนักงานขนสงชิ้นงานเพ่ือลดความเสีย่งในการ

ทํางานดวยแรงคน 

908 

WSP-023 การปรับปรุงกระบวนการเปลีย่นรุนการผลิตคอมเพรสเซอรแบบลูกสูบ 

ดวยการประยุกตใชเทคนิค SMED 

917 

WSP-024 การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงานผลติชิ้นสวนเครื่องจักรกลทางการเกษตร 924 

WSP-027 การลดเวลาในกระบวนการสอบเทียบไมบรรทัดลงดวยเทคนิคการศกึษาการ

ทํางาน 

931 

Other Related Topics (ORT) 

ORT-004 การประยุกตใชเทคนิควิศวกรรมคนัเซในการออกแบบผลิตภณัฑเครือ่งถม

ประเภทเครื่องประดับเชิงแนวคิด กลุมผูผลติเครื่องถม กรณตีวัอยาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

939 

ORT-005 การประดิษฐโดรนตรวจวัดปรมิาณฝุนและคณุภาพอากาศสิ่งแวดลอมรายงานผล

ดวยแอปพลิเคชั่น Blynk 

947 

ORT-006 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรยีนรูสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน 

953 

ORT-007 การพยากรณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานไฟฟา : กรณีศึกษา

สวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

960 

ORT-008 การพัฒนาผลิตภณัฑซุปถั่วเนากอนดวยเทคนิคการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ 968 

ORT-009 การศึกษาการวดัระยะสายใยแกวนําแสงแบบหลายโหมดดวยเครื่อง OTDR 

สําหรับการตรวจสอบสายใยแกวนาํแสงโหมดเดีย่ว 

974 

ORT-012 ผลกระทบของ “ความใกลชิด” ตอโครงการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและ

ภาคอุตสาหกรรม ในมหาวิทยาลัยในภาคเหนือของประเทศไทย 

980 

ORT-013 การประเมินสมรรถนะของตูเย็นแบบพกพาขนาดเล็ก 987 

ORT-014 การศึกษาความเปนไปไดในการใชเถาหนักสําหรับคอนกรตีบล็อกกันความรอน 
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PID Controlling of an AGV for Automation System 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ท าการศกึษาและพฒันารถเอจีว ี(AGV: Automated Guided Vehicles) เพื่อช่วยสนับสนุนในกระบวนการผลติ โดยท าการ

ออกแบบและสรา้งรถเอจวี ีโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น ET-BASE51 AC3 ขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและมลีอ้ประคองอสิระ  จากการ
ทดสอบรถเอจวีเีพื่อใชล้ าเลยีงชิน้งานในกระบวนการผลติ ดว้ยความเรว็เฉลีย่  9.18  กโิลเมตรต่อชัว่โมงและรบัน ้าหนักชิน้งานได ้20 กโิลกรมั ในการ
เคลื่อนที่ของรถเอจวีเีพื่อสนับสนุนระบบอตัโนมตั ิความรวดเรว็และความแม่นย าเป็นปัจจยัหลกัในการน าเอจวีมีาใช้เพิม่ประสทิธภิาพของการผลติ 
แต่ในการเคลื่อนทีข่องรถเอจวีทีีไ่ม่มกีารควบคุมความเรว็ จะส่งผลถงึความประมวลผลระบบน าร่องทีผ่ดิพลาด เพื่อเป็นการควบคุมการเคลื่อนที่และ
ความเรว็ของรถใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีอ่อกแบบไว ้จงึท าการจ าลองปัญหาดว้ยสมการทางคณิตศาสตร ์โดยประยุกต์ใชต้วัควบคุมยอ้นกลบัแบบพไีอดี 
(PID : Proportional Integral Derivative Controller.) มาช่วยปรบัความเสถยีรภาพของเอจวีใีห้ดีขึน้เพื่อน าไปออกแบบแบบจ าลองด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์สามารถปรบัตัง้ค่าพารามเิตอรอ์ตัราการขยายของเอจวี ีใหม้คีวามเรว็ทีเ่หมาะสม มคีวามแม่นย าในการขบัเคลื่อนมากยิง่ขึน้ หากรถเอจี
วที างานไดด้ ีจะท าใหเ้ราสามารถลดระยะเวลารอคอยของชิน้งาน และยงัสามารถป้องกนัการเกดิคอขวดตามสถานีต่าง ๆ ไดอ้กีดว้ย จากการจ าลอง
ปัญหาดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ลว้น ามาเทยีบกบัการทดลองวิง่จรงิพบว่าระบบมกีารตอบสนองเรว็ มโีอกาสเกดิเปลีย่นแปลงค่าความผดิพลาดสูง
กว่าการจ าลองในโปรแกรม  
ค าส าคญั:  รถเอจวี,ีระบบอตัโนมตั,ิตวัควบคุมพไีอด ี

Abstract 
In this research, the AGV (Automatic Guided Vehicles) was conducted to support the production process. The AGV was used 

to transport the product in the automation process at an average speed of 9.18 km/h and 20 kg of specimen weight. In the movement of 
the AGV to support automation Speed and accuracy are key factors in implementing AGVs to increase production efficiency. But in the 
movement of the AGV without speed control It will result in an error processing of the navigation system. In order to control the movement 
and speed of the vehicle to achieve the design goal, the mathematic equation of the problem is simulated. The application of PID controller 
is helpful to improve the computer program model of AGV stability design. In addition, the motor can be set with appropriate speed and 
higher driving accuracy. However, if the vehicle's system is stable, we can reduce the waiting time of the target. It is also able to prevent 
bottlenecks at line process. From computer simulation to experimentation. It was found that the system was system fast response. There 
is a higher chance of changing the error than the simulation in the program. 
Keywords:  Automated Guided Vehicles, Proportional Integral Derivative Controller.
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1. บทน า
ปัจจุบนันี้การแข่งขนัอุตสาหกรรมการผลติในระดบัมกีารปรบัตวัใน

รูปแบบใหม่  เนื่ องมาจากเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง ไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและระบบเศรษฐกิจที่เข้ามาสู่ระบบออนไลน์ไร้ขอบเขต
มากยิง่ขึน้ สถานการณ์การระบาดของโรคโควดินายทนี (Covid-19) ที่
แพร่กระจายไปทัว่โลก ส่งผลต่อเศรษฐกจิอย่างรุนแรงทัว่โลก จากการ
พยากรณ์ล่าสุดโดยไอเอ็มเอฟ คาดว่าในปี 2563 เศรษฐกิจใประเทศ
พฒันาแล้วจะหดตวัร้อยละ -6.5 และในประเทศก าลงัพฒันาจะหดตวั
รอ้ยละ -2.4 กรณีประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกจิไทยจะหดตวัรอ้ยละ -6.8 
[1] ท าให้ความต้องการในการผลิตลดลง ซึ่งประเทศไทยจะต้องมกีาร
ปรบัตวัและรปูแบบการผลติภายในประเทศ เพื่อแข่งขนักบัต่างประเทศ
และดีดตัวออกจากการหดตัวของเศรษฐกิจ ตามการคาดการณ์ ซึ่ง
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องปรบัปรุงระบบ
การผลติใหส้ามารถผลติสนิค้าให้มากขึน้ทนัต่อความต้องการและปรบั
ระบบการผลิตในยุคปัจจุบันเป็นการประสานเอาความศักยภาพของ
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาช่วยสนับสนุนการผลติ โดยยดึหลกัผลติสนิคา้ที่
มคีุณภาพ รวดเรว็และมคีวามหลากหลายในสายการผลติ  

เพื่อยกระดบัระบบการผลติ ให้มกี าลงัการผลิตที่สูงขึ้น เพยีงพอ
ต่อความต้องการตลาดทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์ จึงต้องมีการ
สนับสนุนการผลติ ที่สามารถลดตน้ทุนการผลติต่าง ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุน
ผลผลิต หรือต้นทุนด้านแรงงาน ที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยการน าเอา
เครื่องจกัรอตัโนมตัเิขา้มาใช้แทนแรงงานคนซึ่งเป็นอกีวธิหีนึ่งที่จะช่วย
ให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและทันต่อความต้องการของ
ตลาด เนื่องมาจากเครื่องจกัรอตัโนมตัมิคีวามสามารถในการผลติสูง มี
ความสะดวกและรวดเรว็ รวมทัง้มรีะบบการควบคุมความผดิพลาดใน
การท างาน การที่จะน าเครื่องจกัรอตัโนมตัิมาใช้ในระบบการผลิต จะ
ช่วยใหผู้ผ้ลติสามารถควบคุมตน้ทุนการผลติ ลดความสูญเสยีที่เกดิขึน้
ในการท างาน และสามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของ
ผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 
เครื่องจกัรอตัโนมตัทิี่น ามาใช้ในการขนส่งมหีลายประเภท รถขนส่ง

อัต โนมัติหรือ รถ เอจีวี  (AGV: Automated Guided Vehicles) เ ป็น
เครื่องจกัรประเภทรถอตัโนมตัชินิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยม ถูกน าเขา้มาใช้
สนับสนุนการผลติในระดบัอุตสาหกรรม ซึ่งรถเอจวี ีจะถูกควบคุมด้วย
ระบบคอมพวิเตอร ์และถูกก าหนดเสน้ทางในในการขนส่งทีช่ดัเจน โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานคนในการควบคุม ช่วยลดระยะเวลาทีส่ญูเสยีใน
ระบบ และการปรบัเปลี่ยนสายการผลติในโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อตอ้ง
ท าการผลติชิน้งานทีม่กีระบวนการผลติเปลีย่นแปลงไปใหส้ามารถท าได้
ง่ายขึน้ โดยการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ใชใ้นการควบคุม
รถเอจวี ีเท่านัน้ 
 อย่างไรก็ตาม รถเอจีวีเป็นเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ในบรเิวณ
พืน้ทีโ่รงงานอยู่ตลอดเวลา ตอ้งอาศยัการเคลื่อนทีท่ีม่คีวามคล่องตวัและ
ถูกต้อง สามารถยา้ยสนิคา้หรอืวตัถุดบิไปส่งที่สถานีเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ปัญหาที่ส าคญัของรถเอจีวนีัน้มาจากการเคลื่อนที่ที่ยงัไม่
แม่นย าเพียงพอที่จะรกัษาต าแหน่งของการเคลื่อนที่ที่ต้องการ ซึ่ง

อาจจะมาจาก 2 สาเหตุหลกั นัน้คอื โครงสร้างทางกายภาพและการ
ออกแบบโปรแกรมใหม้คีวามแม่นย า โดยรถเอจวีใีนงานวจิยันี้ ใช้การ
น าร่องด้วยระบบเซ็นเซอร์ออฟติกที่อ่านค่าแสงบนพื้น ในบางกรณีมี
ความผดิเพีย้นของระบบแสงทีต่กกระทบไปที่เซน็เซอร ์ท าใหค้่าทีส่่งไป
ประมวลผลมคีวามผดิพลาด หากรถมคีวามเรว็มากก็จะท าใหก้ารอ่าน
ค่าของเซ็นเซอร์ไม่ทัน ท าให้รถส่าย เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่และ
ความเรว็ของรถใหไ้ด้ตามเป้าหมายที่ออกแบบไว ้และจงึท าการจ าลอง
ปัญหาด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใชต้วัควบคุมแบบพไีอ
ด ีมาช่วยปรบัความเสถยีรภาพของเอจวีแีละน าไปออกแบบแบบจ าลอง
ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื่อหาค่าพารามเิตอรใ์นการปรบัตัง้ค่าของ
เอจีว ีให้มคีวามเร็วที่เหมาะสม มคีวามแม่นย าในการขบัเคลื่อนมาก
ยิง่ขึน้ ดงันัน้จงึเลอืกศกึษาปรบัปรุงและพฒันาการควบคุมความเรว็ของ
การขบัเคลื่อนรถเอจวี ีเพื่อช่วยในระบบการผลติแบบต่อเนื่องในระบบ
อุตสาหกรรม เป็นระบบการผลิตที่มุ่งเน้นในเรื่องการไหล (Flow) ของ
งานเป็นหลกั โดยท าการก าจดัความสูญเปล่าและเพิม่คุณค่า (Value) 
ใหก้บัตวัสนิคา้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุด 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 ตวัควบคมุแบบพีไอดี (PID Control) 

ในปัจจุบนัตวัควบคุมแบบพไีอดเีป็นที่นิยมน ามาประยุกต์ใชใ้นการ
ควบคุมที่หลากหลายในระบบอุตสาหกรรม ซึ่ง พไีอดี ถูกเรยีกชื่อตาม
ตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรสัดส่วน  (Proportional) ตัวแปร
ปรพินัธ์ (Integral) และตวัแปรอนุพนัธ์ (Derivative) ซึ่งรวบรวมเอาฟัง
ชนั 3 การควบคุมมาประยุกต์ร่วมกนัเพื่อใช้ในการควบคุมที่เหมาะสม
แก่ระบบ หากมกีารควบคุมทีแ่ม่นย า จะท าใหเ้ซนเซอรอ์่านค่าเป้าหมาย
ไดอ้ย่างรวดเรว็ มฟัีงก์ชนัการใชง้านทีไ่ม่ซบัซอ้น สามารถปรบัตัง้ค่าเอง
ได้หรอืจะปรบัดว้ยระบบอตัโนมตัิ ตวัควบคุมแบบพไีอดแีบ่งออกเป็น 3 
การควบคุมดงันี้ 

1.ตัวแปรควบคุมสัดส่ วน(Proportional Control) คือ  สร้างตัว
เอาต์พุตควบคุมตามสัดส่วนกับข้อผิดพลาด โดยจะเอาค่าความ
ผิดพลาดที่วดัได้ไปคูณกับอัตราขยายตามสดัส่วนเพื่อพิจารณาการ
ตอบสนองของเอาต์พุต ซึ่งความเร็วของการตอบสนองนัน้จะเพิม่ขึ้น
เมื่อไดร้บัสดัส่วนเพิม่ขึน้ 

2.ตวัแปรปรพินัธ์ (Integral Control) เป็นการค านวณสดัส่วนของ
ขนาดความผดิพลาดและระยะเวลาของความผิดพลาดที่วดัได้ กล่าว
ง่ายๆว่าเป็นการอินทิเกรตสญัญาณ ลดความผดิพลาดในระบบให้ลด
น้อยลง 

3. ตวัแปรอนุพนัธ์ (Derivative Control) เป็นการอนุพนัธ์สญัญาณ
เพื่อเพิม่ความเสถยีรใหม้ากขึน้ มคีวามไวขึน้ 

2.2 รถเอจีวี (AGV) 
    รถเอจีวี เป็นรถที่มีการขับเคลื่อนโดยไม่มีคนควบคุมสามารถ
เคลื่อนที่ด้วยโปรแกรมที่ถูกป้อนไว้ในบอร์ดควบคุม  มีระบบการ
เคลื่อนทีห่ลากหลายวธิ ีทีม่คีวามแม่นย าและเคลื่อนทีไ่ปยงัจุดทีก่ าหนด
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ได ้สามารถควบคุมเสน้ทางเดนิของรถได้โดยคอมพวิเตอร์ ในปัจจุบนัมี
การใช้อลักอรทิมึ (Algorithms) หลายๆ แบบเพื่อการค านวณเสน้ทาง
และค านวณเสน้ทางที่น่าพอใจที่สุดของรถจากจุดเริม่ต้นไปสู่จุดหมาย 
เส้นทางที่กล่าวถึงอาจเป็นแบบแสง (Passive fluorescent) หรอืแบบ
แม่เหลก็ (Magnetic line) ถูกทาสบีนพืน้หรอืการใชล้วดน าทาง (Active 
Guide Wire) ฝังไปในพืน้ มกีารน ากลอ้งไรส้ายแบบส ี(Wireless  Color 
Camera) โดยใช้หลักการประมวลผลด้วยภาพ โดยการหาเส้นของ
ขอบภาพจะใช้หลักการแปลงแบบลาปลาสเซียนโอเปอเรเตอร์ 
(Laplacian Operator) เพื่ อ แยก เส้นขอบออกจากพื้ นหลัง  และ
ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์ในตวัรถ [2] และในปัจจุบนัมกีารพฒันา
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ROS: Robot Operating System) มาใช้ใน
การปรบัปรุงความถูกตอ้งและเสถยีรภาพของการตดิตามเสน้ทางรถเอจี
ว ี[3] 

การน าทางของรถจะตวัตรวจรู ้(Sensor) หรอืการใช้กลอ้งแบบอาร์
จบีใีนการถ่ายภาพด้านหน้าของตวัรถแล้วแปลงเป็นค่าแม่สพีืน้ฐานพืน้
ท าไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ฝังตัว (On-board Computers) เพื่อ
ก าหนดเสน้ทางในการเลี้ยวของรถ [4] จากการใช้กล้องถ่ายแล้วแปลง
ค่าจะต้องอาศยัคอมพวิเตอร์ที่มปีระสทิธภิาพสงูและราคาที่แพง ดงันัน้
จงึเลอืกใชอ้อฟตกิเซน็เซอร์ทีม่คีวามแม่นย าและราคาถูกกว่า มาใชเ้ป็น
ตวัอ่านค่าเสน้พีก่ าหนดบนพืน้เป็นเสน้น าทางของรถเอจวี ี

3. วิธีด าเนินงานวิจยั
3.1 โครงสร้างรถ 

การออกแบบรถเอจวี ีด้วยโปรแกรมออกแบบสามมติ ิโดยค านึงถงึ
ขนาดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนในโรงงานขนาดเล็ก เน้นความ
คล่องตวั การออกแบบและค านวณโครงสรา้งของรถ เพื่อช่วยในการขน
ถ่ายวสัดุอุปกรณ์ในกระบวนการผลติซึ่งจะสามารถช่วยลดเวลาในการ
สร้างรถเอจีว ีในระยะเวลาที่ส ัน้ลงและมคีวามแม่นย าตามขนาดที่ได้
ก าหนดไว ้ดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 การออกแบบโครงสรา้งของรถเอจวี ี

    หลงัจากออกแบบแล้วท าการค านวณต้นทุนในการผลติ เพื่อไม่เป็น
การเพิม่ต้นทุนให้ผู้ประกอบการ จึงก าหนดต้นทุนของรถเอจีว ีให้ใช้
ต้นทุนต ่ าที่สุด แต่มีศักยภาพเพียงพอในการสนับสนุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กหรอืในวสิาหกิจชุมชนได้ และเพิม่อุปกรณ์ราง
ล าเลยีงชิน้งานทีส่ามารถหยบิและวางสนิคา้อตัโนมตั ิเมื่อถงึจุดวางหรอื
หยบิสนิคา้ ตดิตัง้เซนเซอรจ์บัวตัถุ (Diffuse Sensor) ทีด่า้นหน้าของรถ
เอจีวี เพื่อเป็นการตรวจสอบสิ่งกีดขวาง ในขณะที่รถก าลังเคลื่อนที่ 
ป้องกนัการชน ดงัรปูท ี2 

รปูที ่2 รถเอจวีทีีส่ามารถหยบิชิน้งาน-วางชิน้งานไดอ้ตัโนมตั ิ

3.2 ประสิทธิภาพของรถเอจีวี
     ในการทดสอบประสทิธิภาพการท างานของรถเอจีว ีหาขนาดของ
มอเตอร์โดยอ้างอิงจากน ้าหนักของรถและชิ้นงานที่บรรทุกโดยรวมมี
น ้าหนัก 20 กโิลกรมั จากสมการแรงเสยีดทาน[5] โดยค านวณแรงตา้น
การเคลื่อนที ่ 

 Ffric= μ
s
×f   (1) 

เมื่อ f = W = mg 

f=17 Kg ×9.81 m
s2⁄  = 166.77 N

     จากค่าแรงตา้นการเคลื่อนทีท่ีไ่ดส้ามารถน าเลอืกมอเตอร์ความเรว็
รอบ =160 rpm แรงดนัไฟฟ้า 12 โวลล ์และหาค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีด
ทานการเคลื่อนทีใ่นแนวราบ 
รอบการหมุนของลอ้ = 2πr 

= 0.957 m 
อตัราเรว็รอบ = 0.956*160 rpm 

= 9.187 km/hr. 
    โดยที ่ µ คอือค่าความหนืด f คอืแรงเคลื่อนที ่W คอืมวลของวตัถุ r 
คอืรศัมขีองลอ้ 
     จากสมการแรงเสยีดทานน ามาหาค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานการ
เคลื่อนทีใ่นแนวราบตามตารางที ่1 
ตารางที1่ ค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานการเคลื่อนทีใ่นแนวราบ 
ล าดบั แรงเสยีดทานการเคลื่อนทีใ่นแนวราบ หน่วย(นิวตนั) 
1 แรงตา้นการหมุนของลอ้  0.03 
2 แรงตา้นอากาศ 0.01 
3 แรงกระท าทัง้หมด 0.4 
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3.3 ชุดควบคมุรถเอจีวี
     เมื่อทราบอตัราการเคลื่อนของรถเอจวีทีีท่ีม่ผีลต่อค่าสมัประสทิธิแ์รง
เสยีดทานการเคลื่อนที่ในแนวราบ จงึท าการออกแบบโปรแกรมควบคุม
การเคลื่อนที่ของรถเอจีวี ให้สมัพนัธ์กับการเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุม 
เลอืกใช ้บอรด์ไมโครคอนโทรลเลอร ์รุ่น ET-BASE51 AC3 ทีม่คีวามเรว็
ในการประมวลผลสูง โดยการออกแบบโครงสรา้งของบอร์ดนัน้จะเน้น
เรื่องขนาดของบอร์ดใหม้ขีนาดเลก็เพื่อใหง้่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้
งาน และสะดวกต่อการพฒันาโปรแกรม ในส่วนของการตรวจจบัเสน้น า
ทางเพื่อใช้ในการบงัคบัทศิทางการเคลื่อนที่ เซนเซอร์ไฟเบอร์ออฟตกิ 
(Fiber optic Sensor) ทัง้หมด 7 ตวัในการตรวจค่าแสงบนพื้น เพื่อส่ง
ค่าไปยังบอร์ดด้วยความแม่นย าและมีความละเอียดสูง โดยจะถูก
ควบคุมด้วยบอร์ขบัมอเตอร์แยก 2 ข้าง เพื่อควบคุมทิศทางการเลี้ยว
แบบอสิระของล้อทัง้สองขา้ง โดยใหบ้อร์ดคอนโทรลเลอร์เป็นสมองสัง่
การการคลื่อนที่ ดงัรูปที่ 3 และมตีวัประคองรถด้วยล้อหน้าที่เคลื่อนที่
อสิระตามล้อขบั และมเีอน็โคด้เดอร ์ (Encoder) ที่ตดิอยู่กบัตวัมอเตอร์
ใช้ในการค านวณความเร็วของการหมุนของมอเตอร์จริง ซึ่งข้อมูลที่
ส่งออกมาจากเอ็นโค้ดเดอร์  โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนฟอตเฟส 12 โวลต์ 5 แอมแปร ์ตามรปูการควบคุมรปูที ่3 

รปูที ่3 ระบบควบคุมรถเอจวี ี

3.4 ตวัควบคมุพีไอดี 
 การควบคุมความเรว็ของรถเอจีวใีห้เหมาะสมในการวิง่ที่แตกต่าง
กนัตามสภาพพื้นผวิ ความชนั ความลาดเอียงหรอืความแตกต่างของ
เสน้ทาง ทางตรง ทางโคง้ การเลีย้วต่างๆ เพื่อใหร้ถเอจวีมีกีารเคลื่อนที่
ที่แม่นย า ตามสภาพพื้นผวิ ไม่หลุดจากเสน้น าทางหรอืลดการส่ายของ
การเคลื่อนที่ใหน้้อยลง จะต้องควบความความเรว็ในการตดิตามเสน้น า
ทาง เพื่อประหยดัพลงังานจากแบตเตอรี ่ เพิม่ระยะเวลาในการท างาน
มากขึ้น โดยการหาค่าความเร็วเป้าหมาย (Set point) และควบคุม
ความเรว็ของมอเตอร์ด้วตวัควบคุมพไีอดี จะหาจากความสมัพนัธ์ของ
โหลดทีว่ดัไดจ้ากเอน็โคด้เดอร ์กบัความเรว็ของรถ ในการหาค่าก าหนด 
[6] จากสมการที ่2 

Set point =
(Total Encoder Ticks)

(Tick Count per rotation)
*2*πr  (2) 

Tick Count per rotation คอื ผลรวมการตวัหมุนต่อการนับของเอน็โคด้
เดอร ์  r คอืรศัมขีองลอ้ 
 การควบคุมพไีอดปีระกอบดว้ย ตวัแปรสดัส่วน(Proportional) ตวั
แปรปรพินัธ ์(Integral) และตวัแปรอนุพนัธ ์(Derivative) ซึง่รวบรวมเอา
ฟังชนั 3 การท างานมาประยุกต์ร่วมกนัเพื่อใชใ้นการควบคุม ดงัแสดงใน
รปูที ่4 

รปูที ่4 ระบบควบคุมพไีอด ี

    การหาค่า Kp Ki Kd ที่เป็นตัวขยายของระบบพีไอดี จะต้องหา
ฟังก์ชันโอนย้าย (Transfer Function) แล้วท าการเก็บข้อมูลการ
เคลื่อนที่และจ าลองสมการการเคลื่อนที่ทัง้หมดของรถเอจีว ีโดยการ
เลอืกอนิพุตเป็นแบบสญัญาณอนิพุตแบบอนัดบัหนึ่ง (Unit Step Input) 
จ่ายให้รถเอจีวแีล้วน าผลการท างานมาหาค่าฟังชนัส่งถ่ายของระบบ 
โดยค่าฟังก์ชนัโอนยา้ยทีไ่ดจ้ากการค านวณสมการทางกล ของรถเอจวีี
คอื 

G(s)= 
s2+65+10

s3+75+1
(3)

โดยที ่G(s) คอืสมการฟังก์ชนัโอนยา้ยของระบบ 

4.ผลการทดสอบ 
4.1 ทดลองสมการการควบคมุการเคล่ือนท่ีของรถเอจีวี 
     เป็นการทดลองสมการการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถเอจีวีว่า
ถูกต้องและมีความใกล้เคยีงการเคลื่อนที่จรงิเพยีงใด ด้วยโปรแกรม 
MATLAB/Simulink จ าลองระบบที่ประมาณเป็นเชิงเส้นของชุดการ
ควบคุมมอเตอร์ ตามการทดลองเขยีนบล๊อคไดอะแกรมจ าลองการปรบั
ค่าพไีอดขีองระบบรถเอจวี ี

รปูที ่5 บล๊อคไดอะแกรมจ าลองการปรบัค่าพไีอดขีองระบบรถเอจวี ี
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4.2 การปรบัอตัราขยาย PID 
 ในการทดสอบความเรว็ ของมอเตอร์ จะโหลดโปรแกรมจ าลองตาม
รูปที่ 5 ลงไปในรถเอจวีแีล้วเก็บค่ามาปรบัจูนค่าพไีอดใีหไ้ด้ค่าที่ท าให้
รถเอจวีเีคลื่อนทีไ่ดแ้ม่นย าและประหยดัพลงังานจากแบตเตอรีใ่หม้ากที
สุด เพื่อให้ทราบค่าดงักล่าว การทดลองจะดูผลตอบสนองการกระตุ้น
ของมอเตอรท์ี่วดัได้จากเอน็โคด้เดอร ์จากรถเอจวีทีี่วดัได้ เปรยีบเทยีบ
กบัการจ าลองการท างาน (Simulation)   โดยก าหนดพารามเิตอร์ ดงันี้ 
ความเร็วรถเอจีวีเท่ากับ 9.187 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เวลาที่ใช้ในการ
หยบิหรอืวางชิ้นงาน เฉลี่ย 0.12 นาทตี่อชิ้น พลงังานแบตเตอรี ่ขนาด 
12 โวลต์ น ้ าหนักรถ 7 กิโลกรัม แบกน ้ าหนักสินค้า  13 กิโลกรัม  
ก าหนดค่าความเรว็เป้าหมาย (Set point) ท าการวดัความเรว็มอเตอร์
ในขณะรถเอจวีวีิง่ซ ้า 10 รอบ แลว้น ามาหาค่าเฉลีย่ เพื่อแสดงค่า 
    การตัง้ค่าพีไอดีให้มีอัตราการผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเริ่มตัง้ค่า
สัญญาณอินพุตเป็นสัญญาณขาเข้าหนึ่งหน่วย จากนัน้ปรับค่าของ
อตัราขยายปรบัค่า KiKd เป็น 0 แล้วเพิม่ค่าตวัขยาย Kd ขนเอ๊าพุตเกดิ
การแกว่งในช่วงผลตอบสนองชัว่ครู่ แล้วค่อยลดค่า Kp ลงจากค่าที่ท า
ใหแ้ก่วง (Quarter Amplitude Decay) ตามวธิขีอง Ziegler-Nichol แล้ว
ค่อยเพิม่อตัราขยาย Ki จนกระทัง่ออฟเซตถูกตอ้ง หากตัง้เยอะเกนิไป
รถเอจวีจีะเหวีย่งในขณะเคลื่อนที ่และสุดทา้ยเมื่อหุ่นเริม่นิ่งค่อยมาปรบั
ค่า Kd ขึน้เพื่อลดการเหวีย่งลง แลว้บนัทกึค่าดงัแสดงดงัตารางที่ 2 

ตารางที ่2 ตารางแสดงผลการควบคุมความเรว็มอเตอร์ 

ครัง้ที ่
Peak 
Time 

(Tp) (s) 

Steady 
State Error 

(%) 

Rise 
Time 

(Tr) (s) 

Settling 
Time(Ts)(s) 

Mp(r/10s) 

1 1.19 1.40 2.50 10.00 1.73 

2 1.21 0.82 3.22 11.21 1.81 

3 1.33 0.91 4.56 10.80 1.83 

4 1.41 1.05 4.21 10.41 1.51 

5 1.22 1.03 3.98 9.98 1.73 

6 1.24 1.20 3.88 9.58 1.84 

7 1.44 1.22 4.01 10.11 1.75 

8 1.32 1.34 4.23 10.87 1.88 

9 1.36 0.99 3.41 10.88 1.84 

10 1.41 1.45 4.37 10.68 1.66 

Average 1.313 1.14 3.84 10.45 1.758 

Simulation 1.2 0.10 3 10.25 3 

 โดยที่ Rise Time (tr) คือ ช่วงเวลาที่ระบบท างานในช่วงเริ่มต้น 
Setting Time (ts) คอื ช่วงเวลาก่อนที่สญัญาณจะเริม่เขา้สู่สภาวะคงที่  
Steady State Error (ess) คือ ค่าความผิดพลาดจากผลต่างระหว่าง
แรงดนัอินพุตและแรงดนัเอาต์พุต Maximum Overshoot (Mp) คอื ค่า
ของผลตอบสนองทีแ่กว่งขึน้สงูกว่าระดบัอนิพุตในช่วงเริม่ท างาน 

     จากตารางแสดงผลการควบคุมความเรว็มอเตอรค์่าทีไ่ดใ้กลเ้คยีง
กบัค่าช่วงเวลาทีร่ะบบท างานในช่วงเริม่ตน้,ชว่งเวลาก่อนทีส่ญัญาณจะ
เริม่เขา้สู่สภาวะคงที,่ค่าความผดิพลาดจากผลต่างระหว่างแรงดนัอนิพุต
และแรงดนัเอาตพ์ุต,ค่าของผลตอบสนองทีแ่กว่งขึน้สงูกว่าระดบัอนิพตุ
ในช่วงเริม่ท างานดงัแสดงในรปูที ่6 แสดงค่าแบบจ าลองของสญัญาณ
อนิพตุ ซึง่มคี่าใกลเ้คยีงกบัค่าแบบจ าลอง ดงัแสดงในรปูที ่7 ทีแ่สดงว่า
ระบบมกีารแกว่งของสญัญาณทีป้่อนเขา้มอเตอรใ์นช่วงแรก เพือ่เขา้สู่
สญัญาณอา้งองิเสน้สนี ้าเงนิ แต่จะมกีารแกว่งเนื่องจากการแตกต่างของ
อุปกรณ์ในการทดลอง แต่ระบบสามารถลู่เขา้ระบบไดใ้นช่วงเวลาที่
ตอ้งการ ดว้ยการปรบัจูนค่าพไีอด ี 

รปูที ่6 แสดงค่าแบบจ าลองของสญัญาณอนิพุต 

รปูที ่7 แสดงค่าแบบจ าลองของสญัญาณเอ๊าพุต 

    จากการปรับตัง้ค่าตัวขยายเพื่อให้รถเอจีวีร ักษาความเร็วคงทัง่ 
ตารางที่ 3 ได้ค่าพารามเิตอร์ของตวัขยาย Kp Ki Kd ตามวธิี Ziegler-
Nichols  ไดค้่า Kp =5, Ki=5,  Kd=1 

5. สรปุผล
จากการสร้างรถเอจีวี ที่ใช้ต้นทุนต ่าในการน ามาใช้สนับสนุน

กระบวนการผลติ โดยการทดลองควบคุมความเรว็มอเตอร์ขณะวิง่จรงิ
แบบมโีหลดน ้าหนักของสนิคา้รวมตวัรถทัง้หมด ไดค้่าความเรว็มอเตอร์
โดยค่าเฉลี่ย tr = 3.84 s , tp=1.3 s, ts=10.45 s, mp=1.758 รอบต่อ10
วินาทีและ Steady State Error = 0.14 ซึ่งการทดสอบวิง่จรงิมโีอกาส
เกิด ปฏิวินอัพ (anti-windup) ที่ท าให้เข้าสถานะคงที่เมื่อเทียบกับ
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แบบจ าลอง ที่ได้จากโปรแกรม มคี่า tr = 3.00 s , tp=1.3 s , ts=10.25 
s , mp=3 รอบต่อ10วินาที  และ Steady State Error = 0.10 ซึ่งเข้าสู่
สถานะคงที ่กล่าวไดว้่าการทดลองวิง่จรงิระบบมกีารตอบสนองเรว็ แต่มี
โอกาสเกิดโอเวอร์ชู๊ตกว่าการจ าลองในโปรแกรม สาเหตุความคลาด
เคลื่อนเกดิได้หลายสาเหตุ อาจจะมาจากการลื่นไถลของล้อ(Slipping) 
ของล้อทีวิ่งบนพื้นห้องพื้นเรียบ [7] และสดัส่วนกลไกของรถเอจีวีที่
ส่ งผลต่อค่าที่ เปลี่ยนแปลง วิธีการแก้ไขจะต้องท าการทดสอบ
จุดศูนยถ์่วงของเอจวีเีพื่อบนัทกึมาหาค่าชดเชยในโปรแกรมจ าลอง และ
ปรบัแต่งการวิง่ของรถใหเ้หมาะสมการทดลอง ปรบัเปลีย่นลอ้ของรถให้
เหมาะกบัสภาพพื้นผวิ ซึ่งค่าความเร็วมอเตอร์ที่ได้อยู่ในค่าใกล้เคยีง
ของค่าแบบจ าลอง ซึ่งยอมรบัได้ ท าให้รถเอจีวมีกีารปรบัการควบคุม
ความเรว็ในการเคลื่อนที่ได้ตามสญัญาณที่รบัค่าจากเอน็โคด้เดอร์ เมื่อ
รถเอจีวีวิ่งขึ้นทางชัน หรือลงทางลาด ก็จะปรับเปลี่ยนความเร็วให้
เหมาะสมดว้ยตวัควบคุมพไีอดทีีท่ างานอตัโนมตั ิท าใหร้ถเอจวีเีคลื่อนที่
ด้วยความเร็วเหมาะสม ตามสภาพของพื้นผวิ ส่งผลต่อการประหยดั
พลงังานจากแบตเตอรี ่และลดต้นทุนในการชาร์จพลงังานในแต่ละครัง้ 
เพิ่มเวลาในการใช้งานของรถเอจีวีได้มากขึ้น ส่งผลถึงการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการผลติทีด่ขี ึน้ และลดตน้ทุนทีไ่ม่จ าเป็นออกไป   
    ในอนาคตจะท าการปรบัขนาดของเอจีวใีห้มขีนาดใหญ่เพิม่ขึน้ ให้
สามารถแบบกน ้ าหนักได้มากขึ้น และมีค่าความเร่งของมอเตอร์ที่
เปลี่ยนแปลงตามโหลดน ้าหนักที่มากขึ้นและใช้ระบบการควบคุมโดย
ระบบประมวลผลดว้ยภาพมาช่วยในการน าร่องของระบบของรถเอจวี ีที่
ดขีึน้ต่อไป 
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ซึ่งส่งผลต่อการแตกรัว่ในระหว่างกระบวนการขึน้รูปกระป๋อง เพื่อปรบัปรุงความแม่นย าของการตรวจสอบขอ้บกพร่องเนื่องจากการใช้สายตาและ
ทกัษะในการจ าแนกขอ้บกพร่องจากคนเป็นเวลานาน ท าใหเ้กดิความเมื่อยล้าของสายตาและความผดิพลาดในการจ าแนกภาพขอ้บกพร่อง งานวจิยั
ฉบบันี้ได้ศกึษาการจ าแนกขอ้บกพร่องของอะลูมเินียมแผ่นรดีด้วยเทคนิคโครงขา่ยประสาทแบบคอนโวลูชนัด้วยสถาปัตยกรรม VGG16 โดยใช้ชุด
ขอ้มลูภาพขอ้บกพร่องประเภทรทูะลุทีต่รวจจบัไดจ้รงิจากกลอ้งตรวจจบั จากผลการเปรยีบเทยีบระหว่างภาพขอ้บกพร่องประเภทรทูะลุและภาพทีไ่ม่
มขีอ้บกพร่อง พบว่าอตัราการเรยีนรูท้ี่ 0.1 จ านวนรอบของการเรยีนรูท้ี่ 5 รอบ และความถี่ในการทดสอบที่ 5 รอบ ที่ท าใหค้่าความแม่นย าในการ
จ าแนกข้อบกพร่อง 100% นอกจากนี้สถาปัตยกรรม VGG16 สามารถจ าแนกภาพข้อบกพร่องประเภทรูทะลุและภาพที่ไม่มขี้อบกพร่องได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
ค าส าคญั:  อะลูมเินียมแผ่นรดี โครงขา่ยประสาทแบบคอนโวลูชนั การจ านกขอ้บกพร่อง สถาปัตยกรรมVGG16  

Abstract 
Defect detection on the rolled aluminum surface is extremely important for the quality of can product that affects leakage 

during the can forming. To improve the accuracy of defect inspection which occurred from misjudgment of human visual, this paper 
presents the defect classification on the rolled aluminum with VGG16 architecture in convolutional neural network technique by using the 
image dataset from camera detector in the production line. According to the classification results between the hole and none defect, they 
show that learning rate at 0.1, epoch at 5 epochs and validation frequency at 5 cycles providing to high accuracy 100% with classification. 
Moreover, VGG architecture can classify images with hole defects and none defects. 
Keywords:  Rolled aluminum, Convolutional neural network, Defect classification, VGG16 architecture  
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1. บทน า
อะลูมเินียมแผ่นรดีคอืผลติภณัฑก์ึง่ส าเรจ็รปูชนิดหนึ่งทีเ่ป็นวตัถุดบิ

หลกัในการผลิตหรอืขึ้นรูปเป็นบรรจุภณัฑ์กระป๋อง ซึ่งมกีระบวนการ
ผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous process) โดยรดีอะลูมเินียมเป็นม้วน
ขนาดใหญ่ทีค่วามหนา 0.2-5 มลิลเิมตร กวา้ง 2,036 เมตรต่อมว้น และ
น ้ าหนักประมาณ 11,000 กิโลกรัมต่อม้วน ผลิตภัณฑ์แต่ละคอยล์มี
กระบวนการผลิตแตกต่างกันตามประเภท ขนาด และคุณภาพตาม
ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละผลติภณัฑ ์ซึง่ในระหว่างกระบวนการผลติ
จะมีการตรวจสอบคุณภาพพื้นผิวของอะลูมิเนียมแผ่นรีดด้วยกล้อง
ตรวจจบัที่บนัทึกภาพ จ านวน และขนาดข้อบกพร่องตลอดความยาว
คอยล์ จากนัน้ส่งต่อขอ้มูลเหล่านี้ใหก้บัผูต้รวจสอบ (Inspector) ท าการ
จ าแนกขอ้บกพร่องเพื่อคดัแยกคอยล์ดแีละคอยล์เสยี โดยคอยล์ดจีะถูก
ส่งไปบรรจุเป็นผลติภณัฑ์ส่งใหลู้กคา้ แต่ในขณะที่เกดิคอยล์เสยีขึ้นจะ
ถูกส่งกลบัไปตดัข้อบกพร่องทิ้งจนกว่าจะเป็นคอยล์ดีที่สามารถบรรจุ
เป็นผลติภณัฑ์ส่งใหก้บัลูกค้าได้ โดยลูกคา้มคีวามต้องการอะลูมิเนียม
แผ่นรีดส าหรบัการขึ้นรูปเป็นบรรจุภณัฑ์กระป๋องที่ปราศจากรูร ัว่บน
พืน้ผวิจงึมกีารตรวจสอบคุณภาพพืน้ผวิอย่างเขม้งวด 
 ในปัจจุบนัข้อรอ้งเรยีนจากลูกคา้ที่ตรวจพบขอ้บกพร่องประเภทรู
ทะลุ (Hole) ถูกส่งมอบให้กับลูกค้า เนื่องจากระบบการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องด้วยพนักงานซึ่งใช้สายตาและทกัษะในการจ าแนก ท าให้
เกดิความเมื่อยล้าของสายตา เมื่อตรวจสอบขอ้บกพร่องเป็นเวลานาน 
และเกดิความผดิพลาดในการจ าแนกภาพขอ้บกพร่องได ้ดงันัน้งานวจิยั
นี้ประยุกต์ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชนัเพื่อจ าแนกภาพ
ข้อบกพร่องประเภทรูทะลุ (Hole) ของอะลูมิเนียมแผ่นรีดแทนการ
จ าแนกขอ้บกพร่องดว้ยสายตา 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
2.1 โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชนั 
 โครงข่ ายประสาทแบบคอนโวลู ชัน  (Convolutional Neural 
Network: CNN) จดัเป็นการเรยีนรูเ้ชงิลกึ (Deep learning) รปูแบบหนึ่ง 
ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชัน้ (Multilayer 
perceptron) ที่ถูกคดิค้นพฒันาขึ้นและน ามาใช้ในการวเิคราะห์ภาพที่
มนุษย์มองเหน็ โดยใช้หลกัการจ าลองการมองเหน็ในเชงิพื้นที่ย่อย ซึ่ง
ใช้วิธีการเปลี่ยนพิกเซลของภาพในรูปแบบการเข้ารหสั (Encoding) 
ตวัเลข เพื่อประมวลผลและจ าแนกภาพของสิง่ทีม่องเหน็นัน้ 

รปูที ่1 โครงสรา้งทัว่ไปของโครงขา่ยประสาทแบบคอนโวลูชนั (CNN) 

 โครงสร้างการท างานทัว่ไปของ Convolutional Neural Network 
(CNN) ประกอบดว้ย 5 ชัน้ดงันี้ 

1. ชัน้น าเขา้ขอ้มลู (Input layer) คอื ชัน้การน าภาพเขา้สู่ระบบ
2. ชัน้คอนโวลูชนั (Convolution layer) เป็นการน าภาพจากชัน้น า

ข้อมูลเข้ามาท าคอนโวลูชันโดยจะมีตวักรอง (Filter) หรือ เคอร์นอล 
(Kernel) ในการตรวจสอบเพื่อแยกองค์ประกอบของภาพ ซึ่งผลลพัธ์ที่
ได้จากการคอนโวลูชนั เรยีกว่า Feature map โดยภาพมขีนาดลดลง
เนื่องจากกระบวนการนี้จะสญูเสยีขอบของภาพไป 

3. ชัน้พลูลิง่ (Pooling layer) คอืชัน้ของการปรบัลดขนาดขอ้มลูลง
แต่ยงัสามารถคงคุณลกัษณะเด่นของขอ้มลูไว ้โดยการแบ่งพืน้ทีแ่ลว้
เลอืกบางค่าจากพืน้ทีน่ัน้แทนการใชข้อ้มลูทัง้หมด เพื่อไม่ตอ้งการให้
เรยีนรูค้่าจากเคอรน์อลมากเกนิไป 

4. ชัน้การเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ (Fully-Connected layer) คอื การ
น าขอ้มูลผลลพัธ์ที่ผ่านชัน้คอนโวลูชนัและชัน้พูลลิง่แล้วมาเชื่อมต่อกนั 
ดังนั ้นชัน้การเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์นี้จึงท าหน้าที่ในการเรียนรู้ 
(Training) และการจ าแนก (Classified) ขอ้มลู 

5. ชัน้น าข้อมูลออก (Output layer) คือ ชัน้ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เรยีนรูแ้ละการจ าแนกประเภทขอ้มูลจากชัน้การเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ 
โดยจ านวนผลลพัธ์ที่ได้ในชัน้นี้เท่ากบัจ านวนประเภทขอ้มูลที่ต้องการ
จ าแนก 
 โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชนัเป็นอกีหนึ่งวธิกีารที่มกีารน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจ าแนกประเภทข้อมูลต่าง ๆ และมปีระสทิธิภาพดี 
เนื่องจากสามารถดงึคุณลกัษณะเด่นและจ าแนกขอ้มลูไดโ้ดยตรงโดยไม่
ต้องท าการหาคุณลักษณะเด่นแบบเดิมออกมา เช่น การใช้รูปแบบ 
(Pattern) การใช้ส ี(Color) เป็นต้น ซึ่งท าใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละเลอืกใช้
ลกัษณะเด่น (Feature extraction) ของภาพได้ด้วยตวัเอง จึงท าให้ได้
การประมวลผลทีแ่ม่นย ามาก เช่น ระบบรูจ้ าภาพใบหน้าบุคคล [1] การ
จ าแนกประเภทขอ้ความตวัอกัษร [2] การจ าแนกประเภทใบไม ้[3] หรอื
การจ าแนกโครงสร้างจุลภาคไทเทเนียม [4] เป็นต้น และโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชนัยงัสามารถก าหนดโครงสรา้งสถาปัตยกรรมได้
ไม่จ ากดัรปูแบบจงึมกีารน ามาใชใ้นการจ าแนกภาพขอ้บกพร่องประเภท
ต่าง ๆ เพื่อลดความผดิพลาดและเกิดความแม่นย ามากขึ้น เช่น การ
ตรวจจับรอยแตกระหว่างข้อต่อการเชื่อมในโครงสะพานเหล็กด้วย 
VGG16 [5] การตรวจจบัและรบัรูค้วามเสยีหายจากการกดักร่อน (สนิม) 
ของแผ่นเหล็กโครงสร้างเรอืด้วย AlexNet [6] การตรวจสอบคุณภาพ
พื้นผิวของใบพัดกังหันลมที่ท าจากเหล็ก ด้ว ย  DenseNet121 
DenseNet169 DenseNet201 VGG16 VGG19 Xception ResNet50 
InceptionV3 และ  InceptionResNetV2 [7] การจ าแนกภาพความ
เสยีหายจากการทดสอบแรงดงึบนแผ่นเหลก็ดว้ย SqueezeNet [8] การ
จ าแนกภาพข้อบกพร่องบนพื้นผวิงานเหล็กเชื่อมโดยใช้ VGG16 [9] 
รวมทัง้การตรวจจบัและระบุขอ้บกพร่องในงานเชื่อมโลหะด้วย VGG16 
[10] การตรวจจับข้อบกพร่องบนแผ่นเหล็กรีดร้อนด้วย ResNet-32 
WRN-28-10 WRN-28-20 [11] การตรวจจบัข้อบกพร่องในแผ่นเหลก็
รีดร้อนประเภทแผ่นเรียบและม้วนคอยล์โดยใช้ VGG16 [12] และ 
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Inception-V4 [13] อีกทัง้ในการจ าแนกข้อบกพร่องของแผ่นเหล็กรดี
รอ้นและรดีเยน็ประเภทมว้นคอยลท์ี่ใช ้VGG16 [14] อกีดว้ย เป็นตน้ 
 จากขอ้มูลเบื้องต้นจะเหน็ได้ว่าสถาปัตยกรรม VGG16 เป็นที่นิยม
ใช้จ าแนกภาพข้อบกพร่องส าหรบัชิ้นงานที่เป็นพื้นผิวประเภทโลหะ
แผ่นรีดหรือม้วนคอยล์ ดังนั ้นงานวิจัยนี้พิจารณาการจ าแนกภาพ
ข้อบกพร่องประเภทรูทะลุ (Hole) ของอะลูมิเนียมแผ่นรีดโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชนัดว้ยสถาปัตยกรรม VGG16 

2.2 สถาปัตยกรรม VGG16 
 สถาปัตยกรรม VGG16 เป็นโครงสรา้งแบบ Deep CNN เนื่องจาก
มจี านวน 16 ชัน้ โดยใช้เคอร์นอล (Kernel) ขนาด 3x3 ในการคอนโวลู
ชนั โดยประกอบดว้ย 5 กลุ่มชัน้คอนโวลูชนั (Conv) คอื  

Conv1: Conv1 {1, 2} มเีคอรน์อลชัน้ละ 64 เคอรน์อล  
Conv2: Conv2 {1, 2} มเีคอรน์อลชัน้ละ 128 เคอรน์อล 
Conv3 : Conv3  {1 , 2 , 3 } มี เคอ ร์นอลชั ้นล ะ  256 เคอ ร์นอล
Conv4 : Conv4  {1 , 2 , 3 } มี เคอ ร์นอลชั ้นล ะ  512 เคอ ร์นอล
Conv5: Conv5 {1, 2, 3} มเีคอรน์อลชัน้ละ 512 เคอรน์อล 

โดยที่ใน Conv1-5 จะตามด้วยชัน้แมกซ์พูลลิง่ (Max Pooling) จากนัน้
ขอ้มลูจะส่งไปยงั ชัน้เชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ (Fully-Connected) 2 ชัน้ ที่
ม ี4,096 โหนด และในชัน้สุดท้ายของชัน้เชื่อมโยงแบบสมบูรณ์จ านวน 
1,000 โหนด และค านวณหาผลลพัธ์ด้วยซอฟต์แม็กซ์ (Soft Max) ดงั
รปูที ่2 

3. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั
งานวจิยันี้ศกึษาทีก่ารจ าแนกภาพขอ้บกพร่องประเภทรทูะลุ (Hole)

ของอะลูมิเนียมแผ่นรีดส าหรับบรรจุภัณฑ์กระป๋อง เท่านั ้น  ซึ่ง 
ประกอบด้วยการจัดเตรียมภาพข้อบกพร่องประเภทรูทะลุของ
อะลูมเินียมแผ่นรดี การน าภาพเขา้สู่กระบวนการแยกคุณลกัษณะและ 

การจ าแนกข้อบกพร่องด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชนั
แบบสถาปัตยกรรม VGG16 

รปูที ่3 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 

3.1 การเตรียมภาพข้อบกพร่อง 
 งานวิจัยนี้ ใช้ภาพข้อบกพร่องประเภทรูทะลุ (Hole) และไม่มี
ขอ้บกพร่อง (None defect) ของอะลูมเินียมแผ่นรดีส าหรบับรรจุภณัฑ์
กระป๋อง ประเภทละ 300 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพต้องมกีารปรบัลดขนาด
เนื่ องจากการเลือกใช้ โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันด้วย
สถาปัตยกรรม VGG16 ต้องปรบัภาพให้มีขนาด 224 x 224 พิกเซล 
เพื่อใช้ส าหรบัการน าเข้าภาพในชัน้น าเข้าข้อมูล ( Input layer) ของ
กระบวนการจ าแนกขอ้บกพร่อง 

(ก) (ข) 
รปูที ่4 (ก) ขอ้บกพร่องประเภทรทูะลุ (Hole) และ 

(ข) ไม่มขีอ้บกพร่อง (None defect) 

รปูที ่2 โครงขา่ยประสาทแบบคอนโวลูชนัสถาปัตยกรรม VGG16 [15] 

ภาพขอ้บกพร่อง 
ของอะลูมเินียม

แผ่นรดี 

วิธีการจ าแนกข้อบกพร่อง
ด้วยเทคนิค 

โครงข่ายประสาท 
แบบคอนโวลูชนั 

แบบสถาปัตยกรรม VGG16 

ภาพจ าแนก
ประเภท

ขอ้บกพร่อง 

การตดัสินใจ 
= รทูะลุ(Hole) 

การเตรยีมภาพ
(Image preprocessing) 

การแยกคุณลกัษณะ 
(Feature extraction) 

การจ าแนกประเภท 
(Image classification) 
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3.2 วิธีการแยกคณุลกัษณะและการจ าแนกประเภทข้อบกพร่อง 
 งานวิจัยนี้ พิจารณาโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันด้วย
สถาปัตยกรรม VGG16 ในการแยกคุณลักษณะและจ าแนกประเภท
ขอ้บกพร่องประเภทรูทะลุ (Hole) และไม่มขีอ้บกพร่อง (None defect) 
ซึ่งมภีาพส าหรบัการเรยีนรู ้420 ภาพ ประกอบด้วยภาพรทูะลุและไม่มี
ขอ้บกพร่องประเภทละ 210 ภาพ คดิเป็น 70% ของภาพทัง้หมด และ
ภาพส าหรบัการทดสอบ 180 ภาพ ประกอบด้วยภาพรูทะลุและไม่มี
ข้อบกพร่องประแภทละ 90 ภาพ คิดเป็น 30% ของภาพทัง้หมด แต่
อย่างไรก็ตามการแยกคุณลักษณะเพื่อจ าแนกประเภทข้อบกพร่อง
ขึ้นอยู่กับ 3 พารามิเตอร์ ประกอบด้วย อัตราการเรียนรู้ (Learning 
rate) จ านวนรอบของการเรยีนรู ้(Epochs) และความถี่ในการทดสอบ 
(Validation frequency) ที่ท าให้ความแม่นย าสูงที่สุด หรอืถูกต้องมาก
ที่สุด โดยที่อตัราการเรยีนรูแ้บ่งออกเป็น 4 ระดบั คอื 0.001 0.01 0.1 
และ 1 ซึ่งมีปัจจัยควบคุมคือจ านวนรอบของการเรียนรู้ 5 รอบ และ
ความถี่ในการทดสอบ 5 รอบ ส่วนจ านวนรอบของการเรียนรู้แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั คอื 5 10 และ 15 รอบ ซึง่มปัีจจยัควบคุมคอือตัราการ
เรยีนรู้ที่ 0.1 และความถี่ในการทดสอบ 5 รอบ ส าหรบัความถี่ในการ
ทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื 5 10 และ 15 รอบ ซึง่มปัีจจยัควบคุม
คอือตัราการเรยีนรู้ที่ 0.1 และจ านวนรอบของการเรยีนรู้ 5 รอบ ซึ่งแต่
ละพารามเิตอร์ท าซ ้า 3 ครัง้ นอกจากนี้งานวจิยันี้ทดสอบความถูกต้อง
และความแม่นย าของทัง้ 3 พารามเิตอร์โดยพจิารณาจากภาพที่ไม่ได้
อยู่ในชุดการเรยีนรูแ้ละทดสอบ 10 ภาพ 

4. ผลการด าเนินงานวิจยั
จากการศกึษาอตัราการเรยีนรู ้(Learning rate) ที่เหมาะสมในการ

จ าแนกขอ้บกพร่องประเภทรูทะลุและไม่มีขอ้บกพร่องพบว่า อตัราการ
เรียนรู้มีผลต่อความแม่นย าและเวลาในการเรียนรู้ เพื่อจ าแนก
ข้อบกพร่อง นัน่หมายความว่าอตัราการเรยีนรู้เพิม่ขึ้นจาก 0.001 ถึง 
0.01 ท าให้ความแม่นย าไม่เปลี่ยนแปลง อตัราการเรยีนรู้เพิม่ขึ้นจาก 
0.01 ถึง 0.1 ท าให้ความแม่นย าเพิ่มขึ้น และอัตราการเรยีนรู้เพิม่ขึ้น
จาก 0.1 ถงึ 1 ท าใหค้วามแม่นย าลดลง ดงันัน้งานวจิยันี้พจิารณาอตัรา
การเรยีนรู้ที่ 0.1 เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ความแม่นย าสูงที่สุด 
คอื 100% และเวลาในการเรยีนรูอ้ยู่ที ่9.34 นาท ีดงัรปูที ่5 

รปูที ่5 ความแม่นย าและเวลาในการเรยีนรูข้องอตัราการเรยีนรู ้

 จากการศกึษาจ านวนรอบของการเรยีนรู ้(Epochs) ที่เหมาะสมใน
การจ าแนกขอ้บกพร่องประเภทรทูะลุและไม่มขีอ้บกพร่องพบว่า จ านวน
รอบของการเรียนรู้มีผลต่อความแม่นย าและเวลาในการเรียนรู้ เพื่อ
จ าแนกข้อบกพร่อง นัน่หมายความว่าจ านวนรอบของการเรียนรู้ยิง่
เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ความแม่นย าและเวลาในการเรยีนรู้เพิม่สูงขึน้ ดงันัน้
งานวิจัยนี้พิจารณาจ านวนรอบของการเรียนที่ 5 รอบ เป็นค่าที่
เหมาะสมที่สุดที่ท าใหค้วามแม่นย าสูงที่สุด คอื 100% และเวลาในการ
เรยีนรูอ้ยู่ที ่9.34 นาท ีดงัรปูที ่6 

รปูที ่6 ความแม่นย าและเวลาในการเรยีนรูข้องจ านวนรอบการเรยีนรู ้

จากการศกึษาความถีใ่นการทดสอบ (Validation frequency) 
ทีเ่หมาะสมในการจ าแนกขอ้บกพรอ่งประเภทรทูะลุและไม่มขีอ้บกพรอ่ง
พบว่า ความถีใ่นการทดสอบไม่มผีลตอ่ความแม่นย าและเวลาในการ
เรยีนรูเ้พื่อจ าแนกขอ้บกพร่อง นัน่หมายความว่าความถีใ่นการทดสอบ
ไม่ท าใหค้วามแม่นย าเปลีย่นแปลงและเวลาในการเรยีนรูไ้ม่แตกต่างกนั
มาก ดงันัน้งานวจิยันี้พจิารณาความถีใ่นการทดสอบที ่5 รอบ เป็นค่าที่
เหมาะสมทีสุ่ดทีท่ าใหค้วามแม่นย าสงูทีสุ่ด คอื 100% และเวลาในการ
เรยีนรูอ้ยู่ที ่9.34 นาท ีดงัรปูที ่7 

รปูที ่7 ความแม่นย าและเวลาในการเรยีนรูข้องความถีใ่นการทดสอบ 
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 จากรูปที่ 8 Confusion Matrix แสดงผลลพัธ์โดยแนวคอลมัน์เป็น
ภาพขอ้บกพร่องเป้าหมาย (Target Class) ที่ต้องการจ าแนกใหถู้กตอ้ง 
คอื ภาพขอ้บกพร่องประเภทรูทะลุ (Hole) และภาพที่ไม่มขีอ้บกพร่อง 
(ND: None defect) และแนวแถวเป็นผลลพัธ ์(Output Class) ทีไ่ดจ้าก
การทดลอง โดยผลลัพธ์ที่ได้พบว่า สถาปัตยกรรม VGG16 สามารถ
จ าแนกภาพข้อบกพร่องประเภทรูทะลุและภาพที่ไม่มีข้อบกพร่องได้
ถูกตอ้ง (ค่าความถูกตอ้งจาก Target Class ของ Hole และ ND ในแนว
คอลมัน์ เท่ากบั 100%) นัน่คอื สถาปัตยกรรม VGG16 สามารถจ าแนก
ภาพรูทะลุได้ถูกตอ้งทัง้หมดจ านวน 90 ภาพ คดิเป็น 50% ของจ านวน
ภาพทัง้หมด และภาพที่ไม่มขีอ้บกพร่องได้ถูกต้องทัง้หมดจ านวน 90 
ภาพ โดยคดิเป็นอกี 50% ของจ านวนภาพทัง้หมด อกีทัง้มคีวามแม่นย า 
(ค่าผลลพัธ์จาก Output Class ของ Hole และ ND ในแนวแถว) ในการ
จ าแนกทัง้ภาพขอ้บกพร่องประเภทรูทะลุและภาพที่ไม่มขีอ้บกพร่องสงู 
100% หรอืมคีวามผดิพลาดในการจ าแนกทัง้ภาพขอ้บกพร่องประเภทรู
ทะลุและภาพที่ไม่มีข้อบกพร่อง 0% อีกด้วย นัน่คือ จากภาพในชุด
ทดสอบทัง้หมดจ านวน 180 ภาพ สถาปัตยกรรม VGG16 ไม่มีการ
จ าแนกภาพขอ้บกพร่องผดิ มปีระสทิธภิาพสงู 

รปูที ่8 Confusion Matrix ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูแ้ละจ าแนกขอ้บกพร่อง
ประเภทรทูะลุและไม่มขีอ้บกพรอ่ง 

 จากนัน้ทัง้ 3 พารามเิตอรด์งักล่าวขา้งตน้ถูกทวนสอบความถูกต้อง
ดว้ยภาพขอ้บกพร่องประเภทรทูะลแุละไม่มขีอ้บกพรอ่งจ านวน 10 ภาพ 
ที่ไม่ได้อยู่ในชุดการเรียนรู้และการทดสอบ จากตารางที่ 1 พบว่า
สถาปัตยกรรม VGG16 สามารถจ าแนกภาพขอ้บกพร่องประเภทรทูะลุ
และภาพไม่มขีอ้บกพร่องไดอ้ย่างถูกตอ้ง 100% 

ตารางที ่1 ผลการทวนสอบความถูกตอ้งดว้ยภาพขอ้บกพร่องประเภทรู
ทะลุและภาพไม่มขีอ้บกพร่อง 
ภาพทวนสอบ
ความถกูต้อง 

(10 ภาพ) 

ประเภท
ข้อบกพร่อง 

เวลา 
(นาที) 

ภาพท่ีได้จาก 
การทวนสอบ 

รทูะล ุ 9.45 

รทูะล ุ 9.89 

รทูะล ุ 9.38 

ไม่มี
ขอ้บกพรอ่ง 

9.32 

รทูะล ุ 9.69 

ไม่มี
ขอ้บกพรอ่ง 

9.41 

รทูะล ุ 9.38 

รทูะล ุ 9.49 

รทูะล ุ 9.39 

ไม่มี
ขอ้บกพรอ่ง 

9.56 

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

13



5. สรปุ
งานวจิยันี้ประยุกต์ใชก้ารเรยีนรูเ้ชงิลกึโดยเทคนิคโครงขา่ยประสาท

แบบคอนโวลูชนัดว้ยสถาปัตยกรรม VGG16 เพื่อใชจ้ าแนกขอ้บกพร่อง
ประเภทรูทะลุและไม่มีข้อบกพร่องของอะลูมิเนียมแผ่นรีด ใน
อุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความแม่นย าหรือความ
ผิดพลาดในการจ าแนกทัง้ภาพข้อบกพร่องประเภท(Hole) และไม่มี
ข้อบกพร่อง (None defect) ที่ใช้ภาพส าหรบัการเรยีนรู้ 420 ภาพ (รู
ทะลุ 210 ภาพ และไม่มีข้อบกพร่อง 210 ภาพ) คิดเป็น 70% ของ
จ านวนภาพทัง้หมด และภาพส าหรบัการทดสอบ 180 ภาพ (รูทะลุ 90 
ภาพ และไม่มีข้อบกพร่อง 90 ภาพ) คิดเป็น 30% ของจ านวนภาพ
ทัง้หมด ซึง่พบว่าอตัราการเรยีนรู ้0.1 จ านวนรอบของการเรยีนรู ้5 รอบ 
และความถี่ในการทดสอบ 5 รอบ เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ค่า
ความแม่นย าในการจ าแนกขอ้บกพร่อง 100% หรอืมคีวามผดิพลาดใน
การจ าแนกทัง้ภาพข้อบกพร่องประเภท(Hole) และไม่มีข้อบกพร่อง 
(None defect) 0% และใช้ภาพที่ไม่ได้อยู่ในชุดการเรียนรู้และการ
ทดสอบจ านวน 10 ภาพ ท าการทวนสอบความถูกต้อง ซึ่งพบว่า
สถาปัตยกรรม VGG16 สามารถจ าแนกภาพขอ้บกพร่องประเภทรทูะลุ
และภาพไม่มขีอ้บกพร่องได้อย่างถูกต้อง 100% ทัง้นี้คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้
จ าแนกภาพข้อบกพร่อง ในอุตสาหกรรมควรมีความเร็วในการ
ประมวลผลสงู 
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Defect Classification on BOPET Plastic Film with Convolutional Neural Network 
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บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนักระบวนการจ าแนกขอ้บกพร่องของฟิล์มพลาสตกิ BOPET ใชก้ารตรวจสอบดว้ยสายตาของพนกังาน เมือ่พนักงานท างาน

ตดิต่อกนัเป็นเวลานานท าใหเ้กดิความเมือ่ยลา้ ส่งผลใหเ้กดิการจ าแนกข้อบกพร่องผดิพลาด งานวจิยันี้น าเสนอเทคนิคโครงข่ายประสาทแบบคอน
โวลูชัน่ ด้วยโครงสร้าง VGG16 และโครงสร้าง Conv1 เพื่อเปรียบเทียบการจ าแนกข้อบกพร่องของฟิล์มพลาสติก BOPET ระหว่างภาพที่มี
ขอ้บกพร่องประเภทแมลง ฝุ่ น และเจล กบัภาพทีไ่มม่ขีอ้บกพร่อง ผลการทดลองพบว่าความแมน่ย าของโครงสรา้ง Conv1 มากกว่าความแมน่ย าของ
โครงสรา้ง VGG16 และเวลาของโครงสรา้ง Conv1 น้อยกว่าเวลาของโครงสรา้ง VGG16 ดงันัน้อตัราการเรยีนรูท้ี ่0.0001 จ านวนรอบของการเรยีนรู้
ที่ 500 และความถี่ในการทดสอบที่ 50 ของโครงสร้าง Conv1 เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ความแม่นย าสูงที่สุด และเวลาต ่าที่สุด นอกจากนี้
โครงสรา้ง Conv1 ยงัสามารถจ าแนกภาพทีไ่มม่ขีอ้บกพร่อง และภาพทีม่ขีอ้บกพร่องประเภทแมลง ฝุ่ น และเจล ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ค าส าคญั:  โครงขา่ยประสาทแบบคอนโวลชู ัน่, การจ าแนกขอ้บกพรอ่ง, ฟิลม์พลาสตกิ BOPET 

Abstract 
Currently, defect classification on the BOPET plastic film has been conducted by operators’ visual inspection. When the 

operators work for a long time, they are fatigue resulting in the misjudgement of human vision. This research presents VGG16 and Conv1 
architecture in Convolutional Neural Network for comparing defect classification of the BOPET plastic film between insect, dust and gel 
defects and none defect. The results show that the accuracy of Conv1 architecture is greater than that of VGG16 architecture, while the 
time of Conv1 architecture is less than that of VGG16 architecture therefore, initial learning rate at 0.0001, epoch at 500 and validation 
frequency at 50 of the Conv1 architecture are the suitable parameters that are the most accuracy and the least time. Moreover, Conv1 
architecture can correctly classify images without defects and with insect, dust and gel defects. 
Keywords:  Convolutional neural network, Defect classification, BOPET plastic film 
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1. บทน า
ฟิล์มพลาสตกิ BOPET เป็นแผ่นฟิล์มทีผ่ลติจากเมด็พลาสติกโพลี

เอสเตอร ์(Polyester) ซึง่เป็นวสัดุทีม่คีวามเหนียว ใส ยดืหยุ่น และโปร่ง
แสง สามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน ้ า ก๊าซ และไขมันได้ดี 
แผ่นฟิล์มพลาสตกิ BOPET ถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารส าหรบั
บรรจุภณัฑ์อาหาร อุตสาหกรรมการพมิพ์ส าหรบัพิมพ์ลวดลาย และ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าส าหรบัท าเทปกาวพนัสายไฟ  กระบวนการผลิต
แผ่นฟิล์มพลาสตกิ BOPET เป็นการผลติแบบต่อเนื่อง ซึ่งรดีแผ่นฟิล์ม
พลาสติก BOPET เป็นม้วนขนาดใหญ่ มีความกว้างสูงสุด 8,750 
มลิลเิมตร และความยาวสูงสุด 65,000 เมตร ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดมี
ขนาดทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความต้องการของลูกคา้ ประกอบด้วย 6 
ข ัน้ตอนหลกั คอื การหล่อ การดงึยดืตามแนวยาว การดงึยดืตามแนว
ขวาง การเขา้มว้นฟิลม์ การตดัฟิล์มตามขนาดทีล่กูคา้ต้องการ และการ
บรรจุหบีห่อ ในระหว่างกระบวนการดงึยดืตามแนวขวาง และการเขา้
มว้นฟิลม์ซึง่มกีารตรวจสอบขอ้บกพร่องดว้ยกลอ้ง 3 ประเภท ดงัรปูที ่1 
หากกล้องพบข้อบกพร่องบนแผ่นฟิล์ม กล้องจะบันทึกข้อมูลภาพ
ขอ้บกพร่อง จ านวน และขนาดของขอ้บกพร่อง และในกระบวนการตดั
ฟิล์ม พนักงานจะตรวจสอบขอ้บกพร่องจากลกัษณะของขอ้บกพร่องที่
กลอ้งบนัทกึภาพได ้จ านวน และขนาด เพือ่คดัแยกงานดแีละงานเสยี 

รปูที ่1 ประเภทขอ้บกพร่องทีต่รวจสอบดว้ยกลอ้ง 

 การตรวจสอบดว้ยพนักงานเป็นการตรวจสอบดว้ยสายตา และเป็น
การใช้ทกัษะในการจ าแนกข้อบกพร่อง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ เนื่องจากการตรวจสอบด้วยสายตาต้องการพนักงานที่มี
ทกัษะ และความช านาญมาก จึงจะสามารถจ าแนกข้อบกพร่องได้
ถูกตอ้ง อกีทัง้พนกังานมคีวามเมือ่ยลา้จากการเพ่งหน้าจอเป็นเวลานาน 
ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด  
 ในปัจจุบันนักวิจัยหลายท่านได้น าการตรวจจับและจ าแนก
ข้อบกพร่องด้วยคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) มาใช้แทนการ
ตรวจจบัดว้ยสายตามนุษย์ [1 – 2] และนิยมใชเ้ทคนิคโครงขา่ยประสาท
แบบคอนโวลูชัน่ (Convolutional Neural Network: CNN) เพื่อจ าแนก
ภาพวสัดุที่พื้นผิวเรียบ [2 – 12] และวัสดุพื้นผิวขรุขระ [13, 14] ใน
หลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กและโลหะ [2 – 10] 
อุตสาหกรรมผลิตแผง LCD และแผงโซลาเซลล์  [11, 12] และ
อุตสาหกรรมหนังสัตว์และพื้นผิวของผลไม้ [13, 14] เป็นต้น โดย
โครงสร้างของ CNN ที่น ามาใชใ้นการจ าแนกภาพประกอบด้วยหลาย
โครงสรา้งดว้ยกนัทัง้โครงสรา้งทีน่กัวจิยัเขยีนขึน้มาเอง เช่น โครงสรา้ง 

Convolution 3 ชัน้ ขนาดตวักรอง 5×5 และ Fully connected 1 ชัน้ [2] 
และโครงสร้างส าเร็จ เช่น SqueezeNet [3] ResNet [7]  VGGNet [8, 
10, 11, 14]  และ AlexNet [12, 13] ดงันัน้งานวจิยันี้ประยุกต์ใช้เทคนิค 
CNN ในการจ าแนกข้อบกพร่องประเภทแมลงของฟิล์มพลาสติก 
BOPET โดยใชโ้ครงสรา้ง VGG16 และ Convolution 1 ชัน้ จ านวน 64 
kernels ขนาดตัวกรอง  3×3 Max pooling ขนาด 2×2 และ  Fully 
connected 1 ชัน้  

2. วิธีการด าเนินงานวิจยั
วธิกีารด าเนินงานวจิยัเพื่อจ าแนกขอ้บกพร่องของฟิล์มพลาสติก

BOPET ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ การเตรียมภาพข้อบกพร่อง
(Image Preprocessing) การแยกคุณลักษณะ (Feature Extraction) 
และการจ าแนกภาพ (Image Classification) ดงัรปูที ่2  

รปูที ่2 ข ัน้ตอนการจ าแนกขอ้บกพรอ่งของฟิลม์พลาสตกิ BOPET 

2.1 การเตรียมภาพ 
 การเตรียมภาพ เป็นขัน้ตอนของการปรบัขนาดภาพให้มีขนาด 
224×224 พกิเซล เนื่องจากภาพทีน่ าไปใชก้บัโครงสรา้ง VGG16 ตอ้งมี
ขนาดภาพ 224×224 พกิเซล 

2.2 การแยกคณุลกัษณะ และการจ าแนกภาพ
 การแยกคุณลกัษณะ และการจ าแนกภาพ เป็นขัน้ตอนทีป่ระยุกต์ใช้
เทคนิค CNN ด้วยโครงสร้าง VGG16 ดังรูปที่  3 และโครงสร้าง 
Convolution 1 ชัน้ (Conv1) จ านวน 64 kernels ขนาดตัวกรอง 3×3 
Max pooling ขนาด 2×2 และ Fully connected 1 ชัน้ ดังรูปที่ 4 เพื่อ
แยกคุณลกัษณะและจ าแนกภาพทีม่ขีอ้บกพร่องประเภทแมลง ภาพทีม่ ี

เจล (GI) แมลง (II) ฝุ่ น (DI)
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ขอ้บกพร่องประเภทฝุ่ น ภาพทีม่ขีอ้บกพร่องประเภทเจล และภาพทีไ่ม่
มขีอ้บกพร่อง 

รปูที ่3 โครงสรา้ง VGG16 

รปูที ่4 โครงสรา้ง Conv1 

 โครงสร้าง VGG16 ประกอบด้วย Convolution 5 ชัน้ โดยชัน้ที่ 1 
และ2 ท าการ Convolution 2 รอบ ชัน้ที ่3 4 และ5 ท าการ Convolution 
3  รอบ ขนาดตัวกรอง  3×3 Max pooling ขนาด  3×3 และ  Fully 
connected 3 ชัน้ ส่วนโครงสรา้ง Conv1 ประกอบด้วย Convolution 1 
ชัน้ จ านวน 64 kernels ขนาดตัวกรอง 3×3 Max pooling ขนาด 2×2 
และ Fully connected 1 ชัน้ 

3. การศึกษาพารามิเตอรท่ี์เหมาะสมต่อค่าความ
แม่นย าและเวลา 
 การศกึษาพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมต่อค่าความแมน่ย าและเวลา เพื่อ
จ าแนกระหว่างภาพที่มีข้อบกพร่องประเภทแมลง และภาพที่ไม่มี
ข้อบกพร่อง เนื่องจากข้อบกพร่องประเภทแมลงมีความส าคัญกับ
ผลิตภณัฑ์ชนิดบรรจุภณัฑ์ ดงันัน้จงึเลือกศกึษาภาพที่มขีอ้บกพร่อง
แมลง ซึ่งมภีาพส าหรบัการเรยีนรู้จ านวน 107 ภาพคดิเป็นร้อยละ 70 
และภาพส าหรบัการทดสอบจ านวน 45 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 30 การ
จ าแนกภาพข้อบกพร่องขึ้นอยู่ก ับ 3 ปัจจัย ได้แก่ อัตราการเรียนรู้ 

(Initial learning rate) จ านวนรอบของการเรยีนรู้ (Epoch) และความถี่
ในการทดสอบ (Validation frequency) 

3.1 การศึกษาอตัราการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อค่าความแม่นย าและ
เวลา 
 งานวจิยันี้พจิารณาอตัราการเรยีนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดบั คอื 
0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1 และ 1 และปัจจัยควบคุม (จ านวน
รอบของการเรียนรู้ที่ 100 และความถี่ในการทดสอบที่ 50) ซึ่งแต่ละ
ระดบัท าซ ้า 3 ครัง้ จากตารางที่ 1 พบว่าส าหรบัโครงสร้าง VGG16 
อตัราการเรยีนรูม้ผีลต่อความแม่นย า และเวลา นัน่หมายความว่าอตัรา
การเรยีนรู้เพิ่มขึ้นจาก 0.00001 ถึง 0.001 ท าให้ความแม่นย าเพิม่ขึ้น
แต่อตัราการเรยีนรู้เพิ่มขึ้นจาก 0.001 ท าให้ความแม่นย าลดลง และ
เวลาเพิม่ขึน้เลก็น้อย ส าหรบัโครงสรา้ง Conv1 อตัราการเรยีนรูม้ผีลต่อ
ความแม่นย า และเวลา นัน่หมายความว่าอตัราการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ท าให้
ความแมน่ย าลดลง และเวลาลดลง อนัเนื่องมากจากอตัราการเรยีนรูค้อื
ค่าที่ใช้ปรบัระดบัความเร็วการเรยีนรู ้เมื่ออตัราการเรยีนรู้มคี่ามากท า
ใหเ้รยีนรู้เรว็ แต่จะจ าเพาะเจาะจงกบัขอ้มลูที่สอนตวัล่าสุดมากเกนิไป 
ส่งผลใหค้่าความแมน่ย าต ่ากว่าอตัราเรยีนรูท้ีม่คี่าน้อย ดงันัน้งานวจิยันี้
พจิารณาความแม่นย าของอตัราการเรยีนรู้ ที ่0.001 และ 0.0001 เป็น
ค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ความแม่นย าสูงที่สุด ส าหรับโครงสร้าง 
VGG16 และโครงสรา้ง Conv1 ตามล าดบั   

ตารางที ่1 ผลการทดลองอตัราการเรยีนรู ้
อตัรา
การ
เรียนรู้ 

โครงสร้าง VGG16 โครงสร้าง Conv1 
ความ

แม่นย า (%) 
เวลา
(นาที) 

ความ
แม่นย า (%) 

เวลา
(นาที) 

0.00001 58.5 132.49 94.96 2.11 
0.0001 71.1 130.47 98.44 2.10 
0.001 99.06 129.02 78.63 2.07 
0.01 66.04 123.41 75.79 2.05 
0.1 34.73 107.29 70.77 2.03 
1 34.73 101.49 63.85 2.00 

3.2 การศึกษาจ านวนรอบของการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อค่าความ
แม่นย าและเวลา 
 งานวจิยันี้พจิารณาจ านวนรอบของการเรยีนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 
ระดบั คอื 100 200 300 400 500 และ 600 และปัจจยัควบคุม (อัตรา
การเรยีนรูท้ี ่0.001 ของโครงสรา้ง VGG16 และ 0.0001 ของโครงสรา้ง 
Conv1 และความถี่ในการทดสอบ ที่ 50) ซึ่งแต่ละระดบัท าซ ้า 3 ครัง้ 
จากตารางที่ 2 พบว่าส าหรบัโครงสร้าง VGG16 จ านวนรอบของการ
เรียนรู้ไม่มีผลต่อความแม่นย า แต่มีผลต่อเวลา นัน่หมายความว่า
จ านวนรอบของการเรียนรู้เพิ่มขึ้นท าให้ความแม่นย าคงที่ ส าหรับ
โครงสร้าง Conv1 จ านวนรอบของการเรยีนรู้ค่อนขา้งไม่มผีลต่อความ
แม่นย า แต่มผีลต่อเวลา นัน่หมายความว่าจ านวนรอบของการเรยีนรู้
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เพิ่มขึ้นท าให้ความแม่นย าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเวลา เพิ่มขึ้น อัน
เนื่องมาจากจ านวนรอบของการเรียนรู้ เมื่อมคี่ามากจะท าให้เกดิการ
เรยีนรู้ซ ้าหลายรอบส่งผลค่าความแม่นย าสูงขึ้น และเวลาเพิม่ขึ้นด้วย 
ดงันัน้งานวจิยันี้พจิารณาความแม่นย าของจ านวนรอบของการเรยีนรูท้ี ่
100 และ 500 สงูทีสุ่ด เวลาการประมวลผลน้อยทีสุ่ด ส าหรบัโครงสรา้ง 
VGG16 และโครงสรา้ง Conv1 ตามล าดบั 

ตารางที ่2 ผลการทดลองจ านวนรอบของการเรยีนรู ้
จ านวน
รอบของ
การเรียนรู้ 

 โครงสร้าง VGG16 โครงสร้าง Conv1 
ความ

แม่นย า (%) 
เวลา
(นาที) 

ความ
แม่นย า (%) 

เวลา
(นาที) 

100 99.06 129.14 97.50 2.11 
200 99.06 257.45 97.83 4.09 
300 99.06 384.19 98.70 6.04 
400 99.06 526.58 99.07 7.53 
500 99.06 633.09 99.70 8.59 
600 99.06 778.17 99.70 10.14 

3.3 การศึกษาความถ่ีในการทดสอบท่ีเหมาะสมต่อค่าความ
แม่นย าและเวลา 
 งานวจิยันี้พจิารณาความถีใ่นการทดสอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดบั 
คอื 50 100 150 200 250 และ 300 และปัจจยัควบคุม (อตัราการเรยีนรู้
ที่ 0.001 ของโครงสร้าง VGG16 และ 0.0001 ของโครงสร้าง Conv1 
และจ านวนรอบของการเรยีนรูท้ี ่100 ของโครงสรา้ง VGG16 และ 500 
ของโครงสร้าง Conv1) ซึ่งแต่ละระดับท าซ ้า 3 ครัง้ จากตารางที่ 3 
พบว่าส าหรบัโครงสร้าง VGG16 ความถี่ในการทดสอบมผีลต่อความ
แมน่ย า และเวลา นัน่หมายความว่าความถีใ่นการทดสอบเพิม่ขึน้ ท าให้
ความแมน่ย า และเวลาเปลีย่นแปลงเลก็น้อย ส าหรบัโครงสรา้ง Conv1 
ความถีใ่นการทดสอบมผีลต่อความแม่นย า และเวลา นัน่หมายความว่า
ความถีใ่นการทดสอบเพิม่ขึน้ท าใหค้วามแม่นย า และเวลาเปลีย่นแปลง
เล็กน้อย อันเนื่องมาจากค่าความถี่ในการทดสอบ คือความถี่ที่ใช้
ทดสอบขอ้มลูภาพส าหรบัการทดสอบ เมือ่ภาพทีใ่ชท้ดสอบเป็นภาพชุด
เดิมจึงไม่ค่อยส่งผลกับค่าความแม่นย า และเวลา ดังนัน้งานวิจัยนี้
พิจารณาความแม่นย าของความถี่ในการทดสอบที่ 50 เป็นค่าที่
เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ความแม่นย าสูงที่สุด เวลาการประมวลผลน้อย
ทีสุ่ด ส าหรบัโครงสรา้ง VGG16 และโครงสรา้ง Conv1 

ตารางที ่3 ผลการทดลองความถีใ่นการทดสอบ 
ความถ่ีใน
การ
ทดสอบ 

โครงสร้าง VGG16 โครงสร้าง Conv1 
ความ

แม่นย า (%) 
เวลา
(นาที) 

ความ
แม่นย า (%) 

เวลา
(นาที) 

50 99.06 131.49 99.70 8.30 
100 99.06 132.01 99.70 8.44 
150 94.30 132.02 99.37 8.35 
200 99.06 131.53 99.40 8.71 
250 94.30 131.58 99.40 8.46 
300 99.06 132.01 99.37 8.55 

 จากการหาค่าพารามเิตอร์ทีเ่หมาะสมของโครงสรา้ง VGG16 และ 
Conv1 ดังตารางที่ 3 พบว่าค่าความแม่นย าของโครงสร้าง Conv1 
มากกว่าความแม่นย าของโครงสร้าง VGG16 และเวลาของโครงสร้าง 
Conv1 น้อยกว่าเวลาของโครงสรา้ง VGG16 ดงันัน้งานวจิยันี้พจิารณา
โครงสรา้ง Conv1 ในการยนืยนัผล 

4. การยืนยนัผล
การยนืยนัผลเป็นขัน้ตอนทีต่รวจสอบความถูกต้องของการเรยีนรู้

ของเทคนิค CNN โดยการตรวจสอบภาพ 4 ประเภท ไดแ้ก่ ภาพทีไ่ม่มี
ขอ้บกพร่อง ภาพที่มขีอ้บกพร่องประเภทแมลง ภาพที่มขีอ้บกพร่อง
ประเภทเจล และภาพทีม่ขีอ้บกพร่องประเภทฝุ่ น ซึ่งมภีาพส าหรบัการ
เรียนรู้ของข้อบกพร่องประเภทแมลงจ านวน 37 ภาพ ข้อบกพร่อง
ประเภทเจลจ านวน 126 ภาพ ขอ้บกพร่องประเภทฝุ่ นจ านวน 84 ภาพ 
และภาพทีไ่ม่มขีอ้บกพร่องจ านวน 70 ภาพ รวมทัง้หมด 317 ภาพคดิ
เป็นรอ้ยละ 70 ภาพส าหรบัการทดสอบของขอ้บกพร่องประเภทแมลง
จ านวน 15 ภาพ ขอ้บกพร่องประเภทเจลจ านวน 54 ภาพ ขอ้บกพร่อง
ประเภทฝุ่ นจ านวน 36 ภาพ และภาพที่ไม่มขี้อบกพร่องจ านวน 30 
ภาพ รวมทัง้หมด 135 ภาพคิดเป็นร้อยละ 30 และภาพที่น ามาใช้
ตรวจสอบความถูกตอ้งไม่ไดอ้ยู่ในชุดการเรยีนรูแ้ละทดสอบประเภทละ 
3 ภาพ รวมทัง้หมด 12 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพก าหนดอตัราการเรยีนรู้ที่ 
0.0001 จ านวนรอบของการเรยีนรูท้ี่ 500 และความถี่ในการทดสอบที่ 
50 ทีไ่ดม้าจากผลการทดลองในหวัขอ้ 3.1 – 3.3 
 จากตารางที ่4 พบว่าโครงสรา้ง Conv1 สามารถจ าแนกภาพทีไ่ม่มี
ขอ้บกพร่อง และภาพที่มขี้อบกพร่องประเภทแมลง ฝุ่ น และเจล ได้
อย่างถูกตอ้ง 

5. สรปุผล
งานวิจยันี้ประยุกต์ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน่

(Convolution Neural Network : CNN) เพื่อจ าแนกข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก BOPET โดยการเปรียบเทียบโครงสร้าง 
VGG16 และ Conv1 ผลการทดลอง พบว่าค่าความแม่นย า (99.70%) 
ของโครงสร้าง Conv1 สูงกว่าความแม่นย า (99.06%) ของโครงสร้าง 
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VGG16 แต่เวลา (8.30 นาที) ของโครงสร้าง Conv1 น้อยกว่าเวลา 
(131.49 นาท)ี ของโครงสรา้ง VGG16 ดงันัน้อตัราการเรยีนรูท้ี ่0.0001 
จ านวนรอบของการเรยีนรูท้ี ่500 และความถี่ในการทดสอบที ่50 ของ
โครงสร้าง Conv1 เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ท าใหค้วามแม่นย าสูงทีสุ่ด 
และเวลาต ่าทีสุ่ด นอกจากนี้โครงสรา้ง Conv1 สามารถจ าแนกภาพทีไ่ม่
มขีอ้บกพร่อง และภาพทีม่ขีอ้บกพร่องประเภทแมลง ฝุ่ น และเจล ได้
อย่างถูกตอ้ง 

ตารางที ่4 ผลการทดสอบของการจ าแนกขอ้บกพร่อง 

เอกสารอ้างอิง 

[1] G. M. Atiqur Rahaman and Md. Mobarak Hossain. 2009. 
Automatic Defect Detection and Classification Technique from 
Image : A Special Case using Ceramic Tiles. International 
Journal of Computer Science and Information (IJCSIS) 
Security, Vol. 1, No. 1, May 2009. 

[2] Di Liu and Qinghua Li. 2015. Research and Realization of 
Aluminum Plate Surface Defects Classification Based on a 
Combination of BP Neural Network and SVM. International 
Conference on Chemical, Material and Food Engineering. 

[3] Guizhong Fu, Peize Sun and Wenbin Zhu et al. 2019. A deep-
learning-based approach for fast and robust steel surface 
defects classification. Optics and Lasers in Engineering 
Volume 121, October 2019, Pages 397-405. 

[4] Shiyang Zhou, Youping Chen and Dailin Zhang et al. 2017. 
Classification of surface defects on steel sheet using 
convolutional neural networks. Materiali in tehnologije / 
Materials and technology 51. 

[5] Jonathan Masci, Ueli Meier and Dan Ciresan et al. 2012. Steel 
Defect Classification with Max-Pooling Convolutional Neural 
Networks. World Congress on Computational Intelligence 
WCCI 2012. 

[6] Min Su Kim, Taesu Park and  PooGyeon Park. 2 0 1 9 . 
Classification of Steel Surface Defect Using Convolutional 
Neural Network with Few Images. Asian Control Conference 
(ASCC) Kitakyusyu International Conference Center Japan, 
June 9-12, 2019. 

[7] Yu He, Kechen Song, Qinggang Meng and Yunhui Yan. 2020. 
An End-to-End Steel Surface Defect Detection Approach via 
Fusing Multiple Hierarchical Features. IEEE Transactions on 
Instrumentation and Measurement, vol. 69, No. 4, April 2020. 

[8] Di He, , Ke Xu and Peng Zhou. 2019. Defect detection of hot 
rolled steels with a new object detection framework called 
classification priority network. Computers & Industrial 
Engineering Volume 128, February 2019, Pages 290-297. 

[9] Jong Pil Yun, Woosang Crino Shin and Gyogwon Koo et al. 
2020. Automated defect inspection system for metal surfaces 
based on deep learning and data augmentation. Journal of 
Manufacturing Systems Volume 55, April 2020, Pages 317-
324. 

[10] He Di, Xu Ke and Zhou Peng et al. 2019 . Surface defect 
classification of steels with a new semi-supervised learning 
method. Optics and Lasers in Engineering Volume 117, June 
2019, Pages 40-48. 

ภาพ ประเภทข้อบกพร่อง ภาพท่ีได้จากการยืนยัน เวลา (นาที)

ไม่มีข้อบกพรอง (No) 22.44

แมลง (II) 22.53

ไม่มีข้อบกพร่อง (No) 24.4

ไม่มีข้อบกพร่อง (No) 24.54

แมลง (II) 23.36

แมลง (II) 23.18

ฝุ่น (DI) 23.3

ฝุ่น (DI) 23.04

ฝุ่น (DI) 23.21

เจล (GI) 23.3

เจล (GI) 24.17

เจล (GI) 25.17

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

19



[11] Myeongso Kim, Minyoung Lee and Minjeong An et al. 2019. 
Effective automatic defect classification process based on CNN 
with stacking ensemble model for TFT-LCD panel. Journal of 
Intelligent Manufacturing (2020) 31:1165–1174. 

[12] Imad Zyout and Abdulrohman Qatawneh. 2020. Detection of 
PV Solar Panel Surface Defects using Transfer Learning of the 
Deep Convolutional Neural Network. 

[13] Sri Winiarti, Adhi Prahara and Murinto et al. 2018. Pre-Trained 
Convolutional Neural Network for Classification of Tanning 
Leather Image. International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications, Vol. 9, No. 1, 2018. 

[14] Shaohua Wan and Sotirios Goudos. 2020. Faster R-CNN for 
multi-class fruit detection using a robotic vision system. 
Computer Networks Volume 168, 26 February 2020, 107036. 

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

20



การออกแบบและพฒันาประตมูว้นควบคมุด้วยมอืเป็นประตมูว้นอตัโนมติับนฐานไอโอที 
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บทคดัย่อ 
ประตูม้วนมกีารใช้งานเป็นจ านวนมากกบับ้านเรอืน อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารในสถาบนัศกึษา โดยเป็นประตู

มว้นทีค่วบคุมการเปิด-ปิดดว้ยมอืทีม่กีารรกัษาความปลอดภยัดว้ยวธิกีารลอ็กกุญแจ สแกนลายนิ้วมอืทีก่ล่องปุ่ มควบคุม หรอืใชร้โีมทคอนโทรล ซึง่
บุคคลทีเ่ปิด-ปิดไดจ้ าเป็นตอ้งอยูใ่นพืน้ทีห่รอืบรเิวณทีต่ดิตัง้ประตู ประตูมว้นแบบปัจจุบนัไมม่กีารลงบนัทกึขอ้มลูและการแจง้เตอืนการเปิด-ปิดประตู 
อกีทัง้ยงัไม่สามารถก าหนดเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ เนื่องจากการใช้ระบบควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการทางเขา้ -ออกอาคารต่าง ๆ ทีม่ ี
ทรพัยส์นิถอืเป็นสิง่ส าคญั งานวจิยันี้จงึน าเสนอการออกแบบและพฒันาการประยุกต์เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่หรอืไอโอทที าใหร้ะบบประตู
มว้นแบบเดมิเป็นประตูมว้นทีม่กีารเชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ตและตวัรบัรู้ทีส่ามารถตดิตาม ควบคุม ลงบนัทกึและแจง้เตอืนการเปิ ด-ปิดบน
ฐานไอโอทโีดยบุคคลและแจง้เตอืนด้วยแอปพลเิคชนัไลน์ ผลการศกึษาวจิยักลุ่มตวัอย่าง 20 คน พบว่า ระดบัความพงึพอใจ 1) ด้านการออกแบบ
สว่นต่อประสานผูใ้ชอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คา่เฉลีย่ 4.30 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.56 2) ความน่าเชือ่ถอืและประโยชน์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คา่เฉลีย่ 
4.35 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.65 และ 4) ดา้นสะดวกต่อการใชเ้ทยีบกบัระบบเดมิอยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลีย่ 4.25 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.65 สรุป
ผลการวจิยัว่า ระบบนี้ท าใหเ้กดิความปลอดภยัต่อการใชง้าน ใชง้านง่าย สะดวกรวดเรว็ และตดิตามการใชง้าน มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลมาวเิคราะหแ์ละ
สรุปผลขอ้มลูออกมาบนแพลตฟอรม์ และรายงานผลสง่ผลใหม้คีวามปลอดภยัแบบทนัท ี
ค าส าคญั:  ประตูมว้น ไอโอท ีแอปพลเิคชนั ตวัรบัรู ้อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ 

Abstract 
Roller shutter door is commonly employed and built in residences, shop houses, industrial factories, and education institutions. 

The regular roller shutter door is controlled and secured manually by either locking, fingerprint scanning, or utilizing remote control, all of 
which require the authorized individuals to be at the roller shutter. The traditional roller shutter also lacks of the ability to keep an opening 
and closing records, send notifications, and be automatically controlled by time scheduling. Since utilizing the efficient control system to 
manage the entrance of the buildings in which valuable assets are located is mandatory, this study introduces the design and development 
of application of Internet of Thing (IoT) which enhances the traditional roller shutter door and makes it automatic. The improvement is 
made by connecting the regular roller to sensors and enabling it to communicate via the internet. This allows the automatic shutter to be 
monitored, controlled online, keep its records on IoT, and send opening and closing notifications to authorized persons via Line. The test 
results from a sample of 20 individuals revealed that satisfaction in terms of user interface is at the highest level at the average score of 
4.30 and 0.56 standard deviation. The reliability and utility level is also at the highest level with average score of 4.25 and 0.65 standard 
deviation. The system convenience, compared to the traditional one, is at high level with average of 4.25 and 0.65 standard deviation. In 
conclusions, this system provides more security, ease of access, promptness, and a track of activities which can be analyzed, summarized 
and displayed on the platform. This greatly increases the security and allows suspicious activities to be handled abruptly.  
Keywords:  Roller shutter door, IoT, Application, Sensor, Internet of Things
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1. บทน า
ประตูม้วนได้รบัการเผยแพร่มานานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 [1] โดย

บรษิทัโรลเฟลซ เนเดอร์แลนด์ (Rolflex Nederland) ได้น าเสนอไวจ้น
ปัจจุบนัระบบประตูมว้นม ี3 ระบบในการเปิด-ปิดคอื มอืดงึ รอกโซ่ และ
ประตูมว้นไฟฟ้าซึง่มคีวามเหมาะสมกบัการใชง้านแตกต่างกนัไปแต่สิง่
ส าคญัประการหนึ่งคอื เรื่องการรกัษาความปลอดภยัในการเปิด-ปิด
ประตูม้วนเขา้ออกอาคารหรอืสถานทีจ่ าเป็นต้องเกบ็บนัทกึการไวเ้พือ่
ประตูมว้น โดยขัน้ตอนการเปิด-ปิดประตูมว้นเดมิมขี ัน้ตอนดงันี้ 

1) ไขกุญแจกล่องปุ่ มควบคุมส าหรบัเปิด-ปิดประตูมว้นปกตจิะม ี3
ปุ่ ม คอื ปุ่ มเปิด ปุ่ มหยุด และปุ่ มปิด 

2) เมื่อกดปุ่ มสัง่งานประตูมว้นแลว้รอจนกว่าใหไ้ดร้ะดบัเปิด-ปิดที่
ตอ้งการสามารถกดปุ่ มหยุดตามตอ้งการ 

3) ล็อคกุญแจกล่องควบคุมปุ่ มส าหรับเปิด-ปิดประตูม้วน ซึ่ง
กระบวนการเปิด-ปิดประตูมว้นเดมิดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 ข ัน้ตอนการเปิด-ปิดประตูมว้นเดมิ 

 อีกประการที่ส าคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานประตูใน
ขัน้ตอนการเปิด-ปิดที่อาจคาดไม่ถึงหรือผู้ใช้ไม่ได้ค านึกถึงความ
ปลอดภยัคอื ต าแหน่งการตดิตัง้กล่องปุ่ มควบคุม การกดปุ่ มเปิด-ปิด
จากภายในและภายนอกประตูมว้นทีต่ าแหน่งใกล้กบัต าแหน่งบานประตู
และอกีประการกดปุ่ มเปิดปิดประตูจากปุ่ มควบคุมภายในเนื่องจากไม่
อยากจะไขกุญแจลอ็กกล่องควบคุมปุ่ มดา้นหน้าประตูจุดนี้อยากเป็นจุด
ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุทีไ่มไ่ดค้าดคดิกเ็ป็นไดด้งัรปูที ่2 

รปูที ่2 ลกัษณะการกดปุ่ มปิดภายในเมือ่ตอ้งการเปิดปิดประตู 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
การพฒันาอุปกรณ์ทีท่ างานอยู่บนเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตของสรรพ

สิง่นัน้ตอ้งใชม้สีว่นประกอบ 3 สว่น ดงัรปูที ่2 
 2.1 สรรพสิ่งที่มีเครือข่ายตัวรับรู้และตัวกระตุ้น  (Things with 
networked Sensors and Actuators) ส่วนนี้เป็นส่วนของอุปกรณ์ทีอ่ยู่
บนสรรพสิง่ (Things) เช่น ตวัรบัรู้ (Sensors) ตวักระตุ้น (Actuators) 
และตัวควบคุมขนาดเล็กแบบไร้สาย (Wireless Microcontroller) ที่
เชือ่มต่อเครอืขา่ยสามารถออกสูอ่นิเทอรเ์น็ตไดโ้ดยตวัควบคุมขนาดเลก็
นี้จะมกีารโปรแกรมเฟิรม์แวรไ์ว ้(Firmware) [2] เพือ่ใหส้ามารถควบคุม 
รบั-สง่ขอ้มลูจากตวัรบัรูห้รอืตวักระตุน้ได้ 
 2.2 สารสนเทศดิบและการเก็บข้อมูลที่ประมวลผล  (Raw 
Information and Processed Data Storage)  นี้ เ ป็นส่วนประกอบที่
ส าคญัอกีส่วนหนึ่งเพราะหากไม่มกีารจดัเก็บสารสานเทศหรอืข้อมูล
ระบบกจ็ะไม่สามารถน าประโยชน์ต่าง ๆ จากสารสนเทศหรอืขอ้มูลมา
ใช้ในภายหลงัได้ ดงันัน้เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่จะมกีาร
จดัเกบ็สารสนเทศหรอืขอ้มลูเป็นหลกั 
 2.3 เครือ่งมอืการวเิคราะหแ์ละค านวณ (Analytical and Computing 
Engines) ในส่วนประกอบสุดทา้ยนี้จะเป็นการน าสารสนเทศหรอืขอ้มลู
ที่ถูกจัดเก็บเป็นจ านวนมากมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์และ
ประมวลผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการน า เทคโนโลยี
อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่มาใชง้าน 

รปูที ่3 แผนภาพแสดงการโตต้อบสว่นประกอบของอนิเทอรเ์น็ต [3] 

3. ศึกษาและวิเคราะหค์วามต้องการระบบ
3.1 การออกแบบระบบการท างานใหม ่
 จากการวเิคราะหปั์ญหาในระบบการท างานของของประตูมว้นเดมิ
พบปัญหาเรื่องดงันี้  1) การลมืกุญแจกล่องปุ่ มควบคุม  2) การเปิด-ปิด
ประตูผูดู้แลอาคารเรยีนในเวลานอกราชการให้กบัผูใ้ชอ้าคารเรยีน  3) 
การปิดประตูจากปุ่ มควบคุมภายในขณะจะออกจากอาคารเรยีน  4) การ
ตรวจสอบสถานการณ์เปิดประตูคา้งไวใ้นเวลาต่าง ๆ  5) การแจง้เตอืน
เมื่อมกีารเปิด-ปิด และ 6) การตรวจสอบขอ้มูลการเปิด-ปิดประตูม้วน
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ยอ้นหลงั เนื่องมาจากไมม่รีะบบการจดัเกบ็ฐานขอ้มลู ขาดการเชือ่มโยง
ของขอ้มูล ไม่มกีารเชื่อมต่อเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตประตูม้วนส่งผลให้
ประตูมว้นเดมิไม่สามารถควบคุมการท างานและตรวจสอบสถานะแบบ
ทุกททีุกเวลาได้ ดงันัน้จงึมกีารศกึษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
น าและประยุกต์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of 
Things : IoT) เพื่อท าให้ประตูม้วนแบบเดมิท างานอยู่บนอนิเทอร์เน็ต
ได้ เช่น การควบคุมจากทุกทีทุกเวลา การแจ้งเตือน การตรวจสอบ
สถานะและการตรวจสอบขอ้มลูยอ้นหลงัโดยการจดัท าระบบการจดัการ
ฐานข้อมูลการท างานของระบบใหม่ด้วยการออกแบบกระแสข้อมูล 
(Data Flow) ของขอ้มลูระบบงานใหม ่
 จากแผนภาพกระแสขอ้มลูของระบบงานใหม่ไดท้ าการพฒันาระบบ
การจัดการฐานข้อมูล โดยสร้างฐานข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลให้มี
ความสมัพนัธก์นัและรองรบัการท างานระหว่างบุคคลและเครื่องจกัรกล
ดงัรปูที ่4 

รปูที ่4 กระแสขอ้มลูของระบบประตูมว้นอตัโนมตับินฐานไอโอท ี

 หมายเลข 1) ขา่ยงานบรเิวณเฉพาะทอ้งถิน่ (Local Area Network, 
LAN) เป็นระบบเครือข่ายที่มีการสื่อสารภายในพื้นที่ที่ไม่กว้าง เช่น 
บรเิวณอาคาร ภายในมหาวทิยาลยั หรอืโรงงาน เป็นตน้ การรบั-สง่จะมี
ความเรว็สงูท าใหอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครอืขา่ยท างานรว่มกนัไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ รวมถงึตวัควบคุมขนาดเล็กแบบไร้สายจะเชื่อมต่ออยู่
กบัเครือข่ายไร้สาย (WiFi) โดยอุปกรณ์ตัวรบัรู้และตัวกระตุ้นจะถูก
ควบคุมผ่านเครอืขา่ยไร้สายนี้ซึ่งการสื่อสารภายนอกหรอือนิเทอรเ์น็ต
ถูกก าหนดด้วยการตัง้ค่าหรอืโครงแบบ (Configuration) ผ่านช่องทาง
ของอุปกรณ์เราเตอร์ (Router) ที่ถูกก าหนดหรืออนุญาตให้ข่ายงาน
บรเิวณเฉพาะท้องถิน่สามารถเชื่อมต่อสู่อนิเทอร์เน็ตด้วยเลขทีอ่ยู่ไอพี
( Internet Protocol Address,  IP Address) ที่นิยมว่าประตูทางออก
อนิเทอรเ์น็ต (Internet Gateway) และส าหรบัประตูทางออกอนิเทอรเ์น็ต
ของสรรพสิง่ (Internet of Things Gateway, IoT Gateway) ในงานวจิยั
นี้จะอาศยัตวักระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point, AP) เป็นหลกั 
 หมายเลข 2) อนิเทอร์เน็ต (Internet) เป็นตวักลางการเชื่อมโยง
ระหว่างผูใ้ชก้บัอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีส่ าคญัท าใหส้ื่อสารกนัได้ทุกททีุกเวลา
เพยีงเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตกส็ามารถเขา้ถงึสารสนเทศได ้

3.2 การออกแบบสรรพส่ิงท่ีมีเครือข่ายตวัรบัรู้และตวักระตุ้น 
การออกแบบสรรพสิง่ของงานวจิยันี้ดงัรปูที ่5 

รปูที ่5 สรรพสิง่ทีม่เีครอืขา่ยตวัรบัรูแ้ละตวักระตุน้ของงานวจิยั 

ซึง่มสีว่นประกอบดว้ยกนั 3 สว่น ดงันี้ 

3.2.1 ตวัควบคมุขนาดเลก็แบบไร้สาย 
 ส่วนนี้ถอืว่าเป็นสมองทีส่ าคญัในการรบั-ส่งขอ้มูลและตดัสนิใจบ้าง
อย่างในขณะรบัขอ้มลูจากตวัรบัรูส้ าหรบังานวจิยันี้ตวัควบคุมขนาดเลก็
แบบไรส้ายพลงังานต ่า (Low Power) รุน่ ESP8266-12F ดงัรปูที ่5 

รปูที ่5 ตวัควบคุมขนาดเลก็แบบไรส้ายพลงังานต ่าในงานวจิยั 

3.2.2 ตวัรบัรู้ขดัจงัหวะด้วยแสง (Opto Interrupter Sensor) 
 ตวัรบัรู้นี้จะคอยรบัรูชุ้ดเฟืองขบัทีอ่ยู่ตรงต าแหน่งการเปิด-ปิดของ
ประตูม้วนเพื่อลดการปรบัแต่งวงจรไฟฟ้าภายในของชุดขบัมอเตอร์
ไฟฟ้าโดยการใชว้ธินีี้ถอืวา่เป็นวธิปีรบัปรุงคุณภาพโดยไม่เปลีย่นสถาพ
ของเดมิเพยีงเพิม่ใหอ้จัฉรยิะขึน้ดว้ยตวัรบัรู้ดงัรปูที ่6 
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รปูที ่6 การรบัรูต้ าแหน่งเปิด-ปิดประตูดว้ยตวัรบัรูข้ดัจงัหวะดว้ยแสง 

3) ส่วนเฟิรม์แวรเ์ป็นส่วนทีส่รา้งล าดบัการท างานใหก้บัตวัควบคุม
ขนาดเลก็แบบไรส้ายโดยงานวจิยัมนีี้มขี ัน้ตอนวธิ ี(Algorithm) ดงันี้ 

Algorithm 1 Automatic Roller Shutter Door based on IoT 

3.2 การออกแบบแอปพลิเคชนั (Application) 
 แอปพลเิคชนัเป็นส่วนส าคญัส าหรบัผู้ใช้ทีส่ามารถสัง่การควบคุม
และตดิตามสถานะการท างานของประตูมว้น แต่จะถูกออกแบบมาให้มี
การควบคุมความปลอดภยัการเขา้ใชร้ะบบด้วยเช่นกนั นัน่หมายความ
ว่าผูใ้ช้งานจะสามารถเขา้ใช้งานได้กต็่อเมื่อผ่านการอนุมตักิารใช้งาน
จากผู้ดูแลระบบที่ได้ร ับมอบหมายโดยแอปพลิเคชันมีข ัน้ตอนการ
สือ่สารขอ้มลูกนักบัโหนดเรด (NodeRed) และตวัควบคุมขนาดเลก็แบบ
ไรส้าย ESP8266-12F ดงัรปูที ่7 

ESP8266-12E Node-Red
Send publish, node1online
Payload = online

Receive publish, node1online
Payload = online

Receive, Topic = sw
Payload = 3

Send, Topic = sw
Payload = 3

Send, Publish  = cur1 
Payload = 0

Receive, Publish  = cur1
Payload = 0

Send, Publish = starelay1 
Payload = 0

Receive, Publish = starelay1 
Payload = 0

รปูที ่7 การสือ่สารระหวา่งสรรพสิง่กบัแอปพลเิคชนั 

        

                       

         == True

   

   

                     MQTT

         == True

   

   

Client Loop

callback (topic, payload, length)

openState, closeState

openState==1 and
closeState==0

   

   

State = “close”

State = “open”

callback (topic, payload, length)

payload == ‘1’    

            

payload == ‘2’

   

   

payload == ‘1’

           
           

         

   

        

return
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4. ผลการทดลอง
การออกแบบการออกแบบและพฒันาประตูมว้นควบคุมดว้ยมอืเป็น

ประตูมว้นอตัโนมตับินฐานไอโอทีทีม่เีครอืขา่ยตวัรบัรูแ้ละตวักระตุ้นท า
ให้มคีวามปลอดภยั สะดวกต่อการใช้งานรวมถงึสามารถตดิตัง้ ใช้งาน
จรงิไดด้งัรปูที ่8 และรปูที ่9 

รปูที ่8 การต่อประสานอุปกรณ์ของงานวจิยั 

รปูที ่9 การตดิตัง้ใชง้านจรงิ 

 ส่วนของแอปพลิเคชนัจะสามารถท าให้ประสทิธภิาพการติดตาม
การใช้งานสามารถความเชื่อมัน่ต่อการใช้ระบบด้วยการเก็บบนัทึก
ประวตัิการใช้งานระบบสู่ระบบฐานข้อมูลรวมถึงมกีารแจ้งเตือนผ่าน
แอปพลเิคชนัไลน์สามารถแสดงไดต้ามขัน้ตอนดงันี้ 

4.1 จอภาพป้องกนัการเข้าถึงระบบ 
 เพื่อการเขา้ระบบมคีวามปลอดภยัและการจดัการความผดิพลาด
ของผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งเขา้ใช้งานระบบ โดยผูใ้ช้ทีม่สีทิธิก์ารเขา้ใช้ระบบ
ต้องผ่านการตรวจสอบสทิธิแ์ละการอนุญาตสทิธิก์ารเขา้ใช้จากผู้ดูแล
ระบบแลว้จะสามารถลงบนัทกึเขา้ใชร้ะบบไดด้งัรปูที ่10 

รปูที ่10 จอภาพลงบนัทกึเขา้เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึระบบ 

4.2 จอภาพหลกัของการควบคมุและติดตามของระบบ 
 เมื่อท าการเขา้สู่ระบบได้ตามสทิธิผ์ูใ้ชจ้ะแสดงจอภาพหลกัส าหรบั
ควบคุมและตดิตามดงัรปูที ่11 

รปูที ่11 จอภาพหลกัของการควบคุมและตดิตาม 
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4.3 จอภาพการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชนัไลน์ 
 เมือ่มผีูใ้ชเ้ขา้ใชง้านมกีารควบคุมการเปิด-ปิดประตูไมว่า่จะเป็นการ
เปิด-ปิดด้วยแอปพลเิคชนัหรอืด้วยมอืระบบกส็ามารถแจง้เตอืนได้ว่ามี
การเปิด-ปิดประตูด้วยวธิใีด หากเป็นการเปิด-ปิดประตูผ่านแอปพลเิค
ชนัจะมกีารระบุตวัตนของผูด้ าเนินการดงัรปูที ่12 

รปูที ่12 จอภาพการแจง้เตอืนบนแอปพลเิคชนัไลน์ 

4.4 ผลการประเมินระบบใหม่ท่ีพฒันาขึน้ 
 ระบบประตูม้วนอตัโนมตัิบนฐานไอโอททีี่พฒันาขึน้น ามาทดลอง
และใชก้บัอาจารย ์เจา้หน้าที ่และนิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั จ านวน 20 คน ผลการประเมนิพบว่า ประสิทธภิาพ
และระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ดงัตารางที ่1

ตารางที ่1 ผลการประเมนิประสทิธภิาพและความพงึพอใจต่อระบบ 

หวัข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ความหมาย 
1. การออกแบบสว่นต่อประสานผูใ้ช้ 4.30 0.56 มากทีสุ่ด 
2. ความน่าเชือ่ถอืและประโยชน์ 4.35 0.65 มากทีสุ่ด 
3. สะดวกต่อการใชเ้ทยีบกบัระบบเดมิ 4.25 0.62 มากทีสุ่ด 

5. สรปุ
งานวจิยันี้เป็นการพฒันาอุปกรณ์แบบเกา่ใหม้คีวามสมารต์ (Smart)

มากขึ้นเป็นกรณีศกึษากบัการปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยแีบบเดิมให้เป็น
เทคโนโลยแีบบใหม่ด้วยต้นทุนต ่าบนฐานไอโอททีีท่ าใหส้ามารถรกัษา
ความปลอดภยั ใชง้านง่าย สะดวกรวดเรว็ และตดิตามการใชง้าน เพือ่
สรา้งความเชื่อมัน่และเป็นประโยชน์จากความต้องการระบบทีท่นัสมยั 
และงานวจิยัในอนาคตจะมกีารต่อยอดงานวจิยัสู่อาคารอจัฉรยิะ (Smart 
Building) ทีส่ามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบเดมิสูเ่ทคโนโลยไีอโอที
โดยไม่ต้องซื้อเทคโนโลยีที่มีราคาสูงเพียงเพิ่มความสมาร์ตให้กับ
อุปกรณ์ทีม่อียูแ่ลว้นัน้เอง 

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยันี้ได้รบัการสนับสนุนจาก สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยัทัง้
บุคลากรและนิสตินกัศกึษา
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การท าแผนท่ีภาพถ่ายระดบัท้องถ่ินด้วยอากาศยานไร้คนขบัขนาดเลก็แบบอตัโนมติั 
Automated Local Photo Mapping by Small Consumer UAV  
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บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอการประยุกต์ระบบอตัโนมตัิจากอากาศยานไรค้นขบัขนาดเลก็ส าหรบัการท าแผนที่ภาพถ่ายมาตราส่วนใหญ่ที่มี

ความส าคญัในการใชส้ าหรบัการพฒันาทอ้งถิน่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าแผนทีภ่าพถ่ายมาตราส่วนใหญ่ดว้ยระบบอตัโนมตัจิากอากาศยานไรค้นขบั
ขนาดเลก็และประเมนิค่าความถูกต้องของขอ้มูลเชงิต าแหน่งของขอ้มูลแบบจ าลองระดบัสงูเชงิเลขและภาพดดัแกเ้ชงิเลขที่ได้จากการท าแผนทีแ่บบ
อตัโนมตัิจากอากาศยานไรค้นขบัขนาดเล็กด้วยจุดตรวจสอบภาคพื้นดิน พื้นที่ด าเนินการศึกษาบรเิวณชุมชนวดัเนินพชิยั อ าเภอบางกล ่า จงัหวดั
สงขลา ใช้ความสูงบิน 120 เมตร ค่าจุดภาพบนพื้นดินประมาณ 3 เซนตเิมตรต่อพกิเซล มภีาพที่บินถ่ายได้ทัง้หมดจ านวน 180 ภาพ ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 1 ตร.กม. ใช้จุดควบคุมภาคพื้นดนิจ านวน 5 จุดรงัวดัด้วยเครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีม GNSS ใช้ระบบเครอืข่ายอตัโนมตัิสถานีรบั
สญัญาณดาวเทียมถาวร Thailand GNSS CORS Network ของกรมที่ดนิในการอ้างอิงค่าพกิดั ประมวลผลภาพถ่ายด้วยระบบอตัโนมตัิเพื่อสรา้ง
ขอ้มลูแบบจ าลองพืน้ผวิเชงิเลขและภาพดดัแกเ้ชงิเลขเพื่อสรา้งแผนทีภ่าพถ่ายมาตราส่วน 1:1,000 ประเมนิคุณภาพและค่าความละเอยีดถูกตอ้งของ
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกระบวนการท าแผนทีอ่ตัโนมตัดิว้ยจุดตรวจสอบจ านวน 30 จุดตามมาตรฐานการแผนทีแ่ละขอ้มลูเชงิพืน้ทีด่ว้ยระบบดาวเทยีม GNSS 
วธิกีาร RTK พบว่ากระบวนการท าแผนที่ภาพถ่ายด้วยระบบอตัโนมตัจิากอากาศยานไรค้นขบัขนาดเลก็สามารถท าการบนิด้วยระบบอตัโนมตัิตาม
แผนการบนิแบบตารางดว้ยระยะเวลา 12 นาทโีดยผูป้ฏบิตังิานไม่ตอ้งควบคุมอากาศยาน ร่วมขอ้มลูพกิดัจุดควบคุมภาพจากการรงัวดัดว้ยดาวเทยีม 
5 จุด ข้อมูลภาพและค่าพกิดัผ่านการอปัโหลดเข้าระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อภาพสรา้งขอ้มูลเชงิพื้นที่ที่ได้จากการประมวลผลเพื่อท าแผนที่
ภาพถ่ายแบบอตัโนมตั ิจากการประเมนิคุณภาพความถูกต้องของพกิดัภาพตามมาตรฐานพบว่า ค่าความละเอยีดของจุดภาพหรอื GSD หลงัการ
ประมวลผล เท่ากับ 3.01 เซนติเมตรต่อพิกเซล ค่า RMSE ทางราบเท่ากับ 0.020 เมตร ค่า RMSE ทางดิ่งเท่ากับ 0.073 เมตร ค่าถูกต้องเชิง
ต าแหน่งตามมาตรฐานงานส ารวจโดยที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ทางราบเท่ากบั 0.039 เมตรคดิเป็น 1.29 เท่าของ GSD และทางดิ่งเท่ากบั 
0.143 เมตรคดิเป็น 4.75 เท่าของ GSD ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการส ารวจด้วยอากาศยานไรค้นขับ สามารถจดัท าแผนที่ภาพถ่ายมาตราส่วนใหญ่ 
1:1,000 ผลติขอ้มลูช่วงเสน้ชัน้ความสงูไดไ้ม่ต ่ากว่า 24 เซนตเิมตร การประมวลผลในการท าแผนทีภ่าพถ่ายแบบอตัโนมตัใิชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
ค าส าคญั:  การท าแผนทีอ่ตัโนมตั ิอากาศยานไรค้นขบัขนาดเลก็ แผนทีภ่าพถ่าย

Abstract 
This article presents the application of small unmanned aerial vehicle automation for large scale photo-map, that is 

important in use for local development. The objective is to automated large-scale mapping from small UAVs and to evaluate the 
positioning accuracy of Digital Surface Model and Ortho mosaic imagery obtained from model mapping. Automation from a small 
unmanned aerial vehicle from checkpoints. The study area of Wat Noen Pichai community, Bang Klum district, Songkhla province, used 
a flying height of 120 meters, the value of GSD approximately 3 centimeters per pixel total of 180 images were taken, covering an area 
of approximately 1 square kilometer, using 5 ground control points, surveyed with a GNSS satellite receiver, using the GNSS CORS 
Network permanent system from Department of Land for reference-based. Coordinates Automatically process images to generate data, 
DSM and Ortho mosaic to generate a 1: 1000 scale photo map. Evaluate the quality and resolution of the data obtained from the 
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automatic mapping process with 30 checkpoints according to the standard of UAV mapping with the RTK GNSS method. It was found 
that the mapping process from small UAVs could be automated according to a scheduled flight plan, with a duration of 12 minutes per 
map without operator control with 5 ground control points, image data coordinates via upload to the Internet network. To create spatial 
data obtained from processing to automatically photos mapping. The quality of position accuracy assessed according to the standard, it 
was found the resolution of ground sampling distance or GSD after processing was 3.01 cm. per pixel that the horizontal RMSE was 
0.020 m., the vertical RMSE was 0.073 m, and spatial accuracy with 95% confidence level of horizontal accuracy was. 0.039 m. or 1.29 
of GSD and vertical accuracy is 0.143 m. or 4.75 of GSD accept on TSE (Thailand) and was able to generate large scale photo map 
with scale 1: 1,000 DSM was able to generate contour with interval range at least 24 cm. The automated photo mapping process takes 
3 hours. 
Keywords:  Automated Mapping, Small UAVs, Photo-map 
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1. บทน า
การจดัการเชงิพืน้ทีท่ีข่าดประสทิธภิาพมกัจะเป็นปัญหาตัง้แต่ระดบั

ท้องถิน่ ไปถึงระดบัภูมภิาค น าไปสู่ประเดน็การจดัสรรทรพัยากรที่ไม่
เป็นธรรม ไม่มคีวามเป็นเอกภาพ ทรพัยากรธรรมชาตถิูกน ามาใช้เป็น
ปัจจยัพื้นฐานทีส่ าคญัในการผลติ ซึ่งหากการใช้ประโยชน์ไม่สอดคล้อง
กบัศกัยภาพที่มอียู่ของทรพัยากรย่อมจะก่อใหเ้กดิความเสื่อมโทรมซึ่ง
การจดัการใหไ้ด้ประสทิธภิาพในปัจจุบนันี้ขอ้มูลเชงิพื้นที่มคีวามส าคญั
อย่างมากโดยสามารถน ามาสรา้งแผนทีไ่ดล้ะเอยีดจนเหมาะสมกบัระดบั
ท้องถิ่น แผนที่ฐานที่ใช้ในประเทศไทยมีมาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 
เหมาะกับการใช้ประโยชน์ในระดับภาพรวมของประเทศหรือระดับ
ภูมภิาค [1] มีกระบวนการผลิตที่ใช้เวลานานหลายปีในการปรบัปรุง
ข้อมูลขนาดมาตราส่วนของข้อมูลแผนที่ฐานยังไม่ละเอียดเพียงพอ
ส าหรบัการพฒันาและล้าสมยัไม่มคีวามเหมาะสมที่จะมาบรหิารจดัการ
ในระดบัทอ้งถิน่  
 การได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความละเอียดถูกต้องและรวดเร็วโดยจะ
ส่งเสรมิใหเ้กดิการใช้ข้อมูลเพื่อใหบ้รกิารและการใช้งานหรอืพฒันาต่อ
ยอดที่ทนัสมยัสามารถที่จะใชเ้ป็นเครื่องมอืส าคญัประกอบการตดัสนิใจ
ได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ในการวางแผนพฒันาพื้นที่ในระดบัท้องถิ่น
ซึง่ด้วยเทคโนโลยกีารส ารวจเพื่อการไดม้าซึง่ขอ้มูลที่มคีวามละเอยีดสูง
นัน้มอียู่หลากหลายวธิตีัง้แต่การใช้ข้อมูลดาวเทียมส ารวจรายละเอยีด
สูง การใช้ข้อมูลจากการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยกล้องถ่ายภาพ
เชงิเลขไปจนถงึการส ารวจภาคสนามดว้ยเครื่องมอืสมยัใหม่เช่นเลเซอร ์
กล้องประมวลผลรวม เครื่องรบัสญัญาณดาวเทียม GNSS เป็นต้น [3] 
ซึ่งด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งทัง้หมดนี้ล้วนมี
ขัน้ตอนในการด าเนินงาน ใชร้ะยะเวลา งบประมาณและแรงงานจ านวน
มาก และข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้มีความละเอียดแค่เพียงในระดับหนึ่ง
เท่านัน้  
 ดว้ยเทคโนโลยกีารบนิถ่ายภาพด้วยอากาศยานไรค้นขบัหรอื UAV
และการประมวลผลภาพถ่ายเชงิเลขที่ถูกน ามาใช้ในการส ารวจและการ
ท าแผนที่นัน้มกีารออกแบบใหม้คีวามสามารถในการท างานด้วยระบบ
อตัโนมตัใินหลายขัน้ตอนท าใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถควบคุมไดโ้ดยเพยีง
คนเดยีวเพยีงก าหนดค่าต่างๆ เช่นความเรว็ในการบนิ เพดานความสูง
ในการบิน  พื้ นที่ งานที่ จะบิน  วิธีก ารบิน  มุ มก ารถ่ ายภาพ  [3] 
ประมวลผลขอ้มูลภาพผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้บุคลากรใน
กระบวนการสร้างข้อมูลแผนที่ ข้อมูลที่ได้มาที่เป็นภาพถ่ายดิ่งซึ่งมี
รายละเอยีดจุดภาพสูงในขนาดต ่ากว่า 5 เซนตเิมตร [3] โดยในทุกวนันี้
อากาศยานไรค้นขบัชนิดที่ใชท้ าแผนทีไ่ด้มรีาคาถูกและมขีนาดเลก็แบบ
พกพาได้ สามารถใส่กระเป๋าสะพายเขา้ไปยงัพื้นทีง่านไดอ้ย่างคล่องตวั 
ซึง่บทความนี้จะน าเสนอการผลติแผนทีภ่าพถ่ายมาตราส่วนใหญโ่ดยใช้
ระบบอตัโนมตัจิากอากาศยานไรค้นขบัขนาดเลก็ที่ขายตามทอ้งตลาดนี้
และประเมนิคุณภาพของแผนที่ที่ได้จากกระบวนการประมวลผลแบบ
อตัโนมตัิ เพื่อให้เหมาะสมกบัการสร้างข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายส าหรบั
จดัท าขอ้มูลภูมสิารสนเทศในระดบัท้องถิ่นระดบัชุมชนในท้องถิ่นและ
สามารถน าเขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ไดต้่อไป 

2. ทฤษฎีท่ีส าคญั
การด าเนินการศกึษาเรื่องการท าแผนทีภ่าพถ่ายระบบอตัโนมตัดิว้ย

อากาศยานไร้คนขับมีหลักการที่เป็นทฤษฏีที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ
ทฤษฎีเรื่องการรังวดัภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขบั การประเมิน
ความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้  

2.1 ประเภทของอากาศยานไร้คนขบั 
 ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการบินพลเรอืน ฉบบัที่ 94 ว่าด้วยกฎ
จราจรทางอากาศ ขอ้ 2 ได้ใหค้วามหมายของอากาศยานไรค้นขบัหรอื
ตามกฎหมายที่เรียกว่า “อากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล
หมายความว่า อากาศยานที่ไม่มคีนอยู่ในอากาศยานซึ่งควบคุมการบนิ
จากสถานีควบคุมการบินจากระยะไกล” และข้อ 19 ได้บัญญัติว่า
“อากาศยานควบคุมการบินจากระยะไกลต้องไม่ปฏิบัติการบินใน
ลกัษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล ทรพัย์สินหรอือากาศยานอื่น 
ประกอบกบัมาตรา 4 ได้นิยาม “อากาศยาน หมายความรวมถงึ เครื่อง
ทัง้สิ้นซึ่งทรงตวัในบรรยากาศได้โดยปฏิกิรยิาแห่งอากาศ เวน้แต่วตัถุ
ซึง่ระบุยกเวน้ไวใ้นกฎกระทรวง” [2] โดยนักวชิาการไทยไดก้ล่าวถงึการ
แบ่งประเภทประเภทของอากาศยานไรค้นขบัไว้ตามความต้องการของ
การใช้โดยก าหนดการใช้ในทางทหารและการใช้ทางด้านพลเรอืนโดย
การใช้ในภารกจิทางพลเรอืน จะเป็นไปในลกัษณะความต้องการขอ้มูล
พืน้ฐานของลกัษณะพืน้ที ่ความแออดัของประชากรทรพัยากรธรรมชาติ
ทีส่ามารถปรบัปรุงหรอืแกไ้ข หรอืน ามาพฒันาใชจ้ะใชใ้นการส ารวจและ
ท าแผนทีโ่ดยตรง [3] 

2.2 ประเภทของอากาศยานไร้คนขบัส าหรบังานส ารวจและท า
แผนท่ี 
 มาตรฐานการส ารวจด้วยอากาศยานไรค้นขบัเพื่องานวศิวกรรม
แบ่งประเภทอากาศยานไรค้นขบัส าหรบังานส ารวจด้วยภาพถ่ายทาง
อากาศ ออกเป็น 4 ประเภทคอื [3] 

1) อากาศยานไรค้นขบัชนิดปีกตรงึ (Fixed wing) เป็นอากาศ
ยานที่มลีกัษณะคล้ายกบัเครื่องบนิทัว่ไป ใชร้ะยะเวลาการบนิประมาณ 
30-60นาท ีสามารถบนิครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าอากาศยานไรค้นขบั
แบบปีกหมุน ในการลงจอดจะตอ้งอาศยัพืน้ทีโ่ล่งกวา้งพอสมควร 

รปูที ่1 อากาศยานไรค้นขบัชนิดปีกตรงึยีห่อ้ EBee X [4] 
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2) อากาศยานไรค้นขบัชนิดปีกหมุน (Multirotor) เป็นอากาศที่
นิยมใช้ในการส ารวจและท าแผนที่ในปัจจุบนัเรื่องจากมรีาคาไม่สูงและ
หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และมรีะบบควบคุมแบบอตัโนมตัมิากมาย
หลายแบบใหเ้ลอืกใช ้อากาศยานขึน้ลงแนวดิง่อาศยัการหมุนของใบพดั
ในการขึ้นลงและขบัเคลื่อนไปในทิศทางต่าง ๆ ประกอบด้วยใบพัด
จ านวน 3, 4, 6 และ 8 ใบพดั โดยทัว่ไปใช้ระยะเวลาการบินประมาณ 
10-20 นาท ีขึน้อยู่กบัประเภทของแบตเตอรีแ่ละความแรงของลมโดยใน
การศกึษาครัง้นี้ใช้อากาศยานประเภทนี้ร่วมกบัระบบบนิและถ่ายภาพ
แบบอตัโนมตัแิอปพลเิคชนั Pix4D capture [4] 

รปูที ่2 อากาศยานไรค้นขบัชนิด Multirotor ยีห่อ้ DJI RTK 

3) อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน เดี่ยว  (Single rotor
helicopter) เป็นอากาศยานทีม่รีปูร่างและโครงสรา้งคล้ายเฮลคิอปเตอร ์
ไม่เหมอืนอากาศยานไรค้นขบัชนิดปีกหมุน มีใบพดัขนาดใหญ่เพยีงใบ
เดียวที่ใช้ในการเคลื่อนที่และมใีบพดัขนาดเล็กอยู่บนหางของอากาศ
ยานเพื่อควบคุม  

4) อากาศยานไร้คนขบัชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวดิ่งหรือ VTOL
เป็นอากาศยานที่ได้รบัการพฒันาขึน้มาใหม่ ปัจจุบนัเริม่มนีักท าแผนที่
น ามาใช้ในการท าแผนที่มากขึ้น เนื่องจากเวลาในการบินที่บนิได้นาน
ท าให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเหมาะส าหรบังานท าแผนที่พื้นที่ขนาด
ใหญ่ ตัวล าอากาศยานเป็นแบบอากาศยานไร้คนขบัชนิดปีกตรงึ แต่
สามารถขึน้ลงแนวดิง่ได้ ซึ่งเป็นการน าเอาขอ้ดขีองประเภทอากาศยาน
ไรค้นขบัชนิดปีกตรงึมารวมกบัอากาศยานไรค้นขบัชนิดปีกหมุน 

รปูที ่3 อากาศยานไรค้นขบัชนิด VTOL ยีห่อ้ JOUAV 

2.3 หลกัการประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขบั (UAV 
Photogrammetry) 

เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลผลติจากการถ่ายด้วย UAV ใน
การส ารวจและท าแผนที่ใหม้คีุณภาพทีด่ใีนการประมวลผลภาพถ่ายทาง
อากาศตามหลกัการของงานรงัวดัภาพตอ้งด าเนินการตามหวัขอ้ต่อไปนี้
ดว้ยระบบอตัโนมตัขิองแอปพลเิคชนัส าหรบัรงัวดัภาพถ่าย [4] 

1) การวัดสอบกล้องถ่ายภาพ เป็นการวัดสอบกล้องเพื่ อหา
องคป์ระกอบภายในของกลอ้งถ่ายภาพ ซึ่งเป็นค่าการจดัวางขอ้มูลภาพ
ถ่ายที่มคีวามสมัพนัธ์กบัทิศทางแนวบินใช้ในการประมวลผลให้ได้ผล
ลพัธ์เชิงต าแหน่งที่มีคุณภาพ ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนของเลนส์แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าความผดิเพีย้นตามแนวรศัม ีและค่าความ
ผดิเพีย้นตามแนวเสน้สมัผสั [1] 

2) การจบัคู่ภาพเพื่อสรา้งจุดโยงยดึแบบอตัโนมตั ิ(Auto tie points)
เป็นขัน้ตอนเริม่ตน้ในการประมวลผลของโปรแกรมประมวลผลภาพถ่าย
ทางอากาศประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย ได้แก่ การค านวณหาพิกัดจุด
ถ่ายภาพ การปรับแก้และวัดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของเลนส ์ 
การสกดัหาข้อมูลจุดส าคญั การจบัคู่ภาพ และการสรา้งจุดโยงยดึจาก
สมการสภาวะร่วมเส้น [7] ทัง้นี้ในขัน้ตอนเริม่ต้นนี้ จะเป็นส่วนส าคญั
ทีสุ่ดในการผลติขอ้มลูพอยทค์ลาวดแ์ละภาพออรโ์ททีม่คีุณภาพ 

3) การโยงยดึค่าพกิดัด้วยจุดควบคุมภาพถ่ายที่ได้จากภาคสนาม
ด้วยระบบสถานีฐานแบบอตัโนมตัิหรอืที่นิยมเรยีกกนัว่าสถานี CORS 
เป็นการน าเข้าค่าพิกัดจุดควบคุมภาพถ่ายเพื่อใช้ในการค านวณ
องค์ประกอบภายนอกของภาพ ที่เป็นส่วนส าคญัในการสร้างพอยท์
คลาวด์ (Dense point cloud) ซึ่งเป็นกลุ่มของจุดพิกัดสามมิติสร้าง 
Mesh model ลกัษณะเป็นโครงสรา้งแบบโครงข่ายสามเหลี่ยมไม่ปกต ิ
(TIN) [7] การสรา้งแบบจ าลองความสูงภูมปิระเทศ (DSM) และจดัเก็บ
ใหอ้ยู่ในรปูแบบขอ้มลูราสเตอร ์โดยเป็นการรวมความสงูของสิง่ปกคลุม
พื้นผวิกายภาพของโลก สรา้งภาพดดัแก้ (Ortho mosaic) และเมื่อท า
การประมวลผลทัง้หมดด้วยระบบอตัโนมตัิเสร็จแล้ว จะได้ผลิตที่เป็น
ขอ้มลูเชงิพืน้ทีซ่ึง่ใชใ้นการสรา้งแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศไดใ้นทนัท ี

2.4 ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีจากการประมวลผลภาพ 

ขอ้มูลเชงิพื้นที่จากการประมวลผลภาพเชงิเลขจาก UAVs มหีลาย
รปูแบบที่ถูกน าไปใช้ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์หรอื GIS เป็นขอ้มูล
ที่ได้มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูงระดับเซนติเมตร ด้วยศักยภาพของ
ระบบการระบุต าแหน่งด้วยดาวเทยีม GNSS และเพดานบนิทีไ่ม่สูง ไป
จนถงึขดีความสามารถของโปรแกรมประมวลผลภาพแบบอตัโนมตั ิ[6] 
ท าให้เมื่อน าเข้าข้อมูลภาพไปแล้วได้ผลลัพธ์มาเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่
อย่างเช่นภาพดัดแก้จรงิเชิงเลข (ortho imagery) ซึ่งมีความละเอียด
ของจุดภาพในพื้นที่จรงิในระดบัเซนติเมตร แบบจ าลองระดบัความสูง
พืน้ผวิเชงิเลขหรอื DSM ทีม่คีวามละเอยีดสงู แบบจ าลองสามมติเิสมอืน
จรงิ และจุดพกิดัสามมติ ิ[4] ดงัแสดงในรปูที ่4 
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รปูที ่4 ภาพ Ortho และ DSM จากอากาศยานไรค้นขบั 

3. วตัถปุระสงคแ์ละวิธีการด าเนินงาน 

โครงการศกึษาการประยุกต์ระบบอตัโนมตัจิากอากาศยานไรค้นขบั
ขนาดเลก็ส าหรบัการท าแผนที่ภาพถ่ายมาตราส่วนใหญ่ทีม่คีวามส าคญั
ในการใช้ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น  มีว ัตถุประสงค์เพื่ อท าแผนที่
ภาพถ่ายมาตราส่วนใหญ่ด้วยระบบอตัโนมตัิจากอากาศยานไร้คนขบั
ขนาดเลก็และประเมนิค่าความถูกตอ้งของขอ้มลูเชงิต าแหน่งของขอ้มูล
แบบจ าลองระดบัสงูเชงิเลขและภาพดดัแกเ้ชงิเลขทีไ่ดจ้ากการท าแผนที่
แบบอัตโนมตัิ โดยวิธีการด าเนินงาน ขัน้ตอนที่ส าคญัให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคโ์ดยแยกออกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

รปูที ่5 ผงัการด าเนินงาน 

3.1 การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีและวางแผนการบิน 
 พื้นที่ศึกษาบรเิวณชุมชนเนินพิชยั ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล ่า 
จงัหวดัสงขลา มพีื้นที่ที่ใช้ท าการวางแผนการบินให้กบัอากาศยานไร้
คนขับประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร โดยระบบการวางแผนการบิน
ส าหรับท าแผนที่แบบอัตโนมัติด้วยแอปพลิเคชัน  Pix4D capture 
ลงทะเบยีนในโทรศพัทม์อืถอืทีเ่ชื่อมต่อกบัตวัอากาศยานไรค้นขบั 
 ก าหนดขอบเขตพื้นที่ท าการบิน แนวบิน ความสูงบิน 120 เมตร 
ขนาดของจุดภาพที่จะปรากฏในพื้นดนิหรอื GSD จะได้ความละเอียด
ประมาณ 3 เซนติเมตร ค่าส่วนซ้อนด้านหน้าร้อยละ 80 และค่าส่วน
ซอ้นดา้นขา้งรอ้ยละ 75 และอปัโหลดขอ้มลูเขา้สู่ตวัอากาศยานไรค้นขบั
เพื่อท าการบินถ่ายภาพอตัโนมตัิต่อไป โดยอากาศยานไร้คนขบัยี่ห้อ 
DJI รุ่น Phantom 4 สามารถท าการบินแบบกริด 1 เที่ยวบินใช้เวลา
ประมาณ 15นาท ี[6]  ดงัแสดงในรปูที ่5 

รปูที ่6 การวางแผนการบนิดว้ย Pix4D แอปพลเิคชนั 

 การวางแผนงานส ารวจภาคสนามเพื่อส ารวจจุดควบคุมภาพถ่าย
ภาคพื้นดินหรอื GCPs จ านวน 5 จุด ก าหนดจุดตรวจสอบหรอื CPs 
จ านวน 30 จุด ตามมาตรฐานงานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ [3]   โดย
จุดทัง้หมดใช้การอ้างอิงข้อมูลค่าพิกัดจากระบบโครงข่ายดาวเทียม 
GNSS สถานีฐานแบบอตัโนมตัิหรอื GNSS CORS network และเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการแบบจลน์ทันทีหรือ RTK เพื่อการได้มาซึ่งพิกัด
ภาคพืน้ดนิอา้งองิพืน้หลกัฐานทางราบและดิง่ WGS1984 

3.2 การบินถ่ายภาพตามแผนการบินด้วยระบบอตัโนมติั 
 ด้วยศักยภาพของอากาศยานไร้คนขบัที่ติดตัง้ระบบน าร่องด้วย
ดาวเทียม GNSS ท าให้อากาศยานสามารถบินถ่ายภาพตามแผนการ
บนิที่ถูกอปัโหลดจากการวางแผนด้วยแอปพลเิคชนั Pix4D capture ที่
ตดิตัง้ในอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการควบคุมอากาศยานฯ การบนิถ่ายภาพครัง้นี้
ด้วยความสูงบิน 120 เมตร ด้วยภาพถ่ายดิ่งมุมถ่ายภาพ 90 องศาได้
ภาพถ่ายดิง่จ านวน 180 ภาพซึ่งมกีารวางตวัดงัรปูที่ 7 มคีวามละเอยีด 
3.18 เซนตเิมตร ใชเ้วลาบนิทัง้สิน้ 12 นาท ี 

รปูที ่7 รปูแบบของการวางตวัของภาพจากการบนิถ่าย 

3.2 การสร้างค่าพิกดัสามมิติให้กบัจดุควบคมุภาคพ้ืนดิน 

 ใชเ้ครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีม GNSS เพื่อใชใ้นการรงัวดัเพื่อสรา้ง
ค่าพกิดัสามมติขิองจุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดนิโดยน าไปวางบรเิวณ
เป้าล่วงหน้า (Pre marking) ของจุดทัง้หมดในโครงการและรบัสญัญาณ
จากระบบใหบ้รกิารขอ้มลูสถานีฐานแบบอตัโนมตัิของกรมทีด่นิ (GNSS 
CORS network) ค่าพิกัดที่ได้จะถูกอัปโหลดเข้าระบบประมวลผล
ภาพถ่ายแบบออนไลน์ 
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รปูที ่8 การรบัค่าพกิดัสามมติดิว้ยระบบ GNSS CORS แบบอตัโนมตั ิ

3.3 การประมวลผลภาพเพ่ือสร้างข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
 ภาพที่ อัป โหลดหลังจากการบิน เข้าสู่ ระบบออนไลน์ จะถูก
ประมวลผลออนไลน์ร่วมกบัขอ้มูลจุดควบคุมภาคพื้นดนิ ดว้ยแอปพลเิค
ชนั Drone-deploy แล้วหลงัจากนัน้ระบบจะท าการวางต าแหน่งของจุด
ควบคุมด้วยระบบอตัโนมตัิ (Auto-match GCPs) [5] ซึ่งจะก าหนดไป
ยงัภาพของจุดเป้าล่วงหน้าของจุดควบคุมแสดงขึน้มา เมื่อวางต าแหน่ง
ของจุดควบคุมเรยีบรอ้ยหน้าเว็บจะแสดงเวลาที่ใช้ในการประมวลผล
ขอ้มูลโดยหลงัจากที่ประมวลผลขอ้มูลเสรจ็จะได้ขอ้มูลผลลพัธค์อื ภาพ
ดดัแก้  แบบจ าลองระดบัเชิงเลข จุดพิกดัสามมติิ แบบจ าลองสามมิต ิ
ดชันีความสมบูรณ์ของพชื ซึง่ทางผูใ้หบ้รกิารจะแจ้งผ่านระบบและอเีมล
ซึ่งจะสามารถเขา้ไปดาวน์โหลดขอ้มูลเชงิพื้นที่ออกมาได้ทนัท ีใช้เวลา
ในการประมวลผลภาพ 180 ภาพทัง้สิน้ 3 ชัว่โมง  

 รปูที ่9 การน าเสนอผลลพัธจ์ากการประมวลผลภาพอตัโนมตั ิ

3.4 การประเมินคณุภาพของข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีใช้สร้างแผนท่ี 
 การประเมนิคุณภาพของผลลพัธ์ที่เป็นข้อมูลเชงิพื้นที่โดยประเมนิ 
ความละเอยีดของจุดภาพหลงัประมวลผล ความบดิเบี้ยวของภาพ และ
ความถูกต้องเชงิต าแหน่งของภาพดดัแก้เชิงเลขและแบบจ าลองระดบั
เชงิเลขที่ได้มาจากการประมวลผลภาพกบัค่าพกิดัจุดตรวจสอบ 30 จุด 
เพื่อหาค่าก าลงัสองน้อยทีสุ่ด (RMSE) และค่าความเชื่อมัน่ที่รอ้ยละ 95 
(CE95) น าไปเทียบกบัมาตรฐานการส ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขบั
เพื่องานวศิวกรรม [8] ซึง่จะแสดงรายละเอยีดในผลการศกึษา  

4. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาครัง้นี้คือคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการท าแผนที่
ระบบอตัโนมตัิที่ใช้ส าหรบัการท าแผนที่มาตราส่วนใหญ่คอืภาพออโท
และแบบจ าลองระดับเชิงเลข และผลการประเมินความถูกต้องเชิง
ต าแหน่งของขอ้มลูทีใ่ชท้ าแผนทีใ่นพกิดัทางราบและทางดิง่ 

4.1 คณุภาพของข้อมูลและการสร้างแผนท่ีมาตราส่วนใหญ่ 
4.1.1 ค่าความละเอียดของจดุภาพ 
 คอืระยะพื้นที่ต่อพกิเซล ซึ่งมหีน่วยเป็นเซนตเิมตรต่อพิกเซลหรอื
ค่า GSD ซึ่งมกัจะขึ้นอยู่กบัความสูงที่ใช้ในการบินถ่ายภาพ เป็นส่วน
ส าคญัซึ่งจะน าไปถงึการประเมนิค่าความถูกต้องเชงิต าแหน่งด้วย โดย
จากแผนการบินด้วยโปรแกรม Pix4D Capture ที่ความสูงบิน 120 
เมตรได้ค่า GSD 3.27 เซนติเมตรต่อพิกเซลและหลังการประมวลผล
ภาพออนไลน์ผลออกมาไดค้่า GSD เฉลีย่ 3.01 เซนตเิมตรต่อพกิเซล 
4.1.2 ค่าความบิดเบีย้วของภาพดดัแก้ 
 ภาพดดัแก้เชงิเลขที่ไม่มคีุณภาพมกัจะเกดิการบดิเบี้ยวบรเิวณที่มี
ความสงูต่างเช่น อาคาร และตน้ไม ้มกัเกดิจากแบบจ าลองระดบัเชงิเลข
ทีใ่ชใ้นการประมวลผล ภาพไม่ได้เป็นไปตามความจรงิ การประมวลผล
ภาพแบบอตัโนมตัิแบบออนไลน์ให้ผลลัพธ์ทางด้านความคมชัดหรือ
ภาพมคีวามสมจรงิ ไม่มคีวามบดิเบีย้ว

รปูที ่10 ความบดิเบีย้วจากการประมวลผลไม่สมบูรณ์ 

 หลงัจากประเมนิคุณภาพของขอ้มลูดา้นความคมชดัและบดิเบีย้ว
แลว้จงึน ามาสรา้งแผนทีม่าตราส่วนใหญ่โดยน าเขา้ระบบ GIS  

รปูที ่11 แผนทีภ่าพถ่ายและแบบจ าลองระดบัจากการประมวลผล 
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4.2 การประความถกูต้องเชิงต าแหน่ง 
ประเมนิค่าพกิดัทางราบจากภาพดดัแก้จรงิเชงิเลขและประเมนิค่า

พกิดัทางดิง่จากแบบจ าลองระดบัเชิงเลขส าหรบั เปรยีบเทยีบค่าความ
ถูกต้องของขอ้มูลเชิงพื้นที่กบัจุดตรวจสอบ 30 จุด ตามมาตรฐานการ
ประเมนิความละเอียดถูกต้องของงานส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 
โดยหาค่า RMSE ของค่าพกิดัทางราบที่อ่านได้จากภาพดดัแก้เชิงเลข
ไม่ควรเกิน 5 เท่าของ GSD ค่าระดับความสูงไม่ควรเกิน 6 เท่าของ 
GSD [3]  โดยผลการประเมินจากค่า CE95 เป็นค่าสถิติของความ
ละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ตาม
มาตรฐานความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่จากการส ารวจด้วยอากาศ
ยานไรค้นขบัเพื่องานวศิวกรรมหรอื TSE  

ตารางที ่1 ผลการประเมนิความถูกตอ้งเชงิต าแหน่ง 
ค่าพกิดั ความถูกตอ้งเชงิต าแหน่งของขอ้มลู 

RMSE CE95 GSD TSE 

Horizontal 0.020 m. 0.039 m. 1.29 5GSD 

Vertical 0.073 m. 0.143 m. 4.75 6GSD 

5. บทสรปุ
จากการศกึษาการประยุกต์ระบบอตัโนมตัจิากอากาศยานไรค้นขบั

ขนาดเลก็ส าหรบัการท าแผนที่ภาพถ่ายมาตราส่วนใหญ่ ศกัยภาพของ
ระบบวางแผนการบนิและประมวลผลภาพแบบอตัโนมตัิ ใช้เวลาในการ
วางแผนบินถ่ายภาพและถ่ายภาพและจุดควบคุมภาพถ่าย ด้วย
ภาพถ่ายประมาณ 1 ชัว่โมง บินถ่ายภาพในโครงการนี้จ านวน 180 
ภาพซึ่งได้ค่า GSD ประมาณ 3.27 เซนตเิมตรต่อพิกเซลที่ความสูงบิน 
120 เมตร และค่า GSD หลงัประมวลผล 3.01 เซนตเิมตรต่อพกิเซล ค่า
ความถูกตอ้งเชงิต าแหน่งของภาพถ่ายทางอากาศในระดบัความเชื่อมัน่
ทีร่อ้ยละ 95 ตามมาตรฐานการส ารวจด้วยอากาศยานไรค้นขบัเพื่องาน
วศิวกรรม ของการประมวลผลออนไลน์ส าหรบัรงัวดัภาพเชิงเลขแบบ
อตัโนมตั ิทางราบเท่ากบั 0.039 เมตรคดิเป็น 1.29 เท่าของ GSD และ
ทางดิง่ 0.143 เมตรคดิเป็น 4.75 เท่าของ GSD ผ่านมาตรฐานสามารถ
จดัท าแผนที่ภาพถ่ายมาตราส่วนใหญ่ 1:1,000 ผลิตข้อมูลช่วงเส้นชัน้
ความสูงประมาณ 24 เซนติเมตร ซึ่งเหมาะส าหรบังานวางแผนระดับ
ทอ้งถิน่ไดอ้ย่างด ี

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจในการเอื้อเพื่ อ

เครื่องมอืในการศึกษานี้ นักศึกษาวศิวกรรมส ารวจในการปฏิบัติงาน
ส ารวจด้วยดาวเทียม GNSS ขอบคุณกรมที่ดินในการเอื้อเฟ้ือข้อมูล
สญัาณจากสถานีเครอืข่ายระบบ CORS และชาวชุมชนวดัเนินพชิยัที่
สนับสนุนดูแลเจา้หน้าทีท่ีล่งพืน้ท าโครงการ 
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บทคดัยอ่ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิิทลัและระบบอัตโนมัติเป็นหนึงแนวทางทีผูป้ระกอบการให้ความสนใจปัจจุบนั โครงการทปีรึกษาเพือ

สง่เสรมิการนําเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชภ้ายใตน้โยบายของกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม เพอืสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

นําเอาเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการบริหารจัดการ บทความนีจะกล่าวถึงระบบการตรวจสอบและแสดงขอ้มูลแบบเรียลไทม์ ทมีีการติดตังใน

อุตสาหกรรมสงิพิมพ์ โดยเรมิจากเซน็เซอร์นับสินค้าทไีด้จากเครอืงจกัรและส่งขอ้มูลทไีด้ไปยงัฐานขอ้มูลบนคลาวด์ เป็นการส่งขอ้มูลผ่าน WIFI 

ฐานข้อมูลบนคลาวด์สามารถเข้าถึงได้ทุกทีทุกเวลา   เจ้าของและผู้จัดการสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ผ่านโทรศพัท์มือถือหรือ

คอมพวิเตอรส่์วนบุคคล ดงันนัจงึสามารถจดัการงานได้ทนัทแีละจากระยะไกล นอกจากนียงัสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลทจีดัเกบ็ไวใ้นรูปแบบ Excel 

ขอ้มูลสามารถใชใ้นการวเิคราะหข์องเสยีในกระบวนการ ผลลพัธท์เีป็นตวัเลขของการใชร้ะบบนีผลผลติและประสทิธภิาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) 

เพมิขนึ % เป็น % โดยประมาณ  

คาํสาํคญั:  ระบบตรวจสอบและแสดงการทาํงานของเครอืงจกัร,  การเพมิผลติภาพการผลติ 

Abstract 

The application of digital technology and automation is one of the approaches that entrepreneurs are interested in nowadays. 

Advisory program to promote the adoption of digital technology under the policy of the Department of Industrial Promotion to support the 

small and medium entrepreneurs (SMEs) to use of digital technology for management. This article discusses the real-time monitoring and 

display systems installed in the publishing industry, starting with sensors counting machine-derived products and sending data to cloud 

databases. Cloud databases can be accessed anytime, anywhere.  The owner and manager gain real-time access to the dashboard 

through their mobile phone or personal computer. Therefore, they can manage their jobs instantly and remotely. Moreover, the stored data 

can be downloaded in Excel format. The data can be used  to analyze waste in process. The numerical results of using this system, 

overall equipment productivity and efficiency (OEE) increased by 10% to 15%, approximately. 

Keywords:  Improvement of Productivity, Real Time Machine Monitoring 
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1. บทนํา

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิง (Internet of

Things: IoTs) มกีารใชง้านทมีศีกัยภาพในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วย

ให้ผูผ้ลติสามารถเข้าถึงขอ้มูลการผลิตทีถูกต้องและทนัทีทนัใด ผ่าน

อุปกรณ์เซ็นเซอรแ์ละเครอืงปลายทางต่างๆ (Sensor nodes) เป็นการ

วางโครงสร้างพืนฐานให้เป็นจุด เริมต้นของการเปลียนโรงงาน

อุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม .  ในประเทศไทย กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม เป็นหนึงในหน่วยงานทกีระตุ้นการนําเทคโนโลยีมาใช้

โดยเฉพาะอย่างยงิสําหรบัวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 

and Medium Enterprise: SMEs) เนืองจากข้อจํากัดการลงทุนและ

ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจของประเทศและของโลกในปัจจุบัน

ท่ามกลางการระบาดของ COVID-  ทําให้ผู้ผลิตต้องหาทางพึงพา

ตนเองและปรับตัวเพือปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกด้านของธุรกิจ 

โดยเฉพาะการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลติและเพมิความสามารถใน

การแขง่ขนัในตลาด  อย่างไรกต็ามการก้าวไปสู่อุตสาหกรรม .  ตอ้ง

อาศยัการทุ่มเททรพัยากรและความพยายาม ทงัด้านงบประมาณและ

บุคลากร ด้วยสถานการณ์บรษิัทหลายแห่งตดัลดงบประมาณและการ

คุมเข้มค่าใช้จ่าย การลงทุนในเทคโนโลยี .  ค่อนข้างจํากดั หาก

พจิารณาผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเศรษฐศาสตรท์นํีาเทคโนโลยี

ดงักลา่วมาใช ้ยงิมโีอกาสยากขนึ 

 ปัจจุบนั SMEs ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั อุตสาหกรรม .  ถึง 

.  หรอืทเีรยีกว่า .  โดยทเีครอืงจกัรทํางานแยกกนัและควบคุมด้วย

ตนเองโดยมนุษย ์การเปลยีนจากอตุสาหกรรมปัจจุบนั การววิฒันาการ

ต้องใชเ้ทคโนโลยทีีเป็นนวตักรรมใหม่และการนํามาใช้จํานวนมากใน

ระบบนิเวศ [ ] บรษิทั ต่างๆ พยายามปรบัปรุงการดําเนินงานทงัหมด

ไปสูก่ารดําเนินงานบนพนืฐานระบบดจิทิลั จากธุรกจิไปสูก่ารผลติ เชน่

การใชซ้อฟตแ์วรเ์พอืจดัการธุรกจิและทรพัยากร (Enterprise Resource 

Planning: ERP) การวางแผนทรพัยากรวัสดุ (Material Requirement 

Planning: MRP) และระบบประมวลผลการผลิต (Manufacturing 

Execution System: MES) รวมอยู่ด้วย ระบบนีควบคุมการไหลของ

ขอ้มูลผ่านซอฟต์แวร์ การเข้าถึงซอฟต์แวร์นียังเป็นอีกหนึงความท้า

ทายสําหรบับรษิทัต่างๆ การควบคมุและการจดัการการผลติของ SMEs 

หากไม่มซีอฟตแ์วร ์ตอ้งอาศยัทกัษะจากกระดาษและพนักงานเป็นหลกั

ทาํใหเ้กดิความลา่ชา้   

 บทความนีนําเสนอเกยีวกบัระบบตรวจสอบและแสดงการ

ทํางานของเครืองจักรแบบเรียลไทม์ ได้รบัการออกแบบและใช้งาน

อยา่งไรและรวมเขา้กบัเครอืงพมิพ์เพอืรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบการ

ผลติแบบเรยีลไทม ์การรวมขอ้มูลเขา้กบัระบบการจดัการการผลิตของ 

บรษิทัเอง และการถ่ายทอดความรูเ้พอืการนํา IoT และเทคโนโลยดีิจิทลั

มาใชต่้อไป  

บทความนีมีการจัดระเบียบดังนี ส่วนทสีองจะแสดงงานที

เกยีวขอ้งใน ขณะทสี่วนท ี  ใหค้วามเป็นมาของ บรษิทั คาํชแีจงปัญหา

ความท้าทายในการใช้ระบบตรวจสอบเครืองจักร ส่วนที  การ

ดําเนินการออกแบบรายละเอยีดและการรวมขอ้มูลและการใช้งาน ส่วน

ท ี  ใหก้ารปรบัปรุงกระบวนการและการประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหข์อ้มูล 

ส่วนที  ให้การปรับปรุงและผลการผลิตและการอภิปรายและการ

ปรบัปรงุเพมิเตมิ และสว่นท ี  สรปุงาน 

2. งานทีเกียวข้อง

 การส่งเสริมและช่วยเหลอืธุรกจิขนาดเลก็ถึงขนาดกลางใน

การเขา้สู ่หรอือย่างน้อยการพจิารณาเปลยีนไปสู่อุตสาหกรรม .  เป็น

งานทที้าทาย ก่อนอืนผูบ้รหิารของบรษิัทต้องมีวิสยัทศัน์เกยีวกบัการ

ผลิตในอุดมคตวิ่าควรจะเป็นอย่างไรหรือควรจัดการหรอืแก้ไขปัญหา

อยา่งไร แต่กม็อีปุสรรคอยู่ทกีารจดัการและความซบัซอ้นของเทคโนโลยี

นอกเหนือจากการลงทุนและค่าใช้จ่าย หน่วยงานและองค์กรของรัฐ 

พยายามกระตุ้นใหผู้ป้ระกอบการทําใหเ้ป็นจริง  SMEs ส่วนใหญ่กเ็คย

เขา้ร่วมโครงการต่างของกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐานการ

ผลติ ISO9000  ได้รบัการอุดหนุนหรอืได้รบัการฝึกอบรม / คําแนะนํา

จากผู้เชยีวชาญในอุตสาหกรรม เช่นเดยีวกนักบัเทคโนโลยดีิจิทลัและ

ระบบอตัโนมตั ิพลงังาน และกระบวนการผลติแบบลนี ฯลฯ  

 การเปลยีนไปสู่อุตสาหกรรม .  แนวทางหนึงคอืการจดัตงั

สถาบันทีสนับสนุนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี ใน [ ] Lean 

Lab เป็นแพลตฟอร์มทอีํานวยความสะดวกและใหก้ารประเมนิผลและ

การวางแผน ตลอดจนการทดสอบสําหรบัอุตสาหกรรม เพอืให้ได้รบั

ข้อ มูลเชิงลึก เกียวกับการเปลียนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม .  

กระบวนการประกอบด้วย  ขันตอน ได้แก่ การเตรียมการ การ

วเิคราะห ์การประเมนิโอกาส ขนัตอนการดําเนินการ และสรุป  มหีลาย

พืนทีทีต้องดําเนินการเปลียนแปลง ตัวอย่างเช่นการใช้สินทรัพย์

แรงงานคุณภาพการจัดการซัพพลายเชนเป็นต้น หนึงในการใช้

สนิทรพัยค์อืการใชเ้ครอืงจกัรซึงสามารถทําได้แบบเรยีลไทม์ผา่นระบบ

ตรวจสอบและควบคุมระยะไกล [ ] สามารถประยุกต์ใชแ้ละบูรณาการ

ระบบตรวจสอบเครอืงจกัรและ IoT เพอืรบัขอ้มูลและใช้ประโยชน์ได้

อยา่งทนัท่วงท ีทคีรบวงจร  อย่างไรกต็ามการนําไปใช้ปรบัใชแ้ละการ

เปลยีนแปลงตลอดจนการสรา้งความตระหนักรูเ้กยีวกบัเทคโนโลยยีงัคง

เป็นเรอืงใหมส่ําหรบั ภายในSMEs [ ] ขอ้มลูเชงิลกึเกยีวกบัการนํา IoT 

ไปใชใ้นสภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรมเป็นสงิททีา้ทายจากทงัการจดัการ

ไปจนถงึการทํางานแบบวนัต่อวนั เนืองจากขอ้จํากดัต่างๆ เช่น การ

สอืสารของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทเีป็นกรรมสิทธิโดยผสมของระบบ

ย่อย PLCs [ ] แสดงให้เหน็ถึงการประยุกต์ใช้และการนําเทคโนโลย ี

IoTs จากผู้สมคัรตามบ้านมาใช้กบัสภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม IoT ที

ใช้ตามบ้านเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จ รูปทีมีระบบนิเวศทีตอบสนอง

ประสบการณ์ของผูใ้ช ้การศกึษานมีจุีดมุ่งหมายเพอืปฏบิตัติามแนวทาง

โดยการออกแบบติดตังง่ายใช้งานง่ายในขณะทีดูแลแอปพลิเคชันที

หลากหลาย จุดสนใจหลกัคอืการออกแบบอุปกรณ์ IoTs edge และการ

สือสารของตนเองเพือใช้กับแพลตฟอร์ม IoT บนคลาวด์มาตรฐาน 

อยา่งไรกต็ามในการทาํงานมุ่งเน้นไปทกีารบูรณาการเสน้โคง้การเรยีนรู้

ตน้ทนุตําพร้อมใชง้านมาตรฐานและแพลตฟอรม์โอเพ่นซอรส์ทพีร้อมใช้

งานง่ายต่อการถ่ายทอดความรู้ไปยงั บรษิทั โดยมจุีดประสงคเ์พือให้
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ความรูแ้ละช่วยเหลอืเกยีวกบัขอ้มูลทางเทคนิคและเทคโนโลย ีIoT ใหม่ 

ๆ ในสภาพแวดลอ้มการทํางานจรงินอกจากนยีงัจดัเตรยีมการวเิคราะห์

วางแผนสาํหรบัการลงทนุขนัต่อไป สงินีชว่ยให ้บรษิทั สามารถประเมิน

และทราบช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อม

เป้าหมาย การเลอืกแพลตฟอร์มมาตรฐานและโอเพ่นซอร์สทสีามารถ

ถ่ายทอดความรู้ไปยังบริษทัได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้ความรู้และ

ช่วยเหลอืบุคลากรทางเทคนิคทมีอียู่ เช่นช่างเทคนิคและรักษาทักษะ 

IoT ใหม่ ๆ ไว้ในสภาพแวดล้อมการทํางานจริง นอกจากนียังจัด

เตรยีมการวิเคราะห์วางแผนสําหรบัการลงทุนขนัต่อไป ซงึจะช่วยให้ 

บรษิทั สามารถประเมินและทราบช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบนั

และสภาพแวดลอ้มเป้าหมาย  

. ภมิูหลงัของ บริษทั และกระบวนการผลิต 

 บรษิัทกรณีศกึษา ธุรกจิการพิมพ์ท เครอืงจักรล้าสมัย ธุรกจิการ

พมิพ์รกัษากลุ่มลูกค้าผ่านความสมัพนัธ์ระยะยาว เชน่ ธนาคาร บรษิทั 

สาธารณูปโภค ผลติภณัฑข์องพวกเขา ได้แก่ กระดาษใบเสรจ็ใบแจ้ง

หนี กระบวนการพิมพ์รวมถึงการเตรียมกระดาษดิบหมึกจากนันการ

เตรยีมแผ่นพิมพ์ ดงัแสดงในรูปที  กระดาษต่อเนือง ป้อนเขา้เครอืง

แลว้พบั เครอืงจะนับจํานวนหน้าต่อกล่องจากนนัตดัและบรรจุกระดาษ

ลงในกล่องทใีหม้าในแง่ของระดบัเทคโนโลยดีจิทิลั ปัจจุบนั บรษิทัเองก็

พจิารณาทจีะพฒันาและพยายามปรบัตวัและผสานรวมเทคโนโลยดีิจิทลั

และ IoT เขา้กบักระบวนการ โดยไดพ้ฒันาซอฟต์แวรร์ะบบควบคุมการ

ผลิตของตนเองโดยใช้ฐานข้อมูล SQL และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ 

Visual basic  บรษิทัมกีารจา้งพนกังานไอทเีป็นพนกังานประจํา ซงึเป็น

ช่างเทคนิคทีมีความรู้พืนฐานด้านซอฟต์แวร์และตังแต่นันมาได้

กลายเป็นนักพฒันาหลกัทพีฒันาระบบภายในททีํางานให้กบัพนักงาน

ได้อย่างราบรืนและให้รายงานแก่ผู้บริหาร ดงันัน บริษัท จึงประสบ

ความสําเรจ็ในการรวบรวมข้อมูลโดยใชค้อมพวิเตอรส์ําหรบัการจดัการ

กระบวนการพมิพ์ เชน่ใบแจ้งหนีและใบสงัของลูกค้า จะถูกเปลยีนเป็น

ใบสงังาน การวางแผนต่างๆ ทาํใหพ้นกังานในโรงพมิพแ์ต่ละแผนก แต่

ละกะรบัขอ้มูลล่วงหน้าและวางแผนการทํางานสงัซอืวตัถุดบิ การบนัทกึ

ในระบบคลงัสนิค้าหรอืสนิค้าคงคลงั  หลงัจากการทํางานจริงเสร็จสิน 

จะมกีารบนัทกึขอ้มูลทจํีาเป็น เช่น วนัเวลาการผลิต จํานวน ของเสีย 

ปัจจุบนันี บรษิทัการผลติทมีาพร้อมกบัซอฟต์แวร์ถอืว่ามีความพร้อม

มากกว่า SMEs รายอืน ๆ  สิงเหล่านีถือเป็นข้อได้เปรียบและเป็น

ความสําเร็จหลักในการเข้าสู่อุตสาหกรรม .  แม้ว่าเครืองจักรและ

อุปกรณ์ไม่ไดเ้ป็นจดุสนใจหลกัในการเปลยีนไปสู่อุตสาหกรรม .   

 เนืองจากธุรกิจไม่มกีารเปลยีนแปลงมานานหลายทศวรรษ 

และยังไม่ทราบรูปแบบธุรกิจการพิมพ์ใหม่ในอนาคต บริษัทยังคง

พยายามรกัษาธุรกจิต่อไป โดยพยามรกัษาความสามารถในการแข่งขนั

และบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากทสีุด เป้าหมายหลกัของบรษิัทคือ

การรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลสําหรับการจัดการธุรกิจการ

วเิคราะห์การควบคุมต้นทุนและความถูกต้องของการคาดการณ์ ระบบ

จึงทํางานได้ดี แม้มขีอ้บกพร่องบ้าง เช่น ผูป้ฏิบตัิงานทสีถานีอาจไม่

บนัทกึข้อมูลในขณะทีเกิดขนึ ข้อมูลอาจสรุปได้เมือสินสุดกะ ทําให้

ขอ้มูลทไีดไ้ม่ทนัสาํหรบัหากมปัีญหาหรอืใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการ 

รปูที 1 กระบวนการผลติการพมิพ์ 

 ดงันนั ระบบตรวจสอบและแสดงการทาํงานของเครอืงจกัร

แบบเรยีลไทม ์ จะชว่ยใหพ้นกังานและเจ้าของธุรกจิสามารถเขา้ถงึได้

ทนัททีนัใด ทสํีาคญักว่านนัขอ้มูลทจีะไดร้บันันแม่นยํากวา่การบนัทกึ

ดว้ยมอื เพราะการบนัทกึดว้ยมอือาจเกดิขอ้ผดิพลาดได ้ ผูบ้รหิารจงึ

ชอบระบบตรวจสอบเครอืงจกัรแบบเรยีลไทมซ์งึสามารถตดิตาม

สถานะการทํางานปัจจุบนัของสายการผลติไดอ้ย่างรวดเรว็  

รปูที  สถานีการพมิพ ์
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. สถาปัตยกรรมระบบและการปรบัปรงุกระบวนการ 

 จากการทรีวบรวมจากทมีผูบ้รหิาร จะเหน็ว่าระบบตรวจสอบและ

แสดงการทาํงานของเครอืงจกัรแบบเรยีลไทม์ ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้รหิารในการเขา้ถงึขอ้มลูแบบเรยีลไทมแ์ละทกุทผี่านระบบตรวจสอบ

บนคลาวด ์ เพอืเพมิประสทิธภิาพในการทํางาน และใชข้อ้มูลเพอื

ปรบัปรุงขนัตอนการทํางาน วศิวกรกระบวนการสามารถคาํนวณ

ประสทิธผิลของอปุกรณ์โดยรวม (Overall Equipment Efficiency: OEE) 

เพอืทําความเขา้ใจและปรบัปรุงเพอืการใชท้รพัยากรทดีขีนึซงึสดุทา้ย

แลว้จะนําไปสู่การลดต้นทุนและการเพมิผลผลติ 

 ถงึแม้ว่าบรษิทั มนีกัพฒันาไอทขีองตนเองอย่างไรกต็ามไอทไีม่มี

ความรูพ้นืฐานเกยีวกบัแพลตฟอรม์ IoT และเทคโนโลยสีมยัใหม ่ ใน

ขณะเดยีวกนัพวกเขายงัมชีา่งเทคนิคทดีําเนินการและบาํรุงรกัษาเครอืง 

คนเหล่านมีคีวามเชยีวชาญในระบบพแีอลซ ี (Programmable Logic 

Controller: PLC) และสามารถคดิคน้กลไกการควบคมุโดยใช ้PLC และ 

Input/Output โรงพมิพม์เีคาน์เตอรข์องตวัเองซงึจะบนัทกึจํานวนชนิ

กระดาษและจํานวนกระดาษไวบ้นหน้าจออย่างไรกต็ามขอ้มูลนีไม่

สามารถเชอืมโยงกบัฐานขอ้มูลและแพลตฟอรม์การจดัการการผลติได ้

 จากนนัจะจดัตงัทมีซงึประกอบด้วยไอทแีละชา่งเทคนคิเพอืทาํงาน

รว่มกนัเพอืสรา้งสถาปัตยกรรมทเีปิดใชง้าน IoT ขนัตอนแรกคอืการ

ถ่ายทอดความรู้เกยีวกบั IoT และวธิกีารใชอ้ปุกรณ์ IoT และเซน็เซอรท์ี

ทนัสมยั จากนันจะออกแบบการเชอืมต่อระหว่างการนบัของ PLC และ

อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร ์ (Microcontroller: MCU) ซงึจะใชเ้ป็น

อุปกรณ์สอืสารทรีวบรวมขอ้มูลจากเครอืง ขอ้มูลประกอบดว้ย ) 

สญัญาณกระดาษนบัชนิ ) สญัญาณจํานวนมากทสีมบูรณ์ ขอ้มูลทงั

สองนจีะชว่ยใหผู้ใ้ชท้ราบวา่มกีารผลติสนิคา้สําเรจ็รปูกกีลอ่ง จากนนั

ขอ้มูลเรยีลไทมจ์ะถูกจบัคู่กบังานใบสงังานทเีปิดอยู ่

รปูที  สถาปัตยกรรม IoT 

5. การติดตงั

 การติดตงัทําได้ทีสถานีการพิมพ์หนึง สญัญาณการนับ PLC ถูก

ส่งไปยัง MCU ซึงจะส่งข้อ มูลผ่าน WIFI ผ่านโปรโตคอล User 

Datagram Protocol (UDP) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL ทีอ่านและแทรก

ข้อมูลการนับลงในฐานข้อมูลโดยวิธีการนับส่วนเพิม (เช่น มาตรวัด

ระยะทางของรถยนต)์ การสูญเสยี Package บางส่วนระหว่างการส่งแต่

จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลทีบันทึกไว้และการนับตามจํ านวน

กระดาษพิมพ์จะถูกสะสมและส่งในช่วงเวลาถัดไปซึงกําหนดให้เป็น

ทุกๆ  วินาที ความเร็วในการพิมพ์เร็วถึง -  หน้าต่อนาที 

จากนันเซิร์ฟเวอร์คลาวด์จะประมวลผลและจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็น

ขอ้มูลทมีนุษยอ่์านได ้ MCU ทใีชเ้ป็นอปุกรณ์ Edge IoT คอื NodeMCU 

(ESP ) ซงึเป็นทรีู้จักกนัดีซงึเป็นหน่วยระบบบนชปิ พร้อม WIFI 

เชอืมต่อกับสัญญาณพัลส์ PLC ผ่านวงจรแยกแสง (Optical Isolator 

Circuit) ซงึสง่ขอ้มูลผา่นสญัญาณไฟฟ้าจาก PLC 24 VDC เป็น  VDC 

สําหรับ MCU แสดงใน รูปที   ต้นทุนโดยรวมในการทํา  หน่วย

ค่อนขา้งตํา ความน่าเชอืถอืของเครอืงนันยอดเยยีมในสภาพแวดล้อม

การทาํงานปัจจุบนัทเีสยีงแม่เหลก็ไฟฟ้าค่อนขา้งตาํ หลงัจากการใชง้าน

ครงัแรก บริษัท มีความรู้และสามารถสร้างติดตงัโปรแกรมและรวม

ระบบกบัสถานีอนื ๆ ได ้

รปูท ี   การรบัขอ้มูลจากเครอืงจกัรผา่น MCU 

โดยแสดงเป็นกราฟดงัแสดงในรปูท ี5 

รปูท ี   ตวัอยา่งขอ้มูลดบิทไีด้จากระบบ 

. การปรบัปรงุกระบวนการ 

 หลงัจากได้รบัขอ้มูลการนับดิบจากเครอืง K  แล้วขอ้มูลจะถูก

ประมวลผลและแสดงบนแดชบอรด์เป็นกราฟในรูปท ี  นอกจากนีขอ้มูล

จะถูกโยงกบัใบสงังานทสีร้างขนึในช่วงเวลานันด้วย ขณะนีผู้จัดการ

สามารถทราบสถานะของคําสงัซอืปัจจุบนั ผู้ขายยงัสามารถรบัข้อมูล
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เรียลไทม์ของงานทีกําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ฝ่ายวางแผนก็ได้

ประโยชน์เช่นกนัจากขอ้มูลจรงิเพือใหส้ามารถวางแผนในกรณีทเีครือง

ขดัขอ้งและรบัคําเตอืนเมอืเครอืงหยุดทํางานในช่วงเวลาหนึงนานกว่า

เกณฑ์ทกีําหนดผ่านการแจ้งเตือนทางไลน์ ขอ้มูลดบิ เวลาเริม เวลา

เสรจ็ จํานวนทผีลิตได้ แสดงในรูปท ี  ซึงเป็นททีทีมีบริหารสามารถ

ตรวจสอบงานระหว่างทําได้ทนัท ีสามารถตรวจพบเหตุการณ์ผดิปกติ

และแจง้เตอืนได้ทนัทดีงัรูปท ี  

รปูที   การแจ้งเตอืน 

. ตวัอยา่งการหาค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครืองจกัร 

 การคาํนวณประสทิธิผลของอุปกรณ์โดยรวม (OEE) ซงึเป็น

เครืองมือมาตรฐานสําหรับการวัดผลผลิตและความสามารถของ

เครอืงจกัรและประสทิธภิาพของเครอืงจกัร 

OEE = ความพรอ้มใชง้าน x ประสทิธภิาพ x คุณภาพ 

รปูที    ขอ้มูลดบิ เวลาเรมิ เวลาเสรจ็ จํานวนทผีลติได ้

       ความพรอ้มใชง้านไดม้าจากเวลาจรงิ โดยรวมซงึเทา่กบั  นาท ี

เวลาทใีชง้านคอื  นาท ี 

  ประสทิธภิาพคอืเมอืเครอืงทาํงานดว้ยความเรว็สูงสดุ ณ ชว่งเวลา

ปัจจุบนั (แมว้า่จะสามารถใชก้ําลงัการผลติจรงิได)้ ซงึคอื  นาทต่ีอชดุ

เทยีบกบัเวลาเฉลยี  นาทต่ีอชดุ  

 คณุภาพสมมุตวิ่ามขีองเสยีไม่แตกต่าง (0.99) 

OEE = ความพรอ้มใชง้าน ( . ) x ประสทิธภิาพ ( . ) x คณุภาพ 

(0.99) = 0.71 

. ผลลพัธแ์ละการอภิปราย 

 ในขณะทผีูบ้รหิารและคนงานต่างมองไปทตีวัเลขเดยีวกนั เนอืงจาก

ขอ้มูลถูกบนัทกึอย่างถูกต้องตามเวลาจริงของเหตุการณ์ หวัหน้างาน

และคนงานรู้แน่ชัดว่าเมือไรและอะไรจึงสามารถบันทึกสาเหตุและ

วธิแีกไ้ขแต่ละเหตุการณ์ได้ตรงเวลา มกีารเสนอมาตรการและนโยบาย

ต่อไปนเีพอืใชป้ระโยชน์เพมิเตมิขอ้มูลเรยีลไทมแ์ละยอ้นหลงั 

1) ผูป้ฏบิตังิานต้องพยายามอย่างเตม็ทใีนการแกไ้ขปัญหาและ

ป้องกันปัญหา เนืองจากสามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้

ผูป้ฏบิตัิงานต้องดําเนินการในเวลาทีเหมาะสม นอกจากนี

ผู้จัดการจะได้ร ับแจ้งและดําเนินการทันที ฝ่ายวางแผน

สามารถปรบัแผนใหเ้หมาะสมไดโ้ดยไม่ตอ้งรอจนถึงสนิวนั 

2) ข้อมูลประวตัิสามารถใช้ในการประชุมปกติเพือตรวจสอบ

และปรบัปรุงเวลาในการตงัค่า 

3) รูทเนืองจากการวิเคราะห์สามารถใช้เพือค้นหาสาเหตุที

แทจ้รงิของปัญหา 

4) ไม่จําเป็นต้องมีบุคคลเฉพาะในการบันทึกและควบคุม

คุณภาพหรอืบันทกึขอ้มูลเช่นความเร็วปรมิาณและของเสีย

เนืองจากข้อมูลสามารถรับได้ โดยอัตโนมัติ บุคคลนัน

สามารถช่วยในงานทสีําคญัอืน ๆ เช่นการปรบัปรุงความ

พรอ้มใชง้านและเวลาในการตงัคา่ 

5) ผู้จ ัดการผู้วางแผนและผู้ปฏิบตัิงานสามารถดําเนินการได้

ตรงเวลา 

6) ขอ้มูลในอดีตสามารถใช้เพือประเมินผลการดําเนินงานใน

ระยะสนัและระยะยาวและสามารถใช้ในการประเมินดัชนี

ประสทิธภิาพหลกัของคนงานและทมีงาน 

ตวัอย่างความพร้อมใชเ้พมิขนึ เนืองจากเวลาว่างลดลง แสดงในตาราง

ท ี     ความพรอ้มใชเ้พมิขนึ ประมาณ 2% เมอืเทยีบกบัคา่เดมิ 

ตารางท ี1 เปรยีบเทยีบความพรอ้มใชก้อ่นและหลงัตดิตงั 

ก่อนตดิตงั

(นาท)ี 

หลงัตดิตงั 

(นาท)ี 

เวลารวม 28,800 28,800 

เวลาว่าง 7,200 4,200 

ความพรอ้มใช ้ 75% 86.85% 

 แมว่้าระบบตรวจสอบและแสดงการทํางานของเครอืงจกัร

แบบเรยีลไทมจ์ะไม่ไดใ้หผ้ลโดยตรงของการเพมิประสทิธผิล แต่กเ็ป็น

เครอืงมอืทชี่วยใหส้ามารถรวบรวมขอ้มลูการผลติใหเ้ป็นไปโดย

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

38



อตัโนมตั ิและชว่ยใหส้ามารถในไปวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงไดอ้ย่าง

ต่อเนือง ความสาํเรจ็โดยรวมในการนีเกดิจากหลายประการ ไดแ้ก ่

• ความทุม่เทและการสนับสนุนจากเจ้าของธุรกจิและทมีผูบ้รหิาร

• ระบบซอฟตแ์วรภ์ายในทแีขง็แกร่งทพีรอ้มทจีะใหร้ะบบตรวจสอบ

และแสดงการทํางานของเครอืงจกัรแบบเรยีลไทมท์ํางานร่วมกนั

ได ้

• บคุลากรด้านไอทซีงึสามารถเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ รวมถงึทมีชา่ง

เทคนิคหรอืฝ่ายซ่อมบํารุงรองรบัการเชอืมตอ่ PLC กบัระบบ

ตรวจสอบและแสดงการทาํงานของเครอืงจกัรแบบเรยีลไทม ์  

8. สรปุ

ในบทความนีไดแ้สดงกรณีศกึษาของผูผ้ลติสงิพมิพ์ทนํีาเทคโนโลยี

IoT มาใช้ในการตรวจสอบและแสดงการทํางานของเครืองจักรแบบ

เรยีลไทม ์เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการฝึกอบรมในสถานทีจริง

พรอ้มกบัการวเิคราะหแ์ละออกแบบจรงิ การใหค้วามร่วมมอืขององค์กร

ทงัระดบับนและระดบัล่างช่วยใหก้ารนําไปใชป้ระสบความสําเรจ็ ระบบ

ตรวจสอบและแสดงการทํางานของเครอืงจกัรแบบเรยีลไทม ์สามารถ

ทาํงานร่วมกบัซอฟต์แวรก์ารจดัการการผลติหลกัได้ ผลการดําเนินการ 

พบว่ามีการปรับปรุงกระบวนการส่งผลให้ประสิทธิผลโดยรวมของ

อุปกรณ์ (OEE) ดขีนึ - %

9. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรณีศึกษาทุกท่านทใีห้

ความร่วมมือเป็นอย่างด ีและขอขอบคุณกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมและ
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ผลกระทบปริมาณและขนาดผงของเล่นไม้ต่อสมบติัทางกลและทางกายภาพของวสัดเุชิงประกอบ    
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีคือ เพื่อศึกษาผลกระทบปริมาณและขนาดผงของเล่นไม้ต่อสมบัติทางกลและทางกายภาพของวสัดุเชิง

ประกอบพลาสตกิและไม ้โดยในการผลติแผ่นชิ้นงานตัวอย่างของวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไมก้ระท าโดยใช้เครื่องอดัรอ้น ซึ่งผลจากการทดลอง
พบว่า การเตมิผงของเล่นไม้เป็นส่วนผสมเพิม่ขึ้นในช่วง 30-50 wt% ส่งผลใหค้่าความแขง็แรงดึงและค่าความเครียดสูงสุดลดลงตามปรมิาณผงของ
เล่นไมท้ี่เตมิเป็นส่วนผสม ทว่าค่ามอดูลสัการดึง ค่าความแขง็ และค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซบัน ้ากลบัมคี่าเพิม่ขึน้ตามปรมิาณผงของเล่นไม้ที่เติมเป็น
ส่วนผสม นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบที่ปริมาณผงของเล่นไม้เท่ากัน ยงัพบด้วยว่า ผงของเล่นไม้ที่มีขนาดเล็กลง สามารถปรบัปรุงให้วสัดุเชิง
ประกอบพลาสตกิและไมม้คีวามแขง็แรงดงึ มอดูลสัการดงึ ความเครยีดสูงสุด และความแขง็เพิม่ขึน้

ค าส าคญั:  วสัดุเชงิประกอบพลาสตกิและไม ้ ของเล่นไม ้ พอลโิพรพลิีน  สมบตัทิางกล  การอดัรอ้น

Abstract 
The objective of this research was to study effects of wooden-toy flour contents and sizes on mechanical and physical 

properties of polypropylene composites. In manufacturing, the sample panels of wood-plastic composites (WPCs) were produced by using 
a hot compression machine. From the experiments, the increasing addition of wooden-toy flour in range of 30-50 wt% resulting tensile 
strength and maximum strain of WPCs reduced, whereas tensile modulus, hardness and water absorption increased with an increment of 
wooden-toy flour. Further, with the same wooden-toy flour content, it was also found that a smaller wooden-toy flour can improve the 
tensile strength, tensile modulus, maximum strain and hardness of the wood-plastic composites. 

Keywords:  Wood-Plastic Composites, Wooden-Toy, Polypropylene, Mechanical Properties, Hot Compression 
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1. บทน า
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตของเล่นเด็กได้มีการพฒันาและ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการพฒันาไปอีกขัน้ของของเล่นเด็กคอื 
การน าขีเ้ลื่อยไมผ้สมกบักาว แล้วน าไปอดัขึน้รูปเป็นของเล่นเดก็ อย่างไร
ก็ตาม ในกระบวนการผลิตของเล่นเด็กด้วยวสัดุดังกล่าว จะมีของเล่นที่
เป็นของเสยีเกดิขึน้ในกระบวนการผลติ ท าใหเ้ป็นภาระของบรษิทัที่ต้อง
ก าจัดโดยการน าไปฝังกลบหรือการเผาเป็นเชื้อเพลิง ทัง้น้ีการก าจดัอกี
วธิหีน่ึงที่เป็นไปได้และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมคอื การน ากลบัมาใช้ใหม่
โดยการน าไปใช้เป็นวสัดุเสรมิแรงในวสัดุเชงิประกอบพลาสตกิ 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน าของเล่นไมท้ี่เป็นของเสยีในกระบวนการอัดขึ้น
รูปมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบพลาสติก ซึ่งจากการ
ทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ยงัไม่พบการน าของเล่นไมท้ี่เป็นของเสียใน
กระบวนการอัดขึ้นรูปมาใช้เป็นส่วนผสมในวสัดุเชิงประกอบพลาสตกิ
และไม้ (Wood-Plastic Composites; WPCs) มีเพียงการน าผงไม้สัก
และผงไมเ้ต็งผสมกบัพอลไิวนิลคลอไรด์ เพื่อพฒันาเป็นไมพ้ลาสตกิ [1] 
ขณะเดยีวกนั ณัฏฐ์ชญาภา ธนวฒันาศริกิุล และคณะ [2] น าผงไมป้าล์ม
ผสมกับขวดน ้าดื่มขาวขุ่นที่ผ่านการใช้แล้ว โดยพบว่า การผสมผงไม้
ปาล์ม 30 เปอร์เซ็นต์ และขึ้นรูปด้วยอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส มี
สมบตัทิางกลดทีี่สุด ขณะที่กลัทมิา เชาว์ชาญชยักุล และคณะ [3] ศกึษา
ผลกระทบของความชื้นที่มต่ีอสมบตัทิางกลของวสัดุเชงิประกอบพอลิไว
นิลคลอไรด์และผงไม ้ซึ่งพบว่า ค่ามอดูลสัการดดัของวสัดุเชงิประกอบฯ 
มีแนวโน้มลดลง เมื่อเวลาในการแช่น ้าเพิ่มมากขึ้น และเริ่มมีแนวคงที่
เมื่อเวลาในการแช่ชิ้นงานมากกว่า 72 ชัว่โมง ส าหรบัการแช่ชิ้นงานที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นอกจากน้ี Tabarsa และคณะ [4] น าของ
เสียจากโรงงานตัดไม้ (ผงไม้) และของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
(พลาสติกพอลิโพรพิลีน) มาใช้ผลิตวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ 
โดยชี้ใหเ้หน็ว่า การเตมิผงไมเ้ป็นส่วนผสมมากถงึ 35 เปอร์เซ็นต์ ท าให้
ค่าความแข็งแรงดัดและค่ามอดูลัสการดัด  ทว่าเมื่อเติมผงไม้เป็น
ส่วนผสมมากกว่านัน้ ส่งผลให้สมบัตทิางกลลดลง และ Gozdecki และ
คณะ [5] ประเมินสมบัติของวสัดุเชิงประกอบจากแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด
และพอลิโพรพิลีน โดยพบว่า วสัดุเชิงประกอบที่ผลิตจากอนุภาคของ
แผ่นปาร์ตเิกลิมสีมบัตไิม่แตกต่างจากวสัดุเชิงประกอบที่ผลติจากผงไม้
ที่ใช้ผลิตแผ่นปาร์ติเกิล อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้
และศักยภาพของเล่นไม้ที่เป็นของเสียในกระบวนการอัดขึ้นรูปมาใช้
เป็นวัสดุเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบพลาสติก  จ าเป็นต้องศึกษา
ผลกระทบปริมาณและขนาดผงของเล่นไม้ต่อสมบัติทางกลและทาง
กายภาพของวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม ้เพื่อให้สามารถน าวสัดุ
ชนิดใหม่น้ีไปประยุกต์ใช้งานทางวศิวกรรมไดเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

2. วสัดุและวิธีการทดลอง
2.1 วสัดุและการเตรียมวสัด ุ
 พลาสติกชนิดพอลิโพรพลิีน (Polypropylene) เกรด 1100NK ผลิต
โดยบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ถูกน ามาใช้เป็นวสัดุเน้ือพื้นใน

การพฒันาวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ และวสัดุเสริมแรงที่ใช้ใน
งานวิจัย คือ เศษของเล่นไม้ที่ผลิตมาจากขี้เลื่อยไม้อัด ซึ่งได้รบัการ
สนับสนุนมาจากโรงงานผลิตของเล่นเด็กในภาคใต้ของประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม ก่อนการน าเศษของเ ล่นไม้ไปผสมกับพลาสติก 
จ าเป็นต้องบดลดขนาดวสัดุดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถผสมวสัดุได้ ในการ
บดสามารถกระท าได้โดยการใช้เครื่องบดแบบค้อนเหวี่ยง (Hammer 
mill) เพื่อให้ได้อนุภาคที่ขนาดเล็ก จากนัน้น าผงของเล่นไม ้(Wooden-
toy flour) ไปร่อนเพื่อคดัแยกขนาด โดยร่อนให้ผ่านตะแกรงขนาด 40, 
50 และ 100 เมช (Mesh) สุดท้ายก่อนการผสม น าผงของเล่นไม้ไปอบ
เพื่อลดความชื้นที่อุณหภูม ิ110 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 

2.2 กรรมวิธีข้ึนรูปวสัดุเชิงประกอบ
 การผลิตแผ่นชิ้นงานตัวอย่างประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน คือ 1) เพื่อ
ผสมส่วนผสมต่าง ๆ เป็นเมด็วสัดุเชงิประกอบระหว่างพอลโิพรพลินีและ
ผงของเล่นไมข้นาดต่าง ๆ  ตามอตัราส่วนที่ก าหนด ดงัแสดงในตารางที่ 1 
ในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวคู่ (รุ่น CTE-D25L40 จากบริษัท เจริญทัศน์ 
จ ากดั สมุทรปราการ) ที่มกีารควบคุมอุณหภูมอิยู่ในช่วง 165-185 องศา
เซลเซยีส และความเรว็ของเกลยีวที่หมุน 50 รอบต่อนาท ีจากการผสม
จะได้เม็ดวสัดุเชิงประกอบเพื่อน าไปใช้ขึ้นรูปเป็นแผ่นชิ้นงานตัวอย่าง 
และ 2) เพื่อผลิตแผ่นชิ้นงานตัวอย่าง ด าเนินการโดยใช้เครื่องอัดรอ้น 
ก่อนการผลิต อุ่นแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยอุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส 
ต่อจากนัน้น าเมด็วสัดุเชงิประกอบใส่ในแม่พมิพ์ขนาด 200 มลิลเิมตร x 
250 มลิลเิมตร x 4 มลิลเิมตร และหลอมเมด็วสัดุเชงิประกอบในแม่พมิพ์
ด้วยอุณหภูม ิ210 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 5 นาท ีด้วยแรงดนัอดั 500 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว (psi) หลังจากนัน้อัดแผ่นชิ้นงานตัวอย่างซ ้าด้วย
แรงดันอัดคงที่ 1000 psi เป็นเวลา 10 นาที สุดท้ายน าแม่พมิพ์ออกมา
ระบายความรอ้นด้วยระบบหล่อเย็นเป็นระยะเวลา 10 นาท ีแล้วจงึถอด
แผ่นชิ้นงานตวัอย่างออกจากแม่พมิพ์  

ตารางที่ 1 สูตรส่วนผสมของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีนและผงไม้ 
Sample 
code 

Mesh 
size 

Polypropylene 
(wt%) 

Toy flour 
(wt%) 

P100 100 
S100P7T3 

100 
70 30 

S100P6T4 60 40 
S100P5T5 50 50 
S50P7T3 

50 
70 30 

S50P6T4 60 40 
S50P5T5 50 50 
S40P7T3 

40 
70 30 

S40P6T4 60 40 
S40P5T5 50 50 

หมายเหตุ: wt% คือ เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 
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2.3 การทดสอบสมบติัทางกลและทางกายภาพ 
 การทดสอบดึงเพื่อหาค่าความแข็งแรงดึง  มอดูลัสการดึง และ
ความเครียดสูงสุด เป็นการทดสอบของชิ้นงานแบบที่ 4 (Type-IV 
tensile bar) ซึ่งปฏบิตัติามมาตรฐาน ASTM D 638 โดยชิ้นงานทดสอบ
มขีนาด 115 มลิลเิมตร x 19 มลิลเิมตร x 4 มลิลเิมตร และความเรว็ที่ใช้
ในการทดสอบดงึ คอื 5 มลิลเิมตรต่อนาท ี ในการทดสอบดงึด าเนินการ
โดยใช้เครื่องทดสอบสมบัติทางกลอเนกประสงค์ รุ่น NRI-TS500-50 
จาก บริษัท นรินทร์ อินสทรูเม้นท์ จ ากัด และทดสอบในอุณหภูมหิอ้ง 
25 องศาเซลเซยีส นอกจากน้ีในการวดัค่าความแขง็เป็นการปฏบิัติตาม
มาตรฐาน ASTM D 2240 โดยใช้ Durometer แบบ Shore D scales 
ซึ่งชิ้นงานทดสอบมีขนาด 30 มลิลเิมตร x 30 มลิลเิมตร x 4 มลิลเิมตร 
และทดสอบในอุณหภูมหิอ้ง 25 องศาเซลเซยีส  
 การทดสอบสมบัติการดูดซับน ้าเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การดูดซับน ้า 
(Water absorption) เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM D 570 ซึ่ง
ชิ้นงานทดสอบมีขนาด 13 มิลลิเมตร x 26 มิลลิเมตร x 4 มิลลิเมตร 
ก่อนการทดสอบน าชิ้นงานตวัอย่างไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้น าชิ้นงานตวัอย่างไปชัง่น ้าหนักด้วยเครื่อง
ชัง่ดจิติอลที่มคีวามละเอียด 0.001 กรมั หลงัจากนัน้น าชิ้นงานตัวอย่าง
ไปแช่ในน ้าที่อุณหภูมหิอ้ง 25 องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง 
เมื่อครบเวลาที่ก าหนด น าชิ้นงานตัวอย่างชัง่น ้าหนัก เพื่อค านวณหา
เปอร์เซ็นต์การดูดซบัน ้า 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 ผลกระทบปริมาณและขนาดผงของเล่นไม้ต่อสมบติัการดึง 
 ผลกระทบปริมาณและขนาดผงของเล่นไม้ต่อค่าความแข็งแรงดึง 
และค่ามอดูลสัการดงึของวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ แสดงดงัรูป
ที่ 1 และ 2 ตามล าดับ โดยชี้ให้เห็นว่า ความแข็งแรงดึงของวัสดุเชิง
ประกอบพลาสติกที่เสริมแรงด้วยผงของเล่นไม ้มีค่าลดลงตามปรมิาณ
ผงของเล่นไม้ที่เติมเป็นส่วนผสมเพิ่มขึ้นในช่วง 30-50 wt% สิ่งน้ีเป็น
เพราะ การยดึเกาะที่อ่อนแอระหว่างผงของเล่นไมแ้ละเมทรกิซ์พลาสติก 
ตลอดจนการกระจายตัวที่ไม่ดีของผงไม้ในเมทริกซ์พลาสติก ท าให้
ประสิทธิภาพการถ่ายทอดแรงภายในโครงสร้างของวสัดุเชิงประกอบ
ลดลง ส่งผลใหว้สัดุเชงิประกอบแขง็แรงน้อยลง ทว่ามอดูลสัการดงึกลับ
มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณผงของเล่นไม้ที่เติมเป็นส่วนผสม  Väisänen 
และคณะ [6] กล่าวว่า เสน้ใยธรรมชาตมิคีวามแขง็แกร่งสูงกว่าพลาสติก
หลายเท่าตัว ดังนัน้การเติมเส้นใยธรรมชาติเป็นส่วนผสมในวัสดุเชิง
ประกอบพลาสตกิเพิม่ขึน้ ส่งผลใหค้่ามอดูลสัของวสัดุเชงิประกอบสูงขึน้ 
 เมื่อเปรยีบเทยีบที่ปรมิาณผงของเล่นไมเ้ท่ากนัพบว่า ผงของเล่นไม้
ที่มขีนาดเลก็ลง สามารถปรบัปรุงใหว้สัดุเชงิประกอบพลาสตกิและไม้มี
ความแข็งแรงดึงเพิม่ขึ้น โดยวสัดุเชิงประกอบพลาสติกที่เสริมแรงด้วย
ผงของเล่นไมข้นาด 100 เมช เป็นขนาดที่เลก็ที่สุดในการทดลอง ใหค้่า
ความแข็งแรงดึงและค่ามอดูลัสการดึงสูงที่สุด รองลงมาคือ วสัดุเชิง
ประกอบพลาสตกิที่เสรมิแรงด้วยผงของเล่นไม้ขนาด 50 เมช และวสัดุ
เชงิประกอบพลาสตกิที่เสรมิแรงด้วยผงของเล่นไม้ขนาด 40 เมช ใหค้่า

ความแขง็แรงดงึและค่ามอดูลัสการดงึต ่าที่สุด เน่ืองจากผงของเล่นไม้ที่
มีขนาดเล็กกว่า สามารถกระจายตัวในเมทริกซ์พลาสติกได้สม ่าเสมอ
กว่าผงของเล่นไมข้นาดใหญ่ ส่งผลใหก้ารถ่ายทอดแรงในโครงสรา้งของ
วัสดุ เชิงประกอบมีความสม ่ า เสมอมากกว่า  [7, 8]  ดัง นั้นจึงมี
ความสามารถต้านทานต่อแรงดงึที่มากระท าได้สูงกว่า 

รูปที่ 1 ผลกระทบปรมิาณและขนาดผงของเล่นไมต่้อความแขง็แรงดงึ 

รูปที่ 2 ผลกระทบปรมิาณและขนาดผงของเล่นไมต่้อมอดูลสัการดงึ 

รูปที่ 3 ผลกระทบปรมิาณและขนาดผงของเล่นไมต่้อความเครยีดสูงสุด 
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 รูปที่ 3 แสดงผลกระทบปริมาณและขนาดผงของเล่นไม้ต่อค่า
ความเครียดสูงสุดของวสัดุเชงิประกอบพลาสติกและไม ้ซึ่งพบว่า การ
เติมผงของเล่นไม้เป็นส่วนผสมในวสัดุเชิงประกอบพลาสติกเพิ่มขึ้น
ในช่วง 30-50 wt% ส่งผลให้ความเครียดสูงสุดของวสัดุเชิงประกอบ
พลาสตกิและไมม้คี่าลดลงตามปรมิาณผงของเล่นไมท้ี่เตมิเป็นส่วนผสม 
เพราะวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้มีความเหนียวลดลง แต่ความ
แขง็แกร่งเพิม่ขึน้ [9] 

3.2 ผลกระทบปริมาณและขนาดผงของเล่นไม้ต่อค่าความแขง็ 
 ผลกระทบปรมิาณและขนาดผงของเล่นไม้ต่อค่าความแขง็ของวสัดุ
เชิงประกอบพลาสติกและไม้ แสดงดังรูปที่ 4 โดยพบว่า วัสดุเชิง
ประกอบพลาสติกที่เสริมแรงด้วยผงของเล่นไม ้มีค่าความแข็งเพิ่มขึน้
ตามปริมาณผงของเล่นไม้ที่ เติมเป็นส่วนผสมในช่วง  30-50 wt% 
เน่ืองจากผงของเล่นไมเ้ป็นวสัดุที่มคีวามแข็งมากกว่าเมทริกซ์พลาสติก 
[9, 10] ดงันัน้การเตมิวสัดุชนิดน้ีเป็นส่วนผสมเพิม่ขึน้ ส่งผลใหว้สัดุเชิง
ประกอบพลาสตกิและไมม้คีวามแขง็มากขึน้  
 นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบที่ปริมาณผงของเล่นไมเ้ท่ากัน พบว่า
วสัดุเชงิประกอบพลาสตกิที่เสริมแรงด้วยผงของเล่นไม้ขนาด 100 เมช 
ให้ค่าความแข็งสูงที่สุด รองลงมาคือ วัสดุเชิงประกอบพลาสติกที่
เสรมิแรงด้วยผงของเล่นไมข้นาด 50 เมช และวสัดุเชงิประกอบพลาสตกิ
ที่เสรมิแรงด้วยผงของเล่นไม้ขนาด 40 เมช ใหค้่าความแขง็ต ่าที่สุด นัน่
หมายความว่า ผงของเล่นไม้ที่มีขนาดเล็กลง สามารถปรบัปรุงให้วสัดุ
เชงิประกอบพลาสตกิและไมม้คีวามแขง็เพิม่ขึน้  

รูปที่ 4 ผลกระทบปรมิาณและขนาดผงของเล่นไมต่้อค่าความแขง็ 

3.3 ผลกระทบปริมาณและขนาดผงของเล่นไม้ต่อค่าการดดูซบัน ้า 
 สมบัติการดูดซับน ้าของวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ เป็นอีก
สมบัติที่จ าเป็นต้องท าการศกึษา เพราะวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและ
ไมม้สี่วนผสมของวสัดุธรรมชาตทิี่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักและ
เซลลูโลสเป็นสารที่ชอบดูดซับน ้า  [11] ท าให้เมื่อวัสดุเชิงประกอบ
พลาสติกและไม้ถูกแช่น ้าจะมีการดูดซับน ้าในอัตราที่สูง ซึ่งจากการ
ทดสอบการแช่น ้าของวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้เป็นระยะเวลา 
24 ชัว่โมง สามารถแสดงผลของเปอร์เซ็นต์การดูดซับน ้าของวสัดุเชงิ

ประกอบพลาสติกและไม้ได้ ดังแสดงในรูปที่  5 ซึ่ งชี้ ให้ เห็นว่า 
เปอร์เซ็นต์การดูดซับน ้าของวสัดุเชงิประกอบพลาสติกที่เสริมแรงด้วย
ผงของเล่นไม ้มคี่าเพิม่ขึน้ตามปรมิาณผงของเล่นไมท้ี่เตมิเป็นส่วนผสม
เพิม่ขึน้ในช่วง 30-50 wt%  
 ในขณะเดยีวกนั เมื่อเปรยีบเทยีบที่ปรมิาณผงของเล่นไมเ้ท่ากนั ผล
ปรากฏว่า ผงของเล่นไม้ที่มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้วัสดุเชิงประกอบ
พลาสติกและไม้ มีค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับน ้าเพิ่มขึ้น โดยวัสดุเชิง
ประกอบพลาสติกที่เสริมแรงด้วยผงของเล่นไมข้นาด 100 เมช ซึ่งเป็น
ขนาดที่เล็กที่สุดในการทดลอง ให้ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับน ้าสูงที่สุด 
รองลงมาคือ วสัดุเชิงประกอบพลาสติกที่เสริมแรงด้วยผงของเล่นไม้
ขนาด 50 เมช และวสัดุเชงิประกอบพลาสตกิที่เสรมิแรงด้วยผงของเล่น
ไมข้นาด 40 เมช ใหค้่าเปอร์เซ็นต์การดูดซบัน ้าตัวต ่าที่สุด เน่ืองจากผง
ไม้ที่มีความละเอียดมากกว่า จะมีพื้นที่ผิวต่อน ้าหนักที่สูงกว่า [12] 
ดงันัน้วสัดุเชงิประกอบพลาสตกิที่เสรมิแรงด้วยผงไมท้ี่ขนาดเลก็กว่า จะ
มีพื้นที่สมัผสักับน ้ามากกว่า [13] ท าให้มีความสามารถการดูดซับน ้า
มากขึน้ 

รูปที่ 5 ผลกระทบปรมิาณและขนาดผงของเล่นไมต่้อค่าเปอร์เซ็นต์การ
ดูดซบัน ้า 

4. สรปุ
จากการศกึษาผลกระทบปริมาณและขนาดผงของเล่นไมต่้อสมบตัิ

ทางกลและทางกายภาพของวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ พบว่า 
การเติมผงของเล่นไมเ้ป็นส่วนผสมเพิม่ขึ้นในช่วง 30-50 wt% ส่งผลให้
ค่าความแข็งแรงดึงและค่าความเครียดสูงสุดลดลงตามปริมาณผงของ
เล่นไมท้ี่เตมิเป็นส่วนผสม เน่ืองจากการยดึเกาะที่อ่อนแอระหว่างผงของ
เล่นไม้และเมทริกซ์พลาสติก ท าให้ประสิทธิภาพการถ่ายทอดแรง
ภายในโครงสร้างของวสัดุเชงิประกอบลดลง ทว่าค่ามอดูลัสการดึง ค่า
ความแขง็ และค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซบัน ้ากลบัมคี่าเพิม่ขึ้นตามปริมาณ
ผงของเล่นไมท้ี่เตมิเป็นส่วนผสม นอกจากน้ี เมื่อเปรยีบเทยีบที่ปรมิาณ
ผงของเล่นไม้เท่ากัน ยังพบด้วยว่า ผงของเล่นไม้ที่มีขนาดเล็กลง 
สามารถปรบัปรุงใหว้สัดุเชิงประกอบพลาสติกและไมม้คีวามแข็งแรงดึง 
มอดูลสัการดงึ ความเครยีดสูงสุด และความแขง็เพิม่ขึน้ 
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Study of the Age Hardening Time on Hardness of SAC305-xIn Lead-Free Solder
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่การศกึษาเวลาการบ่มแขง็ต่อความแขง็ของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305-xIn ประกอบดว้ย 3 สตูร

ดงันี้ SAC305, SAC305-1.0In และ SAC305-2.0In โดยเตมิธาตุเจอือนิเดยีมคละขนาด 0, 1.0 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก บ่มแขง็ที่อุณหภูม ิ
100 องศาเซลเซยีส ระยะเวลาในการบ่มแขง็ 0, 4, 10 และ 30 วนั ทดสอบสมบตัทิางเคม ีความรอ้น ความแขง็ และวเิคราะห์ทางสถติ ิพบว่า 
องค์ประกอบทางเคมขีองปรมิาณธาตุต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐาน จุดหลอมเหลวของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ heating ทีค่่า Peak temperature 
(Tpeak) ของ SAC305-1.0In และ SAC305-2.0In มคี่าลดลง 1.67 และ 4.17 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั ในขณะเดยีวกนั ผลของจุดหลอมเหลวเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัเมือ่เตมิธาตุอนิเดยีมมคี่าจุดหลอมเหลวลดลง ส าหรบัค่าความแขง็เมือ่เติมธาตุอินเดยีมมผีลต่อความแขง็เพยีงเล็กน้อย ในทาง
กลบักนั เมือ่ระยะเวลาในการบ่มแขง็เพิม่ขึน้ค่าความแขง็ลดลง และค่าทางสถติริะยะเวลาในการบ่มแขง็มนียัส าคญัต่อความแขง็เนื่องจากค่า P-value 
เท่ากบั 0.0003827 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ( = 0.05) 
ค าส าคญั:  การบ่มแขง็ ความแขง็ อนัเดอรค์ลูลิง่  

Abstract 
The aim of this research is a study age hardening time affect to hardness of SAC305-xIn lead-free solder alloys. There are 

three various indium doping condition consist of 0, 1.0 and 2.0 percent by weight for SAC305, SAC305-1.0In and SAC305-2.0In, 
respectively. In the experiment, the three condition of solder alloys are harden in 0, 4, 10 and 30 days at 100°C. Furthermore, the 
chemical, thermal and hardness properties have been test. As the result presents the chemical composition of the elements is 
accordance with the standard. The melting point of lead-free solder was heated at the peak temperature of SAC305-1.0In and SAC305-
2.0In decreased 1.67 and 4.17°C, respectively. Simultaneously, indium doping causes a decrease in the melting point, which has little 
effect on hardness values of the solder alloys. On the other hand, the time of age hardening increases, resulting in decreased hardness 
values. And statistical values, the age hardening time is significant to hardness as the P-value equal to 0.0003827 at a significant level 
as 0.05 ( = 0.05). 
Keywords:  Age hardening, Hardness, Undercooling 
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1. บทน า
ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม คศ. 2006 มขีอ้จ ากดัการใช้สารอนัตรายใน

อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ โดยสหภาพยุโรป (European Union, EU) 
ได้ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้สารที่มีโลหะหนักที่เป็น
อนัตรายบางประเภทในเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ (RoHS-The 
Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in 
Electrical and Electronics Equipments) และไดอ้อกกฎระเบยีบว่า
ดว้ยเศษเหลอืทิง้ของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ (WEEE-Waste 
from Electrical and Electronics Equipments) และการหา้มใชโ้ลหะ
หนกัโดยเฉพาะตะกัว่อย่างเดด็ขาดกบัสนิคา้ประเภทเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์ [1] ในตลาดกลุ่ม EU และสนิค้าชนิดอื่น ๆ ในหลาย 
ประเทศ ดังเช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่ น เกาหลีเหนือ ตุรกี และอเมริกา 
เนื่องจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์กบัวงจรพิมพ์ต้องใช้โลหะบดักรีซึ่งมี
ตะกัว่เป็นธาตุหลกั เช่น Sn-Pb ซึ่งไดใ้ชม้ามากกว่า 50 ปีแลว้นัน้ ซึ่งมี
สมบตัิในการบดักรีที่ดี มคีวามสามารถในกระบวนการผลิต มคีวาม
น่าเชื่อถือ และมรีาคาถูก แต่จากข้อก าหนด กฎระเบียบดงักล่าวจึง
จ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่เพือ่น ามาทดแทนการใช้
งาน Sn-Pb เดมิแต่ยงัใหค้งสมบตัต่ิาง ๆ ไว้เหมอืนเช่นเดมิ ใกลเ้คยีง 
หรอืดกีว่า สมบตัิต่าง ๆ ในการวเิคราะห์หรือทดสอบมทีัง้สมบตัิการ
เปียก อุณหภูมหิลอมเหลว สมบตัิทางกายภาพและทางกล ความเป็น
พษิ ความน่าเชื่อถอื การสัน่สะเทอืน แรงบดิ แรงเฉือน และอื่น ๆ  ใน
ขณะเดียวกัน แนวโน้มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมใน
อนาคต [2] ตวัอย่างเช่น flip chips ดงัแสดงในรูปที ่1 [3] จะมขีนาดที่
เลก็ลงมากแต่มคีวามต้องการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานทีด่ยีิง่ข ึน้
ภายใตส้ภาวะของ pitches ทีม่คีวามละเอยีดมากทีสุ่ด และ gap มรีะยะ
ต ่ามากซึ่ง (Fine-pitch flip-chip, FPFC) จะมขีนาดในอนาคตน้อยกว่า 
60 µm ซึ่งเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ส าหรบัอุปกรณ์พกพาความเรว็สูง 
ดงัเช่น ตัวประมวลผลในโทรศพัท์มอืถือจากเทคโนโลยใีหม่ของ flip-
chip การใชโ้ลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ก็จะมปีรมิาณน้อยมากในการบดักรี
ดว้ยจงึจ าเป็นตอ้งการความแขง็แรงและอายุการใชง้านทีด่ ี[2]   

รปูที ่1 ภาพตดัการเชือ่มต่อของ flip chips [3] 

จากข้อก าหนดเรื่องการใช้สารอันตรายและแนวโน้มของชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนิกส ์ไดม้นีกัวจิยัทางวสัดุศาสตร ์วศิวกรรมวสัดุก่อนหน้านี้ได้
ศกึษา ปรบัปรุง พฒันาโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ และวเิคราะห์สมบตัทิาง
กล เช่น ความต้านทานแรงดงึ ความแขง็ โดย  M. Hasnine, B. Tolla 
and M. Karasawa, 2017 [4] ศกึษาอทิธพิลจากการเตมิเจอร์เมเนียม 
(Ge) ต่อสมบตักิารเปียก การละลายของทองแดง โครงสร้างจุลภาค 
และพฤติกรรมทางกลของโลหะบดักรี SnCu–Ge พบว่า มกีารละลาย
ของทองแดงไดน้้อย มสีมบตักิารเปียกด ีโครงสรา้งจุลภาคของ SnCu–
0.01Ge มเีกรนที่ละเอียด และเมื่อเติมเจอร์เมเนียมค่าความแขง็และ

ความต้านทานแรงดงึมคี่าเพิม่ขึน้มคีวามเหนียวเพิม่ขึ้นด้วยเนื่องจาก
การฟอร์มตวัโครงสร้างจุลภาคของโลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ SnCu–Ge 
ต่อมา P. Sungkhaphaitoon and T. Plookphol, 2018 [5] ศกึษาผล
ของการเติมธาตุพลวง (Sb) ต่อโครงสรา้งจุลภาค สมบตัทิางกล และ
ทางความรอ้นของโลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ชนิด SAC305 พบว่า เมื่อ
เตมิพลวงเพิม่ขึน้ความต้านทานแรงดงึสูงสุดมคี่าระหว่าง 29.21 MPa 
ถงึ 40.44 MPa ในขณะเดยีวกนั เปอร์เซ็นต์การยดืตวัลดลงจาก 48.0 
เปอร์เซ็นต์ ถึง 25.43 เปอร์เซ็นต์ ส าหรบัความแขง็แรงที่เพิม่ขึ้น
เนื่องจากการกระจายตวัของสารละลายของแขง็ (solid solution) และ
เฟสทุตยิภูม ิ(second-phase) ในปีล่าสุด T.T. Dele-Afolabia, M.A. 
Azmah Hanima, R. Calinc and R.A. Ilyas, 2020 [6] ศกึษา
โครงสรา้งจุลภาค ความแขง็ของรอยบดักรรีะหว่าง MWCNT กบัโลหะ
บดักรไีรส้ารตะกัว่ Sn-5Sb บนแผ่นทองแดงภายใต้สภาวะการบ่มที่
แตกต่างกนั พบว่า กลไกการเกดิความแขง็แรงจากสารตวัเตมิท าใหค้่า
ความแขง็ทีไ่ดร้ะหว่าง 20.6 HV ถงึ 15.3 HV จากการบ่มของการเตมิ 
MWCNTs เท่ากบั 0.05 เปอรเ์ซน็ต์โดยน ้าหนกั 
 ดงันัน้ จากงานวจิยัดงักล่าวค่าความต้านทานแรงดงึกบัค่าความ
แขง็จะมแีนวโน้มในทศิทางเดยีวกนัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาเวลา
การบ่มแขง็ต่อความแขง็ของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305-xIn 
โดยมปัีจจยัของตวัแปร คอื อุณหภูมบิ่มแขง็คงที ่ปรมิาณการเตมิธาตุ
อินเดียม และระยะเวลาในการบ่มแข็งแปรผัน เพื่อน าค่าที่ได้จาก
งานวจิยัน าไปเลอืกและประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบังานต่อไป 

2. วิธีการด าเนินงานวิจยั
2.1 วสัด ุ
 โลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ เป็นโลหะบัดกรีชนิด 
SAC305-xIn ประกอบดว้ย 3 สูตรดงันี้ SAC305, SAC305-1.0In และ 
SAC305-2.0In ไดจ้ากการเตมิธาตุเจอือนิเดยีมคละขนาด 0, 1.0 และ 
2.0 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก หลอมร่วมกบัโลหะหลกัคอื ดบีุกแท่ง เงนิ
คละขนาด ทองแดงแผ่น ความบรสิุทธิไ์ม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 ดงั
แสดงในรปูที ่2  

รปูที ่2 วสัดุทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ 1) ดบีุกแท่ง 2) เงนิคละขนาด 3) ทองแดง
ชนิดแผ่น และ 4) อนิเดยีมคละขนาด 

1) 2) 

3) 4) 

10 mm 10 mm 

10 mm 10 mm 
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ท าการหลอมภายใต้สภาวะอุณหภูมโิดยรอบ (ambient temperature) 
ดว้ยเป้าแกรไฟต์ภายในเตาไฟฟ้าก าลงัขนาด 1,000 วตัต์ ทีอุ่ณหภูมิ
หลอมเหลว 400 องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง เมือ่โลหะ
บดักรไีรส้ารตะกัว่หลอมเหลวหมดกวนใหเ้นื้อโลหะหลอมเขา้กนัแลว้ลด
อุณหภูมลิงก่อนเทหล่อที ่270 องศาเซลเซยีส [7] จากนัน้เทหล่อลงใน
แม่พิมพ์เหล็กที่มีล ักษณะเป็นรางรูปตัววีโดยให้เย็นตัวที่อุณหภูมิ
โดยรอบ ตวัอย่างทีไ่ดม้ลีกัษณะเป็นรูปแท่งยาวมพีื้นที่หน้าตดัไม่คงที ่
ดงัแสดงในรปูที ่3 

รปูที ่3 ตวัอย่างของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ลกัษณะเป็นรปูแท่งยาวมี
พืน้ทีห่น้าตดัไมค่งที ่

2.2 การออกแบบการทดลอง การเตรียม และการทดสอบตวัอย่าง 
2.2.1 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมี 
 การวเิคราะหอ์งค์ประกอบทางเคมขีองโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่เป็น
การตรวจสอบเชงิปรมิาณของตวัอย่างเปรยีบเทียบกบัสารมาตรฐาน 
โดยเตรยีมตวัอย่างใหไ้ดข้นาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 5 เซนตเิมตร ความ
หนา 1 มลิลิเมตร แล้วน าวเิคราะห์ด้วยเทคนิคและเครื่อง (X-ray 
Fluorescence Spectrometer, XRF) รุ่น PANalytical Zetium 

2.2.2 วิเคราะหจ์ดุหลอมเหลว 
 การวเิคราะหส์มบตัทิางกายภาพของวสัดุโดยเฉพาะจุดหลอมเหลว
ของโลหะบดักรไีร้สารตะกัว่เป็นการตรวจสอบอุณหภูมทิี่สารเปลี่ยน
สถานะจากของแขง็เป็นของเหลวเมือ่ไดร้บัพลงังานความรอ้น ตวัอย่าง
ในการทดสอบไดเ้ศษชิ้นตวัอย่างจากการเลื่อยมลีกัษณะเป็นเกลด็ซึ่งมี
ขนาดโดยเฉลีย่ประมาณ 0.1 ถึง 1.0 มลิลเิมตร ปรมิาณทีใ่ช้ทดสอบ
ประมาณ 2 ถึง 10 มลิลิกรมั โดยน าวิเคราะห์จุดหลอมเหลวด้วยวิธ ี
(Differential Scanning Calorimeter, DSC) โดยเครื่อง DSC รุ่น 
Perkin Elmer DSC7 ใชอุ้ณหภูมใินการทดสอบเพิม่ขึน้ระหว่าง 50 ถงึ 
300 องศาเซลเซียส และอุณหภูมทิี่ลดลงระหว่าง 300 ถึง 50 องศา
เซลเซยีส ด้วยอตัราการเพิม่และลดของอุณหภูมทิดสอบ 10 องศา
เซลเซยีสต่อนาท ีโดยใหช้ิน้ตวัอย่างเยน็ตวัในน ้า  

2.2.3 ทดสอบความแขง็ 
 การทดสอบความแขง็เพือ่ตอ้งการค่าของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่จะ
มคีวามสามารถตา้นทานแรงกดเมือ่มแีรงกระท าต่อหนึ่งหน่วยพืน้ทีผ่วิที่
ถูกกด โดยได้ออกแบบการทดลองของโลหะบดักรีไร้สารตะกัว่ชนิด 

SAC305, SAC305-1.0In และ SAC305-2.0In อุณหภมูคิงที ่100 องศา
เซลเซยีส มรีะยะเวลาในการบ่มแขง็ 0, 4, 10 และ 30 วนั การเตรยีม
ชิน้ตวัอย่างดงัแสดงในรปูที ่3 โดยตดัใหไ้ดข้นาดความหนา 5 มลิลเิมตร 
น าจดัวางตามการออกแบบการทดลองภายในเตาเผาชนิดท่อยี่ห้อ 
CARBOLITE รุ่น MTF 12/38/250 เมือ่ถงึระยะเวลาครบก าหนดในการ
บ่มแขง็น าชิ้นตวัอย่างลดอุณหภูม ิ(quenching) ดว้ยน ้า แลว้น ามาขึ้น
เรอืนแบบเยน็ (cold mounting) ขดัหยาบผวิตวัอย่างดว้ยกระดาษทราย
น ้า (silicon carbide, SiC) เบอร์ 2,000 และ 2,500 ต่อมาขดัละเอยีด
ดว้ยผงอะลมูนิาขนาด 1 ไมโครเมตร นอกจากนี้ชิ้นงานทีข่ดัผวิละเอยีด
เรียบร้อยแล้วน าไปทดสอบความแข็งไมโครวิคเกอร์สด้วยเครื่อง 
microvicker’s hardness test ยีห่อ้ MMT-X7B Serial No. MM6017X 
โดยใช้น ้าหนักกด 50 กโิลกรมัแรง เป็นเวลา 10 วนิาท ีตามมาตรฐาน 
ASTM E-92 [8, 9] ดงัสมการที ่(1) โดยชิน้ตวัอย่าง 1 ชิ้น กดจ านวน 5 
จุดใหม้รีะยะห่างระหว่างจุดเท่ากบั 1 มลิลเิมตร  
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โดยที ่ P  คอื น ้าหนกัทีใ่ชก้ดในหน่วยกโิลกรมัแรง และ 2d  คอื ขนาด
เสน้ทแยงมมุของรอยกดรปูทรงสีเ่หลีย่มจตุัรสัในหน่วยมลิลเิมตร 

2.2.4 วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการทดลองจากชิ้นตวัอย่างต่อสูตรที่สนใจน ามาวเิคราะห์ทาง
สถติิดว้ย Two-Factor Without-Replication ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 
( = 0.05) ว่ามนีัยส าคญัต่อสมบตัทิี่ต้องการศกึษาของโลหะบดักรไีร้
สารตะกัว่หรอืไม่ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าความแข็งของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณธาตุอนิเดยีมทีเ่ตมิกบัระยะเวลาในการบ่ม
แขง็ ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 

3. ผลวิจยัและการอภิปรายผล
3.1 องคป์ระกอบทางเคมี 
 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมขีองโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ใน
งานวจิยั พบว่า โลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ชนิด SAC305 มอีงค์ประกอบ
ของธาตุเงนิเท่ากบั 3.144 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก และทองแดงเท่ากบั 
0.536 เปอรเ์ซน็ต์โดยน ้าหนัก ค่าจากการวเิคราะห์ดงักล่าวปรากฏว่ามี
ค่าอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานโดยธาตุเงนิระหว่าง 2.80 ถงึ 3.20 เปอร์เซ็นต์
โดยน ้าหนกั และทองแดงระหว่าง 0.30 ถงึ 0.70 เปอรเ์ซน็ต์โดยน ้าหนัก 
ตามล าดับ ซึ่ งสอดคล้องกับผู้ผลิตโลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ ใน
ภาคอุตสาหกรรม [10] นอกจากนี้ โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ทัง้ 2 ชนิด 
คอื SAC305-1.0In และ SAC305-2.0In ก็มอีงค์ประกอบทางเคมขีอง 
SAC305 ตามมาตรฐานของบริษัทไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง 
จ ากดั เช่นเดยีวกนัโดยธาตุเงนิระหว่าง 2.80 ถงึ 3.20 เปอร์เซ็นต์โดย
น ้าหนัก และทองแดงระหว่าง 0.30 ถึง 0.70 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก 

SAC305 

SAC305-1.0In 

SAC305-2.0In 
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ตามล าดบั [10] ไดเ้พิม่ธาตุเจอือนิเดยีม 1.436 และ 2.317 เปอร์เซ็นต์
โดยน ้าหนกั ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่1  

ตารางที ่1 องคป์ระกอบทางเคมขีองโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ (XRF) 

Lead-free solder 
Chemical composition (wt%) 

Ag Cu In Sn 
SAC305 3.144 0.536 - Bal. 
SAC305-1.0In 2.979 0.528 1.436 Bal. 
SAC305-2.0In 3.082 0.585 2.317 Bal. 

3.2 จดุหลอมเหลว 
ผลการวเิคราะห์จุดหลอมเหลวของโลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ชนิด 

SAC305, SAC305-1.0In และ SAC305-2.0In โดยการเพิม่อุณหภูม ิ
(heating) ดว้ยวธิ ีDSC ดงัแสดงในตารางที ่2 พบว่า โลหะบดักรไีรส้าร
ตะกัว่ SAC305 มจีุด Solidus temperature (Tonset), Peak temperature 
(Tpeak) และ Liquidus temperature (TEndset) มคี่าเท่ากบั 217.74, 
221.17 และ 222.70 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั และมชี่วงของอุณหภูมิ
หลอมเหลว (pasty range, T) เท่ากบั 4.96 องศาเซลเซยีส และเมือ่
วเิคราะห์จุดหลอมเหลว Peak temperature (Tpeak) ของโลหะบดักรไีร้
สารตะกัว่ชนิด SAC305, SAC305-1.0In และ SAC305-2.0In ปรากฏ
ว่ามีค่าเท่ากับ 221.17, 219.50 และ  217.10 องศาเซลเซียส ผล
ดงักล่าวเกดิจากการเตมิธาตุอนิเดยีมในโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่เพิม่ขึน้
จงึท าใหจุ้ดหลอมเหลวมคี่าลดลงเพราะไดเ้กดิการฟอร์มตวัขึน้ใหม่ของ
เฟสยูเทคตกิ เช่น SnIn Ag3(Sn,In) และ Cu6(Sn,In)5 ของโลหะบดักรี
ไร้สารตะกัว่ขึ้นบริเวณขอบเกรน และภายในเกรนของเนื้อพื้น  [7] 
นอกจากนี้ ยงัท าใหช้่วงของอุณหภูมหิลอมเหลวกม็คี่าเพิม่ขึ้นเมื่อเติม
ธาตุอินเดียมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกนัซึ่งมคี่าเท่ากบั 4.96, 6.50 และ 7.29 
องศาเซลเซียส ตามล าดบั ซึ่งช่วงของอุณหภูมหิลอมเหลวท าให้เป็น
ผลดกีบัการน าไปใช้งานบดักรกีบัชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส์ที่อุณหภูมติ ่า  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาการเติมอนิเดยีมของ [11] ในขณะเดยีวกนั
ผลการวเิคราะห์จุดหลอมเหลวโดยการลดอุณหภูม ิ(cooling) ดงัแสดง
ในตารางที ่3 ของโลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ชนิด SAC305, SAC305-
1.0In และ SAC305-2.0In ดว้ยวธิ ีDSC พบว่า โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ 
SAC305 มจีุด Liquidus temperature (Tonset), Peak temperature 
(Tpeak) และ Solidus temperature (Tendset) มคี่าเท่ากบั 191.15, 190.30 
และ 189.83 องศาเซลเซียส ตามล าดบั และมชี่วงของอุณหภูมิ
หลอมเหลวเท่ากบั 1.32 องศาเซลเซียส เมื่อวเิคราะห์จุดหลอมเหลว 
Peak temperature (Tpeak) ของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305, 
SAC305-1.0In และ SAC305-2.0In ปรากฏว่ามคี่าเท่ากบั 190.30, 
188.47 และ 182.47 องศาเซลเซยีส ช่วงของอุณหภมูหิลอมเหลวกม็คี่า
เพิ่มขึ้นเมื่อเติมธาตุอินเดียมเพิ่มขึ้นซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.32, 1.43 และ 
1.75 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั เหตุผลเดยีวกบัตารางที ่2 
 ในรปูที ่4 ค่าอนัเดอร์คูลลิง่ (undercooling) จากการน าผลต่างของ
ค่า Onset of heating temperature กบั Onset of cooling 

temperature ของโลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ชนิด SAC305, SAC305-
1.0In และ SAC305-2.0In มคี่าเท่ากบั 21.59, 25.97 และ 28.80 องศา
เซลเซยีส ซึง่ค่าอนัเดอรค์ลูลิง่มคี่าเพิม่ขึน้ภายหลงัการเตมิธาตุอนิเดยีม
เพิ่มขึ้นนัน้ เนื่องจากอินเดียมจะท าให้เกิดการเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นของแขง็ของดบีุกนัน้ยากขึน้เพราะนิวเคลยีสที่จะเกดิขึ้น
ในของเหลวไดถู้กยบัยัง้ท าให้การแขง็ตวัชา้ลง ค่าอนัเดอร์คูลลิง่ทมีคี่า
มากขึน้จะส่งผลต่อการเกดิโครงสรา้งจุลภาคต่อผลกึของดบีุก โครงสรา้ง
จุลภาคของยูเทคตกิสารประกอบเชงิโลหะ เช่น Ag3Sn หรอื Cu6Sn5 
ซึ่งมผีลเป็นอย่างมากต่อสมบตัิทางกลอื่นและความเชื่อมัน่ ดงันัน้ ใน
การบดักรตี้องเลอืกใช้ให้เหมาะสมเพราะอาจเกดิความเขม้ของความ
เคน้ (stress concentration) ขณะเยน็ตวัซึ่งเป็นสาเหตุของกลไกการ
เกดิความเสยีหายของรอยบดักร ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั [4]  

ตารางที ่2 จุดหลอมเหลวของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ใชอุ้ณหภูมใินการ
ทดสอบเพิม่ขึน้ระหว่าง 50 ถงึ 300 องศาเซลเซยีส (heating) 

Lead-free solder 
Melting point (°C) 

(Tonset) (Tpeak) (Tendset) ΔT 
SAC305 217.74 221.17 222.70 4.96 
SAC305-1.0In 215.39 219.50 221.89 6.50 
SAC305-2.0In 212.38 217.00 219.67 7.29 

ตารางที ่3 จุดหลอมเหลวของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ใชอุ้ณหภูมใินการ
ทดสอบลดลงระหว่าง 300 ถงึ 50 องศาเซลเซยีส (cooling) 

Lead-free solder 
Melting point (°C) 

 (Tonset)  (Tpeak)   (Tendset) ΔT 
SAC305 191.15 190.30 189.83 1.32 
SAC305-1.0In 189.42 188.47 187.99 1.43 
SAC305-2.0In 183.58 182.47 181.83 1.75 

รปูที ่4 จุดหลอมเหลวของ 1) SAC305 2) SAC305-1.0In และ 
3) SAC305-2.0In ทัง้ heating และ cooling

1) 2) 

3) 

Undercooling 

Undercooling 

Undercooling 
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3.3 ความแขง็ 
 ผลการวเิคราะห์ความแขง็จากการเตมิธาตุอนิเดยีมระหว่างความ
แข็งกับเวลาการบ่มแข็ง โลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ ชนิด SAC305, 
SAC305-1.0In และ SAC305-2.0In ดงัแสดงในตารางที ่4 รูปที ่5 และ
ความแขง็กบัโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ทีเ่วลาการบ่มแขง็ 0, 4, 10 และ 
30 วนั ดงัแสดงในตารางที ่5 รูปที ่6 พบว่า ค่าความแขง็ของโลหะ
บดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305-2.0In ทีไ่ม่ได้ท าการบ่มแขง็หรอืชิ้น
ตวัอย่างภายหลงัจากการหล่อมคี่ามากสุดมคี่าเท่ากบั 18.64±0.77 HV 
เนื่องจากการเพิม่ความแขง็แรง (strengthening) โดยการท าใหเ้ป็น
สารละลายของแขง็ (solid solution) และการกระจายตวัของทุตยิภูมิ
เฟส (secondary phase) ของสารประกอบเชงิโลหะ Ag3(Sn,In) และ 
Cu6(Sn,In)5 บรเิวณของเกรน และภายในเกรนของเนื้อพื้น (Sn-rich) 
ของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ [11] และค่าความแขง็ของโลหะบดักรไีรส้าร
ตะกัว่ชนิด SAC305 ทีท่ าการบ่มแขง็เป็นเวลา 30 วนั มคี่าความแขง็
น้อยสุดเท่ากบั 15.46±0.43 HV เพราะเมือ่ใหอุ้ณหภูมใินการบ่มที ่100 
องศาเซลเซียส เป็นเวลานานขึ้นนัน้ท าให้ทุติยภูมิเฟส Ag3Sn มี
ลกัษณะเข็ม และ Cu6SnS มลีักษณะยาว เฟสจะมีความหยาบ 
(coarsening) ขึ้นจะสงัเกตเห็นได้ภายในเกรนของเนื้อพื้นและมกีาร
เติบโตของเนื้อพื้นดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การบ่มแขง็จงึเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงสมบตัิทางกลจากลกัษณะ brittle fracture 
เป็น ductile fracture ท าให้ค่าความแขง็มแีนวโน้มลดลงเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั [12] 

ตารางที่ 4 ความแขง็กบัเวลาการบ่มแขง็โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด 
SAC305, SAC305-1.0In และ SAC305-2.0In 

Lead-free 
solder 

Microvicker’s hardness (HV) 

0 day 4 day 10 day 30 day 
SAC305 18.24±0.70 17.44±0.55 16.46±0.76 15.46±0.43 

SAC305-1.0In 18.50±0.54 17.50±1.57 16.86±1.33 15.94±0.92 

SAC305-2.0In 18.64±0.77 16.44±0.91 16.52±0.61 15.76±1.16 

รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหว่างความแขง็กบัเวลาการบ่มแขง็โลหะบดักรี
ไรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305, SAC305-1.0In และ SAC305-2.0In 

ตารางที ่5 ความแขง็กบัโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ทีเ่วลาการบ่มแขง็ 0, 4, 
10 และ 30 วนั 

Age 
hardening 
time (day) 

Microvicker’s hardness (HV) 

SAC305 SAC305-1.0In SAC305-2.0In 

0 18.24±0.70 18.50±0.54 18.64±0.77 
4 17.44±0.55 17.50±1.57 16.44±0.91 
10 16.46±0.76 16.86±1.33 16.52±0.61 
30 15.46±0.43 15.94±0.92 15.76±1.16 

รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหว่างความแขง็กบัโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ที่
เวลาการบ่มแขง็ 0, 4, 10 และ 30 วนั 

3.4 ผลการวิเคราะหท์างสถิติ 
 ผลการวเิคราะหค์วามแขง็ดว้ยสถติ ิANOVA: Two-Factor Without 
Replication โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความแข็งของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณธาตุอนิเดยีมทีเ่ตมิกบัระยะเวลาในการบ่ม
แขง็ พบว่า การเตมิธาตุอนิเดยีมไมม่นียัส าคญัต่อความแขง็เนื่องจากค่า 
P-value เท่ากบั 0.3474786 ในทางกลบักนัระยะเวลาในการบ่มแขง็มี
นัยส าคญัต่อความแขง็เนื่องจากค่า P-value เท่ากบั 0.0003827 ที่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ( = 0.05) ดงัแสดงในตารางที ่6 

ตารางที ่6 ANOVA: Two-Factor Without Replication 
SUMMARY Count Sum Average Variance 

0 day 3 55.38 18.46000 0.041200 
4 day 3 51.38 17.12667 0.354533 
10 day 3 49.84 16.61333 0.046533 
30 day 3 47.16 15.72000 0.058800 

SAC305 4 67.60 16.90 1.451467 
SAC305-1.0In 4 68.80 17.20 1.161067 
SAC305-2.0In 4 67.36 16.84 1.556267 
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ตารางที ่6 ANOVA: Two-Factor Without Replication (ต่อ) 
ANOVA 
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
day 11.801867 3 3.933956 33.50265 0.0003827 4.7570627 
wt% In 0.2976 2 0.1488 1.2672218 0.3474786 5.1432528 
Error 0.7045333 6 0.1174222 
Total 12.804 11 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากการวิจัยพบว่า ยงัมปีระเด็นที่สนใจเพิ่มเติมอีก เช่น ศึกษา

ขนาดของเกรนจากโครงสร้างจุลภาค เฟสที่เกิดขึ้นจากการเติมธาตุ
อนิเดยีมและเวลาทีเ่ปลีย่นแปลง อุณหภูมใินการบ่มแขง็ เพื่ออภปิราย
ผลของความแขง็ทีเ่กดิขึน้ไดส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  

5. สรปุ
จากงานวิจยัการศึกษาเวลาการบ่มแข็งต่อความแข็งของโลหะ

บดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305-xIn โดยเฉพาะองค์ประกอบทางเคมี
ของธาตุต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกบับรษิัทไทยแลนด์ 
สเมลติ้งแอนดร์ไีฟนิ่ง จ ากดั [10] ส าหรบัจุดหลอมเหลวของโลหะบดักรี
ไรส้ารตะกัว่ heating ทีค่่า Peak temperature (Tpeak) ของ SAC305-
1.0In และ SAC305-2.0In ลดลง 1.67 และ 4.17 องศาเซลเซียส 
ตามล าดับ ในขณะเดียวกันผลของจุดหลอมเหลวเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั เมื่อเติมธาตุอินเดยีมค่าของจุดหลอมเหลวลดลง ส าหรบัค่า
ความแข็งเมื่อเติมอินเดียมมีผลต่อความแข็งเพียงเล็กน้อย ในทาง
กลบักนั เมือ่ระยะเวลาในการบ่มแขง็เพิม่ขึน้ค่าความแขง็ลดลง และค่า
ทางสถติิระยะเวลาในการบ่มแขง็มนีัยส าคญัต่อความแขง็เนื่องจากค่า 
P-value เท่ากบั 0.0003827 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  
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บทคดัย่อ 
จรวดเชื้อเพลงิแขง็เป็นจรวดที่เชื้อเพลิงกบัสารออกซิไดส์อยู่ในรูปของแข็ง  เมื่อเกิดการเผาไหมข้องเชื้อเพลงิจะท าให้เกดิแรงขบั 

(Thrust) ส่งผลใหจ้รวดเคลือ่นที ่การเลอืกใชแ้รงขบัขึน้อยู่กบัลกัษณะการใชง้านของจรวด ในกรณทีีจ่รวดตอ้งการแรงขบัต ่าเป็นเวลานาน สามารถใช้
สารเตมิแต่งทีเ่ป็นตวัหน่วงปฏกิริยิา (Inhibitor) ลงไปในดนิขบั เพือ่ควบคุมอตัราการเผาไหมข้องเชือ้เพลงิและปฏกิริยิาการเผาไหม ้ในบทความวจิยั
นี้น าเสนอการใช้ตวัหน่วงปฏิกิรยิาในดินขบัแบบเชื้อเพลงิแขง็ (Solid propellant) โดยได้พจิารณาใช้สารออกซาไมด์ (Oxamide) เป็นตัวหน่วง
ปฏกิริยิา โดยผสมสารออกซาไมดล์งไปในดนิขบัฐานผสมหรอืคอมโพสทิ (Composite propellant) จ านวน 4 ตวัอย่าง จากนัน้ ท าการทดสอบการเผา
ไหมข้องดนิขบัชนิดฐานผสมโดยใชม้อเตอรจ์รวดขนาดเลก็ Ballistic Evaluation Motor (BEM) และทดสอบคุณสมบตัต่ิางๆ ในดนิขบั ไดแ้ก่ ค่าความ
หนืดของดบิขบั การทดสอบความแขง็แรงจากแรงดงึของวสัดุ และค่าความหนาแน่นในวสัดุของแขง็ จากผลการวดัค่าอตัราการเผาไหมข้องดนิขบั 
พบว่า ดนิขบัทีเ่ตมิสารออกซาไมด์ มคี่าอตัราการเผาไหมล้ดลง รวมถงึค่า Pressure exponent มคี่าลดลงเช่นกนั แสดงใหเ้หน็ว่า สารออกซาไมด์ 
ส่งผลใหอ้ตัราการเกดิปฏกิริยิาของเชื้อเพลงิชา้ลง และช่วยใหด้นิขบัฐานผสมมคีวามเสถยีรมากขึน้ นอกจากนี้ จากผลการทดสอบคุณสมบตัต่ิางๆ 
ของดนิขบั พบว่า สารออกซาไมดย์งัช่วยให ้ดนิขบัฐานผสมมคีวามยดืหยุ่น และทนต่อแรงดงึจากภายนอกมากขึน้ ซึง่ช่วยใหง้า่ยต่อการหล่อดนิขบั 
ค าส าคญั:  ตวัหน่วงปฏกิริยิา, สารออกซาไมด,์ ดนิขบัฐานผสม

Abstract 
A solid propellant rocket consists of fuels and oxidizer as the propellant in solid stage. The combustion of fuels results in the 

thrust which can control a rocket movement. The variety of thrust profiles depends on the propulsion purposes. In case that the rocket 
requires a low thrust profile, an inhibitor can be added to the propellant in order to control burning rate and combustion reaction. In this 
study, we presented an inhibitor as an additive in the composite propellant. Oxamide was considered as the inhibitor and then was added 
into the composite propellant for 4 samples. The burning rate of the propellant was examined by Ballistic Evaluation Motor (BEM) and 
other properties were also tested such as viscosity, tensile stress, elongation and density. The results showed that samples with oxamide 
as the additive could decrease in burning rate and Pressure exponent. It showed the effect of oxamide which could decrease the 
combustion reaction of fuels and also increase the propellant stability. In addition, other property results indicated that the propellant with 
oxamide was more flexible and more resistant to external loads because of the increase of tensile stress and elongation. So, it improved 
the propellant casting easily. 
Keywords:  Inhibitor, Oxamide, Composite propellant 
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1. บทน า
จรวดมีความส าคญัต่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เนื่องจากใน

ปัจจุบนัอาวุธที่มคีวามก้าวหน้าและมสีมรรถนะสูง ส่วนมากจะมรีะบบ
ขบัเคลื่อนที่ซึ่งอาศยัหลกัการของจรวด คือ ข้อที่สามของนิวตนัที่ว่า 
“ทุกกริยิาจะมปีฏกิริยิาเกดิขึน้ในขนาดทีเ่ท่ากนัในทศิทางตรงกนัขา้ม” 
 จรวดจะขบัเคลื่อนไปโดยการพ่นแก๊สรอ้นที่มคีวามเรว็สูงออกทาง
ท่อท้ายของจรวด แก๊สร้อนดงักล่าวได้จากการเผาไหมข้องเชื้อเพลิง
จรวดหรอืดนิขบัจรวด ในที่นี้ กริยิา คอื โมเมนตมัของแก๊สร้อน ที่พุ่ง
ออกไปทางทา้ย ท าใหเ้กดิปฏกิริยิา คอื ตวัจรวดเกดิโมเมนตมัเพิม่ขึ้น
ในทศิทางตรงกนัขา้ม คอืไปขา้งหน้า อตัราการเปลีย่นแปลงโมเมนตมั 
ของจรวดนี้เรยีกว่า “แรงขบั” (Thrust) 
 จรวดอาจแบ่งออกตามลกัษณะของส่วนขบัเคลื่อน ไดเ้ป็น 3 ชนิด 
คอืจรวดเชือ้เพลงิเหลว, จรวดเชื้อเพลงิแขง็ และจรวดลกูผสม (ไฮบรดิ) 
โดยจรวดเชือ้เพลงิแขง็จะไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด เนื่องจากการใชง้าน
ง่าย และมคีวามซบัซ้อนน้อยกว่า ไม่ต้องมกีารเตรยีมการล่วงหน้ามาก 
เมือ่จุดจรวดกจ็ะท างานได้ทนัท ีจงึมกัใชก้บัจรวดทางทหาร โดยจรวด
เชื้อเพลงิแขง็เป็นจรวดที่เชื้อเพลงิกบัสารออกซิไดส์อยู่ในรูปของแขง็ 
มักผสมอยู่ ด้วยกันเ ป็นแท่ง เรียกว่ า  แท่ งดินขับจรวด (Rocket 
Propellant Grain) ส่วนขับเคลื่อนของจรวดเชื้อเพลิงแข็งเรียกว่า 
มอเตอรจ์รวด (Rocket Motor) [1] 
 ในส่วนขบัเคลือ่นของจรวดเชือ้เพลงิแขง็ การเคลือ่นทีข่องจรวดเกดิ
จากแรงขบั ซึ่งจะท าให้จรวดมคีวามเร่ง และเกดิความเร็วขึ้น แรงขบั
ของจรวดนัน้สามารถออกแบบใหม้คี่าเปลีย่นแปลงตามเวลาได ้ลกัษณะ
ของแรงขบัที่เปลี่ยนแปลงตามเวลานี้เรยีกว่า Thrust Profile ซึ่งจรวด
แต่ละชนิดอาจตอ้งการ Thrust Profile ทีแ่ตกต่างกนั ดงัแสดงในรูปที ่1 
ทัง้นี้ การเลอืกใช ้Thrust Profile ขึน้อยู่กบัลกัษณะการใชง้านของจรวด
นัน้ ตวัอย่างเช่น จรวดน าวถิีอากาศสู่อากาศระยะประชิดจะต้องการ 
แรงขบัสูงภายในระยะเวลาอนัสัน้ เพื่อเร่งให้จรวดมคีวามเรว็เพยีงพอ
ส าหรบัการเลี้ยวติดตามเป้าหมายในเวลาอนัรวดเร็ว กรณีนี้ เรียกว่า 
ต้องการการขบัดนัเพยีงอย่างเดยีว หรอื “All Boost” จรวดน าวถิ ีพื้นสู่
อากาศ ต้องการแรงขบัแรกเริ่มสูง เพื่อเร่งให้จรวดมีความเร็วมาก
เพยีงพอต่อการตดิตามเป้าหมาย แต่เมือ่จรวดมคีวามเรว็เพยีงพอแลว้ 
ต้องการแรงขบัต ่าลง เพยีงเพื่อเอาชนะแรงต้านอากาศเท่านัน้ กรณีนี้
เรยีกว่า ต้องการแรงขบัสองระดบั คอืขบัดนัแล้วรกัษาความเร็ว หรอื 
“Boost-Sustain” จรวดน าวิถีอากาศสู่พื้นที่ต้องการระยะยิงไกลแต่ 
ไม่ต้องการความเร็ว เช่น จรวดน าวถิีต่อต้านเรอื จรวดจะมคีวามเร็ว
เพียงพออยู่แล้วจากความเร็วของเครื่องบินที่ยิงจรวด ดงันัน้ จรวด
ต้องการเพียงแรงขับส าหรับชดเชยแรงต้านอากาศเท่านัน้ กรณีนี้
ตอ้งการแรงขบัต ่าเป็นเวลานาน คอืรกัษาความเรว็เพยีงอย่างเดยีว หรอื 
“All Sustain” เป็นตน้ [2] 
 โดยทัว่ไปนัน้ รปูแบบของ Thrust Profile สามารถถูกก าหนดค่าได ้
2 วธิ ีได้แก่ การออกแบบรูปร่างของพื้นผวิเผาไหมข้องแท่งดนิขบันัน้ 
หรอืการปรบัเปลีย่นส่วนผสมในดนิขบัผสมทีส่่งผลต่อการเผาไหมข้อง
แท่งดนิขบัจรวด เมือ่พจิารณาการปรบัเปลีย่นรปูแบบ Thrust Profile  

รปูที ่1 กราฟรปูร่าง Thrust Profile แต่ละชนิด [1] 

โดยการเปลี่ยนส่วนผสมในดนิขบัทัง้หมดนัน้ จะท าให้น ้าหนักของดนิ
ขบัเกดิการเปลีย่นแปลง ซึ่งส่งผลต่อการออกแบบขนาดและวสัดุในการ
ท าท่อจรวดด้วย ดงันัน้ การใส่สารเติมแต่งเพื่อปรบัเปลี่ยนรูปแบบ 
Thrust Profile จงึถูกน ามาพจิารณา เช่น ในกรณีรูปแบบของ Thrust 
Profile แบบ Boost จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) หรือสารที่เติม 
ลงไปในปฏิกิริยาแล้วท าให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น หรือท า ให้อัตรา 
การเกดิปฏกิริยิาสูงขึน้ ซึ่งมงีานวจิยัไดศ้กึษาการใช้ตวัเร่งปฏกิริยิาใน
ดินขบัผสมมาแล้วอย่างแพร่หลาย ส่วนในกรณีแบบ Sustain จะใช ้
ตัวหน่วงปฏิกิริยาหรือตัวยับยัง้ปฏิกิริยา ( Inhibitor) หรือสารที่เติม 
ลงไปในปฏิกิริยาแล้วท า ให้ปฏิกิริยาเกิดช้าลง  หรือท าให้อัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาช้าลง โดยในการศึกษาการใช้ตัวหน่วงปฏิกิริยา 
ในดนิขบัผสม พบว่า ยงัมงีานวจิยัค่อนขา้งน้อย  
 ตวัหน่วงปฏกิริยิา คอื สารเตมิแต่งทีม่ผีลตรงขา้มกบัตวัเร่งปฏกิริยิา 
ซึ่งเป็นการลดอัตราการเผาไหม้ภายในพื้นที่การเผาไหม้ ส่งผลต่อ 
การถ่ายโอนความรอ้นซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัความดนั โดยสารเตมิแต่งนี้
จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในดินขับผสม ตัวหน่วงปฏิกิริยาที่ใช ้
ในทัว่ไป ได้แก่  oxamide, calcium carbonate, calcium phosphate, 
ammonium chloride แ ล ะ  ammonium sulfate ซึ่ ง ใ น ง าน วิ จัย นี้  
จะพจิารณาใช้สาร สารออกซาไมด์ (oxamide) เป็นตวัหน่วงปฏกิริยิา 
ในดินขบัผสม โดยอ้างอิงจากงานวิจยัของ Ghorpade และคณะ [3] 
ที่ท าการศึกษาการใช้ตัวหน่วงปฏิกิริยาร่วมกับเชื้อเพลิงดินขบัชนิด 
ฐานผสม พบว่า  ตัวหน่วงปฏิกิริยาท าให้อัตราการเผาไหม้และ 
ค่ า  Pressure exponent มีค่ าลดลง  เมื่ อ เปรียบ เทียบกับดินขับ 
ปกติ นอกจากนี้  จากงานวิจัยของ Trache และคณะ [4] พบว่า 
สารออกซาไมด์ที่อยู่ในดินขบัชนิดฐานผสม นอกจากช่วงลดอัตรา 
การเผาไหมข้องดนิขบัแล้ว ยงัสามารถช่วยยดืระยะเวลาการสลายตวั
ของดนิขบัไดเ้มือ่พจิารณาทัง้กระบวนการ 
 เอกสารงานวจิยันี้เป็นงานวิจยัการใช้ตวัหน่วงปฏกิริิยาในดินขบั
ผสม เพื่อควบคุมอัตราการเผาไหม้ให้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ใน  
การใช้งานของจรวดเชื้อเพลิงแข็ง ในงานวิจยัฉบบันี้  ได้พิจารณาใช ้
สารออกซาไมด์เป็นตัวหน่วงปฏิกิริยา โดยผสมลงไปในดินขบัชนิด 
ฐานผสมหรือคอมโพสิท (composite propellant) จากนั ้น ท าการ
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ทดสอบการเผาไหมข้องดนิขบัชนิดฐานผสม โดยค่าพารามเิตอร์ต่างๆ 
จากผลการทดสอบการเผาไหม้ จะถูกน ามาพิจารณา เพื่อ เป็น 
ตวัเปรยีบเทยีบการวเิคราะห ์

2. วสัดแุละขัน้ตอนการทดลอง

2.1 การเตรียมเช้ือเพลิงแขง็ ชนิดดินขบัฐานผสม 
 เทคโนโลยีดินขบัที่ได้รบัการถ่ายทอดมาจากมติรประเทศ เป็น
เทคโนโลยีการผลิตดินขบัชนิดฐานผสมตามแบบที่ใช้แพร่หลาย คอื 
เชื้อเพลงิแขง็แบบ Normal Smoke Aluminum Composite Propellant 
โดยมสี่วนผสมหลกัคอื Hydroxyl Terminated Polybutadiene (HTPB), 
Ammonium Perchlorate และ Aluminum ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่1  
 ในขัน้ตอนการเตรยีมดนิขบัฐานผสม สาร Aluminum ท าหน้าทีเ่ป็น
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ น ดิน ขับ  เ ช่ น เ ดี ย ว กับ ส า ร  Hydroxyl Terminated 
Polybutadiene (HTPB) ถูกเตรยีมขึน้เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นเชือ้เพลงิเชน่กนั 
และยงัสามารถท าหน้าทีเ่ป็นตวัประสาน (Binder) ไดเ้มือ่ท าปฏกิริยิากบั 
Toluene Diisocyanate (TDI) โดยตัวประสานท าหน้าที่เป็นเสมือน
ตวัเชือ่มระหว่างเชือ้เพลงิและสารออกซไิดซ์ใหเ้กดิการเกาะรวมกนัเป็น
เนื้อเดยีว ส่วนสารออกซไิดซ์โดยทัว่ไปจะใช ้Ammonium Perchlorate 
ทีม่ขีนาดอนุภาค 3 ขนาด (Trimodal Particle Size Distribution) เพือ่ให้
อนุภาคสารเรยีงตวักนัได้โดยมชี่องว่างน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้ดนิขบั 
มคีวามหนืดต ่า สามารถขึ้นรูปแท่งดินขบัโดยวิธีการหล่อ (Casting) 
ไดง้า่ย โดยจะใชอ้นุภาคขนาดใหญ่และอนุภาคขนาดเลก็ (Fine particle 
size) ซึ่งเกิดจากการน า Ammonium Perchlorate อนุภาคขนาดใหญ่
มาผ่านการบดละเอียด ในงานวิจัยนี้จะเตรียมดินขบัชนิดฐานผสม 
ไว ้2 สตูร ไดแ้ก่ สตูร A และสตูร B จากนัน้ ท าการเตมิสารออกซาไมด์
ลงในดนิขบัทัง้ 2 สูตร ดว้ยปรมิาณเปอร์เซ็นต์ต่อน ้าหนกัทีเ่ท่ากนั เพื่อ
ศกึษาผลของสารออกซาไมด์ที่มต่ีอคุณสมบตัิดนิขบัทัง้สองสูตร โดย 
จะเรยีกดนิขบัทีผ่สมสารออกซาไมด์ว่า สูตร A_OXA และ B_OXA ซึ่ง
จะไดต้วัอย่างดนิขบัทัง้หมด 4 ตวัอย่างส าหรบัท าการทดสอบต่อไป 

2.2 การวดัอตัราการเผาไหม้ 
 การวดัอตัราเผาไหมข้องดนิขบัผสม งานวจิยัส่วนใหญ่จะวดัโดยใช้
มอเตอร์จรวดขนาดเล็ก Ballistic Evaluation Motor (BEM) [5,6] ซึ่ง
ลกัษณะและส่วนประกอบถูกวาดโดยใชโ้ปรแกรม SolidWorks ดงัแสดง
ในรปูที ่2 

รปูที ่2 ลกัษณะและสว่นประกอบของมอเตอรจ์รวดขนาดเลก็ BEM 

ตารางที ่1 ส่วนผสมในการเตรยีมดนิขบัชนิดฐานผสม 

ชือ่สารเคม ี หน้าที ่
สตูร A_OXA 

(% โดย
น ้าหนกั) 

สตูร B_OXA 
(% โดย
น ้าหนกั) 

Hydroxy-Terminated 
Polybutadiene 

(HTPB) 

Binder/ 
Fuel 

9.2 9.0 

Toluene Diisocyanate 
(TDI) 

Curing 
agent 

0.8 1.0 

Ammonium 
Perchlorate 

Oxidizer 70.0 70.0 

Aluminum Fuel 15.0 15.0 

Plasticizer chemical Binder 4.0 3.8 

Oxamide inhibitor 1.0 1.2 

 มอเตอร์จรวดขนาดเล็ก BEM จะบรรจุแท่งดนิขบัที่เผาไหม้แบบ
คงที่ (Neutral Burning) โดยมรีะยะเผาไหม ้(Web) ซึ่งมรีะยะคงที่ หา
อตัราเผาไหมไ้ดจ้ากสมการที ่(1) 

rb at actual P =  
w

t
  (1) 

โดยที่ rb คอื อตัราการเผาไหม ้ (mm/s) w คอื ความยาวแท่งดนิขบัที่ 
ถูกเผาไหม ้t  คอื เวลาเผาไหม ้(วนิาท)ี  

 แปลงค่าจากอตัราเผาไหม้ ณ ความดนัทีว่ดัไดจ้ากการทดลอง ให้
เป็นค่าอัตราเผาไหม้ ณ ความดันมาตรฐาน 6.895 MPa โดยการ
ค านวณผ่านสมการที ่(2) 

rb at 6.895 MPa =    rb at actual P  (
6.895

P
)

n

  (2) 

โดยที่ P คอื ความดนัที่วดัได้จากการทดลอง (MPa) n คอื Pressure 
exponent 

จากสมการการเผาไหม ้      rb  =  a(P)n  (3) 

จะไดว้่า  ln(rb)  =  ln(a)  +  n ln(P)   (4) 

 จากสมการอตัราการเผาไหม้ในสมการที่ (3) มตีวัแปรที่ส าคญัคอื 
ค่า Pressure Exponent (n) ซึง่แสดงถงึอทิธพิลของความดนัในมอเตอร์
จรวดที่ส่ งผลต่อค่าอัตราการเผาไหม้ และเมื่อน าสมการที่  (3) 
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มาพลอตกราฟแบบลอการทิมึ ดงัแสดงในสมการที ่(4) จะไดก้ราฟทีม่ ี
ความชันเท่ากับค่า n ดังแสดงในรูปที่ 3 เมื่อค่า n มากกว่า 1 การ
เปลี่ยนแปลงของความดันในมอเตอร์เพียงเล็กน้อย จะส่งผลให ้
อัตราการเผาไหม้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดความอันตราย 
ขึ้นได้ในภายหลงั นอกจากนี้ ในช่วงเริม่ต้นของความดนัจะสงัเกตว่า 
อตัราการเผาไหมม้คี่าต ่า อกีเหตุผลที ่Pressure exponent ไมค่วรค่าสงู 
คือ ค่าความดนัในช่วงเริม่ต้นจะส่งผลน้อยมากต่ออัตราการเผาไหม้ 
กล่าวคือ อัตราการเผาไหม้ของมอเตอร์จรวดในช่วงแรกจะเริ่มต้น 
ไดไ้มด่ ีแต่จะเหน็ไดว้่า หากค่า n เท่ากบั 1 จะหมายถงึการเปลีย่นแปลง
ของอตัราการเผาไหม ้มคีวามสมัพนัธ์เป็นเสน้ตรงเทยีบกบัความดนัใน
มอเตอร ์

รปูที ่3 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการเผาไหมก้บัความดนั [2] 

 จากรูปที ่4 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการเผาไหมก้บัความ
ดนั ณ ค่า Pressure exponent ต่างๆ จะสงัเกตได้ว่า เมื่อค่า n ต ่าลง 
อตัราการเผาไหมจ้ะเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในช่วงเริม่ต้นของความ
ดนัในมอเตอร์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเริ่มต้นจุดตัวได้ดี
ของมอเตอร์ ดังนัน้ ในการออกแบบทัว่ไป จะนิยมออกแบบให้ม ี
ค่า Pressure exponent อยู่ ระหว่าง 0.3-0.6 เพื่อ ให้สภาวะการ
ด าเนินการของมอเตอรม์คี่าคงที ่[2,5] 

รปูที ่4 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการเผาไหมก้บัความดนั 
ณ ค่า Pressure exponent ต่างๆ [5] 

 ในการวดัอตัราการเผาไหม้จะเริ่มด าเนินการโดยจุดทดสอบแท่ง 
ดินขบัตัวอย่างในมอเตอร์จรวด BEM ที่ติดตัง้ชุด Nozzle ซึ่งมขีนาด
เสน้ผ่านศนูยก์ลางร ูNozzle ขนาดต่างกนั อย่างน้อย 3 ขนาดเพือ่ใหไ้ด้
อตัราการเผาไหม ้ณ ความดนัต่าง ๆ น าขอ้มลูอตัราเผาไหมท้ีว่ดัไดม้า
พลอตบนกราฟ ตามสมการที ่(4) ซึ่งซึ่งแกนทัง้สองเป็นแบบลอการทิมึ 
ไดก้ราฟเสน้ตรงทีม่คีวามชนัเท่ากบัค่า n 

2.3 การวดัค่าพารามิเตอรอ่ื์นๆ 
ตวัอย่างดนิขบับางส่วนทีเ่ตมิสารเตมิแต่งแลว้ จะถูกน ามาวเิคราะห์

เพื่อหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี 
ฟิสกิส ์คุณสมบตัทิีต่อ้งการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ การวดัค่าความหนืดของดบิ
ขับด้วยเครื่องทดสอบความหนืด (Viscometer) การทดสอบความ
แข็งแรงจากแรงดึงของวัสดุด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง และการวัด 
ค่าความหนาแน่นในวสัดุของแขง็ดว้ยเครือ่งทดสอบความหนาแน่น 

3. ผลการด าเนินการ
ผลการทดสอบตวัอย่างดนิขบัฐานผสมทัง้ 4 ตวัอย่าง ถูกแสดงไวใ้น

ตารางที ่2 จากการทดสอบอตัราการเผาไหมโ้ดยใชม้อเตอร์จรวดขนาด
เลก็ BEM พบว่า ค่าอตัราการเผาไหมข้องดนิขบัทีเ่ตมิสารออกซาไมด์ 
(A_OXA และ B_OXA) มคี่าลดลงเมือ่เทยีบกบัดนิขบัสูตรเดมิ (A และ 
B) เมื่อน าค่าอัตราการเผาไหม้และค่าความดัน มาพลอตกราฟ
ความสัมพันธ์แบบลอกการิทึมตามสมการที่ 3 เพื่อหาค่าความชัน 
ของกราฟ ซึ่งเป็นค่า Pressure exponent พบว่า Pressure exponent 
มคี่าลดลงเช่นกนัในตวัอย่างดนิขบัทีเ่ตมิสารออกซาไมด์ 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบดนิขบัชนิดฐานผสม จ านวน 4 ตวัอย่าง 
คุณสมบตัใินดนิขบั A A_OXA B B_OXA 
Viscosity at 40C 

(x1000 cP) 
820 1,292 974 1,091 

Density (g/cm3 ) 1.76 1.75 1.76 1.75 

Tensile Stress 
at 24C (MPa) 

0.48 0.57 0.68 0.65 

Elongation  
at Break at 24C (%) 

31.0 39.5 21.1 24.1 

Elongation  
at Break at -40C (%) 

18.1 21.3 26.2 18.1 

Elongation  
at Break at 70C (%) 

27.2 27.7 15.1 20.6 

Burning Rate at 25C 
(mm/s) 

8.52 7.67 8.18 7.31 

Pressure exponent 0.37 0.32 0.34 0.30 
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ส าหรับคุณสมบัติอื่นๆ ในดินขับชนิดฐานผสม ได้แก่  
ค่าความหนืดของดนิขบั พบว่า สารออกซาไมด์ส่งผลใหค้วามหนืดมคี่า
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ส่วนค่าความหนาแน่นมคี่าลดลง นอกจากนี้ 
ในการทดสอบความแขง็แรงจากแรงดงึของวสัดุ พบว่า คุณสมบตัดิา้น 
Tensile Stress และด้าน Elongation ของดนิขบัชนิดฐานผสมที่เติมสาร
ออกซาไมดม์คี่าเพิม่ขึน้  

(a) 

(b) 
รปูที ่5 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการเผาไหมก้บัความดนั 

(a) ดนิขบัสตูร A (b) ดนิขบัสตูร B 

 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณสมบัติของตัวอย่างดินขับ 
ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า สารออกซาไมด์ส่งผลให้อัตราการ 
เผาไหมล้ดลง กล่าวคอื อตัราการเกดิปฏกิริยิาของเชื้อเพลงิจะช้าลง 
สารออกซาไมด์ส่งผลให้สมดุลของออกซิเจนเป็นลบ ซึ่งส่งผลตรงกนั
ข้ามกบัสารออกซิไดซ์ ยกตัวอย่างเช่น แอมโมเนียม เปอร์คลอเรต 
ท าให้พลังงานที่ได้จากกระบวนการเผาไหม้มีค่าลดลง อัตราการ 
เผาไหม้จึงมคี่าลดลง [3] ส าหรบัค่า Pressure exponent  เมื่อน าผล 
การทดสอบมาวาดกราฟความสัมพันธ์ ดังแสดงในรูปที่ 5 พบว่า 
สูตรดนิขบัทีเ่ตมิสารออกซาไมด์ ส่งผลใหค้วามชนัของกราฟมคี่าลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทางทฤษฎีในหัวข้อ 2.2 แสดงให้เห็นว่า 
สารออกซาไมด์สามารถช่วยปรบัปรุงคุณภาพของดินขบั เนื่องจาก 
ค่า Pressure exponent ส่งผลต่อความเสถียรของเชื้อเพลิง โดยหาก 
ค่า n น้อยกว่า 1 จะมีค่าเสถียรมากกว่าในการเผาไหม้ เนื่องจาก 
ค่า  Pressure exponent เป็นค่าที่ใช้ว ัดการเพิ่มขึ้นของอัตราการ 

เผาไหมท้ี่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นของความดนัในพื้นที่การเผาไหม ้
[7] หาก Pressure exponent มคี่าเขา้ใกล้ 0 แสดงว่า การเพิม่ขึน้ของ
ความดนั ไมม่ผีลต่ออตัราการเผาไหม ้
 จากการวเิคราะห์คุณสมบตัิอื่นๆ ของดนิขบั ได้แก่ ค่าความหนืด
ของดนิขบัทีล่ดลง เนื่องจากสารออกซาไมด์มลีกัษณะเป็นผงสขีาว เมื่อ
เตมิสารออกซาไมด์ลงไปในดนิขบั ท าใหค้วามหนืดมคี่าสูงขึน้มาก ซึ่ง
ถ้าค่าความหนืดมคี่ามากเกนิไป อาจส่งผลให้ข ัน้ตอนการหล่อดนิขบั
เกิดปัญหาขึ้น นอกจากนี้  จากผลทดสอบความแข็งแรงจากแรงดึง 
ของวสัดุ พบว่า ค่า Tensile Stress และ Elongation มคี่าเพิม่สงูขึน้ ซึง่
ค่าดงักล่าว บ่งบอกถงึความสามารถในการยดืหยุ่นชองดนิขบั เมือ่เขา้
กระบวนการหล่อดนิขบั จะท าใหด้นิขบัมคีวามยดืหยุ่น ไมแ่ตกไดง้า่ย 

4. สรปุผล 

บทความวจิยันี้น าเสนอผลกระทบของตวัประสานทีม่ผีลต่อคุณภาพ
ของดนิขบัในมอเตอร์จรวด ตวัอย่างดนิขบัจ านวน 4 ตวัอย่าง ถูกน ามา
ทดสอบหาค่าอตัราการเผาไหมแ้ละคุณสมบตัต่ิางๆ การเตรยีมดนิขบั 
จะเติมสารออกซาไมด์ซึ่งเป็นตวัหน่วงปฏกิริยิาลงไป จากนัน้ ท าการ
บรรจุแท่งดนิขบัลงในมอเตอรจ์รวดขนาดเลก็ BEM เพื่อท าการทดสอบ
วดัค่าอตัราการเผาไหม ้ 
 ผลการวัดค่าอัตราการเผาไหม้ของดินขบั พบว่า ดินขบัที่เติม 
สารออกซาไมด์ มีค่าอัตราการเผาไหม้ลดลง รวมถึงค่า  Pressure 
exponent มคี่าลดลงเช่นกนั แสดงให้เห็นว่า สารออกซาไมด์ส่งผลให้
อตัราการเกดิปฏกิริยิาของเชื้อเพลงิชา้ลงและช่วยให้ดนิขบัฐานผสมมี
ความเสถียรมากขึ้น นอกจากนี้  จากผลการทดสอบคุณสมบตัิต่างๆ 
ของดินขบั พบว่าสารออกซาไมด์ยงัช่วยให้ ดินขบัฐานผสมมคีวาม
ยืดหยุ่น และทนต่อแรงดึงจากภายนอกมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อ  
การหล่อดนิขบั 
 จากคุณสมบตัิของสารออกซาไมด์และกระบวนการทดสอบดงัที่
สรุปมาในข้างต้น สามารถน ามาต่อยอดในอุตสาหกรรมการป้องกนั
ประเทศ ในเชงิของกระบวนการผลติจรวดหรอือุปกรณ์อื่นๆ ทีต่้องการ
ควบคุมอตัราการเผาไหมใ้หเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 
 แนวทางการศึกษาในอนาคต ควรพิจารณาถึงการปรับปรุง
คุณสมบัติของดินขับเพิ่ม เติม เช่น  การหาอัตราส่ วนระหว่ าง 
สารออกซาไมดก์บัดนิขบัทีเ่หมาะสม หรอืการเตมิสารเตมิแต่งทีช่่วยลด
ค่าความหนืดของดนิขบัซึง่เป็นจากการเตมิสารออกซาไมด ์เป็นตน้ 

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้เขียนบทความวิจัยขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยี

ป้องกนัประเทศ ทีเ่อื้อเฟ้ือและจดัหาสถานที ่รวมถงึเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ทดสอบ ท าใหบ้ทความวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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ผลกระทบของอตัราการเพ่ิมความเครียดต่อความแขง็แรงเฉือนของโลหะบดักรีไร้สารตะกัว่ชนิด 
Sn-3.0Ag-0.5Cu-xIn-ySb 

The Effects of a Strain Rate for Shear Strength on Sn-3.0Ag-0.5Cu-xIn-ySb 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัฉบบันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลกระทบของอตัราการเพิม่ความเครยีดต่อความแขง็แรงเฉือนของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่

ชนิด SAC305, SAC305-0.25InSb, SAC305-0.50InSb และ SAC305-1.00InSb ชิ้นทดสอบในการทดลองความแขง็แรงเฉือนแบบ Single lab 
shear joints ทีอ่ตัราการเพิม่ความเครยีดที ่0.0002, 0.002, 0.02 และ 0.2 1/s โดยวเิคราะหผ์ลความแขง็แรงเฉือนสูงสุด โครงสรา้งจุลภาค และรอย
แตกหกั ผลการทดลองพบว่า ความแขง็แรงเฉอืนของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ที่อตัราการเพิม่ความเครยีด 0.2 1/s มคี่าความแขง็แรงเฉือนสูงสุดทุก
การทดลอง ความแตกต่างของอตัราการเพิม่ความเครยีดระหว่าง 0.0002 และ 0.2 1/s มคี่าความแขง็แรงเฉือนของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่มคี่า
เท่ากบั 83.66, 54.14, 85.37 และ 101.80 % นอกจากนี้ โครงสรา้งจุลภาคและรอยแตกหกัของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่มลีกัษณะเกดิเป็นหลุมมคีวาม
แตกต่างระหว่างแบบเหนียวและแบบเปราะลดลงเท่ากบั 57.89 % และความแขง็แรงเฉอืนสงูสุดเกดิจากอนุภาคและเฟสภายในเนื้อโลหะบดักรไีรส้าร
ตะกัว่ท าใหเ้กดิการขดัขวางการเคลือ่นทีข่องดสีโลเคชนั และค่าทางสถติอิตัราการเพิม่ความเครยีดมนีัยส าคญัต่อความแขง็แรงเฉือนของโลหะบดักรี
ไรส้ารตะกัว่ เนื่องจากค่า P-value เท่ากบั 0.00004 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
ค าส าคญั:  อตัราการเพิม่ความเครยีด ความแขง็แรงเฉอืน ดสีโลเคชนั 

Abstract 
The effects of a strain rate on lead-free solders: SAC305, SAC305-0.25InSb, SAC305-0.50InSb and SAC305-1.00InSb were 

purposed. The specimens for shear tests were single lab shear joints at strain rate of 0.0002, 0.002, 0.02 and 0.2 1/s. Then, maximum 
shear strength, microstructure and surface fracture were analyzed. The result indicated that the shear strength of lead-free solders at 
strain rate of 0.2 1/s had maximum shear strength values for all tests. The difference of strain rates between 0.0002 and 0.2 1/s yielded 
shear strength of lead-free solders at 83.66, 54.14, 85.37 and 101.80 %. In addition, the microstructure and surface fracture of lead-free 
solders had some dimple between the ductile rupture and brittle rupture with decreasing difference of 57.89 % , and the maximum shear 
strength caused from particles and intermetallic compound in the matric of lead-free metal solders blocked the dislocation motion. And 
statistical values, the strain rate is significant to shear strength of lead-free solders as the P-value equal to 0.00004 at a significant level 
as 0.05 ( = 0.05). 
Keywords:  Strain rate, Shear strength, Dislocation 
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1. บทน า
การบดักรเีป็นกระบวนการที่รูจ้กักนัดโีดยเป็นวธิีการเชื่อมต่อดว้ย

โลหะอาศัย การ เติม โลหะบัดกรีขณะการบัดกรีของ อุปกร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์กบัแผงวงจรพิมพ์ ซึ่งอุณหภูมทิี่ใช้ในการบดักรอ่ีอนมี
อุณหภูมติ ่ากว่า 425.0 °C วสัดุส าหรบัการบดักรมีคีวามส าคญัต่อการ
บดักรเีพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้มสีมบตัิทางความร้อน สมบตัิทางไฟฟ้า 
และสมบตัิทางกล ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของการท างานของ
อเิลก็ทรอนิกสก์บัแผงวงจรพมิพ์ขึน้อยู่กบัการบดักรเีชือ่มต่อโดยรวมอกี
ประการหนึ่งการบดักรยีงัมหีลาย ๆ ระดบัที่แตกต่างกนัของอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ แต่ในอดตีไดใ้ชโ้ลหะบดักรชีนิด 63Sn-37Pb (eutectic) 
หรอื 60Sn-40Pb (near eutectic) มจีุดหลอมเหลว 183.0 °C แต่เมือ่
หน่วยงานสหภาพยุโรปหรอื (European Union, EU) ไดจ้ ากดัการใช้
สารอนัตรายในอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์เมือ่วนัที่ 1 กรกฎาคม คศ. 
2006 เนื่องจากธาตุตะกัว่เป็นโลหะหนักมคีวามเป็นพษิต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดกับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์ [1] และอกีหลายประเทศทีก่ าลงัตื่นตวัเป็นอย่างมากใน
ขณะเดยีวกนัประสทิธภิาพ ความเชื่อมัน่ และสมบตัิต่าง ๆ ของโลหะ
บดักรทีีจ่ะพฒันาขึน้มาใหมน่ัน้ตอ้งมสีมบตัใิกลเ้คยีงกบัโลหะบดักรชีนิด 
63Sn-37Pb หรือ 60Sn-40Pb ประกอบกับในอนาคตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมมแีนวโน้มจะมขีนาดที่เล็กลงมาก 
เช่น flip chips จะมขีนาดทีเ่ลก็ลงมากซึ่งมขีนาดน้อยกว่า 60 µm ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ส าหรบัอุปกรณ์พกพาความเรว็สูง [2] จากการ
ข้อก าหนด กฎระเบียบในเรื่องการใช้สารอันตรายและแนวโน้มของ
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ขีนาดเลก็และตอ้งการใหม้อีายุการใชง้านนาน
จงึจ าเป็นต้องมกีารพฒันาขึ้นซึ่งจ าเป็นต้องทดสอบสมบตัิทางกลขึ้น 
เพราะความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์มหีลายรูปแบบ
อาจเกดิจากอายุการใชง้านเป็นเวลานาน การเสือ่มสภาพ การใชง้านไม่
เหมาะสม การตกหล่น การกระแทกของอุปกรณ์ ดงันัน้ การทดสอบ
สมบตัทิางกล เช่น การทดสอบแรงดงึ ความแขง็ การคบื ความลา้ การ
บดิ และการทดสอบแรงเฉอืน ดงัแสดงในรปูที ่1  

รปูที ่1 รอยบดักรขีณะเกดิความเครยีดเฉอืนระหว่างการรบัความรอ้น
แบบ cycling [1] 

ซึ่งการทดสอบแรงเฉือนเป็นสมบตัิทางกลหนึ่งที่ส าคญัสามารถอธบิาย
ถงึกลไกความแขง็แรงหรอืความเสยีหายของชิ้นส่วนต่าง ๆ และได้มี
นักวิจยัหรือนักวิทยาศาสตร์ทางวสัดุศาสตร์ วิศวกรวสัดุก่อนหน้านี้
ท าการศึกษา ปรบัปรุง พฒันาโลหะบดักรีไร้สารตะกัว่และวิเคราะห์
สมบตัทิางกลขึน้ เช่น ความแขง็แรงเฉือน เช่น  S.M.L. Nai, J. Wei 
and M. Gupta. 2008. [3] ศกึษาสมบตัคิวามแขง็แรงเฉือนและสมบตัิ
ทางไฟฟ้าโดยการเตมิท่อนาโนคาร์บอน 0 wt% และ 0.07 wt% ลงใน
โลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ 95.8Sn-3.5Ag-0.7Cu ชิ้นตวัอย่างเป็น lap-
shear solder joint พบว่า ความแขง็แรงเฉือนมคีวามแขง็แรงเพิม่ขึน้
เพยีงเลก็น้อยเมือ่เตมิท่อนาโนคาร์บอน 0.04 wt% และ 0.07 wt% 
เปรยีบเทยีบกบัทีไ่มเ่ตมิท่อนาโนคารบ์อน ส าหรบัค่าความต้านทางแรง
ดงึและโมดลูสัของความยดืหยุ่นปรบัปรุงดขี ึน้ แต่อย่างไรกต็าม ผลของ
ท่อนาโนคารบ์อนทีเ่ตมิในเนื้อพืน้มผีลเพยีงเลก็น้อยต่อการเกดิอนิเตอร์
เมทลัลกิในระหว่างการบดักร ีJ. Shen, Y. Pu, D. Wu, Q. Tang and 
M. Zhao. 2015. [4] ศกึษาการเตมิ Bi และ Ni ลงในโลหะบดักรไีรส้าร
ตะกัว่ชนิด Sn-0.7Cu สมบตักิารเปียก โครงสรา้งจุลภาค สมบตัขิองแรง
เฉอืนของโลหะบดักรชีนิดใหม่ สมบตักิารเปียกพบว่าเมือ่เตมิ 3.5 wt% 
Bi เพิม่ขึน้แรงการเปียกมากทีสุ่ดและเวลาในการเปียกต ่าสุดในขณะที่
เมือ่เตมิ 0.01 และ 0.03 wt% Ni แรงการเปียกมกีารเปลีย่นแปลงลดลง 
ส าหรบัโครงสรา้งจุลภาคเกดิขึน้ 4 ประเภท จากการบดักรรีะหว่างโลหะ
บดักรกีบัแผ่นทองแดงซึ่ง Bi ช่วยยบัยัง้การเติบโตของเฟส Cu3Sn 
ภายหลงัการรโีฟร ์1 ถงึ 10 ครัง้ การยบัยัง้เป็นการลดการแยกของเฟส 
Bi-rich นอกจากนี้การเตมิ 0.03 wt% Ni กย็งัเป็นสาเหตุไม่เกดิเฟส 
Cu3Sn ภายหลงัการรโีฟร ์1 ถงึ 10 ครัง้ และการบ่มทีอุ่ณหภมูเิป็นเวลา 
750 h จากการทดสอบความแขง็แรงเฉือนธาตุ Bi จะช่วยเพิม่ความ
แขง็แรงเฉอืนของรอยบดักรทีีใ่ช ้Sn-Cu เนื่องจากการเกดิการฟอร์มตวั
ของสารละลายของแขง็ (solution strengthening) ในเฟส Bi-rich ขึน้จงึ
ไม่เกดิการตกตะกอน (precipitation) ท าใหค้วามสามารถในการเฉือน
ของรอยบดักรลีดลงรอยบดักรมีคีวามแขง็แรงขึน้ S. Jayesh and J. 
Elias. 2020. [5] ศกึษาความแขง็แรงเฉือนและความทนทานต่อการ
กระแทกของโลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ Sn-0.5Cu-3Bi โดยเตมิเงนิ Ag 
ปรมิาณ 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 wt% ทดสอบแรงเฉือนดว้ยเครื่อง
ทดสอบแรงเฉือนไมโคร การทดสอบแรงกระแทก Charpy impact test 
โดยวเิคราะหพ์ลงังานก่อนและภายหลงัการทดสอบ พบว่า ค่าความเคน้
แรงเฉือนสูงสุดเพิม่ขึน้จาก 17.3 ถงึ 23.0 MPa ความแขง็แรงจุดคราก
มคี่าเพิม่ขึน้จาก 23.4 ถึง 28.0 MPa และส าหรบัแรงกระแทกมคี่า
เพิม่ขึน้ 10.4 ถงึ 11.3 J การวเิคราะห์ดว้ย EDAX และ mapping ของ
โลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ Sn-0.5Cu-3Bi-1Ag พบว่า ค่าของแรงเฉือน
และแรงกระแทกมกีารปรบัปรุงดขี ึ้นมากกว่าโลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ 
Sn-0.5Cu-3Bi 
 ดงันัน้ จากงานวจิยัทีไ่ดศ้กึษามาก่อนนี้ นักวจิยัจงึมคีวามสนใจถึง
ผลกระทบของอตัราการเพิ่มความเครียดต่อความแขง็แรงเฉือนของ
โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305-xIn-ySb โดยมปัีจจยัส าคญัของ
ปรมิาณการเตมิธาตุอนิเดยีม (In) และพลวง (Sb) จากลกัษณะของการ
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บดักร ีเพือ่น าค่าทีไ่ดไ้ปใชใ้นการช่วยตดัสนิใจอย่างเหมาะสมกบัสภาวะ
การใชง้านยิง่ขึน้ 

2. วิธีการด าเนินงานวิจยั
2.1 ช้ินทดสอบ (Specimens) 
 ชิน้ทดสอบทีใ่ชใ้นงานวจิยัไดเ้จอืธาตุอนิเดยีม (In) และพลวง (Sb) 
ลงในโลหะบดักรีไร้สารตะกัว่ประกอบด้วยสูตร SAC305, SAC305-
0.25InSb, SAC305-0.50InSb และ SAC305-1.00InSb ได้ผ่าน
กระบวนการเทหล่อเป็นแท่งอินก็อต (ingot) มกีระบวนการหลอม
เช่นเดยีวกบั [6] แลว้น าชิน้ทดสอบรดีเป็นแผ่นบาง ดงัแสดงในรปูที ่2  

รปูที ่2 โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ ก) SAC305, ข) SAC305-0.25InSb, 
ค) SAC305-0.50InSb และ ง) SAC305-1.00InSb 

2.2 ขัน้ตอนการเตรียมช้ินทดสอบและวิธีการทดสอบ 
2.2.1 การเตรียมช้ินทดสอบ 
 การเตรียมชิ้นทดสอบโดยน าโลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ที่ผ่าน
กระบวนการรดีเป็นแผ่นบาง ดงัแสดงในรูปที ่2 ตดัใหไ้ดข้นาด 10×15 
mm ความหนา 0.3 mm ทัง้หมด 4 สูตรแต่ละสูตรจ านวน 12 ชิ้น รวม
ทัง้หมดของชิน้ทดสอบ 48 ชิน้ ต่อมาเตรยีมแผ่นทองแดงบรสิุทธิ ์99.99 
% ใชส้ าหรบัเป็นแผ่นรอง (substrate) ขึน้รูปด้วยเครื่องกดั (milling 
machine) ใหไ้ดข้นาด 15x48 mm ความหนา 3.0 mm จากนัน้น าแผ่น
ทองแดงที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแล้วมาขดัผวิด้วยกระดาษ (silicon 
carbide, SiC) P2000 และ P2500 เพื่อใหแ้ผ่นทองแดงมผีวิเรยีบและ
ท าความสะอาดผวิดว้ยสารละลาย (solution) ระหว่างกรดไฮโดรคลอรกิ 
(hydrochloric, HCl) 50 % ทีผ่สมกบัน ้ากลัน่ (distilled water) 50 % 
เพือ่ลา้งไขมนัและสนิมทีเ่กดิขึน้บรเิวณพื้นผวิของทองแดงแลว้ลา้งดว้ย
น ้ากลัน่อีกครัง้เป่าด้วยลมร้อนให้แห้งโดยใช้เครื่องเป่าลม ต่อมาน า 
ฟลกัซ์ชนิด Rosin Mildly Active (RMA-223) ยีห่อ้ RMA AMTECH 
ทาเฉพาะบรเิวณพื้นทีผ่วิทีต่้องการบดักรีเพื่อช่วยในการประสานโลหะ
บดักรไีร้สารตะกัว่เขา้กบัแผ่นทองแดง แล้วน าชิ้นทดสอบมาประกอบ
เขา้กบัอุปกรณ์จบัยดึชิ้นงาน (fixture) จบัยดึด้วยสลกัเกลยีว ให้แน่น
พอสมควรประกอบเทอรโ์มคปัเปิล (thermocouple) ตรวจสอบอุณหภูมิ
ชิ้นทดสอบขณะท าการรโีฟร์บนแผ่นให้ความร้อน (hot plate) ที่

อุณหภูมคิงที่ 240 °C เป็นเวลา 15 s น าออกจากแผ่นให้ความรอ้น 
ปล่อยให้เย็นตัวในอากาศจนถึงอุณหภูมติ ่ากว่า 100 °C แล้วน าชิ้น
ทดสอบออกจากอุปกรณ์จบัยดึชิน้งาน ชิน้ทดสอบทีบ่ดักรเีรยีบรอ้ยแลว้
มาตะไบโลหะบดักรสี่วนเกนิบรเิวณรอยต่อของการบดักรไีดช้ิ้นทดสอบ
พรอ้มทดสอบ ดงัแสดงในรปูที ่3 

รปูที ่3 ก) ขนาดชิน้ทดสอบ และ ข) ชิน้ทดสอบในงานวจิยันี้ 

2.2.2 ทดสอบความแขง็แรงเฉือน 
 การทดสอบความแขง็แรงเฉือนเพื่อต้องการค่าของโลหะบดักรไีร้
สารตะกัว่ภายหลงัจากการบดักรจีะมคีวามเคน้จากแรงเฉือนทีเ่กดิจาก
แรงเฉือนโดยการค านวณจากแรงดงึแนวแกนหารด้วยพื้นที่ผวิสมัผสั 
โดยไดอ้อกแบบการทดลองของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305, 
SAC305-0.25InSb, SAC305-0.50InSb และ SAC305-1.00InSb ที่
อุณหภูมิห้อง มีตัวแปรที่ส าคัญ คือ อัตราการเพิ่มความเครียดที ่
0.0002, 0.002, 0.02 และ 0.2 1/s ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ
เอนกประสงค์ HOUNSFIELD TEST EQUIPMENT Model H 100ks 
Serial No. 0068 ข ัน้ตอนการทดสอบน าชิ้นทดสอบยดึกบัอุปกรณ์จบั
ยดึชิ้นทดสอบทีป่ระกอบร่วมกบั crosshead ป้อนก าหนดค่าเขา้ระบบ
โปรแกรมและท าการทดสอบกระทัง้ชิ้นทดสอบขาดออกจากกนั น า
ค่าแรงเฉือนสูงสุดที่ได้น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยของความเค้นเฉือน 
(shear stress, ) และความเครยีดเฉือน (shear strain, ) ไดด้ว้ย
ความสมัพนัธ ์ดงัแสดงในสมการ (1) และ (2) ตามล าดบั [7] 

A

F
τ    (1) 

ก) ข) 

ค) ง) 

ก) 

ข) 
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โดยที ่ F  คอื แรงดงึแนวแกน (N) A  คอื พืน้ทีร่อยเชือ่มบดักรรีะหว่าง
วสัดุฐานกบัโลหะบดักรี (mm2) δ  คอื ระยะเคลื่อนที่ของการเฉือน 
(mm) และ h  คอื ความหนาของรอยบดักร ี(mm) 

2.2.3 วิเคราะหร์อยแตกหกั 
 การวเิคราะห์รอยแตกหกัดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่อง
กราด (Scanning Electron Microscope, SEM) Model FEI Quanta 
400 (SEM-Quanta) โดยการน าชิน้ทดสอบทีผ่่านการทดสอบแรงเฉือน
มาแลว้เลอืกชิน้ทดสอบทีม่คี่าความแขง็แรงเฉือนสูงสุดเปรยีบเทยีบกบั
ชิ้นทดสอบที่ความแขง็แรงเฉือนต ่าสุด เพื่อให้ทราบถึงการเกิดความ
เสยีหายของรอยบดักรภีายหลงัการทดสอบแรงเฉือนและกลไกของการ
แตกหกั (mechanism of rupture) ว่ามลีกัษณะแบบเหนียวหรอืแบบ
เปราะ 

2.2.4 วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการทดลองจากชิ้นตวัอย่างต่อสูตรที่สนใจน ามาวเิคราะห์ทาง
สถติ ิ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05  ( = 0.05) ว่ามนีัยส าคญัต่อสมบตัิที่
ต้องการศกึษาของโลหะบดักรีไร้สารตะกัว่หรือไม่ โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) ค่าความแขง็แรงเฉือนของความสมัพนัธ์
ระหว่างปริมาณธาตุอินเดียมและพลวงที่ เติมกับ อัตราการเพิ่ม
ความเครยีดทีแ่ตกต่างกนั ดว้ยโปรแกรม [8] 

3. ผลวิจยัและการอภิปรายผล
3.1 ผลความสมัพนัธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดเฉือนทาง
วิศวกรรมของโลหะบดักรีไร้สารตะกัว่ 
 ในรูปที่ 4 แสดงผลความสมัพนัธ์ของกราฟความเค้นเฉือนและ
ความเครียดเฉือนทางวิศวกรรมของโลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ชนิด 
SAC305-1.00InSb ทีอ่ตัราการเพิม่ความเครยีด 0.0002, 0.002, 0.02 
และ 0.2 1/s พบว่า กราฟของโลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ที่อตัราการเพิม่
ความเครยีด 0.2 1/s มคีวามชนัของช่วงอิลาสตกิ (elastic) มาก มคี่า
ความเคน้เฉือนสูงสุดเท่ากบั 31.73 MPa ซึ่งมากกว่าทีอ่ตัราการเพิม่
ความเครยีดอื่น ๆ แต่ในทางกลบักนัอตัราการเพิม่ความเครยีดเฉือนมี
ค่าน้อยทีสุ่ด เท่ากบั 0.13 หรอื 13 % เมือ่เตมิธาตุอนิเดยีมและพลวง 
1.0InSb wt% ลงในโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่และรโีฟร์ที่อุณหภูม ิ240 °C 
เป็นเวลา 15 s นัน้ จากรายงานการวจิยัของนักวจิยัการเกดิค่าความ
แขง็แรงเฉอืนทีม่คี่าสงูสุดและความเครยีดเฉอืนมคี่าน้อยสุด เกดิไดจ้าก
หลาย ๆ ปัจจยั ดงัเช่น การปรากฏขึน้ของตวัเสรมิแรง (presence of 
reinforcement) ปรมิาณสดัส่วนของตวัเสรมิแรง (volume fraction of 
reinforcement) ขนาดของตวัเสรมิแรง (reinforcement size) รูปร่าง
ของตวัเสรมิแรง (reinforcement shape) ชนิดของตวัเสรมิแรง (type of 

reinforcement) และเนื้อพื้น (matrix) ของโลหะบดักร ีซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ [3] คือเกิดจากกลไกการเพิ่มความแข็งแรงขึ้น จาก
ลกัษณะของดีสโลเคชนัที่เอื้อให้เกดิความร้อนและมอดุลสัของความ
ยดืหยุ่นทีไ่มต่รงกนัระหว่างโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่กบัสารประกอบเชงิ
โลหะ เกดิผลกระทบจากแรงทีก่ระท าเมือ่มสีารประกอบเชงิโลหะ และ 
ผลจาก Orowan strengthening ของดสีโลเคชนัลูป (dislocation loops) 
และที่ส าคญัของอัตราการเพิม่ความเครยีดที่เร็วมาก คอื จะท าให้ดีส
โลเคชนัทีเ่กดิขึน้เป็นจ านวนมากรอบสารประกอบเชงิโลหะหรอืบรเิวณ
ของเกรนไม่สามารถถูกสลายตวัไดท้นัจงึเป็นเหตุผลที่ท าใหม้คี่าความ
แขง็แรงเฉอืนเพิม่สงูขึน้ 

รปูที ่4 ความสมัพนัธร์ะหว่างความเคน้เฉอืนและความเครยีดเฉอืนของ
โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ SAC305-1.00InSb ทีอ่ตัราความเครยีดต่าง ๆ 

3.2 ผลรวมความแขง็แรงเฉือนสูงสุด อตัราการเพ่ิมความเครียด
ของโลหะบดักรีไร้สารตะกัว่ 
 จากรูปที ่5 และตารางที ่1 ผลรวมความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความ
แข็งแรงเฉือนสูงสุดและอตัราการเพิม่ความเครียดที่แตกต่างกนั คือ
0.0002, 0.002, 0.02 และ 0.2 1/s พบว่า โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ทัง้ 4 
ชนิด คอื SAC305, SAC305-0.25InSb, SAC305-0.50InSb และ 
SAC305-1.00InSb เมือ่เพิม่อตัราการเพิม่ความเครยีดเพิม่ขึน้ ค่าความ
แขง็แรงเฉือนเพิม่ขึ้นด้วยเช่นกนัมแีนวโน้มสอดคล้องกนั นอกจากนี้ 
โลหะบดักรีไร้สารตะกัว่เมื่อน าธาตุเจือด้วยอินเดียมซึ่งมีสมบตัิช่วย
ปรบัปรุงหรอืมจีุดเด่นทางดา้นของการลดจุดหลอมเหลวใหต้ ่าลงขณะที่
พลวงมสีมบตัติรงกนัขา้มซึ่งจุดเด่นจะช่วยใหส้มบตัทิางกลดขีึน้แต่เมื่อ
น ามารวมกนัส่งผลให้สมบัติทางกลที่ปรากฎมีความไม่คงที่หรือไม่
เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญัเมือ่เติมปรมิาณเพื่มขึ้น จากงานวจิยัทีผ่่านมา
การเติมพลวงควรมปีริมาณมากกว่า 3 wt% [9] และผลรวม
ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความแขง็แรงเฉอืนสงูสุดและโลหะบดักรไีรส้าร
ตะกัว่ คอื SAC305, SAC305-0.25InSb, SAC305-0.50InSb และ 
SAC305-1.00InSb wt% พบว่า อตัราการเพิม่ความเครยีดทีแ่ตกต่าง
กนัคอื 0.0002, 0.002, 0.02 และ 0.2 1/s มคี่าความแขง็แรงเฉือนของ
โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่เพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนัทุกสตูรและในอตัราการเพิม่
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ความเครียดที่ 0.2 1/s มีความใกล้เคียงกันเป็นอันมาก ระหว่าง 
30.92±0.87 MPa ถงึ 32.40±4.31 MPa นอกจากนี้โดยเฉพาะ โลหะ
บดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305-0.25InSb wt% มคี่าความแขง็แรง
เฉือนสูงสุดในอตัราการเพิม่ความเครยีด 0.2 1/s เท่ากบั 31.81 MPa 
ดงัแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งกลไกความแข็งแรงที่เพิม่ขึ้นนัน้เช่นเดยีวกบั
หวัขอ้ที ่3.1 

ตารางที ่1 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความแขง็แรงเฉือนสูงสุดระหว่าง
โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่และอตัราการเพิม่ความเครยีดทีแ่ตกต่างกนั 

Lead-Free Solder 
Strain Rate 1/s 

0.0002 0.002 0.02 0.2 
Shear Strength (MPa) 

SAC305 17.32±3.47 23.74±9.76 25.80±4.14 31.81±4.29 

SAC305-0.25InSb 20.89±3.31 25.32±9.23 30.07±1.8 32.40±4.30 

SAC305-0.50InSb 16.68±2.62 21.50±2.16 26.11±2.16 30.92±0.87 

SAC305-1.00InSb 15.36±2.56 17.29±2.02 31.11±1.12 31.00±1.23 

รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความแขง็แรงเฉอืนสงูสุดและอตัราการ
เพิม่ความเครยีดของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่  

รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความแขง็แรงเฉอืนสงูสุดและโลหะ
บดักรไีรส้ารตะกัว่ทีอ่ตัราการเพิม่ความเครยีดต่าง ๆ 

3.3 ผลของรอยแตกหกั 
 รูปที่ 7 ผลความสมัพนัธ์ระหว่างความเค้นและความเครยีดเฉือน
ทางวศิวกรรมของโลหะบดักรไีร้สารตะกัว่แสดงค่าความแขง็แรงเฉือน
สงูสุดและรปูที ่8 ผลรอยแตกหกัถ่ายภาพดว้ยเทคนิค SEM ก าลงัขยาย 
3000x ของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ภายหลงัการทดสอบแรงเฉือนของ
โลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ 2 ชนิด คือ โลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ชนิด 
SAC305-0.25InSb ทีอ่ตัราการเพิม่ความเครยีด 0.2 1/s และโลหะ
บดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305-1.00InSb ทีอ่ตัราการเพิม่ความเครยีด 
0.0002 1/s พบว่า จะเกดิลกัษณะของรอยแตกหกัตามทศิทางของการ
ทดสอบแรงเฉอืน ซึ่งรูปที ่8 ก) โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305-
0.25InSb มลีกัษณะเกดิเป็นหลุม (dimple) มรีูปร่างขนาดเลก็เกดิตาม
ทศิทางการดงึมขีนาดโดยเฉลี่ยเท่ากบั 11 µm และรูปที่ 8 ข) โลหะ
บดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305-1.00InSb มลีกัษณะการเกดิเป็นหลุม
ขนาดใหญ่ตามทศิทางการดงึมขีนาดโดยเฉลีย่เท่ากบั 19 µm จงึสรุปได้
ว่า โลหะบดักรไีร้สารตะกัว่ชนิด SAC305-0.25InSb สอดคล้องกบัค่า
ความแข็งแรงเฉือนสูงสุดเท่ากบั 34.75 MPa ที่อัตราการเพิ่ม
ความเครยีด 0.2 1/s เท่ากบั 0.33 หรอื 33 % ดงัรูปที ่5 และ 7 และ
โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ชนิด SAC305-1.00InSb สอดคลอ้งกบัค่าความ
ต้านทานแรงเฉือนต ่าสุดเท่ากับ 12.57 MPa ที่อัตราการเพิ่ม
ความเครยีด 0.0002 1/s เท่ากบั 0.64 หรอื 62 % ดงัรูปที ่5 และ 7 
เช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [3] เกดิจากขณะทดสอบแรงดงึต้อง
ใหแ้รงยดึเหนี่ยวระหว่างสารประกอบเชงิโลหะทีเ่กดิขึน้กบัเนื้อพื้นของ
โลหะบดักรมีคี่าคงที ่แต่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของสารประกอบเชงิโลหะจะ
ท าใหเ้กดิการเสยีหายของสารประกอบเชงิโลหะหรอืเกดิความเสยีหาย
ของอินเตอร์เฟสระหว่างสารประกอบเชิงโลหะกบัเนื้อพื้นของโลหะ
บดักรไีรส้ารตะกัว่เกดิเป็น small crack  บรเิวณผวินิวเคลยีสเมือ่รบัแรง
ดงึถูกยดึออกผลทีเ่กดิขึน้วสัดุเกดิความเสยีหายและความแขง็แรงเฉือน
ลดลง ดงัแสดงในรปูที ่7 นอกจากนี้ จากลกัษณะของรอยแตกหกัดงัรูป
ที่ 8 ก) ปรากฏลกัษณะของการแตกหกัของโครงสร้างจุลภาคแบบ
เปราะ (brittle fracture) และจากลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคดงัรูปที ่8 ข) 
ปรากฏลักษณะของการแตกหักของโครงสร้างจุลภาคแบบเหนียว 
(ductile fracture) และงานวจิยัของ [10] 

รปูที ่7 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างความเคน้และความเครยีดเฉอืนทาง
วศิวกรรมโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่  
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รปูที ่8 รอยแตกหกัของ ก) SAC305-0.25InSb ทีอ่ตัราการเพิม่
ความเครยีด 0.2 1/s และ ข) SAC305-1.00InSb ทีอ่ตัราการเพิม่

ความเครยีด 0.0002 1/s 

3.4 ผลการวิเคราะหท์างสถิติ 
 การตรวจสอบสมมติฐานของข้อมูลจากตัวแปรในการวิเคราะห์
ความถูกต้อง พบว่า แผนภาพความน่าจะเป็นของการแจกแจงปกติ
และฮีสโตแกรมมีข้อมูลเป็นเส้นตรงและกราฟเป็นรูประฆังคว ่ า
ตามล าดบั แสดงถึงข้อมูลที่มกีารแจกแจงปกติ และความเสถียรของ
ความแปรปรวนมกีารกระจายของขอ้มลูจากศูนย์กลางแสดงถงึขอ้มลูที่
มลีกัษณะแบบสุ่มในขณะเดยีวกนั ความเป็นอสิระของขอ้มลูมลีกัษณะที่
ไมส่ามารถคาดเดาทศิทางการเคลื่อนของขอ้มลูทีไ่ดแ้สดงถงึความเป็น
อสิระของขอ้มลู ดงันัน้ขอ้มลูนี้สามารถน าไปวเิคราะห์ตวัสถติต่ิอไป คอื
การวิเคราะห์ความแข็งด้วยสถิติ ANOVA: Two-Factor Without 
Replication โดยวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าความแขง็แรงเฉือนของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณธาตุอนิเดยีมและพลวงทีเ่ตมิลงไปในโลหะ
บดักรไีร้สารตะกัว่กบัอตัราการเพิ่มความเครยีดที่แตกต่างกนั พบว่า 
อตัราการเพิม่ความเครยีดมนียัส าคญัต่อความแขง็แรงเฉอืนเนื่องจากค่า 

P-value เท่ากบั 0.00004 ในทางกลบักนัปรมิาณธาตุอนิเดยีมและพลวง
ทีเ่ตมิไมม่นียัส าคญัต่อความแขง็แรงเฉือนเนื่องจากค่า P-value เท่ากบั 
0.173467 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ( = 0.05) ดงัแสดงในรปูที ่9 

รปูที ่9 การวเิคราะหท์างสถติ ิ

4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากการวจิยัพบว่า ยงัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจเพิม่เตมิอกี เช่น ผลของ

ความแขง็แรงเฉอืนทีเ่กดิจากความบกพร่องของการบดักร ียงัต้องมกีาร
เพิม่การศกึษาอนิเตอรเ์ฟสระหว่างทองแดงกบัโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ที่
พฒันาสตูรจากงานวจิยัภายหลงัการบดักรกี่อนทีจ่ะท าการทดสอบ และ
เฟสทีเ่กดิขึน้จากการเตมิธาตุอนิเดยีมและพลวงทีส่่งผลต่อสมบตัทิางกล 
เพือ่ใหก้ารอภปิรายผลของความแขง็แรงเฉอืนสมบรูณ์ยิง่ขึน้  

ก) 

ข) 
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5. สรปุ
ผลการวจิยัของผลกระทบของอตัราการเพิม่ความเครยีดต่อความ

แขง็แรงเฉอืนของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ ทีอ่ตัราการเพิม่ความเครยีดที ่
0.0002, 0.002, 0.02 และ 0.2 1/s ปรากฏว่าความแขง็แรงเฉือนของ
โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ทีอ่ตัราการเพิม่ความเครยีด 0.2 1/s มคี่าความ
แขง็แรงเฉือนสูงสุดทุกการทดลอง ส าหรบัความแตกต่างของอตัราการ
เพิม่ความเครยีดระหว่าง 0.0002 และ 0.2 1/s ค่าความแขง็แรงเฉือน
ของโลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ชนิด SAC305, SAC305-0.25InSb, 
SAC305-0.50InSb แ ล ะ  SAC305-1.00InSb มี ค่ า เ ท่ า กั บ  83.66, 
54.14, 85.37 และ 101.8 % พบว่า ค่าเฉลีย่ระหว่างความแขง็แรงเฉือน
สูงสุดและต ่าสุดของ SAC305-1.00InSb ดทีี่สุดในงานวจิยันี้ ค่าความ
แข็งแรงเฉือนสูงสุดและวัสดุผสมของโลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ชนิด 
SAC305-0.25InSb wt% ทีอ่ตัราการเพิม่ความเครยีดทีแ่ตกต่างกนัคอื 
0.0002, 0.002, 0.02 และ 0.2 1/s มคี่าความแขง็แรงเฉือนสูงสุดเฉลีย่
คดิเป็น 154.16 % นอกจากนี้ ลกัษณะของรอยแตกหกัของโลหะบดักรี
ไรส้ารตะกัว่ มลีกัษณะเกดิเป็นหลุมมคีวามแตกต่างระหว่างแบบเหนียว
และแบบเปราะลดลงเท่ากบั 57.89 % และความแขง็แรงเฉือนสูงสุดเกดิ
จากอนุภาคและเฟสภายในเนื้อโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่จงึท าใหเ้กดิการ
ขดัขวางการเคลื่อนที่ของดสีโลเคชนั และค่าทางสถิติอตัราการเพิ่ม
ความเครยีดมนีัยส าคญัต่อความแขง็แรงเฉือนของโลหะบดักรไีร้สาร
ตะกัว่ เนื่องจากค่า P-value เท่ากบั 0.00004 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  
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Effect of heat treatment on mechanical properties and microstructure of buttering welds of JIS 
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บทคดัย่อ 
การเชื;อมเป็นวธิกีารที;สาํคญัในการซ่อมแมพ่มิพท์าํจากวสัดุเหลก็กลา้เครื;องมอืงานเยน็ใหส้ามารถนํากลบัมาใชง้านใหม ่การศกึษาครั �งนี�มี

จุดประสงค์เพื;อศกึษาผลของการชุบแขง็ต่อสมบตัทิางกลและโครงสรา้งจุลภาคการเชื;อมรองพื�นเหลก็เครื;องมอืงานเยน็ JIS เกรด SKD11 ด้วย
กระบวนการเชื;อมดว้ยแก๊สปกคลุม โดยมกีารอบชุบชิ�นงานดว้ยอากาศและนํ�ามนัหลงัจากการเชื;อม ผลการทดลอง ไม่พบจุดบกพร่อง สามารถนํา
กระบวนการเชื;อมนี�ใชใ้นการเชื;อมรองพื�นก่อนการพอกผวิแขง็ได ้บรเิวณชิ�นงานพบโครงสรา้งคารไ์บดใ์นพื�นที;ออสเทนไนต ์บรเิวณเขตกระทบรอ้นมี
โครงสรา้งจุลภาคมทีศิทางการแขง็ตวัตามแนวบ่อหลอมละลาย บรเิวณรอยเชื;อมของชิ�นงานที;ชุบแขง็อากาศ พบโครงสรา้งโครเมยีมคารไ์บดเ์ป็น
จาํนวนมาก 

 

คาํสาํคญั กรรมวธิทีางความรอ้น,การเชื;อมรองพื�น,สมบตัทิางกล,โครงสรา้งจลุภาค,เหลก็เครื;องมอืเยน็ 

Abstract 
Welding is an important method for repairing dies in cold work tool steel in order to reuse them. This study aimed to investigate 

the effect of heat treatment on mechanical properties and microstructure of buttering welds of JIS SKD11 by GMAW. In this work, heat 
treatment in air, quenching and oil quenching were done after welding.  The summarized results were as follows:  no defects were found 
therefore this welding process can be used for buttering welds before Hardfacing; in the parent metal zone, carbide structure in 
the austenite matrix was found.The microstructure of the heat affected zone showed the growth direction as following the solidification line 
and the hardness was slightly higher than the parent metal. The hardness of weld zone of air quenched sample was higher than the oil 
quenched and exhibited the most amount of chromium carbide and the martensite structure. 
 
Keywords:  heat treatment, buttering welds, mechanical properties, microstructure 
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1. บทนํา
 ปัจจุบนัเหลก็กล้าเครื;องมอืมคีวามสําคญัในงานอุตสาหกรรมเป็น
อย่างมาก เนื;องจากสามารถนํามาผลิตเป็นแม่พิมพ์ เครื;องมือตัด 
ชิ�นส่วนที;ต้องการความแข็ง ทําให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย 
เนื;องจากทนต่อการสกึหรอ เช่น แมพ่มิพปั์ �มขึ�นรปูชิ�นสว่นรถยนต ์หรอื
แมพ่มิพฉ์ดีขึ�นชิ�นสว่นต่าง ๆ เมื;อเหลก็เครื;องมอืผา่นการใชง้านจะมกีาร
เสื;อมสภาพ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารเปลี;ยนหรอืการซ่อมแซม  
 โดยปกตแิลว้มกัจะนําการกระบวนเชื;อมพอกผวิแขง็มาเชื;อมซ่อม
บํารุง แต่รอยเชื;อมเมื;อได้รบัแรงมกัจะเกิดการแตกร้าวและหลุดร่อน 
การเชื;อมแบบชั �นรองพื�น (Buttering) เป็นอีกเทคนิคหนึ;ง เพื;อแก้ลด
ปัญหาการแตกรา้วของแนวเชื;อม กาํจดัจุดบกพรอ่งในการเชื;อมพอกผวิ
แขง็ได้ด ีที;ผ่านมามกีารศกึษา มกีารศกึษาเกี;ยวกบัการเชื;อมพอกผวิ 
พบว่า การซ่อมพื�นผิวแม่พิมพ์มักจะใช้การเชื;อมพอกผิวแข็งด้วย
กระบวนการเชื;อมอาร์คลวดหุ้มฟลกัซ์ (Shielded metal arc welding) 
[1] การเชื;อมอาร์กพลาสมา (Plasma transferred arc welding) [2] 
อารค์ทงัสเตนแก๊สปกคลุม [3] แต่การเชื;อมดว้ยกระบวนการนี�ตอ้งอาศยั
ช่างเชื;อมซ่อมที;มีฝีมือและทักษะในการปฏิบัติงานสูง ถ้าหากมี
กระบวนการอื;นมาช่วยในการเชื;อมซ่อมบํารุงจะสามารถเพิ;ม
ประสทิธภิาพการเชื;อมซ่อมแซมได ้ 
 กระบวนการเชื;อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม (Gas metal arc welding: 
GMAW) เป็นกรรมวธิกีารเชื;อมที;มคีวามสามารถปฏบิตังิานในรูปแบบ
การเชื;อมอัตโนมัติ สามารถทําการเชื;อมได้รวดเร็วและต่อเนื; อง 
ประหยดัเวลาในการทาํความสะอาดไดง้า่ย และชิ�นงานที;ผ่านการเชื;อม
พอกผวิแลว้ จําเป็นตอ้งผ่านกรรมวธิทีางความรอ้น เพื;อเพิ;มคุณสมบตัิ
ของชิ�นส่วนให้สามารถใช้งานได้และยืดอายุการใช้งานได้ และมี
การศึกษาพบว่า อุณหภูมิในการอบชุบส่งผลต่อสมบัติทางกลและ
โครงสรา้งจุลภาคของเหลก็กลา้เครื;องมอื [4] และยงัพบวา่ การเพิ;มของ
กระแสไฟในการเชื;อมส่งผลต่อความความแข็งของการเชื;อมเหล็ก
เครื;องมอื [5] อกีดว้ย 

จากที;มาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว คณะผูจ้ดัทําจงึมี
แนวคิดที;จะศึกษาผลกระทบที;ส่งผลต่อสมบตัิทางกลและโครงสร้าง
จุลภาคเหล็กเครื;องมือเย็นมาตรฐาน JIS เกรด SKD 11  เพื;อเป็น
แนวทางออกแบบข้อกําหนดในการปฏิบัติงานเชื;อมซ่อมบํารุงที;
เหมาะสมสาํหรบัแมพ่มิพโ์ลหะต่อไป 
 

2. วิธีการทดลอง

2.1 การเตรียมการทดลอง 
1.  การเตรยีมชิ�นงานเชื;อม นําเหล็กเครื;องมอืงานเย็นเกรด JIS 

SKD 11 ก่อนการเชื;อมมกีารนําชิ�นงานทดสอบส่วนผสมทางเคมขีอง
วสัดุด้วยเครื;องสเปกโตรมเิตอร์ (Spectrometer) ยี;ห้อ BAIRD โมเดล 
FSQ MC��โดยมกีารชิ�นงานตดัให้ได้ขนาดความกว้าง 50 มลิลเิมตร 
ยาว 40 มลิลเิมตร หนา 20 มลิลเิมตร ทําการบากร่องลกึ 5 มลิลเิมตร 
และลบมมุ 45 องศา ดงัรปูที; 1 (a) และ (b) 

รปูที; 1 (a) ขนาดของชิ�นงาน (b) ลกัษณะการเตรยีมชิ�นงาน 

ตารางทีh 1 แสดงส่วนผสมทางเคมีของลวดเชืhอม 

สว่นผสมทางเคม ี SKD11 ลวดเชื;อม 

C 1.58 0.08 
Si 0.62 0.9 

Mn 0.45 7 

Cr 12 18 
Ni 0.25 7 

Mo 0.84 0.1 
Cu - 0.08 

P 0.03 <0.02 
S 0.03 <0.01 

V 0.31 - 
Fe Balance Balance 

2. เชื;อมรองพื�นดว้ยหุ่นยนตอ์ตัโนมตั ิยี;หอ้ Kawasaki เครื;องเชื;อม 
ยี;ห้อ MEGMEET รุ่น EHAVE CM 350 ด้วยกระบวนการเชื;อมอาร์ค
โลหะแก๊สคลุม โดยใช้ลวดเชื;อมที;มีส่วนผสมทางเคมี ดังตารางที;1 
กําหนดกระแสไฟฟ้าในการเชื;อม 2 ระดับ คือ 130 แอมป์และ 150 
แอมป์ควบคุมอุณหภูมใินการเชื;อมที;อุณหภูม ิ200 องศาเซลเซยีส ดงั
รปูที; 2 เมื;อทาํการเชื;อมเสรจ็จะไดช้ิ�นงาน ดงัรปูที; 3 

รปูที; 2 การใหค้วามรอ้นก่อนการเชื;อม 

(a) (b) 
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รปูที; 3 ชิ�นงานที;ผา่นการเชื;อมดว้ยหุน่ยนตอ์ตัโนมตั ิ

2.2 ขั lนตอนการอบชบุชิlนงาน 
 หลงัจากทําการเชื;อมรองพื�นพอกผวิแล้ว จงึนําชิ�นงานทําการชุบ
แขง็ โดยนําชิ�นงานทดสอบไปอบในเตา ดงัรปูที; 4 จากนั �นจงึนําชิ�นงาน
ทดสอบออกจากเตาและนําไปชุบแขง็ดว้ยอากาศและนํ�ามนั โดยมกีาร
ควบคุมอุณหภูมทิี; 1,050 องศาเซลเซยีส เป็นเวลาเวลา 45 นาท ีดงัรปู
ที; 5 เมื;อทําการอบชุบชิ�นงานแล้ว จึงนําชิ�นงานไปทดสอบแบบไม่
ทําลายสภาพดว้ยสารแทรกซมึ ก่อนทําการทดสอบแบบทําลายสภาพ
ต่อไป 
 

 
รปูที; 4 เตาชบุแขง็ชิ�นงาน 

 

 
รปูที; 5 แผนภมูอุิณหภมูแิละเวลาในการชบุแขง็ 

 
2.3 ขั lนตอนการเตรียมชิlนงานทดสอบ 

นําชิ�นงานที;ผ่านการชุบแขง็และผ่านทดสอบแบบไม่ทําลายสภาพ
ดว้ยสารแทรกซมึไปทําการเตรยีมชิ�นงาน เพื;อทําการทดสอบ โดยการ
ตดัชิ�นงานดว้ยเครื;อง เครื;องไวรค์ทั (Wire cut) ดงัรูปที; 6 เพื;อป้องกนั
ไม่ให้ชิ�นงานรบัผลกระทบจากความร้อน ตัดชิ�นงานออกเป็น 3 ชิ�น  

ตามขนาดดังรูปที; 7 มาทําการทดสอบทดสอบโครงสร้างมหภาค 
โครงสรา้งจลุภาค และทดสอบคา่ความแขง็  

 

 
รปูที; 6 เครื;องไวรค์ทั (Wire cut) 

 

รปูที; 7 ขนาดและลกัษณะการตดัชิ�นงาน 

 
2.4 การทดสอบโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจลุภาค 
 นําชิ�นงานขดัด้วยเครื;องขดักระดาษทราย ตั �งแต่เบอร์ 400, 600, 
800, 1,000 1,200 และ 2,000 ตามลําดบั จากนั �นจงึทําการขดัด้วยผง
อะลูมน่ิา ขนาด 3 ไมครอน และใช้กรดในการกดัชิ�นงานเพื;อให้เกิด
โครงสรา้ง โดยผสมกรดเฟอรร์กิคลอไรด ์(FeCl3) จํานวน 5 กรมั, กรด
ไฮโดรคลอรกิ (HCl) จํานวน � มลิลลิติร และแอลกอฮอล ์¥¦ มลิลลิติร 
จากนั �น จงึทําการวเิคราะหโ์ครงสรา้งทดสอบโครงสรา้งจุลภาคโดยใช้
กลอ้ง (Optical Microscope)  
 
2.5 การทดสอบค่าความแขง็ 

ใช้การทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ (Micro Vicker 
Hardness Testing) บริเวณเขตกระทบร้อน (Heat Affected Zone: 
HAZ) บรเิวณพื�นที;ของเนื�อแนวเชื;อม (Weld Zone:WZ) และเนื�อโลหะ
เชื;อม (Base Metal) มรีะยะห่างของตําแหน่งการทดสอบตําแหน่งละ � 
มลิลเิมตร โดยใชแ้รงกด ©� กโิลกรมัแรง เวลา ©� วนิาท ีดงัรปูที; 8 

 

 
รปูที; 8  ระยะของตาํแหน่งทดสอบความแขง็ 
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3. ผลการศึกษาและอธิปรายผล
3.1 ผลการทดสอบด้วยสารแทรกซึม 

รปูที;9 (a) แสดงชิ�นงานที;ผ่านการทดสอบดว้ยสารแทรกซมึชิ�นงาน
ชุบแขง็ดว้ยอากาศและรูปที; 9 (b) ชิ�นงานชุบแขง็ดว้ยนํ�ามนั ซึ;งมาการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E165 [6] จากการทดสอบพบว่า ไม่พบ
ขอ้บกพรอ่งใดๆ ในการเชื;อมรองพื�นและบนชิ�นงานเชื;อม 

  

รปูที; 9 ชิ�นงานที;ผา่นการทดสอบดว้ยสารแทรกซมึ  (a) ชิ�นงานชบุแขง็
ดว้ยอากาศ (b) ชิ�นงานชบุแขง็ดว้ยนํ�ามนั 

 

3.2 ผลการทดสอบโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจลุภาค 

รูปที; 10 แสดงโครงสร้างมหภาคของการเชื;อมรองพื�น ผลการ
ทดสอบ พบวา่ แนวเชื;อมสมบรูณ์ ไมพ่บขอ้บกพรอ่งสามารถเชื;อมดว้ย
กระบวนการเชื;อมรองพื�นกระบวนการเชื;อมอารค์โลหะแก๊สคลุมได ้

รปูที; 10 โครงสรา้งมหภาค 
 

รูปที; 11 (a),(b) แสดงโครงสรา้งจุลภาคของเหลก็ JIS เกรด SKD 
11 ที;ผ่านชุบแขง็ด้วยอากาศและนํ�ามนัพบว่ามโีครงสร้างมาเทนไซต์ 
และโครงสรา้งพื�น (Matrix) เป็นออสเทนไนต์ ประกอบดว้ยคาร์ไบด์มี
ลกัษณะเป็นสขีาว มเีกรนขนาดเล็กและใหญ่กระจายตวัอยู่ตลอดทั �ง
บรเิวณ  [7,8] 
 

 

รปูที; 11 โครงสรา้งจลุภาคเหลก็ SKD11 (a) ชบุแขง็ดว้ยอากาศ  
(b) ชบุแขง็ดว้ยนํ�ามนั 

 

 

 

 
       HAZ                       Weld Zone(WZ) 

รปูที; 12 โครงสรา้งจลุภาคเชื;อมดว้ย 
 (a) กระแสไฟฟ้า 130 แอมป์ ชบุแขง็ดว้ยอากาศ (HAZ) 
(b) กระแสไฟฟ้า 130 แอมป์ ชบุแขง็ดว้ยอากาศ (WZ) 

 (c) กระแสไฟฟ้า 150 แอมป์ ชบุแขง็ดว้ยอากาศ (HAZ) 
 (d) กระแสไฟฟ้า 150 แอมป์ ชบุแขง็ดว้ยอากาศ (WZ) 
(e) กระแสไฟฟ้า 130 แอมป์ ชบุแขง็ดว้ยนํ�ามนั (HAZ) 
(f) กระแสไฟฟ้า 130 แอมป์ ชบุแขง็ดว้ยนํ�ามนั (WZ) 

(g) กระแสไฟฟ้า 150 แอมป์ ชบุแขง็ดว้ยนํ�ามนั (HAZ) 
(h) กระแสไฟฟ้า 150 แอมป์ ชบุแขง็ดว้ยนํ�ามนั (WZ) 

 
จากรูปที; 12(a-h) แสดงโครงสร้างจุลภาคของบรเิวณเขตกระทบ

รอ้น (HAZ) และบรเิวณรอยเชื;อม (WZ) โครงสรา้งจุลภาคบรเิวณเขต
กระทบรอ้น มโีครงสรา้งจุลภาคมทีศิทางการแขง็ตวัตามแนวบ่อหลอม
ละลาย พบว่ามโีครงสร้างมาร์เทนไซต์ มลีกัษณะเป็นเมด็เกรนขนาด
เลก็และเกรนขนาดใหญ่สขีาวพรอ้มโครงสรา้งคาร์ไบด์อยู่บรเิวณขอบ
เกรน และพบโครงสรา้งเพริ์ลไลต์แทรกตวัอยู่ ซึ;งโครงสรา้งเพริ์ลไลต์
เกดิจากการเรยีงตวัของเฟอรไ์รทก์บัซเีมนต์ไตทส์ลบักนั โดยสขีาวคอื
เฟอรไ์รท ์สดีาํคอืซเีมนตไ์ตท ์
 โครงสรา้งบรเิวณแนวเชื;อม ประกอบดว้ยเดลตา้เฟอรไ์รตม์ลีกัษณะ
เป็นแท่งสีดํามีโครงสร้างออสเทนไนต์มีลักษณะเป็นสีขาวและมี
โครเมยีมคารไ์บด ์(Cr23C') มลีกัษณะเป็นเสน้เลก็ๆ สดีาํ [7,8] 
 
 
 

(a) (b) 

10mm 10mm

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 

50µm 

50µm

50µm 

50µm 10µm

10µm 

10µm 

10µm

(a) (b) 

5 mm

(a) (b) 

10µm 10µm
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ผลการทดสอบค่าความแขง็ 
รปูที; 13 แสดงผลการทดสอบคา่ความแขง็ พบวา่ บรเิวณรอยเชื;อม

ของชิ�นงานที;ใช้กระแสไฟฟ้าในการเชื;อม 130 แอมป์และ 150 แอมป์
ผ่านการชุบแขง็ดว้ยอากาศมคี่าความแขง็สูงกว่าชิ�นงานที;ผ่านการชุบ
แขง็ดว้ยนํ�ามนั โดยที;คา่ความแขง็บรเิวณรอยเชื;อมที;ชบุแขง็ดว้ยอากาศ
มคี่าความแขง็เฉลี;ย 300 HV และบรเิวณรอยเชื;อมชุบแขง็ดว้ยนํ�ามนัมี
ค่าความแขง็โดยเฉลี;ย 259 HV บรเิวณผลกระทบรอ้น พบว่า ค่าความ
แขง็ของชิ�นงานทั �งชุบแขง็ด้วยอากาศทั �ง 4 สภาวะ มคี่าความแขง็ไม่
แตกต่างกนั โดยมคี่าความแขง็เฉลี;ย 869 HV และค่าความแขง็บรเิวณ
ชิ�นงานของชิ�นงานทั �ง 4 สภาวะ มคีา่ความแขง็เฉลี;ย 841 HV 

 

รปูที;13 ผลการทดสอบคา่ความแขง็ 

4. สรปุผล
1. ความแขง็บรเิวณแนวเชื;อมของชิ�นงานที;ผ่านการชุบแขง็ด้วย

อากาศมคี่าความแขง็สูงกว่าที;ชุบแขง็ดว้ยนํ�ามนั เนื;องจากลวดเชื;อมมี
ปรมิาณโครเมยีมสงูและการชุบแขง็ดว้ยอากาศมอีตัราการเยน็ตวัชา้ จงึ
ทาํใหเ้กดิโครงสรา้งโครเมยีมคารไ์บดม์ากกวา่การชบุแขง็ดว้ยนํ�ามนั 

2. กระแสไฟฟ้าในการเชื;อมพอกผวิแขง็เหล็กกล้าเครื;องมอื ไม่
ส่งผลต่อค่าความแขง็และโครงสร้างจุลภาคเนื;องจากชิ�นงานได้ผ่าน
กรรมวิธีทางความร้อนทําให้เหล็กได้รบัความร้อนที;อุณหภูมสิูงเป็น
เวลานาน ทําใหโ้ครงสรา้งของชิ�นงานเกดิการเรยีงตวัใหม่ สารชุบแขง็
จะสง่ผลโดยตรงกบัความแขง็และโครงสรา้งที;เกดิขึ�น 
 
5. ข้อเสนอแนะ

1. ในการชุบแขง็เหล็กเครื;องมอืด้วยนํ�ามนัทําให้เหล็กมกีารเย็น
ตวัอย่างรวดเรว็ อาจทาํใหโ้ครงสรา้งเกดิการเปลี;ยนแปลงอย่างรวดเรว็
อาจทาํใหเ้กดิการแตกรา้วขึ�นได ้[9] 

2. ควรมกีารศกึษาผลของการอบคนืไฟ (Tempering) ในการเชื;อม
รองพื�นก่อนการเชื;อมพอกผวิแขง็ เพื;อเป็นขอ้มลูในการพฒันาการเชื;อม
พอกผวิแขง็ในการเชื;อมเหลก็เครื;องมอืต่อไป 
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บทคดัย่อ 
มอเตอรจ์รวดชนิดเชือ้เพลงิแขง็เมือ่เกดิการเผาไหมจ้ าเป็นตอ้งมฉีนวนกนัความรอ้นเพือ่ไม่ใหท้่อมอเตอรซ์ึง่เป็นโลหะเกดิการหลอมท าให้

จรวดระเบดิได้ ฉนวนกนัความรอ้นมหีลายชนิด ได้มกีารศกึษาวจิยัฉนวนกนัความรอ้นทีเ่ป็นประเภทยางคอมพาวด์เพราะมคีวามยดืหยุ่น ความ
หนาแน่นไม่มาก มกีารเตมิเสน้ใยและสารหน่วงไฟเพือ่ช่วยใหฉ้นวนกนัความรอ้นมีความสามารถในการทนความรอ้นไดม้ากขึน้ งานวจิยันี้ไดศ้กึษา
ผลของการเตมิเสน้ใยอะรามดิและสารหน่วงไฟทีม่ผีลต่อสมบตัทิางฟิสกิส์และอตัราการเสยีดกร่อนของฉนวนยางกนัความรอ้น จากผลการทดลอง
แสดงใหเ้หน็ว่าฉนวนยางกนัความรอ้นทีม่เีสน้ใยอะรามดิ และฉนวนยางกนัความรอ้นทีม่เีสน้ใยอะรามดิและเพิม่สารหน่วงไฟ จะใชเ้วลาในการวลัคา
ไนซ์มากกว่าฉนวนยางทีไ่ม่มเีสน้ใยอะรามดิ สมบตัขิองฉนวนยางทัง้สองมคีวามแขง็มากกว่า ค่าแรงดงึและการยดืตวัต ่ากว่ามาก และใหอ้ตัราการ
เสยีดกร่อนต ่ากว่า การมสีารหน่วงไฟในฉนวนยางทีเ่พิม่ขึน้ท าใหฉ้นวนยางมคีวามหนาแน่นมากกว่าเลก็น้อย ฉนวนยางกนัความรอ้นทัง้สองสตูรมี
สมบตัเิกอืบทุกรายการผ่านเกณฑข์องโครงการจรวดขนาด 300 มม. ระยะยงิ 180 กม. ยกเวน้ค่าการยดืตวัและอตัราการเสยีดกร่อน โดยฉนวนยาง
กนัความรอ้นทีม่เีสน้ใยอะรามดิและเพิม่สารหน่วงไฟ มอีตัราการเสยีดกร่อนทีด่กีว่าอกีสองสูตรอย่างชดัเจนที ่0.23 mm/s 
ค าส าคญั: มอเตอรจ์รวด, ฉนวนกนัความรอ้น, ยางคอมพาวด,์ เสน้ใยอะรามดิ, สารหน่วงไฟ  

Abstract 
Insulation in solid rocket motor is needed to prevent heat transfer from propellant burning to motor case. If the insulation 

cannot protect the heat, the rocket will be damaged and exploded. There are various types of insulation being used in the rocket motor. 
Some research being reviewed addressed compound rubber because of high elasticity and low density. Fiber and flame retardant were 
added in compound rubber to improve a good properties. This paper shows effect of fiber and flame retardant to physical properties and 
erosion rate of compound rubber insulation being used in rocket motor. The result indicated the compound rubber insulation with aramid 
fiber plus additional flame retardant had a more vulcanizing time than compound rubber insulation without fiber and additional flame 
retardant. It was found that the first two types of compound rubbers had higher hardness, much lower tensile, elongation and low erosion 
rate. Flame retardant in compound rubber gave a result of a bid higher density. Base on Project Rocket 300 mm., 180 km. specification, 
the elongation and erosion rate of the first two types of compound rubbers failed to pass. However, the compound rubber insulation with 
aramid fiber plus additional flame retardant had the best erosion rate at 0.23 mm/s  
Keywords: Rocket Motor, Insulation, Compound Rubber, Aramid Fiber, Flame Retardant 
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1. บทน า
มอเตอร์จรวดชนิดเชื้อเพลงิแขง็เมื่อเกดิการเผาไหมข้องดนิขบัจะ

เกดิก๊าซรอ้นทีอุ่ณหภมูสิงู 2,500 – 4,100 องศาเซลเซยีส [1] และความ
ดันที่สูง เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านมายงัท่อจรวดจนท่อไม่
สามารถทนความรอ้นได้จ าเป็นต้องมฉีนวนกนัความรอ้นทีม่สีมบตัใิน
การกนัความรอ้นสงู การเผาไหมข้องดนิขบัทีเ่กดิก๊าซรอ้นนี้จะเกดิความ
ดนัมากกว่า 10 เมกะปาสคาล ซึง่ท าใหเ้กดิการกดักร่อนบรเิวณผวิหน้า
สมัผสัได้ ฉะนัน้ฉนวนกนัความร้อนต้องมีสมบตัิทางด้านกายภาพทีด่ี
และทนต่อการกดักร่อนไดด้อีกีดว้ย ฉนวนกนัความรอ้นในมอเตอรจ์รวด
เป็นชัน้ของวสัดุทีท่ าหน้าทีป้่องกนัความรอ้นโดยอยู่ระหว่างผวิของท่อ
จรวดและดนิขบั  หน้าทีห่ลกัคอืป้องกนัการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมจินท า
ใหท้่อจรวดถูกท าลาย นอกจากนี้ยงัมหีน้าทีร่องในเรื่องของการป้องกนั
การเผาไหม้ของแท่งดินขับที่อาจเกิดการเผาไหม้ผิดปกติจากที่
ออกแบบไว ้การเป็นตวักนัชนในการส่งถ่ายความเครยีดของท่อไปยงั
แท่งดนิขบั การป้องกนัก๊าซจากการเผาไหมเ้ขา้ไปทีผ่วิท่อมอเตอร ์การ
ท าหน้าที่เป็นตวัอุดรอยต่อของท่อมอเตอร์เพื่อป้องกนัการท าลายจาก
ผลติภณัฑจ์ากการเผาไหมท้ีร่อ้น และการช่วยปรบัทศิทางของก๊าซจาก
การเผาไหมใ้หไ้หลออกทางรทูา้ยจรวดดว้ยการไหลทีร่าบเรยีบทีสุ่ด [2] 
 นอกจากฉนวนกนัความร้อนของมอเตอร์จรวจท าหน้าที่ป้องกนั
ความรอ้นทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้วิดนิขบั ยงัท าหน้าทีห่่อหุม้ดนิขบัและ
ลดความเค้น (Stress Relief) อนัเกดิจากการยดืหดตวัของดนิขบัเมื่อ
อุณหภูมเิปลี่ยนแปลง ความเค้นหลกัเกดิตามแนวเสน้รอบวงของแท่ง
ดนิขบัและเกดิมากทีบ่รเิวณหวัและทา้ยแท่งดนิขบั ฉะนัน้การตดิฉนวน
จงึเน้นตดิทีด่า้นหวัและทา้ยของท่อมอเตอร์จรวด ฉนวนทีต่ดิมสีองชัน้ 
ชัน้นอกตดิอยู่กบัท่อ ส่วนอกีชัน้ตดิกบัดนิขบั ฉนวนทัง้สองแผ่นนี้ดา้นที่
อยู่ในท่อจะเชือ่มตดิกนั แต่ดา้นปลายท่อจะไมเ่ชือ่มตดิกนั ดงันัน้เมือ่ดนิ
ขบัหดตัวเนื่องจากอุณหภูมลิดลง ดินขบัจะดึงให้ฉนวนชัน้ในหดตัว
ตามมาได้อย่างอิสระโดยไม่เกิดแรงดึงต่อฉนวนชัน้นอกที่ติดกบัท่อ
จรวดซึง่ตวัท่อจะมกีารหดตวัทีน้่อยกว่าดนิขบัทีอุ่ณหภมูเิดยีวกนั 
 ฉนวนกนัความรอ้นที่ดคีวรมนี ้าหนักเบา สามารถขึ้นรูปยดึตดิกบั
วสัดุอื่นได้ วสัดุฉนวนกนัความร้อนที่มปีระสทิธภิาพมกัเป็นวสัดุชนิด
คอมโพสิต ได้มีการศึกษาวิจัยการใช้ว ัสดุฟินอลิกเรซิน (Phenolic 
Resin) ซึ่งมสีมบตัิทนต่อความร้อนได้ดี มคีวามเสถียรทางเคมแีละมี
สมบตัเิป็นฉนวนกนัความรอ้น ฟินอลกิเรชิน่มคีวามหนาแน่นการเชือ่ม
ขวางสงู (High-Crosslinking) ดงันัน้ฟินอลกิเรซิน่จงึถูกเลอืกน ามาใชใ้น
อุตสาหกรรมทางดา้นจรวดและกระสวยอวกาศ [3] การน า   ฟินอลกิเร
ซนิมาขึน้รปูกบัเสน้ใยดว้ยการอดัเป็นชัน้ๆ และน าไปอบ กระบวนการนี้
เรียกว่าการขึ้นรูปแบบลามเินต (Laminate) เส้นใยที่น ามาใช้มหีลาย
ชนิดเช่น เส้นใยแก้ว (Glass Fiber) เส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber) 
เส้นใยอะรามิด (Aramid Fiber) ฟินอลิกคอมโพสิตเมื่อถูกการเสียด
กร่อนดว้ยความรอ้นจะส่งผลใหเ้กดิชัน้ถ่านทีห่นาแน่นขึน้บรเิวณทีไ่ดร้บั
ความรอ้นซึง่เป็นสมบตัทิีด่ขีองฉนวนกนัความรอ้น [4-6] อย่างไรกต็าม
วัสดุคอมโพสิตชนิดฟินอลิกเรซิ่นผสมเส้นใยต้องมีกระบวนการที่
ค่อนข้างซับซ้อนท าให้การน าไปใช้งานในท่อมอเตอร์จรวดค่อนขา้ง

ยุ่งยาก และดว้ยสมบตัหินึ่งของวสัดุชนิดนี้คอืมคีวามแขง็ไมค่่อยมคีวาม
ยืดหยุ่น จึงไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้งานเป็นฉนวนกนัความร้อนใน
มอเตอร์จรวดที่ต้องมกีารยดึติดกบัท่อจรวดและยดึติดกบัดนิขบั วสัดุ
คอมโพสติชนิดนี้จงึถูกน าไปใช้ในส่วนของชิ้นงานท่อพ่นก๊าซร้อนใน
จรวดแทน หากเมือ่พจิารณาการใชฉ้นวนกนัความรอ้นในมอเตอร์จรวด
ซึ่งต้องการความยดืหยุ่นระดบัหนึ่ง จงึเลอืกวสัดุคอมโพสติชนิดที่เป็น
ส่วนผสมของยางและเส้นใยซึ่งเรียกว่ายางคอมพาวด์ (Compound 
Rubber) จงึจะมคีวามเหมาะสมมากกว่า 
 สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศจงึท าการวจิยัต้นแบบฉนวนกนั
ความรอ้นทีม่สีมบตัทิีเ่หมาะสมส าหรบัการน าใปใชง้านในมอเตอรจ์รวด
จากยางคอมพาวด์ ในการนี้ได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีของจรวด
โครงการจรวดขนาด 300 มม. ระยะยงิ 180 กม.ซึ่งมขี้อก าหนดตาม
ตารางที ่1  

ตารางที ่1 สมบตัขิองฉนวนกนัความรอ้นส าหรบัมอเตอรจ์รวด 
โครงการจรวดขนาด 300 มม. ระยะยงิ 180 กม. 

Item Unit Design 
figures 

Test conditions 

Density g/cm3 ≤1.5 20 °C 
Tensile strength MPa ≥2 20 °C, 100mm/min 
Elongation rate % ≥150 20 °C, 100mm/min 
Erosion rate mm/s ≤0.20 Oxygen-acetylene 

 ฉนวนกนัความรอ้นชนิดยางคอมพาวดใ์นช่วงเริม่ตน้ สถาบนัไดร้บั
การถ่ายทอดความรู้ด้านฉนวนยางที่เป็นยางชนิด NBR (Acrylonitrile 
Butadiene Rubber) และใช้เส้นใยเป็นแร่ใยหิน อย่างไรก็ตามได้มี
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บญัชรีายชื่อวตัถุอนัตราย พ.ศ. 
2538 ได้ก าหนดให้ แร่ใยหิน ประเภท ไครโซไทล์ (Chrysotile) เป็น
วตัถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งพระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 , 
มาตรา 18 ก าหนดใหเ้ป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่3 ในการผลติ การน าเขา้ 
การส่งออก หรอืการมไีวใ้นครอบครองต้องไดร้บัใบอนุญาต ดงันัน้ทาง
สถาบนัจงึไดท้ าการวจิยัพฒันาเทคโนโลยฉีนวนกนัความรอ้นทีใ่ชว้สัดุ
เสน้ใยชนิดอื่นทดแทนแร่ใยหนิ จากการคน้ควา้พบว่าหลายๆ ประเทศ
ไดเ้ลอืกใชฉ้นวนกนัความรอ้นโดยใชย้างคอมพาวดท์ีเ่ป็นส่วนผสมหลกั
ของยาง  EPDM (Ethylene-Propylene Diene Rubber) [7]   ร่วมกับ
เสน้ใยอะรามดิ และสารหน่วงไฟ ทางสถาบนัจงึไดม้กีารวจิยัพฒันาสูตร
ฉนวนยางกนัความรอ้น โดยฉนวนยางสตูรนี้ยงัมสีมบตับิางรายการทีไ่ด้
ตามมาตราฐานตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่สมบัติบางตัวยังไม่ได้
มาตรฐานโดยเฉพาะอัตราการเสียดกร่อน (Erosion Rate) ซึ่งเป็น
สมบตัทิีส่ าคญัมากต่อการทนต่อความรอ้น เนื่องดว้ยค่าอตัราการเสยีด
กร่อนทีม่คี่าน้อยจะใชฉ้นวนยางทีบ่างลงได ้ท าใหน้ ้าหนกัของฉนวนยาง
น้อยลงส่งผลให้จรวดมนี ้าหนักเบาลง เป็นการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ของจรวดดว้ยอกีทางหนึ่ง 
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 ในงานวจิยันี้ จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาสมบตัทิางฟิสกิส ์ และ
อตัราการเสยีดกรอ่นของฉนวนยางกนัความรอ้น อนัเนื่องมากจากการมี
อยู่ของเสน้ใยอะรามดิ และปรมิาณสารหน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้ ในสว่นผสม
ของฉนวนยางกนัความรอ้นนี้ 

2. ทฤษฏี

2.1  หลกัการท างานของฉนวนกนัความร้อน 
 เมื่อมคีวามร้อนจากการเผาไหมด้นิขบั ฉนวนจะดูดซบัความรอ้น
และถ่ายเทไปยงัอกีดา้นหนึ่ง เนื่องจากยางมคีวามสามารถในการถ่ายเท
ความร้อนต ่าอัตราการถ่ายเทความร้อนจึงต ่า อีกกระบวนการหนึ่ง 
ผิวหน้าของยางเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดที่เริ่มการสลายตัว 
สารอนิทรยีท์ีอ่ยู่ในเนื้อยางจะหลุดออกมาทีผ่วิหน้าและอยู่ในรปูของก๊าซ
และของเหลวเกิดเป็นฟิล์มเคลือบผิวหน้าบางๆ เนื้อยางที่สภาวะนี้
เรยีกว่าชัน้ชาร ์(Char) ฟิลม์และชัน้ชาร์จะตดิไฟชา้และไฟไมก่ระจายตวั
ออกไปท าให้กลายเป็นตัวต้านทานต่อการลุกไหม้ ในขณะเดียวกัน 
ฉนวนจะเกดิการสลายตวัอย่างชา้ๆ และเกดิการไหมเ้กรยีม การไหม้
เกรยีมนี้เป็นเสมอืนชัน้ที่ท าหน้าทีก่นัความรอ้นไม่ใหเ้ขา้ไปในเนื้อยางที่
อยู่ด้านใน สารอินทรยี์ในเนื้อยางจะหลุดออกมาน้อยลง เกดิเป็นฟิล์ม
น้อยลง ท าใหก้ารตดิไฟน้อยลงและชา้ลง เป็นผลท าใหค้วามรอ้นแผ่ไป
ถึงอีกด้านที่เป็นผวิท่อมอเตอร์จรวดน้อยลงด้วย อุณหภูมทิี่เกดิขึน้อกี
ดา้นหนึ่งต้องไม่สูงพอทีจ่ะท าให้ท่อโลหะเกดิการหลอมละลายซึ่งจะให้
จรวดเสยีหายและเกดิการระเบดิได ้ 
 วัสดุที่สามารถทนต่อสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงเรียกชื่ออีกอย่างว่า 
Ablator หรือ Ablative Material วัสดุดังกล่าวมีการใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายในด้านการเป็นชิ้นงานทนความร้อน การเป็นชิ้นงานทีช่่วย
ป้องกนัการถ่ายเทความร้อน กระบวนการการป้องกนัความร้อนของ
วสัดุนี้ทีอุ่ณหภมูสิงูมคีวามซบัซอ้นอย่างมาก แสดงดงัรปูที ่1 [1]  

รปูที ่1 โซนต่างๆ ของ Ablative Material เมือ่ดนิขบัเกดิการเผาไหม ้

2.2 ส่วนผสมของยางคอมพาวด ์
 ยางคอมพาวด์ที่น ามาท า เ ป็นฉนวนยางกันความร้อน  มี
ส่วนประกอบหลกัได้แก่ยางพื้นฐาน ซึ่งจะใช้เป็นยางชนิดใดขึน้อยู่กบั
สมบตัทิีต่อ้งการ ส่วนใหญ่นิยมใช ้NR เป็นยางพืน้ฐาน นอกจากนี้มกัจะ

ใชย้างสงัเคราะหอ์กีชนิดมาช่วยปรบัสมบตัใิหด้ขี ึน้ มกีารเตมิเสน้ใยเพื่อ
ช่วยในเรื่องความแขง็แรงและการทนความรอ้น เช่นเดยีวกบัสารหน่วง
ไฟ นอกจากนี้ยงัมสีารเตมิแต่งอื่นๆ ซึง่ท าหน้าทีแ่ตกต่างกนัไปเช่น สาร
ป้องกนัการเสื่อมสภาพ สารท าใหย้างนิ่ม สารช่วยท าใหย้างคงรูป สาร
เชือ่มต่อ เป็นตน้ 

2.3 การผสมและวลัคาไนซ์ยางคอมพาวด์ และการติดตัง้ในท่อ
มอเตอร ์
 น าส่วนผสมของยางที่เตรยีมไว้ใส่ในเครื่องนวดยางหรอืนีดเดอร์ 
(Kneader) จากนัน้ น ายางไปนวดในเครื่องผสมแบบเปิดสองลูกกลิ้ง 
(Two-Roll Mill) ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง รดียางใหเ้ป็นแผ่นหนาประมาณ 2 mm
เนื่องจากในส่วนผสมมเีสน้ใยอยู่ดว้ย ทศิทางการรดียางจงึส่งผลต่อทศิ
ทางการเรยีงตวัของเสน้ใย และส่งผลต่อค่า Tensile และค่า Elongation 
ของยางด้วย ยางที่ผ่านการผสมถึงข ัน้ตอนนี้เรยีกว่ายางคอมพาวด์บ ี
(Compound B) เป็นยางทีย่งัไมส่ามารถน าไปใชง้านได ้ตอ้งผ่านการวลั
คาไนซ์เซชัน่ (Vulcanization) ใหย้างสุกก่อน การไหลของยางในรปูของ
ก าลงับดิระหว่างการวลัคาไนซ์เซชนัแสดงไดด้งัรปูที ่2 [8] 

รปูที ่2 การไหลของยางในรปูของก าลงับดิระหว่างการวลัคาไนซ์เซชนั 

 การไหลของยางในระหว่างการวลัคาไนซ์เซชนั ศกึษาได้จากค่า 
ML, MH, Ts2 และ Tc90  ช่วงเริม่ต้นเมือ่ยางไดร้บัความรอ้น ยางจะนิ่ม
ลงท าให้ค่าแรงบิดน้อยลงจนเข้าสู่แรงบิดที่ต ่าสุด ในช่วงเวลาหนึ่ง 
แรงบดิดงักล่าวเรยีกว่า ML หลงัจากนัน้ความหนืดของยางจะเริม่สงูขึน้ 
แรงบดิจะสูงขึน้ตามไปดว้ย การบดิใชมุ้มแกว่ง 3 องศา ระยะเวลาทีท่ า
ให้แรงบิดเพิ่มขึ้นกว่าจุดต ่าสุด 2  เดซินิวตันเมตรเรียกว่า ts2 หรือ
ระยะเวลาสกอร์ช (scorch time) เมื่อวดัแรงบดิสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึง
จุดสูงสุดเรียกว่า MH หรือระยะเวลาที่ท าให้ยางสุกไปร้อยละ 90 ซึ่ง
เพยีงพอทีท่ าใหย้างมสีมบตัทิางกลทีด่ทีีร่ะยะเวลา tc90  
 ในห้องปฏบิตัิการจะน ายางคอมพาวด์บไีปทดสอบสมบตัิการไหล
ของยางก่อนการวลัคาไนซ์ และน ายางคอมพาวด์บีอกีส่วนหนึ่งไปท า
การวลัคาไนซ์ให้ยางสุกโดยอดัขึ้นรูปชิ้นงานตวัอย่างที่ความดนัและ
อุณหภูมคิ่าหนึ่ง ชิ้นงานต้องมกีารค านึงถงึแนวการรดีของยางซึ่งส่งผล
ต่อค่าแรงดึงและการยืดตัวของชิ้นงานที่แตกต่างกนั ชิ้นงานที่ได้จะ
น าไปใช้ในการทดสอบสมบตัทิางฟิสกิส์และอตัราการเสยีดกร่อนของ
ฉนวนกนัความรอ้นต่อไป 
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 ส าหรบัในการน าไปใชง้านจรงิเป็นการตดิยางคอมพาวด์บเีขา้ไปใน
ท่อมอเตอร์จรวด มกีารค านวณเพื่อก าหนดความหนาของแผ่นยาง ตดั
แผ่นยางใหม้คีวามกวา้งและความมยาวตามที่ก าหนด ทา Primer รอง
พื้นท่อมอเตอร์เพื่อช่วยการยดึตดิกนัระหว่างท่อและแผ่นยาง น าแผ่น
ยางแปะทีผ่วิดา้นในของท่อ น าอุปกรณ์ช่วยดนัแผ่นยางใหต้ดิอยู่กบัผวิ
ท่อและสามารถอดัความดนัได ้น าท่อมอเตอร์ดงักล่าวไปอบทีอุ่ณหภมู ิ
170 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 30 นาท ีจนกระทัง่ยางถูกวลัคาไนซ์จน
ยางสุก น าออกมาทิง้ไวใ้หเ้ยน็และตดัแต่งชิน้งานตามทีอ่อกแบบไว้ 

2.4 การทดสอบหาอตัราการเสียดกร่อน 
 อตัราการเสยีดกร่อนทางความรอ้น (Erosion rate) เป็นค่าที่ใช้ใน
การค านวณออกแบบความหนาของฉนวนกนัความรอ้นในมอเตอรจ์รวด
สามารถค านวณไดจ้ากสมการดงันี้ 

d = t.re. ƒ (1) 

โดยที่ d คือความหนาของฉนวนกนัความร้อนในมอเตอร์จรวด t คือ
ระยะเวลาในการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิดนิขบั re คอืค่าอตัราการเสยีดกร่อน 
และ ƒ คอื safety factor (อยู่ในช่วง 1.2 ถงึ 2.0) 
 อัตราการเสียดกร่อนทางความร้อนใช้วิธีการทดสอบที่เรียกว่า 
Ablation test เริม่จากการเตรยีมชิน้งานตวัอย่างขนาด 10x10 cm หนา 
6 mm ใส่ในกรอบทีใ่ชท้ดสอบ และเผาดว้ยเปลวไฟก๊าซอะเซทลินีผสม
กับก๊าซออกซิเจนตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ การทดสอบเป็นไปตาม
มาตรฐานการทดสอบ ASTM E285 ลกัษณะการทดสอบเป็นดงัรปูที ่3 

รปูที ่3 ลกัษณะการทดสอบ Ablation Test 

3. วิธีด าเนินการ

3.1 การก าหนดสตูรฉนวนกนัความร้อนสตูรต่างๆ 
 ฉนวนยางกนัความรอ้นทีท่ าการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนประกอบไดแ้ก่
ยางพืน้ฐานคอื NR และยาง EPDM ทีม่ชี ือ่ทางการคา้ว่า NORDEL IP 
4640 ท าหน้าทีเ่ป็น Polymer Base เสน้ใยทีใ่ชเ้ป็นเสน้ใยอะรามดิชือ่ 
Kevlar EE# 1F722 สารหน่วงไฟคอื Dechlorane Plus 515 และ 
Antimony Trioxide (SB203) และสารเตมิแต่งอื่นๆ ไดแ้ก่ สารตวัเตมิ 
สารท าใหย้างนิ่ม สารช่วยใหย้างคงรปู สารเชือ่มต่อการวลัคาไนซ์ยางใช้
ระบบเปอรอ์อกไซดใ์นการท าใหย้างสกุ ในการด าเนินการไดก้ าหนดให้
มยีาง 3 สตูรดงันี้ 
 สตูรที ่1 คอืสตูร A เป็นสตูรทีม่กีารพฒันามาสกัระยะหนึ่ง สามารถ
น ามาใชง้านในท่อมอเตอรจ์รวดไดแ้ลว้ สตูรนี้เป็นฉนวนยางกนัความ
รอ้นทีม่เีสน้ใยอะรามดิและสารหน่วงไฟประกอบดว้ยเสน้ใยอะรามดิ (อยู่
ใน Kevlar EE#1F722) คดิเป็น 20 phr มสีารหน่วงไฟ (Dechlorane 
Plus 515, Antimony Trioxide) รวมเป็น 60 phr 
 สูตรที่ 2 คือสูตร  B คล้ายกับสูตร  A แต่ไม่มีเส้นใยอะรามิด 
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาสมบตัขิองฉนวนกนัความรอ้นทีป่ราศจากเสน้ใย 
ส่วนผสมหลักได้แก่สารหน่วงไฟ (Dechlorane Plus 515, Antimony 
Trioxide) รวมเป็น 60 phr 
 สตูรที ่ 3 คอืสตูร C คลา้ยกบัสตูร A มกีารเพิม่สารหน่วงไฟ 
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลของสารหน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนผสมหลกั
ไดแ้ก่สารหน่วงไฟ Dechlorane Plus 515 จาก 40 phr เป็น 60 phr และ
เพิม่ Antimony Trioxide จาก 20 phr เป็น 30 phr รวมมสีารหน่วงไฟ
เป็น 90 phr 

ส่วนผสมของฉนวนยางสตูร A, B และC แสดงในตารางที ่2 

ตารางที ่2 ส่วนผสมฉนวนกนัความรอ้นสตูร A สตูร B และสตูร C 
ส่วนผสม ปรมิาณ, phr 

สตูร A สตูร B สตูร C 
NR 13 80 13 
NORDEL IP 4640 20 20 20 
Kevlar EE# 1F722 87* 0 87* 
Dechlorane Plus 515 40 40 60 
Antimony Trioxide (SB203) 20 20 30 
สารเตมิแต่งอื่นๆ 21 21 21 
Total 201 181 231 

หมายเหต ุ* มเีสน้ใยอะรามดิ 23% 

3.2 การหาสมบติัของการวลัคาไนซ์ของฉนวนกนัความร้อนสตูร
ต่างๆ 
 น าตวัอย่างอย่างยางคอมพาวดบ์สีทีไ่ดจ้ากขอ้ 3.1 ไปหาสมบตัิ
การวลัคาไนซย์างเพือ่ศกึษาความหนดืของยางก่อนวลัคาไนซ์ และ
พฤตกิรรมการไหลของยางในระหว่างการวลัคาไนซ์จนยางสุกกลายเป็น
ยางคอมพาวดโ์ดยสมบรูณ์ ผลของสมบตักิารไหลของฉนวนยางใน
การวลัคาไนซย์างสตูร A,B และ C ดว้ยเครือ่ง MDR แสดงในตารางที ่3 
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ตารางที ่3 สมบตักิารไหลของฉนวนยางในการวลัคาไนซ์ยางสตูร A, B 
และ C ดว้ยเครือ่ง MDR 

สมบตั ิ สตูร A สตูร B สตูร C 
   ML (min. Torque) 29.85 12.53 34.59 
   MH (max. Torque) 69.65 19.67 77.72 
   Ts2 (Time to 2 point rise 

above min. viscosity) 
0:34 0:55 0.34 

   Tc (90), min. 6:45 1:28 5:36 
หมายเหต ุ* เครื่องเสยี 

3.3 การหาสมบติัทางฟิสิกส์ของฉนวนยางกนัความร้อนสตูรต่างๆ 
 เมือ่ท าการผสมยางจากขอ้ 3.1 ในแต่ละสตูรจนไดเ้ป็นยางคอม
พาวดบ์แีลว้ น าตวัอย่างทีไ่ดส้่วนหนึ่งไปท าการวลัคาไนซ์ยางใหสุ้กโดย
อดัชิน้งานในแมพ่มิพแ์บนทีค่วามดนั 0.15 MPa อุณหภมู ิ170 oC เป็น
เวลา 15 min จะไดต้วัอย่างชิน้งานฉนวนยางกนัความรอ้นชนิดยางคอม
พาวด ์ น าชิน้งานทีไ่ดไ้ปตดัเป็นตวัอย่างส าหรบัหาค่าสมบตัทิางฟิสกิส ์
ไดแ้ก่ค่า   Hardness, Specific Gravity, Tensile Strength, Elongation 
และน าตวัอย่างชิน้งานฉนวนยางกนัความรอ้นอกีส่วน ไปทดสอบหาค่า
อตัราการเสยีดกรอ่น ผลของสมบตัทิางฟิสกิสข์องฉนวนยางสตูร A, B 
และ C แสดงในตารางที ่4 

ตารางที ่4 สมบตัทิางฟิสกิสข์องฉนวนยางสตูร A, B และ C 
สมบตั ิ สตูร A สตูร B สตูร C 

Hardness, Shore A 
(ASTM D2240) 

88 43 89 

Specific Gravity 
(ASTM D792) 

1.293 1.263 1.432 

Tensile Strength, แนวตัง้ฉาก, 
MPa (ASTM D412) 

7.7 13.17* 13.5 

Elongation,แนวตัง้ฉาก, % 
(ASTM D412) 

49.6 728.7* 15.2 

Erosion Rate, mm/sec 0.29 0.69 0.23 
หมายเหต ุ* อตัราการดงึ 500 mm/sec 

4. ผลการด าเนินการและวิเคราะหผ์ล

4.1 สมบติัการวลัคาไนซ์ยางของฉนวนกนัความร้อน 
 จากผลสมบตักิารวลัคาไนซ์ยางตามตารางที ่3 เมือ่พจิารณาค่า ML 
ของฉนวนยางกนัความร้อนสูตร A, B และ C มคี่าเป็น 29.85 12.53 
และ 34.59 ตามล าดบั เห็นได้ว่าสูตร B ซึ่งไม่มเีส้นใยให้ค่า ML ที่ต ่า
กว่าสูตร A แสดงว่าเส้นใยส่งผลให้แรงบิดของยางมีค่าสูงขึ้น เมื่อ
พจิารณาสูตร C ซึ่งมเีสน้ใยและสารหน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้ใหค้่า ML สูงกว่า
สูตร A เล็กน้อยแสดงว่าสารหน่วงไฟส่งผลให้แรงบิดของยางสูงขึ้น

เลก็น้อย เช่นเดยีวกนัเมือ่พจิาราณาค่า MH ของฉนวนกนัความรอ้นสตูร 
A, B และ C มีค่าเป็น 69.65 19.67 และ 77.72 ตามล าดับ ซึ่งให้ผล
สอดคลอ้งกบัค่า ML  
 เมือ่พจิาราณาค่า Ts2 ของฉนวนยางกนัความรอ้นสตูร A, B และ C 
มคี่าเป็น 34, 55 และ 34 วนิาท ีตามล าดบั เหน็ไดว้่าสตูร B ซึง่ไมม่เีสน้
ใยใหค้่า Ts2 ทีส่งูกว่าสตูร A แสดงใหเ้หน็ว่าเสน้ใยในเนื้อยางคอมพาวด์
ส่งผลใหร้ะยะเวลาสกอรช์นานขึน้อย่างชดัเจน เมือ่พจิารณาสตูร C ซึง่มี
เสน้ใยและสารหน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้ใหค้่า Ts2 เท่ากบัสตูร A แสดงว่าสาร
หน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้ไมส่่งผลกระทบต่อระยะเวลาสกอรช์  
 และเมือ่พจิารณาค่า Tc90 ของฉนวนยางกนัความรอ้นสตูร A, B 
และ C มคี่าเป็น 6:45 1:28 และ 5:36 นาท ีตามล าดบั เหน็ไดว้่าสตูร B 
ซึง่ไมม่เีสน้ใยใหค้่า Tc90 ทีต่ ่ากว่าสตูร A มาก แสดงใหเ้หน็ว่าเสน้ใยใน
เนื้อยางคอมพาวดส์่งผลใหร้ะยะเวลาในการสุกของยางยาวนานมากขึน้
อย่างชดัเจน เมือ่พจิารณาสตูร C ซึง่มเีสน้ใยและสารหน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้
ใหค้่า Tc90 น้อยกว่าสตูร A เลก็น้อย แสดงว่าสารหน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการสุกของยางใหส้ัน้ลงเลก็น้อย 
 จากผลของสมบตักิารไหลของฉนวนยางในการวลัคาไนซ์ยาง แสดง
ใหเ้หน็ว่าฉนวนกนัความรอ้นสตูรไมม่เีสน้ใยไหลไดง้า่ยกว่าฉนวนกนั
ความรอ้นสตูรทีม่มีเีสน้ใยและมรีะยะเวลาการสุกของฉนวนยางทีส่ ัน้กว่า
มาก ฉนวนยางจะสุกไดเ้รว็ ส่วนฉนวนกนัความรอ้นสตูรทีม่เีสน้ใยและ
สารหน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้ไหลไดย้ากขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัฉนวนกนั
ความรอ้นสตูรทีม่มีเีสน้ใยแต่มรีะยะเวลาการสุกของฉนวนยางทีส่ ัน้กว่า
เลก็น้อย 

4.2 สมบติัทางฟิสิกสข์องฉนวนกนัความร้อน 
 จากผลสมบตัทิางฟิสกิสข์องฉนวนยางกนัความรอ้นตามตารางที ่4 
พบว่า เมือ่พจิารณาค่า Hardness ของสูตรฉนวนกนัความรอ้นสูตร A, 
B และ C มคี่าเป็น 88 43 และ 89 ตามล าดบั เหน็ไดว้่าสูตร B ซึ่งเป็น
ฉนวนยางกนัความรอ้นทีไ่มม่เีสน้ใยมคีวามนิ่มมากทีสุ่ด ส่วนสตูร C ซึง่
เป็นฉนวนกนัความรอ้นทีม่เีสน้ใยและสารหน่วงไฟเพิม่ขึน้มคี่าใกลเ้คยีง
กนั แสดงว่าเสน้ใยส่งผลกระทบต่อค่า Hardness ค่อนขา้งมาก ส่วนสาร
หน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้แทบไมส่่งผลกระทบต่อค่า Hardness  
 เมือ่พจิารณาค่า Specific Gravity ของสูตรฉนวนกนัความรอ้นสตูร 
A, B และ C มคี่าเป็น 1.293 1.263 และ 1.432 ตามล าดบั เห็นได้ว่า
สูตร B ซึ่งเป็นฉนวนยางกนัความรอ้นมคี่าใกลเ้คยีงกบัสตูร A แสดงว่า
เสน้ใยไม่ส่งผลต่อ Specific Gravity ส่วนสูตร C ซึ่งเป็นฉนวนกนัความ
รอ้นทีม่เีสน้ใยและสารหน่วงไฟเพิม่ขึน้มคี่าสูงกว่าสูตร A แสดงว่าสาร
หน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้ท าให ้Specific Gravity เพิม่มากขึน้ อย่างไรกต็ามค่า
ทัง้หมดยังไม่เกินค่าที่ก าหนดไว้ที่ ≤1.5 g/cm3 ตามข้อก าหนดของ
สมบตัิของฉนวนกนัความร้อนส าหรบัมอเตอร์จรวด โครงการจรวด
ขนาด 300 มม. ระยะยงิ 180 กม. 
 เมือ่พจิารณาค่า Tensile Strength ของสตูรฉนวนกนัความรอ้นสตูร 
A, B และ C มีค่าเป็น 7.70 13.17 และ 13.50 ตามล าดับ ฉนวนกัน
ความร้อนทุกสูตรมีค่าที่สูงกว่าค่าที่ก าหนดไว้ที่  ≥2 MPa ตาม
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ข้อก าหนดของสมบัติของฉนวนกนัความร้อนส าหรบัมอเตอร์จรวด 
โครงการจรวดขนาด 300 มม. ระยะยงิ 180 กม. 
 เมือ่พจิารณาค่า Elongation ของฉนวนกนัความรอ้นสตูร A, B และ 
C มคี่าเป็น 49.60 728.70 และ 15.20 ตามล าดบั เหน็ไดว้่าสตูร B ซึง่ไม่
มเีสน้ใยใหค้่า Elongation สงูมากเพยีงสตูรเดยีวและผ่านขอ้ก าหนดที ่
≥150% ตามขอ้ก าหนดของสมบตัขิองฉนวนกนัความรอ้นส าหรบั
มอเตอรจ์รวด โครงการจรวดขนาด 300 มม. ระยะยงิ 180 กม. ส่วนสตูร 
A และ C ซึง่มเีสน้ใยและสารหน่วงไฟเป็นตวัทีท่ าใหค้่า Elongation 
ลดลงและไมผ่่านค่าทีก่ าหนด 
 เมือ่พจิารณาค่า Erosion Rate ของสตูรฉนวนกนัความรอ้นสตูร A, 
B และ C มคี่าเป็น 0.29 0.69 และ 0.23 ตามล าดบั เหน็ไดว้่าสตูร B มี
ค่าสงูมาก แสดงว่าการไมม่เีสน้ใยท าใหค้่า Erosion Rate สงู ส่วนสตูร C 
มคี่าทีด่ทีีสุ่ดเมือ่เทยีบกนัทัง้ 3 สตูร แสดงว่าการมเีสน้ใยและสารหน่วง
ไฟเพิม่ขึน้ท าใหค้่า Erosion Rate ต ่าลง อย่างไรกต็าม ทุกสตูรยงัมคี่าที่
ทีไ่มผ่่านตามทีก่ าหนดไวท้ี ่<0.20 mm/s ตามขอ้ก าหนดของสมบตัขิอง
ฉนวนกนัความรอ้นส าหรบัมอเตอรจ์รวด โครงการจรวดขนาด 300 มม. 
ระยะยงิ 180 กม. 
 จากผลของสมบตัทิางฟิสกิส ์เหน็ไดว้า่สตูร B ซึง่เป็นฉนวนยางทีไ่ม่
มเีสน้ใยมขีอ้ดคีอืใหค้่า Elongation สงูมาก แต่ใหค้่า Hardness ต ่า ค่า 
Erosion rate สงูมาก ในขณะทีส่ตูร C ซึง่เป็นฉนวนทีม่เีสน้ใยและสาร
หน่วงไฟเพิม่ขึน้ใหค้่า Erosion Rate ต ่าทีสุ่ดแต่ใหค้วามหนาแน่นที่
เพิม่ขึน้ 

4. สรปุ
4.1 สมบตักิารไหลของฉนวนยางในการวลัคาไนซ์ฉนวนยางสตูรไมม่ี
เสน้ใย ไหลไดง้า่ยกว่า และมรีะยะเวลาการสุกสัน้กว่ามาก  
4.2 สมบตักิารไหลของฉนวนยางในการวลัคาไนซ์ฉนวนยางสตูรทีม่เีสน้
ใยและสารหน่วงไฟทีเ่พิม่ขึน้ ไหลไดย้ากขึน้เลก็น้อย แต่ระยะเวลาการ
สุกสัน้กว่าเลก็น้อย 
4.3 สมบตัทิางฟิสกิสข์องฉนวนยางทีไ่มม่เีสน้ใยใหค้่า Elongation สงู
มาก แต่ใหค้่า Hardness ต ่า ค่า Erosion rate สงูมาก  
4.4 สมบตัทิางฟิสกิสข์องฉนวนยางทีม่เีสน้ใยและสารหน่วงไฟเพิม่ขึน้
ใหค้่า Erosion Rate ต ่าทีสุ่ดแต่ใหค้วามหนาแน่นทีเ่พิม่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 
ปัจจบุนัปัญหาน ้าเสยีก าลงัเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึน้ตามอตัราการขยายตวัของชุมชน น ้ามนัและไขมนัเป็นสารมลพษิทางน ้าที่เกดิจากการ

ประกอบอาหาร และช าระลา้งสิง่สกปรก การก าจดัน ้ามนัออกจากน ้านัน้สามารถท าไดห้ลายวิธซีึ่งในงานวจิยัน้ีจะก าจดัน ้ามนัที่ปนเป้ือนมากบัน ้ าเสีย
โดยใชว้สัดดุดูซบั นัน่คอืโฟมยางธรรมชาต ิและโฟมยางธรรมชาตทิี่มกีารผสมวสัดชุวีมวล โดยวสัดชุวีมวลที่เลอืกมานัน้คอื ดอกธปูฤาษ ีจากการวจิยั
พบว่าที่ปริมาณของวัสดุชีวมวลประมาณ 3 phr ให้ค่าการดูดซับน ้ ามนัได้ดีที่สุด ดงันัน้ จึงเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในการผสมในโฟมยาง
ธรรมชาต ินอกจากน้ีการทดสอบประสทิธภิาพการดูดซบัน ้ามนัพบว่าโฟมยางผสมดอกธูปฤาษีสามารถดดูซบัน ้ ามนัทุกชนิดได้  แต่จะดูดซบัน ้ามนั
เชื้อเพลงิ เช่น ดเีซล และแก๊สโซฮอลไ์ดม้ากที่สดุ ดงันัน้ การเตมิเสน้ใยชวีมวลสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการดดูซบัน ้ามนัของโฟมยางธรรมชาต ิ
ค าส าคญั:  โฟม, น ้ายางพาราขน้, การดดูซบั, ดอกธปูฤาษ ี

Abstract 
Nowadays, wastewater issue is becoming a major problem that arises following the growth of the community. Oil and grease 

as known as water pollution are discharged from cooking and cleaning process. From several methods for removing oil from water, in this 
research, the sorbent material was employed in order to adsorb the oil contaminated in wastewater. Natural rubber foam and composite 
material involving natural rubber foam and biomass i.e. cattail were used as the promising adsorbents. From this research, it was found 
that rubber foam composite at the optimum ratio of 3 phr exhibited the highest adsorption capacity.  In addition, the oil adsorption test 
showed that the cattail rubber foam was able to adsorb all kinds of oil, but the most compatible one was fuel oil such as diesel and 
gasohol. Therefore, the addition of biomass fibers could be improved the oil removal efficiency of the natural rubber foam. 
Keywords:  Foam, Para rubber latex, Adsorption, Cattail 
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1. บทน า
ปัจจุบนัปัญหาน ้ าเสยีก าลงัเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นตามอตัราการ

ขยายตวัของชุมชน โดยน ้าเสยีจะถูกระบายลงสูแ่หลง่น ้าธรรมชาตทิ าให้
เกิดน ้ าเน่าเสยี เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีีวิตและมนุษย์ โดยสาเหตุของน ้ า
เน่าเสียกว่า 75% เกิดจากน ้ าเสียจากแหล่งชุมชนมาจากการด ารง
ชวีติประจ าวนัของมนุษย์ [1] ดงันัน้ วธิกีารแกไ้ขปัญหาน ้าเสยี คอื การ
ปรบัสภาพน ้าเสยีใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่แหล่งน ้ ารบัได ้น ้ ามนัและไขมนัเป็น
สารมลพษิทางน ้าที่เกดิจากการประกอบอาหาร และช าระลา้งสิง่สกปรก 
ทัง้หลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทต่างๆ ท าให้น ้ ามนัที่
เกิดขึ้นถูกถ่ายเทปะปนมากบัน ้ าเสยีชุมชนลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ ซึ่ง
น ้ าม ันและไขมันเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะท าใหเ้กิดแผ่นฟิล์มหรือฝ้า (scum) ที่ผิวน ้ า จงึมี
ผลต่อสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ การบดบงัแสงอาทิตย์ การละลายของ
ออกซิเจน และผลกระทบทางชีวภาพ ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องแยกไขมนั
และน ้ ามนัออกจากน ้าเสยี ณ แหล่งก าเนิดใหม้ากที่สุด เช่น น ้าที่ทิ้งซึ่ง
มาจากบา้นเรอืน รา้นคา้ หรอืโรงอาหารก่อนที่จะระบายลงสูร่ะบบท่อน ้า
ทิ้งสาธารณะ [2] การก าจดัน ้ามนัออกจากน ้ านัน้สามารถท าไดห้ลายวิธ ี
เช่น วธิกีารก าจดัทางเคม ีคอืการเตมิสารลดแรงตงึผวิ วธิกีารก าจดัทาง
ชวีภาพ เป็นวธิกีารก าจดัน ้ามนัและไขมนัที่อาศยัจุลนิทรยี์ เช่น ยสีต์ รา 
แบคทีเรีย ช่วยในการย่อยสลายน ้ าม ันและไขมัน และวิธีการทาง
กายภาพ ไดแ้ก่ การเติมอากาศ การท าใหล้อยตวัโดยธรรมชาติ และ
การใชว้สัดดุดูซบั เป็นตน้ [3] ซึ่งในงานวจิยัน้ีจะก าจดัน ้ามนัที่ปนเป้ือน
มากับน ้ าเสียให้หมดไปโดยใช้วัสดุดูดซับ นัน่คือโฟมยางธรรมชาติ 
และโฟมยางธรรมชาติที่มกีารผสมวสัดุทางชีวมวล โดยวสัดุชีวมวลที่
เลอืกมานัน้คอื ดอกธูปฤาษีหรือกกช้าง ซึ่งวตัถุประสงค์ของงานวจิยัน้ี
เพื่อหาอตัราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุทางชีวมวลที่เติมลงในโฟมยาง
ธรรมชาตแิลว้ใหป้ระสทิธภิาพในการดดูซบัน ้ามนัไดด้ ี
 ส าหรบังานวิจยัน้ีนักวจิยัมกีารเลอืกใช้โฟมยางธรรมชาติมาดดูซบั
น ้ ามนัเน่ืองจากมีคุณสมบัติ คือ มีรูพรุนสูง ความหนาแน่นต ่า และ 
ไมช่อบน ้า ดงันัน้จงึดดูซบัน ้ามนัไดด้ ี และจากงานวจิยัของอรสิรา รชัชา
และคณะ (2558) พบว่าโฟมยางพาราสามารถดดูซบัน ้ามนัปิโตเลียมได ้
จะเป็นจ าพวก แก๊สโซฮอล์ ดเีซล น ้ ามนัเครื่อง ไซลนี และโทลูอีน [4] 
นอกจากน้ียางพารายงัเป็นพชืที่ปลกูในทอ้งถิ่นของจงัหวดัจนัทบุรีท าให้
สามารถหาสารตัง้ต้นในการทดลองได้ง่าย และทางผู้วิจยัได้ท าการ
ปรบัปรุงคุณสมบตัิใหโ้ฟมยางธรรมชาติมีการดูดซบัไขมนัและน ้ ามนั
ออกจากน ้ าเสียได้ดีขึ้นโดยการผสมวัสดุชีวมวลที่เลือกมานั ้นคือ  
ดอกธูปฤาษี เน่ืองจากมงีานวิจยัของ ธดิา วิเชียรเพชร (2546) พบว่า  
ดอกธูปฤาษีสามารถดูดซบัไขมนัได้ ร้อยละ 86-94 ในระบบการไหล
แบบแบตช์ และในระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบต่อเน่ืองสามารถดูดซับได้
ร้อยละ 63-83 [5] ซึ่งการวิจ ัยน้ีเป็นการใช้วัสดุทางชีวมวลให้เกิด
ประโยชน์เพราะปกตไิมม่กีารน าดอกธูปฤาษทีี่เกดิขึ้นตามธรรมชาตมิา
ใช้ประโยชน์ และเป็นการน ายางพาราที่มรีาคาตกต ่ามาเพิ่มมลูค่าและ
ช่วยใหม้ลพษิทางสิง่แวดลอ้มลดลงอกีดว้ย 

2. วิธีการด าเนินการวิจยั
2.1 สารเคมีท่ีใช้ในการทดลอง 
 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง และสูตรของโฟมยางที่เลือกมาเป็น
ต้นแบบก่อนที่จะมีการปรับปรุงสูตร เลือกมาจากงานวิจ ัยของ  
อริสลา รชัชา [4,8]  ซึ่งประกอบดว้ยสารดงัต่อไปน้ี 1) น ้ายางขน้ชนิด
แอมโมเนียสูง (high ammonia concentrated natural rubber latex) มี
ปริมาณเน้ือยางแหง้ 60% ใช้ประมาณ 167 กรมั 2) ก ามะถนั (sulphur 
dispersion) ใชใ้นรูป 50% ดสิเพสิชัน่ ท าหน้าที่เป็นสารคงรูป ใช ้2 phr 
3) ซงิคไ์ดเอททลิไดไธโอคาร์บาเมต (ZDEC) ใชใ้นรูป 50% ดสิเพสิชัน่
ท าหน้าที่เป็นสารตวัเร่ง ใช้ 1 phr 4) ซิงค์เมอแคปโตเบนโซไธอาโซล 
(ZMBT) ใช้ในรูป 50% ดิสเพิสชัน่ ท าหน้าที่เป็นสารตวัเร่ง ใช้ 1 phr 
5) วิ ง ส เ ต ย์ แ อ ล  แอนติ อ อ กซิ แ ดนซ์ (WingstayL antioxidant
dispersion) ใช้ในรูป 50% ดิสเพิสชัน่ ท าหน้าที่เป็นสารป้องกันการ
เสือ่มสภาพ ใช ้1 phr 6) ซงิคอ์อกไซด ์(ZnO) ใชใ้นรูป 50% ดสิเพสิชัน่ 
ท าหน้าที่เป็นสารกระตุน้การคงรูป ใช ้5 phr 7) ไดฟินิลกวันิดนี (DPG) 
ใช้ในรูป 33% ดสิเพิสชัน่ ท าหน้าที่เป็นสารช่วยการเกิดโฟม ใช้ 1 phr 
8) โซเดยีมซลิโิคฟลอูอไรด ์(SSF) ใชใ้นรูป 12.5% ดสิเพสิชัน่ ท าหน้าที่
เป็นสารท าให้เกิดโฟม ใช้ 1 phr 9) สารละลายโพแทสเซียมโอลเิอต 
(potassium oleate, K-oleate) เตรียมอยู่ในรูปสารละลาย 20% (w/v) 
ใช้ 2 phr 10) ดอกธูปฤาษี (Cattail) ท าหน้าที่เป็นวสัดุผสมทางชวีมวล 
โดยใช้ในปริมาณดงัน้ี 0,1, 3, 5 phr โดยก่อนใช้น าไปตากให้แห้งที่
อุณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 24 ชัว่โมง  
2.2 การเตรียมโฟมยาง 
 การเตรยีมโฟมยางธรรมชาตโิดยใชส้ารเคมตีามสตูรดงัขอ้ 2.1 โดย
มขีัน้ตอนการด าเนินการดงัน้ี  

1) เริ่มต้นด้วยการเทน ้ ายาง High ammonia-concentration NR
latex (60% dry rubber content) ลงในภาชนะผสม จากนัน้กวนน ้ ายาง
ธรรมชาตดิว้ยเครื่องกวนสาร เป็นเวลา 2 นาที เพื่อก าจดัแอมโมเนียที่
อยูใ่นน ้ายางขน้  

2) เติมสารเพิ่มฟอง Potassium oleate, K-oleate ลงในน ้ ายาง
ปริมาณ 2 phr ซึ่งจะเกิดโฟมยางที่มีขนาดเล็ก และจ านวนเซลล์มาก 
จากนัน้ท าการกวนน ้ายางอยา่งต่อเน่ือง เป็นเวลา 2 นาท ี 

3) เมื่อท าการกวนน ้ ายางจนครบ 2 นาที ท าการเติม ก ามะถนั,
ZDEC, ZMBT, WingstayL ที่น ามาผสมกนัเทลงไป จากนัน้ท าการ
เตมิ ZnO ตามดว้ย DPG และ SSF ลงในน ้ายาง และเตมิน ้า DI ในกรณี
ของโฟมยางธรรมชาต ิแต่ถา้เป็นโฟมยางที่ตอ้งผสมวสัดชุีวมวล ใหท้ า
การผสมเสน้ใยชวีมวลตามปรมิาณ 0, 1, 3, 5 โดยน ้าหนัก phr จากนัน้
ท าการกวนน ้ ายางต่ออีกเป็นเวลา 2 นาที จะได้โฟมยางพร้อมเทใส่
แมพ่มิพ์  

4) จากนัน้น าน ้ายางไปขึ้นรูปดว้ยการเทใสแ่มพ่มิพ์ ที่ต ัง้อยู่บนเตา
อบที่มนี ้าเดอืดอยู่แลว้ และท าการใหค้วามรอ้นดว้ยเตาอบเป็นเวลา 20 
นาที การใหค้วามร้อนเพื่อท าใหย้างเกิดการวัลคาไนซ์ และท าใหเ้กิด
โฟม 
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5) ไดต้วัอย่างโฟมยางพาราแลว้น าไปลา้งสารเคมทีี่ไมท่ าปฏกิริยิา
ออก 

6) น าโฟมยางพาราที่ลา้งแลว้ผึ่งจนแหง้จะไดโ้ฟมยางพาราที่พร้อม
จะน าไปทดสอบสมบตัติ่าง ๆและประสทิธภิาพการดดูซบัน ้ามนัต่อไป 
2.3 การทดสอบคณุสมบติัโฟมยาง 
 การวเิคราะหล์กัษณะโครงสร้างรูพรุนของพื้นผวิโฟมยางดว้ยกลอ้ง
จลุทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสอ่งกราด (scanning electron microscope,  
รุ่น JSM-IT100, JEOL Ltd.) โดยวิเคราะห์การกระจายตวัของขนาดรู
พรุนของโฟมยางธรรมชาตทิี่ประเมนิไดจ้ากภาพถ่าย SEM 
 การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพการดูดซบัน ้ ามนั ท าโดยการใชน้ ้ามนั
พชืชนิดต่างๆเป็นตวัแทนของน ้ ามนัในน ้าเสยี นอกจากนัน้ยงัใช ้น ้ามนั
หม ูและน ามนัดเีซล แก๊สโซฮอลใ์นการทดสอบการดูดซบัน ้ามนัอีกดว้ย 
การทดสอบการดูดซบัน ้ามนัเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F726-12 [7] 
โดยขัน้แรกน าโฟมยางที่ไดม้าตดัใหม้รีูปร่างเป็นทรงลูกบาศก์ที่มีขนาด 
0.7 ซม.  0.7 ซม.  0.7 ซม. จากนั ้นน าโฟมยางลูกบาศก์ไปชัง่
น ้ าหนักบนัทึกเป็นค่าน ้าหนักเริ่มตน้ (W0) แลว้น าโฟมยางลูกบาศก์จุม่
แช่ลงในน ้ามนัแต่ละชนิดเป็นเวลา 15 นาท ี 20 วนิาท ีหลงัจากนัน้ให้
วางทิ้งไว้ใหข้องเหลวระบายออกเป็นเวลา 30  3 วินาที น าโฟมยาง
ลูกบาศก์ไปชัง่น ้ าหนักบนัทึกเป็นค่าน ้ าหนักหลงัการดูดซบั (W1) ท า
การทดสอบการดูดซับน ้ าม ันแบบน้ีโดยเปลี่ยนชนิดน ้ ามนัทัง้หมด 
7 ชนิด ดังต่อไปน้ี น ้ าม ันมะกอก  น ้ าม ันถัว่ เหลือง  น ้ าม ันปาล์ม 
น ้ามนัร าขา้ว น ้ามนัหม ู น ้ามนัดเีซล และน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ ค านวณหา
คา่ความจขุองการดดูซบัของโฟมจากสมการที่ 1 ดงัต่อไปน้ี [8-9] 

        𝑄(𝑔𝑔−1) =
𝑊1−𝑊0

𝑊0
 (1) 

โดยที่ W0 คอืคา่น ้าหนักเริม่ตน้ W1 คอืคา่น ้าหนักหลงัการดดูซบั

แทนคา่ที่ไดใ้นสตูรจะทราบปริมาณการดูดซบัของโฟมยางต่อน ้ามนัแต่
ละชนิดสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไปได้ ซึ่ง
กระบวนการในการทดสอบการดดูซบัน ้าของโฟมยางกท็ าเช่นเดยีวกบั 
น ้ามนัเพยีงแต่ระหว่างการจุม่น ้า 15 นาท ีใหม้กีารกวนดว้ย น าโฟมยาง
มาทดสอบการดดูซบัน ้าแลว้น าไปวเิคราะหผ์ลการทดลองดว้ย 

3. ผลและอภิปรายผลการวิจยั
    ในการทดลองครัง้น้ีนักวจิยัจะท าการหาปรมิาณสารที่เหมาะสมที่ใส่
ในโฟมยางธรรมชาตไิดแ้ลว้ ท าใหไ้ดโ้ฟมยางที่สามารถดดูซบัน ้ ามนัได้
มากที่สุด จากนัน้จงึจะไปท าการผสมวสัดุชีวมวล ซึ่งจากการรวบรวม
ขอ้มูลจากบทความวิจยั นักวิจยัคดิว่าสูตรในการท าโฟมยางพาราควร
ใช้อตัราส่วนดงัตารางที่ 1 พบว่าในการท าโฟมยางพาราที่อตัราสว่นน้ี 
การผสมสารเคม ีและความเขม้ขน้ของสารเคมสีง่ผลต่อลกัษณะของเมด็
โฟมที่เกดิขึน้ในกรณีที่ตอ้งการใหโ้ฟมยางพาราที่ไดม้เีมด็โฟมขนาดเลก็ 
และมจี านวนเซลล์โฟมมาก จ าเป็นต้องใช้สารเพิ่มฟอง K-oleate ที่มี
ปริมาณความเขม้ขน้ 2 phr แต่ถ้าใส่ในปริมาณที่มากเกินไปส่งผลให้

โฟมยางเกดิยบุตวัตรงกลางเน่ืองจากฟองรวมตวักนัเป็นฟองขนาดใหญ่ 
จากการทดลองผสมอตัราส่วนต่างๆที่ผ่านมา พบว่าสูตรในการผสมที่
แสดงใหเ้หน็ตามตารางที่ 1 นัน้ท าใหไ้ดโ้ฟมยางพาราธรรมชาติที่ดีมี
เน้ือละเอียดนุ่มพร้อมดูดซบัน ้ ามนั และเมื่อน าโฟมยางธรรมชาติน้ีไป
ทดสอบการดูดซบัน ้ ามนัไดผ้ลดดีงันัน้จึงเลอืกใช้สูตรน้ีในการท าการ
ทดลองเพื่อผสมวสัดชุวีมวล 

ตารางที่ 1 สตูรของวสัดผุสมยางโฟมธรรมชาต ิ
Ingredients TSC 

(%) 
Concentration 

(phr) 
1.High ammonia-concentration NR
latex 
2.Sulphur dispersion
3.Zinc diethyldithiocarbamate
dispersion ,ZDEC 
4.Zinc mercaptobenzothiazole
dispersion ,ZMBT 
5.WingstayL antioxidant
dispersion 
6.Zinc oxide dispersion, ZnO
7.Diphenylguanidine dispersion,
DPG 
8.Sodium silicofluoride dispersion,
SSF 
9.Potassium oleate, K-oleate
10.Water (DI)
Treated natural fibers by water 

 Cattail (0.5 cm)

60.0 

50.0 
50.0 

50.0 

50.0 

50.0 
33.0 

12.5 

20 

100 

2.0 
1.0 

1.0 

1.0 

5.0 
1.0 

1.0 

2.0 
25 

Varied (0, 1, 3, 
5) 

       เมื่อน าวสัดุชีวมวลซึ่งมขีนาดอนุภาคประมาณ 0.5 เซนติเมตร มา
ผสมโดยเพิ่มปรมิาณตัง้แต่ 1, 3, 5 phr พบว่าเมื่อเติมเสน้ใยชวีมวลใน
กรณีของเสน้ใยธูปดอกฤาษีซึ่งมคีวามเบาถา้เตมิมากกว่า 5 phr จะไม่
สามารถผสมเขา้กบัน ้ายางพาราได ้ เน่ืองจากว่าเมือ่กวนน ้ายางแลว้เสน้
ใยจะพนัจนไม่สามารถกวนได ้ ดงันัน้ปริมาณที่มากที่สุดที่สามารถใส่
เสน้ใยธูปดอกฤาษีได ้คอืปริมาณ 5 phr และเมื่อทดสอบท าโฟมยางที่
ผสมเสน้ใยธูปดอกฤาษีตัง้แต่ 0, 1, 3, 5 phr น ามาทดสอบการดูดซบั
น ้ ามนั โดยในที่น้ีจะใชน้ ้ ามนัมะกอก (Olive oil) เป็นตวัแทนของน ้ามนั
ในน ้าเสยีในการทดสอบ เน่ืองจากมงีานวจิยัของ Ilknur Karakutuk and 
Oguz Okay [10] ไดท้ าการวิจยัสรา้งเจลยางที่มรีูพรุนขนาดใหญ่ขึน้มา
เพื่อท าการดดูซบัน ้ามนัจากผวิน ้า ซึ่งน ้ามนัที่ใชก้ม็นี ้ามนัมะกอกดว้ยซึ่ง
เจลยางน้ีสามารถดูดซับน ้ าม ันมะกอกได้ถึง  27 gg-1 ดังนั ้น เพื่อ
เปรยีบเทยีบกบังานวจิยัน้ีจงึเลอืกใชน้ ้ามนัมะกอกมาทดลองดูดซบั จาก
รูปที่  1  จะ เห็นได้ว่ า โฟมยางที่มีการผสมวัสดุชีวมวลที่  3  phr 

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

81



เมื่อ เปรียบเทียบกับชนิดของตัว เองจะ ให้ปริมาณการ ดูดซับ       
น ้ามนัมะกอกเหมาะสมที่สดุ อาจจะเพราะดว้ยปรมิาณ 3 phr  ท าใหก้าร
กระจายตวัของเสน้ใยมคีวามสม ่าเสมอ ส่งผลใหใ้หพ้ื้นที่ในการดูดซบั
น ้ ามนัมมีากจงึดูดซบัน ้ ามนัไดด้ ีมกีารดูดซบัน ้ ามนัไดถ้ึง 3.92 gg-1ซึ่ง
มากกว่าของโฟมยางธรรมชาตทิี่ดดูซบัน ้ามนัได ้3.50 gg-1 แต่เมือ่น าคา่
การดูดซบัที่ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเจลยางรูพรุนขนาดใหญ่ค่าที่ไดย้งัมี
ความแตกต่างกนัมาก ดงันัน้สูตรที่เหมาะสมในการเติมวสัดุชีวมวลคอื
เตมิในปรมิาณไมเ่กนิ 3 phr เพราะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการดดูซบั 

รูปที่ 1 ปรมิาณการดดูซบัน ้ามนัมะกอกของโฟมยางธรรมชาตแิละ  
โฟมยางผสมธปูดอกฤาษ ี

      การก่อตัวของโครงสร้างเกิดขี้นขณะที่มีกระบวนการผสมของ
ยางพารา โดยโครงสร้างของโฟมยางธรรมชาติและโฟมยางธรรมชาติ
ผสมวสัดชุวีมวล แสดงดงัรูปที่  2 ลกัษณะโครงสรา้งที่พบคอืเป็นรูพรุน
เชื่อมถึงกนั แต่ส าหรบัโฟมยางธรรมชาติผสมดอกธูปฤาษีนัน้รูพรุนที่
เกดิขึน้จะมเีสน้ใยแทรกตวัอยู ่ เช่นในวงกลมสแีดงที่แสดงใหเ้หน็ได้จาก
รูป (d) และดว้ยเสน้ใยที่แทรกตวัอยู่ท าใหเ้กิดรูพรุนขนาดเลก็กระจาย
ไปทัว่ผิวของโฟมยางธรรมชาติผสมดอกธูปฤาษีเช่นในวงกลมสแีดงที่
แสดงให้เห็นได้จากรูป (c) ท าให้พื้นผิวในการดูดซับมากยิ่งขึ้น 
ความสามารถในการดดูซบัน ้ามนัจงึเพิม่ขึน้ 
       เมือ่พบว่าโฟมยางธรรมชาตผิสมดอกธปูฤาษใีนปรมิาณ 3 phr มี
การดดูซบัน ้ามนัไดด้ ี ดงันัน้ จงึตอ้งการทราบว่าจะมคีวามสามารถดดู
ซบัน ้ามนัที่ต่างชนิดกนัไดด้ตี่างกนัอยา่งไร โดยน ้ามนัที่น ามาทดสอบมี
ทัง้หมด 7 ชนิด ดงัต่อไปน้ี น ้ามนัมะกอก น ้ามนัถัว่เหลอืง น ้ามนัปาลม์ 
น ้ามนัร าขา้ว น ้ามนัหม ูน ามนัดเีซล และน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ซึ่งแสดงผล
การทดสอบดงัรูปที่ 3 ปรมิาณการดดูซบัน ้ามนัชนิดต่างๆของโฟมยาง
ธรรมชาตแิละโฟมยางผสมดอกธปูฤาษ ี 
       จากผลการทดลองพบว่าโฟมยางผสมดอกธูปฤาษีปรมิาณ 3 phr 
จะใหค้า่การดดูซบัน ้ามนัดทีี่สดุเมือ่เปรียบเทียบกบัตวัอื่นๆ ส าหรบัการ
ทดสอบประสทิธภิาพการดูดซบัน ้ ามนัของโฟมยางธรรมชาติและโฟม
ยางผสมดอกธปูฤาษทีี่แสดงดงัรูปที่ 3 พบว่า ส าหรบัน ้ามนัพชืโฟมยาง
ธรรมชาติดูดซบัน ้ ามนัปาล์มไดด้ทีี่สุด คอื 4.12 gg-1 และดูดซบัน ้ ามนั
หมไูด ้3.62 gg-1 สว่นโฟมยางผสมดอกธปูฤาษ ีNR-3C สามารถดดูซบั
น ้ามนัถัว่เหลอืงไดใ้นปรมิาณมากที่สดุ โดยดดูซบัได ้4.07 gg-1 
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แต่สามารถดดูซบัน ้ามนัหมไูดม้ากกว่า คอืดดูซบัไดท้ี่ปรมิาณ 4.38 gg-1 
ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มดอกธูปฤาษี ประสิทธิภาพในการดูดซบั
น ้ามนัหมขูองโฟมยางจะเพิม่มากขึน้ แต่จากคา่การดดูซบัที่ไดจ้ะเหน็ได้
ว่าสามารถดูดซบัน ้ามนัเชื้อเพลงิคอื น ้ ามนัดเีซลและน ้ามนัแก๊สโซฮอล์
ได้ดีที่สุด ดงัแสดงในรูปที่ 4 เมื่อเทียบกับโฟมยางผสมดอกธูปฤาษี 
ดูดซับน ้ ามนัพืช น ้ ามนัหมูและน ้ ามนัเชื้อเพลิง จะเห็นได้ว่าสามารถ 
ดดูซบัน ้ามนัเชื้อเพลงิไดด้ทีี่สดุ 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
       ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัเรื่องประสทิธภิาพของวสัดุผสมยาง
โฟมธรรมชาตแิละวสัดชุวีมวลเพื่อดดูซบัน ้ามนัมดีงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะเสน้ใยของวสัดุชีวมวลมผีลต่อประสทิธภิาพในการดดู
ซบัน ้ามนัหรอืไม ่ดงันัน้ ควรศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องน้ีและใชเ้ครื่องมอืเพื่อ
ทดสอบคณุลกัษณะเขา้มาช่วยเพื่อยนืยนัผลการทดลอง   

2. ควรมีการเติมสารเพื่อปรับสภาพผิวของโฟมยาง โดยถ้า
ต้องการใหโ้ฟมยางธรรมชาติมคีุณสมบตัิที่ชอบน ้ ามนั แต่ไม่ชอบน ้ าก็
ตอ้งท าการปรบัปรุงพื้นผวิ โดยการเตมิสารบางชนิดเขา้ไป จากการอ่าน
บทความวิจยัพบว่าการเติม สารจ าพวก Polyacrylate จะสามารถเพิม่
คณุสมบตักิารชอบน ้ามนัและไม่ชอบน ้าของโฟมยางพาราได ้ดงันัน้ ใน
การทดลองครัง้หน้านักวจิยัควรจะท าการ หาปรมิาณ Polyacrylate ที่ใส่
ในโฟมยางธรรมเพื่อให้ชอบน ้ ามนัมากยิ่งขึ้นได้ แล้วถึงจะไปท าการ
ผสมวสัดเุหลอืใชช้วีมวล 

5. สรปุผลการทดลอง
การวิจยัเพื่อหาอตัราส่วนผสมของโฟมยางธรรมชาติและปริมาณ

วสัดุชีวมวลที่เหมาะสมในการดูดซบัน ้ ามนั พบว่าที่อตัราสว่นของวสัดุ
ชีวมวลประมาณ 3 phr ใหค้่าการดูดซบัน ้ ามนัได้ดทีี่สุด โดยโฟมยาง
ผสมดอกธปูฤาษสีามารถดูดซบัน ้ามนัมะกอกได ้ 3.92 gg-1 ซึ่งมากกว่า
ค่าการดูดซบัน ้ ามนัของโฟมยางธรรมชาติที่ดูดซบัน ้ ามนัได ้3.50 gg-1  
และจากการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน ้ าม ัน  พบว่ามีความ
แตกต่างกนัโดยโฟมยางผสมดอกธปูฤาษีสามารถดูดซบัน ้ ามนัไดด้ีกว่า
โฟมยางธรรมชาต ิอนัน้ีน่าจะเน่ืองมาจากเสน้ใยที่มกีารกระจายตวัอยา่ง
สม ่าเสมอ ส่งผลใหพ้ื้นที่ในการดูดซบัน ้ ามนัมมีากจงึดูดซบัน ้ ามนัได้ดี 
และดว้ยเสน้ใยที่แทรกตวัอยูท่ าใหเ้กิดรูพรุนขนาดเลก็กระจายไปทัว่ผิว
ของโฟมยางธรรมชาติผสมดอกธูปฤาษี รูพรุนเหล่า น้ี ช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพการดดูซบัน ้ ามนั ท าใหโ้ฟมยางผสมดอกธูปฤาษีสามารถ
ดดูซบัน ้ามนัเชื้อเพลงิไดด้ทีี่สดุรองลงมาเป็นน ้ามนัสตัว์ และน ้ามนัพชื 

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัยน้ีจะประสบความส าเร็จไม่ได้เลยหากปราศจากการ
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี[ได้ศกึษาเกี�ยวกบัปัญหาของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อนในระบบการป้องกนัการกดักร่อนแบบคาโทดกิ คอืการเกดิกนักร่อน

เฉพาะที�ของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อน ทําใหโ้ลหะอะลูมเินียมกนักร่อนไม่สามารถที�จะจ่ายกระแสไดอ้ย่างต่อเนื�อง ส่งผลใหม้ปีระสทิธภิาพที�ตํ�ากว่า
ค่ามาตราฐาน งานวจิยันี[จงึไดศ้กึษาเกี�ยวกบัผลกระทบของลกัษณะโครงสรา้งทางโลหวทิยาที�ส่งผลต่อพฤตกิรรมการกดักร่อนของโลหะอะลูมเินียม
กนักร่อน Al-5%Zn-0.02%In ที�ได้จากกระบวนขึ[นรูปในสภาวะกึ�งของแขง็โดยใช้แก๊สเหนี�ยวนําที�ระยะเวลาแตกต่างกนัที� 3, 5, 7 และ 9 วนิาท ี
ตามลําดบั จากนั [นทําการทดสอบประสทิธภิาพของโลหะกนักร่อน โดยการวดัค่าความจุกระแส และอตัราการสญูเสยีนํ[าหนักของโลหะอะลมูเินียมกนั
กร่อน ที�ถูกแช่ในสารละลายโซเดยีมคลอไรด ์ที�ความเขม้ขน้รอ้ยละ 3.5 โดยนํ[าหนัก เป็นระยะเวลา 14 วนั จากผลการศกึษาพบว่า โลหะอะลมูเินียม
กนักร่อนที�ไดจ้ากกระบวนการหล่อแบบปกต ิจะประกอบไปดว้ยโครงสรา้งมหภาคที�มลีกัษณะเกรนแบบ Columnar และ Equiaxed และพบลกัษณะ
โครงสรา้งจุลภาคแบบเดนไดรท์ (Dendrite) อยูภ่ายในเกรน เมื�อศกึษาภาพถ่ายโครงสรา้งทางโลหวทิยาของโลหะกนักรอ่นที�ไดจ้ากกระบวนการหล่อ
ในสภาวะกึ�งของแขง็ (Gas Induced Semi-Solid Casting) พบว่าปรมิาณของโครงสรา้งมหภาคที�มลีกัษณะโครงสรา้งแบบ Columnar จะมปีรมิาณ
ลดลง เมื�อเพิ�มระยะเวลาการเหนี�ยวนําแก๊สเฉื�อยลงในนํ[าโลหะ และจากการศกึษาภาพถ่ายโครงสรา้งจุลภาค พบโครงสรา้งลกัษณะเดนไดร์ทบาง
ตําแหน่ง เนื�องจากมกีารเพิ�มขึ[นของโครงสร้างแบบ Equiaxed โดยผลการศกึษาสมบตัิทางไฟฟ้าของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อน ผลการอ่านค่า
ศกัยไ์ฟฟ้ากนักรอ่นอสิระ (EOCP) ของโลหะกนักรอ่น และคา่ศกัยไ์ฟฟ้ากดักรอ่นอสิระเมื�อตดิตั [งโลหะกนักรอ่นเขา้กบัท่อเหลก็ (ECCP) มคีา่ไมแ่ตกต่าง
กนั และไม่มกีารเปลี�ยน ตลอดการทดลอง สนันิษฐานเบื�องตน้ไดว้่า ความแตกต่างของลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคไม่ส่งผลต่อค่าศกัษ์ไฟฟ้าของโลหะ
กนักร่อน และจากผลการศกึษาค่าความจุกระแสของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อนพบว่าที�ชิ[นงานที�มลีกัษณะโครงสรา้งแบบ Equiaxed  มคี่าความจุ
กระแสสูงที�สุด และมีอัตราการสูญเสียมวลมากที�สุด และชิ[นงานที�มีลักษณะโครงสร้าง Columnar จะให้ค่าความจุกระแสที�ตํ� าที�สุด และได้
ประสทิธภิาพที�ตํ�ากวา่ โดยชิ[นงานที�มคีา่ความจุกระแสสงูที�สดุ และใหป้ระสทิธภิาพสงูที�สดุ คอื 2,607 Ah/kg และ 87.50% ตามลาํดบั 
คาํสาํคญั:  กระบวนการหล่อแบบกึ�งของแขง็ โลหะกนักรอ่น อะลมูเินียม สงักะส ีอนิเดยีม 

Abstract 
One technique to mitigate the corrosion problem is the Cathodic Protection (CP) system however the problem of the cathodic 

system is the insufficiency of electrochemical properties of an aluminum sacrificial anode which further causes non-uniform anode corrosion 
potential and reduces anode efficiency. This research investigated the effect of microstructure on the corrosion behavior and anode 
properties of aluminum sacrificial anode (Al-5%Zn-0.02%In) in cathodic protection systems by gas induced semi-solid casting during gas 
induce at 3, 5, 7 and 9 seconds. The anode properties were measured in term of anode potential, anode current capacity, anode 
consumption rate and anode efficiency in 3.5% sodium chloride solution for 14 days. It results was founded that the macrostructures 
characteristic consists columnar structure and equiaxed structure with dendrite microstructure in the conventional casting process 
produced. On the other hand, significant that the equiaxed structure has been increased depending on the duration gas induce which 
further causes decreased the columnar structure and some area were founded that dendrite microstructure. The electrochemical results 
were founded that the microstructure dose not effect on open circuit potential (EOCP) and close circuit potential (ECCP) properties. From the 
anode current capacity results were founded that the equiaxed structure provided current capacity more than columnar structure at 2,607 
Ah/kg and high consumption rate which more anode efficiency properties at 87.50%. 

Keywords:  Gas Induced Semi-Solid Casting Aluminum Zinc Indium Sacrificial Anode 
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1. บทนํา
ในอุตสาหกรรมที�มโีครงสร้างเหลก็นอกชายฝั �ง ที�ถูกสร้างขึ[นเพื�อ

รองรบัอุตสาหกรรมในดา้นต่างๆ โครงสรา้งเหลก็เหล่านี[สมัผสัโดยตรง
ในสภาพแวดล้อมทางทะเล ปัญหาการกดักร่อนจึงเป็นปัญหาหลกัที�
ส่งผลต่อการใช้งาน ทั [งในด้านความปลอดภยั อายุการใช้งาน รวมถงึ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงที�สูงขึ[นในทุกๆ ปี [1] เพื�อป้องกันปัญหา
ดงักล่าว การป้องกนัการกดักร่อนจงึต้องนํามาพจิารณาเพื�อหาวธิกีาร
ป้องกนั โดยวธิกีารป้องกนัการกดักร่อนนั [นมหีลายวธิ ีหนึ�งในวธิกีาร
ป้องกนัการกดักร่อน คอืการนําโลหะกนักร่อน (Sacrificial Anode) ที�มี
ค่าศกัย์ไฟฟ้าตํ�ากว่าโครงสร้างเหล็กที�ต้องการป้องกัน มาติดเข้ากับ
โครงสรา้งเหลก็ โลหะกนักร่อนที�นํามาตดินี[จะทําหน้าที�เป็นแอโนด เมื�อ
โลหะกันกร่อนเกิดการกัดกร่อนจะทําให้โลหะกันกร่อนสามารถจ่าย
อิเล็กตรอน (Electron) ไปป้องกันโครงสร้างเหล็กซึ�งทําหน้าที�เป็น
แคโทด วิธีการป้องกันการกัดกร่อนด้วยวิธีนี[จึงถูกเรียกว่าเป็นการ
ป้องกนัการกดักรอ่นแบบแคโทคกิ (Cathodic Protection) [2] 
โลหะอะลูมเินียมเป็นหนึ�งในวสัดุที�นํามาใชเ้ป็นโลหะกนักร่อน ในระบบ
การป้องกนัการกดักร่อนแบบแคโทคกิ เนื�องจากอะลูมเินียมมคีวามจุ
กระแสตามทฤษฎีสู งประมาณ 2,980 Ahr/Kg [3 ] แต่ เ นื� อ งจาก
อะลูมเินียมบรสิุทธิ }จะทําปฏกิริยิากบัสิ�งแวดลอ้มรอบๆ อะลูมเินียมจะมี
การสรา้งพาสซฟีฟิล์ม (Passives Film) ในรูปของอะลูมเินียมออกไซด์ 
(Al2O3) ขึ[นมาปกคลุมผวิอย่างรวดเร็ว [4, 5] ซึ�งอะลูมเินียมออกไซด์ 
หรอืพาสซฟีฟิลม์ดงักล่าว มคีุณสมบตัใินการตา้นทานการกดักร่อนไดด้ ี
จึงส่งผลโลหะอะลูมิเนียมกันกร่อนไม่สามารถจ่ายอิเล็กตรอนเพื�อ
ป้องกนัการกดักร่อนให้กบัโครงสร้างได้ จึงได้มงีานวจิยัเกี�ยวกบัการ
เพิ�มองค์ประกอบของธาตุผสมเพื�อขดัขวาง และป้องกนัการเกิดฟิล์ม
ออกไซด์ ซึ�งในปัจจุบนัโลหะอะลูมเินียมกนักร่อนที�ถูกพฒันาขึ[น และ
นิยมใช้ในปัจจุบันมีองค์ประกอบคือ Al-5%Zn-0.02%In [6] โดยมี
ประสิทธิภาพแอโนดสูงถึง 80% จากการศึกษาก่อนหน้านี[ เกี�ยวกับ
พฤตกิรรมการกดักร่อนของโลหะอะลูมเินียมกนักรอ่นในสารละลายคลอ
ไรด์ [7, 8, 9] พบว่าโลหะอะลูมิเนียมกันกร่อนเกิดการกัดกร่อนใน
ลักษณะเฉพาะที� (Localized Corrosion) เกิดขึ[นบนพื[นผิวของโลหะ
อะลูมเินียมกนักร่อน ส่งผลให้ประสทิธภิาพในการกดักร่อนของโลหะ
อะลูมเินียมกนักร่อนลดลง จากการตรวจสอบเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการกดั
กร่อน พบว่าบางพื[นที�ยงัคงมพีาสซีฟฟิล์มอยู่บนพื[นผวิ ซึ�งมผีลทําให้
พื[นผิวดังกล่าวไม่ถูกกัดกร่อน ส่งผลให้อะลูมิเนียมไม่สามารถจ่าย
อเิลก็ตรอนได้อย่างต่อเนื�อง จากการกดักร่อนของโลหะอะลูมเินียมกนั
กร่อนที�เกิดขึ[นแบบไม่สมํ�าเสมอ จากการศกึษาเบื[องต้น ลกัษณะทาง
โครงสร้างทางโลหะวิทยา และการกระจายตัวของธาตุผสมในโลหะ
อะลูมิเนียมกันกร่อนมีความแตกต่างกัน และยังพบลักษณะของ
โครงสรา้งจุลภาคแบบเดนไดร์ (Dendrite) โดยลกัษณะของโครงสร้าง
ดงักล่าวสง่ผลใหเ้กดิการแยกตวัทางมหภาค (Macro segregation) และ
การแยกตวัทางจุลภาค (Micro segregation) [10] ในบรเิวณแขนของ
เดนไดร์ท  ( Interdendritic Zone) แล ะบริ เ วณขอบ เกรน  (Grain 
Boundary) ซึ�งเกดิขึ[นในระหว่างการแขง็ตวัของนํ[าโลหะ สนันิษฐานได้

ว่าบรเิวณดงักล่าวเกดิการรวมตวักนัของธาตุผสมใหโ้ลหะอะลูมเินียม
กนักร่อน และส่งผลใหเ้กดิการกดักร่อนเฉพาะที� จากการเตมิธาตุผสม
ลงไปในอะลูมเินียมเพื�อทําใหเ้กดิการกระตุ้นการทํางานที�ผวิของโลหะ
อะลูมเินียมกนักร่อน เนื�องจากสงักะส ี(Zn) และ อนิเดยีม (In) เป็นธาตุ
ที�ละลายได้น้อยในอะลูมิเนียม [11] จึงทําให้ถูกผลักออกมาจาก
อะลูมิเนียม ไปอยู่ตามขอบเกรนในขณะการแข็งตัวของอะลูมิเนียม
หลอมเหลว เกิดเป็นบริเวณที�มีความหนาแน่นของธาตุผสม (Zn, In 
riches zone) เกดิความแตกต่างทั [งโครงสรา้ง และการกระจายตวัของ
ธาตุผสมภายในชิ[นงาน จงึส่งผลใหป้ระสทิธภิาพของโลหะอะลูมเินียม
กนักรอ่นใหป้ระสทิธภิาพที�ลดลง 
 จากการศกึษาปัจจยัทางเทคโนโลยโีลหะวทิยาที�ส่งผลต่อการเกิด
โครงสรา้ง และการกระจายตวัของธาตุผสม [12, 13] โดยกระบวนการ
หล่อในสภาวะกึ�งของแขง็ (Semi-Solid Metal Casting) สามารถควบคุม
ลกัษณะการเกิดโครงสร้างของอะลูมเินียมอลัลอย์ (Aluminum alloys) 
และการกระจายตวัขององค์ประกอบทางเคมไีด้อย่างสมํ�าเสมอภายใน
ชิ[นงานได้มากขึ[น การเหนี�ยวนําด้วยแก๊สเฉื�อย (Gas Induced) และ
ความดนัในการปล่อยฟองแก๊ส (Gas Pressure) เป็นตวัแปรสําคญัใน
การช่วยลดโพรงอากาศในชิ[นงานได ้และโครงสรา้งที�ไดม้ลีกัษณะเป็น
เกรนก้อนกลมสมํ�าเสมอ ดงันั [นงานวจิยันี[ทําการศกึษาผลกระทบของ
โครงสร้างทางโลหะวิทยา เพื�อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโลหะ
อะลูมิเนียมกันกร่อน ใช้เป็นข้อมูลเพื�อพัฒนาประสิทธิภาพ และ
คุณสมบตัทิางเคมไีฟฟ้าที�เหมาะสมของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อน ที�ได้
จากกระบวนการหล่อในสภาวะกึ�งของแข็ง เพื�อเป็นแนวทางในการ
พฒันาการผลติโลหะอะลูมเินียมกนักร่อนใหม้สีมรรถนะที�สงูขึ[น และลด
งบประมาณสําหรบังานซ่อมบํารุงโลหะที�เกดิความเสยีหายจากปัญหา
การกดักรอ่น 

2. วิธีการทดลอง
2.1 กระบวนการหล่อโลหะอะลมูเินียมกนักรอ่น 
 นําอะลูมิเนียมบริสุทธิ }ไปหลอมในเบ้าหลอมกราไฟท์โดยใช้เตา
ไฟฟ้า ที�อุณหภูม ิ750°C เป็นเวลา 1 ชม. จากนั [นเตมิอนิเดยีม (In) และ 
สงักะสี (Zn) ลงในอะลูมิเนียมที�หลอมละลายเป็นเวลา 30 นาที ลด
อุณหภูมิลงมาที�หลอมละลายเป็น 700°C จากนั [นจุ่มแท่งกราไฟท์ลง
อะลูมิเนียมหลอมเหลวในเบ้ากราไฟท์อย่างรวดเร็ว แสดงดงัรูปที� 2 
พรอ้มปล่อยก๊าซที�อตัราการไหลของก๊าซ 4 ลติรต่อนาท ีเป็นระยะเวลา 
3, 5, 7, และ 9 วนิาที ตามลําดบั จากนั [นเทอะลูมเินียมหลอมเหลวที�
อุณหภูม ิ670°C ลงในแมพ่มิพโ์ลหะ 

2.2 ขั [นตอนการวเิคราะหผ์ลการทดลอง 
2.2.1 การวเิคราะหล์กัษณะโครงสรา้งทางโลหะวทิยา 

 สําหรบัการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างมหภาค และโครงสร้าง
จุลภาคของแต่ละสภาวะการหล่อ โดยตดัชิ[นงานบรเิวณกึ�งกลางชิ[นงาน 
โดยให้มคีวามหนาที� 25 มลิลิเมตร แสดงดงัรูปที� 2 นําชิ[นงานมาขดั
หยาบด้วยกระดาษทรายที�ความละเอียด 240, 400, 800, 1,000 และ 
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1,200 ตามลําดบั จากนั [น นํามาขดัละเอียดด้วยผ้าสกัหลาด และผง
เพชรที�อนุภาค 3 ไมครอน จากนั [นนําชิ[นงานไปวิเคราะห์ลักษณะ
โครงสร้างมหภาคด้วยกล้องดิจิตอล และวิเคระห์ลกัษณะโครงสร้าง
จุลภาคด้วยกล้องจุลทศัน์อิเล็กตรอนแบบแสง (Optical Microscope; 
OM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Field Emission 
Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray 
Spectrometer; FESEM-EDS) 

รปูที� 1 กระบวนการหล่อในสภาวะกึ�งของแขง็โดยการใชแ้ก๊สเหนี�ยวนํา 
(Gas Induced Semi-Solid Process) ในการผลติโลหะกนักรอ่น [12] 

2.2.2 การทดสอบสมบตัทิางไฟฟ้าของโลหะอะลมูเินียมกนักรอ่น 
 นําชิ[นงานทดสอบมากลงึใหเ้ป็นทรงกระบอกที�มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 
10 มิลลิเมตร และความยาว 100 มิลลิเมตร เจาะรูขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลางประมาณ 2 มลิลเิมตร สาํหรบัเชื�อมต่อสายไฟ แสดงดงัรปูที� 2 

รปูที� 2 ชิ[นงานโลหะอะลมูเินียมกนักรอ่นที�ใชใ้นงานวจิยั 

 นําชิ[นงานทดสอบต่อเขา้กบัขั [วบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
และต่อท่อเหล็กเข้ากับขั [วลบ และใช้เครื�องวดัประจุไฟฟ้าต่อเข้ากับ
ระบบเพื�อวดัประจุ (Ah) โดยชิ[นงานทดสอบที�ต่อเข้ากับท่อเหล็กจะ
นําไปแช่ในสารละลายโซเดยีมคลอไรด์ที�ความเขม้ขน้รอ้ยละ 3.5 โดย
นํ[าหนกั แสดงดงัรปูที� 3 เป็นเวลา 14 วนั พรอ้มบนัทกึคา่ 
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หลงัการทดสอบเสรจ็สิ[น นําชิ[นงานที�ทดสอบไปกําจดัผลติภณัฑก์ารกดั
กร่อน โดยนําโลหะอะลูมเินียมกนักรอ่นไปแช่ในสารละลายผสมระหวา่ง

โครเมยีมไตรออกไซด์ 20 กรมั และกรดฟอสฟอรกิ 30 มลิลลิติร ในนํ[า 
1 ลติร เป็นเวลา 10 นาท ีจากนั [นล้างนํ[าสะอาด และเป่าใหแ้หง้ นําไป
ชั �งนํ[าหนักด้วยเครื�องชั �งทศนิยมละเอยีด เพื�อหาปรมิาณของนํ[าหนักที�
สูญ เ สีย ไป  (W, kg) โ ดย ค่ า ค ว า ม จุ ก ร ะ แส  (CCA, Ah/kg) แ ล ะ
ประสิทธิภาพของโลหะอะลูมิเนียมกันกร่อน (η%) คํานวณได้ตาม
สมการที�  1 และ 2 โดยเทียบกับความจุกระแสตามทฤษฎีของ
อะลมูเินียมที� (CCT, 2,981 Ah/kg) 

รปูที� 3 กระบวนทดสอบสมบตัทิางไฟฟ้าของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อน 
[17] 

3. ผลการทดลอง
�.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคม ี

 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของชิ[นงานที�ใช้ทดสอบใน
งานวจิยัเพื�อยนืยนัองค์ประกอบทางเคมตีามมาตราฐาน ด้วยเทคนิค 
Optical Emission Spectrometer (OES) แสดงในตารางที� 2 

ตารางที� 2 องคป์ระกอบทางเคมขีองโลหะอะลมูเินียมกนักรอ่น 
Si Fe Cu Zn In Cd Al 

SA 0.0826 0.0836 0.0005 4.3178 0.0134 0.0002 Bal. 

3.2 การวเิคราะหล์กัษณะโครงสรา้งทางโลหะวทิยา 
3.2.1 ลกัษณะโครงสรา้งมหภาค (Macrostructure) 

 จากภาพถ่ายโครงสรา้งมหภาคของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อน ที�ได้
จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแสง แสดงดังรูปที� 4 ลักษณะ
โครงสรา้งมหภาคหลงัการเยน็ตวัที�เกดิขึ[นในโลหะอะลูมเินียมกนักร่อน
ที�ผลติจากกระบวนการหล่อแบบปกต ิและกระบวนการหล่อในสภาวะ
กึ�งแขง็ที�เหนี�ยวนําด้วยแก๊สเฉื�อยที�ระยะเวลาแตกต่างกนั พบว่าโลหะ
อะลูมิเ นียมกันกร่อนที�ผลิตจากกระบวนการหล่อแบบปกติ พบ
โครงสรา้งที�บรเิวณขอบด้านล่างของชิ[นงานมลีกัษณะเกรนแบบ Chill 
grain ตรงบรเิวณกลางชิ[นงานพบลกัษณะเกรนแบบ Coarse Equiaxed 
และดา้นบนของชิ[นงานพบลกัษณะเกรนแบบ Columnar แสดงดงัรูปที� 
4 (ก) ซึ�งเป็นโครงสร้างมหภาคของอะลูมเินียมที�เกิดขึ[นตามลกัษณะ
งานหล่อแบบปกติ [15] เมื�อพจิารณาภาพถ่ายโครงสร้างมหภาคของ
โลหะอะลมูเินียมกนักรอ่นที�ผลติจากกระบวนการหล่อในสภาวะกึ�งแขง็ที�
เหนี�ยวนําด้วยแก๊สเฉื�อย แสดงดงัรูปที� 4 (ข) (ค) พบว่าลกัษณะเกรน
แบบ Columnar มคีวามยาวลดลง และมกีารเพิ�มปรมิาณของโครงสรา้ง
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ลกัษณะเกรนแบบ Equiaxed มากขึ[น ตามลาํดบั และเมื�อเพิ�มระยะเวลา
การเหนี�ยวนําแก๊สเป็น 7 วนิาท ีและ 9 วนิาท ีแสดงดงัรูปที� 4 (ง) และ 
(จ) มลีกัษณะโครงสรา้งเกรนแบบ Equiaxed ที�มคีวามละเอยีดมากขึ[น 
และกระจายอยูท่ ั �วทั [งชิ[นงาน 

รูปที� 4 โครงสร้างมหภาคของโลหะอะลูมิเนียมกันกร่อน ก) SA0 ข) 
SA3 ค) SA5 ง) SA7 จ) SA9 

3.2.2 ลกัษณะโครงสรา้งจุลภาค (Microstructure) 
 จากภาพถ่ายโครงสรา้งจุลภาคของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อน ที�ได้
จากกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด แสดงดงัรปูที� � ลกัษณะ
โครงสร้างจุลภาคเกิดขึ[นในโลหะอะลูมเินียมกนักร่อนที�ผลิตจากจาก
กระบวนการหล่อแบบปกติ และกระบวนการหล่อในสภาวะกึ�งแข็งที�
เหนี�ยวนําด้วยแก๊สเฉื�อยที�ระยะเวลาแตกต่างกัน จากภาพถ่ายพบ
ลกัษณะโครงสร้างจุลภาคของอะลูมเินียมกนักร่อนจากการหล่อแบบ
ปกตใินบรเิวณเกรน Columnar มลีกัษณะเดนไดรท์ ที�มกีารเรยีงตวัเป็น
ระเบียบตามแนวนอน และพบว่าลกัษณะของเดนไดร์ทในโครงสร้าง 
Equiaxed มลีกัษณะการจดัเรยีงตวัแบบไม่เป็นระเบยีบ แสดงดงัรูป 5 
(ก) และ (ข) สําหรบัโครงสรา้งจุลภาคของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อนที�
ได้จากกระบวนการหล่อแบบกึ�งแขง็ พบลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคที�มี
ลกัษณะค่อนขา้งกลม และมเีดนไดรท์บางตําแหน่ง แสดงดงัรูปที� 5 (ง) 
และ (จ) อย่างไรก็ตาม เมื�อพจิารณาภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของ
โลหะอะลูมเินียมกนักร่อนที�หล่อแบบกึ�งแขง็ โดยมกีารปล่อยแก๊สเฉื�อย
ที�ระยะเวลา 3 วนิาที และ 5 วนิาที แสดงดงัรูปที� 5 (ข) และ (ค) ใน
บรเิวณดา้นบนของชิ[นงาน พบว่ามโีครงสรา้งจุลภาคที�มลีกัษณะคล้าย
เคนไดรท์อยู่ภายในเกรน เนื�องมาจากบรเิวณดงักล่าวมกีารเยน็ตวัที�ชา้

กว่าบริเวณอื�น และเป็นบริเวณที�นํ[ าโลหะไหลมาเติมเต็มเป็นลําดบั
สุดทา้ย ซึ�งนํ[าโลหะที�ไหลเขา้แม่พมิพเ์ป็นลําดบัสุดทา้ยนี[อาจมสีดัส่วน
ปรมิาณ ของแขง็ที�ลดลง ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยั [14] ซึ�งแสดงใหเ้หน็
ว่า แท่งกราไฟต์ทําใหเ้กดิการดูดความรอ้นจากนํ[าโลหะ ทําใหนํ้[าโลหะ
เกิดการเยน็ตวัเฉพาะจุดเป็นเวลาที�ยาวนานขึ[น เกิดการแตกหกัของ
เดนไดร์ท (Fragmentation) [15] ทําให้เกิดอนุภาคของแขง็ขนาดเล็ก
จํานวนมากขึ[น ประกอบกบัแก๊สเฉื�อยที�ไหลผ่านแท่งกราไฟต์ช่วยทําให้
เกดิการเคลื�อนยา้ยของนํ[าโลหะ หรอืที�เรยีกวา่การพา (Convection) ซึ�ง
ทําใหเ้กดิการแตกหกัของแขนเดนไดร์ท และเกดิเป็นอนุภาคของแขง็
จํานวนมากขึ[น เมื�ออนุภาคของแข็งเหล่านี[ขยายโตขึ[น จึงทําให้
โครงสรา้งที�ไดม้ลีกัษณะคอ่นขา้งกลมละเอยีด และกระจายอยูท่ ั �วชิ[นงาน 

รปูที� 5 โครงสรา้งจุลภาคของโลหะอะลมูเินียมกนักรอ่น ก) SA0 ข) SA3 
ค) SA5 ง) SA7 จ) SA9 

 เมื�อทําการตรวจสอบการกระจายตวัขององคป์ระกอบทางเคมดีว้ย 
Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray Spectrometer 
(FESEM/EDS) ของโลหะอะลูมิเนียมกันกร่อนที�ผลิตได้จากกระบวน
หล่อแบบปกต ิและการหล่อในสภาวะกึ�งของแขง็ โดยพจิารณาที�บรเิวณ
โครงสร้างลกัษณะเกรนแบบ Columnar พบว่ามธีาตุผสม Zn และ In 
กระจายตวัอยู่บรเิวณขอบเกรน และบรเิวณระหว่างแขนของเดนไดร์ท 
โดยมีองค์ประกอบของ Al-Zn เป็นเนื[อพื[น (Matrix Phase) และมี
สารประกอบเชงิซ้อนของโลหะ (Intermetallic Phase) Al-Zn-In แสดง
ดงัภาพที� 6 ก) และ ข) ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยั [16] 
 การวเิคราะห์องค์ประกอบธาตุ พบว่าธาตุผสม Al-Zn กระจายอยู่
ทั �วไปของเนื[อพื[น (Matrix) อะลูมเินียมกนักร่อน และยงัพบอนุภาค In 
กระจายตวัอยู่ทั �วไปบนเนื[อพื[นของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อนเช่นกนั 
และพบอยูบ่รเิวณช่องวา่งระหวา่งแขนของเดนไดรท์ ทั [งนี[เป็นผลมาจาก
ระหว่างการแขง็ตวัของโลหะนั [นเมื�ออุณหภูมลิดลงทําใหธ้าตุเหล่านี[ซึ�ง
ไม่สามารถละลายเขา้ไปในเนื[ออะลูมเินียมได ้และเกดิเป็นสารประกอบ

ก ข ค 

ง จ 

ก ข ค 

ง จ 
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กันอยู่ที�บริเวณช่องว่างระหว่างแขนของเดนไดร์ท ซึ�งสอดคล้องกับ
งานวจิยั [18] มกีารเตมิสงักะส ีและอนิเดยีม ในอะลูมเินียม ซึ�งเมื�อทํา
การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุโดยการทํา Mapping ก็พบเฟสของ
อนิเดยีม และเฟสของสงักะสไีด ้

รูปที� 6 ภาพถ่ายการวเิคระหป์รมิาณของธาตุผสมดว้ย EDS ของโลหะ
อะลูมิเนียมกันกร่อนที�บริเวณ Columnar grain ก) กระบวกการหล่อ
ปกต ิข) กระบวนการหล่อในสภาวะกึ�งของแขง็โดยใชแ้ก๊สเหนี�ยวนํา 

3.2 การทดสอบสมบตัทิางไฟฟ้าของโลหะอะลมูเินียมกนักรอ่น 
 จากตารางที� 2 แสดงค่าศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนอิสระของโลหะ
อะลูมิเนียมกันกร่อน (EOCP) พบว่ามีค่าศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนอิสระที�
ใกล้เคยีงกนั เนื�องจากโลหะอะลูมเินียมกนักร่อนทั [งสองกระบวนการมี
ส่วนผสมที�ใกลเ้คยีงกนั จากค่าศกัยไ์ฟฟ้ากดักร่อนอสิระแสดงใหเ้หน็วา่
ผวิของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อนที�ไดจ้ากทั [ง 2 กระบวนการ มคีวามไว
ต่อปฏิกิริยาที�ผิว (Active Surface) เมื�อสมัผสักับสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ความเขม้ขน้รอ้ยละ 3.5 โดยนํ[าหนัก โดยโลหะอะลูมเินียมกนั
กรอ่นจะมกีารแลกเปลี�ยนอเิลก็ตรอนสมดุล เมื�อมคีา่ศกัยไ์ฟฟ้ากดักร่อน
อิสระอยู่ระหว่าง -1,060 mV และ -1,141 mV และค่าศักย์ไฟฟ้ากัด
กร่อนอสิระค่อนขา้งคงที� และไม่เกดิการเปลี�ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญั
ตลอด 14 วนั สญันิฐานเบื[องต้นได้ว่า โลหะอะลูมเินียมกนักร่อนมกีาร
กัดกร่อนแบบสมํ�าเสมอ (Uniform corrosion) โดยไม่มีการสร้างฟิล์ม
เฉื�อยมาปกป้องผวิของโลหะอะลมูเินียมกนักรอ่น 

ตารางที� 2 สมบตัทิางไฟฟ้าของโลหะอะลมูเินียมกนักรอ่น 
Samp. 
No. 

EOCP 
(mV) 

ECCP 
(mV) 

It 
(mAh) 

CCA

(Ah/kg) 
�
(%) 

SA0 -1,125 -868 1,327 2,513.06 84.33 
SA3 -1,112 -882 1,330 2,524.24 84.71 
SA5 -1,117 -876 1,332 2,520.18 84.57 
SA7 -1,133 -895 1,346 2,582.72 86.67 
SA9 -1,141 -898 1,351 2,607.30 87.49 

 เมื�อพจิารณาค่าศกัย์ไฟฟ้ากดักร่อนอิสระของท่อเหล็ก (E(Fe)) ใน
การทดลองก่อน และหลงัติดตั [งอะลูมเินียมกนักร่อน แสดงให้เห็นว่า 
อะลูมเินียมกนักร่อนจากกระบวนการหล่อแบบปกต ิและกระบวนการ
หล่อแบบกึ�งของแข็ง หลงัจากทําการติดตั [งกับท่อเหล็ก ส่งผลให้ค่า
ศกัยไ์ฟฟ้าการกดักร่อนอสิระของเหลก็มคี่าลดตํ�าลง ระหว่าง -865 mV 
และ -898 mV จากผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า โลหะอะลูมเินียมกนั
กร่อนจากกระบวนการหล่อแบบปกติ และกระบวนการหล่อแบบกึ�ง
ของแข็ง มีความสามารถในการเปลี�ยนแปลงค่าศกัย์ไฟฟ้ากัดกร่อน
อสิระของเหลก็มคี่าลดตํ�าลง และเหลก็อยู่ในสถานะการถูกป้องกนัจาก
การกนักร่อน หรอืสภาวะมภีูมคิุม้กนั (Immunity) [2] ตามแผนภาพ E - 
pH ของเหลก็ในสภาวะนํ[าทะเล โดยได้รบัอเิลก็ตรอนจากการจ่ายของ
อะลูมเินียมกนักร่อน ผ่านสะพานไฟไปยงัท่อเหล็กที�เพยีงพอสําหรบั
ศกัยภาพในการป้องกนั 
 ทั [งนี[เนื�องจากเมื�อทําการจุ่มอะลูมเินียมกนักร่อนลงในสารละลาย
โซเดยีมคลอไรด์ที�ความเขม้ขน้รอ้ยละ 3.5 โดยนํ[าหนัก ศกัย์ไฟฟ้ากดั
กร่อนอิสระจะเกิดขึ[นจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี มีการแลกเปลี�ยน
อเิลก็ตรอนที�บรเิวณผวิของอะลูมเินียมกนักร่อน โดยที�บรเิวณรอยต่อ
ของโลหะกบัสารละลาย (Metal - Solution Interface) จะมอีเิลก็ตรอนที�
เคลื�อนที�มารอเกดิปฏกิริยิา ซึ�งผลการทดลองแสดงใหเ้หน็วา่อะลูมเินียม
กนักร่อนทั [งสองกระบวนการมคีวามสามารถในการถ่ายเทประจุไฟฟ้า
หรอื แลกเปลี�ยนอเิลก็ตรอนในสารละลายโซเดยีมคลอไรดไ์ดใ้กลก้นั ซึ�ง
อาจเป็นผลมาจากคลอไรด์ไอออนในสารละลายเขา้ไปรวมตวัในฟิล์ม
เฉื�อย ส่งผลใหฟิ้ลม์เฉื�อยมคีวามเสถยีรที�น้อยลง และอาจทําใหเ้กดิการ
แตกของฟิลม์เฉื�อย (Breakdown of Passive Film) [19] ไดง้่าย ซึ�งเหน็
ได้จากศกัย์ไฟฟ้ากดักร่อนอสิระของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อนมคีวาม
แตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย 

4. สรปุ
งานวจิยันี[ทําการศกึษาลกัษณะโครงสรา้งของโลหะอะลูมเินียมกนั

กรอ่น ซึ�งสามารถสรุปผลการศกึษาไดว้า่ ลกัษณะโครงสรา้งมหภาคและ
โครงสรา้งจุลภาค มผีลต่อประสทิธภิาพของโลหะอะลูมเินียมกนักร่อน 
ซึ�งสามารถสรุปดงันี[ 
 จากผลการทดลอง ค่าศกัย์ไฟฟ้ากดักร่อนอริสะ (EOCP) ของโลหะ
อะลูมเินียมกนักร่อน มคี่าตํ�าสุด และสูงสุดคอื SA3 และ SA9 โดยมคี่า 
EOCP อยู่ที� -1,112 mV และ -1,141 mV ตามลําดบั และผลการทดลอง
ค่าศกัย์ไฟฟ้ากดักร่อนอิสระเมื�อติดตั [งกบัท่อเหล็ก (ECCP) มคี่าตํ�าสุด 
และสูงสุดคอื SA0 และ SA9 โดยมคี่า ECCP อยู่ที� -868 mV และ -898 
mV ตามลาํดบั  
 เมื�อพจิารณาคา่ความจุกระแส พบวา่คา่ความจุกระแสสงูสดุคอื SA9 
ซึ�งจะเหน็วา่ชิ[นงานที�มลีกัษณะ Equiaxed กระจายอยูท่ ั �วทั [งชิ[นงาน และ
ชิ[นงานที�มีค่าความจุกระแสตํ� าที�สุดคือ SA0 โดยชิ[นงานมีลักษณะ
โครงสร้างที�เป็น Columnar และ Equiaxed เมื�อพิจาราณาลักษณะ
โครงสร้างที�พบในชิ[นงานที�ขึ[นรูปด้วยกระบวนการหล่อในสภาวะกึ�ง
ของแขง็พบว่า ในการเพิ�มระยะเวลาการเหนี�ยวนําแก๊สส่งผลให้ขนาด
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ของเกรนเล็ก เนื�องจากการจุ่มแท่งกราไฟรต์พร้อมกบัการปล่อยแก๊ส
เฉื�อย ส่งผลใหเ้กดิการแตกหกัของเดนไดรท์ (Fragmentation) เกดิเป็น
อนุภาคของแข็งจํานวนมากในนํ[าโลหะก่อนการเทลงสู่โมล จากการ
วเิคราะห์โครงสรา้งจุลภาคพบพบเดนไดร์ทในบางตําแหน่ง และมกีาร
กระจายตวัของธาตุผสมทั �วทั [งชิ[นงาน 
 เมื�อพิจารณาอัตราการการสูญเสียมวลของโลหะอะลูมิเนียมกัน
กร่อนที�แช่ในสารละลายโซเดยีมคลอไรด์ พบว่าอตัราการสูญเสยีมวล
ของชิ[นงานที�มลีกัษณะ Equiaxed ทั �วทั [งชิ[นงานมมีวลนํ[าหนักที�สูญเสยี
ไปสูงกว่าชิ[นงานที�มลีกัษณะโครงสรา้งแบบ Columnar และ Equiaxed 
ที�ผสมอยู่ในชิ[นงาน และชิ[นงานที�มีปริมาณโครงสร้างลักษณะแบบ 
Columnar จะมอีตัราการสูญเสยีมวลตํ�ากว่า ดงันั [นโลหะอะลูมเินียมกนั
กร่อนที�มอีตัราการกดักร่อนตํ�า และมอีตัราการสญูเสยีนํ[าหนักมวลน้อย
จะมอีายุการใชง้านนาน แต่ในชิ[นงานที�มโีครงสรา้งแบบ Equiaxed จะมี
อตัราการสญูเสยีนํ[าหนกัมวลที�สงูกวา่ และใหป้ระสทิธภิาพที�สงูกวา่ 
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ผลกระทบของธาตไุทเทเนียมและกระป๋องอะลมูิเนียมต่อการปรบัสภาพเกรนละเอียดและปรบัสภาพ
เฟสเบต้าในโลหะผสมหล่อ อะลมูิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ที่ผา่นกระบวนการรีไซเคิล 

Effect of Titanium Element and Aluminum Can on Grain Refinement and Beta Phase Modification 
in Recycled Al-Si-Fe Cast Alloy 
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บทคดัย่อ 
การศกึษาผลกระทบของการเตมิธาตุไทเทเนียมและชิน้สว่นกระป๋องอะลมูเินียมต่อการปรบัสภาพเกรนละเอยีดและปรบัสภาพเฟส  ใน

โลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ทีผ่่านกระบวนการรไีซเคลิ โลหะผสมทีใ่ชใ้นการปรบัปรุงโครงสรา้งจุลภาคประกอบดว้ย Al-5%Ti ปรมิาณ  4 wt.% และ  
Al-10%Sr ปรมิาณ 0.04 wt.% และกาํหนดปรมิาณการเตมิ 15 และ 30 wt.% ของฝาและตวักระป๋องอะลูมเินียม เวลาคา้งน้ําโลหะในเตา 30 นาท ีเท
ลงโมลสแตนเลสผนังบางที่มอีตัราการเยน็ตวั 0.2 ºC/s ผลการทดลองพบว่าโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ไม่ผ่านการปรบัปรุงมขีนาดเกรนใหญ่ 
โครงสรา้งจุลภาคประกอบดว้ยเฟส  และเฟสซลิคิอนทีร่ปูทรงไม่แน่นอน เมื่อเตมิธาตุไทเทเนียม 4 wt.% ผสมกบัชิ้นส่วนกระป๋องอะลูมเินียม 
สามารถปรบัสภาพเกรนละเอยีดและปรบัสภาพโครงสรา้งจุลภาคได ้การเตมิธาตุไทเทเนียมผสมกบัฝากระป๋องอะลูมเินียม สามารถลดขนาดเกรน 
-Al ไดอ้ย่างดเียีย่ม ขนาดเกรนลดลง 89% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ไมผ่า่นการปรบัปรุง ในขณะทีเ่ฟส  นัน้ มปีรมิาณลดลง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีป่รมิาณการเตมิ 30 wt.% ขนาดเกรนของ -Al และปรมิาณเฟส  ลดลง จากการปรบัปรุงโดยการเตมิธาตุไทเทเนียมผสมกบั
ตวักระป๋องอะลูมเินียม จากผลกระทบของปรมิาณธาตุแมงกานีสในตวักระป๋องอะลูมเินียมส่งผลต่อการฟอร์มตวัของเฟส  ขึน้มาแทนทีเ่ฟส  
นอกจากน้ียงัพบว่าเกดิการฟอรม์ตวัของสารประกอบเชงิโลหะ AlTiSi ในโครงสรา้งจุลภาคเมื่อผ่านการปรบัปรุงโดยการเตมิธาตุไทเทเนียมและ
ชิน้สว่นของกระป๋องอะลมูเินียม          
คาํสาํคญั:  ไทเทเนียม กระป๋องอะลมูเินียม การปรบัสภาพเกรนละเอยีด การปรบัสภาพเฟส โลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe  

Abstract 
The study, the effect of addition both titanium element and parts of aluminum can on grain refinement and  phase 

modification in recycled Al-Si-Fe cast alloy. Al-5%Ti with 4 wt.% and Al-10%Sr with 0.04 wt.% which were applied to improve 
microstructure, including lids and bodies of aluminum can with 15 and 30 wt.% respectively, holding time at 30 min, pouring into the 
stainless mold at cooling time rate 0.2 ºC/s. The results found that unmodified Al-Si-Fe cast alloy had coarse grain size, showing  
phase and acicular morphology of silicon phase in the microstructure. The addition of both titanium element with 4 wt.% and parts of 
aluminum can could improve grain refinement and microstructure. Adding both titanium element and lids of aluminum can excellently 
reduced of -Al grain size, 89% reduction of grain size to compare unmodified Al-Si-Fe casting alloys, while  phase was reduced 
especial addition of 30 wt.%. The -Al grain size and amount of  phase were decreased due to the addition of both titanium element 
and bodies of aluminum can, that the effect of the manganese element content in the aluminum can affected the formation of  phase to 
 phase. Furthermore, the result found that AlTiSi formation of intermetallic compounds in microstructure, when the improvement by add 
of both titanium element and parts of the aluminum can.  
Keywords:  Titanium, Aluminum can, Grain refinement, Modification, Al-Si-Fe cast alloy 
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1. บทนํา
ปัจจุบนักระบวนการหล่ออะลูมเินียมทีผ่่านกระบวนการรไีซเคลิยงั

พบปัญหาจากการใชง้านจรงิ เช่น สมบตัเิชงิกลตํ่า สว่นผสมทางเคมไีม่
เหมาะสม การปรบัปรุงคุณภาพชิ้นงานหล่ออะลูมเินียมโดยการปรบั
สภาพเกรนละเอียด เป็นทางเลือกให้ความแขง็แรงของชิ้นงานหล่อ
อะลูมิเนียมสูงขึ้น เหมาะกบัการใช้งานจริง ทําให้ส่วนผสมทางเคมี
สมํ่าเสมอ [1] การปรบัสภาพเกรนละเอยีดโดยการเตมิโลหะผสม Al-Ti-
B และ Al-B ลงในอะลมูเินียมหลอมเหลว ในปรมิาณการเตมิทีเ่หมาะสม 
ซึง่ผลจากงานวจิยัทีผ่า่นมาพบวา่มปีระสทิธภิาพในการปรบัสภาพเกรน
ละเอียดที่ดี [2-3] อย่างไรก็ตามในกระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียม
สาเหตุหลกัเกดิจากการปนเป้ือนของธาตุเหลก็ในปรมิาณสงูในกระบวน
หล่อ ซึ่งมาจากคุณภาพของเศษโลหะ ปรมิาณธาตุผสมสิง่เจอืทีม่ผีสม
จากเคมทีีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้การปนเป้ือนของธาตุเหลก็จากอุปกรณ์ที่
ใชใ้นกระบวนการหล่อ ซึง่ธาตุเหลก็เป็นสารปนเป้ือนในโลหะผสมหล่อ 
อะลูมเินียม-ซลิคิอน แล้วเมื่ออตัราการเยน็ตวัตํ่าธาตุเหลก็จะฟอรม์ตวั
เป็นเฟส -Al5FeSi จากรปูทรงคลา้ยเขม็ปลายแหลมทาํใหเ้กดิจุดศูนย์
รวมความเค้นส่งผลให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการแตกร้าวใน
โครงสร้างจุลภาค [4] จากงานวิจยัที่ผ่านมาพบว่ากรรมวธิีที่ใช้ปรบั
สภาพเฟส -Al5FeSi โดยการเตมิธาตุแมงกานีส โครเมยีม โคบอลต ์
แมกนีเซยีม สตรอนเชยีม ลเิทยีม วาเนเดยีม โพแทสเซยีม และ
เบรลิเลยีม [5-10] ลงในโลหะหลอมเหลวเพือ่ปรบัสภาพเฟส -Al5FeSi 
กลายเป็นเฟส -Al15(MnFe)3Si2 โดยเฉพาะการเตมิธาตุแมงกานีส 
เป็นหน่ึงธาตุทีถู่กเลอืกนําไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
และต่างประเทศ ยงัเป็นทีนิ่ยมในงานแวดวงของงานวจิยัตลอดมาจนถงึ
ปัจจุบนั ทีย่งัใหค้วามสนใจในการการเตมิธาตุดงักล่าวเพื่อปรบัสภาพ
เฟส เน่ืองจากราคาไม่สูงและง่ายต่อการจดัหา มปีระสทิธภิาพในการ
ปรบัสภาพเฟสไดด้ ีหากโลหะผสมหล่อ อะลูมเินียม-ซลิคิอน มปีรมิาณ
ธาตุผสมเจอืไมเ่กนิ 18 wt.% ของธาตุเหลก็ แมงกานีส และซลิคิอน จะ
เกดิการฟอรม์เฟส  มรีปูรา่งลกัษณะคลา้ยตวัอกัษรจนีเกดิขึน้ [11] ใน
โครงสรา้งจลุภาค          
 วสัดุทีใ่ชท้ํากระป๋องเครื่องดื่มนิยมทํามาจากอะลูมเินียม เน่ืองจาก
อะลูมเินียมมขีอ้ไดเ้ปรยีบ เช่น ตา้นทานการกดักรอ่น ความสามารถใน
การขึน้รปู นําหนกัทีเ่บากวา่ และมคีวามสามารถในการยดึตดิในการ
เคลือบผวิ เป็นที่ทราบกนัดีว่าในกระบวนการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม
แบบ 2 ชิน้ ใชอ้ะลูมเินียมเกรด 3XXX ทาํตวัและกน้กระป๋องเครือ่งดื่ม
เป็นอะลูมเินียมชนิดเดยีวกนั อะลูมเินียมเกรด 3XXX มปีรมิาณธาตุ
แมงกานีสสงู ขณะทีใ่นสว่นของฝาปิดและฝาห่วงปิด ทาํจากอะลูมเินียม
เกรด 5XXX อะลูมเินียมเกรด 5XXX มปีรมิาณธาตุแมกนีเซยีมสงูกว่า 
แต่มีปริมาณธาตุแมงกานีสตํ่ ากว่า [12] จากงานวิจ ัยที่ผ่านมาของ 
Luijan และคณะ ได้ศกึษาโครงสรา้งจุลภาคและสมบตัเิชงิกลจากการ
เตมิชิน้สว่นกระป๋องเครือ่งดื่ม ปรมิาณ 5 wt.% และ 10 wt.% ลงใน
โลหะผสมหล่อ Al-7%Si-1%Fe พบว่าที่ปริมาณการเติมตัวกระป๋อง
เครื่องดื่ม 10 wt.% ช่วยปรบัสภาพเฟส -Al5FeSi ไดด้ทีีสุ่ด ส่งผลให้
สมบตัเิชงิกลดขีึน้ [13] พยูร และคณะ ศกึษาการเตมิชิ้นส่วนกระป๋อง

เครือ่งดื่มทีป่รมิาณการเตมิ 10 wt.% เท่า ๆ ทุกสภาวะการทดลองและ
การสัน่สะเทอืนทางกลต่อโครงสรา้งจุลภาคและสมบตัทิางกลของโลหะ
ผสม อะลูมเินียม-ซลิคิอน เกรด A356 พบวา่การเตมิชิน้ส่วนกระป๋อง
เครื่องดื่มช่วยปรบัปรุงใหค้วามแขง็เพิม่ขึน้ ส่งผลใหโ้ครงสรา้งจุลภาค
ของเดนไดรทอ์ะลมูเินียมและซลิคิอนยเูทคตคิ มคีวามละเอยีด [14]  
 จากที่กล่าวมานัน้ผลขนาดของเกรนในงานหล่อและเฟส  ใน
อะลมูเินียมทีผ่า่นกระบวนรไีซเคลิเป็นตวัแปรสาํคญัสง่ผลต่อสมบตั ิต่าง 
ๆ ในงานหล่อ งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นการปรบัปรุงโครงสรา้งมหภาคและ
จุลภาคในโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe โดยการเติมธาตุไทเทเนียม จาก
โลหะผสม Al-5%Ti และต้องการใชป้ระโยชน์จากธาตุหลกัในชิ้นส่วน
กระป๋องอะลูมเินียมในการปรบัสภาพเฟส  ดงันัน้งานวจิยัน้ีเพื่อศกึษา
ผลกระทบของการเตมิธาตุไทเทเนียมและกระป๋องอะลูมเินียมต่อการ
ปรับสภาพเกรนละเอียดและปรับสภาพเฟส  ในโลหะผสมหล่อ       
Al-Si-Fe ทีผ่า่นกระบวนการรไีซเคลิ  

2. วิธีการดาํเนินการวิจยั
2.1 วสัด  ุ
 วสัดุทีใ่ชใ้นการทดลองประกอบดว้ย โลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ที่
ผ่านกระบวนการรไีซเคลิ โลหะผสม Al-5%Ti โลหะผสม Al-10%Sr 
และกระป๋องอะลมูเินียม  

2.2 การเตรียมช้ินส่วนกระป๋องอะลมูิเนียม 
 แยกชิ้นส่วนกระป๋องอะลูมเินียมเป็น 2 ชิ้นส่วนดงัน้ี ฝาและตวั
กระป๋องอะลูมเินียม ต่อจากนัน้นําตวักระป๋องอะลูมเินียมเขา้เตาไฟฟ้า
ขดลวดตา้นทานทีอุ่ณหภูม ิ300 ºC ใชเ้วลาคา้งตวักระป๋องอะลูมเินียม
ในเตาไฟฟ้าขดลวดตา้นทาน 30 นาท ีเพือ่กําจดัสารเคลอืบทีต่ดิมากบั
ตวักระป๋องอะลูมเินียม จากนัน้หลอมฝาและตวักระป๋องอะลูมเินียม ใช้
เบา้หล่อซลิคิอนคารไ์บดท์ีอุ่ณหภูม ิ800 ºC เมือ่ชิน้สว่นอะลูมเินียมเริม่
หลอมเหลวแลว้เตมิฟลกัซ์ (Flux) เพื่อปกคลุมผวิหน้าและใชเ้วลาคา้ง
น้ําโลหะ 30 นาท ีไล่แก๊สโดยใชแ้ก๊สอารก์อน ใชเ้วลา 5 นาท ีเทโลหะ
หลอมเหลวทีอุ่ณหภูม ิ720 ºC ลงในแบบหล่อสแตนเลสผนังบางทีม่ ี
อตัราการเยน็ตวั 0.2 ºC/s แล้วเตรยีมชิ้นงานหล่อเพื่อตรวจสอบ
โครงสรา้งจุลภาค ทําการกดัผวิหน้าดว้ยสารละลาย Keller's reagent 
เพือ่สอบโครงสรา้งจลุภาคใชก้ลอ้งจลุทรรศน์แบบแสง 

2.3 ข ัน้ตอนการปรบัสภาพเกรนละเอียดและปรบัสภาพเฟส 
 การออกแบบการทดลองในงานวจิยัน้ี กําหนดธาตุไทเทเนียมจาก
โลหะผสม Al-5%Ti และธาตุสตรอนเชยีม จากโลหะผสม Al-10%Sr ใน
ปรมิาณ 4 wt.% และ 0.04 wt.% ตามลําดบั เท่ากนัๆ ทุกสภาวะการ
ทดลอง และกําหนดปรมิาณการเตมิ 15 และ 30 wt.% ของฝาและตวั
กระป๋องอะลมูเินียม  
 จากการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของโลหะผสมหล่อ        
Al-Si-Fe ฝาและตวักระป๋องอะลูมเินียมโดยใชเ้ครือ่ง Spectrometer ดงั
แสดงในตารางที ่ 1 ในกระบวนการหล่อใชเ้ตาไฟฟ้าขดลวดตา้นทานที่
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อุณหภูม ิ800 ºC ในเบา้ซลิคิอนคารไ์บด ์ เมือ่โลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe 
เริม่หลอมเหลวจากนัน้เตมิโลหะผสม Al-4%Ti และ Al-10%Sr พรอ้ม
ดว้ย  ชิน้ส่วนกระป๋องอะลูมเินียม ลงในนําโลหะหลอมเหลวในปรมิาณ
การเตมิอ้างองิจากออกแบบการทดลองไว ้แล้วเตมิฟลกัซ์ ปกคลุม
ผวิหน้า NaCl และ KCl ปรมิาณ 5 wt.% โดยใชเ้วลาคา้งน้ําโลหะคงที ่
30 นาท ีตกัสารมลทนิ (Dross) บรเิวณบนผวิหน้าของโลหะหลอมเหลว
และไล่แก๊สอารก์อน 5 นาท ีเทโลหะหลอมเหลวทีอุ่ณหภูม ิ720 ºC ลง
ในแบบหล่อสแตนเลสผนงับางทีม่อีตัราการเยน็ตวัที ่0.2 ºC/s หลงัจาก
นัน้เตรยีมชิ้นงานหล่อเพื่อตรวจสอบโครงสรา้งมหภาคและจุลภาค ทํา
การกดัผวิหน้าดว้ยสารละลาย Ticker’s และ Keller's reagent การ
ตรวจสอบโครงสรา้งมหภาคใชเ้ครื่องสแกนแบบราบสาํหรบัสแกน และ
ตรวจสอบโครงสรา้งมหภาคดว้ยการวดัขนาดเกรนเฉลีย่โดยวธิ ีLinear 
intercept E112 และตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบ
แสง  

ตารางที ่1 องคป์ระกอบทางเคมขีองวสัดุ (wt.%) 
โลหะผสม Si Fe Mn Mg Al 
Al-Si-Fe 6.78 >0.94 0.02 0.26 Bal. 

ฝากระป๋องอะลมูเินียม 0.12 0.22 0.37 4.27 Bal. 
ตวักระป๋องอะลมูเินียม 0.30 0.53 1.06 0.56 Bal. 

3. ผลการทดลองและการอภิปรายผล
3.1 โครงสร้างจลุภาคโลหะผสม Al-5%Ti 
 จากการตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคโลหะผสม Al-5%Ti ทีใ่ชใ้น
การศึกษาผลกระทบการปรบัสภาพเกรนละเอียดและปรบัสภาพเฟส 
พบวา่ประกอบดว้ยเฟส TiAl3 ลกัษณะเป็นกอ้นๆ รปูทรงคลา้ยสีเ่หลีย่ม
มทีัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ขนาดอยู่ในช่วง 10-30 µm  กระจายตวั
อยูบ่นพืน้เฟส -Al ดงัแสดงในรปูที ่1   

3.2 โครงสร้างจลุภาคช้ินส่วนกระป๋องอะลมูิเนียม 
 รปูที ่2 โครงสรา้งจุลภาคฝากระป๋องอะลูมเินียมทีถู่กนํากลบัมา
หลอมใหมพ่บวา่ประกอบดว้ยเฟส Al(Mn,Fe)3 ลกัษณะเป็นเสน้สัน้ ๆ มี
ความยาว 5-30 µm นอกจากนัน้ยงัพบเฟส Mg2Si และ Al3Mg2 จาก
การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคตวักระป๋องอะลูมิเนียมที่นํากลบัมา
หลอมใหม ่พบวา่โครงสรา้งประกอบดว้ยเฟส Al(Mn,Fe)3 ลกัษณะเป็น
เสน้และเป็นก้อน ๆ ขนาดเลก็ รูปทรงไม่แน่นอนมคีวามยาวอยู่ในช่วง 
5-50 µm และพบเฟส Mg2Si ดงัแสดงในรปูที ่3  

3.3 โครงสร้างจลุภาคโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe 
      รปูที ่4 โครงสรา้งจุลภาคโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ทีไ่ม่ไดป้รบั
สภาพเฟส  พบเฟส  -Al5FeSi ลักษณะเ ป็นเส้นยาวคล้าย เข็ม 
(Needlelike) ปลายแหลม กระจายตวัใกลเ้ฟสซลิคิอน มคีวามยาวอยู่
ในช่วง 50-100 µm และพบเฟสซลิคิอนทีม่รีปูทรงไมแ่น่นอน (Acicular 

silicon) กระจายตวัอยู่บนพืน้เฟส -Al จากลกัษณะของโครงสรา้ง
จลุภาคน้ีสง่ผลต่อคุณสมบตัเิชงิกลของงานหล่อทีต่ํ่า 

รปูที ่1 โครงสรา้งจลุภาคโลหะผสม Al-5%Ti 

รปูที ่2 โครงสรา้งจลุภาคฝากระป๋องอะลมูเินียม 

รปูที ่3 โครงสรา้งจลุภาคตวักระป๋องอะลมูเินียม 

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

93



รปูที ่4 โครงสรา้งจลุภาคโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe 

รปูที ่5 ผลวเิคราะห ์XRD ของฝาและตวักระป๋องอะลมูเินียม 

3.4 วิเคราะหส์ารประกอบเชิงโลหะใช้เทคนิค XRD 
 รปูที ่5 ผลการวเิคราะห์เฟสในฝากระป๋องอะลูมเินียม พบธาตุ
อะลูมเินียม ซลิคิอน เฟส Al(Mn,Fe)3 Mg2Si และ Al3Mg2 ขณะทีใ่นตวั
กระป๋องอะลูมเินียม พบธาตุอะลูมเินียม ซลิคิอน เฟส Al(Mn,Fe)3 และ 
Mg2Si เมือ่เปรยีบเทยีบผลของ Intensity พบวา่เฟส Al(Mn,Fe)3 ในตวั
กระป๋องอะลูมิเนียมสูงกว่าในฝากระป๋องอะลูมิเนียม สอดคล้องกับ
โครงสรา้งจลุภาค ดงัแสดงในรปูที ่2 และ 3   

3.5 โลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ผา่นการปรบัสภาพเกรนละเอียดเติม
โลหะผสม Al-5%Ti + Al-10%Sr +  ช้ินส่วนกระป๋องอะลมูิเนียม  
 รปูที ่6 ผลโครงสรา้งมหภาคของโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ทีไ่ดผ้า่น
การปรบัสภาพเกรนละเอยีด (รปูที ่6 (b-e)) โดยเตมิธาตุไทเทเนียม    
4 wt.% คงทีทุ่ก ๆ สภาวะการทดลอง พบวา่การเตมิไทเทเนียมผสมกบั
ชิน้ส่วนกระป๋องอะลูมเินียมทําใหข้นาดเกรนของโลหะผสมหล่อ Al-Si-
Fe ละเอยีดกว่าชิน้งานหล่อทีไ่มป่รบัสภาพเกรนละเอยีด (รปูที ่6 (a)) 
ซึ่งมขีนาดเกรนเฉลี่ยประมาณ 3875 ไมครอน เมื่อปรมิาณการเตมิ
แตกต่างกนั 15 และ 30 wt.% ของฝา และ 15 และ 30 wt.% ของตวั
กระป๋องอะลูมเินียม ส่งผลทําใหข้นาดเกรนเกดิลดลงเป็น 521, 462, 
1230 และ 692 ไมครอน ตามลําดบั ดงัแสดงในรปูที ่7 จากผลการ
ทดลองพบว่าการเติมธาตุไทเทเนียมผสมกบัฝากระป๋องอะลูมเินียม

สามารถช่วยปรบัสภาพเกรนละเอยีดในโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ให้
ละเอยีดมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะเมือ่เตมิฝากระป๋องอะลูมเินียม 30 wt.% 
ส่งผลต่อการปรบัสภาพเกรนละเอยีดอย่างมนีัยสาํคญั แสดงใหเ้หน็ว่า
ธาตุแมกนีเซยีม (ตารางที ่1) ทีผ่สมอยู่ในฝากระป๋องอะลูมเินียม มผีล
ต่อประสทิธภิาพการปรบัสภาพเกรนละเอยีดทีด่กีวา่  

รปูที ่6 โครงสรา้งมหภาคของโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe (a) ไมผ่า่นการ
ปรบัสภาพเกรน (b) เตมิ Ti+Sr+ฝา 15 wt.% (c) เตมิ Ti+Sr+ฝา 30 

wt.% (d) เตมิ Ti+Sr+ตวั 15 wt.% (e) เตมิ Ti+Sr+ตวั 30 wt.% 

รปูที ่7 ขนาดเกรนเฉลีย่ของโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ไมผ่า่นการปรบั
สภาพเกรน และผา่นการปรบัสภาพ โดยการเตมิ Ti+Sr+ชิน้สว่น

กระป๋องอะลมูเินียม 

3.6 โครงสร้างจลุภาคโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ผา่นการปรบัสภาพ
เฟสโดยเติมโลหะผสม Al-5%Ti + Al-10%Sr +  ช้ินส่วนกระป๋อง
อะลมูิเนียม 
 ผลการปรบัสภาพเฟส  ในโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe โดยการเตมิ
ธาตุไทเทเนียมผสมกบัฝากระป๋องอะลูมเินียม 15 wt.% พบการรวมตวั
ของธาตุอะลูมเินียม ไทเทเนียม และซลิคิอน ในโครงสรา้งจุลภาค มี
ความยาวอยู่ในช่วง 200 µm เมื่อพจิารณาแผนภาพสมดุลของ
อะลูมเินียม-ซลิคิอน-ไทเทเนียม พบว่าความสามารถในการละลายของ
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ธาตุไทเนียมตํ่ าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนภาพสมดุลอะลูมิเนียม-
ไทเทเนียม ความสามารถของการละลายธาตุไทเทเนียมเท่ากบั 0.10% 
ในโลหะผสมอะลมูเินียม-ซลิคิอน [15] ปรมิาณธาตุไทเทเนียมสว่นเกนิที่
ได้จากการเตมิโลหะผสม Al-5%Ti ส่งผลต่อการฟอร์มตวัของเฟส  
AlTiSi และพบว่าจากปรมิาณการเตมิฝาทีน้่อยเกนิไปไม่เพยีงพอต่อ
การฟอรม์เฟส  ในโครงสรา้งจุลภาคน้ี ดงัแสดงในรปูที ่8 (a) จากการ
เตมิธาตุไทเทเนียมผสมกบัฝากระป๋องอะลูมเินียม 30 wt.% พบว่า
สามารถเปลี่ยนเฟส  ให้กลายเป็นเฟส  ได้บางส่วน เฟส  มี
ปรมิาณและความยาวลดลง อยู่ในช่วง 20-80 µm และเกดิการรวมตวั
ของธาตุ อะลูมเินียม แมกนีเซยีม เหลก็ และซลิคิอน (AlMgFeSi) แลว้
ฟอรม์เฟส Al8Mg3FeSi6 ซึง่ลกัษณะเป็นกอ้นขนาดเลก็มกีารกระจายตวั
ดา้นขา้งเฟส  ดงัแสดงในรปูที ่8 (b) ขณะทีเ่ตมิธาตุไทเทเนียมผสม
กบัตวักระป๋องอะลูมเินียม 15 และ 30 wt.% พบวา่สามารถเปลีย่นเฟส 
 ใหก้ลายเป็นเฟส  ในปรมิาณเพิม่ขึน้ตามลําดบั ดงัแสดงในรูปที ่8 
(c-d) จากผลการทดลองพบว่าการเติมธาตุไทเทเนียมผสมกบัตวั
กระป๋องอะลูมเินียมช่วยปรบัสภาพเฟส  ในโลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe 
ดกีว่าผสมกบัฝากระป๋องอะลูมเินียม โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเตมิธาตุ
ไทเทเนียมผสมกบัตวักระป๋องอะลูมเินียม 30 wt.% มปีระสทิธภิาพใน
การปรบัสภาพเฟส  อย่างมนีัยสาํคญั แต่ยงัพบเฟส  หลงเหลอืใน
โครงสรา้งจุลภาคในปรมิาณเลก็น้อย แสดงใหเ้หน็ว่าธาตุแมงกานีส 
(ตารางที ่1) ทีผ่สมอยูใ่นตวักระป๋องอะลูมเินียม สง่ผลต่อพฤตกิรรมการ
ฟอรม์เฟส  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่า่นมาของ Gao และคณะ [11] 
พบว่ายิง่ปรมิาณการเตมิธาตุแมงกานีสมากเพยีงพอ ส่งผลต่อปรมิาณ
การฟอรม์เฟส  สงูขึน้    

รปูที ่8 โครงสรา้งจลุภาคของโลหะผสม Al-Si-Fe (a) ผา่นการปรบั
สภาพเฟสเตมิ Ti+Sr+ฝา 15 wt.% (b) เตมิ Ti+Sr+ฝา 30 wt.%  

(c) เตมิ Ti+Sr+ตวั 15 wt.% (d) เตมิ Ti+Sr+ตวั 30 wt.% 

ขณะทีโ่ลหะผสมหล่อ Al-Si-Fe ผา่นการปรบัสภาพเฟสซลิคิอน ซึง่
เป็นผลมาจากการเตมิโลหะผสม Al-10%Sr ปรมิาณการเตมิ 0.04 wt.% 
คงที่ทุก ๆ สภาวะการทดลอง ส่งผลให้เฟสซลิิคอนจากรูปทรงไม่
แน่นอน (รูปที ่4) กลายเป็นลกัษณะรูปทรงกลมมนในทุก ๆ ผลการ

ทดลอง (รูปที่ 8 (a-d)) แต่ยงัพบรูปทรงไม่แน่นอนได้บางส่วนใน
โครงสรา้งจลุภาค พบวา่จากปรมิาณการเตมิดงักล่าวนัน้ ไมเ่พยีงพอต่อ
การปรบัสภาพเฟสซลิคิอนไดท้ัง้หมดในการทดลองน้ี    

4. วิเคราะหผ์ลการทดลอง
จากผลการทดลองพบว่าการเติมธาตุไทเทเนียมและชิ้นส่วน

กระป๋องอะลูมเินียมลงในน้ําโลหะหลอมเหลวของโลหะผสมหล่อ Al-Si-
Fe ช่วยปรบัสภาพเกรนละเอยีดและปรบัสภาพเฟส  ได ้จากปรมิาณ
การเตมิธาตุไทเทเนียม 4 wt.% ผสมกบัชิ้นส่วนกระป๋องอะลูมเินียม 
ชว่ยลดขนาดเกรนใหข้นาดเลก็ลงได ้กลไกการปรบัสภาพเกรนละเอยีด
ขึ้นอยู่กับปริมาณเฟส TiAl3 ที่มีมากเพียงพอในการทําหน้าที่เป็น
อนุภาคเริม่ตน้ในการเกดินิวเคลยีสแบบ Heterogeneous nucleation 
ในขณะเกดิการแขง็ตวั [1] และการเตมิธาตุไทเทเนียมผสมกบัฝา
กระป๋องอะลูมิเนียม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปรบัสภาพเกรน
ละเอยีดทีด่กีวา่ ซึง่เป็นผลมาจากปรมิาณของธาตุแมกนีเซยีม [16-17] 
ที่สูง จากเฟส Mg2Si และ Al3Mg2 ในฝากระป๋องอะลูมเินียมช่วย
สง่เสรมิในการปรบัสภาพเกรนละเอยีดทีด่ขี ึน้  
 ขณะทีก่ารเตมิธาตุไทเทเนียมผสมกบัตวักระป๋องอะลูมเินียมมปีระ
สิทธิในปรบัสภาพเฟส  ดีกว่า กลไกการปรบัสภาพเฟสขึ้นอยู่กับ
ปริมาณธาตุแมงกานีสที่สูง  จากเฟส Al(Mn,Fe)3 ในตัวกระป๋อง
อะลูมเินียม ธาตุแมงกานีสทีเ่ตมิเขา้ไปทําหน้าเป็นสารละลายของแขง็
แบบแทนที่ ซึ่งเขา้ไปแทนที่ธาตุเหล็กในโครงสรา้ง [11] ส่งผลให้เกิด
การฟอรม์เฟส  ในโครงสรา้งจุลภาค เมื่อตน้เดนไดรทเ์กดิการเตบิโต
และปรมิาณเพิ่มขึ้น ธาตุเหล็กในน้ําโลหะหลอมเหลวจะถูกดึงไปใช ้
ดงันัน้ธาตุเหลก็ในน้ําโลหะหลอมเหลวลดตํ่าลงไมเ่พยีงพอต่อการฟอรม์
เฟส  
 จากผลการปรับปรุงโครงสร้างมหภาคและจุลภาคในโลหะ
หลอมเหลว Al-Si-Fe ปรบัปรุงโครงสรา้งดงักล่าวได ้โดยการใชธ้าตุ
ไทเทเนียมและชิน้สว่นกระป๋องอะลมูเินียม ซึง่ผลจากงานวจิยัน้ีสามารถ
นําไปประยุกต์สู่การใช้งานในอุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
อะลมูเินียม สง่ผลในดา้นการลดตน้ทุนวตัถุดบิ  

5. สรปุผลการทดลอง
1. การเตมิธาตุไทเทเนียม ในปรมิาณ 4 wt.% ผสมกบัชิน้ส่วน

กระป๋องอะลูมเินียม สามารถปรบัสภาพเกรนละเอยีดในโลหะผสมหล่อ 
Al-Si-Fe ทีผ่า่นกระบวนการรไีซเคลิได ้

2. การเตมิธาตุไทเทเนียมผสมกบัฝากระป๋องอะลูมเินียม ทีป่รมิาณ
การเตมิ 30 wt.%  สามารถลดขนาดเกรนเฉลีย่ลงไดถ้งึ 462 ไมครอน 
และประสทิธภิาพการปรบัสภาพเกรนละเอยีดนัน้ ขึน้อยู่กบัปรมิาณธาตุ
แมกนีเซยีม ในฝากระป๋องอะลูมเินียมช่วยส่งเสรมิใหเ้กรนมขีนาดเลก็
ลง แต่สามารถปรบัสภาพเฟส  ใหก้ลายเป็นเฟส  ไดบ้างสว่น  

3. การเตมิธาตุไทเทเนียมผสมกบัตวักระป๋องอะลูมเินียม ทีป่รมิาณ
การเตมิ 30 wt.% สามารถลดขนาดเกรนละเอยีดได ้แต่น้อยกวา่การ
เติมธาตุไทเทเนียมผสมกบัฝากระป๋องอะลูมเินียม และประสทิธภิาพ
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การปรบัสภาพเฟส  ขึน้อยู่กบัปรมิาณธาตุแมงกานีส ในตวักระป๋อง
อะลมูเินียม ชว่ยในการปรบัสภาพเฟส  ใหก้ลายเป็นเฟส  ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขยีนและคณะ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสนิทร์ และสาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติ ที่สนับสนุน
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการดาํเนินงานวจิยัครัง้น้ี
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การศึกษาอิทธิพลของเวลาในการบดักรีต่อความสามารถในการบดักรีและการเกิดขึ้นของชัน้
สารประกอบเชิงโลหะระหว่างโลหะบดักรีไร้สารตะกัว่ Sn-1.0Ag-0.5Cu และแผน่รองทองแดง 

A Study on Influence of Soldering Time on Solderability and Intermetallic Compound Formation 
between Sn-1.0Ag-0.5Cu Lead-Free Solder and Copper Substrate 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ศกึษาอทิธพิลของเวลาในการบดักรทีีม่ผีลต่อความสามารถในการบดักรแีละการเกิดขึน้ของชัน้สารประกอบเชงิโลหะระหว่าง

โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ Sn-1.0Ag-0.5Cu กบัแผ่นรองทองแดง  ในการทดลองบดักรแีบบรโีฟลว์ทีอุ่ณหภูม ิ300 ๐C เป็นเวลา 20, 40, 60, 80, 100, 
120 และ 240 s ผลการทดลองพบว่า ความสามารถในการบดักรขีองโลหะบดักรไีดร้บัการปรบัปรุงใหด้ขี ึน้กบัการเพิม่เวลาบดักร ีอย่างไรกต็ามความ
หนาของชัน้สารประกอบเชงิโลหะมรีูปแบบทีไ่ม่แน่นอนจากการละลายของแผ่นรองทองแดง นอกจากนัน้ทีร่ะหว่างพื้นผวิพบเฟส Cu6Sn5 ทุกการ
ทดลอง 
ค าส าคญั:  โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่, ความสามารถในการบดักร,ี ชัน้สารประกอบเชงิโลหะ, Sn-1.0Ag-0.5Cu  

Abstract 
This research studied on influence of soldering time on solderability and intermetallic compound formation between Sn-1.0Ag-

0.5Cu lead-free solder and copper substrate. In the experiments, reflow soldering was performed at 300 ๐C under variable soldering times 
of 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 240 s. The experimental results revealed that the solderability of the solder was improved with the 
increasing the soldering time. However, the thickness of intermetallic compound layer exhibited a non-uniform pattern, because of the 
dissolution of the copper substrate. In addition, intermetallic compound founded at the interface was Cu6Sn5 in all cases. 
Keywords:  Lead-Free Solder, Solderability, Intermetallic Compound, Sn-1.0Ag-0.5Cu 
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1. บทน า
ในอดตีทีผ่่านมาโลหะบดักรทีีม่สี่วนผสมของตะกัว่และดบีุก (Sn-Pb

solder) น ามาใชเ้ป็นโลหะเตมิส าหรบัเชือ่มต่ออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์กบั
แผ่นบอร์ด เนื่องจากโลหะบดักรใีนกลุ่มนี้มอุีณหภูมหิลอมละลายทีต่ ่า 
[1] เช่น Sn-63Pb มอุีณหภมูหิลอมละลาย 183 ๐C และ Sn-37Pb  การ
หลอมละลายเกดิขึ้นได้ในช่วง 183-188 ๐C [2] อย่างไรก็ตามตะกัว่ที่
ผสมอยู่ในโลหะบดักรมีคีวามเป็นพษิส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษยแ์ละ
สิง่แวดลอ้ม จงึมกีารน าโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ (Lead-free solder) มา
ใชท้ดแทน [3] โดยโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่กลุ่ม SAC (Sn-Ag-Cu) เป็น
กลุ่มหนึ่งทีน่ิยมน ามาใชเ้นื่องจากมสีมบตัทิางกลทีด่ี [4-6] มรีาคาไม่สูง
มาก โดยเฉพาะ SAC ทีม่ปีรมิาณเงนิ (Ag) ต ่า [6] ส าหรบัธาตุเงนิที่มี
อยู่ในโลหะบดักรีท าให้โลหะบดักรีมกีารน าไฟฟ้าได้ดีพร้อมกับเพิ่ม
ความสามารถในการบดักรหีรอืการเปียก (Wetting) ของโลหะบดักรบีน
แผ่นรองไดด้เีช่นกนั [7] 
 ด้านความเชื่อถือได้ในการบดักร ีเช่น ความสามารถในการเปียก
สามารถวัดได้จากการกระจายตัวของโลหะบัดกรีหรือค่ามุมสมัผสั 
(Contact angle) ที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะบัดกรีและแผ่นรอง โดยมุม
สมัผสัทีม่คี่าน้อยๆ บ่งบอกถงึการเปียกทีด่ขีองโลหะบดักรบีนแผ่นรอง 
[8] โดยทัว่ไปแลว้มุมสมัผสัลดลงไดจ้ากการเพิม่เวลาในการบดักร ีและ
สภาพพื้นผิวแผ่นรองที่หยาบ [9] แต่พบว่าการละลายของแผ่นรอง
เกดิขึน้ไดเ้ช่นกนัจากการเพิม่เวลาหรอือุณหภูมใินการบดักร ีมรีายงาน
การละลายของแผ่นรองทองแดงจากการใชโ้ลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ การ
ละลายเกดิขึ้นได้มากกว่าการใช้โลหะบดักรมีสี่วนผสมของตะกัว่และ
ดบีุก เนื่องจากอุณหภมูกิารใชง้านทีสู่งในการบดักร ีโดยการละลายของ
แผ่นรองยงัมผีลท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการเปียกและการเกดิขึน้ของ
ชัน้สารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallic compound; IMC) ที่ระหว่าง
พื้นผวิของรอยต่อได ้ดงันัน้การละลายของแผ่นรองลดความเชื่อถือได้
ในการบดักรไีด้เช่นกนั [10] นอกจากนัน้ยงัพบว่าการเกดิขึ้นและการ
เจรญิเตบิโตของ IMC ส่งผลต่อการเปียก เนื่องจากเกดิการลดพลงังาน
สมดุลที่ระหว่างพื้นผวิของโลหะบดักรเีหลวและแผ่นรองของแขง็ [11] 
งานวจิยัที่ผ่านมาพบว่าการเกดิชัน้ของ IMC ที่ระหว่างพื้นผวิมผีลต่อ
การกระจายตวัของโลหะบดักร ีเช่น ความหนาและชนิดของ IMC [12] 
ทีส่ าคญัชัน้ IMC ทีเ่กดิขึน้มคีวามเปราะโดยธรรมชาต ิดงันัน้ชัน้ IMC ที่
เจริญเติบโตได้มากจึงส่งผลต่อความเชื่อถือได้ของรอยต่อจากการ
แตกหกัของ IMC [13] อย่างไรกต็ามยงัมปีระเดน็ของ IMC ทีร่ายงานไว้
ต่างกนั โดยผลงานวจิยัของ Yang และคณะ [14] พบว่าการเพิม่ปรมิาณ
ธาตุเงนิในโลหะบดักรีในกลุ่ม SAC ยบัยัง้การเจริญเติบโตของ IMC 
และที่ส าคญัท าใหก้ารเปียกบนแผ่นรองทองแดงดขีึน้ แตกต่างกบัการ
รายงานของ Kumer และคณะ [6] ในโลหะบดักร ีSAC ชัน้สารประกอบ
เชงิโลหะ Ag3Sn และ Cu6Sn5 เพิม่ขึน้เมือ่เพิม่ปรมิาณธาตุเงนิในโลหะ
บดักร ีดงันัน้ประเดน็ความแตกต่างที่เกดิขึน้จงึเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ
ส าหรบัน าไปศกึษากบัโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ Sn-1.0Ag-0.5Cu ซึ่งไม่
มกีารรายงานไว ้โดยเฉพาะในประเดน็ความสมัพนัธ์ของการเปียก การ
เจรญิเตบิโตของ IMC และการละลายของแผ่นรองระหว่างการบดักร ี

 ดังนัน้ในงานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของเวลาในการบัดกรีที่มีต่อ
ความสามารถในการบดักรแีละการเกดิขึน้ของชัน้สารประกอบเชงิโลหะ
ของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ Sn-1.0Ag-0.5Cu บนแผ่นรองทองแดง โดย
การบดักรแีบบรโีฟล์วที่อุณหภูมิ 300 ๐C เวลา 20, 40, 60, 80, 100, 
120 และ 240 s [15] เพือ่ศกึษาความสามารถในการบดักร ีในแงข่องมมุ
สมัผสัและการเกดิขึน้ของชัน้สารประกอบเชงิโลหะ 

2. วสัดแุละการทดลอง
ในการทดลองใช้โลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ Sn-1.0Ag-0.5Cu ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 mm เตรียมให้มนี ้าหนักเท่ากนั 0.08 g เพื่อ
ควบคุมปริมาตรของโลหะบดักร ีน ามาชัง่น ้าหนักด้วยเครื่องชัง่ยี่ห้อ 
Mettler toledo รุ่น MS204 TS/100 ส าหรบัแผ่นรองใชท้องแดงบรสิุทธิ ์
99.99 % ขนาด 20x25x0.2 mm ก่อนบดักรนี าไปท าความสะอาดดว้ย
สาระละลายกรดที่ผสมด้วยเอทานอลและไนตรกิในอตัราส่วน  1:1 จุ่ม
ล้างเป็นเวลา 5 s แล้วน าไปล้างออกด้วยเอทานอลและทิ้งไว้ใหแ้หง้ที่
อุณหภูมหิ้อง ข ัน้ตอนการบดักรีแบบรีโฟล์วหยดฟลกัซ์ Almit RC  - 
15SH - RMA บนแผ่นรองและวางโลหะบัดกรีพร้อมแผ่น รองบน
เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) ยี่ห้อ V.GO บดักรีที่อุณหภูมิ 300 ๐C 
เวลา 20, 40, 60, 80, 100, 120 และ 240 s ตามมาตรฐานของ Test 
procedures for developing solder data [15] 
 หลงับดักรตีรวจสอบความสามารถในการบดักรใีนขัน้ตอนนี้ทดลอง
ซ ้า 3 ตัวอย่างต่อเวลาบัดกรี โดยน าชิ้นงานไปถ่ายรูปด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบแสง (Optical microscope) ยีห่อ้ JENCO ทีก่ าลงัขยาย
ต ่า (0.65x) ถ่ายภาพทัง้ดา้นบนและดา้นขา้งตวัอย่างวดัมุมสมัผสัดว้ย
โปรแกรม Axio Version 4.0 และวัดความสูงของโลหะบัดกรีใช้
ไมโครมิเตอร์  ยี่ห้อ  Mitutoyo ความละ เอียด  0.01 mm ส าหรับ
ความสมัพนัธข์องความสงู และมมุสมัผสัของโลหะบดักรหีลงักระจายตวั
บนแผ่นรองแสดงไดด้งัรปูที ่1 และสามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่(1)-
(3) [16]  

รปูที ่1 ตวัแปรการกระจายตวัของโลหะบดักรบีนแผน่รอง 

2 2 2( )A R h R       (1) 

𝜃 

𝜃 
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 เมือ่ A คอื พืน้ทีข่องโลหะบดักร ีR คอื รศัม ีh คอื ความสงูของโลหะ
บดักร ีและ  คอื มมุสมัผสั 

 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและชัน้สารประกอบเชิงโลหะที่
เกิดขึ้นน าชิ้นงานไปตัด 1 ใน 3 ออกเผื่อพื้นที่การขดัให้ถึงกึ่งกลาง
ชิ้นงานพอด ีหลงัการตดัน าไปหล่อในเรซนิ ขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร ์
1,000, 1,200 และ 1,500 ตามล าดบั และใช้ Al2O3 ขนาด 0.1 μm ขดั
บนผา้สกัหลาด และก่อนตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคกดัผวิตวัอย่างดว้ย
ล าไอออน (Ion milling) เครื่องยี่ห้อ Hitachi รุ่น IM 4000  จึงใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM) ยีห่อ้ 
JEOL รุ่น JSM-5800LV ตรวจสอบ ส าหรบัองค์ประกอบทางเคมขีอง
ชัน้สารประกอบเชงิโลหะใช้ Energy dispersive spectroscopy (EDS) 
ยีห่อ้ Oxford instruments รุ่น X-Max 

3. ผลการทดลอง
3.1  ความสามารถในการบดักรี 
 ในการบดักรเีมือ่โลหะบดักรใีนสภาวะของเหลวสมัผสักบัแผ่นรอง
ในสภาวะของแข็ง โลหะบัดกรีเกิดการกระจายตัวได้บนแผ่นรอง 
ตวัอย่างการกระจายตวัของโลหะบดักรบีนแผ่นรองหลงัเยน็ตวัแสดงดงั
รูปที ่2 ส าหรบัความสูงและพื้นทีห่ลงัการบดักรแีสดงดงัรูปที ่3 และ 4 
ตามล าดับ ผลพบว่าช่วงเวลาการบัดกรีที่ 20-60 s โลหะบัดกรีมี
แนวโน้มกระจายตวัเพิ่มขึ้น และเกิดการลดลงของความสูงเริ่มเขา้สู่
สภาวะสมดุลหลงัใช้เวลาในการบดักรีในช่วงเวลา 60-80 s อย่างไรก็
ตามเกดิการเปลี่ยนแปลงได้อีกครัง้ โดยการกระจายตวัได้มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้หลงัการบดักรใีนช่วงเวลา 100-240 s 

รปูที ่2 การกระจายตวัของโลหะบดักรบีนแผ่นรอง 

 เมือ่ตรวจสอบมมุสมัผสัจากการวดั ( ) และจากการค านวณ (  )
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 พบว่าผลการวัดและการค านวณมีความ

แตกต่างกนัเล็กน้อยนัน้หมายถึงข้อมูลจากการวดัสามารถเชื่อถือได้ 
จากรูปที่ 5 แสดงความสมัพนัธ์ของมุมสมัผสัจากการวดัและเวลาการ
บัดกรี พบว่าช่วงเริ่มต้นของการบัดกรีที่เวลา 20-60 s มีอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาสูงตามเวลาการบัดกรี มุมสมัผสัมแีนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมือ่เพิม่เวลาการบดักร ีและเขา้ใกลส้ภาวะทีส่มดุลกบัเวลาการ
บดักรใีนช่วงเวลา 60-80 s เนื่องจากเวลาการท าปฏกิริยิาทีน่านขึน้และ
มอีตัราการเกดิปฏกิริยิาทีต่ ่าท าใหก้ารกระจายตวัของโลหะบดักรสีมดุล
ไดใ้นสภาวะนี้ [17] 

รปูที ่3 ความสงูและเวลาการบดักร ี

รปูที ่4 พืน้ทีก่ารกระจายตวัและเวลาการบดักร ี

 อย่างไรก็ตามเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครัง้หลงัการบดักรีที่  
100 s หรือมุมสมัผสัมแีนวโน้มลดลงจากเดิมทัง้นี้มหีลายปัจจยั เช่น 
การเปลี่ยนพลังงานที่ระหว่ างพื้นผิวจากการเปลี่ยนแปลงชัน้
สารประกอบเชงิโลหะ (IMC) หรอืเกดิชัน้ใหม่ขึน้มาที่ระหว่างพื้นผวิที่
เวลาการบดักรเีพิม่ขึ้นถึง 120 s และ 240 s จากงานวจิยัที่ผ่านมาค่า
มุมสมัผสับ่งบอกการกระจายตวัไดอ้ยู่ในช่วง 0๐ ≤   ≤ 30๐ [18] แสดง
ถึงการเปียกที่ดมีาก ดงันัน้ในงานนี้ Sn-1.0Ag-0.5Cu มมีุมสมัผสัที่ดี
มากที่เวลาบัดกรี 120 และ 240 s ค่ามุมสัมผัสเท่ากับ 29.99๐ และ 
26.49๐ ตามล าดบั 
 เมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างมุมสมัผสั ( ) กบัเวลา (t) ที่
อุณหภูมคิงทีรู่ปที ่6 พบว่า ในช่วง A-B เป็นช่วงทีไ่ม่เกดิปฏกิริยิาการ
เปียกเป็นช่วงเวลาเริม่ตน้ (to) จากนัน้เมือ่เพิม่เวลาบดักรชี่วง B-C เป็น
ช่วงที่มุมสมัผสัลดลงเนื่องจากใช้เวลาบดักรเีพิม่ขึ้น ( tF) และสามารถ
เกดิชัน้สารประกอบเชงิโลหะระหว่างพื้นผวิหนาขึน้ไดต้ามเวลา ในช่วง 
C-D เป็นช่วงที่มีการเกิดปฏิกิริยาได้น้อยลงหรือเริ่มคงที่ของการ
กระจายตัวจนถึงในสภาวะสมดุ ล กราฟจึงเป็นเส้นตรงคงที่นัน่
หมายความว่าเป็นสภาพที่สมดุลถึงแม้เวลาเพิ่มขึ้นมุมสัมผัสจะไม่
สามารถลดลงไดอ้กีซึง่ช่วงนี้สอดคลอ้งกบัผลการทดลองที ่60-80 s 
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ตารางที ่1 มมุสมัผสัจากการวดัและการค านวณ 

Soldering 
time (s) 

Contact 
angle   

(๐) 
Mean 

Contact 
angle  

(๐) 
Mean 

20 
35.69 

32.71 
35.69 

32.72 32.38 32.40 
30.05 30.07 

40 
30.81 

31.77 
30.82 

31.74 32.63 32.63 
31.86 31.77 

60 
31.92 

30.26 
31.92 

30.25 28.50 28.50 
30.35 30.34 

80 
31.20 

30.20 
31.20 

30.20 30.76 30.76 
28.65 28.65 

100 
31.48 

30.37 
31.48 

30.37 29.35 29.35 
30.29 30.28 

120 
29.84 

29.99 
29.84 

30.00 30.25 30.25 
29.89 29.90 

240 
24.87 

26.49 
24.86 

26.49 26.27 26.28 
28.33 28.33 

รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหว่างมมุสมัผสัและเวลาการบดักร ี

รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหว่างมมุสมัผสัและเวลาบดักรเีกดิปฏกิริยิา [17] 

อย่างไรกต็ามในบางกรณีจะเกดิพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงในช่วง

ของ C- D  ขึ้นมาที่เวลานานขึ้น ผลมาจากหลายๆ ปัจจยั เช่น การ
เปลีย่นแปลงของสารประกอบเชงิโลหะ ของเหลว การระเหย หรอืการ
แพร่ หรือจากการเปลี่ยนแปลงพื้นผวิของแขง็ (แผ่นรอง) เช่น ขอบ
เกรนและส่งผลต่อพลงังานทีร่ะหว่างพื้นผวิ [17] ซึ่งมผีลทีใ่กลเ้คยีงกบั
การบดักรดีว้ยระยะเวลานานในการทดลองเช่นกนั ดงันัน้เพื่อใหท้ราบ
ถงึการเปลีย่นแปลงทีก่ล่าวมาในขา้งตน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ตอ้งตรวจสอบ
โครงสรา้งจุลภาคโดยเฉพาะทีร่ะหว่างพืน้ผวิของรอยต่อเพือ่ใหท้ราบถงึ
สาเหตุของการเปลีย่นแปลงทีแ่ทจ้รงิซึง่รายงานไวใ้นหวัขอ้ต่อไป 

3.2  การเกิดชัน้สารประกอบเชิงโลหะ 
 ส าหรบัโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ Sn-Ag-Cu เมือ่น ามาบดักรกีบัแผ่น
รองทองแดง จากแผนภูมเิฟสของ Sn-Ag-Cu [19] รูปที ่7 แสดงใหเ้หน็
การเกิดขึ้นของ IMC ที่พบในระบบโลหะผสมชนิดนี้ได้แก่ Cu6Sn5, 
Cu3Sn และ Ag3Sn ผลการทดลองทุกเวลาการบดักรเีกดิขึน้เฉพาะชัน้
สารประกอบเชิงโลหะ Cu6Sn5 ที่ระหว่างโลหะบัดกรีและทองแดง
โครงสรา้งจุลภาคของรอยต่อแสดงดงัรูปที ่8 โดยองค์ประกอบทางเคมี
ของ Cu6Sn5 แสดงดังรูปที่ 9 ซึ่งไม่พบการเกิดขึ้นของ Cu3Sn และ 
Ag3Sn ที่ระหว่างรอยต่อ อย่างไรก็ตาม Ag3Sn เกดิขึ้นได้ในเมตริกซ์
ของโลหะบดักร ีดงันัน้ผลจากการเปลีย่นแปลงชนิดชัน้สารประกอบเชงิ
โลหะที่ระหว่างพื้นผิวจึงไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมการเปียกของโลหะบดักร ี

รปูที ่7 แผนภมูเิฟสของ Sn-Ag-Cu [19] 

 ส าหรบัความสมัพนัธ์ของความหนาชัน้ Cu6Sn5 กบัเวลาการบดักรี
ที่แตกต่างกนัแสดงดงัรูปที่ 10 ในช่วงเวลาการบดักรทีี่ 20-100 s ชัน้
สารประกอบเชงิโลหะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เนื่องจากอทิธพิลการแพร่ของ
อะตอมทองแดงและดบีุกที่ระหว่างพื้นผวิจากการเพิม่เวลาการบดักร ี
อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มเวลาการบดักรีถึง 120 s ผลกลบัมคีวามหนา
ลดลง ทัง้นี้เนื่องจากเกดิการละลาย (Dissolution) ของแผ่นรองทองแดง
จาการบดักรเีมือ่ใชร้ะยะเวลานาน ท าใหเ้กดิปรากฏการณ์เปรยีบเสมอืน
การสมัผสักนัของโลหะบดักรเีหลวกบัพืน้ผวิใหมห่ลงัเกดิการละลายและ
หลุดออกของแผ่นรอง [7]  
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รปูที ่8 การเกดิ Cu6Sn5 ระหว่างโลหะบดักรแีละแผน่รองทองแดง 

รปูที ่9 องคป์ระกอบทางเคมขีอง Cu6Sn5 

รปูที ่10 ความหนาของชัน้สารประกอบเชงิโลหะกบัเวลาการบดักร ี

 รูปที่ 11 แสดงการละลายของแผ่นรองทองแดงจาการบดักร ีการ
ละลายที ่100 s เริม่เกดิขึน้ และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทีเ่วลา 120-240 s แต่
อย่างไรก็ตามการใช้เวลาบดักรีที่นานมากท าให้ชัน้สารประกอบเชงิ
โลหะเจรญิเตบิโตไดด้อีกีครัง้จงึเป็นสาเหตุใหช้ ัน้สารประกอบเชงิโลหะ
เจริญเติบโตที่ 240 s ได้มากว่าที่ 120 s และส่งผลให้มุมสมัผสัลดลง
อย่างต่อเนื่องอกีครัง้ เนื่องจากสภาวะนี้โลหะบดักรใีนสภาวะของเหลว

สมัผสักบัพื้นผวิชัน้สารประกอบเชงิโลหะที่มคีวามไม่เป็นระเบยีบหรอื
เป็นพื้นผวิทีห่ยาบ สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่่านมาโดยท าใหก้ารเปียก
เกดิขึน้ไดด้บีนสภาพพืน้ผวิทีห่ยาบ เนื่องจากเกดิการแทรกซมึในระดบั
โมเลกุลของของเหลวเขา้ไปในพืน้ผวิของแขง็ไดด้ใีนสภาพนี้ [20] 

รปูที ่11 การละลายของแผ่นรองทองแดงหลงัการบดักร ี

 ดงันัน้การบดักรดีว้ยระยะเวลาทีน่านเกนิไปถงึแมจ้ะท าใหมุ้มสมัผสั
ของโลหะบดักรลีดลงได้มาก แต่ผลที่ตามมาคอืแผ่นรองทองแดงเกดิ
การละลายและหลุดออกส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของชัน้สารประกอบเชงิ
โลหะทีเ่กดิขึน้ระหว่างรอยต่อได ้

4. สรปุ
ในงานวิจัยนี้ศึกษาความสามารถในการบัดกรีและการเกิดชัน้

สารประกอบเชงิโลหะของโลหะบดักรไีรส้ารตะกัว่ Sn-1.0Ag-0.5Cu บน
แผ่นทองแดงผลพบว่า 
 4.1 ในช่วงเวลาการบดักรตีัง้แต่ 20-100 s มคีวามสามารถในการ
บดักรทีี่ดมีมีุมสมัผสัในช่วง 30.37-32.71๐ มุมสมัผสัที่ดเียี่ยมเกดิขึน้ที่
เวลา 120 และ 240 s มีค่ามุมสัมผัส เท่ากับ 29.99๐ และ 26.49๐

ตามล าดบั 
 4.2 ที่ระหว่างพื้นผวิรอยต่อเกดิชัน้สารประกอบเชงิโลหะ Cu6Sn5 
ซึง่ไมพ่บการเกดิขึน้ของชัน้สารประกอบเชงิโลหะชนิดอื่น อย่างไรกต็าม 
Ag3Sn เกดิขึน้ไดเ้ฉพาะในเมตรกิซ์ของโลหะบดักร ี 
 4.3 ขนาดความหนาของ Cu6Sn5 มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นกบัการเพิ่ม
เวลาการบดักรใีนช่วงเวลา 20-100 s และมรีปูแบบทีไ่มแ่น่นอนจากการ
ละลายของแผ่นรองทองแดง 
 4.4 การละลายของแผ่นรองจากการการบดักรทีี ่100-240 s ส่งผล
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงมมุสมัผสัและความหนาของ Cu6Sn5 โดยไมเ่กดิ
ชัน้สารประกอบเชงิโลหะชนิดใหม่ 

5. ข้อเสนอแนะ
จากการศกึษาความสามารถในการบดักรใีนงานวจิยันี้ ไดผ้ลมาจาก

การทดลองในสภาวะของแขง็ (Solid stat) หรอืวดัจากตวัอย่างหลงัการ
เย็นตวัแลว้ ซึ่งเป็นไปได้ทีม่คีวามแตกต่างกบัการเกบ็ขอ้มูลในสภาวะ
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ของเหลว (Liquid stat) หรอืวดัในขณะที่โลหะบดักรีหลอมละลายบน
แผ่นรอง 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบรษิัท โคกโิปรดคัซ์ จ ากดั ที่สนับสนุนโลหะบดักรไีร้

สารตะกัว่ส าหรบัใชใ้นการทดลอง  และสาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรม
อุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมทร. รตันโกสนิทร ์วทิยา
เขตวงัไกลกงัวล ส าหรบัสนบัสนุนเครือ่งมอืในการวจิยั 
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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงค์ของการวจิยัครัง้นี้ เพื่อศกึษาอิทธพิลทางความรอ้นที่มผีลต่อสมบตัิทางกลและโครงสร้างจุลภาคของทองเหลอืงหล่อ 

CuZn30 หลงัผ่านกระบวนการทางความรอ้นจะมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร ปัจจยัสําคญัในการทดลองคอืการใชอุ้ณหภูมแิละเวลาทีเ่หมาะสมใน
กระบวนการทางความร้อน วธิีการทดสอบนําทองเหลืองหล่อ CuZn30 ให้ความร้อนที่ช่วงเวลา 15 นาที และ 30 นาที ที่อุณหภูม ิ500 องศา
เซลเซยีส 600 องศาเซลเซยีส 700 องศาเซลเซยีส ตามลําดบั หลงัจากใหค้วามรอ้นกบัชิ้นงานและปล่อยใหเ้ยน็ตวัในอากาศ ทําการทดสอบสมบตัิ
ทางกล ความสามารถรบัแรงกระแทก ความแขง็และตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาค ผลการทดสอบความแขง็ของทองเหลอืงหล่อ CuZn30 ก่อนอบไดค้่า 
46.18 HRB เมื่อให้ความร้อนที่ช่วงเวลา 15 นาทแีละ 30 นาท ีที่อุณหภูม ิ500 องศาเซลเซียส ได้ค่า 53.78 HRBและ53.5 HRB ที ่600 องศา
เซลเซียสได้ค่า 54.4 HRBและ54.68 HRB และ 700 องศาเซลเซียสได้ค่า 45.42 HRBและ 46.82 HRB ตามลําดบั พบว่าที่อุณหภูม ิ700องศา
เซลเซียส ค่าความแขง็มแีนวโน้มที่ใกล้เคยีงกบัทองเหลืองหล่อ CuZn30 ก่อนอบ ผลการทดสอบค่าความสามารถในการรบัแรงกระแทกของ
ทองเหลอืงหล่อ CuZn30 ก่อนอบมคี่า 20.32 J เมื่อให้ความร้อนที่ช่วงเวลา 15 นาทแีละ 30 นาท ีที่อุณหภูม ิ500 องศาเซลเซียส 600 องศา
เซลเซยีสและ 700 องศาเซลเซยีสตามลาํดบั ไดค้่า 22.98 Jและ30.59 J  29.1 Jและ28.46 J 31.3 Jและ28.84 J พบว่าทองเหลอืงหล่อ CuZn30 ที่
ผ่านการอบ มคี่าความสามารถในการรบัแรงกระแทกเพิม่ขึน้มากกว่าทีไ่ม่ผ่านการอบ จากการตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคพบว่าโครงสรา้งก่อนการ
อบเกดิความต่างส่วนผสมเคมขีองเนื้อโลหะ (Coring effect) ขึน้ เมือ่นํามาใหค้วามรอ้นทีช่่วงเวลา 15 นาท ีและ 30 นาท ีทีอุ่ณหภูม ิ500 องศา
เซลเซยีส 600 องศาเซลเซยีส 700 องศาเซลเซยีส ตามลําดบั อุณหภมูดิงักล่าวเป็นการเกดิผลกึใหม่(recrystallization) โดยกลุ่มของเกรนทีเ่กดิขึน้
ใหม่จะไม่มพีลงังานความเครยีดหลงเหลอือยู่ และรูปร่างของเกรนกจ็ะมลีกัษณะเท่ากนัเกอืบทุกดา้น เมือ่เพิม่เวลามากขึน้ในขณะทีม่กีารเกดิผลกึ
ใหมส่มบตัทิางกลของโลหะกจ็ะเปลีย่นแปลงตามไปดว้ยนัน่คอืโลหะจะอ่อนตวัลง และความเหนียวจะเพิม่ขึน้ ซึ่งการเปลีย่นแปลงสมบตัทิางกลนี้จะ
เกดิขึน้มากหรอืน้อยจะขึน้อยู่กบัเวลาและอุณหภมู ิ

คาํสาํคญั:  ทองเหลอืงหล่อ อทิธพิลทางความรอ้น การเกดิผลกึใหม ่

Abstract 

This research aims to study the effects of heat on mechanical properties and microstructures of CuZn30 cast brass after 

heat processing whether be different or not. The finding important factors of this experiment were the optimum of time and temperature 

for the heat processing. The methodology was done by heating each of the CuZn30 cast brass in the durations of 15 or 30 min for the 

varying temperatures of 500, 600 or 700 °C. After heat processing, the work piece was let to cool down in the room temperature. The 

mechanical properties for the hardness and impact tests and the microstructures were examined. The hardness testing of CuZn30 cast 

brass showed that it was 46.18 HRB before heat processing. After heat processing in the durations of 15 and 30 min for the 

temperature of 500°C showed 53.78 and 53.5 HRB, respectively, for the temperature of 600°C showed 54.4 and 54.68 HRB, 

respectively, and for the temperature of 700°C showed 45.42 and 46.82 HRB, respectively. These were found that the hardness of 

CuZn30 cast brass for the temperature of 700°C was nearly to the one before heat processing. The impact testing found that it was 

20.32 J before heat processing. After heat processing in the durations of 15 and 30 min for the temperature of 500°C, it was 22.98 and 

30.59 J, respectively. For the temperature of 600°C, it showed 29.1 and 28.46 J, respectively. For the temperature of 700°C, it showed 
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31.3 and 28.84 J, respectively. These result showed that the impact ability of CuZn30 cast brass increased after heat processing. The 

microstructure examining found that the coring effect in CuZn30 cast brass occurred before heat processing. After heat processing in 

the duration of 15 or 30 min for the temperature of 500, 600 or 700°C which are the recrystallization temperatures, the new grain groups 

had no residual stress energy and the grain shape was almost the same size for all sides. When adding time the recrystallization 

occurred, there were metal mechanical properties changing that were the metal was weak and the sticky was increase. These changing 

were more or less occurred depending on the time and temperature.  
Keywords:  Cast brass CuZn30  Influence of heat  Recrystallization 

1. บทนํา
ทองแดงผสม (Copper Alloy) เป็นโลหะผสมทีม่ปีระโยชน์ทาง

วศิวกรรมอย่างมากเนื่องจากโลหะทองแดงผสม เป็นวสัดุตวันําทีด่ที ัง้
ความรอ้นและไฟฟ้า [1] กรรมวธิกีารผลติชิ้นงานโลหะโดยทัว่ไปมกั
กระทําเป็น 2 ข ัน้คอื ข ัน้ขึน้รูปหยาบ (Primary working processes) 

เป็นการขึน้รูปโดยการหล่อหลอมใหเ้ป็นแท่ง (Ingot) แท่งโลหะทีผ่่าน
การขึน้รปูหยาบจะมโีครงสรา้งเกรนโตและสมํ่าเสมออาจจะมรีูพรุนหรอื
โพรงหดตวั ทําใหช้ิ้นงานโลหะมจุีดอ่อนไมเ่หมาะทีจ่ะรบัแรงมากๆ จงึ
ต้องกําจัดหรือทําลายจุดอ่อนเหล่านี้ ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการนํา
ชิ้นงานโลหะนัน้ไปทําการขึ้นรูปขัน้ที่สอง (Secondary working 

processes) โดยการใชแ้รงกระทาํกบัโลหะ เพือ่ใหไ้ดร้ปูร่างและขนาดที่
ใกลเ้คยีงกบัทีต่อ้งการ [2] การเปลีย่นรปูอย่างถาวรของโลหะทีอุ่ณหภูมิ
ตํ่าจะทาํใหข้นาดโครงสรา้งจุลภาคเปลีย่นแปลงไปและรวมถงึสมบตัอิกี
หลายอย่างก็เกดิการเปลีย่นแปลงไปดว้ย โครงสรา้งและสมบตัต่ิางๆที่
เปลีย่นแปลงไปนี้สามารถกลบัคนืมาไดโ้ดยใชค้วามรอ้นในการปรบัปรุง 
(heat treatment) ซึ่งบ่อยครัง้จะเรยีกกระบวนการนี้ว่า การอบอ่อน 

(annealing) การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัโลหะในกระบวนการอบอ่อน
นัน้ประกอบไปด้วย การคืนตัว (recovery) การเกิดผลึกใหม ่
(recrystallization) และการเตบิโตของเกรน (grain growth) [3, 4] ดงั
แสดงในรูปที ่ 1 แสดงถงึความสมัพนัธ์ของพฤตกิรรมการอบอ่อนของ
ทองเหลอืง 

รปูที ่1 อทิธพิลของอุณหภมูกิารอบอ่อนทีม่ต่ีอความเคน้แรงดงึสงูสุด
และความเหนียวของทองเหลอืง [3] 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงทําให้เกิดแนวคิดการปรับปรุงเนื้ อ
โลหะทองแดงผสมดว้ยความร้อน เพื่อศกึษาอิทธพิลทางความรอ้นที่มี
ผลต่อสมบตัทิางกลและโครงสรา้งจุลภาคของทองเหลอืงหล่อ CuZn30 

หลงัผ่านกระบวนการทางความรอ้นจะมคีวามแตกต่างกนัอย่างไรโดย
การเลอืกระดบัอุณหภมูแิละเวลาทีเ่หมาะสม ซึ่งไดเ้ลอืกทองแดงผสมที่
ใช้งานอย่างกว้างขวาง และมีขายอยู่ตามท้องตลาดทัว่ๆไป คือ 
ทองเหลอืงหล่อ CuZn30 ซึ่งกระบวนการดงักล่าวนี้จะมผีลทําใหส้มบตัิ
ทางกลด้านความแขง็ ความสามารถรบัแรงกระแทก และโครงสร้าง
จุลภาค เปลีย่นแปลงไปอย่างไร 

2. วตัถปุระสงค์
เพื่อศกึษาอุณหภูมทิางความร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสมบตัิทางกล

ของทองเหลอืงหล่อ และเพื่อศกึษาโครงสร้างจุลภาคของทองเหลอืง
หล่อเมือ่ผ่านกระบวนการทางความรอ้น 

3. วิธีการดาํเนินงาน 

1. จดัเตรยีมวสัดุทีใ่ชใ้นการทดสอบคอื ทองเหลอืงหล่อ CuZn30

ดงัแสดงในรปูที ่2 

รปูที ่2 ชิน้งานทองเหลอืงหลอ่ CuZn30 

2. นําทองเหลอืงหล่อ CuZn30 ไปกลงึและกดัดว้ยเครือ่งจกัรกล ให้
ได้ตามขนาดที่กําหนดไว้คือ กว้าง 10 มลิลิเมตร ยาว 55 มลิลิเมตร 
หนา 10 มลิลเิมตร และทาํการบากร่องวขีนาดมุม 45 องศา ตรงบรเิวณ
กึ่งกลางของชิ้นทดสอบให้มีความลึกเท่ากบั 2 มิลลิเมตร (ตาม
มาตรฐานการทดสอบแบบชาร์ปี ASTM E23) ดงัแสดงในรูปที ่ 3 

จาํนวน 30 ชิน้ 
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รปูที ่3 ชิน้งานทดสอบสมบตัทิางกล [5] 

3. ทําการทดสอบค่าความแขง็ ด้วยเครื่องรอคเวลล์ (Rockwell

Hardness Test; HRB) ตามมาตรฐาน ASTM E18 และความสามารถ
ในการรบัแรงกระแทกของทองเหลอืงหล่อ CuZn30 ที่ไม่ผ่านการอบ 
จาํนวนอย่างละ 5 ชิน้ทดสอบ 

4. นําชิ้นงานทีเ่ตรยีมไว้ ใส่ลงไปในเตาอบชุบ รุ่น KS 80 ยีห่้อ
Linn High Therm ดงัแสดงในรปูที4่ ทีอุ่ณหภูม ิ500๐C ± 20๐C, 600๐C 

± 20๐C และ 700๐C ± 20๐C เป็นเวลา 15 นาท ีและ 30 นาท ีหลงัจาก
นัน้ปล่อยใหเ้ยน็ตวัในอากาศ โดยใชช้ิ้นงานทดสอบจาํนวน 5 ชิ้น ต่อ 1 

อุณหภมูทิดสอบ 

5. นําทองเหลอืงหล่อ CuZn30 หลงัผ่านกระบวนการเพิม่อุณหภูมิ
ทางความร้อน ใช้ในการทดสอบแรงกระแทก และวดัความแข็ง แล้ว
บนัทกึค่าไว ้และนําไปตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
แบบใชแ้สง (OM) ทีก่าํลงัขยาย 500 เท่า 

รปูที ่4 เตาอบชิน้งาน 

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากผลการทดสอบค่าความแขง็และค่าความสามารถในการรบัแรง

กระแทกของทองเหลอืงหล่อ CuZn30 ที่ไม่ผ่านการอบมคี่าความแขง็ 
46.18 HRB และไดค้่าความสามารถในการรบัแรงกระแทก 20.32 J 
เมื่ออบให้ความร้อนและปล่อยให้เย็นตัวในอากาศจะเห็นได้ว่า
ทองเหลอืงหล่อ CuZn30 ทีอ่บใหค้วามรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ500๐C เวลา 15 
นาท ีและ 30 นาท ีมคี่าความแขง็เฉลี่ย 53.78 HRB และ 53.5 HRB 

ตามลําดบั ค่าความสามารถในการรบัแรงกระแทกเฉลีย่ 22.98 J และ 
30.59 J ตามลําดบั จากนัน้ทําการอบทองเหลอืงหล่อ CuZn30 โดยให้
ความรอ้นทีอุ่ณหภมู ิ600๐C เวลา 15 นาท ีและ 30 นาท ีมคี่าความแขง็
เฉลีย่ 54.4 HRB และ 54.68 HRB ตามลําดบั ค่าความสามารถในการ
รบัแรงกระแทกเฉลี่ย  29.1 J และ 28.46 J ตามลําดบั จากนัน้อบ
ทองเหลอืงหล่อ CuZn30 ใหค้วามรอ้นทีอุ่ณหภมู ิ700๐C เวลา 15 นาท ี
และ 30 นาที มคี่าความแข็งเฉลี่ย 45.42 HRB และ 46.82 HRB 

ตามลาํดบั ไดค้่าความสามารถในการรบัแรงกระแทกเฉลีย่ 31.3 J และ 

28.84 J ตามลําดบั ดงัแสดงในรูปที่ 5 และ 6 พบว่าที่อุณหภูม ิ700
องศาเซลเซียส ค่าความแขง็มแีนวโน้มที่ใกล้เคยีงกบัทองเหลอืงหล่อ 
CuZn30 ก่อนอบ และทองเหลืองหล่อ CuZn30 ที่ผ่านการอบ มีค่า
ความสามารถในการรบัแรงกระแทกเพิม่ขึน้มากกว่าทีไ่มผ่่านการอบ 

รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหว่างคา่ความแขง็กบัอุณหภมูกิารอบ ทีเ่วลา15 
นาทแีละ30 นาท ีทองเหลอืงหล่อ CuZn30 

รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความสามารถรบัแรงกระแทกกบั
อุณหภมูกิารอบ ทีเ่วลา15 นาทแีละ30 นาท ีทองเหลอืงหล่อ CuZn30 

 ทองเหลอืงหล่อ CuZn30 มสี่วนผสมทางเคม ี68.5-71.5 %Cu, 25-

30%Zn, 1.0%Ni, 0.3%Fe, 0.4%Sn, 0.07%Pb, 0.25%Sb [2] ซึ่ง
อิทธพิลของสงักะส ี(Zn) ในโลหะผสมชนิดนี้ทําให้เนื้อโลหะมคีวาม
แขง็แรงเพิม่ขึน้ จากแผนภาพสมดุลทองแดง(Cu) – สงักะส ี(Zn) รูปที ่
7 จะเหน็ไดว้่าสงักะส ี(Zn) สามารถละลายในทองแดงไดม้ากถงึ 32.5 

% ที ่900 ๐C สภาวะการละลายจะทําใหเ้กดิสารละลายของแขง็ของ
สงักะสใีนทองแดงที่เรยีกว่า α-phase ที่เป็นโครงสร้างของเนื้อโลหะ
หลกัๆ ในทองเหลอืง 
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รปูที ่7 Cu-Zn phase diagrams [5-7] 

จากโครงสร้างจุลภาคโลหะผสมที่มสีภาวะเป็นสารละลาย
ของแขง็เมือ่ทาํการขึน้รปูดว้ยการหล่อ โครงสรา้งจุลภาคของเนื้อโลหะที่
เกดิขึ้นหลงัการแขง็ตวัที่ยงัไม่ผ่านการอบ จะมลีกัษณะทีม่องเห็นจาก
กลอ้งจุลทรรศน์ดงัรูปที ่ 8 ในรูปแบบทีเ่กดิความต่างส่วนผสมทางเคมี
ของโครงสร้างที่เกดิจากกลไกการแขง็ตัวที่เป็น dendritic structure 

ของเนื้อโลหะที่เรยีกว่า Coring effect [8-9] เมือ่อุณหภูมอิบขึ้นเป็น 
500๐C เวลาอบ 15 นาท ีการแพร่ของอะตอมจะเกดิไดง้่ายมากขึน้จน
ทําให ้α-phase ในบรเิวณขอบเกรนมปีรมิาณทองแดงละลายปนอยู่ใน
ปรมิาณมากขึ้นมผีลทําให้ α-phase แพร่ออกมาจบัตวัรวมกนัจนมี
ขนาดใหญ่ขึ้น แต่เมื่อเพิม่เวลาในการอบเป็น 30 นาท ีจะทําให ้ α-

phase กลายเป็นเม็ดขนาดเล็กกระจายอยู่ภายในเกรนทําให้ได้
โครงสรา้งของเกรนทีล่ะเอยีดและสมํ่าเสมอส่งผลทําใหไ้ดส้มบตัทิางกล
ในดา้นความแขง็เพิม่ขึน้ดงัรูปที ่9 เมือ่อุณหภูมอิบเพิม่สูงขึน้เป็น 600๐

C เวลาอบ 15 นาท ีα-phase ยงัคงเป็นเมด็ขนาดเล็กกระจายอยู่
ภายในเกรนทาํใหไ้ดโ้ครงสรา้งของเกรนทีล่ะเอยีดและสมํ่าเสมอ จากผล
ของการละลายของทองแดงใน α-phase ที่เพิ่มขึ้น ทําให้เกรนที่
ละเอยีดมกีารเคลื่อนทีร่วมตวักนัและมกีารจดัเรยีงตวักนัทัว่ทัง้ผวิของ
เนื้อโลหะ เมื่อเพิ่มเวลาในการอบเป็น 30 นาที มีการละลายของ
ทองแดงใน α-phase ทีเ่พิม่ขึน้ทําใหเ้กรนรวมตวัมขีนาดใหญ่ขึน้ดงัรูป
ที ่10 เมือ่อบทีอุ่ณหภูม ิ700๐C เป็นเวลา 15 นาท ีและ 30 นาท ีจะทํา
ให ้ α-phase กลายเป็นเมด็ขนาดใหญ่ขึน้ ส่งผลใหค้่าความแขง็ลดลง
และค่าความสามารถในการรบัแรงกระแทกเพิม่ขึน้ เนื่องจากเนื้อโลหะ
ไดร้บัความรอ้นทีอุ่ณหภมูสิงูและใชเ้วลาในการอบนาน ทาํใหก้ารละลาย
ของทองแดงใน α-phase ทีเ่พิม่ขึน้ ทําใหเ้กรนขนาดเลก็เคลื่อนเขา้จบั
รวมกบัเกรนใหญ่ เกดิการเตบิโตของเกรน (grain growth) ดงัแสดงใน
รปูที ่11 

รปูที ่8 โครงสรา้งจุลภาคของทองเหลอืงหล่อ CuZn30 ก่อนอบที่
กาํลงัขยาย 500 เท่า 

รปูที ่9 โครงสรา้งจุลภาคของทองเหลอืงหลอ่อบอุณหภมู ิ500๐C เวลา 
15 นาท(ีซา้ย)และ 30 นาท(ีขวา) ทีก่าํลงัขยาย 500 เท่า 

รปูที ่10 โครงสรา้งจุลภาคของทองเหลอืงหลอ่อบอุณหภมู ิ600๐C เวลา 
15 นาท(ีซา้ย)และ 30 นาท(ีขวา) ทีก่าํลงัขยาย 500 เท่า 

รปูที ่11 โครงสรา้งจุลภาคของทองเหลอืงหลอ่อบอุณหภมู ิ700๐C เวลา 
15 นาท(ีซา้ย)และ 30 นาท(ีขวา) ทีก่าํลงัขยาย 500 เท่า 

5. สรปุผลการดาํเนินงาน
1. อุณหภูมแิละเวลาส่งผลต่อสมบตัทิางกลและโครงสรา้งจุลภาค

ของทองเหลอืงหล่อ CuZn30 

2. อุณหภมูเิกดิผลกึใหมจ่ะเปลีย่นไปตามเวลาทีใ่ชใ้นการอบ ถ้าใช้
เวลาในการอบมาก อุณหภมูเิกดิผลกึใหมจ่ะลดลง และใชเ้วลาในการอบ
น้อย อุณหภมูเิกดิผลกึใหมจ่ะเพิม่ขึน้ 

3. เวลาที่ใช้ในการอบยิ่งใช้เวลาในการอบนานจะทําให้เกิดการ
เตบิโตของเกรน มเีกรนหยาบกว่าใชเ้วลาอบน้อย 
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การศึกษาแรงดดัโค้งของผิวเคลือบเหลก็กล้าคารบ์อน เกรด SS 400 ด้วยเทคนิคการกวนเคลือบผิว
ด้วยแรงเสียดทาน 

The Investigation Bending of SS 400 Carbon Steel on Friction Stir Coating Technique 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ศกึษาการเคลอืบผวิเหลก็ เกรด SS 400 ดว้ยกรรมวธิกีารกวนเสยีดทาน โดยใชว้สัดุเคลอืบเป็นอะลมูเินียม AA 1100 ทีส่่งผล

ต่อการรบัแรงดดัโคง้ ตวัแปรในการทดลองนี้ ไดแ้ก่ ความเรว็รอบ 2720, 3500 และ 5440 รอบต่อนาท ีและความเรว็เดนิที ่30, 45 และ 60 มลิลเิมตร
ต่อนาท ีผลการวจิยัพบว่าผวิรอยเคลอืบในทุกสภาวะของการทดลองประสานกนัด ีโดยสภาวะทีส่ามารถรบัแรงดดัโคง้เฉลีย่สูงสุด ความเรว็รอบที ่
5440 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิ 30 มลิลเิมตรต่อนาท ีสามารถรบัแรงดดัเฉลีย่ได ้4770 N/mm2 จากการทดสอบแรงดดัแบบดา้นหน้ารอยเคลอืบผวิ 
ในขณะทีก่ารทดสอบการรบัแรงดดัแบบดา้นหลงัรอยเคลอืบผวิสามารถรบัแรงดดัเฉลีย่ได้น้อยสุด มคี่าที ่3490 N/mm2 จากความเรว็รอบที ่2720 
รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิ 45 มลิลเิมตรต่อนาท ีอทิธพิลของความเรว็รอบและความเรว็เดนิส่งผลต่อค่าแรงดดัโคง้ทีแ่ตกต่างกนั ท าให้อะลูมเินียมที่
เป็นวสัดุเคลอืบเกดิสภาวะพลาสติกเกดิการอ่อนตวัตามความรอ้นที่เกดิจากการเสยีดทาน น าไปสู่ความสามารถในการรบัแรงดดัโค้งของเคลอืบ
ผวิชิน้งานแตกต่างเช่นกนั ผลการวเิคราะหค์่าการดดัโคง้พบว่าค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ R2 มคี่า 92.58 เปอรเ์ซน็ต์ 

ค าส าคญั:  การกวนเคลอืบผวิดว้ยแรงเสยีดทาน แรงดดัโคง้ เหลก็กลา้คารบ์อน เกรด SS 400 อะลมูเินียม เกรด AA1100 

Abstract 
This research studied the friction stir coating of SS 400 carbon steel, in which AA1100 aluminum alloy was used as a 

coating material on the surface of the substrates affecting the bending properties. The parameters were the rotation speed at 2720, 
3500, and 5440 rpm, and coating speed at 30, 45, and 60 mm/sec. According to the results, all of the physical characteristic conditions 
for friction stir coating were in good adhesion, which the average maximum resistance bending strength was from the rotation speed at 
5440 rpm and coating speed at 30 mm/min. With such condition, the specimen can bear the average bending strength up to 4770 
N/mm2 from face-bending tested. While root-bending tests showed the minimum average bending strength at 3490 N/mm2 from rotation 
speed at 2270 rpm and coating speed at 45 mm/min. The influence of different rotation and coating speeds affects different bending 
properties. This causes the AA1100 aluminum alloy as the coating material to form a plastic deformation that will be softened by heat 
caused by friction. This leads to the ability to withstand the different bending strengths of the sample workpiece as well. The analysis 
results showed that the decision coefficient R2 was 92.58 percent.  

Keywords:  Friction Stir Coating, Bending, SS 400 Carbon Steel, AA 1100 Aluminum Alloy. 

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

108



1. บทน า
      ปัจจุบันประเทศไทยมีขีดความสามารถในการพัฒนาเชิง

อุตสาหกรรมการผลติ เพือ่ยกระดบัประเทศเขา้สู่ความเป็นอุตสาหกรรม
ทีม่คีวามเป็นสากลและมกีารใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการผลติ ทัง้กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ก็มกีารปรบัตัวด้วยการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้
สมยัใหม่เขา้มาช่วยในการผลติ กระบวนการเคลอืบผวิด้วยแรงเสยีด
ทาน (Friction Stir Coating) กเ็ป็นอกีเทคโนโลยใีหม่ทีถู่กศกึษาในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา [1-2] ซึ่งเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีความจ า เ ป็นในการ เคลือบผิวชิ้นงาน  ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอากาศยาน การเคลอืบผิว
ด้วยแรงเสียดทานเป็นการอาศยัการเสียดทานของผวิชิ้นงานเคลอืบ 
(Substrates) กบัผวิของวสัดุเคลอืบ (Materials Coating) จนเกดิการ
อ่อนตวัของวสัดุเคลอืบและเกาะตวับนผวิชิ้นงานเคลอืบ กระบวนการ
เคลอืบผวิดว้ยแรงเสยีดทานจะสรา้งเนื้อผวิเคลอืบใหมใ่หก้บัชิ้นงานและ
เพิม่สมบตัิของวสัดุได้ [3-4] เหล็กกล้าคาร์บอน เกรด SS 400 เป็น
เหล็กกล้าคาร์บอนที่มสี่วนผลสมของคาร์บอนที่ต ่า แต่มกัจะน ามาใช้
งานโดยทัว่ไปอยู่เสมอ เหลก็กลา้คารบ์อน เกรด SS 400 จะเกดิการกดั
กร่อนง่าย ความต้านทานต่อปฏิกิรยิาออกซิเดชัน่น้อย [5]  ดงันัน้
การศึกษาเทคเนิคใหม่ๆ เพื่อเคลือบผิวเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด SS 
400 จงึมคีวามน่าสนใจ อย่างไรก็ตามอะลูมเินียม เกรด AA 1100 ก็
เป็นวัสดุที่มีการใช้งานทัว่ไปในอุตสาหกรรม เนื่องจากน ้าหนักเบา 
(Light Materials)  มคีวามแขง็แรง (High Strength) ความต้านทานการ
กดัก่อนที่สูง (Resistant Corrosion) และมสีมบตัิการน าไฟฟ้าที่ด ี
(Good Electrical properties) [6] ซึ่งสมบตัเิหล่านี้ยงัไม่ปรากฏชดัเจน
ในเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด SS 400 ดงันัน้การผวิเคลอืบอะลูมเินียม 
เกรด AA 1100 ลงบนเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด SS 400 ด้วยเทคนิค
การเคลอืบผวิดว้ยแรงเสยีดทานจงึมคีวามน่าสนใจและทา้ทายและเป็น
ความรูใ้หมท่ีส่ามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นอุตสาหกรรมได้ 

จากค ากล่าวมาขา้งต้นจงึน าไปสู่การศกึษาวจิยัตวัแปรของ
ความเรว็หมุน (Rotation speed) และความเรว็เดนิ (Coating speed) 
จากการเคลอืบผวิดว้ยแรงเสยีดทานระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด 
SS 400 กบัอะลูมเินียม เกรด AA 1100 ผลการทดลองที่ได้จะศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการยดึตดิของผวิเคลอืบและความสามารถในการรบั
แรงดัดของผิวเคลือบ (Bending) ซึ่งผลที่ได้จะถูกวิเคราะห์ผลการ
ทดลองและสรุปผลต่อไป  

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
เพื่อหาศกึษาตวัแปรความเร็วหมุนและความเร็วเดนิทีแ่ตกต่างกนั

จากการกวนเคลอืบผิวด้วยแรงเสยีดทานระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน 
เกรด SS 400 ที่เป็นวสัดุฐาน กบัอะลูมเินียม เกรด AA 1100 ที่เป็น
วสัดุเคลอืบ ทีส่่งผลต่อความสามารถในการรบัแรงดดัโคง้ดา้นหน้าและ
ดา้นหลงัของผวิชิน้งานเคลอืบ  

3. วิธีการทดลองวิจยั
3.1 วสัดท่ีุใช้ในการทดลอง 
 เหล็กกล้าคาร์บอน เกรด SS 400 ถูกน ามาเป็นวสัดุฐานในการ
เคลือบผวิ มจีุดหลอมเหลวที่ 1494-1527 องศาเซลเซียส (Melting 
Point) ซึ่งมีส่วนผสมทางเคมีและสมบัติทางกล แสดงในตารางที่ 1 
ส าหรับอะลูมิเนียม เกรด AA 1100 ถูกน ามาเป็นวัสดุเคลือบจุด
หลอมเหลวที ่646 องศาเซลเซยีส มสี่วนผสมทางเคมแีละสมบตัทิางกล 
ดงัแสดงในตารางที ่2 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมแีละสมบตัิทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอน 
เกรด SS 400 [7] 

Materials 
(Wt%) 

C S P 
0.17 0.05 0.05 

Mechanical 
properties 

Yield 
point 

Tensile 
strength 

Elongation 
(%) 

274 435 36 

ตารางที ่2 ส่วนผสมทางเคมแีละสมบตัทิางกลของอะลมูเินียม เกรด AA 
1100 [8] 

Al Si Cu Mn Zn Fe 
99.0 0.95 0.05 0.05 0.10 0.95 

Yield point Tensile strength Elongation (%) 
74 110 12 

3.2 ขัน้ตอนการวิจยั 
 การเตรยีมชิ้นงานเคลอืบผวิจะเตรยีมเหลก็กลา้คาร์บอน เกรด SS 
400 เป็นชิ้นงานรูปทรงสี่เหลี่ยมผนืผ้า ขนาด 75x160x7 มลิลเิมตร 
(กว้างxยาวxสูง) และเตรยีมวสัดุเคลอืบอะลูมเินียม เกรด AA 1100 
ดว้ยชิ้นงานรูปทรงกระบอกที่ขนาดความโต 20 มลิลมิเตร และขนาด
ความยาว 120 มลิลเิมตร ตามล าดบั จากนัน้จบัชิ้นงานใหแ้น่นและจบั
ยดึวสัดุเคลอืบอะลมูเินียม เกรด AA 1100 กบัเครื่องกดัแนวตัง้ (Milling 
Machin)  ที่ประยุกต์เป็นเครื่องกวนเคลือบผิวด้วยแรงเสียดทาน 
ส าหรบัตวัแปรที่ถูกก าหนดในการทดลองนี้  จะประกอบด้วยความเร็ว
หมุนกวนและความเร็วเดนิกวนที่แตกต่างกนั ซึ่งก าหนดมาจากการ
ทดลองเบือ้งตน้ทีไ่ดศ้กึษาก่อนหน้านี้ และน ามาก าหนดในการทดลองนี้ 
ดงัแสดงในตารางที ่3  

ตารางที่ 3 ตัวแปรส าหรับกวนเคลือบผิวด้วยแรงเสียดทานของ
เหลก็กลา้คารบ์อน เกรด SS 400   

ต วแปรในการทดลอง  ั               ระด บ    ั  
ความเร วหม น       ็    ุ กวน (รอบต อนาท )     ่     ี 2720 3500 5440 
ความเร วเด น       ็    ิ กวน (ม ลล เมตรต อนาท )   ิ   ิ    ่     ี 30 45 60 
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ขัน้ตอนการกวนเคลอืบผวิด้วยแรงเสยีดทานเริม่จากการปรบัมุม
เอียงที่จบัยดึวสัดุกวนอะลูมเินียม เกรด AA 1100 ด้วยมุม 3 องศา 
จากนัน้ออกแรงกดใหว้สัดุเคลอืบอะลูมเินียม เกรด AA 1100 สมัผสักบั
ผวิชิ้นงานเหลก็กลา้คาร์บอน เกรด SS 400 จนเกดิความรอ้นจากการ
เสยีดทานระหว่างผวิของวสัดุทัง้สองชนิด และรกัษาเวลาไว ้30 วนิาท ี
เพือ่ใหว้สัดุเคลอืบเกดิการอ่อนตวัและใหค้วามรอ้นทีเ่กดิขึน้กระจายตวั
ทัว่บรเิวณผวิรอยกวน แลว้ควบคุมความเรว็เดนิกวนและระยะกดลกึให้
สมัพนัธ์กนั อะลูมเินียมจะเปลีย่นสถานะไปสู่สภาวะพลาสตกิ (Plastic 
deformation) ควบคุมระยะกดลึกให้สม ่าเสมอ จนสิ้นสุดผิวรอยกวน
เคลอืบและรกัษาเวลาไว้อกี 30 วนิาท ีเพื่อให้บรเิวณรอยกวนเคลอืบ
ผวิชิ้นงานเกดิความสม ่าเสมอของรอยกวน แลว้จงึดงึวสัดุเคลอืบออก
จากผวิของวสัดุฐาน อย่างไรกต็ามการกวนเคลอืบผวิเหลก็กลา้คาร์บอน 
เกรด SS 400 โดยใชว้สัดุเคลอืบเป็นอะลูมเินียม เกรด AA 1100 จะ
กวนเพยีงแนวกวนเดยีวต่อการทดลอง ดงัแสดงในรปูที ่1 

รปูที ่1 กวนเคลอืบผวิดว้ยแรงเสยีดทานระหว่างเหลก็กลา้คารบ์อน 
เกรด SS 400 กบัอะลมูเินียม เกรด AA 1100 

3.3 การทดสอบการดดัโค้ง 
 การทดสอบการดดัโคง้จะเตรยีมชิน้งานรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ขนาด 
150x20x8 มลิลเิมตร (กวา้งxยาวxความหนาขิน้งานหลงัการเคลอืบผวิ) 
ชิ้นงานถูกเตรียมตามมาตรฐาน ASTM E290-14 [9] ทดสอบที่
อุณหภมูหิอ้ง ดงัแสดงในรปูที ่2 

รปูที ่3 การทดสอบการดดัโคง้ของเหลก็กลา้คารบ์อน เกรด SS 400 
กบัวสัดุเคลอืบอะลมูเินียม เกรด AA 1100 ทีผ่่านการเคลอืบผวิดว้ยแรง

เสยีดทาน 

4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการทดสอบการดดัโค้ง 
 รูปที ่4 แสดงการทดสอบแรงดดัโคง้บรเิวณที่ผวิเคลอืบผวิพบว่า
การยดึตดิของเนื้องานประสานยดึกนัด ีไมพ่บลกัษณะของรอยแตกหรอื
เนื้อทีเ่คลอืบไม่ประสานกนั จากการทดลองวเิคราะห์ไดว้่าความรอ้นที่
เกดิขึ้นระหว่างการเสยีดทานนัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัของความเรว็รอบและ
ความเรว็เดนิกวน ดงันัน้ผลการยดึตดิหลงัจากการเสยีดทานส่งผลมา
จากความร้อนที่เกิดขึ้นขณะเสียดทาน และพบว่าค่าความเร็วรอบที ่
5440 รอบต่อนาท ีมแีนวโน้มให้ค่าแรงดดัโค้งที่ดีกว่าความเร็วรอบที ่
2720 รอบต่อนาท ีในขณะที่พิจารณาความเร็วเดนิที่ต ่ามแีนวโน้มให้
ค่าแรงดดัโคง้ทีด่กีว่า ความเรว็เดนิสูงเช่นกนั อธบิายไดจ้าก ความเร็ว
รอบที่ 5440 รอบต่อนาที และความเร็วเดินที่ 30 มลิลิเมตรต่อนาท ี
สามารถรบัแรงดดัโค้งที่กระท าเฉลี่ยได้มากสุด คือ 4770 N/mm2 
ในทางตรงกนัขา้มความสามารถรบัแรงดดัโคง้ทีก่ระท าเฉลีย่น้อยสุด คอื 
3490 N/mm2 จากความเรว็รอบที ่2720 รอบต่อนาท ีและความเรว็เดนิ 
45 มิลลิเมตรต่อนาที ซึ่งความร้อนจากการเสียดทานส่งผลต่อการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งจุลภาคบรเิวณผวิรอยเคลอืบ น าสู่สมบตัทิางดา้น
แรงดดัทีแ่ตกต่างกนั 

รปูที ่4 กราฟความสมัพนัธข์องแรงดดัโคง้ ความเรว็รอบและความเรว็
เดนิกวนจากการทดสอบการดดัโคง้ดา้นหน้า 

นอกจากนัน้ เมื่อพิจารณาการทดสอบแรงดดัโค้งด้านหลัง
แสดงให้เห็นว่าผลของความสามารถรับแรงดัดโค้งน้อยกว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการทดสอบการดดัโคง้ดา้นหน้า เนื่องจากการทดสอบ
แรงดดัโคง้ดา้นหลงัท าใหผ้วิรอยเคลอืบรบัแรงแบบกด (Compressive) 
แต่การทดสอบการดัดโค้งด้านหน้าชิ้นงานทดสอบรับแรงแบบดึง 
(Torsion) ส่งผลใหค้วามสามารถรบัแรงดดัโคง้ของผวิรอยเคลอืบดกีว่า 
อย่างไรก็ตามผลการทดลองไปในท านองเดยีวกบัการทดสอบการดดั
โคง้ดา้นหน้า พบว่าค่าความเรว็รอบในการหมนุเคลอืบผวิชิน้งานทีส่งู มี
แน้วโน้มที่ท าให้แรงดัดโค้งที่ดี ในขณะที่ความเร็วรอบในการหมุน
เคลอืบผวิชิ้นงานที่ต ่า น าไปสู่ความสามารถรบัแรงดดัโคง้น้อยเช่นกนั 
แต่เป็นทีส่งัเกตุได้ว่าความเร็วเดนิสูงส่งผลทีด่ต่ีอการรบัแรงดดัโค้งได้
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ความเรว็เคลือบ (รอบ/นาที) 

30 มลิลเิมตรต่อนาท ี
45 มลิลเิมตรต่อนาท ี
60 มลิลเิมตรต่อนาท ี
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ดกีว่าความเรว็เดนิต ่า เนื่องจากความรอ้นสะสมมากกว่าความเร็วเดนิ
ต ่า น าไปสู่ผิวรอยเคลือบที่เปราะและรบัแรงดดัโค้งด้านหลงัได้ไม่ด ี
อธบิายได้จาก ความเรว็รอบที ่5440 รอบต่อนาท ีและความเร็วเดนิที ่
60 มิลลิเมตรต่อนาที สามารถรับแรงดัดโค้งกระท าเฉลี่ยที่  4650 
N/mm2 ในทางตรงกนัขา้มความสามารถรบัแรงดดัโค้งที่กระท าเฉลี่ย
น้อยสุด คอื 3620 N/mm2 จากความเรว็รอบที ่2720 รอบต่อนาท ีและ
ความเรว็เดนิ 30 มลิลเิมตรต่อนาท ีดงัแสดงในรปูที ่5 

รปูที ่5 กราฟความสมัพนัธข์องแรงดดัโคง้ ความเรว็รอบและความเรว็
เดนิกวนจากการทดสอบการดดัโคง้ดา้นหลงั 

4.2 ลกัษณะทางกายภาพของผิวเคลือบหลงัการดดัโค้ง 
 การพจิารณาลกัษณะทางกายภาพของผวิรอยเคลอืบระหว่างวสัดุ
เคลอืบอะลูมเินียม เกรด AA 1100 กบัเหล็กกลา้คาร์บอน เกรด SS 
400 หลงัจากการดดัโคง้แสดงให้เห็นว่าลกัษณะชิ้นงานที่ผ่านการดดั
โค้งด้านหลงัเกดิการหลุดของผวิรอยต่อมากกว่าการดดัโค้งด้านหน้า 
เนื่องจากเกดิจากพฤติกรรมการยืดหดตวัของแรงดดัที่กระท ากระผิว
รอยเคลอืบ โดยการดดัโค้งด้านหลงัจะเกดิการย่นของผิวรอยดดัโค้ง 
ในขณะที่การดดัโคง้ด้านหน้าจะเกดิการยดืของผวิรอยเคลอืบตามแรง
ในแนวแกนของการดดัโคง้ น าไปสู่การหลุดของผวิรอยเคลอืบของวสัดุ
เคลอืบอะลูมเินียม เกรด AA 1100 พจิารณาไดจ้ากลกัษณะผวิของชิ้น
กวนเคลอืบจากการทดสอบแรงดดัโคง้ของความเรว็รอบที ่2720 รอบ
ต่อนาท ีความเรว็เดนิกวน 30 มลิลเิมตรต่อนาท ี(รปูที ่6(ก-ข))  ส่งผลที่
ดต่ีอผวิยดึติดของชิ้นงานหลงัการเคลอืบมากกว่าที่ความเร็วเดนิกวน 
60 มลิลเิมตรต่อนาท ี (รูปที่ 6(จ-ฉ)) เนื่องจากความเร็วเดนิกวนทีต่ ่า 
ท าให้เกดิการสะสมของความร้อนที่ดกีว่าความเร็วเดนิกวนที่สูง [10] 
อย่างไรกต็าม การเดนิกวนทีช่า้เกนิไป อาจน าไปสู่การสะสมความรอ้น
ทีม่ากเกนิไป ส่งผลใหว้สัดุเคลอืบอะลมูเินียม เกรด AA 1100 เสยีรูปได้
ง่าย และอาจน าไปสู่สมบตัทิางดา้นความเปราะของผวิรอยเคลอืบของ
ชิน้งานได ้

รปูที ่6 แสดงลกัษณะผวิของชิน้กวนเคลอืบจากการทดสอบแรงดดัโคง้
ของความเรว็รอบที ่2720 รอบต่อนาท ี(ก-ข) 30 มลิลเิมตรต่อนาท ี         

(ค-ง) 45 มลิลเิมตรต่อนาท ีและ (จ-ฉ) 60 มลิลเิมตรต่อนาท ี 

รูปที ่7 แสดงลกัษณะผวิของชิ้นกวนเคลอืบจากการทดสอบ
แรงดดัโค้งของความเร็วรอบที่ 3500 รอบต่อนาที  ซึ่งผลการทดลอง
แสดงใหเ้หน็ไดช้ดัเจนว่าการดดัโคง้ดา้นหลงัของชิ้นงานกวนเคลอืบผวิ
ดว้ยแรงเสยีดทาน ส่งผลให้ผวิรอยเคลอืบแตก หลุดร่อนออกจากวสัดุ
ฐานเคลอืบ ดงัแสดงในรูปที่ 7 (ข ง และ ฉ) ตามล าดบั ปัจจยัเหล่านี้
ส่งผลมาจากตวัแปรในการทดลองทีแ่ตกต่างกนั 

รปูที ่7 แสดงลกัษณะผวิของชิน้กวนเคลอืบจากการทดสอบแรงดดัโคง้
ของความเรว็รอบที ่3500 รอบต่อนาท ี(ก-ข) 30 มลิลเิมตรต่อนาท ี         

(ค-ง) 45 มลิลเิมตรต่อนาท ีและ (จ-ฉ) 60 มลิลเิมตรต่อนาที
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ในขณะทีก่ารดดัโคง้ดา้นหน้าของความเรว็รอบที ่3500 รอบต่อ
นาท ี พบความสมบรูณ์ของชิน้งานหลงัการดดัโคง้ทีม่ากกว่าการดดัโคง้
ดา้นหลงั ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการทดลองก่อนหน้านี้ ดงัแสดงในรูปที ่7 
(ก ค และ จ) อย่างไรกต็ามจากการทดสอบแรงดดัโคง้ของความเรว็รอบ
ที่ 5440 รอบต่อนาท ีผวิชิ้นงานเคลอืบมกีารฉีกตวัออกจากวสัดุฐาน
เหล็กกล้าคาร์บอน เกรด SS 400 เช่นกนั นอกจากความร้อนที่สูง
เกนิไปแลว้ชนิดของวสัดุเคลอืบ ขนาดของวสัดุเคลอืบและการท าความ
สะอาดผวิรอยเคลอืบก็เป็นอกีสาเหตุทีท่ าให้ผวิรอยเคลอืบเกดิการฉีก
ตวัหลงัการทดสอบแรงดดัโคง้ [11] ดงัแสดงในรปูที ่8 

รปูที ่8 แสดงลกัษณะผวิของชิน้กวนเคลอืบจากการทดสอบแรงดดัโคง้
ของความเรว็รอบที ่5440 รอบต่อนาท ี(ก-ข) 30 มลิลเิมตรต่อนาท ี                        

(ค-ง) 45 มลิลเิมตรต่อนาท ีและ (จ-ฉ) 60 มลิลเิมตรต่อนาท ี

4.3 การวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 
 การวเิคราะห์คุณภาพของขอ้มลูน าขอ้มลูผลการทดลองแรงดดัโคง้
มาวิเคราะห์ เกี่ยวกบัคุณภาพของข้อมูลซึ่งวิเคราะห์ใน 3 ลักษณะ
พจิารณาการกระจายตวัของขอ้มูลว่ามกีารกระจายตวัของขอ้มูลแบบ
ปกติหรือไม่ ซึ่งจากการทดลองพบว่าข้อมูลของแรงดัดโค้งมีการ
กระจายตวัเป็นบรเิวณเสน้ตรง โดยไม่มหีลกัฐานใดมายนืยนัว่าขอ้มลูที่
ได้จากการทดลองไม่เป็นการกระจายแบบปกติ ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า 
ข้อมูลของแรงดดัโค้งมีการแจกแจงแบบปกติ จากนัน้พิจารณาการ
กระจายตัวของข้อมูลมีการกระจายตัวแบบสุ่มหรือไม่ ซึ่งจากการ
ทดลองพบว่าไม่พบความความผดิปกติของเส้นกราฟ เนื่องมาจากไม่
สามารถระบุหรอืคาดคะเนว่าขอ้มลูจะกระจายตวัในรูปแบบลกัษณะใด 
ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าข้อมูลของแรงดัดโค้งมีการกระจายตัวแบบสุ่ม 
สุดทา้ยพจิารณาขอ้มลูมคีวามผนัแปรสม ่าเสมอรอบค่าศูนย์หรอืไม่ ซึ่ง
จากการทดลองพบว่า ไม่มหีลกัฐานใดยนืยนัว่าลกัษณะการกระจายตวั
ของขอ้มลูไมอ่ยู่ในแนวเดยีวกนั ซึง่ท าใหค้วามผนัแปรไม่สม ่าเสมอรอบ

ค่าศูนย์ ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่าข้อมูลของแรงดัดโค้งมีความผันแปร
สม ่าเสมอรอบศนูย ์[12-13] ดงัแสดงในรปูที ่9 
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รปูที ่9 แสดงการวเิคราะหค์วามถูกตอ้งของตวัแบบการทดลอง 

ตารางที ่4 แสดงการวเิคราะหข์อ้มลูของความแปรปรวน พบว่า
อทิธพิลของปัจจยัทีส่่งผลต่อค่าแรงดดัโคง้ คอื ปัจจยัของความเรว็รอบ
และปัจจยัของความเรว็เดนิ ปัจจยัหลกัทัง้สองมอีิทธพิลต่อค่ค่าแรงดดั
โค้งอย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากมคี่า P-value น้อยกว่า 0.05 โดยมคี่า
สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ R2 คอื 92.58 เปอร์เซ็นต์ แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ทดลองนี้มคีวามเชือ่ม ัน่ทีส่ามารถควบคุมไดข้องตวัแปรในการทดลองที่
ระดบั 92.58 เปอรเ์ซน็ต์ 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนของความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความเรว็รอบและความเรว็เดนิ 
Analysis of Variance 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 
ความเร วรอบ       ็     2 558191 558191 279095     17.39    0.0 
ความเร วเด น       ็    ิ  2 2912313 291231

3 
145615
6 

90.74 0.0 

ความเร วรอบ       ็    *
ความเร วเด น       ็    ิ  

4 135031 135031 33758 2.10 0.0 

Error 18 288850 288850 16047 
Total 26 3894385 
S = 126.678   R-Sq = 92.58%   R-Sq (adj) = 89.29% 

เมื่อพจิารณาปัจจยัหลกัของปัจจยัความเรว็รอบและความเร็ว
เดนิจากรูปที่ 10 พบว่าเมื่อเพิม่ความเรว็รอบจากระดบัปัจจยัที ่2720 
รอบต่อนาท ีไปถงึ 5440 รอบต่อนาท ีท าใหค้่าแรงดดัโคง้เพิม่ขึน้ตาม
ไปด้วย แต่ปัจจยัของความเร็วเดินเมื่อยิ่งเพิม่ค่าระดบัปัจจยัจะท าให้
ค่าแรงดดัโคง้ลดลง ความเรว็เดนิที ่30 มลิลเิมตรต่อนาท ีมแีน้วโน้มให้
ค่าแรงดัดโค้งเหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ค่าแรงดัดโค้งมากที่สุดใน
การศกึษาครัง้นี้ แต่ค่าแรงดดัโคง้ทีต่ ่าสุดอยู่ที ่45 มลิลเิมตรต่อนาท ีท า

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) (ฉ) 
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ใหท้ราบว่าความเรว็เดนิหา้มเรว็เกนิไปและชา้เกนิไป เนื่องจากส่งผลต่อ
ค่าแรงดดัโคง้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

รปูที ่10 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างแรงดดัโคง้กบัความเรว็รอบและ
ความเรว็เดนิ 

เมือ่พจิารณาถงึอนัตรกริยิาระหว่างความเรว็รอบและความเรว็
เดินพบว่าการปรบัความเร็วรอบพร้อมกบัความเร็วเดินไม่ส่งผลต่อ
ค่าแรงดดัโค้ง ซึ่งสามารถดูได้จากค่าแรงดดัโค้งของความเร็วรอบที ่
2720 รอบต่อนาท ีโดยมคี่าความเรว็เดนิที่ 30 และ 60 มลิลเิมตรต่อ
นาท ีมคี่าแรงดดัโคง้ไมแ่ตกต่างกนั ดงัแสดงในรปูที ่11 

รปูที ่11 แสดงอนัตรกริยิาระหว่างค่าแรงดดัโคง้กบัความเรว็รอบและ
ความเรว็เดนิ 

5. สรปุ
ผลการศึกษาวิจัยตัวแปรจากการกวนเคลือบผิวเหล็กกล้า

คาร์บอน เกรด SS 400 จากการใชว้สัดุเคลอืบอะลูมเินียม เกรด AA 
1100 ของชิ้นงานหลงัการกวนเคลอืบผวิด้วยการเสียดทานแบบกวน 
ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 (1) ผลของการทดสอบการดดัโคง้ของผวิชิ้นงานหลงัการเคลอืบ
ผวิดว้ยวธิกีารกวนเสยีดทานแสดงใหเ้หน็ว่าแรงดดัโคง้ทีค่วามเรว็รอบที ่
5440 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิที ่30 มลิลเิมตรต่อนาท ีสามารถรบัแรง
ดดัโคง้ไดม้ากทีสุ่ด คอื 4770 N/mm2 และพบว่าความเรว็รอบที ่2720
ความเร็วเดนิที่ 45 มลิลเิมตรต่อนาท ีรบัแรงดดัที่น้อยที่สุด คอื 3490 
N/mm2 ตามล าดบั 

(2) ผลการทดสอบการดดัโคง้แสดงใหเ้หน็ว่าการดดัโคง้ดา้นหน้า
สามารถรบัแรงดดัโคง้ไดด้กีว่าการดดัโคง้ดา้นหลงั ซึ่งดดัโค้งดา้นหลงั
จะส่งผลใหผ้วิรอยเคลอืบฉกีขาดและแตกออกจากวสัดุฐานเคลอืบ 

(3) ผลการวเิคราะห์ค่าการดดัโคง้ตามปัจจยัต่างๆ แสดงใหเ้ห็น
ว่าค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ R2 เท่ากับ 92.58 เปอร์เซ็นต์ 
หมายความว่าความแปรผนัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในการทดลองวจิยันี้สามารถ
ควบคุมได้  (Controllable) เช่น ตัวแปรในการทดลอง เครื่องมือ 
อุปกรณ์หรือปัจจยัต่างๆ ที่ก าหนดให้คงที่ในการทดลองมคี่า 92.58 
เปอร์เซ็นต์ ในทางตรงกนัขา้ม ส่วนทีเ่หลอื 7.42 เปอร์เซ็นต์ เกดิจาก
ปัจจยัต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable) เช่น สภาพ
อากาศ ขอ้ผดิพลาดของเครือ่งจกัร เป็นตน้ ซึง่การออกแบบการทดลอง
ในงานวจิยันี้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันี้ไดร้บัการสนับสนุนเครื่องมอืวจิยัจากคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ซึ่งทางคณะผู้วิจ ัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ดว้ย 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ได้ศกึษาผลกระทบของแนวเชื่อมที่ได้จากกรรมวธิกีารเชื่อมทกิ โดยใช้แก๊สแอคทฟีเป็นแก๊สปกคลุม ท าการเชื่อมบนเหลก็กลา้

ไรส้นิมเกรด 304 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบไม่เตมิเนื้อเชื่อม (Autogeneous) โดยมตีวัแปรที่ศกึษา 2 ปัจจยั ได้แก่ กระแสเชื่อม 3 ระดบั คอื 130, 
140 และ 150 A และความเร็วเชื่อม 3 ระดับที่ 100, 150 และ 200 mm/min ภายหลังการเชื่อมน ามาศึกษาโครงสร้างมหภาค เพื่อหาตัวแปรที่
เหมาะสมทีสุ่ดไปใช้ในการท างาน ไดแ้ก่สดัส่วนการหลอมละลายลกึ (D/W) จากการทดลองพบว่า ทีค่่ากระแสเชื่อมเดยีวกนัเมื่อปรบัความเรว็ในการ
เดนิแนวเชื่อมใหเ้ร็วขึน้จะส่งผลใหแ้นวเชื่อมมรีูปร่างตื้นและแคบจงึท าให้ค่า D/W มแีนวโน้มลดลง เนื่องจากความลกึของแนวเชื่อมมคี่าลดลง ใน
ขณะเดยีวกนัที่ความเรว็เดนิแนวเชื่อมเดยีวกนั เมื่อปรบัเพิม่กระแสเชื่อมจะส่งผลใหท้ัง้ความกวา้งและความลกึของแนวเชื่อมเพิม่มากขึ้น แต่ความ
กวา้งทีเ่พิม่ขึน้มคี่ามากกว่าความลกึ จงึส่งผลใหค้่า D/W กลบัลดลง และค่าตวัแปรทีใ่หค้่า D/W สงูทีสุ่ดจากการทดลองได้แก่ ค่ากระแสเชื่อม 140 A 
และความเรว็เชื่อม 100 mm/min  ซึง่ใหค้่า D/W เฉลีย่ 0.62 
ค าส าคญั: การหลอมละลายลกึของแนวเชื่อม, ความเรว็เชื่อม, น็อตเซลิสองชัน้, กระแสเชื่อม 

Abstract 
This research studied the effect of welding currents and welding speeds on the welds obtained from the TIG welding process 

using active gas as a shield gas. The experiment used stainless steel 304 welded without any filler (Autogeneous). The parameters studied 
were 2 factors: 3 levels of welding current at 130, 140 and 150 A, 3 levels of welding speed at 100, 150 and 200 mm/min. After that, the 
samples were taken to study the macro structure and measure the weld penetration ratio (D/W). The experiment showed that at the same 
welding current, when apply faster welding speed, the weld shape would be shallow and narrow, so the D/W value tended to decrease 
because the depth of the weld was reduced. On the other hand, at the same welding speed, Increasing the welding current results in both 
the width and the depth of the weld to be increased. But the increased width is greater than the depth, therefore, the D/W values were 
reduced. The variables that gave the highest D/W value from the experiment were the current of 140 A and the welding speed of 100 
mm/min, which gave an average D/W value of 0.62. 
Keywords: weld penetration, welding speed, double shielded TIG, welding current 
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1. บทน า
กรรมวธิกีารเชื่อมโลหะโดยใชแ้ก๊สปกคลุมนับเป็นหนึ่งกรรมวธิหีลกั

ในงานอุตสาหกรรม แก๊สปกคลุมในงานเชื่อมมีหน้าที่หลายประการ 
ไดแ้ก่ ช่วยใหก้ารอารค์เสถยีร หลอมชิน้งานช่วยใหแ้นวเชื่อมมคีุณภาพ
โดยป้องกนัไม่ใหก้๊าซจากภายนอกของสู่บรเิวณบ่อหลอม [1] 
 กรรมวิธีการเชื่อมทิก (Tungsten Inert Gas) (รูปที่ 1) มกัใช้แก๊ส
อาร์กอนเป็นแก๊สปกคลุม กรรมวิธีการเชื่อมทิกสามารถเชื่อมได้ทัง้ 
เหลก็กลา้คารบ์อน เหลก็กลา้ไรส้นิม ตลอดจนโลหะนอกกลุ่มเหลก็ เช่น 
อะลูมเินียม ทองแดง นิกเกลิ ไทเทเนียม เป็นต้น อย่างไรก็ตามขอ้ดอ้ย
ของกรรมวิธีการเชื่อมทิกโดยใช้แก๊สอาร์กอนเป็นแก๊สปกคลุมคอืให้
สดัส่วนการหลอมละลายลกึทีต่ ่า (Depth / Width, D/W) ประมาณ 0.2 
 เพื่ อ เ ป็นการแก้ ปัญหาการหลอมละลายลึกที่ ต ่ าและ เพิ่ม
ประสทิธภิาพของกรรมวธิกีารเชื่อมทกิทีม่อียู่เดมิจงึไดม้กีารเปลีย่นแก๊ส
ปกคลุมจากแก๊สอาร์กอนเป็นแก๊สฮีเลียม และเปลี่ยนเป็นแก๊สผสม
ระหว่างแก๊สอาร์กอนกับแก๊สฮีเลียม (Ar+He) หรือผสมระหว่างแก๊ส
ฮีเลียมกบัแก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์ (He+CO2) [2] เนื่องจากค่าความ
ร้อนจ าเพาะของแก๊สฮีเลียมและคาร์บอนไดออกไซด์มคี่าสูงกว่าแก๊ส
อาร์กอน [3] ดงัรูปที่ 2 ซึ่งพบว่าผลจากการผสมแก๊สปกคลุมระหว่าง
แก๊สฮีเลียมและแก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์ ท าให้มคี่าสดัส่วนการหลอม
ละลายลกึเพิม่ขึน้เป็น 1.8 อย่างไรก็ตามพบว่าวธิกีารดงักล่าวส่งผลให้
ทงัสเตนอเิลก็โทรด เกดิการออกซไิดส์และเจอืปนลงไปในเนื้อเชื่อมได้
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการออกแบบน็อตเซิล 2 ชัน้
(Double nozzle) ขึน้มาใช้ในกรรมวธิกีารเชื่อมทกิแบบธรรมดา ภายใต้
ชื่อการเชื่อมทกิระบบแก๊สปกคลุมสองชัน้ (Double shielding gas) 

รปูที ่1 หลกัการเชื่อมทกิแบบธรรมดา [4] 

 ระบบแก๊สปกคลุม 2 ชัน้ (รูปที่ 3) จะมหีลกัการคล้ายกบัการเชื่อม
พลาสมา (รูปที่ 4) โดยที่การเชื่อมพลาสมาจะใช้แก๊สปกคลุมเป็นแก๊ส
อาร์กอน (Ar) ทัง้น็อตเซลิชัน้ในและชัน้นอกซึง่การเชื่อมพลาสมาก็เป็น
อกีกรรมวธิหีนึ่งที่ใหส้ดัส่วนการหลอมละลายลกึของแนวเชื่อมที่สงูกว่า
กรรมวธิกีารเชื่อมทกิจงึใช้เวลาในการเชื่อมน้อยกว่ากรรมวธิกีารเชื่อม
ทกิในขณะเดยีวกนัราคาตน้ทุนของเครื่องเชื่อมพลาสมามรีาคาทีสู่งกว่า
เครื่องเชื่อมทกิ ประมาณ 2-3 เท่า 
 หลักการของระบบแก๊สปกคลุมสองชัน้ น็อตเซิลชัน้ในจะใช้แก๊ส
เฉ่ือย (Inert gas) เป็นแก๊สปกคลุมเหมือนกรรมวธิีการเชื่อมทิกแบบ

ธรรมดา แต่จะใช้ในปรมิาณที่น้อยกว่าเดมิ ส าหรบัน็อตเซลิชัน้นอกถูก
ออกแบบเพื่อน ามาประกอบกบัปืนเชื่อม (Torch) ของเครื่องเชื่อมทิก 
เพื่อใช้แก๊สแอคทฟี (Active gas) เป็นแก๊สปกคลุมซึ่งจะใช้ในปรมิาณที่
สูงกว่าน็อตเซลิชัน้ใน ในอดตีกลุ่มนักวจิยั [5] [6] [7] ได้ศกึษาวจิยัโดย
การออกแบบน็อตเซลิชัน้นอกมาใช้ในกรรมวธิีการเชื่อมทิก ซึ่งพบว่า
สามารถช่วยลดการเกดิออกซเิดชนัของทงัสเตนอเิลก็โทรดขณะท าการ
เชื่อมและในขณะเดยีวกนักส็่งผลใหแ้นวเชื่อมมสีดัส่วนการหลอมละลาย
ลกึทีส่งูขึน้ดว้ย 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการพฒันากรรมวิธีการ
เชื่อมดังกล่าวจะสามารถช่วยให้อุตสาหกรรมการเชื่อมได้น าวิธีการ
เชื่อมทิกระบบน็อตเซิลสองชัน้ไปใช้ประโยชน์ทัง้ด้านลดต้นทุนและ
ประสิทธิภาพของงานเชื่อม จึงได้ท าการศึกษาตัวแปรเชื่อมได้แก่ 
กระแส และความเรว็เดนิเชื่อมของกรรมวธิกีารเชื่อมทกิระบบน็อตเซลิ
สองชัน้ทีส่่งผลต่อสดัส่วนการหลอมละลายลกึของแนวเชื่อมเหลก็กลา้ไร้
สนิม เกรด 304 

รปูที ่2 ค่าความรอ้นจ าเพาะของแก๊สปกคลุม (Specific heat) [3] 

รปูที ่3 หลกัการเชื่อมทกิระบบน็อตเซลิสองชัน้
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รปูที ่4 กรรมวธิกีารเชื่อมพลาสมา [8] 

2. วิธีการทดลอง
ในการทดลองจะใช้หวัเชื่อมทิกที่มีระบบแก๊สปกคลุมสองชัน้ คือ

ชัน้ในเป็นน็อตเซิลที่มีอยู่เดิม ส่วนน็อตเซิลชัน้นอกจะใช้น็อตเซิลที่
ออกแบบและจดัท าขึน้ใหม่เพื่อใหส้ามารถประกอบเขา้กบัปืนเชื่อมได้ 
จากนัน้น าปืนเชื่อมไปติดตัง้บนเครื่องเดินเชื่อมแบบอตัโนมตัิ โดยที่
ชิน้งานจะถูกจบัยดึบนแผ่นรองเชื่อม 

2.1 วสัดแุละตวัแปรในการทดลอง 
 วสัดุที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 304 แบบ
แผ่น โดยมสี่วนผสทางเคมใีนตารางที ่1 เตรยีมชิน้งานโดยตดัชิน้งานให้
มีขนาดความกว้าง 50 mm ความยาว 120 mm และความหนา 
6 mm (รูปที่ 5) ก่อนเชื่อมน ามาขดัด้วยกระดาษทราย เบอร์ 80 และ
ก าจดัสิง่สกปรก ออกดว้ยน ้ายาอะซโีตน 

ตารางที ่1 ส่วนผสมทางเคมขีองเหลก็กลา้ไรส้นิมเกรด 304 [9] 
Composition wt% 

C Mn P S Si Cr Ni Mo N Other 
0.08 2.0 0.045 0.03 1.0 18.0-

20.0 
8.0-
10.5 

- - - 

2.1.1 ตวัแปรท่ีใช้ในการทดลอง 
 ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของกระแสและความเร็วเชื่อมที่ส่งผล
กระทบต่อสดัส่วนการหลอมละลายลกึของแนวเชื่อม โดยใชก้ระแสเชือ่ม 
3 ระดับ ได้แก่ 130 A 140 A และ 150 A และความเร็วเดินเชื่อม 3 
ระดบั ได้แก่ 100 mm/min 150 mm/min และ 200 mm/min ตามล าดบั 
ส าหรบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการทดลองแสดงในตารางที ่2 

รปูที ่5 ขนาดและชิน้งานทดลองเชื่อม 

ตารางที ่2 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการทดลอง 
Parameter welding value unit 

Electrode type 
Diameter of electrode 
Inner nozzle shielding gas 
Inner nozzle gas flow 
Outer nozzle shielding gas 
Outer nozzle gas flow 
Electrode extension 
Arc length 
Welding current (DCEN) 
Welding speed 

W-2%ThO2 

2.4 
Ar 
3 

CO2 
9 
3 
3 

130, 140, 150 
100, 150, 200 

mm 

l/min 

l/min 
mm 
mm 
A 

mm/min 

2.1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลองจะใช้เครื่องเชื่อมทกิเครื่องหมายการค้า 

Fronius รุ่น Magic wave 2000 ก่อนการเชื่อมจะด าเนินการปรับตัง้
กระแส ความเรว็เชื่อม และอตัราการไหลของแก๊สปกคลุม รปูที ่5 แสดง
การตดิตัง้ปืนเชื่อม ระยะอารค์ และชิน้งานก่อนการเชื่อม 

รปูที ่5 การตดิตัง้ปืนเชื่อมและระยะอารค์ 

2.2 โครงสร้างทางโลหะวิทยา 
 ภายหลงัจากการเชื่อมชิ้นงานทดสอบแล้ว จะน าชิ้นทดสอบไปตดั
ในแนวตัง้ฉากกบัแนวเชื่อม จากนัน้น าไปขดัด้วยกระดาษทราย และ
สกัหลาด แล้วไปกัดด้วยกรด (Etching) ด้วยสารละลายเจือจาง HCl 
50 ml กบั CuSO4 25 ml และน ้า 25 ml เป็นเวลา 1 นาท ีแล้วจงึน าไป
ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีก าลังขยาย 5-10 เท่า เพื่อดูลักษณะ 
โครงสรา้งมหภาค และลกัษณะการหลอมละลายลกึ รวมทัง้รูปร่างของ
แนวเชื่อม ทีต่วัแปรการเชื่อมต่าง ๆ ดงัรปูที ่6 

รปูที ่6 สดัส่วนการหลอมละลายลกึและรปูร่างของแนวเชื่อม 
(Depth/Width) [6] 
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3. ผลและการอภิปรายผล
3.1 รปูร่างของแนวเช่ือมและสดัส่วนการหลอมละลายลึก 
 รปูที ่7 แสดงรปูร่างของแนวเชื่อมจากตวัแปรการเชื่อมโดยใช้อตัรา
การไหลของแก๊สปกคลุมน็อตเซลิชัน้ในในอตัรา 3 l/min และอตัราการ
ไหลของแก๊สปกคลุมน็อตเซลิชัน้นอกในอตัรา 9 l/min โดยจะสงัเกตเหน็
ว่ารูปร่างของแนวเชื่อมแต่ละกระแสและความเร็วเชื่อมมีรูปร่างที่
แตกต่างกนัไป โดยที่การเชื่อมที่กระแสเชื่อม 130, 140 และ 150 A ที่
ความเร็วเชื่อมต่างกัน ได้แก่ 100, 150 และ 200 mm/min ขนาดของ
แนวเชื่อมจะมขีนาดที่เล็กลงเหมอืนกนัทุกสภาวะการเชื่อม สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้เนื่องจากความเรว็ที่เพิม่ขึน้ส่งผลให้การใหค้วามรอ้นในการ
เชื่อมมน้ีอยลง 

Welding 
speed 

Welding Current 
130 A 140 A 150 A 

100 
mm/min 

150 
mm/min 

200 
mm/min 

รปูที ่7 รปูร่างของแนวเชื่อม 

3.2 ผลกระทบของกระแสเช่ือมและความเรว็เช่ือมท่ีมีต่อสดัส่วน
การหลอมละลายของแนวเช่ือม (D/W) 
 การศกึษาผลกระทบของกระแสเชื่อมและความเรว็ในการเชื่อมทีม่ี
ผลต่อสดัส่วนการหลอมละลายลกึของแนวเชื่อมด้วยกรรมวธิกีารเชื่อม 
ทิกระบบแก๊สปกคลุมสองชัน้ มคีวามต้องการที่จะหาค่าความลึกและ
ความกวา้งของแนวเชื่อมสงูสุดเพื่อใหไ้ดค้่า D/W สงูสุด 
 ผลกระทบของกระแสเชื่อมและความเรว็เชื่อมเฉลี่ยที่มตี่อความลกึ 
และความกวา้งของแนวเชื่อมแสดงในตารางที ่3 โดยทีค่วามลกึของแนว
เชื่อมที่กระแสเชื่อม 150 A ความเร็วในการเชื่อม 100 mm/min เฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.00 mm ในขณะที่การเชื่อมที่กระแสเชื่อม 140 A 
ความเรว็เชื่อม 100 mm/min และ 150 mm/min มคี่าความลกึของแนว
เชื่อมเฉลี่ยรองลงมา เท่ากับ 3.86 mm และ 3.73 mm ตามล าดับ 
ส าหรบัการเชื่อมที่กระแส 130 A พบว่าค่าความลกึของแนวเชื่อมเฉลีย่
สงูสุดมคี่าเท่ากบั 3.71 mm  
 ในขณะเดียวกัน ผลกระทบของกระแสเชื่อมและความเร็วเชื่อม
เฉลี่ยที่มีผลต่อความกว้างของแนวเชื่อมพบว่าที่กระแสเชื่อม 130 A 
ความเรว็เชื่อม 200 mm/min ใหค้่าความกวา้งของแนวเชื่อมเฉลีย่ต ่าสุด

เท่ากบั 5.76 mm ในขณะที่เมื่อเพิม่กระแสเชื่อมพบว่าความกว้างของ
แนวเชื่อมเพิม่มากขึ้น โดยการเชื่อมที่กระแส 150 A ความเร็วเชื่อม 
100 mm/min ใหค้่าความกวา้งของแนวเชื่อมสงูสุดเท่ากบั 8.93 mm  

ตารางที่ 3 ผลของกระแสเชื่อมและความเร็วเชื่อมที่ส่งผลต่อความลกึ
และความกวา้งของแนวเชื่อม 

กระแส
เชื่อม 

ความเรว็
เชื่อม 

ความลกึ
แนวเชื่อม 

(D) 

ความลกึ
เฉลีย่ 

ความ
กวา้งแนว
เชื่อม 
(W) 

ความ
กวา้ง
เฉลีย่ 

(A) (mm/min) (mm) (mm) (mm) (mm) 

130 
100 3.71 

3.21 
6.25 

5.94 150 3.13 5.80 
200 2.80 5.76 

140 
100 3.86 

3.50 
6.23 

6.56 150 3.73 6.87 
200 2.90 6.58 

150 
100 4.00 

3.50 
8.93 

7.99 150 3.34 7.89 
200 3.15 7.16 

รปูที ่8 ผลของกระแสและความเรว็เชื่อมทีม่ผีลต่อความลกึของแนว
เชื่อม 

รปูที ่9 ผลของกระแสและความเรว็เชื่อมทีม่ผีลต่อความกวา้งของแนว
เชื่อม 
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 รปูที ่8 แสดงผลของกระแสเชื่อมและความเรว็เชื่อมเฉลีย่ทีส่่งผลต่อ
ความลึกของแนวเชื่อมซึ่งพบว่าที่กระแสเชื่อม 130 A มีค่าความลึก
เฉลีย่เท่ากบั 3.21 mm ทีก่ระแสเชื่อม 140 A มคี่าความลกึเฉลีย่เท่ากบั 
3.50 mm และเมื่อเพิ่มกระแสเชื่อมเป็น 150 A  มีค่าความลึกเฉลี่ย
เท่ากบั 3.50 mm ในทางกลบักนัพบว่าเมื่อเพิม่ความเรว็เชื่อมจะส่งผล
ใหค้่าความลกึของแนวเชื่อมกลบัลดลงเนื่องจากความเรว็ในการเชื่อม
ส่งผลให้ชิ้นงานมคีวามร้อนเข้า (Heat input) ลดลงซึ่งตรงกับ [4] [10] 
[11]  
 รูปที่ 9 แสดงผลของกระแสเชื่อมและความเร็วเชื่อมที่ส่งผลต่อ
ความกว้างของแนวเชื่อม ซึ่งพบว่าที่กระแสเชื่อม 130 A มีค่าความ
กวา้งเฉลี่ยเท่ากบั 5.94 mm เมื่อเพิม่ค่ากระแสเชื่อมเป็น 140 A พบว่า
ความกวา้งของแนวเชื่อมเฉลีย่มคี่าสูงขึน้เท่ากบั 6.56 mm และเมื่อเพิม่
กระแสเชื่อมเป็น 150 A ส่งผลให้ความกว้างของแนวเชื่อมมคี่าสูงขึ้น
อย่างเหน็ได้ชดัมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.99 mm ส าหรบัค่าความเรว็เชื่อมที่
ส่งผลต่อความกว้างของแนวเชื่อมพบว่าเมื่อเพิม่ค่าความเร็วเชื่อมจะ
ส่งผลใหค้วามกวา้งของแนวเชื่อมลดลง  

ตารางที ่4 ค่าสดัส่วนการหลอมละลายลกึเฉลีย่ของแนวเชื่อม 

กระแสเชื่อม 
ความเรว็
เชื่อม 

ความลกึ
แนวเชื่อม 

(D) 

ความกวา้ง
แนวเชื่อม 

(W) 

สดัส่วนการ
หลอมละลายลกึ 

(D/W) 
(A) (mm/min) (mm) (mm) 

130 
100 3.71 6.25 0.59 
150 3.13 5.80 0.54 
200 2.80 5.76 0.48 

140 
100 3.86 6.23 0.62 
150 3.73 6.87 0.54 
200 2.90 6.58 0.44 

150 
100 4.00 8.93 0.45 
150 3.34 7.89 0.42 
200 3.15 7.16 0.43 

 จากข้อมูล ของ D/W ในตารางที่ 4 น ามาทดสอบ ANOVA เพื่อ
วเิคราะห์ความแปรปรวนของค่า D/W อนัเนื่องมาจากผลของค่ากระแส
เชื่อม 3 ระดับ และความเร็วในการเชื่อม 3 ระดับ โดยใช้ค่าระดับ
นัยส าคญั 0.05 ( α= 0.05) ซึง่มคี่า F วกิฤต ิคอื F0.05, 2, 2 = 6.94 ไดผ้ล
การค านวณดงัตารางที ่5 

ตารางที ่5 สรุปผลกระทบของกระแสเชื่อมและความเรว็เชื่อม 
Source of 
Variation 

Sums of 
Square 

SS 

Degree of 
Freedom 

DF 

Mean 
Square  

MS 

F p-
value 

Current 3.7356 2 1.8678 349.2445 0 
Speed 0.4988 2 0.2494 46.635 0 
Interaction 0.3908 4 0.0977 18.2659 0 
Error 0.0963 18 0.0053 
Total 4.7215 26 

 จากค่า F ในตารางที่ 5 ทัง้ 3 ค่า ล้วนมคี่ามากกว่า ค่า F วกิฤติ 
ดงันัน้จงึถอืว่าค่ากระแสทัง้ 3 ระดบั และค่าความเรว็ทัง้ 3 ระดบั มผีล
ต่อการเปลีย่นแปลงของสดัส่วนการหลอมละลายลกึ (D/W)  

รปูที ่10 ความสมัพนัธร์ะหว่างกระแส ความเรว็เชื่อมและสดัส่วนการ
หลอมละลายลกึ 

 รูปที่ 10 แสดงกราฟปฏิสมัพนัธ์ (interaction) โดยพบว่าที่กระแส
เชื่อม 150 A จะมคี่าสดัส่วนการหลอมละลายลกึเฉลีย่ทีต่ ่ามาก จงึไม่อยู่
ในขอบเขตทีจ่ะพจิารณา แต่ส าหรบักระแสเชื่อม 130 A และ 140 A นัน้
มคี่าสดัส่วนการหลอมละลายลึกที่สูง จึงเหมาะแก่การน ามาพจิารณา
เลือกใช้งาน โดยที่กระเชื่อม 130 A ที่ความเร็ว เชื่อม 100 และ 
150 mm/min จะให้ค่าสดัส่วนการหลอมละลายลึกเฉลี่ยเท่ากับ 0.59 
และ 0.54 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ที่กระแสเชื่อม 140 A และที่
ความเรว็เชื่อม 100 และ 150 mm/min จะใหค้่าสดัส่วนการหลอมละลาย
ลกึเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 0.62 และ 0.54 ตามล าดบั 

4. สรปุ
ผลของการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อสดัส่วนการหลอมละลายลึกใน

การเชื่อมทิกโดยใช้แก๊สแอคทีฟเป็นแก๊สปกคลุมบนเหล็กกล้าไรส้นิม 
เกรด 304 ซึง่ม ี2 ปัจจยั ไดแ้ก่ กระแสเชื่อม 3 ระดบั คอื 130, 140 และ 
150 A ความเร็วเชื่อม 3 ระดับ คือ 100, 150 และ 200 mm/min 
สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

1) ค่าสดัส่วนการหลอมละลายลกึมคีวามสมัพนัธก์บัค่ากระแสเชื่อม
และความเรว็เชื่อมในลกัษณะแปรผกผนักนั นัน่คอืเมื่อเพิม่กระแสเชื่อม 
ค่าสดัส่วนการหลอมละลายลกึจะลดลง

2) กระแสเชื่อมที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความลึก (Depth) และความ
กวา้ง (Width) เพิม่ขึน้ส าหรบัความเรว็เชื่อมหากเพิม่สูงขึน้ส่งผลใหค้่า
สดัส่วนการหลอมละลายลกึลดลง 

3) การเชื่อมที่กระเชื่อม 130 A ที่ความเร็วเชื่อม 100 และ 150
mm/min จะให้ค่าสดัส่วนการหลอมละลายลึกเฉลี่ยเท่ากับ 0.59 และ 
0.54 ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม ที่กระแสเชื่อม 140 A และที่ความเร็ว
เชื่อม 100 และ 150 mm/min จะใหค้่าสดัส่วนการหลอมละลายลกึเฉลี่ย
เท่ากบั 0.62 และ 0.54  
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4) ค่ากระแสเชื่อมและความเร็วเชื่อมที่ให้ค่าสดัส่วนการหลอม
ละลายลกึสูงสุดซึ่งเหมาะสมส าหรบัน าไปใช้งานในอุตสาหกรรม ได้แก่
กระแสเชื่อม 140 A และ ความเรว็เชื่อม 100 mm/min 
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บทคดัย่อ 
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์เพิม่มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อยางรถยนต์เกิดการเสื่อมสภาพหรอืหมดอายุการใช้

งาน จะไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ การน ายางรถยนต์บดมาพฒันาเป็นตัวไสก้ลางในวสัดุเชงิประกอบพลาสติกและไม้เพื่อผลติเป็นวสัดุ
เชงิประกอบแซนวชิพลาสติกและไม้เป็นสิง่ที่น่าสนใจ ดงันัน้วตัถุประสงค์ของงานวจิยัน้ีคอื เพื่อศกึษาผลกระทบปรมิาณขีเ้ลื่อยไม้ยางพารา ชนิดตัว
ไส้กลาง และความหนาแผ่นประกบต่อสมบัติทางกลของวสัดุเชิงประกอบแซนวิชพลาสติกและขี้เลื่อยไม้ยางพารา  โดยในการผลิตแผ่นชิ้นงาน
ตวัอย่างของวสัดุเชงิประกอบแซนวชิพลาสตกิและผงไมย้างพารากระท าโดยใช้เครื่องอดัรอ้น ซึ่งผลจากการทดลองพบว่า เมื่อเตมิผงไมย้างพาราเป็น
ส่วนผสมในวสัดุเชงิประกอบแซนวชิพลาสตกิและผงไมเ้พิม่ขึ้น ส่งผลใหค้วามแขง็แรงดดั ความเครยีดดดัสูงสุด และความแขง็แรงดงึมคี่าลดลง ทว่า
มอดูลสัการดดัและความแขง็กลบัมคี่าเพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั วสัดุเชงิประกอบแซนวชิฯ ที่มตีวัไสก้ลางเป็นผงยางรถยนต์มสีมบตัทิางกลดกีว่าวสัดุ
เชงิประกอบแซนวชิฯ ที่มตีวัไสก้ลางเป็นยางธรรมชาต ิ นอกจากน้ี วสัดุเชงิประกอบแซนวชิฯ ที่มขีอบนอกหนา 2 มลิลเิมตร มสีมรรถนะทางกลสูง
กว่าวสัดุเชงิประกอบแซนวชิฯ ที่มขีอบนอกหนา 1 มลิลเิมตร อย่างชดัเจน 

ค าส าคญั:  วสัดุเชงิประกอบพลาสตกิและไม ้ ยางพารา  ยางรถยนต์เก่า  พลาสตกิ  การอดัรอ้น

Abstract 
Over the decades, Thailand has more automobile production. When the tires have expired, they will not be able to degrade 

naturally. The use of crushed rubber tires to develop as core layer in wood-plastic composites to produce wood-plastic sandwich 
composites is interesting. Thus, the objective of this research was to investigate effects of rubberwood-sawdust content, core layer type 
and edge thickness on mechanical properties of wood-plastic sandwich composites. In manufacturing, the sample panels of wood-plastic 
sandwich composites were produced by using a hot compression machine. From the experiments, the increasing addition of rubberwood 
flour resulting in modulus of rupture, maximum flexural strain and tensile strength of wood-plastic sandwich composites decreased, whereas 
modulus of elasticity and hardness increased with an increment of rubberwood flour. Further, the wood-plastic sandwich composites with 
core layer of ground rubber tire gave better mechanical properties than core layer of natural rubber. Likewise, the wood-plastic sandwich 
composites with edge thickness of 2 millimeter clearly showed superior performance than edge thickness of 1 millimeter. 

Keywords:  Wood-Plastic Composites, Natural Rubber, Rubber Tire, Plastic, Hot Compression 
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1. บทน า
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมกีารผลิตรถยนต์เพิม่มาก

ขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้มีการผลิตยางรถยนต์มากขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่าง 
ประเทศไทยมกีารบริโภคผลิตภัณฑ์ยางทัง้หมดประมาณ 242 ตัน จาก
ปรมิาณดงักล่าว ประมาณ 90 ตนั เป็นผลติภณัฑ์ยางรถยนต์ [1] เมื่อยาง
รถยนต์เกิดการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน จะไม่สามารถย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติ เน่ืองจากมีความทนทานที่เกดิจากการปรบัปรุง
สมบัติด้วยสารเคมต่ีาง ๆ  ในกระบวนการผลิต หากน าไปก าจดัด้วยการ
เผาจะก่อใหเ้กดิปัญหาต่อสิง่แวดล้อม และมลพษิทางอากาศ เช่น สารพษิ
ไดออกซิน [2] อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการก าจัดโดยการน ายาง
รถยนต์เก่ามาบดย่อยให้กลายเป็นยางผง (Crumb rubber) แล้วน าไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น บล็อกยางปูพื้น พรมปูพื้น ยางบัง
โคลน ท่อยาง และการน าไปผสมกับยางมะตอยเพื่อท าถนน [2] ใน
ขณะเดียวกนั ยางผงหรือยางรถยนต์บดสามารถน ามาพฒันาเป็นตัวไส้
กลางในวัสดุเชิงประกอบแซนวิชพลาสติกและไม้  (Wood-Plastic 
Sandwich Composites) ได้ ซึ่งการก าจดัยางรถยนต์เก่าโดยการน ามาใช้
ประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถลดผลกระทบที่มีต่อ
สิง่แวดล้อมและพื้นที่ก าจดัขยะ ตลอดจนสามารถลดต้นทุนการผลติ [3]  
 วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ เป็นวัสดุที่มีแนวโน้มของการ
ประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพื่อทดแทนไม้ส าหรบัการ
ก่อสรา้งหรอืผลติภณัฑ์ที่ผลติมาจากไม ้ เน่ืองจากเป็นวสัดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือวัสดุก่อสร้างสีเขียว (Green building materials) และ
สามารถใช้เป็นวสัดุตกแต่งภายนอกอาคารได้ดี เพราะดูดซับน ้าน้อย 
ความเสถียรทางด้านรูปร่างสูง ความทนทานและต้านทานเชื้อราสูง 
ต้นทุนการบ า รุงรักษาต ่ า และที่ส าคัญสามารถน ามารีไซเคิลได้
เช่นเดยีวกบัวสัดุประเภทเทอร์โมพลาสตกิทัว่ไป [4-6] จากขอ้มูลเหล่าน้ี
สามารถกล่าวได้ว่า วสัดุเชงิประกอบพลาสตกิและไมจ้ะเขา้มามบีทบาท
และมกีารประยุกต์ใช้งานทดแทนไมจ้ากธรรมชาตใินอนาคต [7] 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการน าผงไม้ปาล์มผสมกบั
ขวดน ้าดื่มขาวขุ่นที่ผ่านการใช้แล้วมาพัฒนาเป็นวัสดุเชิงประกอบ
พลาสตกิและไม ้โดยพบว่า การผสมผงไมป้าล์ม 30 เปอร์เซ็นต์ และขึ้น
รูปด้วยอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส มีสมบัติทางกลดีที่สุด  [8] 
ขณะเดียวกัน มีการศึกษาผลกระทบของความชื้นที่มต่ีอสมบตัิทางกล
ของวสัดุเชงิประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์และผงไม ้ซึ่งพบว่า ค่ามอดูลัส
การดัดของวสัดุเชิงประกอบฯ มีแนวโน้มลดลง เมื่อเวลาในการแช่น ้า
เพิ่มมากขึ้น และเริ่มมีแนวคงที่เมื่อเวลาในการแช่ชิ้นงานมากกว่า 72 
ชัว่โมง ส าหรบัการแช่ชิ้นงานที่อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส [9] ซึ่งจาก
ขอ้มูลที่ได้รบัยงัไม่พบการน ายางรถยนต์บดมาพฒันาเป็นตวัไสก้ลางใน
วสัดุเชงิประกอบพลาสตกิและไมเ้พื่อผลติเป็นเป็นวสัดุเชงิประกอบแซน
วิชพลาสติกและไม้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้และ
ศักยภาพของยางรถยนต์บดในการใช้เป็นตัวไส้กลางในวัสดุเชิง
ประกอบพลาสตกิและไม ้ จ าเป็นต้องศกึษาผลกระทบปรมิาณขีเ้ลื่อยไม้
ยางพารา ชนิดตัวไส้กลาง และความหนาแผ่นประกบต่อสมบตัิทางกล
ของวสัดุเชงิประกอบแซนวชิพลาสตกิและขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 

2. วสัดุและวิธีการทดลอง
2.1 วสัดุและการเตรียมวสัด ุ
 พลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง เกรด V1160 ผลิตโดย
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ถูกน ามาใช้เป็นวสัดุเน้ือพื้นในการ
พัฒนาวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ และวัสดุเสริมแรงที่ใช้ใน
งานวิจัย คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราจากโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา ต.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นอกจากน้ี ยางรถยนต์บด 
ขนาด 20 เมช จัดซื้อมาจาก KKI Recycle จ.นครปฐม และยางพารา
แท่ง STR 5L จัดซื้อมาจาก องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ถูกน ามาใช้เป็นตัวไส้กลางของวัสดุเชิง
ประกอบแซนวชิพลาสตกิและขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 

2.2 การเตรียมวสัดุและกรรมวิธีข้ึนรูปวสัดุเชิงประกอบฯ 
 ก่อนการขึน้รูปวสัดุเชงิประกอบฯ น าขีเ้ลื่อยไมย้างพาราไปร่อนเพื่อ
คดัแยกขนาด โดยร่อนให้ผ่านตะแกรงขนาด 40 เมช (Mesh) จากนัน้
น าผงไมย้างพาราไปอบเพื่อลดความชื้นที่อุณหภูม ิ 110 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 8 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ น าผงไมย้างพาราผสมกบัพลาสตกิพอลิ
เอทิลีนความหนาแน่นสูงเป็นวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ ตาม
อตัราส่วนที่ก าหนด ดงัแสดงในตารางที่ 1 ในเครื่องอดัรดีแบบเกลียวคู่ 
(รุ่น CTE-D25L40 จากบรษิทั เจรญิทศัน์ จ ากดั สมุทรปราการ) ที่มกีาร
ควบคุมอุณหภูมอิยู่ในช่วง 165-185 องศาเซลเซียส และความเร็วของ
เกลียวที่หมุน 50 รอบต่อนาที จากการผสมจะได้เมด็วสัดุเชงิประกอบ
พลาสตกิและไม ้เพื่อน าไปใช้ขึน้รูปเป็นแผ่นชิ้นงานตวัอย่าง  
 ในการขึ้นรูปแผ่นชิ้นงานตัวอย่างด าเนินการโดยอัดเม็ดวัสดุเชิง
ประกอบพลาสตกิและไมเ้ป็นแผ่นที่มคีวามหนา 1 และ 2 มลิลเิมตร โดย
ใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกที่มีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ใช้แรงดันที่ 
2500 psi เป็นเวลา 5 นาที เพื่อน าไปใช้เป็นแผ่นประกอบของวสัดุเชงิ
ประกอบแซนวิชพลาสติกและขี้เลื่อยไม้ยางพารา ดังแสดงในรูปที่ 1 
หลังจากนัน้น าแผ่นวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้วางในแม่พิมพ์
ขนาด 160 มลิลเิมตร × 290 มลิลเิมตร × 9 มลิลเิมตร เป็นชัน้แรก แล้ว
น าไส้กลางคือ ผงยางรถยนต์หรือยางธรรมชาติ ปริมาณ 400 กรมั มา 
วางเป็นชัน้ที่สอง จากนัน้น าแผ่นวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้มา
วางประกบเป็นชัน้ที่ 3 และท าการอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกที่มี
อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส โดยใช้แรงดันที่ 2500 psi เป็นเวลา 15 
นาท ีเมื่ออดัเสรจ็น าเขา้แท่นอดัเยน็เพื่อระบายความรอ้น 

รูปที่ 1 แผ่นวสัดุเชงิประกอบแซนวชิพลาสตกิและขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 
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ตารางที่ 1 สูตรส่วนผสมของวสัดุเชิงประกอบแซนวิชพลาสติกและขี้
เลื่อยไมย้างพารา 

Sample 
Code 

Edge 
Thickness 

Rubber 
Core 

Wood–Plastic Composites 
HDPE 
(wt%) 

Rubberwood flour 
(wt%) 

H7R3T 

1 mm 

Tire 
Rubber 

70 30 
H6R4T 60 40 
H7R3R Natural 

Rubber 
70 30 

H6R4R 60 40 
H7R3T 

2 mm 

Tire 
Rubber 

70 30 
H6R4T 60 40 
H7R3R Natural 

Rubber 
70 30 

H6R4R 60 40 
หมายเหตุ: HDPE คือ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง; wt% คือ เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก 
และ H7R3T หมายถึง วัสดุเชิงประกอบแซนวิชพลาสติกและขี้เลื่อยไม้ยางพารา ที่มี
ส่วนผสมของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 70 wt% (H7) ผงไม้ยางพารา 30 wt% (R3) 
และความหนาขอบนอก (T)  

2.3 การทดสอบสมบติัทางกล 
 การทดสอบการดัด เพื่อหาค่าความแข็งแรงดัด (Modulus of 
rupture) ค่ามอดูลสัการดดั (Modulus of elasticity) และค่าความเครียด
ดัดสูงสุด (Maximum flexural strain) เป็นการทดสอบที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ASTM D790 โดยเป็นการทดสอบดดัแบบ 3 จุด ซึ่งชิ้นงาน
ทดสอบมขีนาด 13 มลิลเิมตร x 100 มลิลเิมตร x 9 มลิลเิมตร บ่ารองรบั
ชิ้นงาน (Span distance) มีระยะห่าง 80 มิลลิเมตร และความเร็วที่ใช้
ทดสอบการดัด คือ 2 มิลลิเมตรต่อนาที ในขณะที่การทดสอบการดึง 
เพื่อหาค่าความแข็งแรงดึง (Tensile strength) เป็นการทดสอบของ
ชิ้นงานแบบที่ 4 (Type-IV tensile bar) ซึ่งปฏบิตัติามมาตรฐาน ASTM 
D638 โดยชิ้นงานทดสอบมีขนาด 115 มิลลิเมตร x 19 มิลลิเมตร x 6 
มิลลิเมตร และความเร็วที่ใช้ในการทดสอบดึง คือ 5 มิลลิเมตรต่อนาท ี
ซึ่งในการทดสอบการดัดและการดึงด าเนินการโดยใช้เครื่องทดสอบ
สมบัติทางกลอเนกประสงค์ รุ่น NRI-TS500-50 จาก บริษัท นรินทร์ 
อินสทรูเม้นท์ จ ากัด และทดสอบในอุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส 
นอกจากน้ีในการวดัค่าความแข็งเป็นการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ASTM 
D 2240 โดยใช้ Durometer แบบ Shore D scales ซึ่งชิ้นงานทดสอบมี
ขนาด 30 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร x 9 มิลลิเมตร และทดสอบใน
อุณหภูมหิอ้ง 25 องศาเซลเซยีส  

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 ผลกระทบปริมาณข้ีเล่ือยไม้ยางพาราและชนิดตวัไส้กลางต่อ
สมบติัการดดั 
 ผลกระทบปริมาณขี้เลื่อยไม้ยางพาราและชนิดตัวไส้กลางต่อค่า
ความแข็งแรงดัดและค่ามอดูลัสการดัดของวัสดุเชิงประกอบแซนวิช
พลาสตกิและขีเ้ลื่อยไมย้างพารา แสดงดงัรูปที่ 2 และ 3 ตามล าดบั โดย
ชี้ให้เห็นว่า ชนิดตัวไส้กลางมีผลกระทบต่อค่าความแข็งแรงดัดและค่า
มอดูลัสการดัดของวสัดุเชงิประกอบแซนวิชฯ ซึ่งวสัดุเชิงประกอบแซน

วิชฯ ที่มีไส้กลางเป็นผงยางรถยนต์มีสมบัติการดัดสูงกว่าวัสดุเชิง
ประกอบแซนวชิฯ ที่มไีสก้ลางเป็นยางธรรมชาติอย่างชัดเจน เน่ืองจาก
ผงยางรถยนต์เป็นยางที่ผ่านกระบวนการวลัคาร์ไนซ์ ท าใหย้างรถยนต์
มีความแข็งแรงมากกว่ายางธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน พบด้วยว่า 
ความแขง็แรงดดัของวสัดุเชงิประกอบแซนวชิฯ มคี่าลดลงเมื่อเตมิผงไม้
เป็นส่วนผสมเพิ่มจาก 30 เป็น 40 wt% สิ่งน้ีเป็นเพราะ การยึดเกาะที่
อ่อนแอระหว่างผงไม้และเมทริกซ์พลาสติก ตลอดจนการกระจายตัวที่
ไม่ดขีองผงไมใ้นเมทรกิซ์พลาสตกิ ท าใหป้ระสทิธภิาพการถ่ายทอดแรง
ภายในโครงสร้างของวสัดุเชิงประกอบลดลง ส่งผลให้วสัดุเชงิประกอบ
แข็งแรงน้อยลง อย่างไรก็ตามค่ามอดูลัสการดัดกลับมีค่าเพิ่มขึ้นตาม
ปรมิาณผงไม ้Väisänen และคณะ [10] กล่าวว่า ไมม้คีวามแขง็แกร่งสูง
กว่าพลาสตกิหลายเท่าตัว ดงันัน้การเตมิผงไม้เป็นส่วนผสมในวสัดุเชิง
ประกอบฯ มากขึ้น ส่งผลให้ค่ามอดูลัสของวัสดุเชิงประกอบเพิ่มขึ้น 
นอกจากน้ียงัพบด้วยว่า วสัดุเชงิประกอบแซนวิชฯ ที่มขีอบนอกหนา 2
มิลลิเมตร มีค่าความแข็งแรงดัดและค่ามอดูลัสการดัดสูงกว่าวสัดุเชิง
ประกอบแซนวชิฯ ที่มขีอบนอกหนา 1 มลิลเิมตร อย่างเหน็ได้ชดั

รูปที่ 2 ผลกระทบปรมิาณขีเ้ลื่อยไมย้างพาราและชนิดตวัไสก้ลางต่อค่า
ความแขง็แรงดดั 

รูปที่ 3 ผลกระทบปรมิาณขีเ้ลื่อยไมย้างพาราและชนิดตวัไสก้ลางต่อค่า
มอดูลสัการดดั 

รูปที่ 4 แสดงผลกระทบปริมาณขี้เลื่อยไม้ยางพาราและชนิดตัวไส้
กลางต่อค่าความเครียดดดัสูงสุดของวสัดุเชงิประกอบแซนวชิพลาสติก
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และขีเ้ลื่อยไมย้างพารา ซึ่งพบว่า วสัดุเชงิประกอบแซนวชิฯ ที่มไีสก้ลาง
เป็นยางธรรมชาติมีค่าความเครียดดัดสูงสุดมากกว่าวสัดุเชิงประกอบ
แซนวิชฯ ที่มีไส้กลางเป็นผงยางรถยนต์อย่างชัดเจน  นัน่คือยาง
ธรรมชาติมีความเหนียวหรือสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่ายางรถยนต์ 
ขณะเดียวกัน การเติมผงไม้ยางพาราเป็นส่วนผสมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่า
ความเครียดดัดสูงสุดของวสัดุเชิงประกอบแซนวิชฯ ลดลง เน่ืองจาก
วสัดุเชงิประกอบพลาสตกิและไมม้คีวามเหนียวลดลง แต่ความแขง็แกร่ง
เพิม่ขึน้ [11] 

รูปที่ 4 ผลกระทบปรมิาณขีเ้ลื่อยไมย้างพาราและชนิดตวัไสก้ลางต่อค่า
ความเครยีดดดัสูงสุด 

3.2 ผลกระทบปริมาณข้ีเล่ือยไม้ยางพาราและชนิดตวัไส้กลางต่อ
สมบติัการดึง 
 รูปที่ 5 แสดงผลกระทบปริมาณขี้เลื่อยไม้ยางพาราและชนิดตัวไส้
กลางต่อค่าความแขง็แรงดงึของวสัดุเชงิประกอบแซนวชิพลาสติกและขี้
เลื่อยไม้ยางพารา โดยพบว่า  ค่าความแข็งแรงดึงมีพฤติกรรมที่
คล้ายคลึงกับค่าความแข็งแรงดัด ซึ่งค่าความแข็งแรงดึงของวสัดุเชิง
ประกอบแซนวิชฯ มีค่าลดลงเมื่อเติมผงไม้ยางพาราเป็นส่วนผสมเพิม่
จาก 30 เป็น 40 wt% เพราะความสามารถการเสียรูประหว่างผิวหน้า
ของผงไม้และเมทริกซ์พลาสติกลดลง ตลอดจนการเติมขี้เลื่อยไม้ที่
เปราะเพิม่ขึน้ ส่งผลใหก้ารยดืตวั ณ จุดขาดลดลง [12] ในขณะเดยีวกัน 
วสัดุเชิงประกอบแซนวิชฯ ที่มีขอบนอกหนา 1 มิลลิเมตร มีค่าความ
แข็งแรงดึงน้อยกว่าวัสดุเชิงประกอบแซนวิชฯ ที่มีขอบนอกหนา 2 
มลิลเิมตร อย่างชดัเจน สิง่น้ีเป็นเพราะ วสัดุเชงิประกอบพลาสตกิและไม้
ที่เป็นแผ่นประกบชัน้นอกของวัสดุเชิงประกอบแซนวิชฯ มีความ
แขง็แรงมากกว่าวสัดุชัน้กลางคอื ยางรถยนต์เก่าและยางธรรมชาติ ท า
ใหก้ารเพิม่ความหนาของแผ่นประกบชัน้นอกเพิม่ขึ้น ส่งผลใหส้ามารถ
ต้านทานต่อแรงดงึได้มากขึน้  

นอกจากน้ี พบด้วยว่า วสัดุเชิงประกอบแซนวิชฯ ที่มีไส้กลางเป็น
ผงยางรถยนต์มีค่าความแขง็แรงดงึสูงกว่าวสัดุเชิงประกอบแซนวชิฯ ที่
มีไส้กลางเป็นยางธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัด ในความเป็นจริง ยาง
รถยนต์เก่ามคีวามแข็งแรงมากกว่ายางธรรมชาต ิ เน่ืองจากยางรถยนต์
เป็นยางที่ผ่านการปรบัปรุงสมบตัิด้วยกระบวนการวลัคาร์ไนซ์ ท าใหม้ี
ความแขง็มากกว่ายางธรรมชาต ิ ดงันัน้เมื่อน ามาใช้เป็นไสก้ลางในวสัดุ

เชิงประกอบแซนวิชฯ ส่งผลให้วัสดุเชิงประกอบแซนวิชฯ สามารถ
ต้านทานต่อแรงดงึได้สูงกว่ายางธรรมชาต ิ

รูปที่ 5 ผลกระทบปรมิาณขีเ้ลื่อยไมย้างพาราและชนิดตวัไสก้ลางต่อค่า
ความแขง็แรงดงึ 

3.3 ผลกระทบปริมาณข้ีเล่ือยไม้ยางพาราและชนิดตวัไส้กลางต่อ
สมบติัความแขง็  
 ผลกระทบปริมาณขี้เลื่อยไม้ยางพาราและชนิดตัวไส้กลางต่อ ค่า
ความแขง็ของวสัดุเชงิประกอบแซนวชิพลาสตกิและขี้เลื่อยไมย้างพารา 
แสดงดงัรูปที่ 6 โดยพบว่า วสัดุเชงิประกอบแซนวชิพลาสตกิและขี้เลื่อย
ไมย้างพารามคี่าความแขง็เพิม่ขึน้ตามปรมิาณผงไม้ยางพาราที่เติมเป็น
ส่วนผสมในช่วง 30-40 wt% เน่ืองจากไมเ้ป็นวสัดุที่มคีวามแขง็มากกว่า
เมทรกิซ์พลาสติก [11, 13] ดงันัน้การเตมิวสัดุที่มีความแข็งมากว่าเป็น
ส่วนผสมเพิม่ขึ้น ส่งผลใหว้สัดุเชิงประกอบแซนวชิพลาสติกและขี้เลื่อย
ไมย้างพารามคีวามแขง็มากขึน้  

รูปที่ 6 ผลกระทบปรมิาณขีเ้ลื่อยไมย้างพาราและชนิดตวัไสก้ลางต่อค่า
ความแขง็ 

วัสดุเชิงประกอบแซนวิชพลาสติกและขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่มีไส้
กลางเป็นผงยางรถยนต์มีค่าความแข็งสูงกว่าวสัดุเชงิประกอบแซนวิชฯ 
ที่มีไส้กลางเป็นยางธรรมชาติ เน่ืองจากยางรถยนต์เป็นยางที่ผ่าน
กระบวนการวลัคาร์ไนเซชัน่ ท าให้ยางรถยนต์มคีวามแข็งมากกว่ายาง
ธรรมชาติ เพราะในการผลิตยางรถยนต์เก่ามีการเติมสารเสริมแรง
ดงัเช่นผงคาร์บอนแบล๊ก (Carbon black) ท าใหย้างมคีวามแขง็เพิ่มขึ้น 
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ขณะเดยีวกนั พบด้วยว่า วสัดุเชงิประกอบแซนวชิฯ ที่มขีอบนอกหนา 2
มลิลเิมตร มคี่าความแขง็สูงกว่าวสัดุเชงิประกอบแซนวชิฯ ที่มขีอบนอก
หนา 2 มลิลเิมตร เลก็น้อย 

4. สรปุ
จากการศึกษาผลกระทบปริมาณขี้เลื่อยไม้ยางพารา ชนิดตัวไส้

กลาง และความหนาแผ่นประกบต่อสมบัตทิางกลของวสัดุเชงิประกอบ
แซนวชิพลาสตกิและขีเ้ลื่อยไม้ยางพารา พบว่า ปัจจยัปรมิาณขีเ้ลื่อยไม้
ยางพารา ชนิดตวัไสก้ลาง และความหนาแผ่นประกบมผีลกระทบต่อค่า
ความแข็งแรงดัด ค่ามอดูลัสการดัด ค่าความเครียดดัดสูงสุด ค่าความ
แข็งแรงดึง และค่าความแข็ง ของวสัดุเชิงประกอบแซนวชิฯ โดยความ
แข็งแรงดัด ความเครียดดัดสูงสุด และความแข็งแรงดึงมคี่าลดลง เมื่อ
เติมผงไม้ยางพาราเป็นส่วนผสมในวสัดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ 
เพิม่ขึน้ ทว่ามอดูลสัการดดัและความแขง็กลบัมคี่าเพิม่ขึน้ ขณะเดยีวกัน
การใช้ผงยางรถยนต์เป็นตัวไส้กลางในวสัดุเชิงประกอบแซนวิชฯ ให้
สมบัติทางกลที่ดีกว่าการใช้ยางธรรมชาติ เน่ืองจากผงยางรถยนต์เป็น
ยางที่ผ่านกระบวนการวลัคาร์ไนซ์ ท าให้ยางรถยนต์มีความแข็งแรง
มากกว่ายางธรรมชาต ินอกจากน้ีพบด้วยว่า วสัดุเชงิประกอบแซนวิชฯ 
ที่มีขอบนอกหนา 2 มิลลิเมตร มีสมรรถนะทางกลสูงกว่าวัสดุเชิง
ประกอบแซนวชิฯ ที่มขีอบนอกหนา 1 มลิลเิมตร
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ปะทะของเหลก็กล้าไร้สนิมมารเ์ทนซิติก AISI 410 

The Study of Effect of Impact Particle Velocities on Solid Particle Erosion Behavior of AISI 410 
Martensitic stainless steel.
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บทคดัย่อ 
จุดประสงค์ของงานวจิยันี้เพื่อศกึษาอทิธพิลของความเรว็ของอนุภาคของแขง็ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสกึกร่อนแบบอนุภาคปะทะของ

เหลก็กลา้ไรส้นิมมารเ์ทนซติกิ AISI 410 (12%Cr, 0.15%C) ทีใ่ชง้านในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โดยท าการศกึษาโดยใชเ้ครื่องพ่นอนุภาคทีค่วามเรว็ 
23 34 และ47 เมตร/วินาทีภายใต้มุมตกกระทบสูงและต ่า (30º และ 90 º) ด้วยอนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ชนิดเหลี่ยมด้วยปริมาณ 50 กรัม ที่
อุณหภูมหิอ้ง จากการทดลองพบว่าอตัราการสกึกร่อนมแีนวโน้มสงูขึน้เมือ่เพิม่ความเรว็ของอนุภาคไปจนถงึความเรว็ 47 เมตร/วนิาทใีนทุกมุมตก
กระทบ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของพลงังานจลน์ในระหว่างการปะทะของอนุภาค การตรวจสอบพื้นผวิดว้ย SEM พบร่องรอยความเสยีหาย
ต่างๆ เช่น รอยไถล รอยขดี ในทุกๆความเรว็และมมุตกกระทบ ซึ่งเป็นหลกัฐานบ่งบอกถงึพฤตกิรรมการสกึกร่อนแบบเหนียว นอกจากนี้ยงัพบว่า
อตัราการสกึกร่อนทีไ่ดจ้ากการทดสอบมคี่าใกลเ้คยีงกบัอตัราการสกึกร่อนทีเ่กดิจากการท านายโดยใชส้มการความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการสกึกรอ่น
และความเรว็ของอนุภาคปะทะ ผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี่สามารถน าไปใชเ้พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูเพือ่ปรบัปรุงแผนการเลอืกใชว้สัดุภายใตส้ภาวะการสกึกร่อน
แบบอนุภาคปะทะของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าได ้
ค าส าคญั: การสกึกร่อนแบบอนุภาคปะทะ, AISI 410, เหลก็กลา้ไรส้นิม, เหลก็กลา้ไรส้นิมมารเ์ทนซติกิ 

Abstract 
The objective of this research is to study the effect of particle velocities on the solid particle erosion behavior of AISI 410 

Martensitic stainless steel used in power plant industries. The solid particle erosion was tested by Air-jet erosion tester at several particle 
velocities (23, 34, and 47 m/s) and two different angles (30 º and 90º) at room temperature. The 50g of angular silicon carbide was used 
for the impacting particle. The result showed that the erosion rate trended to increase with increasing particle velocities to 47 m/s at all 
particle impact angles due to the higher kinetic energy of increasing impact velocity. The surface morphology analyzed by SEM showed 
ductile erosion behavior such as ploughing with the formation of lips and scratch at all particle velocities and impact angle.  Moreover, the 
erosion rate obtained from the test was similar to the erosion rate predicted by the erosion equation between the solid particle erosion 
and particle velocity. The results of this research could be used to improve the materials selection plan under the solid particle erosion 
atmosphere in the relevant power plant industry 
Keywords:  Solid particle erosion, AISI 410, Martensitic stainless steel, Stainless steel 

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

126



1. บทน า
การสกึกร่อนแบบอนุภาคปะทะ (Solid particles erosion) คอืการ

สกึกร่อนแบบปะทะประเภทหนึ่งที่เกดิขึ้นจากการปะทะกนัซ ้าๆของ
อนุภาคของแขง็ทีเ่ดนิทางมากบัของไหลต่างๆเช่น ของเหลวหรอืแก๊ซ
ส่งผลให้เกดิการสูญเสยีเนื้อของวสัดุที่ถูกปะทะ การสกึกร่อนประเภท
ดงักล่าวมกัเกดิในอุตสาหกรรมที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัถ่านหนิหรอืบด
หรอืท าลายสนิแร่ อาทเิช่น ท่อ และผนังของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าถ่าน
หนิ ลกูบดถ่านหนิและใบพดั นอกจากนี้ยงัพบในอุตสาหกรรมท างานอยู่
ภายใต้สภาวะการฟุ้งกระจายของอนุภาค เช่น โรงไฟฟ้าชวีมวลและ
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเป็นต้น อุปกรณ์ทีไ่ดเ้กดิความเสียหายจากการ
สกึกร่อนแบบอนุภาคปะทะจะส่งผลใหอ้ายุการใชง้านของอุปกรณ์นัน้ๆ
ลดลง และส่งผลกระทบถงึกระบวนการการผลติของอุตสาหกรรมนัน้ๆ 
ปจัจัยหลกัที่มีผลต่อการความรุนแรงของการสึกกร่อนแบบอนุภาค
ปะทะประกอบไปดว้ย มมุระหว่างอนุภาคของแขง็และผวิทีถู่กปะทะของ
วสัดุนัน้ๆ ความเร็วของอนุภาคของแขง็ ขนาด และรูปร่างของอนุภาค
ของแขง็ ไปจนถงึความเขม้ขน้ของอนุภาค เป็นต้น [1] ปจัจุบนัไดม้กีาร
แกไ้ขปญัหาดงักล่าวเช่นการออกแบบทางเดนิของอากาศเพือ่หลกีเลีย่ง
การปะทะของอนุภาคกบัอุปกรณ์ การเชื่อมพอกผวิชิ้นงาน (Overlay 
weld) และการเลอืกวสัดุที่มคีุณสมบตัิสอดคลอ้งกบัสภาวะการใช้งาน
นัน้ๆ วสัดุทีจ่ะเลอืกมาใชใ้นการรบัแรงปะทะภายใตส้ภาวะดงักล่าว ควร
จะมคีุณสมบตัทิีแ่ขง็ทีผ่วิสูง แขง็แรง และควรมคีุณสมบตักิารต้านทาน
ก า ร เ กิ ด ก า ร กั ด ก ร่ อ น  (Corrosion) ที่ เ ห ม า ะ ส ม 
     เหลก็กลา้ไรส้นิมกลุ่มมาร์เทนซติกิเป็นเหลก็กลา้ไรส้นิมทีม่กีารขึ้น
รูปต่างจากกลุ่มอื่นจนโครงสรา้งพื้นฐานส่วนมากเป็นเฟสมาร์เทนไซต์  
มสี่วนประกอบของเคมขีองธาตุ โครเมยีม คารบ์อน และเหลก็เป็นหลกั 
และมนีิกเกลิในปรมิาณต ่า เป็นเหลก็กลา้ไรส้นิมทีม่คีวามแขง็ทีผ่วิและ
แขง็แรงสงู มกัถูกเลอืกใชง้านในสภาวะทีเ่กดิความเสยีหายทางกลและ
ความเสยีหายทางเคมเีกดิร่วมกนั เหลก็กลา้ไรส้นิมชนิดดงักล่าวมกีาร
พฒันาออกไปไหนหลายชนิดเพือ่ใหเ้หมาะต่อการใชง้านภายใต้สภาวะ
นัน้ๆ โดยมเีหลก็กลา้ไรส้นิมมาร์เทนซิตกิ AISI 410 เป็นชนิดพื้นฐาน. 
เหลก็กลา้ไรส้นิมมารเ์ทนซติกิ AISI 410 เป็นเหลก็กลา้ชนิดพืน้ฐานและ
เป็นทีน่ิยมในเหลก็กลา้ไรส้นิมกลุ่มนี้ เหลก็กลา้ไรส้นิมชนิดนี้มธีาตุเคมี
หลักๆได้แก่ 11.5-13.5% ของโครเมีย และ0.15% ของคาร์บอน [2] 
Vite-Torres และคณะ [3] Trilok S และคณะ [4] ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการสกึกร่อนของเหล็กกล้าไรสนิมกลุ่มมาร์เทนซิติก เกรด 
AISI 410 และ420 ตามล าดบั ดว้ยอนุภาคซลิกิอนคารไ์บด ์จากการวจิยั
ดงักล่าวพบว่า เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มนี้มอีตัราการสกึกร่อนมแีนวโน้ม
สูงสุดเมือ่อยู่ที่มุม 30º และมแีนวโน้มที่จะลดลงไปจนต ่าที่สุดเมื่ออยู่ที่
มมุ 90º  
     เนื่องจากการเกิดขึ้นของการสึกกร่อนแบบอนุภาคปะทะ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลติและอายุการใชง้านของอุปกรณ์ใน 
อุตสาหกรรมนัน้ๆ ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมจีุดประสงคเ์พือ่ทีจ่ะศกึษาศกึษา
อทิธพิลของความเร็วของอนุภาคของแขง็ที่มผีลต่อพฤติกรรมการสกึ
กร่อนแบบอนุภาคปะทะของเหลก็กลา้ไรส้นิมมารเ์ทนซติกิ AISI 410             

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมช้ินงานทดสอบ 
      เหลก็กลา้ไรส้นิมมารเ์ทนซติกิ AISI 410 ใชเ้ป็นชิน้งานทดสอบโดย
ท าการขึน้รปูชิน้งานขนาด 15x15 ซม. และหนา 4 ซม. น าชิน้งานไปขดั
ทุกด้านดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 80 ไปจนถงึเบอร์ 1000 และท าความ
สะอาดด้วยเครื่องสัน่อัลตราโซนิกดังรูปที่ 1 นอกจากนี้ ได้ท าการ
ตรวจสอบส่ วนผสมทางเคมีของชิ้น งานด้วย Optical Emission 
Spectrometer ดงัตารางที ่1  

รปูที ่1 ชิน้งานก่อนท าการทดสอบ 

ตารางที ่1 ส่วนผสมทางเคมขีอง เหลก็กลา้ไรส้นิม AISI 410 
ส่วนผสมทางเคม ี

Fe C Cr Mn Si 
%น ้าหนกั Bal. 0.15 12 1.0 0.5 

2.2 ขัน้ตอนการทดสอบการสึกกร่อนแบบอนุภาคปะทะ 
ตารางที ่2 ระบุตวัแปรทีใ่ชใ้นการทดสอบการสกึกร่อนแบบอนุภาค

ปะทะโดยเครื่องทดสอบ Air-Jet Erosion tester โดยอตัราการสกึกร่อน
สามารถหาได้จาก น ้าหนักที่หายไปส่วนด้วยน ้าหนักของอนุภาคที่ใช้
ทดสอบ (กรมั/กรมั) และมวีธิที าการทดสอบดงันี้ 
2.2.1 ชัง่น ้าหนักโดยเครื่องชัง่น ้าหนักทศนิยม 5 ต าแหน่งก่อนท าการ
ทดสอบชิน้งานทุกชิน้ เพือ่ใชค้ านวณอตัราการสกึกร่อนหลงัจากทดสอบ 
2.2.2 น าชิ้นงานทดสอบวางลงบนแท่นวางชิ้นงาน (รูปที ่2) จากนัน้ท า
การปรบัมมุยงิและปรบัมมุปะทะของอนุภาคของแขง็ตามทีก่ าหนดไว้ 
2.2.3 น าชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบในแต่ละเงื่อนไข ไปชัง่น ้าหนักหลงั
ทดสอบ เพือ่หาน ้าหนกัทีเ่ปลีย่นไป 
2.2.4 ตรวจสอบผวิของชิ้นงานหลงัจากการทดสอบในระดบัมหาภาค
ดว้ยกลอ้ง Stereo scope (รปูที ่3) 

2.3 การวิเคราะหพื์น้ผิว 
     ตรวจสอบและวเิคราะห์ความเสยีหายของผวิชิ้นงานหลงัจากการ
ทดสอบโดยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ในโหมด 
Secondary Electron Image 
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ตารางที ่2. ตวัแปรในการทดสอบการสกึกร่อนแบบอนุภาคปะทะ 
ชนิดของอนุภาค ซลิกิอนคารไ์บด ์
ขนาดอนุภาค 75 ไมครอน 
ปรมิาณอนุภาค 50 กรมั 

ความเรว็ 23 34 47 เมตร/วนิาท ี
มมุปะทะ 30 90º 

ขนาดของหวัพ่น 2.5 มม. 
ระยะห่างหวัพน่กบัชิน้งาน 5 มม. 

อุณหภมู ิ อุณหภมูหิอ้ง 

รปูที ่2 ชุดอุปกรณ์ทดสอบการสกึกรอ่นแบบอนุภาคปะทะ 

รปูที ่3 รปูถ่ายมหภาคหลงัจากการทดสอบ 

3. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล
3.1 ผลการทดสอบการสึกกร่อนแบบอนุภาคปะทะ 
     เหลก็กล้าไรส้นิมมาร์เทนซิตกิ AISI 410 ไดถู้กทดสอบทีค่วามเร็ว
ปะทะ 23 34 และ47 เมตร/วนิาท ีทีม่มุตกกระทบ 30และ90 º ตามล าดบั 
พบว่าเมื่อเพิม่ความเร็วขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้อตัราการสกึกร่อนมคี่า
สูงขึ้นเรื่อยๆ และมอีตัราการสึกกร่อนที่สูงที่สุดที่ความเร็ว 47 เมตร/
วนิาทใีนทุกมุมตกกระทบ (รูปที ่4) นอกจากนี้จากกราฟความสมัพนัธ์
ของอตัราการสกึกร่อนและความเรว็ แสดงใหเ้หน็ถงึอตัราการเพิม่ขึน้ที่
มแีนวโน้มเป็นความสมัพนัธ์เส้นตรง (Linear function) อัตราการสึก
กร่อนที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงระหว่าง
พลงังานจลน์ (Kinetic Energy) และความเร็ว (Velocity) เมือ่อนุภาคมี

ความเรว็เพิม่ขึน้จะส่งผลใหพ้ลงังานจลน์เพิม่ขึน้ตาม ท าใหค้วามเขม้ขน้
ของอนุภาคปะทะที่ผิว (Particle flux) และแรงปะทะ (Impact force) 
ในช่วงเวลานัน้ๆมปีรมิาณสูงขึน้ ส่งผลใหท้ีผ่วิปะทะมคีวามเครยีดสะสม
สูงจนท าให้เกิดอัตราการสึกกร่อนที่รุนแรงตามมา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Paul และคณะ [5] ทีพ่บว่า เมือ่เพิม่ความเรว็ในการปะทะ
ของอนุภาคขึ้น จะส่งผลให้อตัราการสกึกร่อนมคี่าสูงขึ้นในทุกมุมตก
กระทบ 
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รปูที ่4 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการสกึกรอ่นและความเรว็ของ
มมุตกกระทบ 30 และ90º 

3.2 ผลการศึกษาพืน้ผิวของช้ินงาน
การศกึษารปูแบบการเสยีหายบนผวิเสยีหายของชิน้งานทดสอบ ที่

มมุ 30 º และ90 º ทีค่วามเรว็สงูทีสุ่ด (47 เมตร/วนิาท)ี และต ่าทีสุ่ด (23 
เมตร/วนิาท)ี โดย SEM ในโหมดของ Secondary electron จากรปูที ่5 

แสดงถงึภาพถ่ายพืน้ผวิของชิน้งานทีม่มุตกกระทบ 30 º พบว่า ร่องรอย
ความเสยีหายทีบ่รเิวณผวิปะทะ เช่น ขดี (Scratch) หรอื ร่อง (Groove) 
ร่องรอยการไถลและการยกตวัของเนื้อโลหะที่บรเิวณขอบ (Ploughing 
with formation of lips) และรอยฉีกของเนื้อโลหะ ทัง้ทีช่ ิน้งานทดสอบที่
ความเรว็สงูและความเรว็ต ่า  

รปูที ่5 ภาพถ่ายพืน้ผวิของชิน้งานทดสอบมมุ 30º ทีค่วามเรว็ 47 m/s 
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รปูที ่6 ภาพถ่ายพืน้ผวิของชิน้งานทดสอบมมุ 90º ทีค่วามเรว็ 47 m/s 

รูปที่ 6 แสดงภาพถ่ายพื้นผิวที่เสียหายหลงัจากการทดสอบของ
ชิ้นงาน ที่มุมตกกระทบ 90 º ที่ความเร็วสูงสุด พบร่องรอยความ
เสียหาย เช่น การขีด (Scratch) และร่อง (Groove) เกิดกระจายทัว่
ผิวชิ้นงาน และในบางต าแหน่งพบหลุม (Crater) นอกจากนี้มคีวาม
เป็นไปได้ที่จะมีอนุภาคของแข็งติดอยู่ภายในหลุม (Embedded 
particle) ซึง่ลกัษณะความเสยีหายทีพ่บของชิน้งานทัง้สองมมุตกกระทบ
ทัง้ทีค่วามเรว็ต ่า และความเรว็สูงนัน้กล่าวไดว้่ามลีกัษณะคลา้ยกนั ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการเสียรูปแบบถาวร (plastic deformation) ร่องรอย
ความเสยีหายทัง้หมดนี้เป็นรูปแบบของคุณสมบตักิารเสยีหายของวสัดุ
เหนียว [6] และสอดคล้องกับผลวิจัยพฤติกรรมการสึกกร่อนแบบ
อนุภาคปะทะของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกในชนิดอื่นๆ [3-4] 
นอกจากนี้ยงัไม่พบร่องรอยความเสียหายแบบเปราะ เช่น รอยร้าว
ขนาดเลก็ (Micro crack) และการแตกแบบเกลด็ (Rock candy fracture) 
จากผลการทดลองของ Paul และคณะ [5] พบว่าการที่อัตราการสึก
กร่อนทีมุ่มตกกระทบในลกัษณะทีต่ ัง้ฉากกบัชิ้นงาน (90 º) มคี่าต ่ากว่า
มุม 30 º ในทุกๆ ช่วงของความเร็ว เป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ 
ของความเขม้ขน้ของอนุภาคของแขง็ปะทะ (Erodent flux) ซึ่งเป็นผล
จากการเพิม่ขึน้ตามความเรว็ทีส่งูขึน้ ในขณะทีเ่ดนิทางเขา้ไปปะทะในที่
บริเวณเดมิซ ้าๆ มากเกนิไปจนท าให้อนุภาคบางส่วนที่ปะทะไปแล้ว 
เกิดการกระเด็นกลับมากระแทกอนุภาคที่ก าลงัเดินทางเข้ามาที่ผิว 
ส่งผลใหเ้กดิการหกัเหออกของอนุภาคจากเป้าหมาย (ชิ้นงานทดสอบ) 
ท าใหม้อีตัราการสกึกร่อนทีต่ ่าส าหรบัมมุตกปะทะที ่90 º และท าใหเ้กดิ
ร่องรอยการขดูแบบสุ่มในปรมิาณมากดงัรปู  

นอกจากนี้จาก ASM Hand Book Vol.18 [7] สมการความสมัพนัธ์
ของอตัราการสกึกร่อนที่แปรผนักบัความเร็วของอนุภาคดงัสมการ 1 
และ 2 

E V  (1) 

E = 
nkV   (2) 

โดย E คอือตัราการสกึกร่อน (กรมั/กรมั) K คอื ค่าคงที ่V คอื ความเรว็
ของอนุภาคปะทะ (เมตร /วินาที) และเลขยกก าลัง  n แสดงถึงค่า
ประจ าตวัของวสัดุภายใต้การใช้งานหรือทดสอบที่สภาวะนัน้ๆ จาก
สมการดงักล่าว สามารถท านายอตัราการสกึกร่อนภายใต้สภาวะการ

ทดสอบที่ความเร็ว และมุมตกกระทบของอนุภาคต่างๆ กลุ่มวจิยัของ
เราจงึได้น าสมการ (2) มาสรา้งกราฟความสมัพนัธ์เพื่อหาค่า k และ n 
ดงั ตารางที ่3 เพื่อใชใ้นการท านายอตัราการสกึกร่อนทีค่วามเรว็ต่างๆ 
และใชเ้ปรยีบเทยีบกบัอตัราการสกึกร่อนจรงิทีเ่กดิขึน้จากการทดลอง 

จากรูปที ่7 และตารางที ่4 พบว่าอตัราการสกึกร่อนทีเ่กดิจากการ
ท านายโดยสมการความสมัพนัธ ์มคี่าทีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราการสกึกร่อนที่
เกดิขึน้จากการทดลองในทุกมมุตกกระทบ และในทุกความเรว็ทีเ่พิม่ขึน้ 

ตารางที ่3 ความสมัพนัธร์ะหว่าง k และ n จากสมการ 
มมุตกกระทบ K n 

30 º 0.09734 1.9361 
90 º 0.03284 2.0688 

ตารางที่ 4 อัตราการสึกกร่อนจากการทดลอง (A) และอัตราการสึก
กร่อนจากสมการความสมัพนัธ ์(B) 

ความเรว็ 
(เมตร/วนิาท)ี 

มมุตกกระทบ 
(º) 

อตัราการสกึกร่อน 
(µg/g) 

47 
30 (A) 159.76 
30 (B) 168.13 
90 (A) 85.33 
90 (B) 94.54 

34 
30 (A) 98.96 
30 (B) 95.01 
90 (A) 58.33 
90 (B) 51.37 

23 
30 (A) 40.40 
30 (B) 42.14 
90 (A) 19.80 
90 (B) 21.55 

รปูที ่7 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการสกึกรอ่นและความเรว็ 
(A) การทดลองจรงิ (B) จากสมการความสมัพนัธ ์
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4. สรปุ
การศกึษาอทิธพิลของอนุภาคปะทะซึ่งมผีลต่ออตัราการสกึกร่อน

แบบอนุภาคปะทะ ของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 410 มี
ขอ้สรุปดงันี้  
1) การเพิม่ขึน้ของพลงังานจลน์เนื่องจากการเพิม่ความเรว็ของอนุภาค
ปะทะ มผีลใหค้วามเขม้ของอนุภาคและแรงปะทะของอนุภาคทีผ่วิมคี่า
สงูขึน้ ท าใหอ้ตัราการสกึกร่อนมคี่ารุนแรงมากขึน้ 
2) จากร่องรอยความเสยีหายบริเวณผิวที่พบ เช่น รอยไถล รอยขูด
รอยฉกีทีผ่วิ และ หลุม เป็นหลกัฐานทีบ่่งบอกว่าเหลก็กลา้ไรส้นิม กลุ่ม
มารเ์ทนซติกิ AISI 410 มพีฤตกิรรมการเสยีหายแบบวสัดุเหนียว 
3) อัตราการสึกกร่อนที่สูงที่สุดในทุกความเร็วที่มุมตกกระทบ 30º
สามารถบอกไดว้่าเหลก็กลา้ไรส้นิมมารเ์ทนซติกิ AISI 410 มพีฤตกิรรม
การสกึกร่อนแบบอนุภาคปะทะแบบวสัดุเหนียว 
4) จากสมการความสมัพนัธข์องอตัราการสกึกร่อนและความเรว็ พบว่า
อตัราการสกึกร่อนทีค่ านวณไดจ้ากความสมัพนัธ ์มคี่าใกลเ้คยีงกบัอตัรา
การสกึกร่อนทีเ่กดิขึน้จรงิ ดงันัน้จงึสามารถน าตวัแปร n จากสมการนี้
ไปใช้ในการท านายอตัราการสกึกร่อนที่ความเร็วอื่นๆ ภายใต้สภาวะ
การทดลองดงักล่าวได ้
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งานวิจยันี้ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและเทคโนโลยกีาร
ผลติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือที่สนับสนุน
เครือ่งมอืต่างๆในการวจิยันี้ และศนูยพ์ฒันาและวเิคราะหค์ุณสมบตัวิสัดุ 
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ให้การ
สนับสนุนในดา้นทุนวจิยัโครงการภาคบีณัฑิตส าหรบันักศกึษาปรญิญา
โท ตลอดจนเครือ่งมอืวเิคราะหใ์นงานวจิยัครัง้นี้ 
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การประเมินตวัแปรจากการกวนเคลือบผิวเหลก็กล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 ท่ีส่งผลต่อการกดักร่อน 
การสึกหรอและโครงสร้างทางโลหะวิทยา 

The Evaluation of Friction Stir Coating Parameters of SUS 304 Stainless Steel on Affecting 
Corrosion, Wear, and Metallurgy 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาตวัแปรการกวนเคลอืบผวิดว้ยการเสยีดทานแบบกวนของเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 304 โดยใช้

วสัดุเคลอืบอะลมูเินียม เกรด AA 1100 ทีส่่งผลต่อการกดักร่อน การสกึหรอและโครงสรา้งทางโลหะวทิยา ซึง่มตีวัแปรในการทดลอง ไดแ้ก่ ความเรว็
หมนุกวนที ่2720, 3500 และ 5440 รอบต่อนาท ีและความเรว็เดนิกวน 30, 45 และ 60 มลิลเิมตรต่อนาท ีผลการทดลองพบว่าวสัดุเคลอืบอะลมูเินียม 
เกรด AA 1100 สามารถยดึตดิบนผวิของวสัดุฐานเคลอืบของเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 304 ได้ด ีจากการตรวจสอบโครงสรา้งทางโลหะวทิยา
แสดงใหเ้หน็ว่าเนื้อวสัดุทัง้สองเกดิการเปลีย่นแปลงรอยต่อของผวิเคลอืบ ซึ่งเนื้อวสัดุเคลอืบมกีารเกดิการตกตระกอนใหม่ของโครงสรา้งจุลภาค ผล
การกดักร่อนแบบพ่นหมอกเกลอืพบว่าความเร็วรอบ 2720 รอบต่อนาท ีเวลาการทดสอบ 12 ชัว่โมง อตัราการกดักร่อนแทรกซึมต่อปี 2605.17 
ลกูบากศ์มลิลเิมตรต่อปี ซึง่เป็นอตัราการกดักร่อนต่อปีสงู นอกจากนัน้ผลการทดสอบการสกึหรอแบบขดัส ีพบว่าความเรว็เดนิ 60 มลิลเิมตรต่อนาท ี
ส่งผลใหอ้ตัราการสญูเสยีมวลสงู อตัราการสญูเสยีมวลอยู่ทีช่่วง 1.8 กรมั 

ค าส าคญั:  การกวนเคลอืบผวิดว้ยการเสยีดทานแบบกวน เหลก็กลา้ไรส้นมิ เกรด SUS 304 อะลมูเินียม เกรด AA1100 การกดักร่อน การสกึหรอ 

Abstract 
The objective of this research is to study how the parameters of friction stir coating for SUS 304 stainless steel coated with 

AA 1100 aluminum alloy could affect the corrosion, wear, and metallurgy. The parameters in this experiment were rotation speed at 2720, 
3500, and 5440 rpm, and travel speed at 30, 45, and 60 mm/min. The results showed that AA 1100 aluminum alloy coating well adhered 
to the surface of the substrate on SUS 304 stainless steel. The metallurgical examination showed that the microstructure of both materials 
was changed in the bond line of the coating. This coating material was formed as new precipitation of the microstructure. The results from 
the corrosion test with salt spray showed that for the rotation speed at 2720 rpm and the test time at 12 hours, the corrosion rate was 
2605.17 mm per year, which is a high annual corrosion rate. In addition, the results from the abrasive wear test showed that travel speed 
at 60 mm/min resulted in high mass-loss rates and the mass loss rate was around 1.8 g. 

Keywords:  Friction Stir Coating, SUS 304 Stainless Steel, AA 1100 Aluminum Alloy, Corrosion, Wear. 
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1. บทน า
การกวนเคลือบผิวชิ้นงานด้วยการเสียดทานแบบกวน (Friction

Stir Coating; FSC) ถูกพัฒนามาจากการเชื่อมเสียดทานแบบกวน 
(Friction Stir Welding; FSW) โดยใชก้ารเสยีดทานระหว่างผวิของวสัดุ
เคลอืบและวสัดุฐานเคลอืบสรา้งกลไกทางความรอ้น [1] การกวนเคลอืบ
ผวิชิ้นงานด้วยการเสยีดทานแบบกวนเป็นการกวนเคลอืบผวิของวสัดุ
สองชนิดทีต่่างกนัในสถานะของแขง็ (Solid State) เพื่อซ่อมชิ้นงานที่
สกึหรอจากการใชง้านหรอืใชเ้ทคนิคการกวนเคลอืบผวิพฒันาวสัดุใหม่
ในรูปแบบวสัดุผสม (Composite) หลกัการกวนเคลอืบผิวจะใช้วสัดุที่
แข็งกว่าเป็นฐานเคลือบ (Substrate) และใช้วสัดุที่อ่อนกว่าเป็นวสัดุ
เคลอืบ (Tool Coating) ลงไปบนฐานเคลอืบวสัดุทีแ่ขง็กว่า จากนัน้เกดิ
การเสียดทานของวสัดุที่ต่างชนิดกนัระหว่างฐานเคลอืบผิวและวสัดุ
เคลอืบ โดยวสัดุเคลอืบจะเกดิการอ่อนตวัจากการเสยีดทาน ท าใหเ้กดิ
การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (Plastic Deformation) ส่งผลให้วสัดุเคลอืบ
เกดิการหลอมละลายเขา้ไปเคลอืบบนผวิของวสัดุทีต่้องการ เพิม่เนื้อผวิ
ใหม่ให้กบัวสัดุฐานเคลอืบ [2] ปัจจุบนัการกวนเคลอืบผวิชิ้นงานด้วย
การเสียดทานแบบกวนถูกใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  [3] 
อุตสาหกรรมเครื่องประดบั [4] เป็นต้น อย่างไรก็ตามอะลูมเินียมและ
เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นวสัดุที่มกัจะน าไปใช้งานในอุตสาหกรรมเหล่านี้  
การพฒันาวสัดุที่มผีวิเคลอืบที่เหมาะสมในการใช้งานหรอืการพฒันา
สมบตัขิองวสัดุดว้ยการเคลอืบผวิจงึถูกศกึษาในช่วงเวลาหลายปีทีผ่่าน
มา [5] ดงันัน้การเคลอืบผวิเพื่อซ่อมชิ้นงานทีช่ ารุดหรอืการศกึษาวสัดุ
ผสมดว้ยเทคนิคการกวนเคลอืบผวิชิ้นงานดว้ยการเสยีดทานแบบกวน
จงึมคีวามน่าสนใจและน ามาสู่การศกึษาวจิยันี้ 
  จากเหตุผลขา้งต้นทีก่ล่าวมานัน้คณะผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาตวัแปรที่
ส่งผลต่อการกวนเคลอืบผวิชิน้งานดว้ยการเสยีดทานแบบกวน ของวสัดุ
ฐานเป็นเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 304 โดยใชว้สัดุเคลอืบอะลมูเินียม 
เกรด AA 1100 ชิน้งานหลงัการเคลอืบผวิจะศกึษา การกดัร่อน การสกึ
หรอ ลกัษณะทางกายภาพชิ้นงานและการเปลี่ยนแปลงของโครงสรา้ง
จุลภาคหลงัการกวนเคลอืบผวิชิ้นงาน ผลการทดลองที่ได้จะประเมนิ 
วเิคราะหผ์ลและน าเสนอต่อไป 

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
เพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการสึกหรอ การกัดกร่อนและการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 
จากการกวนเคลอืบผวิโดยใชว้สัดุเคลอืบอะลมูเินียม เกรด AA1100  

3. วิธีการทดลองวิจยั
3.1 วสัดท่ีุใช้ในการทดลอง 
 วัสดุที่ เ ป็นฐานเคลือบใช้เหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 
โครงสรา้งแบบออสเทนเนตกิ (Austenitic) โดยมสี่วนผสมหลกัระหว่าง
โครเมยีม (Cr) กบันิเกลิ (Ni) และธาตุผสมอื่นๆ ส่วนผสมทางเคมแีสดง
ในตารางที่ 1 โดยเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 ถูกเตรียมเป็น
ชิน้งานแบน ขนาด 150x200x7 มลิลเิมตร ส าหรบัอะลมูเินียม เกรด AA 

1100 ที่ใช้เป็นวสัดุเคลอืบในการกวนเคลอืบผวิ ถูกเตรียมชิ้นงานรูป
ทรงกระบอก ขนาดความโต Ø 20 มลิลเิมตร และขนาดความยาว 90 
มลิลเิมตร ตามล าดบั โดยอะลมูเินียม เกรด AA 1100 เป็นอะลมูเินียมที่
มธีาตุผสมอื่นๆ ในปรมิาณทีน้่อย ซึ่งเนื้อวสัดุส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อของ
อะลมูเินียม ส่วนผสมทางเคมแีสดงในตารางที ่2 

ตารางที ่1 ส่วนผสมทางเคมขีองเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 304 [6] 
C Si Mn Ni Cr S P N 

0.08 0.75 2.00 10.5 20.0 0.03 0.045 0.10 

ตารางที ่2 ส่วนผสมทางเคมขีองอะลมูเินียม เกรด AA 1100 [7] 
Al Si Cu Mn Zn Fe 

99.0 0.95 0.05 0.05 0.10 0.95 

3.2 ขัน้ตอนการกวนพอกผิว
 การกวนเคลอืบผวิชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 ด้วย
วัสดุเคลือบอะลูมิเนียม เกรด AA 1100 เริ่มจากการจับชิ้นงานกับ
เครื่องมอืจบัยดึ โดยทีใ่ชแ้ผ่นปะเกน็ไฟวางรองใต้ชิน้งานเพือ่ป็นฉนวน
กนัความร้อนและจบัยึดวสัดุเคลือบกบัเครื่องมอืกวน จากนัน้ปรบัตัง้
ค่าตวัแปรทีก่ าหนดในการทดลอง ตวัแปรทีก่ าหนดในการทดลองนี้ได้
จากการทดลองเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยความเร็วหมุนกวนและ
ความเรว็เดนิกวน ปัจจยัละ 3 ระดบั ดงัแสดงในตารางที ่3  

ตารางที ่3 ตวัแปรในการทดลองกวนเคลอืบผวิเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด 
SUS 304 ดว้ยวสัดุเคลอืบอะลมูเินียม เกรด AA 1100 

ตวัแปรในการทดลอง 
ระดบั 

1 2 3 
ความเรว็หมนุกวน (รอบต่อนาท)ี 2720 3500 5440 
ความเรว็เดนิกวน (มลิลเิมตรต่อนาท)ี 30 45 60 

หลงัจากนัน้ออกแรงกดให้วสัดุเคลอืบอะลูมเินียม เกรด AA 1100 
ลงมามาสมัผสักบัผวิชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 จนเกดิ
การเสยีดทานระหว่างผวิของวสัดุทัง้สองชนิด ความรอ้นจากการเสยีด
ทานจะเกดิขึน้ ส่งผลใหว้สัดุเคลอืบอะลมูเินียม เกรด AA 1100 เกดิการ
อ่อนตวั เนื่องจากมจีุดหลอมเหลวน้อยกว่าเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 
304 เมื่อวสัดุเกิดการอ่อนตวัให้รกัษาเวลาไว้ 45 วนิาท ีเพื่อให้ความ
รอ้นกระจายตวัทัว่บรเิวณผวิกวน จากนัน้ควบคุมความเรว็เดนิกวนและ
ระยะกดใหส้ม ่าเสมอ โดยอะลมูเินียมทีเ่ป็นวสัดุเคลอืบจะเปลีย่นสถานะ
จากของแข็งสู่สภาวะพลาสติก (Plastic deformation) ซึ่งการกวน
เคลอืบผวิดว้ยเทคนิคนี้จ าเป็นต้องใชว้สัดุเคลอืบทีม่จีุดหลอมเหลวน้อย
กว่าวัสดุฐาน (Substrate) เนื่องจากวัสดุเคลือบจะหลอมละลายใน
สถานะของแขง็เคลอืบวสัดุฐาน สุดทา้ยเมือ่สิ้นสุดระยะการกวนเคลอืบ
ผวิตามความยาวแลว้รกัษาเวลาไวอ้กี 45 วนิาท ีแลว้จงึออดแรงดงึวสัดุ
เคลอืบออกจากผวิของวสัดุฐานทีก่วนเคลอืบ ดงัแสดงในรปูที ่1 
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รปูที ่1 แสดงการกวนเคลอืบผวิชิน้งานดว้ยการเสยีดทาน 

การกวนเคลอืบผวิชิ้นงานดว้ยการเสยีดทานแบบกวนมขีอ้จ ากดัใน
ส่วนของความยาวในการกวนเคลอืบ เนื่องจากระยะกวนจะสมัพนัธ์กบั
ขนาดความยาวของชิ้นงานฐานเคลือบ เพราะในขณะกวนเคลือบ
ผวิชิ้นงานดว้ยการเสยีดทานแบบกวน เนื้อของวสัดุเคลอืบจะหลอมตดิ
ผวิชิ้นงานไปเรื่อยๆ จนหมด ซึ่งการเคลือบผิวด้วยเทคนิคนี้เป็นการ
เคลอืบผวิชิน้งานแบบสรา้งเนื้อผวิเคลอืบขึน้มาใหม่ 

3.3 การทดสอบการกดักร่อน 
 การทดสอบการกดักร่อนดว้ยเทคนิคการพ่นหมอกเกลอืจะเตรยีม
ชิ้นงานตามขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร ความยาว 2 เซนติเมตร 
จากนัน้น าไปทดสอบการพ่นหมอกเกลอื โดยการพ่นลงบนผวิเคลอืบ
ด้านอะลูมเินียม ซึ่งจะใช้อัตราการพ่นหมอกเกลือที่ 15 ลิตรต่อนาที 
ตามมาตรฐาน ASTM B117 ระยะเวลาในการพ่นที ่12, 24, 36 และ 48 
ชัว่โมง ตามล าดบั ผลจากการทดสอบการกดักร่อนดว้ยการพ่นหมอก
เกลอืของเหลก็กล้าไรส้นิม เกรด SUS 304 ดว้ยวสัดุอะลูมเินียม เกรด 
AA 1100 จะตรวจชัง่น ้าหนักที่หายไปและน าไปค านวณอตัราการกดั
กร่อนแทรกซึมต่อปี  ส าหรบัตวัอย่างชิ้นงานและวธิกีารกัดกร่อนด้วย
การพ่นหมอกเกลอื ดงัแสดงในรปูที ่2 

รปูที ่2 แสดงลกัษณะการทดสอบการกดักร่อนดว้ยการพน่หมอกเกลอื 

3.4 การทดสอบการสึกหรอ 
 การทดสอบการสึกหรอใช้วิธีการทดสอบแบบขดัสี โดยก าหนด
ความเรว็หมุนขดัที ่200 รอบต่อนาท ีใชท้รายแห้งเป็นวสัดุขดัส ีขนาด
ของอนุภาคทรายที่ใช้มขีนาดระหว่าง 300 ถึง 600 ไมโครเมตร ตาม
มาตรฐาน ASTM G65–00 [8] ทรายที่ใชใ้นการทดสอบถูกไล่ความชื้น
ด้วยการอบด้วยอุณหภูมคิวามร้อน 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง แล้วปล่อยให้เย็นตวัในเตาจนถึงอุณหภูมหิ้อง ส าหรบัชิ้นงาน
ทดสอบการทดสอบแบบขดัสมีขีนาด กวา้ง 30 มลิลเิมตร และความยาว 
50 มลิลเิมตร ชิน้งานทดสอบถูกขดัสดีว้ยลอ้ยางสงัเคราะห ์โดยมทีราย
เป็นวสัดุขดัสดีว้ยอตัราการไหลที ่300-400 กรมัต่อนาท ีผลการทดสอบ
จะวัดปริมาณน ้ าหนักชิ้นงานก่อนทดสอบและหลังทดสอบ เพื่อ
เปรียบเทียบอัตราส่วนของการสึกหรอ วิธีการทดสอบแบบขดัสี ดัง
แสดงในรปูที ่3 

รปูที ่3 แสดงลกัษณะการทดสอบสกึหรอแบบขดัส ี

3.5 การตรวสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา 
 เตรยีมชิ้นงานที่ผ่านการกวนพอกผวิของเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 
SUS 304 ดว้ยวสัดุอะลมูเินียม เกรด AA 1100 ในทศิทางแนวขวางรอย
กวนพอกผวิ จากนัน้น าชิน้งานไปขึน้รปูดว้ยการหล่อเรอืบครอบชิน้งาน
ด้วยน ้ายาเรซิ่น เมื่อชิ้นงานที่หล่อแบบเย็นแขง็กตวัจงึน าไปกลงึปรบั
ผวิหน้าชิ้นงานให้ราบเรยีบและน าไปขดัดว้ยกระดาษทรายหยาบเบอร์ 
80, 180, 320, 600, 800, 1000 และ 1200 กรดิ ตามล าดบั ต่อจากนัน้
น าชิ้นงานที่ขดัด้วยกระดาษทรายเสร็จแล้ว มาขดัด้วยผงอะลูมนิาที่
ขนาดอนุภาค 5, 3 และ 1 ไมโครเมตร ดว้ยการขดับนผา้สกัหราด แลว้
จงึน าไปกดักรดไนตรกิและน าไปตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคต่อไป   

4. ผลการทดลอง
4.1 ลกัษณะทางกายภาพของช้ินงานกวนพอกผิว 
 การตรวจพจิารณาลกัษณะทางกายภาพของผวิรอยเคลอืบระหว่าง
เหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 304 ดว้ยวสัดุอะลูมเินียม เกรด AA 1100 
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการยึดติดที่ดี โดยวัสดุเคลือบ
อะลูมเินียม เกรด AA 1100 ยึดติดบนฐานเคลือบในสถานะของแข็ง 
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ความรอ้นทีเ่กดิจากการสมัผวิของผวิวสัดุทัง้สอง ส่งผลใหเ้กดิการอ่อน
ตวัของเนื้อวสัดุ [2] ท าให้เนื้อวสัดุอะลูมเินียม เกรด AA 1100 ซึ่งมจีุด
หลอมเหลวต ่ากว่าเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 304 อ่อนตวัและละลาย
ในสภาวะของแข็งเคลือบบนผิว เหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 
น าไปสู่การยดึตดิของผวิกวนเคลอืบ สงัเกตไดว้่าลกัษณะผวิเคลอืบจะมี
ความขรุขระ อย่างไรกต็ามผวิชิน้งานเคลอืบทีไ่ดน้ าไปสู่สมบตัขิองวสัดุ
ทีด่ขี ึ้น เช่น สมบตัทิางด้านไฟฟ้า ทางดา้นเคม ีเป็นต้น ความสมบูรณ์
ของผิวเคลือบจะแปรฝันตามตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง  ซึ่งผลการ
ทดลองไปในท านองเดยีวกนัในทุกๆ การทดลอง ดงัแสดงในรปูที ่4 

รปูที ่4 แสดงลกัษณะผวิดา้นบนของชิน้กวนเคลอืบผวิชิน้งาน 

4.2 ผลการทดสอบการกดักร่อนผิวกวนเคลือบ 
 ผลการทดสอบการกดักร่อนด้วยวธิกีารพ่นหมอกเกลอืดงัแสดงใน
ตารางที ่4 ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าเมือ่เวลาในการทดสอบทีน่าน
ขึ้น ส่งผลแปรผันตรงกับน ้ าหนักของเนื้อวัสดุที่สูญเสียไป โดยใน
งานวจิยันี้จะทดสอบตวัแปรในการทดลองของ ความเรว็รอบ 2720 รอบ
ต่อนาที ความเร็วเดิน 60 มลิลิเมตรต่อนาที เนื่องจากมลีกัษณะทาง
กายภาพสมบูรณ์ ในทางตรงกนัขา้มลกัษณะทางกายภาพไม่สมบูรณ์
ของความเร็วรอบ 5440 รอบต่อนาที ความเร็วเดิน 45 มลิลิเมตรต่อ
นาท ีจงึเลอืกมาทดสอบในงานวจิยันี้  

ตารางที ่4 ผลการทดลองการกดักร่อนดว้ยวธิกีารพ่นหมอกเกลอื 
ความเรว็
รอบ 
(รอบต่อ
นาที) 

ความเรว็เดิน 
(มิลิเมตรต่อ
นาที) 

เวลาทดสอบ (ชัว่โมง) 

12 24 36 48 

2720 60 2.83 2.79 2.73 2.68 
5440 45 2.69 2.67 2.61 2.57 

จากสมการที่ (1) ใช้ในการหาค่าอตัราการกดักร่อนแทรกซึม
ต่อปี ซึง่สามารถอธบิายไดจ้าก [9] 

CPR = KW/pAT               (1) 

โดยที่ CPR คือ อัตราการกัดกร่อนแทรกซึมต่อปี  (ลูกบาก์ศ
มลิลเิมตรต่อปี) K คอื อตัราการกดักร่อนวสัดุ W คอื ค่าน ้าหนกัคงเหลอื
จากทีส่ญูเสยี (กรมั) p คอื ค่าความถ่วงจ าเพาะ A คอื พืน้ทีข่องชิน้งาน
ทดสอบ (ลูกบาศ์กเมตร) และ T คอื เวลาในการทดสอบ (ชัว่โมง) ซึ่ง
จากสมการสามารถค านวนตวัอย่างอตัราการกดักร่อนต่อปีไดด้งันี้  

จากสมการ   CPR = KW/pAT 

เมือ่  อตัราการกดักรอ่นวสัดุที ่87.6 ลกูบากศ์มลิลเิมตรต่อปี 
ค่าน ้าหนกัคงเหลอืจากทีส่ญูเสยีที ่28.3 กรมั 
ค่าความถ่วงจ าเพาะเหลก็กลา้ไรส้นิม  
เกรดที ่ SUS 304 ที ่ 7.93 กรมัต่อลกูบาศก์

เซนตเิมตร 
พืน้ทีข่องชิน้งานทดสอบ 0.001 ลกูบาศก์เมตร 
เวลาในการทดสอบ 12 ชัว่โมง 

จะไดอ้ตัราการกดักร่อนแทกซมึต่อปี = 87.6x2.83/7.93x0.001x12 
= 2605.17 ลกูบากศ์มลิลเิมตรต่อปี ซึง่ผลการทดสอบการกดักร่อนในตวั
แปรอื่นๆ ดงัแสดงในรปูที ่5 

รปูที ่5 แสดงอตัราการกดักร่อนต่อปีจากการทดสอบดว้ยวธิกีารพน่
หมอกเกลอืของชิน้กวนเคลอืบระหว่างเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 

304 กบัวสัดุเคลอืบอะลมูเินียม เกรด AA 1100 

4.3 ผลการทดสอบการสึกหรอ 
 รปูที ่6 แสดงผลการทดสอบการสกึหรอของเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด 
SUS 304 ที่กวนเคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียม เกรด AA 1100 ผลการ
ทดลองแสดงใหเ้หน็ว่ามวลของชิ้นงานเคลอืบผวิแปรผนักบัเวลาในการ
ทดสอบ โดยเวลาในการทดสอบทีน่าน ส่งผลใหเ้กดิสารสญูเสยีมวลวสัดุ
ทีม่ากเช่นกนั อย่างไรกต็ามอตัราการสญูเสยีมวลจากการสกึหรอจะแปร
ผนัตามความเรว็หมุนกวนและความเรว็เดนิกวนดว้ย พจิารณาไดว้่าที่
ความเร็วเดนิกวน 5440 รอบต่อนาท ีมแีนวโน้มที่ส่งผลให้อตัราการ
สญูเสยีมวลต ่า ในทางตรงกนัขา้มความเรว็เดนิกวน 2720 รอบต่อนาท ี
แสดงใหเ้หน็ว่าอตัราการสูญเสยีมวลสูง เนื่องจากความสามารถในการ
ยดึตดิของผวิรอยเคลอืบทีแ่ตกต่างกนั ในท านองเดยีวกนัความเรว็เดนิ 
60 มลิลเิมตรต่อนาท ีมแีนวโน้มทีส่่งผลใหอ้ตัราการสญูเสยีมวลสูงและ
อตัราการสญูเสยีมวลต ่ามาจากความเรว็เดนิ 30 มลิลเิมตรต่อนาท ีซึง่มี
อตัราการสญูเสยีมวลอยู่ทีช่่วง 1.8 กรมั ปัจจยัเหล่านี้เป็นสาเหตุมาจาก
ความรอ้นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเปลีย่นรูปแบบถาวรของวสัดุเคลอืบ 
น าไปสู่การยดึตดืของผวิชิน้งานเคลอืบ [7] 
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รปูที ่6 กราฟความสมัพนัธข์องอตัราการสญูเสยีมวลจากการสกึหรอกบั
เวลาในการทดสอบ 

4.3 ผลการตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา 
 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคจะประเมนิบรเิวณรอยต่อของผวิ
เคลือบ เพื่อดูลักษณะการยึดติด (Bonded line) และจุดบกพร่อง 
(Defect) ที่เกดิขึ้นหลงัจากการกวนเคลอืบผวิด้วยแรงเสยีดทาน โดย

ต าแหน่งการด ู3 ต าแหน่งในบรเิวณรอยต่อ จากพื้นทีห่น้าตดัตามขวาง
ของชิน้งาน ดงัแสดงในรปูที ่7 

รปูที ่7 แสดงต าแหน่งตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคบรเิวณพืน้ทีห่น้าตดั
ของผวิรอยเคลอืบ 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าลักษณะโครงสร้างจุลภาคบริเวณ
รอยต่อของความเรว็รอบ 2720 รอบต่อนาท ีมกีารยดึตดิทีด่ ีดงัแสดงใน
รปูที ่8 อย่างไรกต็ามความเรว็ในการเดนิทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะ
การยดึตดิของผวิงาน สงัเกตุไดจ้ากทีค่วามเรว็เดนิกวนเคลอืบผวิที ่60 
มลิลเิมตรต่อนาท ี ส่งผลใหบ้รเิวณขอบรอยต่อช่องว่าง (Voids) (รปูที ่8 
(ฉ)) เนื่องจากอตัราของการเคลื่อนทีเ่ดนิกวนทีเ่รว็ไปจะท าใหก้ารสะสม
ของความร้อนบริเวณรอยกวนต ่า ส่งผลให้เกิดช่องว่างหลงัการกวน
เคลอืบผวิงาน   

รปูที ่8 แสดงลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคบรเิวณรอยต่อของความเรว็รอบ 2720 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิ (ก-ค) 30, (ฆ-จ) 45 และ 
(ฉ-ซ) 60  มลิลเิมตรต่อนาท ี

การเพิ่มของความเร็วรอบในการหมุนกวนเคลือบผิวจาก
ความเร็วรอบ 2720 รอบต่อนาท ีไปยงัความเร็วรอบ 3500 รอบต่อ
นาท ีดงัแสดงในรปูที ่9 ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่ารอยต่อของการ
ยดึตดิแคบและเลก็ลง อย่างไรกต็ามอตัราของการเคลื่อนทีเ่ดนิกวนที่
แตกต่างกนัในการทดลอง ส่งผลต่อจุดบกพร่องอย่างมนีัยส าคญั จะ
พจิารณาไดจ้ากความเรว็เดนิกวนเคลอืบผวิที ่60 มลิลเิมตรต่อนาที  
พบช่องว่างบรเิวณขอบชิ้นงานเคลือบผวิเช่นกนั ซึ่งสอดคล้องกบั

ความเรว็รอบ 2720 รอบต่อนาท ีดงัแสดงในรูปที ่9 (ฉ) และสงัเกตุ
ไดว้่าบรเิวณวสัดุเคลอืบเกดิการตกตกกะอนใหมเ่นื่องจากโครงสรา้ง
เปลีย่นแปลงและเกดิขอ้บกพร่องไดเ้ช่นกนั [10] ดงัแสดงในรูปที่ 9 
(ง) ปัจจยัเหล่านี้มสีาเหตุมาจากความร้อนเข้าในระหว่างการกวน
เคลือบผิวชิ้นงาน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาค
บรเิวณที่ได้รบัอิทธพิลทางความรอ้นจากการกวนเคลอืบผวิชิ้นงาน
และน าไปสู่การยดึตดิของผวิงานเคลอืบ 
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รปูที ่9 แสดงลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคบรเิวณรอยต่อของความเรว็รอบ 3500 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิ (ก-ค) 30, (ฆ-จ) 45 และ  
(ฉ-ซ) 60  มลิลเิมตรต่อนาท ี

สุดท้ายการกวนเคลอืบผวิชิ้นงานด้วยการเสยีดทานแบบกวน
ความเรว็รอบ 5440 รอบต่อนาท ีผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าความ
ร้อนที่เกิดขึ้นสูง แต่เกิดการสูญเสียของความร้อนได้ง่ายจาก
ความเร็วรอบที่สูงเกินไป (Thermal Loss) จนน าไปสู่การเกิด
จุดบกพร่องหลงัจากการกวนเคลอืบผวิเช่นกนั [11] พจิารณาไดจ้าก
ความเร็วเดินกวนเคลือบผิวที่  60 มลิลิเมตรต่อนาที พบช่องว่าง
บริเวณขอบของผิวรอยเคลอืบ ดงัแสดงในรูปที่ 10 (ง) ในท านอง

เดียวกัน บริเวณขอบของผิวรอยเคลือบของความเร็วเดิน 30 
มลิลเิมตรต่อนาท ีพบช่องว่างเช่นกนั แสดงในรปูที ่10 (ก) จะเหน็ได้
ว่าตวัแปรในการทดลองมผีลโดยตรงต่อสมบตัทิางกลและการยดึตดิ
ของชิ้นงาน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มคีวามสมัพนัธ์ต่อโครงสร้างจุลภาค
เช่นกนั [7] ส าหรบัลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคของความเรว็รอบ 5440 
รอบต่อนาท ีในตวัแปรอื่นๆ ดงัแสดงในรปูที ่10 

รปูที ่10 แสดงลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคบรเิวณรอยต่อของความเรว็รอบ 5440 รอบต่อนาท ีความเรว็เดนิ (ก-ค) 30, (ฆ-จ) 45 และ  
(ฉ-ซ) 60  มลิลเิมตรต่อนาท ี

(ก) (ข) (ค) 

(ฆ) (ง) (จ) 

(ฉ) (ช) (ซ) 

(ก) (ข) (ค) 

(ฆ) (ง) (จ) 

(ฉ) (ช) (ซ) 
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5. สรปุ
ผลการศกึษาวจิยัตวัแปรจากการกวนเคลอืบผวิเหลก็กลา้ไรส้นิม

เกรด SUS 304 ที่ส่งผลต่อการกดักร่อน การสกึหรอและโครงสร้าง
ทางโลหะวทิยาแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนถงึผลการทดลองทีแ่ตกต่าง
กนั โดยตัวแปรในการทดลองมอีิทธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบตัิ
ของชิ้นงานหลงัการกวนเคลือบผวิชิ้นงานด้วยการเสยีดทานแบบ
กวน ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 (1) ลกัษณะทางกายภาพของผวิเคลือบพบว่ามกีารยึดติดที่ดี
ของผวิรอยเคลอืบชิ้นงาน โดยผวิเคลอืบมคีวามขรุขระและมคีวาม
สมบรูณ์ทีแ่ตกต่างกนัตามตวัแปรทีไ่ดท้ดลอง  

(2) ผลการทดสอบการกัดกร่อนแบบพ่นหมอกเกลือพบว่า
ความเร็วรอบในการกวนต ่าจะมอีัตราการกดักร่อนต่อปีมากกว่า
ความเร็วรอบในการกวนสูง ในเวลาการทดสอบเดยีวกนั โดยอตัรา
การกดักร่อนแทรกซึมต่อปี 2605.17 ลูกบาก์ศมลิลเิมตรต่อปี จาก
ความเรว็รอบ 2720 รอบต่อนาท ีและอตัราการกดักร่อนแทรกซมึต่อ
ปี 2476.29 ลกูบาก์ศมลิลเิมตรต่อปี จากความเรว็รอบ 5440 รอบต่อ
นาท ี ตามล าดบั อย่างไรกต็ามผลการทดสอบการกดักร่อนแบบพ่น
หมอกเกลอืทีเ่วลา 48 ชัว่โมงพบว่าอตัราการกดักร่อนต่อปีมแีนวโน้ม
ต ่าลง  

(3) ผลการทดสอบการสกึหรอแบบขดัสีพบว่าความเรว็เดนิ 60 
มิลลิเมตรต่อนาที ส่งผลให้อัตราการสูญเสียมวลสูง  ในขณะที่
ความเร็วเดนิ 30 มลิลเิมตรต่อนาท ีอัตราการสูญเสียมวลต ่า ซึ่งมี
อตัราการสญูเสยีมวลอยู่ทีช่่วง 1.8 กรมั 

(4)  โครงสร้างทางโลหะวิทยาของทัง้สองวัสดุ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยวสัดุเคลอืบเกดิการตกตะกอนใหม่ ส่งผลให้เนื้อ
โลหะพบช่องว่างหลังการกวนเคลือบผิวบริเวณขอบของผิวรอย
เคลอืบและช่องว่างบรเิวณเสน้รอยต่อแปรผนัตามความเรว็รอบและ
ความเรว็เดนิในการหมนุกวนเคลอืบผวิชิน้งาน 

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันี้ไดร้บัการสนบัสนุนเงนิทุนวจิยัจากงบประมาณแผ่นดนิ

ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ซึ่งทาง
คณะผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งเป็นอย่างยิง่ จงึใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
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การหาค่าระดบัปัจจยัท่ีเหมาะสมในการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยปอเทือง 
Determining The  Optimum Factors of Non-woven Fabrics from Sunn Hemp

จุฬาลกัษณ์ โรจนานุกูล1*  ภทัราภา จ้อยพจน์1   
1สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

E-mail: julaluk_r@yahoo.co.th* 

Julaluk  Rodjananugoon1*, Phattharapha Joypod1 
1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya 

E-mail: julaluk_r@yahoo.co.th*

บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลกระทบของปัจจยัที่ส่งผลต่อการขึน้รูปผา้ไม่ทอจากเสน้ใยปอเทอืงและศกึษาสภาวะที่เหมาะสมใน

การขึน้รปูทีม่ผีลต่อค่าแรงดงึสงูสุด  โดยการออกแบบการทดลองวธิพีืน้ผวิผลตอบสนองแบบบอ็ก-เบหน์เคน  (Box Behnken Design) โดยศกึษาผล
ของ 3 ปัจจยั  ไดแ้ก่  อุณหภูม ิ เวลาและความดนัในการขึน้รูป โดยก าหนดขอบเขตการทดลองใหม้อีุณหภูม ิ160 - 180 องศาเซลเซยีส เวลา 3 - 9 
นาท ีและ ความดนั 1,500 - 2,500 นิวตนัต่อตารางเมตร จากการทดลองพบว่า ปัจจยัอุณหภูม ิความดนัและเวลาในการขึน้รปูทีท่ าการศกึษามผีลต่อ
ค่าแรงดงึสูงสุดของผา้ไม่ทออย่างมนีัยส าคญั และซึ่งน าไปก าหนดสภาวะที่เหมาะสมในการขึน้รูปที่ผา้ไม่ทอจากเสน้ใยปอเทอืง คอื อุณหภูม ิ160 
องศาเซลเซยีส ความดนั 1,500 นิวตนัต่อตารางเมตร และเวลา 3.6667 นาท ี โดยสภาวะดงักล่าวใหค้่าแรงดงึสงูสุด เท่ากบั 50.2118 นิวตนั  
ค าส าคญั:  ผา้ไม่ทอ การขึน้รปู เสน้ใยปอเทอืง วธิพีืน้ผวิผลตอบสนอง 

Abstract 
The objectives of this research was to study the effect of factors in non-woven fabrics production and find the optimal conditions 

for forming affecting the ultimate tensile force of non-woven fabrics by using the response surface methodology of Box Behnken Design. 
Three Factors, namely temperature  at 160 - 180 degrees Celsius, forming time 3 - 9 minutes and pressure at 1,500 - 2,500 newtons per 
square meter were studied in this experiment. The results showed that the main factors effecting the ultimate tensile force  are temperature 
pressure and forming time. Likewise, it was found that the optimal conditions on ultimate tensile force is the temperature 160 degrees 
Celsius, pressure of 1,500 newtons per square meter and forming time of 3.6667 minutes, is revealed  ultimate tensile force 50.2118 
newtons. 
Keywords:  Non-woven,  Pressing, Sunn hemp, Response surface methodology 
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1. บทน า
สิ่งทอเฉพาะทาง หรือสิ่งทอเทคนิค (Technical Textiles) เป็น

ผลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม และรปูแบบเฉพาะตามวตัถุประสงค์
ของการน าไปใช้งาน นอกเหนือจากสิง่ทอทัว่ไป  ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยตรงจากเส้นใย ที่ เรียกว่า ผ้าไม่ทอ หรือ 
Nonwovens [1] เป็นผา้ทีน่ าเอาเสน้ใยมาทบักนัจนเกดิเป็นผนืผา้  ดว้ย
วิธีการยึดกันด้วยการพันกันไปมา (Mechanical Entaglement) หรือ
โดยการใช้ความรอ้น เรซนิ หรอืสารเคมใีนการท าใหย้ดึตดิกนัระหว่าง
เสน้ใยจนกลายเป็นผนืผา้ที่แขง็แรงถาวร [2] ส่งผลใหผ้า้ไม่ทอสมบตัทิี่
หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น บรรจุ
ภณัฑ ์วสัดุกรองอากาศ ผา้เชด็ท าความสะอาด พรมปพูืน้ เป็นตน้  
 ปัจจุบันประชาคมโลกให้ตระหนักและให้ความสนใจกับปัญหา
สภาพแวดล้อม ท าให้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้รบัความ
ต้องการมากขึน้ ไม่เวน้แมแ้ต่ในอุตสาหกรรมสิง่ทอมคีวามสนใจในการ
คน้ควา้และวจิยัในการสรา้งนวตักรรมการผลติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
[3]   แนวทางหนึ่งคอืการน าเส้นใยจากวสัดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร 
เช่น ฟางขา้ว ชานอ้อย ใบกล้วย เป็นต้น สุจริะ [4] ได้ศกึษาการน าเสน้
ใยรกัมาผสมเส้นใยโพลิเอสเตอร์มาท าผลิตภณัฑ์ผา้ไม่ทอ โดยพบว่า
อัตราส่วนที่เหมาะสม คือ การผสมเส้นใยรกักับเส้นใยโพลิเอสเตอร์ 
60 : 40 และใชส้ารยดึตดิอะคลลิกิโพลเิมอร ์พบว่าผลติภณัฑผ์า้ไม่ทอที่
ได้มนี ้าหนัก 11 กรมัต่อตารางเมตร ความหนา 3.28 มลิลิเมตร ความ
ต้านทานแรงดงึทะลุ 0.7 กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร ความคงทนต่อ
การซกั 6 ครัง้ กาญจนา และนงนุช [5] ศกึษาการเตรยีมผา้ไม่ทอจากใบ
อ้อย ผลการศกึษาพบว่าสภาวะการแยกเสน้ใยเสน้ที่เหมาะสม คอื การ
ต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 10 กรมัต่อลิตร นาน 
60 นาท ีเสน้ใยที่ได้จากการแยกเมื่อน ามาขึน้รปูเป็นแผ่นเสน้ใยแลว้ยดึ
ติดด้วยสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 2 %(w/v) ความต้านแรงดนั
ทะลุ 53 กโิลนิวตนัต่อตารางเมตร ส่วน ภทัระ [6] ศกึษาคุณสมบตัขิอง
ผา้ไม่ทอจากเศษรงัไหม ผลการทดสอบผา้ไม่ทอจากเศษรงัไหม พบว่า 
ความหนาของผา้ไม่ทอ 4.4 มลิลเิมตร  น ้าหนักของผา้ไม่ทอเศษรงัไหม 
เท่ากบั 371.53 กรมัต่อตารางเมตร  ความหนาแน่นผา้ไม่ทอเศษรงัไหม 
เท่ากบั 84.82 กโิลกรมัต่อลูกบาศก์เมตร การทดสอบการน าความรอ้น
เท่ากบั 6.9 วตัต์ต่อตารางเมตร องศาเควลิ และค่าความตา้นทานความ
ร้อนเท่ากับ 0.145 ตารางเมตรองศาเควิลต่อวตัต์ ต่อมา Miguel, A. 
and Other [7] ได้ศกึษาความหนาแน่นเชงิเสน้ของผา้ไม่ทอจากโพลเิอ
ทลินี (Polyethylene) และผา้ไม่ทอจากยางอพีอ็กซี่เรซนิ การวเิคราะห์
สมบตัิทางความรอ้น การทดสอบแรงดึงและการดดังอแสดงให้เหน็ว่า
วสัดุเสรมิแรงทีไ่ม่มกีารฟอกมคี่าโมดูลสั และความแขง็แรงสงู 
 ปอเทือง (Sunn Hemp) [8] เป็นพืชในตระกูลถัว่ที่นิยมปลูกมาก
ส าหรบัเป็นปุ๋ ยพชืสด และใช้เป็นอาหารโค กระบือ รวมถึงเพื่อความ
สวยงามในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ล าตน้ของปอเทอืงมสีเีขยีว สามารถ
ลอกเป็นเสน้ได ้แก่นหรอืเนื้อไม ้เป็นไมเ้นื้ออ่อน เปราะหกัง่าย สามารถ
ใช้ท าเยื่อกระดาษได้ดี อมรรตัน์และคณะ [9] พบว่า เส้นใยปอเทืองมี
ขนาด  177.9 ดีเนียร์  ความแขง็แรง  6.47 กรมัแรงต่อดีเนียร์แรงดึง

ขาดเท่ากับ 269.0 กรมัแรง และการยืดตัวขนาดขาด เท่ากับร้อยละ 
24.72 ซึ่งมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จากข้อมูล
ขา้งต้น งานวจิยันี้จงึเหน็ความส าคญัในการน าวสัดุการเกษตร มาเพิม่
มูลค่า โดยการน าเสน้ใยปอเทืองมาศกึษาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจยั
ต่าง ๆ เช่น อุณหภูม ิความดนั และระยะเวลาในการขึ้นรูปที่ส่งผลต่อ
คุณสมบตัิทางกายภาพของผา้ไม่ทอ เพื่อเป็นแนวทางในการน าผา้ไม่
ทอที่ได้จากเสน้ใยปอเทอืงไปใชใ้นการแปรรปูเป็นผลติภณัฑด์า้นสิง่ทอ 
อีกทัง้การพฒันาผ้าไม่ทอจากเส้นใยปอเทืองยงัสามารถทดแทนวสัดุ
เดมิทีใ่ชอ้ยู่ได ้

2. อปุกรณ์และวิธีวิจยั
2.1 วสัดแุละเครื่องมือในการทดลอง 

1) วสัดุทีใ่ชใ้นการทดลองเป็นเสน้ใยปอเทอืงจากจงัหวดัพทัลุง โดย
น ามาท าการแยกเสน้ใยและท าความสะอาดโดยใชป้รมิาณโซเดยีมไฮดร
อกไซด์ 25 กรมัต่อลิตร ที่เวลา 90 นาที ล้างด้วยน ้าสะอาดและน าไป
ตากแดดใหแ้หง้ ดงัรปูที ่1 

2) ตวัประสานใช้โพลไีวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl Alcohol : PVA)
โดยก าหนดอตัราส่วนระหว่างตวัประสาน และน ้า 1 : 50 

3) การอัดขึ้นรูปร้อนผ้าไม่ทอจากเส้นใยปอเทืองในการวจิยันี้ ใช้
เครื่องอัดรีดแบบเกลียวคู่ รุ่น CTE-D25L40 บริษัทเจริญทัศน์จ ากัด 
สมุทรปราการ ประเทศไทย 

4) เครื่องชัง่ดิจิตอล GHL รุ่น DJ-1002C แบบ 2 ต าแหน่ง ชัง่
น ้าหนักไดส้งูสุด 1,000 กรมั 

5) เครื่องทดสอบแรงดึงอเนกประสงค์ รุ่น NRI-TS500-50 ผู้ผลิต
บรษิทั นรนิทร ์อนิสทรเูมน้ท ์จ ากดั ใชใ้นการทดสอบค่าแรงดงึสงูสุด 

รปูที ่1 เสน้ใยปอเทอืง 

2.2 วิธีการวิจยั 
2.2.1 การข้ึนรปูผ้าไม่ทอ 
 ในงานวิจัยนี้ได้ท าการขึ้นรูปผ้าไม่ทอ โดยน าเส้นใยปอเทือง 30 
กรมั น ามาสางด้วยแปรงสางเส้นใยใส่ลงในแม่พมิพ์เครื่องอดัรีดแบบ
เกลียวคู่  จากนั ้นฉีดพ่นตัวประสานและการอัดขึ้นรูปร้อน (Hot 
Pressing) ตามสภาวะที่ได้ออกแบบแผนการทดลอง  เมื่อครบเวลาที่
ก าหนดน าชิ้นงานผา้ไม่ทอเขา้สู่ระบบหล่อเย็นและอดัซ ้าอกีครัง้เพื่อลด
ระยะเวลาการคายความรอ้นของเสน้ใย และน าชิน้งานออกจากแม่พมิพ์
ไปน าไปตดัเตรยีมเป็นชิ้นงานทดสอบแรงดึงสูงสุดด้วยเครื่องทดสอบ
แรงดึงอเนกประสงค์ตามมาตรฐานทดสอบการวดัแรงดงึของผา้ไม่ทอ 
มอก. 121 เล่ม 9 – 2552  โดยจะตดัชิ้นงานให้มขีนาดความยาว 200 
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มลิลเิมตร ความกวา้ง 50 มลิลเิมตร ดงัรูปที่ 2 จ านวนตวัอย่างที่ใช้ใน
การทดสอบ 3 ตวัอย่าง โดยใชส้ภาวะการทดสอบดงัต่อไปนี้ 

1) อตัราการดงึคงที ่100 มลิลเิมตรต่อนาที
2) ความยาวของเกจ (Gauge length) 200 มลิลเิมตร
3) โหลดเซลลข์นาด 1 กโิลนิวตนั

รปูที ่ 2  ลกัษณะชิน้ทดสอบแรงดงึสงูสุด 

2.2.2 การออกแบบการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ใช้การออกแบบการทดลอง วิธีพื้นผิวผลตอบสนอง
แบบบอ็ก-เบห์นเคน  (Box Behnken Design) เนื่องจากสามารถศกึษา
ความสมัพนัธ์อนัดบัสองและมจี านวนการทดลองน้อยกว่าการทดลอง
เต็มรูปแบบ [10-12] โดยมปัีจจยัที่ใช้ในการทดลอง คอื อุณหภูม ิ เวลา
และความดนัในการขึน้รปู โดยท าการแบ่งระดบัของปัจจยัในการทดลอง
ออกเป็น 3 ระดบั ดงัตารางที่ 1 การทดลองประกอบด้วยสภาวะการ
ทดลองทัง้สิ้น 15 สภาวะ  โดยเป็นการทดลองที่ต าแหน่งกึ่งกลางซึ่ง
ท าซ ้า 3 การทดลอง และมรีอบการทดลองซ ้า 3 ครัง้ โดยการสุ่มล าดบั 
ท าใหง้านวจิยันี้ใชจ้ านวนตวัอย่างทัง้หมด 45 การทดลอง จากนัน้น าผล
การทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Minitab รุ่น 16  จะแบ่งการวเิคราะหเ์ป็น 4 ส่วน คอื 

1) การตรวจสอบความพอเพยีงของรูปแบบจ าลอง ประกอบด้วย
การทดสอบความเป็นปกตขิองขอ้มูล การทดสอบความเป็นอสิระของ
ขอ้มลูและการทดสอบความเสถยีรของความแปรปรวน 

2) การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) เป็นการวเิคราะห์ปัจจยั
ทีส่่งผลต่อค่าแรงดงึสงูสุด โดยดูจากค่านัยส าคญัที ่P-value  < 0.05 

3) การวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูแบบสมการถดถอยใชส้ าหรบัการ
พยากรณ์ค่าผลตอบสนองในระดบัปัจจยัต่างๆ ในการทดลอง 

4) ค่าสภาวะทีเ่หมาะสมในการขึน้รปูผา้ไม่ทอ โดยการวเิคราะหห์า
ค่าระดบัปัจจยัทีท่ าใหค้่าผลตอบสนอง คอื ค่าแรงดงึสงูสุด ทีต่อ้งการใน
งานวจิยั โดยในงานวจิยันี้ก าหนดเงื่อนไขในการเลอืกสภาวะทีเ่หมาะสม
คอื สภาวะทีใ่หค้่าแรงดงึสงูสุดมากทีสุ่ด 

ตารางที ่1 การก าหนดระดบัปัจจยัทีใ่ชใ้นการทดลอง 
ปัจจยั ระดบัต า่ ระดบักลาง ระดบัสูง 

อุณหภูม ิ(๐C) 160 170 180 
เวลา (min) 3 6 9 

ความดนั (N/m2) 1,500 2,000 2,500 

3. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล
3.1 การทดสอบความพอเพียงของรปูแบบจ าลอง 
 เป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าข้อมูลที่เก็บมานัน้เป็นข้อมูลที่มี
ความถูกต้องและเหมาะสมสามารถน าไปวเิคราะห์ความแปรปรวนและ
ค่าสมัประสทิธขิองการตดัสนิใจได ้โดยตรวจสอบคุณสมบตัขิองขอ้มลู 3 
ประการด้วยกนั คอื การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล (Normality 
Test) การทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน (Variance 
Stability Test) และการทดสอบความเป็นอสิระของขอ้มลู (Independent 
Test) [10-12] 

1) การทดสอบความเป็นปกตขิองขอ้มลู เป็นการตรวจสอบเพื่อดูว่า
ข้อมูลที่ได้มานัน้เป็นการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) 
โดยพิจารณาจากกราฟ Normal Probability Plot ดังแสดงในรูปที่ 3  
พบว่า ไม่มคี่าผดิปกตเิกดิขึน้ในกราฟและการกระจายของค่าเศษเหลอื
(Residual) มแีนวโน้มเป็นเสน้ตรง และมคี่า P-value มากกว่า 0.05 ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 95%  ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าขอ้มูลมกีารแจกแจง
แบบปกต ิ

2) การทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน  เป็นการ
ตรวจสอบเพื่อดูความสม ่าเสมอของข้อมูล โดยการพิจารณาค่าเศษ
เหลือ กับค่าที่ถูกฟิต (Fitted Value) ดังรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่า ค่าเศษ
เหลอืมกีารกระจดักระจายตวัทีไ่ม่มแีนวโน้มหรอืรปูแบบทีแ่น่นอน มกีาร
กระจดักระจายค่าเศษเหลอือยู่รอบๆ ค่าศูนย์ที่เท่าๆ กนั  แสดงใหเ้หน็
ถงึขอ้มลูทีม่คีวามเสถยีรภาพของความแปรปรวน 

3) การทดสอบความเป็นอสิระของขอ้มูล เป็นการตรวจสอบเพื่อดู
ว่าขอ้มูลมคีวามเป็นอสิระซึ่งกนัและกนั โดยการพจิารณาค่าเศษเหลือ 
(Residual) ต่อล าดบัการทดลอง ดงัรูปที่ 5 พบว่า ค่าเศษเหลือมีการ
กระจายไร้รูปแบบ ไม่มีความสัมพันธ์กับล าดับการทดลองที่ เป็น
แนวโน้มหรอืความสมัพนัธ์ที่สามารถคาดการณ์ได้ ตลอดจนไม่มีขอ้มลู
ทีผ่ดิปกตเิกดิขึน้  แสดงใหเ้หน็ถงึขอ้มลูมคีวามเป็นอสิระ 

รปูที ่3 กราฟ Normal Probability Plot
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รปูที ่4 การกระจายของค่าเศษเหลอืในแต่ละระดบัของปัจจยั

รปูที ่5 การกระจายของค่าเศษเหลอืตอ่ล าดบัการทดลอง 

 จากผลการวเิคราะห ์พบว่า ค่าเศษเหลอืของขอ้มลูมคีุณสมบตัทิัง้ 3 
ประการ คอืมคีวามเป็นปกติของข้อมูล  มีความเสถียรภาพของความ
แปรปรวน และมคีวามเป็นอสิระ ดงันัน้จงึสรุปไดว้่าขอ้มลูในการทดลอง
นี้มคีวามน่าเชื่อถอืและเหมาะสม สามารถน าขอ้มูลค่าแรงดงึสูงสุดของ
ผา้ไม่ทอไปท าการวเิคราะหค์วามแปรปรวนและค่าสมัประสทิธิข์องการ
ตดัสนิใจต่อไปได ้

3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าแรงดึงสูงสุดผ้าไม่ทอ 
 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของปัจจยั เพื่อศกึษาว่ามปัีจจยัใดบ้าง
ที่มผีลกระทบต่อแรงดงึสูงสุดของผ้าไม่ทอจากเสน้ใยปอเทือง ที่ระดบั
นัยส าคญั 0.05 ซึ่งแสดงผลการวเิคราะหด์้วยโปรแกรม Minitab รุ่น 16  
ดงัตารางที่ 2 พบว่าค่าสมัประสทิธิข์องการตดัสนิใจ (R-Square) มคี่า
เท่ากบั 98.87 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าค่าแรงดงึสูงสุดของผา้ไม่ทอมผีลมา
จากอทิธพิลของปัจจยัการทดลองได้แก่ อุณหภูม ิความดนั และเวลาที่
ใชใ้นการขึน้รปูสงูถงึ 98.87 เปอรเ์ซน็ต์ ส่วนทีเ่หลอือกี 1.13 เปอรเ์ซน็ต์ 
เป็นผลมาจากปัจจยัอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แสดงว่าแบบจ าลอง
สามารถน าไปสร้างสมการถดถอยเพื่อหาค่าผลตอบสนองได้อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม [12] 
 การวเิคราะห์ปัจจยัหลกั ที่มผีลต่อแรงดงึสูงสุดผา้ไม่ทอจากเสน้ใย
ปอเทอืงพจิารณาจากค่า P-Value ของปัจจยัหลกัดงัตารางที่ 2 พบว่า
ค่า P-Value ของปัจจยัอุณหภูม ิเวลา และความดนัที่ใชใ้นการขึน้รปู มี
ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าปัจจัย
อุณหภูม ิความดนั และเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปผา้ไม่ทอ มผีลต่อแรงดงึ
สงูสุดของผา้ไม่ทอจากตน้ปอเทอืงอย่างมนีัยส าคญั 
 การวเิคราะหปั์จจยัก าลงัสองทีม่ผีลต่อแรงดงึสงูสุดผา้ไม่ทอจากเสน้
ใยปอเทือง จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยก าลงัสองของปัจจยัอุณหภูมิ 
ความดนั และเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูป ซึ่งมคี่า P-Value น้อยกว่า 0.05 

ดงันัน้ สรุปไดว้่าปัจจยัก าลงัสองของอุณหภูม ิความดนั และเวลาทีใ่ชใ้น
การขึน้รปู มผีลต่อแรงดงึสงูสุดอย่างมนีัยส าคญั 
 การวเิคราะห์ปัจจยัร่วมที่ส่งผลต่อแรงดงึสูงสุดผา้ไม่ทอจากเส้นใย
ปอเทอืงจากตารางที่ 2 พบว่าอนัตรกริยิาระหว่างอุณหภูมกิบัความดนั 
อุณหภูมกิบัเวลา และความดนักบัเวลา มคี่า P-Value น้อยกว่า 0.05 
ดงันัน้อนัตรกิรยิาระหว่างอุณหภูมกิบัความดนั อุณหภูมกิบัเวลา และ
ความดนักบัเวลา ส่งผลต่อแรงดงึสงูสุดอย่างมนีัยส าคญั 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของค่าแรงดงึสูงสุดผา้ไม่ทอ
จากเสน้ใยปอเทอืง 

Analysis of Variance 
Source DF Adj SS Adj MS F P 
Model 9 2641.66 293.518 339.51 0.000 
Linear 3 1450.48 483.493 559.25 0.000 
Temperature 1 780.44 780.444 902.72 0.000 
Pressure 1 344.13 344.132 398.05 0.000 
Time  1 325.90 325.901 376.96 0.00 
Square 3 333.80 111.268 128.70 0.000 
Temperature*Temperature 1 66.90 66.897 77.38 0.000 
Pressure*Pressure  1 270.77 270.773 313.20 0.000 
Time*Time  1 31.42 31.419 36.34 0.000 
2-Way Interaction  3 857.38 285.794 330.57 0.000 
Temperature*Pressure 1 337.93 337.929 390.87 0.000 
Temperature*Time 1 317.24 317.241 366.95 0.007 
Pressure*Time  1 202.21 202.212 233.89 0.000 
     Error 35 30.26 0.865 
   Lack-of-Fit 3 0.54 0.181 0.20 0.899 
   Pure Error 32 29.71 0.929 
Total 44 2671.92 
S = 0.929809   R-Sq = 98.87%   R-Sq(adj) = 98.58%  R-Sq(pred) = 98.11% 

3.3 การวิเคราะห์ถดถอยของค่าแรงดึงสูงสุดผ้าไม่ทอ 
 การวเิคราะหก์ารถดถอย เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
ในการทดลองและค่าตอบสนอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ค่า
ตอบสนอง จากผลการวิจัยสามารถสร้างสมการถดถอย เพื่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และค่าแรงดึงสูงสุดผ้าไม่ทอ ใน
รูปแบบสมการก าลงัสอง (Quadratic Model) โดยสามารถเขยีนสมการ
แบบ Actual Variable ดงัสมการที่ 1 และจากการวเิคราะห์ความสมรปู
ของแบบจ าลอง พิจารณาจากค่า P-value ของ Lack of Fit เท่ากับ 
0.899 ซึง่มากกว่า 0.05 แสดงว่าสมการถดถอยมคีวามสมรปูกบัขอ้มลู  

 Ultimate Tensile Force = -280 . 1  +  5 . 3 8 3   Temperature  -
0 . 1 4 2 6 2    Pressure + 2 1 . 5 3 2  Time - 0 . 0 2 1 1 6 
Temperature*Temperature -0.000017 Pressure*Pressure - 0.2307 
Time*Time + 0 . 0 0 1 0 8 5  Temperature*Pressure - 0 . 1 5 3 0 8 
Temperature*Time + 0.003045 Pressure*Time                              (1) 

 โดยที ่160 ≤ Temperature ≤ 180 ; 1,500 ≤ Pressure ≤ 2,500 
และ 3 ≤ Time ≤ 9 
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3.4 การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยัต่อค่าแรงดึงสูงสุดผ้าไม่ทอ 
3.4.1 ผลกระทบของปัจจยัหลกัต่อค่าแรงดึงสูงสุดผ้าไม่ทอ 

ในการวเิคราะห์ผลกระทบของปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อแรงดงึสงูสุดผา้
ไม่ทอจากเส้นใยต้นปอเทือง จากรูปที่ 6 พบว่าปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อ
ค่าแรงดงึสูงสุด คอื อุณหภูม ิความดนั และเวลา โดยพบว่าอุณหภูมมิี
ผลต่อค่าแรงดงึสูงสุดมากที่สุด เมื่ออุณหภูมทิี่ใช้ในการขึน้รูปผา้ไม่ทอ
เพิม่ขึ้นจาก 160 เป็น 180 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ค่าแรงดึงสูงสุดมี
แนวโน้มต ่าลง เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมสิ่งผลให้การยดึเกาะ
ระหว่างเสน้ใยเกดิความเปราะมากขึน้ เมื่อใหแ้รงดงึกระท าเสน้ใยจะเกดิ
ความเสยีหายได้ง่าย นอกจากนี้ผลกระทบของปัจจยัความดนัที่ใช้ใน
การขึ้นรูปผ้าไม่ทอ จากรูปที่ 6 จะเห็นว่า เมื่อความดันเพิ่มขึ้นจาก 
1,500 เป็น 2,500 นิวตันต่อตารางเมตร ส่งผลให้ค่าแรงดึงสูงสุดมี
แนวโน้มต ่าลง และเมื่อพจิารณาผลกระทบของปัจจยัด้านเวลาที่ใช้ใน
การขึน้รปู พบว่า เมื่อเวลาเพิม่ขึน้จาก 3 เป็น 9 นาท ีส่งผลใหค้่าแรงดงึ
สงูสุดมแีนวโน้มต ่าลง โดยเวลาทีท่ าใหค้่าแรงดงึสงูสุดทีค่่าต ่าทีสุ่ด คอื 9 
นาท ี

รปูที ่6 ผลกระทบของปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อแรงดงึสงูสุดผา้ไม่ทอจาก
เสน้ใยปอเทอืง 

3.4.2 ผลกระทบของปัจจยัร่วมต่อค่าแรงดึงสูงสุดผ้าไม่ทอ 
 จากสมการถดถอยของค่าแรงดึงผ้าไม่ทอจากเส้นใยปอเทือง
สามารถน ามาสรา้งแผนภาพพื้นผวิผลตอบสนอง (Response Surface 
Plot) เพื่อวเิคราะห์อทิธพิลของปัจจยัร่วมส่งผลต่อแรงดึงผ้าไม่ทอจาก
เส้นใยปอเทือง จากรูปที่ 7 พบว่าถ้าใช้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความดัน
เพิม่ขึน้ จะท าใหแ้รงดงึสูงสุดมแีนวโน้มต ่าลง ในทางกลบักนัถา้อุณหภูมิ
ลดลง ความดนัลดลง จะท าให้แรงดึงสูงสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น อย่างมี
นัยส าคญั รูปที่ 8 แสดงใหเ้หน็ว่าเมื่ออุณหภูมเิพิม่ขึน้ เวลาเพิม่ขึน้ จะ
ท าให้แรงดึงสูงสุดมีแนวโน้มต ่าลง ในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิลดลง 
เวลาลดลง จะท าใหแ้รงดงึสงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ อย่างมนีัยส าคญั และ
จากรปูที ่9 จะเหน็ไดว้่าถา้ใชเ้วลาเพิม่ขึน้ ความดนัเพิม่ขึน้ จะท าใหแ้รง
ดงึสงูสุดมแีนวโน้มต ่าลง ในทางกลบักนัถา้เวลาลดลง ความดนัลดลง จะ
ท าใหแ้รงดงึสงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ อย่างมนีัยส าคญั 

รปูที ่7 แผนภาพพืน้ผวิผลตอบสนองระหว่างอุณหภูมกิบัความดนัทีม่ี
ผลต่อแรงดงึสงูสุดของผา้ไม่ทอจากเสน้ใยปอเทอืง 

รปูที ่8 แผนภาพพืน้ผวิผลตอบสนอง ระหว่างอุณหภูมกิบัเวลาทีม่ผีล
ต่อแรงดงึสงูสุดของผา้ไม่ทอจากเสน้ใยปอเทอืง 

รปูที ่9 แผนภาพพืน้ผวิผลตอบสนอง ระหว่างเวลากบัความดนัทีม่ผีล
ต่อแรงดงึสงูสุดของผา้ไม่ทอจากเสน้ใยปอเทอืง 

3.4 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการข้ึนรปูผ้าไม่ทอ 
 จากการวเิคราะห์ Optimization plot ดงัรูปที่ 10 พบว่าค่าความพงึ
พอใจโดยรวมของผลตอบ (Composite Desirability; D) มคี่าเท่ากบั 1
ซึ่งอยู่ในระดบัความพงึพอใจสูงสุด และที่ระดบัความพงึพอใจดงักล่าว 
ท าให้ได้สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยปอเทือง ที่
ส่งผลให้ค่าแรงดึงสูงสุดที่สูงที่สุด คือ อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส 
ความดัน 1,500 นิวตันต่อตารางเมตร และเวลา 3.667 นาที  จะได้
ค่าแรงดงึสงูสุด เท่ากบั 50.2118 นิวตนั  

180170160

45.0

42.5

40.0

37.5

35.0

250020001500 864

Temperature

M
e
a
n

 o
f 

M
a
x
_F

o
rc

e
_1

Pressure Time

Main Effects Plot for Max_Force_1
Fitted Means

Time 6

Hold Values

03

40

016

071 015 0
081

0002

2500

05

1_ecroF_xaM

erusserP

erutarepmeT

urface Plot of Max_Force_1 vs Pressure, TemperatureS

Pressure 2000

Hold Values

24

23

04

160
170

4

081

8

6

4

88

04

84

1_ecroF_xaM

emiT

erutarepmeT

urface Plot of Max_Force_1 vs Time, TemperatureS

Temperature 170

Hold Values

30

35

04

0051
0002

4

0052

8

6

4

88

54

1_ecroF_xaM

emiT

erusserP

urface Plot of Max_FoS r e_1 vs Time, Pressurec

142

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE NETWORK 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



รปูที ่10 Optimization plot ของปัจจยัค่าแรงดงึสงูสุดผา้ไม่ทอ 
จากเสน้ใยปอเทอืง 

3.5 การทดลองยืนยนัผล 
 การทดลองยืนยันผลเป็นการทดสอบความแม่นย าของสมการ
ถดถอย โดยท าการสุ่มสภาวะการขึน้รปูแผ่นเสน้ใยทีอ่ยู่ในขอบเขตของ
ระดบัปัจจยัทีก่ าหนดจ านวน 10 สภาวะ แลว้น าค่าแรงดงึสงูสุดทีไ่ด้จาก
การทดลองเปรียบเทียบกับค่าแรงดึงสูงสุดที่พยากรณ์ด้วยสมการ
ถดถอย ดังรูปที่ 11 ผลการวิเคราะห์ Mean Absolute Percentage 
Error (MAPE) เท่ากบั 5.44 เปอร์เซ็นต์ และมคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรบั
ได ้

รปูที ่11 การเปรยีบเทยีบค่าแรงดงึสงูสุดผา้ไม่ทอจากเสน้ใยปอเทอืง 

4. สรปุผลการวิจยั
1. ปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อค่าแรงดงึสงูสุดของผา้ไม่ทอ คอื อุณหภูม ิมี

ผลมากสุด รองลงมา คอื ความดนั และเวลาทีใ่ชใ้นการขึน้รปูผา้ไม่ทอ 
ตามล าดบั โดยมแีนวโน้มว่าเมื่อใชอ้ณุหภูมสิงูขึน้และการเพิม่ความดนั
และเวลาใหส้งูขึน้มผีลท าใหค้่าแรงดงึสงูสุดลดลง 

2. สมการถดถอยที่ แ สดงความสัมพันธ์ ร ะหว่ า ง ปั จจัยมี
ความสัมพันธ์ในรูปของสมการก าลังสอง (Quadratic Model) จะได้
สมการ Ultimate Tensile Force = -280.1 + 5.383  Temperature  -
0 . 1 4 2 6 2    Pressure + 2 1 . 5 3 2  Time - 0 . 0 2 1 1 6 
Temperature*Temperature -0.000017 Pressure*Pressure - 0.2307 
Time*Time + 0 . 0 0 1 0 8 5  Temperature*Pressure - 0 . 1 5 3 0 8 
Temperature*Time + 0.003045 Pressure*Time    น าสมการนี้ไปใช้
ควรอยู่ในขอบเขตอุณหภูมอิยูใ่นช่วง 160-180 องศาเซลเซยีส ความดนั
อยู่ในช่วง 1,500-2,500  นิวตนัต่อตารางเมตร และเวลาอยู่ในช่วง 3-9 
นาท ี

3. สภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปผ้าไม่ทอที่ส่งผลให้ค่าแรงดึง
สูงสุดที่สูงที่สุด คือ อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ความดัน 1,500 
นิวตันต่อตารางเมตร และเวลา 3.6667 นาที  จะได้ค่าแรงดึงสูงสุด 
เท่ากับ 50.2118 นิวตัน ซึ่งผ้าไม่ทอที่ได้สามารถน ามาเป็นแผ่นใย
สงัเคราะห์ (Geotextile) ประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ด้าน
สิง่แวดล้อม และด้านปรบัปรุงภูมทิศัน์ เช่น ประยุกต์ใชเ้ป็นวสัดุรองพืน้
ถนน วสัดุป้องกนัการกดัเซาะลาดคนัดิน หรอืใช้เป็นวสัดุส าหรบัการ
เพาะปลูกตน้กลา้ เป็นตน้ 

4. การทดลองยนืยนัผลสมการถดถอย พบว่ามคี่า Mean Absolute
Percentage Error (MAPE) เท่ากบั 5.44 เปอรเ์ซน็ต์  ซึง่อยู่ในเกณฑท์ี่
ยอมรบัได ้

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันี้ได้รบัทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ประจ าปี 2562 และขอขอบคุณ นางสาว
กาญจนา ทองมาก และนางสาวอรรตยิาภรย์ พ่วงพ ีที่ช่วยในการเก็บ
ขอ้มูลงานวจิยัและใหค้วามช่วยเหลอืจนท าใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็สมบูรณ์
ไปไดด้ว้ยด ี
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การแก้ปัญหาการแตกของท่อ Water-Cooled ใน Inlet Mixing ของเตาหลอม Electric Arc Furnace 
Problem Solving Water-Cooled Pipes in Inlet Mixing of the Electric Arc Furnace 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแกปั้ญหาการแตกของท่อ Water-Cooled ใน Inlet Mixing ของเตาหลอม Electric Arc Furnace (EAF) 

และเพิม่อายุการใชง้านใหเ้พิม่ขึน้มากกว่า 40 % ดว้ยการศกึษาขอ้มูลของเครื่องจกัรรวมถงึวสัดุทีใ่ชท้ํา เพื่อวเิคราะหห์าปัจจยัการแตกของท่อน้ํา
หล่อเยน็ (Water-Cooled) จากการรวบรวมขอ้มลูแลว้ไดว้เิคราะหส์มมุตฐิาน ขอ้มลูชิน้งานเดมิตามแบบไดร้ะบุวสัดุทีใ่ชเ้ป็นท่อเหลก็เหนียวคารบ์อน
ตํ่า เกรด ST35.8 จากขอ้มลูทีท่ราบน้ีไดนํ้าชิน้งานทีเ่สยีหายไปทดสอบหาคา่สว่นผสมทางเคมเีปรยีบเทยีบกบัคา่มาตรฐานของท่อเหลก็เหนียวเกรด 
ST35.8 ซึ่งผลทีไ่ด ้อยู่ในเกณฑต์ามมาตรฐาน ประเดน็น้ีจงึไม่ส่งผลต่อการแตกของท่อ เรื่องอตัราการไหลของน้ําหล่อเยน็เมื่อนําค่าทีค่ํานวณมา
เทยีบกบัคา่ทีว่ดัไดจ้รงิผลออกมากไ็มแ่ตกต่างกนัมาก แต่ประเดน็ทีส่าํคญัจากการวเิคราะหส์มมุตฐิานและจากการเกบ็ขอ้มลู คอือุณหภูมขิองน้ําทีใ่ช้
หล่อเยน็ท่อ มอุีณหภูมใิกล้เคยีงกบัการที่ทําให้เกดิตะกรนัที่ผวิท่อภายใน ที่อุณหภูม ิ60-65 องศาเซลเซยีส จะง่ายต่อการเกดิตะกรนั (calcium 
carbonate) ตะกรนัจะไปเคลอืบทีผ่วิท่อภายในทําใหน้ํ้าทีห่ล่อเยน็กบัท่อ ไม่สามารถแลกเปลีย่นความรอ้นไดโ้ดยตรง ทําใหท้่อเกดิการแตก จาก
ภาพถ่ายโครงสรา้งทางจุลภาคของทอ่ในจุดทีท่อ่แตก จะเหน็ไดว้า่รอ้ยแตกเป็นการแตกแบบผา่เกรน และปลายของรอยแตกเป็นหวัมน การแตกชนิด
นี้เป็นการแตกแบบ Thermal stress ซึง่เกดิจากความรอ้น ทาํใหง้านวจิยันี้มุง่ประเดน็ไปทางการลดอุณหภูมขิองน้ําหล่อเยน็ขาออกไมใ่หง้า่ยต่อการ
เกดิตะกรนั และไดเ้พิม่ขนาดท่อขึน้จากเดมิเป็นท่อขนาด 2 นิ้ว เปลีย่นเป็นท่อขนาด 2½  นิ้ว เพือ่เพิม่พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความรอ้นทีผ่วิท่อ และไดล้ด
ระยะความยาวท่อทีน้ํ่าหล่อเยน็วิง่ผา่นลง ทาํใหอุ้ณหภูมน้ํิาขาออกลดลงเหลอื 45 องศาเซลเซยีส จากเดมิทีอุ่ณหภูม ิ57 องศาเซลเซยีส และผลการ
บนัทกึอายกุารใชง้านของ Inlet mixing ตวัใหมเ่ทยีบกบัตวัเดมิ อายกุารใชง้านเฉลีย่เพิม่ขีน้ เป็น 198 % ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนในผลติไดม้าก 
คาํสาํคญั : โครงสรา้งจุลภาคของเหลก็, ตะกรนั, ทอ่น้ําหลอ่เยน็, ทอ่เหลก็เหนียวคารบ์อนตํ่า, อตัราการไหล 

Abstract 
Objective of this research is to solve the problem of Water-Cooled pipe cracked in Inlet mixing of the Electric Arc Furnace (EAF) 

furnace and increase its service life by more than 40% with studying the information of machines and materials used to make. To find the 
cause of the Water-Cooled pipe cracked. From the original workpiece data according to the design specifies the material used for low 
carbon steel pipe grade ST35.8. From this information when bring the pipe cracked for chemical composition test and comparison with 
standard, the results are in the standard. This point does not affect the rupture of the pipe. Regarding the Water-Cooled flow rate, when 
the calculated data was compared with the actual measured data, the results were not much different. But the key points from the 
hypothesis analysis and from the data recorded is the temperature of the Water-Cooled. The temperature  close to 60-65 degrees Celsius 
is easy to have scale (calcium carbonate). Slag will be coated on the inner tube surface. Heat from the pipe can’t exchange with Water-
Cooled. Causing the pipe to break. From the microstructure photo of pipe at broken point. It’s Transgranular crack. And the ends of the 
crack are rounded. This kind of crack is a thermal stress which is caused by heat. This research aimed to reduce the temperature of the 
outlet Water-Cooled so that it’s not easy to scale. And increased the pipe size from the original 2 inch pipe, changed to 2½ inch pipe to 
increase the heat exchanger area at the pipe surface And reduced the length of the pipe that the Water-Cooled runs through. causing the 
outlet water temperature down to 45 degrees Celsius from 57 degrees Celsius and the results of recorded the life of the new Inlet mixing 
compared to the original , average service life has been increased to 198%, resulting in a significant reduction in production costs.
Keywords:  Microstructure, Scale, Water-Cooled pipe, Low carbon steel pipe, Flow rate
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1. บทนํา
 ในกระบวนการผลิตเหล็กรูปพรรณด้วยเตาหลอมเหล็กแบบ 
Electric Arc Furnace (EAF) จะมฝีุ่ นควนัทีเ่กดิจากการหลอมเศษเหลก็
(Scrap) ซึง่เป็นเศษเหลก็ทีไ่ดม้าจากชิน้สว่นวสัดุต่างๆนํามาคดัแยกเอา
แค่สว่นทีเ่ป็นเหลก็เพือ่นํามาหลอมอกีครัง้ แต่กระบวนการคดัแยกนี้มกั
มเีศษปนมาดว้ย เชน่ พลาสตกิ,ยาง ฯลฯ เมือ่นํามาหลอมแลว้จะเกดิฝุ่ น
ควนัทําใหต้้องมรีะบบดูดฝุ่ นรอ้น (Hot gas) คอืระบบบําบดัฝุ่ น (Fume 
Plant) เป็นชุดกรองฝุ่ นซึ่งจะแยกเป็น 2 ส่วน คอื Primary Duct และ 
Secondary Duct ดูดไปรวมกนัทีร่ะบบบําบดัฝุ่ น ในงานวจิยันี้จะศกึษา
อุปกรณ์ในส่วนของ Primary Duct ซึ่งจะดูดฝุ่ นร้อนจากการหลอม
โดยตรงจากหลงัคาเตาหลอม ทําใหร้ะบบ Primary Duct ตอ้งมน้ํีาหล่อ
เยน็ (Cooling Water) ทีอุ่ปกรณ์  เนื่องจากฝุ่ นทีดู่ดออกมามคีวามรอ้น
สงู ประมาณ 850°Cงานวจิยัจะศกึษาทีอุ่ปกรณ์ Inlet Mixing ทีม่น้ํีาหลอ่
เยน็ภายในท่อ และเกดิการแตกของท่อทําใหน้ํ้าหล่อเยน็ภายในท่อรัว่
และฉีดออกมาเป็นฝอย ไปผสมกบัฝุ่ นร้อนที่ดูดไปยงัระบบบําบดัฝุ่ น 
รวมตวักนัเป็นดนิโคลน ทบัถมกนัทําใหช้่องดูดลมภายในมหีน้าตดัเลก็
ลงทําให้การดูดฝุ่ นมปีระสทิธิภาพลดลง ปัญหาคอืท่อน้ําหล่อเย็นใน
อุปกรณ์ Inlet Mixing ทีร่ ัว่ มอีายุการใชง้านสัน้ลงทําใหง้บประมาณใน
การสัง่ชิน้งานใหม่รวมถงึค่าถอดตดิตัง้ เพิม่ขึน้ เมื่อพจิารณา อายุการ
ใช้งานของ  Inlet Mixing พบว่า  Inlet Mixing ที่ เ ริ่ม ใช้งานวันที่ 5 
กนัยายน 2016 จะมอีายุการใช้งานตํ่ากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่ง
เทียบกันตามจํานวน รอบของการหลอมเหล็ก ค่าเฉลี่ยจากเดือน 
พฤศจกิายน ปี2014 ถงึ สงิหาคม ปี2016 อยู่ที่ประมาณ 1841 heats 
ในกนัยายน 2016 Inlet Mixing ใชไ้ดเ้พยีง 392 heats กเ็กดิการรัว่ของ
ทอ่ 

รปูที ่1 ตาํแหน่งตดิตัง้ Inlet mixing ในระบบดดูฝุ่ นขอบเตาหลอม EAF 

2. การดาํเนินงาน
 การศกึษาปัญหาและผลกระทบที่เกดิขึน้จากการแตกของท่อน้ํา
หล่อเย็น (Water-Cooled) ใน Inlet mixing ของเตาหลอม จากนัน้ทํา
การวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการแตกของท่อน้ําหล่อเยน็ แล้วมาตัง้
สมมุตฐิานและพสิจูน์ความจรงิ เพือ่ทาํใหอ้ายุของท่อน้ําหล่อ มอีายุการ
ใชง้านเพิม่มากขึน้

2.1 ศึกษาปัญหาและผลกระทบของการแตกของท่อนํ้า
หล่อเยน็(Water-Cooled) ใน Inlet Mixing. 
 ฝุ่ นรอ้นทีถู่กดดูออกจากเตาหลอมมอุีณหภูมสิงู ทาํใหอุ้ปกรณ์ของ 
Inlet Mixing ทีท่ํามาจากเหลก็ต้องมกีารหล่อเยน็ดว้ยน้ํา และปัญหาที่
เกดิขึน้คอืการรัว่ของน้ําทีอ่ยู่ในส่วนของอุปกรณ์ทีเ่รยีกว่า Inlet mixing 
เป็นจุดทีต่อ้งการศกึษาทาํงานวจิยัครัง้นี้ 

2.1.1 กระบวนการหลอมเหลก็แบบเตา EAF 
 ฝุ่ นที่ถูกดูดออกจากเตาหลอม (Furnace) จะถูกดูดไปยงัโรงเก็บ
ฝุ่ นโดยผา่นทาง Inlet mixing ซึง่จุดน้ีมคีวามรอ้นถงึ 850 ºC ทาํให ้Inlet 
mixing  ทีท่าํดว้ยเหลก็carbonตํ่าตอ้งมกีารใชน้ํ้ามาหลอ่เยน็ 

รปูที ่2 Single line การดดูฝุ่ นจากเตาหลอมไปยงั Fume plant 

2.1.2 ลกัษณะการแตกของท่อที่ใช้งาน
 ได้เกิดความเสยีหายที่ Loop น้ํา Loop ที่1 ในจํานวน Loop น้ํา
ทัง้หมด 9 Loop ในตําแหน่งทีล่มรอ้นปะทะทาํให ้ Loop ที1่ เป็นจุดทีม่ ี
อุณหภมูสิงูสดุ 

รปูที ่3 ตาํแหน่งทีล่มรอ้นปะทะ ทีL่oop ที1่ ของ Inlet mixing  

รปูที ่4 ลกัษณะการแตกของทอ่ทีใ่ชง้าน 
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รปูที ่5 ภาพคลีข่องทอ่น้ําหลอ่เยน็ (Water-Cooled) ของ Inlet mixing 

2.1.3 ปัญหาและผลกระทบ
 เมื่อเกดิการแตกของท่อน้ําหล่อเยน็ (Water-Cooled) ทําให้น้ําไป
ผสมกบัฝุ่ นรอ้นทีถู่กดูดออกไปสู่ระบบกําจดัฝุ่ น (Fume plant) เกดิเป็น
ดนิโคลนทีไ่ปปิดทางดูดฝุ่ นใหป้ระสทิธภิาพลดลง  และจากดนิโคลนที่
ปิดทางดดูฝุ่ นน้ีสะสมจนทาํใหเ้พิม่น้ําหนกัในอุปกรณ์ ทีอ่ยู่ถดัจาก Inlet 
mixing ไป ทําให้เกดิอนัตรายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ในแต่ล่ะรอบของ
การซ่อมบาํรงุ 

รปูที ่6 ลกัษณะการสะสมของฝุ่ นทีผ่สมกบัน้ําทีร่ ัว่มาปิดทางดดูฝุ่ น 

2.2 การวิเคราะหป์ัจจยัต่อการแตกของท่อ
 จากการศึกษาปัญหาของการแตกของท่อน้ําหล่อเย็น (Water-
Cooled) และกระบวนการทํางานของระบบดูดฝุ่ นในเตาหลอมแบบ 
EAF ทาํใหว้เิคราะหปั์จจยัต่อการแตกของทอ่ได ้4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
2.2.1 อตัราการไหลของน้ําทีห่ลอ่เยน็ทอ่ 
2.2.2 ขนาดของทอ่น้ําหลอ่เยน็ทีส่ง่ผลต่อการแลกเปลีย่นความรอ้น 
2.2.3 ความยาวของเสน้ทอ่ในแต่ละ่Loop 
2.2.4 ตาํแหน่งการปะทะของฝุ่ นรอ้น 

2.3 การต ัง้สมมตุิฐานและการพิสจูน์ความจริง 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยการแตกของท่อน้ําหล่อเย็น (Water-
Cooled) ทาํใหต้ัง้สมมตุฐิานออกมาได ้3 ขอ้ ดงัน้ี 
2.3.1 วสัดุทีใ่ชอ้าจจะสง่ผลกบัการทาํงานในสภาพความรอ้นในการผลติ 
2.3.2 การหลอ่เยน็ของน้ําในทอ่ไมด่ทีาํใหก้ารถ่ายเทความรอ้นไมด่ ี
2.3.3 ความยาวของloopน้ําแต่ละloop ยาวเกนิไป สง่ผลต่อการดงึความ
รอ้นจากผวิทอ่ของน้ําหลอ่เยน็ 

2.3.1 วสัดทุี่ใช้อาจจะส่งผลกบัการทาํงานในสภาพความ
ร้อนในการผลิต 

การพสิจูน์ความจรงิในสมมตฐิานนี้ คอื หาขอ้มลูท่อทีใ่ชใ้นการทํา
Inlet mixing และเปรยีบเทยีบส่วนประกอบทางเคมแีละศกึษาอทิธพิล
ของธาตุผสมทีม่ผีลกบัการแตกของทอ่น้ําหลอ่เยน็ (Water-Cooled) 
จากการหาขอ้มลูทอ่ทีนํ่ามาใชใ้นการทาํเป็นชิน้สว่นหล่อเยน็ของInlet 
mixing เป็นทอ่เหลก็ไมม่ตีะเขบ็ คารบ์อนตํ่า เกรด ST35.8 ตามมาตฐาน 
DIN17175 

รปูที ่7 สว่นผสมทางเคมขีองเหลก็ตามมาตฐาน และชิน้สว่นทีม่ปัีญหา 

2.3.2 การหล่อเยน็ของนํ้าในท่อไม่ดี 
2.3.2.1 อตัราการไหลของนํ้าในท่อ

เน่ืองจากน้ําที่ส่งมาหล่อเยน็ใน Inlet mixing ถูกส่งมาจาก Water 
plant ในอตัราส่วนที่ถูกกําหนดเพราะต้องส่งไปยงัอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย 
การพสิูจน์ความจรงิในสมมตฐิานนี้ คอื วดัอตัราการไหลและความเรว็
น้ําในท่อเทยีบกบัตารางคํานวณความเรว็การไหลทีเ่หมาะสมกบัขนาด
ของท่อโดยค่าการคํานวณได้มาจากสูตรสมการ Darcy-Weisbach ดงั
สมการที ่(1) และไดค้า่การคาํนวณตามตารางที ่1 

ตารางที ่1 อตัราการไหลของน้ํา Inlet mixing ในการคาํนวณ 
Pipe 2”  sch80 OD60.3x5.54mm. 

Loop 
No. 

Water Flow rate / 
Loop. (m³/hr) 

Water Velocity/Loop. 
(m/s) 

1 17.49 2.55
2 17.48 2.55 
3 15.01 2.19 
4 14.86 2.17 
5 16.90 2.46
6 16.86 2.46
7 13.93 2.03
8 14.96 2.18
9 15.04 2.19 

Average 15.83 2.30 
Sum 142.52 
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(1) 
โดยที ่

  คอืการสญูเสยีหวัความดนั เนื่องจากความฝืดในระบบทอ่ 
    คอืความยาวของทอ่ 
     คอืขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางทอ่ 

 คอืความเรว็เฉลีย่ของการไหลของของไหล 
     คอือตัราเรง่จากแรงโน้มถ่วง 
   คอืคา่สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานดารซ์ ี

เมื่อคํานวณหาอตัราการไหลแลว้ ทําการวดัค่าอตัราการไหลจรงิ
ของชิน้งานทีม่ปัีญหาการรัว่ของทอ่ 

รปูที ่8 ตารางเทยีบอตัราการไหลของน้ําใน Inlet mixing แบบทอ่ 2 นิ้ว 
ระหวา่งการคาํนวณและการวดัจรงิ 

2.3.2.2 การปรบัปรงุสภาพนํ้าที่ใช้ในการหล่อเยน็
ทางโรงงานไดก้าํหนดคา่สารเคมทีีใ่ชป้รบัปรงุน้ําทีใ่ชใ้นการหลอ่

เยน็ตามขอ้กาํหนดในการผลติ ดงัรปูที ่9 คา่ทีว่ดัไดอ้ยูใ่นเกณฑ ์

รปูที ่9 เทยีบคา่สารประกอบในน้ําทีห่ลอ่เยน็ทอ่ทีว่ดัจรงิกบัคา่ทีก่าํหนด 

2.3.3 ความยาวของloopนํ้าแต่ละloop ยาวเกินไป ส่งผล
ต่อการดึงความร้อนจากผิวท่อของนํ้าหล่อเยน็
 ตามขอ้มลูเมื่ออุณหภูมน้ํิาหล่อเยน็เขา้ใกล ้65 องศา จะเกดิตะกรนั
ทีผ่วิท่อ  น้ําดงึความรอ้นจากผวิท่อไดไ้ม่ดทีําใหอ้าจเกดิ การแตกแบบ 
Thermal stress ได้  การพิสูจน์ความจริงในสมมติฐานน้ี คือ การวดั
อุณหภูมน้ํิา เขา้-ออก และนําชิน้สว่นทีแ่ตกไป ถ่ายภาพMicrostructure 
เพือ่วเิคราะห ์พฤตกิรรมการแตกของชิน้งาน 

 ผลทีไ่ดจ้ากการวดัคอื น้ําทีเ่ขา้ไปในอุปกรณ์ Inlet mixing ที่
อุณหภมู ิ35 องศาเซลเซยีส  และอุณหภมูขิาออก 57 องศาเซลเซยีส 
ซึง่ไดจ้ากอุปกรณ์ PT-100 ทีต่ดิตัง้ไวเ้พือ่เกบ็คา่อุณหภมู ิชว่งทีห่ลอม
เหลก็ 

รปูที ่10 อุณหภมูน้ํิา เขา้ออกขณะหลอมเหลก็ในชิน้งานมปัีญหา 

เมือ่นําชิน้สว่นทีเ่สยีหายไปถ่ายภาพ Microstructure เพือ่การ
สงัเกตลกัษณะการแตกหรอืเสยีหายของชิน้งาน  

รปูที ่11 ภาพตดัตามแนวยาวของทอ่ทีเ่สยีหาย 

รปูที ่12 ภาพตดัตามแนวยาวของทอ่ทีเ่สยีหาย 

รปูที ่13 ภาพขยาย 25x,100x,200x ในตาํแหน่งการแตกที ่2 
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 จากรูปที ่13  ลกัษณะการแตกของท่อเป็นแบบผ่าเกรน และตรง
ปลายของเส้นของการแตกเป็นปลายมน สมมุติฐานได้ว่าแตกจาก
สาเหตุ “Thermal stress” 

2.4 สรปุข้อสมมตุิฐาน และ ออกแบบการทดลอง 
จากสมมุตฐิานขอ้ที ่2.3.1 เมื่อวดัค่าส่วนประกอบทางเคมขีองท่อ

ที่แตกกบัท่อไม่แตกแล้ว ค่าที่ได้เมื่อเทียบกบัมาตฐาน ของผู้ใช้งาน
กําหนดตามมาตฐาน DIN 17175  ค่าส่วนมากไม่เกนิจากที่มาตรฐาน
กําหนด มีค่าเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่เกินมาเล็กน้อย ที่มาตรฐานได้
กําหนดค่า %C ไม่เกนิ 0.17%  ค่าทีไ่ดจ้ากการส่งตรวจ คอื 0.1984% 
ซึง่สง่ผลต่อการแตกของทอ่น้อยเนื่องจากเป็นทอ่ คารบ์อนตํ่าอยูแ่ลว้ จงึ
สรปุวา่ เกรดของทอ่เป็นไปตามมาตรฐานทีท่างผูใ้ชง้านกาํหนดไมส่ง่ผล
ต่อการแตกของทอ่โดยตรง 

จากสมมตุฐิานขอ้ที ่2.3.2 การหล่อเยน็ของน้ําในท่อไมด่ทีาํใหก้าร
ถ่ายเทความรอ้นไม่ด ีผลจากการคํานวณเมื่อเทยีบกบัค่าวดัจรงิ อตัรา
การไหลของการวดัจรงิหน้างานไดส้งูกว่าค่าในตารางการคาํนวณทาํให้
คา่อตัราการไหลอยูใ่นเกณฑก์ารกาํหนดคา่ทีใ่ชค้าํนวณ 

จากสมมุติฐานขอ้ที่ 2.3.3 ความยาวของloopน้ําแต่ละloop ยาว
เกนิไป ส่งผลต่ออุณหภูมขิองน้ําหล่อเยน็ จากผลการวดัอุณหภูมน้ํิาขา
เข้า เท่ากับ 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิขาออก เท่ากับ 57 องศา
เซลเซยีส ซึง่น้ําจะเกดิตะกรนั ทีผ่วิท่อทีอุ่ณหภูมปิระมาณ 60-65 องศา
เซลเซยีส ทาํใหต้ะกรนัลดประสทิธภิาพการระบายความรอ้นจากผวิท่อ
ไปยงัน้ําหล่อเยน็ ทําใหเ้กดิการแตกแบบ Thermal stress เหน็ไดจ้าก
ภาพถ่ายจุลภาคโครงสรา้งเหลก็ (Microstructure) ตามรปูที ่13 

ในInlet mixing ตวัทีม่ปัีญหานี้มน้ํีาหล่อเยน็อยู่ทัง้หมด 9 loop ใน
1ชิน้งาน ซึง่ความยาวของ loop น้ําโดยประมาณใน 1 loop เท่ากบั 35 
เมตร จากขอ้มูลเบื้องต้น ไดท้ําการเลอืกท่อทีจ่ะมาใชท้ําชิ้นงาน Inlet 
mixing มา 3 ขนาด โดยกําหนดรูปร่างขนาดความโตภายนอกชิ้นงาน 
Inlet mixing ใหเ้ท่าเดมิเพื่อใหส้ามารถตดิตัง้และใชง้านไดเ้หมอืนเดมิ 
ทอ่ 3 ขนาดทีไ่ดเ้ลอืกมามดีงัน้ี 

1.ทอ่ขนาด 2 นิ้ว (ชิน้งานทีม่ปัีญหา)
2.ทอ่ขนาด 2½  นิ้ว
3.ทอ่ขนาด 3 นิ้ว

2.4.1 ท่อขนาด 2 น้ิว (ช้ินงานที่ม ีปัญหา) 
 กรณนีี้การทีจ่ะลดความยาวในเสน้ทอ่ไดต้อ้งเพิม่ loopน้ํา แทรกเขา้
ไปในจุดทีม่กีารปะทะของลมรอ้น ไดม้ตีวัอยา่งในการแกปั้ญหาชิน้งานที่
คลา้ยกนั ซึง่ไดเ้พิม่ Loopน้ําจาก 15Loop เป็น 20Loop โดยทาํใหจุ้ดที่
ลมรอ้นปะทะมคีวามยาวน้อยลง เพือ่ใหน้ํ้าขาออกมอุีณหภมูไิมส่งู 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการทดลองเพิม่Loopน้ํา 
ก่อนการแกไ้ข หลงัการแกไ้ข 

จาํนวนเสน้ทอ่ 104 เสน้ 104เสน้ 
จาํนวน Loopน้ํา 15 Loop 20 Loop 
อายกุารใชง้าน 8เดอืน 10 เดอืน 

2.4.2 ท่อขนาด 2½  น้ิว 
ในกรณีใช้ท่อ 2½  นิ้ว ได้ออกแบบชิ้นงาน Inlet mixing โดด

กาํหนดความโตภายนอกชิน้งานใหเ้ท่าเดมิ จะไดจ้าํนวนท่อทีใ่ชใ้นภาพ
ตดัของท่อลดลง จากเดิม 2 นิ้วใช้ 130 เส้น ลดเหลือ 92 เส้นในท่อ
ขนาด 2½  นิ้ว  เมื่อเทยีบพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความรอ้น ท่อ 2½  นิ้วจะมี
พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความรอ้นเพิม่ขึน้ตามแนวโคง้ของผวิทอ่ ดงัรปูที ่15 

รปูที ่14 การเปรยีบเทยีบภาพตดัของทอ่ 2 นิ้ว และ 2½  นิ้ว 

เมื่อออกแบบโดยใช้ท่อ 2½  นิ้ว ใช้ท่อ 92 เส้นในชิ้นงาน Inlet 
mixing และได้เพิม่จํานวน loop น้ํา เป็น 10 loop ความยาวโดยเฉลี่ย
ของทอ่ใน 1 loop ประมาณ 23 เมตร 

2.4.3 ท่อขนาด 3 น้ิว 
เมื่อใชท้่อ 3 นิ้ว ทําใหน้ํ้า Supply ต้องการมากขึน้ แต่หน้างานมี

ขอ้จํากดัดา้นการจ่ายน้ํา Supply น้ําแต่ล่ะจุดไม่พอ เนื่องจากขอ้จํากดั

หลาย ๆ ด้าน เช่น Flow rate ที่ปัม๊ส่งมา , ขนาดท่อ Main supply, 

น้ําหนกัของ Inlet mixing เพิม่ขึน้  

จากขอ้มลู ไดต้ัง้สมมตุฐิาน เพือ่ใชใ้นการออกแบบตามตารางที ่3 

ตารางที ่3 ตารางเปรยีบเทยีบขนาดทอ่ ทัง้ 3 สมมตุฐิาน 
ท่อ 2 น้ิว ท่อ 2½  น้ิว ท่อ 3 น้ิว 

เ ส้นผ่ านศู นย์ก ล า งท่ อ
(mm.) 

60.3 73 88.9 

ความหนาทอ่ (mm.) 5.54 7.01(1.47) 7.62(2.08)

น้ําหนกัเมือ่ทาํเป็นชิน้งาน 
Inlet Mixing (Kg) 

3,699 4,100 4,692 

เปอร์เซ็นต์ราคาชิ้นงาน
เมือ่เทยีบกบัทอ่ 2 นิ้ว 

- +12% +23% 

2.4.4 สรปุข้อสมมตุิฐาน 
จากขอ้มลูในการเลอืกขนาดของทอ่ในการออกแบบการทดลอง

สรปุไดว้า่ในการทดลองนี้ชิน้งาน Inlet mixing ทีใ่ชท้อ่ขนาด 2½  นิ้วมา
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เป็นทอ่น้ําหลอ่เยน็ เหมาะสมทีส่ดุภายใตเ้งือ่นไขทีไ่มส่ง่ผลกนัการ
ทาํงานเดมิของอุปกรณ์ Inlet mixing  

2.4.5 ออกแบบการทดลอง 
ทําการเขยีนแบบโดยใหรู้ปร่างความโตภายนอกของInlet mixing 

มีขนาดเท่าเดิมเพื่อสามารถนําไปติดตัง้กับชุด Mixing เดิมได้ Inlet 
mixing เดมิใช้ท่อ 2 นิ้ว มาทําทัง้หมด 130 เสน้ ได้inlet mixing 1 ตวั 
เมื่อใชท้่อขนาด 2½  นิ้ว มาทําซึ่งมขีนาดใหญ่กว่าท่อ 2 นิ้ว ทําให ้ใช้
ทอ่ทัง้หมด 92 เสน้ ใน Inlet mixing 1 ตวั ความยาวเฉลีย่ในแต่ล่ะ loop 
ของท่อน้ําประมาณ 23 เมตร ในการออกแบบไดค้ํานวณหาอตัราการ
ไหลในเสน้ท่อ โดยแบ่งท่อ Inlet mixing ทัง้หมดเป็น 10loops โดยใช้
สตูรการคาํนวณตามสมการ  Darcy-Weisbach     

ตารางที ่4 ผลการคาํนวณอตัราการไหลของน้ําหลอ่เยน็ในทอ่ 2½ นิ้ว 
Pipe 2½  ”  sch80 OD73x7.01mm. 

Loop 
No. 

Water Flow rate / 
Loop. (m³/hr) 

Water Velocity/Loop. 
(m/s) 

1 25.1 3.66
2 24.7 3.60
3 24.6 3.59 
4 25.7 3.74 
5 25.4 3.70 
6 24.7 3.60 
7 25.9 3.77
8 24.5 3.58
9 26.8 3.91 
10 26.2 3.82 

Average 25.36 3.69 
Sum 253.66 

หลงัจากการได้แบบชิ้นงาน Inlet mixing ตวัใหม่ ที่ใช้ท่อขนาด 
2½ นิ้วแลว้ ไดท้าํการประกอบชิน้งานเพือ่นํามาตดิตัง้ใหม่และเกบ็ค่าที่
จะนํามาวเิคราะหค์อื 
-อตัราการไหลในทอ่น้ําหลอ่เยน็ 
-อุณหภูม ิขาเข้าและออกของน้ําหล่อเย็น ขณะหลอมเหล็กและหยุด
หลอมเหลก็ 

3. ผลการดาํเนินงานวิจยั
หลงัจากการตดิตัง้ Inlet mixing ตวัใหม่และทําการเดนิเครื่องจกัร

เพือ่ผลติเหลก็ วดัค่าการอตัราไหลของน้ําในท่อ ของแต่ละ loop และได้
นํามาเปรยีบเทยีบผลการคาํนวณในการใชท้อ่ขนาด 2½ นิ้ว และผลการ
วดัอตัราการไหลน้ําในทอ่ 2 นิ้ว ซึง่เป็นชิน้งานทีเ่กดิการแตก โดยไดผ้ล
การวดัดงันี้ 

รปูที ่15 ผลการวดัอตัราการไหลของน้ําหลอ่เยน็ เปรยีบเทยีบระหวา่ง
ทอ่ขนาด 2 นิ้วและ 2½  นิ้ว 

ผลการวดัอุณหภูมขิองน้ําหล่อเยน็ในท่อ Inlet mixing ขาเขา้-ขา
ออก และความดนัตกคร่อม ไดท้ําการเกบ็ค่าขณะหยุดหลอมเหลก็และ
ขณะกาํลงัหลอมเหลก็ ผลทีไ่ดต้ามตารางที ่5 

ตารางที ่5 แสดงผลการวดัอุณหภมู ิน้ําเขา้-ออก และความดนัตก
ครอ่ม ของInlet mixing ทีใ่ชท้อ่ขนาด 2½  นิ้ว 

อุณหภมูขิาเขา้ 
(°C) 

อุณหภมูขิา
ออก (°C) 

ความดนัตก
ครอ่ม(P) 

ขณะหยดุหลอม 27 30 0.5 bar 
ขณะหลอม 35 45 

ผลการเก็บค่าอายุการใช้งานของ  Inlet mixingเพื่อเป็นการ
เปรยีบเทยีบอายุการใชง้านของ Inlet mixing และใหเ้หน็ความแตกต่าง
โดยใชจ้ํานวนการหลอม (Heat) เป็นขอ้เปรยีบเทยีบเนื่องจากเวลาใน
การหลอมแต่ละ Heat จะใกลเ้คยีงกนั แต่จะต่างกนัทีจ่ํานวนการหลอม
ต่อวนั ซึง่ในช่วงวนัธรรมดาจะมกีารหลอมในเวลาการคนื ส่วนวนัหยุด
นักขตัฤกษ์และวนัหยุดเสาร์-อาทติย์จะทําการหลอมเหลก็ 24 ชัว่โมง 
เพราะปัจจัยหลักคือค่าไฟจะถูกกว่า งานวิจัยน้ีได้ทําการนําข้อมูล
ยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2557 จนถงึปัจจุบนั ดงัรูปที่ 16 กราฟแท่งสฟ้ีาเป็น
ชิ้นงานที่ใช้ท่อ 2 นิ้ว มกีารขึ้นลงของกราฟโดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1841 
heats กราฟแท่งสแีดงเป็นชิ้นงานที่มปัีญหาอายุสัน้อยู่ในช่วงไม่เกิน 
800 heat กราฟแท่งสเีขยีวเป็นชิ้นงานที่ใช้ท่อ 2½ นิ้ว ที่ได้ออกแบบ
ใหม่ จํานวนHeatในการหลอมเพิ่มขึ้นในการใช้งาน Inlet Mixing ที่
ออกแบบเป็นทอ่ 2½ นิ้ว 
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รปูที ่16 อายกุารใชง้าน Inlet mixing 

ค่าเฉลี่ยอายุชิ้นงานก่อนพบปัญหาคือ 1841 heats ชิ้นงานที่มี
ปัญหาไดถู้กเปลีย่นออกในวนัที ่5 ก.ย. 2559 จาํนวน heat ทีใ่ชง้านอยู่
ที ่762 heats แต่ชิน้งานไดเ้ริม่แตกที ่323 heats และไดซ้่อมแกไ้ขหน้า
งานเพื่อรอการออกแบบและผลิตชิ้นงานใหม่ เมื่อดูอายุชิ้นงานที่มี
ปัญหาเทยีบกบัคา่เฉลีย่ของชิน้งานก่อนพบปัญหาทีไ่ด ้1841 heats ซึง่
มากกว่า ชิ้นงานที่มปัีญหาที่ทําได้ 762 heats หลงัจากการออกแบบ
ชิ้นงานใหม่ ทําการผลิตและติดตัง้แล้วนําไปติดตัง้วนัที่5 ก.ย. 2559 
และใชง้านชิน้งานใหมท่ีอ่อกแบบเป็นทอ่ 2½  นิ้ว ใชไ้ด ้5946 heats ใน
ระหว่างทีเ่ปลีย่นมาใชง้าน Inlet mixing ตวัใหม่ ทมีงานไดนํ้าตวัเก่าทีม่ ี
ปัญหา มาซ่อมโดยการเปลีย่นท่อทีเ่สยีหายออกแลว้เปลีย่นเสน้ใหมเ่ขา้
ไป และนํามาตดิตัง้ใชง้านอกีครัง้ในวนัที ่3 พ.ย. 2560 ผลออกมากค็อื
ใชง้านได ้721 heats มอีายกุารใชง้านใกลเ้คยีงเดมิ และแตกตรงจุดเดมิ
ใน loop ที ่1  หลงัจากนัน้ไดต้ดิตัง้ Inlet mixing ทีไ่ดอ้อกแบบเป็นท่อ 
2½ นิ้ว จนถึงปัจจุบัน (14 ม.ค. 2564) คือชิ้นงาน Inlet mixing ที่
ออกแบบใหม่เป็นท่อ 2½ นิ้ว  เป็นชิน้ที ่4 ใชง้านได ้4639 heats โดย
ชิน้งาน Inlet mixing ทีอ่อกแบบใหมแ่ต่ละ่ชิน้มอีายกุารใชส้งูขึน้ 

5. สรปุผลงานวิจยั
5.1 การสรปุผลการวดัอณุหภมูิของ Inlet mixing  

ที่ขนาดท่อ 2 นิ้ว : เข้าที่ 35 องศาเซลเซียส ออกที่ 57 องศา
เซลเซยีส หลงัจากทําการเปลีย่นชิ้นงานใหม่ และเกบ็ค่าอุณหภูมขิอง
น้ําหล่อเยน็ ทีข่นาดท่อ 2½  นิ้ว : เขา้ที ่35 องศาเซลเซยีส ออกที ่45 
องศาเซลเซยีส  เมื่อเทยีบทัง้สองแบบ Inlet mixing ทีใ่ชท้่อ 2 นิ้ว อุณ
ภมูขิาออกอยูท่ี ่57 องศาเซลเซยีส สงูกวา่ Inlet mixing ทีใ่ชท้อ่ 2½ นิ้ว 
การศกึษาขอ้มูลไดบ้อกถงึการเกดิตะกรนัทีผ่วิท่อเมื่ออุณหภูมเิขา้ใกล ้
60-65 องศาเซลเซยีส [6] ตะกรนัจะทําใหเ้กดิชัน้มากัน้ระหว่างผวิท่อ
และน้ําที่จะมาหล่อเยน็ที่ผวิท่อ สอดคล้องกบัภาพถ่ายโครงสร้างทาง
จุลภาคของชิ้นงานทีเ่สยีหาย มกีารแตกแบบผ่านเกรน ปลายของการ
แตกเป็นหวัมล ซึง่การแตกแบบนี้คอืการแตกแบบ Thermal stress 

5.2 การสรปุผลการวดัอตัราการไหลของนํ้าหล่อเยน็ 
ผลการเกบ็ค่าอตัราการไหลตามรูปที ่15 ค่าทีไ่ดใ้น Inlet mixing 

ทีใ่ชท้่อขนาด 2½ นิ้ว อตัราการไหลรวมใชน้้อยกว่า Inlet mixing ทีใ่ช้
ท่อขนาด 2 นิ้ว แต่อายุการใชง้านมากกว่าตามรปูที ่18 ทาํใหอ้ตัราการ
ไหลและความเรว็ของน้ําหล่อเยน็ ถา้ไมต่่างกนัมากกไ็มส่ง่ผลกระทบต่อ
การแตกของทอ่ 

ระหว่างท่อขนาด 2 นิ้ว และท่อขนาด 2½ นิ้ว เมื่อใช้ในการทํา 
Inlet mixing จากภาพตดัในรปูที ่15 จะเหน็ไดว้่าพืน้ทีร่บัความรอ้นและ
ระบายความรอ้นของท่อขนาด 2½  นิ้ว มากกว่าท่อขนาด 2 นิ้ว และใน
การออกแบบทอ่ขนาด 2½  นิ้ว ไดล้ดความยาวของเสน้ท่อรวมในแต่ละ 
Loop ลง ทําให้น้ําหล่อเย็นสามารถแลกเปลี่ยนความร้อนและระบาย
ความร้อนได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกบัท่อขนาด 3 นิ้ว ที่ใหญ่กว่า สามารถ
แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่า ท่อขนาด 2½ นิ้ว ในกรณีนี้ ในการ
เปรยีบเทยีบขอ้จํากดัต่าง ๆ ดงัตารางที ่3 ชิน้งานทีใ่ชท้ํา Inlet mixing 
ดว้ยท่อขนาด 3 นิ้ว จะมน้ํีาหนักทีเ่พิม่ขึน้มากและ ราคาสงูขึน้มากเมื่อ
เทยีบกบัทอ่ขนาด 2 นิ้ว ดว้ยปัจจยัดงักล่าว ทอ่ขนาด 2½ นิ้ว จงึเหมาะ
กับการใช้ทํา Inlet mixing ประกอบกับผลการดําเนินการงานวิจยัที่
ออกมากเ็ป็นไปในทศิทางทีด่ดีว้ย 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประยุกต์ใชเ้ทคนิควศิวกรรมคนัเซในการออกแบบและผลติผลติภณัฑ์เครือ่งเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจาก
ลาํตน้ไมป้าลม์น้ํามนั โดยศกึษาและสํารวจอารมณ์ ความรูส้กึ และความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ชุดโต๊ะกาแฟ ดว้ยการประเมนิคะแนน
แบบลเิคริ์ตสเกล จากนัน้นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสํารวจมาวเิคราะห์ดว้ยวธิกีารวเิคราะห์เชงิปรมิาณ ผลจากการวเิคราะห์เชงิปรมิาณจะอยู่ในรปูแบบ
ของสมการพยากรณ์ซึ่งแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคําแสดงความรู้สกึกบัคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ โดยขอ้กําหนดเชงิคุณลกัษณะที่ได้จากผลการ
วเิคราะห์ดว้ยเทคนิควศิวกรรมคนัเซสําหรบัผลติภณัฑช์ุดโต๊ะกาแฟ พบว่ามขีอ้กาํหนดการออกแบบจํานวน 5 ขอ้กําหนด ประกอบดว้ย รปูทรงของ
ผลติภณัฑ์ การดูแลรกัษา อายุการใช้งาน ขนาดของผลติภณัฑ์ และโครงสร้างของผลติภณัฑ์ อีกทัง้พบว่ามคีําแสดงความรู้สกึในการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์3 คําหลกัๆ ไดแ้ก่ สะดุดตา น่าสนใจ และมคีวามทนัสมยั ผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้ คอื แนวทางการออกแบบผลติภณัฑเ์ครือ่งเรอืนประเภท
โต๊ะกาแฟชุดจากลาํต้นไมป้าลม์น้ํามนัสาํหรบัช่วยใหน้ักออกแบบสามารถกําหนดคุณลกัษณะผลติภณัฑแ์ละออกแบบผลติภณัฑ์ทีส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

คาํสาํคญั:  การออกแบบผลติภณัฑ ์โต๊ะกาแฟ วศิวกรรมคนัเซ  ลาํตน้ไมป้าลม์น้ํามนั    

Abstract 

The objective of this research is to apply the Kansi engineering techniques to design and produce furniture products, coffee 

table sets from the oil palm tree trunk. By studying and exploring the emotions, feelings, and needs of people towards a coffee table set 

products by rating with the Likert scale. Then, the data from the survey was analyzed using quantitative analysis. The results of the 

quantitative analysis will take the form of a predictive equation, which expresses the relationship between Kansei words and product 

characteristics. The requirements obtained from the analysis results of the Kansei engineering technique for coffee table set products 

were found to have five design requirements; product shape, maintenance, lifetime, product size, and product structure. The result of 

this research found that the guidelines for designing furniture products, coffee table sets from the oil palm tree trunk. It can be used for 

helping designers to define product characteristics and design products that are consistent with customer needs. 

Keywords:  Product Design, Coffee Table, Kansai Engineering, Oil Palm Trunk.
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1. บทนํา
ปาลม์น้ํามนัเป็นพชืทีจ่ดัอยู่ในตระกลูปาลม์ มะพรา้ว อนิทผลมั และ

ตาลโตนด ถิน่กาํเนิดดัง้เดมิของปาลม์น้ํามนัอยู่ในทวปีอฟัรกิา โดยส่วน
ใหญ่เป็นพันธุ์ที่ม ีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า อีเลอีส กีนินชีส (Elaeis 

guineensis Jacq.) ต่อมาปาล์มน้ํามันก็ได้แพร่หลายเข้าไปในทวีป
อเมรกิาใต้ในสมยัล่าอาณานิคม มกีารบนัทกึว่ามกีารใชน้ํ้ามนัปาล์มเป็น
อาหารของทาสผวิดําในระหว่างการเดินเรอื ปาล์มน้ํามนัได้ถูกเขา้มา
ปลูกในทวีปเอเชียเป็นครัง้แรกที่ประเทศอินโดนีเซีย ในราวปี พ.ศ. 
2391 ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2544 มชีาวเบลเยีย่มนําเอาปาล์มน้ํามนัเขา้
มาปลูกที่เกาะสุมมาตรา ในเวลาไล่เลี่ยกนัปาล์มน้ํามนัแพร่เข้าไปใน
ประเทศมาเลเซียจนในที่สุดได้กลายเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ํามนัรายใหญ่
ทีสุ่ดของโลกตัง้แต่ พ.ศ. 2508 เป็นตน้มา [1] 

 สําหรับการปลูกปาล์ม น้ํ ามันในภาคใต้ เพื่ อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เริม่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 ในพื้นที่จงัหวดั
สตูล และจงัหวดักระบี ่การปลกูปาลม์ และอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามนัได้
พฒันาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2544 การปลูกปาล์มน้ํามนัได้
กระจายไปหลายจงัหวดัในพืน้ทีภ่าคใต ้คาดว่ามพีืน้ทีป่ลกูกว่า 1.8 ลา้น
ไร่ โดยเป็นปาล์มทีใ่หผ้ลผลติแลว้ประมาณ 1.3 ลา้นไร่ คดิเป็นผลผลติ
ทะลายปาล์มสดประมาณ 3.7 ลา้นตนั ส่งผลใหภ้าคใต้จดัเป็นภูมภิาคที่
ผลิตน้ํามนัปาล์มมากที่สุด บริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด คือ จงัหวัด
กระบี ่ตรงั สุราษฎรธ์านี ชุมพร และสตูล โดยจงัหวดักระบีเ่ป็นจงัหวดัที่
ปลูกมากทีสุ่ด จํานวน 537,637 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 39.40 และรองลงมา 
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 405,213 ไร่ และจังหวดัชุมพร 
จาํนวน 216,798 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 29.70 และ 15.89 ของพื้นทีป่ลูกทัง้
ประเทศตามลาํดบั [2] 

 จากการที่ผู้วจิยัลงพื้นที่ กลุ่มผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไมป้าล์ม อําเภอ
มะนงั จงัหวดัสตูล โดยพบว่าทางกลุ่มผูผ้ลติฯ มคีวามตอ้งการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากลําต้นไม้
ปาล์มที่มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย โรงแรม รสีอรท์ รา้นกาแฟ บา้นเรอืน และ
กลุ่มลูกค้าที่ชอบเครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากไมป้าล์ม อกีทัง้
เพื่อใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้ผลติภณัฑ์เครื่องเรอืนจากลําต้นปาล์ม
น้ํามนัไดร้บัความนิยมแพร่หลายสู่ลกูคา้เป้าหมาย และสามารถวางขาย
สู่ตลาดในพื้นที่ ภูมภิาค ระดบัประเทศ และต่างประเทศได้ และกลุ่ม
ผูผ้ลติยงัสามารถนําเอาวตัถุดบิทีเ่ป็นไมป้าลม์น้ํามนัในทอ้งถิน่มาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์และสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มนําไปสู่การใช้
ผลประโยชน์จากลําต้นไมป้าล์มน้ํามนัได้ และมแีนวทางในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากไม้ปาล์ม จงึเป็นอีก
ประเดน็ปัญหาทีน่่าสนใจ  

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น จงึเป็นทีม่าของานวจิยันี้ โดยงานวจิยันี้
เป็นการศกึษาเพื่อออกแบบของผลติภณัฑ์เครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะ
กาแฟจากลําต้นไมป้าลม์น้ํามนัโดยการประยุกต์ใชเ้ทคนิควศิวกรรมคนั
เซของกลุ่มผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไมป้าล์มน้ํามนั อําเภอมะนัง จงัหวดัสตูล 
ซึ่งจะเป็นทางเลอืกหนึ่งที่จะทําให้ผลติภณัฑ์จากลําต้นไมป้าล์มได้รบั

ความนิยมจากลูกค้า จากข้อมูลความต้องการของลูกค้า ในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดเป้าหมายตามยุคสมยั
ได้มากขึ้น และเพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งข ันกับ
ผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ทัว่ไปและวสัดุอื่น ๆ อีกทัง้กลุ่มผู้ผลิต
สามารถนําเอาวตัถุดบิในทอ้งถิน่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์และสามารถเพิม่
คุณค่าไมป้าลม์น้ํามนัสู่การใชผ้ลประโยชน์ไดอ้ย่างกวา้งขวาง 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

2.1  วิศวกรรมคนัเซ (Kansei Engineering; KE) 

 วิศวกรรมคันเซหรือการออกแบบเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotional 

Design, Affective Engineering) เป็น เทคนิ ค เชิงวิศวกรรมในการ
รวบรวมความต้องการเชงิอารมณ์ของผูบ้รโิภค และกาํหนดเป็นตวัแบบ
การพยากรณ์เชงิคณิตศาสตร์ของความต้องการเชงิอารมณ์ที่มผีลต่อ
คุณลกัษณะผลติภณัฑ ์[3] 

 ดงันัน้ วศิวกรรมคนัเซ คอื เทคนิคที่ช่วยแปลงความต้องการของ
ผู้บรโิภคที่เป็นเชงิคุณภาพให้อยู่ในรูปเชิงปรมิาณ และเป็นเทคนิคที่
ช่วยนักออกแบบพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการ ซึ่ง
วศิวกรรมคนัเซไม่เพยีงแต่ช่วยในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างความ
ต้องการของผู้บริโภคกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ แต่ยังสามารถหา
รายละเอยีดคณุลกัษณะผลติภณัฑไ์ด ้[4] 

2.2 กระบวนการของวิศวกรรมคนัเซ 

 ปัจจุบันวิศวกรรมคนัเซได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 
นักวิจัยหลายท่านได้พัฒนาและบูรณาการวิธีการต่าง ๆ เข้ากับ
แนวความคดิวศิวกรรมคนัเซ เพื่อครอบคลุมและแกไ้ขปัญหาในหลาย 
ๆ ดา้น ในบทความนี้กล่าวถงึตวัแบบโดยทัว่ไปของวศิวกรรมคนัเซ [5] 

ซึง่มขี ัน้ตอนการดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี้ [6] 

1) การเลอืกกลุ่มตลาดหรอืผลติภณัฑ์ เลอืกกลุ่มตลาดหรอืกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายและรปูแบบหรอืสไตลข์องผลติภณัฑท์ีต่อ้งการพฒันา 

2) การกาํหนดขอบเขตคาํแสดงความรูส้กึ กาํหนดขอบเขตของคํา
แสดงความรูส้กึ โดยรวบรวมและคดัเลอืกคําคุณศพัท์แสดงความรูส้กึที่
สอดคลอ้งกบัรปูแบบหรอืสไตลข์องผลติภณัฑท์ีต่อ้งการพฒันา 

3) การการกําหนดขอบเขตคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ การกําหนด
ขอบเขตคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเชิงกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ตอ้งการพฒันาในมติต่ิาง ๆ 

4) การสังเคราะห์ เป็นการแปลผลเพื่อเชื่อมโยงความสมัพันธ์
ระหว่างคําแสดงความรูส้กึกบัคุณลกัษณะหรอืคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์
ดว้ยเครือ่งมอืทางคณติศาสตรแ์ละวธิกีารเชงิสถติ ิ

5) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการสงัเคราะห์ นําผลที่ได้
จากการสังเคราะห์มาทําการตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าผลการ
สังเคราะห์มีความถูกต้องก็จะดําเนินการสร้างตัวแบบพยากรณ์ใน
ขัน้ตอนถดัไป 

6) การสร้างตัวแบบพยากรณ์ เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อนําไป
สอบถามกลุ่มเป้าหมายและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แปลงเป็น
ขอ้กําหนดการออกแบบ โดยงานวจิยันี้มุ่งใหค้วามสนใจกบัการสํารวจ
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ขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม และการสรุปผลขัน้ต้นจากแบบสอบถาม ซึ่ง
เป็นขัน้ตอนย่อยของการ สงัเคราะห์ผล และการทดสอบความถูกต้อง 
การสํารวจข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือคําคันเซที่แสดง
ขอบเขตความรูส้กึ คุณลกัษณะผลติภณัฑ์ทีแ่สดงขอบเขตคุณลกัษณะ 
และตวัแทนผลติภณัฑ ์ซึง่เป็นขอ้มลูทีผ่่านการคดัเลอืกจากขัน้ตอนก่อน
หน้า ทัง้นี้คุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ที่กล่าวถึงประกอบด้วยคุณลกัษณะ
หลกั และคุณลกัษณะย่อยของผลติภณัฑ์ซึ่งจําเป็นต้องถูกระบุในการ
ตอบแบบสอบถามด้วย เพื่ อให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุได้ว่ า
คุณลกัษณะย่อยใดที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรูส้กึใด และมากน้อยเท่าไร 
โดยระดบัคะแนนทีใ่ชใ้นแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale 5 ระดบั 
จากนัน่จงึสรุปขอ้มลูการสํารวจในรูปแบบแผนภูมแิละตารางขอ้มลูเพื่อ
นําไปวเิคราะหเ์ชงิสถติต่ิอไป 

3. ขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจยั
งานวิจัยนี้ เพื่อสํารวจอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการของ

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรปูแบบผลติภณัฑ์เครือ่งเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟโดย
การประยุกต์วิศวกรรมคันเซในการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง
ความรูส้กึของลกูคา้กบัผลติภณัฑ ์โดยมขี ัน้ตอนการดาํเนินงานวจิยัตาม
กระบวนการวศิวกรรมคนัเซ ดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 ขัน้ตอนการดาํเนินงานวจิยั

3.1 การกาํหนดขอบเขตการศึกษา (Choice of Domain) 

 ผลติภณัฑท์ีท่าํการศกึษา คอื ผลติภณัฑเ์ครือ่งเรอืนประเภทชุดโต๊ะ
กาแฟจากลําต้นไม้ปาล์มน้ํามนัของกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาล์ม 

อําเภอมะนัง จงัหวดัสตูล โดยมขีอบเขตเป็นกลุ่มผูบ้รโิภค ผู้ผลติ ผู้ใช้
และตวัแทนจาํหน่ายของผลติภณัฑไ์ม ้

3.2 การกาํหนดขอบเขตคาํแสดงความรู้สึก (Span the semantic 

space) 

 ขัน้ตอนนี้เป็นการคดัเลอืกคําแสดงความรูส้กึหรอืคําคนัเซที่จะใช้
เชือ่มโยงกบัคุณลกัษณะผลติภณัฑ ์ซึง่ประกอบดว้ย 3 ข ัน้ตอนย่อยดงันี้ 
3.2.1 การรวบรวมคาํแสดงความรู้สึกหรือคาํคนัเซ 

 ขัน้ตอนนี้ผูว้จิยัไดร้วบรวมคําแสดงความรูส้กึหรอืคําคนัเซระดบัตํ่า
ทีส่ ือ่ถงึผลติภณัฑท์ีก่าํลงัศกึษามาจากหลายแหล่งขอ้มลู 

3.2.2 การคดัเลือกคาํแสดงความรู้สึก 

นําคาํแสดงความรูส้กึทีไ่ดจ้ากการรวบรวมในขัน้ตอนก่อนหน้านี้ ไป
จดัทําแบบสอบถามที่ 1 เพื่อนําไปคดักรองคําแสดงความรู้สกึที่สื่อถึง
ผลติภณัฑ์เครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากลําต้นไมป้าล์มน้ํามนั 
ซึง่ถูกคดักรองจากนักออกแบบและผูเ้ชีย่วชาญจํานวนทัง้หมด 28 ท่าน 
โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence; IOC) ซึ่งหลกัการคดัเลอืกคําแสดงความรู้สกึ คอื จะทํา
การคดัเลอืกคําแสดงความรูส้กึทีม่คี่า IOC มากกว่า 0.5 เพราะค่า IOC 

ของแต่ละคําแสดงความรูส้กึไม่ควรน้อยกว่า 0.5 เนื่องจากค่า IOC ยิง่มี
ค่ามากยิง่ด ีเพือ่แสดงว่าขอ้มลูวดัไดต้รงกบันิยามของตวัแปร 
3.2.3 การแปลความหมาย 

นําผลการคดัเลอืกคําแสดงความรูส้กึทีผ่่านการคดัเลอืกทีม่คี่า IOC 

มากกว่า 0.5 ไปคดักรองกบัผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลติภณัฑ์
จํานวน 5 ท่าน โดยใช้วธิกีารระดมสมอง เพื่อคดัเลือกคําแสดงความ
ความรูส้กึทีส่ามารถสือ่ถงึผลติภณัฑไ์ดม้ากทีสุ่ดและเหมาะสมมากทีสุ่ด 

3.3 การกาํหนดขอบเขตคณุลกัษณะผลิตภณัฑ์ (Span the space 

of properties)

 ในขัน้ตอนนี้เป็นการคดัเลอืกคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสําคญั
ต่อความรูส้กึของผูบ้รโิภค สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอนย่อยดงันี้ 
3.3.1 การรวบรวมคณุลกัษณะผลิตภณัฑ ์(Collection) 

 ขัน้ตอนนี้เป็นการรวบรวมคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ โดยอ้างอิงจาก
ขอบเขตผลติภณัฑ์ทีศ่กึษา ซึ่งไดท้ําการรวบรวมจากหลายแหล่งขอ้มลู 
จากนัน้นําคุณลกัษณะของผลติภณัฑม์าทาํแผนผงัความคดิเพือ่ใหท้ราบ
รายการคุณลกัษณะก่อนทาํการคดัเลอืกในขัน้ตอนถดัไป 

3.3.2 การคดัเลือกคณุลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์สาํคญั (Selection) 

นําคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ที่ได้จากการรวบรวมจากขัน้ตอนก่อน
หน้าไปจดัทําแบบสอบถามที่ 2 และทําการประเมนิโดยกลุ่มผู้บรโิภค
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 76 คน เพื่อคดัเลอืกคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ที่มี
ระดบัคะแนนมากกว่าค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิทัง้หมด  

3.3.3 กาํหนดชดุคณุลกัษณะผลิตภณัฑ ์(Compiling) 

นําผลจากขัน้ตอนก่อนหน้าไปทาํการคดักรองกบัผูเ้ชีย่วชาญอกีครัง้
เพือ่คดัเลอืกคุณลกัษณะผลติภณัฑท์ีม่คีวามจาํเป็น และสาํคญัทีสุ่ด 
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3.4 การรวบรวมภาพตวัแทนผลิตภณัฑ ์ (Product representation 

collection) 

 รวบรวมภาพตัวแทนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไป และประยุกต์ใชแ้ผนภาพความสมัพนัธ์ทําการแบ่งกลุ่มตวัแทน
ผลติภณัฑ์ตามคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ทีผ่่านการคดัเลอืกในขัน้ตอนการ
กําหนดขอบเขตคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ โดยนําภาพแต่ละภาพที่
รวบรวมไดม้าทําการเปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ ซึ่งถา้ภาพ
ใดที่เมื่อเทียบแล้วมีคุณสมบัติของภาพครอบคลุมถึงคุณลักษณะ
ผลติภณัฑม์าก กจ็ะนําภาพนัน้ไปใชใ้นแบบสอบถามขัน้ต่อไป 

3.5 การสร้างแบบสอบถามและสาํรวจความคิดเหน็เพ่ือทาํการ

ประเมินผลิตภณัฑ์ 

กลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมาย จํานวน 37 คน ประเมนิแบบสอบถามที่ 3 

ซึ่งประกอบด้วย ขอ้มูล 3 ส่วน คอืคําคนัเซที่แสดงขอบเขตความรู้สกึ 
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แสดงขอบเขตคุณลักษณะ และตัวแทน
ผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นขอ้มลูทีผ่่านการคดัเลอืกในขัน้ตอนก่อนหน้า โดยขัน้
ตอนนี้เป็นการศกึษาว่าคุณลกัษณะใดที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรูส้กึใด 

จากนัน้นําผลทีไ่ดไ้ปทาํการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลในขัน้ตอนถดัไป 

3.6 การประเมินผลการสอบถามด้วยหลกัการทางสถิติและสรปุผล 

 นํ าผลที่ ได้จากแบบสอบถามที่  3 มาสังเคราะห์ผลเพื่ อหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างคําแสดงความรูส้กึกบัคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ โดย
ประยุกต์ใช้หลกัการวเิคราะห์ด้วยทฤษฎีเชิงปรมิาณประเภทที่ 1 ซึ่ง
สรุปเป็นขัน้ตอนย่อยไดด้งันี้ 
3.6.1 รวบรวมผลจากการสาํรวจกลุ่มเป้าหมายเบือ้งต้น 

 นําข้อมูลส่วนของระดับคะแนนในแต่ละคําแสดงความรู้สึกของ
ตวัแทนผลติภณัฑแ์ต่ละภาพมาหาค่าเฉลีย่ 

3.6.2 วิเคราะหด้์วยโปรแกรมประยกุตท์างสถิติ 

 นําขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ผลด้วยวธิกีารถดถอยเชิง
เสน้พหุคูณ โดยในการวเิคราะห์จะไดค้่า R-Square หรอืค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธพ์หุคณู (Multiple Correlation Coefficient; MCC) 

3.6.3 วิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูยกกาํลงัสอง 

วเิคราะห์ผลดว้ยวธิกีารถดถอยเชงิเสน้พหุคณู โดยในการวเิคราะห์
จะได้ค่า R-Square Adjust หรือค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์พหุคูณยก
กําลงัสอง โดยผู้วจิยัได้กําหนดค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์พหุคูณยก
กําลังสอง(Square Multiple Correlation Coefficient; MCC2) สําหรับ
งานวจิยันี้ คอื มากกว่า 0.5 จงึจะยอมรบัผล 

3.6.4 หาความสมัพนัธ์ระหว่างคาํแสดงความรู้สึกกบัคุณลกัษณะ

ผลิตภณัฑห์ลกั 

วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างคาํแสดงความรูส้กึกบัคุณลกัษณะ
ผลิตภัณฑ์หลัก (Partial Correlation Coefficient; PCC) ที่มีน้ําหนัก
ความสมัพนัธม์าก โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญั เท่ากบั 0.05 

3.6.5 หาความสมัพนัธ์ระหว่างคาํแสดงความรู้สึกกบัคุณลกัษณะ

ผลิตภณัฑย่์อย 

นํ าคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มีค่ า PCC ที่มากและมีน้ํ าหนัก
ความสมัพนัธ์สูงมาทําการวเิคราะห์ โดยกําหนดระดบันัยสําคญัเท่ากบั 
0.05 เพื่อกําหนดเป็นแนวทางที่ช่วยใหน้ักออกแบบมขีอ้มลูพื้นฐานใน
การพฒันาผลติภณัฑ ์

3.7 การออบแบบและขึน้รปูผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 

 ขัน้ตอนนี้เป็นการนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนก่อนหน้าใหก้บัทมีงาน
นักออกแบบ เพื่อกําหนดเป็นแนวทางข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ
พฒันาผลติภณัฑ์เครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากลําต้นไมป้าล์ม
น้ํามนัและดาํเนินการขึน้รปูผลติภณัฑต์น้แบบ 

3.8 ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์

 นําเอาผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่ไปทําการสํารวจความพึงพอใจของ
ลกูคา้กลุ่มเดมิ ซึง่เป็นผูบ้รโิภคว่ามผีลระดบัคะแนนความพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัเกณฑ์การใหค้ะแนนใด จากนัน้จะดาํเนินการหาค่าเฉลีย่ความพงึ
พอใจ 

4. ผลการวิจยั
จากการประยุกต์ใช้เทคนิควศิวกรรมคนัเซ สําหรบัออกแบบและ

พฒันาผลติภณัฑ์เครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากลําต้นไมป้าล์ม
น้ํามนัตามวธิกีารดงักลา่วขา้งตน้ มผีลการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
4.1 ผลการกาํหนดขอบเขตคาํแสดงความรู้สึก 

 จากการรวบรวมคําคนัเซทีแ่สดงความรูส้กึที่มต่ีอผลติภณัฑ์เครือ่ง
เรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากลําต้นไมป้าล์มน้ํามนัจํานวนทัง้สิ้น 43 

คาํ พบว่ามคีําคนัเซทีส่ ือ่ถงึผลติภณัฑ ์(IOC มากกว่า 0.5) มจีํานวน 25 

คํา เนื่องจากคําคันเซมีจํานวนมากเกินไปจึงได้นําคําคันเซที่ได้ไป
คดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่านอกีครัง้ โดยคาํนึงถงึคาํทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
ดงันัน้คาํคนัเซทีถู่กคดัเลอืกขัน้สุดทา้ยมจีาํนวน 17 คาํ ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ผลการกาํหนดขอบเขตคาํแสดงความรูส้กึจาํนวน 17 คาํ 
ผลการกาํหนดขอบเขตคาํแสดงความรูส้กึ

แขง็แรง วสัดุ สวยงาม กลมกลนื 

ไมเ่ป็นเชือ้รา 
ทนัสมยั คงทน คุณภาพ พืน้ผวิเรยีบ 

สะดุดตา น่าสนใจ รปูแบบ แปลกใหม ่

กะทดัรดั ดงึดดูใจ จุดสนใจ เอกลกัษณ์ 

4.2 ผลการกาํหนดขอบเขตคณุลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

 ผลการรวบรวมคุณลักษณะที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
ประเภทชุดโต๊ะกาแฟจํานวน 23 คุณลกัษณะ จากนัน้เมื่อนําไปเก็บ
แบบสอบถามที่ 2 แลว้คดัเลอืกเฉพาะคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ที่มรีะดบั
คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยทีไ่ดจ้ากการประเมนิทัง้หมด คอื 4.34 และนํา
คุณลกัษณะทีไ่ดก้ลบัไปคดักรองกบัผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าคุณลกัษณะทีถู่ก
คดัเลอืกมจีาํนวนทัง้หมด 10 คุณลกัษณะ ดงัรปูที ่2 
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รปูที ่2 คุณลกัษณะผลติภณัฑโ์ต๊ะกาแฟทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 

4.3 ผลการรวบรวมภาพผลิตภณัฑ์ 

 พบว่ามผีลการรวบรวมภาพผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ์ชุดโต๊ะ
กาแฟ จํานวน 45 ภาพ จากนัน้ได้ประยุกต์ใช้แผนผงักลุ่มความคดิใน
การแบ่งกลุ่มตวัแทนผลติภณัฑ์เพื่อคดัเลอืกภาพตวัแทนผลติภณัฑ์ที่มี
คุณสมบตัคิรอบคลุมถงึคุณลกัษณะผลติภณัฑท์ีผ่่านการคดัเลอืกไดม้าก
ทีสุ่ด ดงันัน้ภาพผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็นภาพตวัแทนผลติภณัฑ์มี
จาํนวนทัง้สิน้ 5 ภาพ ดงัรปูที ่3 

4.4 ผลการสาํรวจความคิดเหน็ของกลุ่มเป้าหมายเบือ้งต้น 

 ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูจากแบบสอบถามที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย คําแสดง
ความรู้สกึจํานวน 17 คํา ภาพตัวแทนผลติภณัฑ์จํานวน 5 ภาพ และ
คุณลกัษณะผลติภณัฑ์จํานวน 10 คุณลกัษณะ มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย
พบว่าผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในแต่ละคําแสดงความรู้สึกมีความ         
โดดเด่นและมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพตัวแทนผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกนั
ออกไป ดงัรปูที ่4 

ตวัแทนผลติภณัฑภ์าพที ่1 ตวัแทนผลติภณัฑภ์าพที ่2 ตวัแทนผลติภณัฑภ์าพที ่3 ตวัแทนผลติภณัฑภ์าพที ่4 ตวัแทนผลติภณัฑภ์าพที ่5 

รปูที ่3 ภาพตวัแทนผลติภณัฑช์ุดโต๊ะกาแฟทีผ่่านการคดัเลอืก 

รปูที ่4 ผลคะแนนค่าเฉลีย่ของคาํแสดงความรูส้กึทีม่ต่ีอตวัแทนผลติภณัฑช์ดุโต๊ะกาแฟ 

4.5 ผลการวิเคราะหด้์วยทฤษฎีเชิงปริมาณประเภทท่ี 1 

 จากการวเิคราะห์ทฤษฎเีชงิปรมิาณประเภทที ่1 หรอืการวเิคราะห์
ก ารถ ดถ อย เชิ ง เส้น พ หุ คูณ  (Linear Multiple Regression) ข อ ง

ผลติภณัฑ์เครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟ พบว่ามคีําแสดงความรูส้กึ
ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดและมคี่า MCC2 มากกว่า 0.5 อยู่จาํนวน 7 คาํ  
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ผลค่าเฉล่ียของคาํแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อตวัแทนผลิตภณัฑช์ดุโตะ๊กาแฟ

ภาพที ่1 ภาพที ่2 ภาพที ่3 ภาพที ่4 ภาพที ่5

 คา่เฉลีย่ 

คาํแสดงความรูส้กึ
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 ดงันัน้ผู้ว ิจยัได้นําข้อมูลทัง้ 7 คําที่ผ่านเกณฑ์ไปวิเคราะห์หาค่า 
Partial Correlation Coefficient (PCC) แ ละห าค่ า  Category Score 

(CS) ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่น 17 จากนัน้ได้ดําเนินการคัดเลือก
คุณลกัษณะผลติภณัฑเ์พือ่นําไปเป็นขอ้กําหนดพื้นฐานในการออกแบบ 
โดยมเีกณฑ์การคดัเลอืก คอื คดัเลอืกเฉพาะคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ทีม่ ี
ความสมัพนัธ์ระหว่างคําแสดงความรูส้กึกบัคุณลกัษณะผลติภณัฑ์หลกั 
(PCC) และคุณลกัษณะผลติภณัฑย์่อย (CS) ทีม่คี่าการวเิคราะหเ์ป็นค่า

บวก ที่ระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.05 (P-Value <0.05) เพราะมีผลต่อ
ความรู้สกึในทิศทางเดยีวกนั ซึ่งจะคดัเลือกค่าการวเิคราะห์ในแต่ละ
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์จากภาพตัวแทนผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาของแต่ละกลุ่มคําแสดงความรูส้ ึก เพื่อให้เกิด
ข้อสรุปของผลการวิเคราะห์ได้ชดัเจนยิ่งขึ้น ดงันัน้ผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูและการคดัเลอืกคุณลกัษณะผลติภณัฑส์รุปผลได ้ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการคดัเลอืกคุณลกัษณะผลติภณัฑข์องชุดโต๊ะกาแฟ 

ลาํ 

ดบั 

คณุลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ใช้ในการออกแบบ คาํแสดงความรูสึ้ก 

ท่ีส่ือถึงคณุลกัษณะ 

ภาพแนวทาง

การออกแบบ 
MCC2 

คณุลกัษณะผลิตภณัฑห์ลกั PCC P-Value คณุลกัษณะผลิตภณัฑย่์อย CS P-Value 

1 ดูแลรกัษา 4.000 0.000 ดูแลรกัษางา่ย 4.000 0.000 พืน้ผวิเรยีบ ภาพที ่2 0.83 

2 อายุการใชง้าน 4.000 0.000 อายุการใชง้านมากกว่า 5 ปี 4.000 0.000 ไมเ่ป็นเชือ้รา ภาพที ่4 0.74 

3 รปูทรงของผลตภณัฑ ์

1.710 0.002 แบบโคง้ 2.480 0.000 น่าสนใจ ภาพที ่5 0.61 

1.130 0.000 
แบบเหลีย่ม 1.310 0.000 

สะดดุตา ภาพที ่2 0.60 
แบบโคง้ 0.901 0.000 

0.797 0.004 
แบบเหลีย่ม 1.819 0.007 

กลมกลนื ภาพที ่3 0.64 
แบบโคง้ 0.818 0.014 

4 ขนาดของผลติภณัฑ ์ 0.718 0.002 ขนาดกลาง 0.769 0.002 โมเดริน์ ภาพที ่3 0.50 

5 โครงสรา้ง 0.563 0.041 โครงสรา้งไม ้ 0.881 0.027 วสัด ุ ภาพที ่2 0.53 

4.6 ผลการออกแบบและขึน้รปูต้นแบบผลิตภณัฑ์ 

 จากการวเิคราะห์เพื่อให้ได้ขอ้กําหนดคุณลกัษณะผลติภณัฑ์หลกั
และคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ย่อยทีส่ ือ่ถงึความรูส้กึในดา้นต่าง ๆ ของการ
ออกแบบชุดผลติภณัฑ์โต๊ะกาแฟ พบว่าทมีออกแบบและผูเ้ชีย่วชาญได้
ใช้คําแสดงความรู้สึกในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 คําหลักๆ ได้แก่ 
สะดุดตา น่าสนใจ และมคีวามทนัสมยั อีกทัง้ได้นําข้อกําหนดในการ
ออกแบบ ดงัตารางที ่3 มาทาํการออกแบบและขึน้รปูตน้แบบผลติภณัฑ ์
พบว่าสามารถขึน้รปูตน้แบบผลติภณัฑ ์ดงัรปูที ่5 

ตารางที ่3 ขอ้กาํหนดในการออกแบบและขึน้รปูผลติภณัฑต์น้แบบ 

ลาํดบั
คณุลกัษณะ

ผลิตภณัฑ์ 
รายละเอียด 

1  การดแูลรกัษา  ออกแบบใหไ้มม่ซีอกหรอืมมีมุน้อยทีสุ่ด 
เพือ่ทาํความสะอาดไดง้า่ย 

2  อายุการใชง้าน  ออกแบบโดยคาํนึงถงึความพถิพีถินัและการ
เลอืกวสัดุทีเ่หมาะสมในการขึน้รปู  

3  รปูทรง 
ของผลติภณัฑ ์

 ออกแบบใหม้ลีกัษณะการผสมผสานระหว่าง
รปูทรงแบบโคง้และแบบเหลีย่ม 

4  ขนาด 

ของผลติภณัฑ ์

 มขีนาดกลางเหมาะสมต่อการใชง้าน 

5  โครงสรา้ง 
ของผลติภณัฑ ์

 ออกแบบใหม้คีุณลกัษณะโครงสรา้งเสรมิ
เป็นไมจ้รงิ เพือ่ความมัน่คงของผลติภณัฑ ์

รปูที ่5 ตน้แบบผลติภณัฑช์ุดโต๊ะกาแฟจากลาํตน้ไมป้าลม์น้ํามนั

4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ 

 หลงัจากไดด้ําเนินขึน้รูปต้นแบบผลติภณัฑ์เครื่องเรอืนประเภทชุด
โต๊ะกาแฟจากลําต้นไมป้าล์มน้ํามนั ผู้วจิยัได้นําผลติภณัฑ์ต้นแบบไป
สํารวจความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอผลติภณัฑ์ เพื่อให้กลุ่มผูบ้รโิภค
และผูผ้ลติประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอผลติภณัฑร์ปูแบบใหม ่ 
 ผลการประเมนิความพึงพอใจของกลุ่มผู้บรโิภคที่มต่ีอผลติภณัฑ์
เครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากลําต้นไมป้าลม์น้ํามนั พบว่ากลุ่ม
ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในคุณลกัษณะดา้นความสวยงามมากทีสุ่ดเป็น
อนัดบัแรก โดยมรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีและมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
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4.77 และมคีวามพงึพอใจในคุณลกัษณะด้านรูปร่าง/รูปทรงที่ทนัสมยั
และขนาดทีเ่หมาะสมมากเป็นอนัดบัสอง โดยมรีะดบัความพงึพอใจอยู่
ในระดบัดแีละมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66 

5. สรปุ
จากการศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการประยุกต์ใช้เทคนิค

วศิวกรรมคนัเซสําหรบัการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์เครื่องเรอืน
ประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากลําตน้ไมป้าลม์น้ํามนั พบว่าผูว้จิยัไดอ้อกแบบ
และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากลําต้นไม้
ปาล์มน้ํามนัรูปแบบใหม่จํานวน 1 รูปแบบ ที่สื่อถงึความรูส้กึสะดุดตา 
น่าสนใจ และมคีวามทนัสมยั โดยผลติภณัฑร์ปูแบบใหม่นี้จะดําเนินการ
ออกแบบตามคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกทัง้สิ้น 5 

คุณลกัษณะ คอื คุณลกัษณะผลติภณัฑ์ดา้นการดูแลรกัษา อายุการใช้
งาน รปูทรงของผลติภณัฑ์ ขนาดผลติภณัฑ์และคุณลกัษณะผลติภณัฑ์
ด้านโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ จากนัน้เมื่อทําการออกแบบและขึ้นรูป
ตน้แบบผลติภณัฑ์เครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากลาํต้นไมป้าล์ม
น้ํามนัแล้ว ผู้วจิยัได้นําต้นแบบผลติภณัฑ์เครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะ
กาแฟจากลําตน้ไมป้าล์มน้ํามนัไปสาํรวจความพงึพอใจในตวัผลติภณัฑ ์
โดยผลการประเมนิความพึงพอใจของกลุ่มผู้บรโิภคและผู้ผลติที่มต่ีอ
ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่พบว่ากลุ่มผู้บรโิภคและกลุ่มผู้ผลิตมคีวามพึง
พอใจในคุณลกัษณะด้านความสวยงามมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก โดยมี
ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัดแีละมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.77 และมคีวาม
พึงพอใจในคุณลักษณะด้านรูปร่าง/รูปทรงที่ทันสมัยและขนาดที่
เหมาะสมมากเป็นอนัดบัสอง โดยมรีะดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ดังนั ้นผลที่ได้จากงานวิจัยนี้  คือ แนว
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจาก         

ลาํต้นไมป้าล์มน้ํามนัทีส่ามารถช่วยใหน้ักออกแบบกําหนดคุณลกัษณะ
ผลติภณัฑ์และออกแบบผลติภณัฑ์ที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ลกูคา้ได ้

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ได้ร ับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานพัฒนาการวิจัย
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Community Crab Egg Separator Machine by Water Pressure Technique 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและสรา้งเครื่องแยกไข่ปูมา้ส าหรบัชุมชนด้วยเทคนิคแรงดนัน ้า และศกึษาประสทิธภิาพของเครื่อง

แยกไข่ปูมา้ส าหรบัชุมชน เครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยระบบแรงดันน ้า ประกอบด้วย ชุดโครงตู้ ชุดปัม๊น ้า ชุดหวัฉีดน ้า และ ชุดจบัยดึจบัป้ิงของปูมา้ การ
ทดสอบประสทิธภิาพเครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดนัน ้า ใช้แรงดนัน ้าที่ 0.3 บาร์ จ านวนหวัฉีด 2 หวัฉีด และองศาหวัฉีดน ้าท ามุมกบัจบัป้ิงของ
ปูมา้ 50 องศา ผลการทดสอบพบว่า การแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงด้วยเครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดันน ้า ใช้เวลาเฉลี่ยต่อ 1 อนัที่ 1 นาท ี9 
วินาที ได้จ านวนปริมาณของไข่ปูมา้เฉลี่ย 28.75 กรมั ใช้เวลาน้อยกว่าการแยกไข่ปูมา้ออกจากจับป้ิงด้วยแรงงานคน 3 นาที 7 วินาที นอกจากน้ี
กระแสไฟฟ้าของเครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดนัน ้า 3.16 แอมแปร์ มคี่าไฟฟ้าใน 1 ชัว่โมง จะเท่ากบั 1.63 บาท  
ค าส าคญั:  ปูมา้  ชมุชน  แรงดนัน ้า

Abstract 
This research is aims design and construct a community crab egg separator using water pressure technique and to study the 

efficiency of the blue crab egg separator for the community Blue Crab Egg Separator with water pressure system consists of cabinet 
frame, water pump set, water nozzle set and crab holding fixture. Efficiency test of crab egg separator using water pressure technique 
Using water pressure at 0.3 bar, the number of nozzles, 2 nozzles, and the angle of the water nozzle at an angle of 50 degrees with the 
crab holding the crab. The separation of the blue crab eggs from the shingle using a water pressure technique for separating the crab 
eggs. It took an average of 1 minute and 9 seconds to get the average quantity of blue crab eggs, 28.75 grams, and took less time than 
separating the blue crab eggs from the coding by human labor for 3 minutes and 7 seconds. Water pressure of 3.16 amperes, the 
electricity cost in 1 hour is equal to 1.63 baht. 
Keywords:  Crab Egg, Community, Water Pressure 
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1. บทน า
ปูมา้ ซึ่งมแีหล่งที่พบจะแพร่กระจายอยู่ทัว่ไปในเขตรอ้นบรเิวณใกล้

ชายฝัง่ส าหรบัในประเทศไทยจะพบตามชายฝัง่อันดามนั ฝัง่อ่าวไทย
และบรเิวณปากแม่น ้าปูมา้จะชอบอาศยัอยู่บรเิวณหาดทราย หาดโคลน
และโคลนปนทราย ปูม้าเป็นสตัว์ที่กินทัง้พชืและสตัว์เป็นอาหารทัง้ที่มี
ชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นอาหารและจะชอบกินอาหารเวลากลางคืน
มากกว่ากลางวนั ปูมา้ไม่ชอบอยู่ในระดบัน ้าที่ลึกเกิน 30 เมตร จะชอบ
อยู่ในระดบัน ้าตื้นประมาณ 10-20 เมตร อุณหภูม ิ30-32 องศาเซลเซยีส 
การเพาะพันธุ์ปูม้า ล าเลียงไข่ปูม้าที่ติดอยู่บริเวณใต้ท้องของปู  
การล าเลียงไข่จะต้องแช่ในน ้าเค็มพร้อมให้อากาศและใช้เวลาไม่เกิน 
1 วนัหลังจากได้ไข่มาแล้ว ขัน้ตอนแรกต้องน าไข่มาล้างและแยกออก
จากจับป้ิง โดยการน าจับป้ิงที่มีไข่ติดอยู่มาแช่ในกะละมังที่มีน ้า
พอสมควรใช้มือถูเบา ๆ เมื่อแยกไข่ออกจากจับป้ิง จากนัน้ท าความ
สะอาดไข่โดยน าไข่ไปล้างด้วยน ้าทะเลสะอาดแล้วใช้ผ้ากรองกรองไข่ 
เมื่อได้ไข่ที่ท าความสะอาดเรยีบรอ้ยแล้วก็ท าการเพาะฟัก [1] 
 ปัจจุบนัสาเหตุที่ปรมิาณปูมา้ลดน้อยลง เน่ืองจากการน าทรพัยากร
ปูม้าขนาดเล็กมาใช้มากเกินไป อีกทัง้ปูม้าที่มีไข่ก็ยังถูกจับมาใช้
ประโยชน์ ทัง้ที่มกีฎหมายคุม้ครองอยู่แล้วจนท าให้ปูมา้ใกล้จะสูญพันธุ์ 
จนกระทัง่มีการอนุรกัษ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การเพาะเลี้ยงในบ่อดนิ 
หรอืการใช้ถงัเพาะไข่ปู และมกีารจดัตัง้ธนาคารปูมา้ เพื่อเพาะเลี้ยงและ
ปล่อยลูกปูสู่ทะเล ซึ่งขณะน้ีมกีารจดัตัง้ธนาคารปูมา้หลายต่อหลายแห่ง 
เชื่อว่าในอนาคตปูมา้จะต้องเพิม่จ านวนขึ้นอย่างแน่นอน และจะไม่ขาด
แคลนอกีต่อไป ธนาคารปูมา้ คอื รูปแบบที่สมาชกิและชาวบ้านน าปูม้า
ที่ไม่ได้ขนาดหรอืที่ปูมา้มีไข่นอก มาปล่อยไวใ้นคอก ซึ่งธรรมชาติแม่ปู
ม้าก็จะปล่อยไข่ให้ละลายไปกับน ้า ไข่จ านวนนับล้านเหล่านั้นก็จะ
เตบิโตแพร่พนัธุ์สู่ท้องทะเลคล้ายเป็นดอกเบี้ย ซึ่งชาวประมงทุกคนต่าง
บอกตรงกันว่าจับปูได้มากขึ้นและมีขนาดใหญ่ ประโยชน์ในการท า
โครงการธนาคารปูมา้ เพราะจากที่หาจบัได้ยาก หรอืจบัได้แต่ปูเลก็ขาย
ไม่ได้ราคา แต่เมื่อท าโครงการแล้วจบัได้ปูมา้ตวัโตสรา้งรายได้มากมาย 
กลายเป็นการสรา้งความร่วมมอืและสรา้งจติส านึกไปในตวัใหก้ับชุมชน 
แต่การที่ชาวบ้านจะน าแม่ปูม้าไข่นอกมาไว้ที่ธนาคารปูม้า ซึ่งต้องใช้
เวลา 3-5 วนั ที่จะให้แม่ปูม้าเขี่ยไข่ออกจากตัวปู ท าให้ชาวบ้านส่วน
ใหญ่เสียรายได้ตรงส่วนน้ีไป ชาวบ้านหลายคนจึงนิยมแยกจับป้ิงออก
จากตัวปูม้า โดยที่จับป้ิงก็น าส่งธนาคารปูม้า ส่วนตัวปูม้าก็น าส่งขาย
ตามท้องตลาดทัว่ไป ท าให้การแยกไข่ปูม้าด้วยวิธีการแยกจับป้ิงออก
จากตัวปูจึงได้รบัความนิยม จนท าให้มีปริมาณสะสมที่ธนาคารปูเป็น
จ านวนมาก เน่ืองมาจากการแยกไข่ปูม้าออกจากจับป้ิงปูต้องใช้
แรงงานคนในการแยกออกด้วยการใช้แปรงสฟัีนปัดไข่ปูออกจากจับป้ิง
ปู ท าให้ใช้เวลานานในการแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงปู เมื่อจับป้ิงไข่ปู
ม้าไม่ได้รบัการแยกไข่ออกจากจบัป้ิงปูม้าเป็นเวลานานก็ท าให้ไข่ปูมา้
เกดิการฟ่อ (ตาย) และฟักไม่เป็นลูกปู ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อทรพัยากร
ทางธรรมชาต ิและไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้ธนาคารปูมา้ [2] 
 ด้วยเหตุผลดงักล่าวจงึสรา้งเครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดันน ้า
เพื่อแยกไข่ปูม้าที่ติดกับจับป้ิงออก เมื่อท าการแยกไข่ปูม้าเสร็จแล้ว

ชาวประมงก็สามารถน าปูมา้ไปจ าหน่ายต่อได้เลย โดยไม่ต้องฝากปูม้า
ไวก้บัธนาคารปูมา้ ท าใหช้าวประมงไม่ต้องเสียรายได้ และท าใหม้ีลูกปู
มา้เป็นทรพัยากรทางธรรมชาตต่ิอไป 

2. ส่วนประกอบของเครื่องและวิธีการทดลอง
เครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดันน ้า ประกอบด้วย ชุดโครงตู้

ชุดปัม๊น ้า ชุดหวัฉีดน ้า และ ชุดจบัยดึจบัป้ิงของปูมา้ น ามาประกอบและ
ปรบัตกแต่งจะได้ เครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดันน ้า ความมุ่ง
หมายตามการประดษิฐ์น้ี คอื การจดัใหม้เีครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิค
แรงดนัน ้า เพื่อเป็นการอนุรกัษ์พนัธุ์ปูมา้ และชาวประมงไม่ต้องสูญเสีย
รายได้จากการน าปูมาฝากไว้กับธนาคารปู และช่วยขยายพนัธุ์ปูม้า
เพื่อให้ทรัพยากรปูม้าให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นแหล่งรายได้ของ
ชาวประมงอย่างยัง่ยืน  [3] โดยได้ท าการออกแบบด้วยโปรแกรม
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และเขียนแบบสัง่งานออกมาเพื่อใช้ในการ
สรา้งเครื่อง แสดงดงัรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แบบร่างเครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดนัน ้า 

2.1 ส่วนประกอบของเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดนัน ้า 
 สามารถแยกชุดโครงสรา้งออกเป็น 4 ชุด ดงัน้ี คอื ชุดโครงตู้ ชุดปัม๊
น ้า ชุดหวัฉีดน ้า และ ชุดจบัยดึจบัป้ิงของปูมา้ 

1) ชุดโครงตู้ ได้ออกแบบให้มีขนาด 26 × 34 × 35 เซนติเมตร
โดยโครงของเครื่องแยกไข่ปูมา้ ออกแบบมาใหส้ามารถรองรบัอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่น ามาเป็นส่วนประกอบของเครื่องแยกไข่ปูมา้ แสดงดงัรูปที่ 2 

2) ชุดปัม๊น ้า ใช้ปั้มน ้าไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาดแรงดันไฟฟ้า
12 โวลต์ (V) ก าลังไฟฟ้า 19 วตัต์ (W) ในการสร้างแรงดนัน ้าเพื่อที่จะ
แยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงของปู แสดงดงัรูปที่ 3 

3) ชุดหวัฉีดน ้า ใช้ท่ออ่อนฉีดน ้าหล่อเยน็ เป็นหวัฉีดในการแยกไข่
ปูมา้ออกจากจบัป้ิงของปู โดยมเีกจวดัแรงดันน ้าเพื่อวดัแรงดันน ้าขณะ
ใช้งาน แสดงดงัรูปที่ 4 

4) ชุดจับยึดจับป้ิงของปูม้า เป็นตัวจับยึดจับป้ิงของปูม้าที่จะท า
การแยกไข่ออกจากจบัป้ิง แสดงดงัรูปที่ 5 
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รูปที่ 2 ลกัษณะของโครงสรา้งตู้ 

รูปที่ 3 ลกัษณะของปัม๊น ้า 

รูปที่ 4 ลกัษณะของชุดหวัฉีดน ้า 

รูปที่ 5 ลกัษณะของตัวจบัยดึจบัป้ิงของปูมา้ 

2.2 แผนการทดลอง 
 เมื่อด าเนินการสร้างเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดันน ้า  และ
ปรบัปรุงแล้วเสรจ็ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดงันัน้จงึได้เตรียมเครื่องเพื่อ
ทดลองแยกไข่ปูม้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการท างาน
ระหว่างการท างานของเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดันน ้ากบัการ
แยกไข่ปูมา้ด้วยแรงงานคน ซึ่งมแีผนการทดลองดงัต่อไปน้ี 

1) น าน ้าทะเลใส่ลงในตู้
2) น าปูมา้ แสดงดงัรูปที่ 6 เพื่อท าการหกัจบัป้ิงปูออกจากตัวปูม้า

ก่อนการทดลอง แล้วน าไปช่างน ้าหนัก และจดบนัทกึ 
3) ปรับแรงดันน ้า และองศาหัวฉีดน ้าของเครื่องตามที่ก าหนด

แสดงดงัรูปที่ 7 
4) เริม่จบัเวลาการแยกไข่ปูมา้ด้วยเครื่อง เมื่อเริม่หยบิจบัป้ิงปูจาก

ภาชนะรองรบัที่ก าหนด โดยน าจบัป้ิงของปูมา้มาจับยึดกบัชุดจับจับป้ิง
ของปูมา้ 

5) ท าการเปิดเครื่องเริม่การฉีดน ้า
6) ท าการถอดจบัป้ิงปูมา้ออกจากชุดจบัจบัป้ิงของปูมา้ เมื่อไข่ปูมา้

ออกจากจบัป้ิงจนหมด จากนัน้น าจบัป้ิงปูมา้ที่ไข่หลุดออกหมดแล้วไป
วางไวใ้นภาชนะที่ก าหนด แล้วท าการหยุดเวลา และบนัทกึเวลา 

7) ชัง่น ้าหนักของจับป้ิงปูม้าหลังท าการแยกไข่ปูม้าออก และจด
บนัทกึ 

8) วเิคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง

รูปที่ 6 ลกัษณะของปูมา้ที่น ามาทดลอง 

รูปที่ 7 ลกัษณะการทดลอง 

ปัม๊น ้า 

เกจวดั
แรงดนัน ้า 

หวัฉีดน ้า 

ถาดรอง
จบัป้ิง 

ตวัจบั
ยดึจบัป้ิง 

ท่อน าส่งน ้า 

ไข่ปูนอก 

จบัป้ิง 
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2.3 ทดสอบประสิทธิภาพเบ้ืองต้นของเครือ่งแยกไข่ปูม้าด้วย
เทคนิคแรงดนัน ้า 
 เมื่อด าเนินการสร้างเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดันน ้า แล้ว
เสรจ็จะมตีวัแปรต่าง ๆ เขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น ปรมิาณแรงดนัน ้า จ านวน
หวัฉีด องศาหวัฉีด เป็นต้น ดงันัน้เพื่อเป็นการหาประสทิธิภาพเบื้องต้น
ของเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดันน ้า จงึจ าเป็นต้องหาตัวแปรที่
เหมาะสมก่อนด าเนินการทดลองจริง การด าเนินการทดลองควบคุม
ปรมิาณของจบัป้ิงที่ 1 ชิ้นต่อ 1 ปัจจยั โดยมผีลการทดลองดงัต่อไปน้ี 

1) การทดลองหาแรงดันน ้ าฉีดไข่ปูม้าที่จับ ป้ิงของปูม้า  โดย
ก าหนดใหค้วบคุมแรงดนัน ้าในช่วง 0.1 – 0.4 บาร์ แสดงดงัตารางที่ 1 

2) การทดลองหาจ านวนหวัฉีดน ้า โดยก าหนดให้ควบคุมจ านวน
หวัฉีดน ้าในช่วง 1 – 3 หวั แสดงดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 การทดลองหาแรงดนัน ้าฉีดไข่ปูมา้ที่จบัป้ิงของปูมา้ 
แรงดนัน ้า 
(บาร)์ 

ผลการ
ทดลอง 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

0.1 ไม่ผ่าน ไม่สามารถแยกไข่ปูมา้ออกจาก
จบัป้ิงของปูมา้ได้ 

0.2 ไม่ผ่าน แยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงของปูมา้
ได้บางส่วน 

0.3 ผ่าน สามารถแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิง
ของปูมา้ได้หมด 

0.4 ผ่าน สามารถแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิง
ของปูมา้ได้หมด 

 จากตารางที่ 1 พบว่า แรงดนัน ้าที่ 0.1 – 0.2 บาร์ ไม่สามารถฉีดให้
ไข่ปูม้าหลุดออกจากจบัป้ิงได้ และเมื่อเพิ่มแรงดันน ้าเป็น 0.3 และ 0.4 
ตามล าดบั สามารถท าใหไ้ข่ปูมา้หลุดออกจากจบัป้ิงได้หมด 

ตารางที่ 2 การทดลองหาจ านวนหวัฉีดน ้า 
หวัฉีดน ้า 
(อนั) 

ผลการ
ทดลอง 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

1 ไม่ผ่าน ไม่สามารถแยกไข่ปูมา้ออกจาก
จบัป้ิงของปูมา้ได้ 

2 ผ่าน สามารถแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิง
ของปูมา้ได้หมด 

3 ผ่าน- สามารถแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิง
ของปูมา้ได้หมด 

 จากตารางที่ 2 พบว่า จ านวนหวัฉีดน ้าที่ 1 หวั ไม่สามารถฉีดให้ไข่
ปูม้าหลุดออกจากจับป้ิงได้ และเมื่อเพิ่มจ านวนหวัฉีดน ้าเป็น 2 และ 3 
ตามล าดบั สามารถท าใหไ้ข่ปูมา้หลุดออกจากจบัป้ิงได้หมด 

3) การทดลองหาองศาหัวฉีดน ้า โดยก าหนดให้ควบคุมองศา
หวัฉีดน ้าท ามุมกบัจบัป้ิงของปูมา้ ในช่วง 40 – 60 องศา แสดงดงัตาราง
ที่ 3 

ตารางที่ 3 การทดลองหาองศาหวัฉีดน ้าท ามุมกบัจบัป้ิงของปูมา้ 
องศา
หวัฉีด 
(องศา) 

ผลการ
ทดลอง 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

40 ไม่ผ่าน ไม่สามารถแยกไข่ปูมา้ออกจาก
จบัป้ิงของปูมา้ได้ 

50 ผ่าน สามารถแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิง
ของปูมา้ได้หมด 

60 ไม่ผ่าน แยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงของปูมา้
ได้บางส่วน 

 จากตารางที่ 3 พบว่า องศาของหวัฉีดที่ 40 องศา ไม่สามารถฉีดให้
ไข่ปูม้าหลุดออกจากจับป้ิงได้ และเมื่อเพิ่มองศาของหัวฉีดเป็น 50 
องศา สามารถท าใหไ้ข่ปูมา้หลุดออกจากจบัป้ิงได้หมด แต่เมื่อเพิม่องศา
ของหวัฉีดเป็น 60 กลับไม่สามารถฉีดใหไ้ข่ปูมา้หลุดออกจากจบัป้ิงได้ 
ดังนั้นจากทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วย
เทคนิคแรงดันน ้า จึงเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการแยกไข่ปูม้าด้วย
เทคนิคแรงดนัน ้าต่อจบัป้ิงปูมา้ 1 อนั คอื แรงดนัน ้าที่ 0.3 บาร์ จ านวน
หวัฉีด 2 หวัฉีด และองศาหวัฉีดน ้าท ามุมกบัจบัป้ิงของปูมา้ 50 องศา 

3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
การทดลองการแยกไข่ปูม้าออกจากจับป้ิงด้วยแรงงานคน ซึ่งใช้

แปรงสีฟันปัดไข่ปูม้าที่จับป้ิงของปูม้า  การทดลองเริ่มจับเวลาเมื่อ
แรงงานคนเริม่ใช้มอืหยบิจบัป้ิงปูในภาชนะที่ก าหนดไว ้ จากนัน้ใช้แปรง
สีฟันปัดไข่ปูม้าที่จับป้ิงของปูม้าด้วยทิศทางเดียวกันอย่างสม ่าเสมอ 
ขณะแปรงปัดไข่ปูมา้ที่จบัป้ิงของปูนัน้จะกระท าในน ้าทะเลที่บรรจุอยู่ใน
ภาชนะที่ก าหนด และจะหยุดเวลาเมื่อน าจับป้ิงที่ปัดไข่ปูม้าออก
หมดแล้วมาวางในภาชนะที่ก าหนดไว ้ผลการทดลองแสดงดงัตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองการแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงด้วยแรงงานคน 
ครัง้ท่ี จ านวน

จบัป้ิง 
(อนั) 

น ้าหนักก่อน
การทดลอง 

(กรมั) 

น ้าหนักหลงั
การทดลอง 

(กรมั) 

เวลาท่ี
ใช้ 

(นาที) 
1 1 220.00 190.00 1.52 
2 1 220.00 190.00 1.48 
3 1 210.00 185.00 1.58 
4 1 200.00 170.00 2.07 
รวม 4 850.00 735.00 7.45 
เฉลี่ย 1 212.50 183.75 1.56 
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 จากผลการทดลองการแยกไข่ปูม้าออกจากจับป้ิงด้วยแรงงานคน 
พบว่า การแยกไข่ปูมา้ด้วยแรงงานคนโดยใช้แปรงสีฟันในการปัดแยก
ไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงของปูมา้ สามารถท าการแยกไข่ปูมา้ได้หมดจบัป้ิง 
ไม่มีเศษหรือไข่ปูม้าเหลืออยู่ในจับป้ิง โดยใช้เวลาเฉลี่ยต่อ 1 อันที่ 1 
นาท ี56 วนิาท ีไดจ้ านวนปรมิาณของไข่ปูมา้เฉลี่ย 28.75 กรมั 
 การทดลองการแยกไข่ปูม้าออกจากจับป้ิงด้วยเครื่องแยกไข่ปูม้า
ด้วยเทคนิคแรงดันน ้า ด้วยวิธีการที่อธิบายในหัวข้อ 2.2 แผนการ
ทดลอง ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 5 จากผลการทดลองการแยก
ไข่ปูม้าออกจากจับป้ิงด้วยเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดันน ้า  
พบว่า เครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดนัน ้า สามารถท าการแยกไข่ปู
มา้ออกจากจบัป้ิงปูมา้ไดห้มดโดยไม่มเีศษหรอืไข่ปูมา้เหลอือยู่ที่จบัป้ิงปู
มา้ ซึ่งแรงดนัน ้าที่ 0.3 บาร์ จ านวนหวัฉีด 2 หวัฉีด และองศาหวัฉีดน ้า
ท ามุมกับจบัป้ิงของปูมา้ 50 องศา โดยใช้เวลาเฉลี่ยต่อ 1 อันที่ 1 นาที 
9 วนิาท ีได้จ านวนปรมิาณของไข่ปูมา้เฉลี่ย 28.75 กรมั 

ตารางที่ 5 การทดลองการแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงด้วยเครื่องแยกไข่
ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดนัน ้า 
ครัง้ท่ี จ านวน

จบัป้ิง 
(อนั) 

น ้าหนักก่อน
การทดลอง 

(กรมั) 

น ้าหนักหลงั
การทดลอง 

(กรมั) 

เวลาท่ี
ใช ้

(นาที) 
1 2 430 375 2.19 
2 2 430 370 2.14 
รวม 4 860 745 4.38 
เฉลี่ย 1 215 186.25 1.09 

 ดังนัน้เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างการแยกไข่ปูมา้ออก
จากจับป้ิงด้วยแรงงานคนกับการแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงด้วยเครื่อง
แยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดันน ้า ที่จ านวนจบัป้ิงปูมา้ จ านวน 4 จบัป้ิง 
พบว่า การแยกไข่ปูม้าออกจากจับป้ิงด้วยแรงงานคน ใช้เวลา 7 นาที 
45 วนิาท ีได้จ านวนปรมิาณของไข่ปูมา้ 115 กรมั ในขณะที่การแยกไข่
ปูมา้ออกจากจบัป้ิงด้วยเครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดนัน ้า ใช้เวลา 
4 นาท ี38 วนิาท ีได้จ านวนปรมิาณของไข่ปูมา้ 115 กรมั ซึ่งพบว่า การ
แยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงด้วยแรงงานคน ใช้เวลามากกว่าการแยกไข่ปู
มา้ออกจากจบัป้ิงด้วยเครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดันน ้า 3 นาท ี7 
วนิาท ีแต่ได้จ านวนปรมิาณของไข่ปูมา้เท่ากนั แสดงดงัรูปที่ 8 

รูปที่ 8 เปรยีบเทยีบผลการทดลองการแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิง
ระหว่างแรงงานคนกบัเครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดนัน ้า 

ค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่อง 
 การค านวณหากระแสไฟฟ้าของเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิค
แรงดันน ้า ซึ่งมีอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบด้วย ชุดปัม๊น ้า ใช้ปั้มน ้าไฟฟ้า
กระแสตรง (DC) ขนาดแรงดนัไฟฟ้า 12 โวลต์ (V) ก าลงัไฟฟ้า 19 วตัต์ 
(W) จ านวน 2 ตวั 

จากสมการ [4]  I = P / E 
แทนค่าในสมการจะได้ว่า I = (19 × 2) / 12 

I = 3.16 แอมแปร์ 
 ดังนัน้ กระแสไฟฟ้ารวมทัง้หมดของเครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิค
แรงดนัน ้า จะเท่ากบั 3.16 แอมแปร์  
 จากนัน้น าไปค านวณอัตราการใช้ไฟฟ้า โดยที่เครื่องแยกไข่ปูม้า
ด้วยเทคนิคแรงดันน ้าใช้กระแสไฟฟ้า 3.16 แอมแปร์ โดยเปรียบเทยีบ
การใช้ที่ 1 ชัว่โมง 

จากสมการ [5]  P = E × I 
แทนค่าในสมการจะได้ว่า P = 220 × 3.16 

P = 695.2 วตัต์ 
จากสมการ   Unit = (P / 1000) × hr. 
แทนค่าในสมการจะได้ว่า Unit = [(220 × 3.16) / 1000] × 1 

Unit = 0.6952 หน่วย 
ใช้อตัราค่าบรกิารที่หน่วยละ 2.3488 บาท 
จะได้ว่า 0.6952 หน่วย × 2.3488 บาท 

= 1.63 บาท 
 ดังนั้น ค่าไฟฟ้าของเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดันน ้า  
ใน 1 ชัว่โมง จะเท่ากบั 1.63 บาท 

4. สรปุ
1) เครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดันน ้า ใช้แรงดันน ้าที่ 0.3

บาร์ จ านวนหวัฉีด 2 หวัฉีด และองศาหวัฉีดน ้าท ามุมกบัจบัป้ิงของปูม้า 
50 องศา 
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2) การแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงด้วยแรงงานคน ใช้เวลาเฉลี่ยต่อ
1 อันที่ 1 นาที 56 วินาที ได้จ านวนปริมาณของไข่ปูม้าเฉลี่ย 28.75 
กรมั 

3) การแยกไข่ปูม้าออกจากจับป้ิงด้วยเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วย
เทคนิคแรงดันน ้า ใช้เวลาเฉลี่ยต่อ 1 อันที่ 1 นาที 9 วินาที ได้จ านวน
ปรมิาณของไข่ปูมา้เฉลี่ย 28.75 กรมั 

4) การแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงด้วยแรงงานคน ใช้เวลามากกว่า
การแยกไข่ปูมา้ออกจากจบัป้ิงด้วยเครื่องแยกไข่ปูมา้ด้วยเทคนิคแรงดัน
น ้า 3 นาท ี7 วนิาท ีแต่ได้จ านวนปรมิาณของไข่ปูมา้เท่ากนั 

5) กระแสไฟฟ้าของเครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยเทคนิคแรงดันน ้า 3.16
แอมแปร์ มคี่าไฟฟ้าใน 1 ชัว่โมง จะเท่ากบั 1.63 บาท 

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยเงินรายได้

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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บทคดัย่อ 

โฟมพอลิยูริเทนถูกมาใชป้ระโยชน์อย่างกว้างขวางหลายอุตสาหกรรม การเข้าใจถึงกระบวนการเกดิโฟมและสมบัติของโฟมจึงมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ดงันันงานวจิยันีไดศ้กึษาผลของสมบตัขิองสารตงัต้นในการเตรยีมโฟมต่อจลนพลศาสตร์การเกดิโฟมและสมบตัอินืๆ โดย 

งานวจิยันีประสบความสําเรจ็ในการเตรยีมโฟมพอลยิูรเิทนชนิดแขง็ทเีตรยีมจากพอลอิอลจากนํามนัปาลม์ใชแ้ล้วดดัแปร ซงึมปีรมิาณไฮดรอกซิล 

แตกต่างกนั (OH number เท่ากบั 140, 160 และ 200 mg KOH/g) พบว่า โฟมพอลยิรูเิทนชนิดแขง็ทงัหมดใช้เวลาในการเกดิครมี การฟูตวั การ

เหนียวตดิและความสงูของโฟมพอลยิรูเิทนมีค่าเพมิขนึ เมอืปริมาณไฮดรอกซิลของพอลอิอลมากขนึ นอกจากนีตวัอย่างโฟมพอลยูิรเิทนทงัหมดมี

จลนพลศาสตร์ลกัษณะการเกดิโฟมใกลเ้คยีงกนั โดยโฟมทถีูกเตรยีมจากพอลอิอลทมีีปรมิาณไฮดรอกซลิมากทสีุด (OH number = 200 mg KOH) 

และมปีรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิามากทสีดุ (Dabco T-12 = 0.12 กรมั) เกดิความรอ้นในระหวา่งเกดิปฏกิริยิาการเกดิโฟมสูงสุด แสดงว่ากระบวนการเกดิ

โฟมพอลยิรูเิทนเกดิขนึมากทสีดุ เมอืเปรยีบเทยีบกบัโฟมพอลยิูรเิทนทเีตรยีมจากพอลอิอลทมีปีรมิาณไฮดรอกซิลเท่ากบั 140 และ 160 mg KOH/g 

นอกจากนีจากผลการทดลองพบว่า เมอืไฮดรอกซิลของพอลอิอลเพมิขนึ ความหนาแน่นของโฟมพอลยิรูเิทนมีแนวโน้มเพมิขนึ เนืองจากเกดิการ

เชอืมขวางมากขนึ สง่ผลใหโ้ฟมพอลยิรูเิทนมผีนังเซลลท์แีขง็แรงขนึและขนาดเซลลเ์ลก็ลง ทําใหโ้ฟมพอลยิูรเิทนมสีมบตัิเชงิกลมากขนึ ซงึสามารถ

ยนืยนัผลจากเทคนิค SEM ซงึพบวา่ โฟมพอลยิรูเิทนมขีนาดเลก็และเป็นเซลลปิ์ด เมอืปรมิาณไฮดรอกซลิเพมิขนึ 

คาํสาํคญั: โฟมพอลยิรูเิทน นํามนัปาลม์ใชแ้ลว้ ปรมิาณไฮดรอกซลิ 

Abstract 

Polyurethane foams have been extensively applied in various industries. Understanding in foam process and their properties 

is extremely important. Thus, in this work the effects of properties of initial substance for foam preparation on kinetic and other 

properties were studied. Rigid polyurethane foams were successfully prepared from polyol based on modified waste palm oil (MWPO) 

with different OH number (OH number = 140, 160 and 200 mg KOH/g). The obtained results have clearly shown that the rigid 

polyurethane foams show cream time, rise time and tack free time increased with increasing OH numbers. In addition, kinetic of foam 

process of all polyurethane foam samples was similar. The polyurethane foam with the highest OH number (OH number = 200 mg 

KOH/g) and catalysts (Dabco T-12 = 0.12 g) created the highest heat during foam reaction. It was indicated that foam reaction can be 

greatly generated, compared with polyurethane foams with 140 and 160 mg KOH/g. Moreover, an increase of OH number of polyol led 

to the higher density because polyurethane foams were stronger cell wall and smaller cell size. Therefore, the mechanical properties of 

polyurethane foams can be improved and confirmed by SEM technique. The obtained results have clearly shown that polyurethane 

foams were small and closed-cells with increasing OH number. 

Keywords: Polyurethane foam, Waste palm oil, OH number 
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1. บทนํา

พอลิยูริเทนเป็นวัสดุทีถูกเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ในหลากหลาย

อุตสาหกรรม เช่น โฟมทมีคีวามยดืหยุ่นในการใชง้านทางด้านเบาะรถ

หรอืเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ [ ] โฟมชนิดแขง็ถูกนํามาใช้งานทางด้านฉนวน

หรือนํามาประยุกต์ใชง้านทางด้านวสัดุโครงสร้าง [ ] วสัดุกนัเสยีง [ ] 

การใช้งานทางด้านงานเคลอืบ สารยดึติด อิลาสโตเมอร์ เป็นต้น [ ] 

เนืองจากสมบตัิของพอลยิูริเทนขนึอยู่กบัองค์ประกอบหรือสมบตัิของ

สารตงัต้น เช่น หมู่ฟังกช์นัและปรมิาณของไอโซไซยาเนตและพอลอิอล 

นอกจากนีสารตังต้นอืนๆ เช่น นํา สารตัวเร่ง สารลดแรงตึงผิวมี

ความสาํคญัต่อสมบตัขิองพอลยูิรเิทน  

 ในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า การนําผลิตภัณฑ์จากพอลิยูริเทน

จําพวกโฟมมาใชป้ระโยชน์มากถึง  ใน  ของผลติภณัฑท์งัหมดทไีด้

จากพอลยิรูเิทน ดงันันการเขา้ใจถึงกระบวนการการเกดิโฟมและสมบตัิ

ของโฟมจึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการออกแบบสูตร

การเตรยีมโฟมหรอืการพฒันาสตูรการเตรยีมโฟมขนึมาใหม่ ซงึมีผลต่อ

สมบตัิของโฟมพอลยิูริเทน เช่น รูปร่างเซลล์ ความหนาแน่น รวมทงั

สมบตัิเชงิกลของโฟม โดยโฟมพอลยูิรเิทนเตรยีมจากปฏกิริยิาระหวา่ง

ไอโซไซยาเนตและพอลอิอล (gel reaction) และปฏกิริยิาระหว่างไอโซ

ไซยาเนตและนํา (blow reaction). ตามปฎกิริิยาหลกัทเีกดิขนึท ี1-3 [4] 

ซงึปฏกิริยิาเหล่านีเป็นปฏิกริยิาคายความร้อน (exothermic reaction) 

ซงึสามารถตดิตามปฏกิริยิาการเกดิโฟมได้จากความรอ้นทเีกดิขนึ 

 

 

 

 

 ในปัจ จุบันนํามันปาล์ม ถูกใช้ในการประกอบอาหารทังใ น

อุตสาหกรรม ร้านอาหารและบ้านเรือน เนืองจากนํามันปาล์มมี

ประกอบด้วยกรดไขมนัอมิตวัสูงทําใหท้นต่อความร้อนได้ด ี[ ] เหมาะ

สําหรบัใชใ้นกระบวนการทอดทตีอ้งใชค้วามรอ้นสงู อยา่งไรกต็ามนํามนั

ใช้แลว้ในสถานประกอบการทมัีปริมาณเพมิขนึ หากมกีารจดัการทไีม่

เหมาะสมอาจส่งผลกระทบทงัทางด้านสุขภาพ เช่น การรับประทาน

อาหารทเีตรยีมจากนํามนัทอดซําเป็นประจําอาจเป็นสาเหตุของโรคภยั

ต่างๆ เช่น โรคมะเรง็ โรคทางเดนิอาหาร เป็นตน้ หรอือาจสง่ผลกระทบ

ต่อสงิแวดลอ้ม กรณีทีนํามันใชแ้ล้วถูกปล่อยสู่แหล่งนํา [ ] ดังนันใน

ปัจจุบนัจงึมกีารนํานํามนัใชแ้ลว้มาใชป้ระโยชน์มากขนึ เช่น การเตรยีม

เป็นอาหารสตัว์ การเตรียมเป็นสบู่ รวมทังการผลติเป็นพอลิออล ซึง

สามารถนํามาเตรยีมเป็นสารตนัตน้ในการเตรยีมโฟมพอลยิรูเิทน 

 ดงันนัในงานวจิยันีศกึษาผลของสมบตัขิองสารตงัตน้ของการเตรยีม

โฟมต่อกระบวนการการเกดิโฟมพอลยิรูเิทนชนิดแขง็ทเีตรยีมจากพอลิ

ออลจากนํามนัปาลม์ใชแ้ลว้ดดัแปร (MWPO) และศกึษาสมบตัขิองโฟม 

พอลยิูริเทนชนิดแขง็ เช่น ความหนาแน่น สมบัติเชงิกล และลกัษณะ

เซลล ์เป็นต้น 

2.วิธีดาํเนินการวิจยั

2.1 สารเคม ี

พอลอิอลทีเตรียมจากนํามันปาลม์ใช้แลว้ดดัแปร (MWPO) ทมีี

ปรมิาณไฮดรอกซิลต่างๆ คอื 140, 160 และ 200 mg KOH/g ซงึ

เตรยีมได้ในห้องแลป, Dibutyltin dilaurate (95%, DBTL) นําหนัก

โมเลกุล 631.56 g/mol และมีความหนาแน่น 1.05 g/cm3 ผลติจาก

บรษิทั Fluka Chemie AG CH-9471 Buchs ประเทศสวติซ์เซอร์แลนด์ 

ทําหน้าทเีป็นตัวเร่งปฏิกริิยา, Dabco 33-LV (C6H12N2) มีความ

หนาแน่น 1.020 g/cm3 จุดเดือด 92°C ผลิตจากบริษัท Evonilk 

Goldschmidt GmbH ทําหน้าทเีป็นตวัเร่งปฏกิริยิา, สารลดแรงตงึผวิ

ประเภทซลิโิคน (99%, B 8110) ผลติจากบรษิทั Goldschmidt ประเทศ

เยอรมนั นํากลนัทาํหน้าทเีป็นสารทาํใหเ้กดิฟอง สาํหรบัการเตรยีมโฟม 

พอลิเมททิลีน  พอลิฟีนิ ล พอลิไอโซไซยาเนต (Polymethylene 

polyphenyl polyisocyanate, P-MDI) มหีมู่ฟังกช์นัเท่ากบั 2.7 มคี่า 

NCO Content เท่ากบั 31.5 % ความหนาแน่นท ี25 °C เท่ากบั 1.23 

g/ml ความหนืดเท่ากบั 200 cps. ผลติโดยบรษิทั BASF South Asia 

Pte,Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

2.2 วิธีการทดลอง 

โฟมพอลยิรูเิทนสามารถเตรยีมไดจ้ากสตูรเคมดีงัแสดงในตารางท ี

1 โดยกระบวนการเตรยีมโฟมเป็นการเตรยีมแบบ One-shot process 

คอื จะมกีารใสส่ารเคมจีากสตูรทุกตวัรวมกนั แลว้กวนให้เขา้กนั ยกเวน้ 

Polymeric MDI ทาํการกวนจนเป็นเนือเดียวกนั จากนันเติม P-MDI ลง

ไปแล้วกวนต่อ จนกระทงัปฏิกริิยาเริมเกดิครีม ซึงเห็นเป็นฟองเลก็ๆ 

แลว้จึงรีบเทลงใส่ในเบ้าทเีตรียมไว ้โดยมีขนัตอนดงันี ใสส่ารเคมทีีชงั

อยา่งละเอยีด (พอลอิอลจากนํามนัใชแ้ลว้ดดัแปร, silicone surfactant, 

Dabco 33-LV, Dibutyltin dilaurate และนํา) ปรมิาณตามสูตรทใีชล้งใน

บกีเกอร ์กวนผสมใหเ้ขา้เป็นเนือเดยีวกนั หลงัจากนันใสไ่อโซไซยาเนต 

(P-MDI) ตามปรมิาณทใีชล้งไป แลว้กวนผสมต่อจนกระทงัปฏกิริยิาเรมิ

เหน็เป็นฟองและเกิดครีม แล้วจึงรีบเทลงเบ้า ขนาด 10x10x5 cm3 

ปล่อยให้โฟมฟูตัวขนึ จับเวลาเพือบันทึกพฤติกรรมการเกดิโฟม คอื 

เวลาในการเกดิครมี (Cream time), เวลาการฟูตวั (Rise time ), และ 

เวลาการเหนียวติด (Tack free time) จากนันนําโฟมไปอบทอุีณหภูม ิ

50 °C เป็นเวลา 48 ชวัโมง เพือทําให้โฟมเกิดการคงรูป และ

ทาํการศกึษาสมบตัขิองโฟม เช่น ความหนาแน่น สมบตัเิชงิกล ลกัษณะ

เซลล ์เป็นต้น โดยศกึษาผลของปรมิาณไฮดรอกซลิ (OH number) ของ

พอลอิอลท ีOHv = 140, 160, 200 mg KOH/g แทนด้วยสญัลกัษณ์ 

PUW_140, PUW_160 และ PUW_200 ตามลาํดบั 

RNCO + R' CH
2
OH RNHCOOCH

2
R' (1)

Isocyanate Alcohol Urethane

RNCO + H
2
O RNHCOOCH (2)

RNH
2

Isocyanate

RNHCOOCH + CO
2

+ HEAT (3)

Water Carbamic acid

Carbamic acid Amine Carbon dioxide
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ตารางท ี1 สูตรสําหรบัเตรียมโฟมพอลิยูริเทนทีปริมาณไฮดรอกซิล

ต่างๆ 

2.3 การทดสอบสมบติัของโฟมพอลิยูริเทน 

2.3.1 พฤติกรรมการเกิดโฟม 

 เวลาในการเกิดครีม (Cream time) เป็นเวลาทเีรมิใส่ P-MDI 

แลว้ทําการกวนผสมต่อจนกระทงั สงัเกตเหน็เป็นครมี (มีฟองอากาศ) 

เกดิขนึ มหีน่วยเป็นวนิาท ี

 เวลาการฟูตวั (Rise time ) เป็นเวลาทีโฟมใชใ้นการเริมฟูตวั 

จนกระทงัฟูตวัเตม็ท ีทดสอบไดโ้ดยการใชแ้ทง่แกว้คนกดลงไปแลว้ไม่มี

การฟูตวัเพมิขนึอกี มหีน่วยเป็นวนิาท ี

 เวลาการเหนียวติด (Tack free time) เป็นเวลาทผีวิของโฟมแหง้

ไม่มกีารเหนียวตดิ ทดสอบไดโ้ดยการใชแ้ทง่แกว้คนแตะบรเิวณผวิหน้า

ของโฟม แลว้ไม่มกีารเหนียวตดิของเนือโฟมมากบัแท่งแกว้คน มีหน่วย

เป็นวนิาท ี

2.3.2 จลนพลศาสตรก์ารเกิดโฟม 

 การศึกษาจลนพลศาสตร์การเกิดโฟม ทําได้โดย วัดอุณหภูมิที

เปลยีนแปลงของโฟม โดยใชเ้ทอรโ์มมเิตอร์ ขณะทําการเตรยีมโฟม ตงั

แต่โฟมเรมิเกดิการฟูตวั จนกระทงัโฟมเกดิการฟูตวัเตม็ท ี 

2.3.3 ความหนาแน่น (Density) 

 โดยยดึมาตรฐาน ASTM D  Test โดยทําการตัดชนิโฟม

ขนาด  ×  ×  mm  หลงัจากนนันําชนิตวัอยา่งไปชงันําหนักด้วย

เครอืงชงัละเอยีด  ตําแหน่ง คาํนวณความหนาแน่นจากสูตรดงันี 

D = 
M

V
(1)

โดย D = ความหนาแน่นของชนิทดสอบ มหีน่วยเป็น kg/m , 

  M = นําหนกัของชนิทดสอบ มหีน่วยเป็นกโิลกรมั (kg) 

  V = ปรมิาตรของชนิทดสอบ มหีน่วยเป็นลกูบาศกเ์มตร (m ) 

2.3.4 สมบติัเชิงกล 

 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกด (Compressive strength) 

ตามมาตรฐาน ISO -  standard โดยตดัชนิโฟมทใีชท้ดสอบใหม้ี

ขนาด  ×  ×  mm  ทดสอบโดยใชเ้ครอืงทดสอบสมบตัเิชงิกล

อเนกประสงค ์รุ่น LR10K, ยหีอ้ LLOYD Instruments ประเทศองักฤษ 

ใช้โหลดเซลล ์ 100 นิวตนั โดยการให้โฟมผดิรูปที % คาํนวณค่า

ความตา้นทานต่อแรงกด จากสตูรดงันี 

 Compressive strength =     (2) 

โดย F = แรงทใีช้ในการกด มหีน่วยเป็นนิวตนั (N) 

      A = พืนทหีน้าตัดของชนิทดสอบ มีหน่วยเป็นตารางมิลลเิมตร 

(mm ) 

2.3.5 ลกัษณะเซลลโ์ฟม 

 ลักษณะเซลล์ของโฟมพอลิยูริเทนสามารถศึกษาโดยใช้เครือง 

scanning electron microscope, SEM (JEOL JSM- LV) ผลติ

โดย บรษิทัเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั 

3 ผลและอภิปรายผลการวิจยั  

3.1 พฤติกรรมการเกิดโฟม 

ตารางท ี  ผลของปริมาณไฮดรอกซิลของพอลอิอล ต่อพฤติกรรมการ

เกดิโฟม 

 ผลของปรมิาณไฮดรอกซลิของพอลอิอล ต่อพฤตกิรรมการเกดิโฟม

พบวา่ โฟมพอลยูิรเิทนชนิดแขง็ทงัหมดใชเ้วลาในการเกดิครมี (Cream 

time) การฟูตวั (Rise time ) และการเหนียวตดิ (Tack free time) และ 

ของโฟมมีค่าเพิมขนึ เมือปริมาณไฮดรอกซิลมากขนึ เนืองจากเมือ

ปรมิาณไฮดรอกซลิมากขนึ ทําใหป้ฏริยิายาระหว่างไอโซไซยาเนตและ

พอลอิอลเพมิขนึ ดงันันปฏิรยิายาการเกดิโฟมมากขนึ ส่งผลให้ต้องใช้

ระยะเวลาในการเกดิปฏกิริิยามากขนึ นอกจากนีเมอืปรมิาณไฮดรอกซิ

ลของพอลอิอลเพมิทาํใหโ้ฟมมคีวามสงูเพมิขนึ ดงัแสดงในรูปท ี  

สารเคม ี นําหนกัสาร (กรมั) 

PUW_140 PUW_160 PUW_200 

MWPO 20 20 20 

B8110 1.6 1.6 1.6 

Water 0.4 0.6 0.8 

Dabco 33LV 0.02 0.02 0.02 

Dabco T-12 0.04 0.04 0.04 

NCO 18 19 22 

สมบตัิโฟม PUW_140 PUW_160 PUW_200 

การเกดิครมี (วนิาท)ี 40 47 61 

การฟูตวั (วนิาท)ี 190 290 438 

การเหนียวตดิ วนิาท)ี 1660 1746 2620 
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รูปที 1 ผลของปริมาณไฮดรอกซิลของพอลอิอลทเีตรียมจากนํามัน

ปาลม์ใชแ้ลว้ดดัแปร ต่อความสงูของโฟม (a) OHv = 140, (b) OHv = 

160 และ (c) OHv = 200 mg KoH/g 

3.2 จลนพลศาสตรก์ารเกิดโฟม 

3.2.1 ผลของปริมาณไฮดรอกซิลของพอลิออล

รูปที 2 ผลของปริมาณไฮดรอกซิลของพอลอิอลทเีตรียมจากนํามัน

ปาลม์ใชแ้ลว้ดดัแปร ต่ออุณหภูมใินการเกดิโฟม 

 ผลของปรมิาณไฮดรอกซลิของพอลอิอลทเีตรยีมจากนํามนัปาลม์ใช้

แลว้ดดัแปร (OH number: 140, 160 และ 200 mg KOH/g) ต่อ

อุณหภูมิในการเกดิโฟม ดงัแสดงในรูปท ี2 พบว่า ลกัษณะการเกดิโฟ

มของตวัอยา่งโฟมทงัหมดมีลกัษณะคล้ายกนั โดยระหว่างการเตรียม

โฟม พบว่า อุณหภูมิมีแนวโน้มเพิมขนึและค่อยๆ ลดลง เนืองจาก

กระบวนการการเตรียมโฟมเป็นกระบวนการคายความร้อน ส่งผลให้

อุณหภูมิเพิมขนึ และเมือกระบวนการการเกดิโฟมสนิสุด อุณหภูมิจะ

คอ่ยๆลดลง โดยกระบวนการการเกดิโฟมเกดิขนึในช่วงอุณหภูม ิ29-51 

ºC โดยโฟมทถีูกเตรียมจากพอลอิอลทมีีระยะเวลาการเกดิปฦฏิกริยิา

มากทสีดุ คอื โฟมทเีตรยีมจากพอลอิอลทมีปีรมิาณไฮดรอกซลิ 200 mg 

KOH/g ซงึอุณหภูมทิเีกดิขนึสูงทสีุด เท่ากบั 50 ºC ทเีวลา 480-500 

วนิาท ีอย่างไรกต็าม พบว่า การเกดิโฟมเกดิขนึทีในช่วงอุณหภูมิตํา 

เนืองจากพอลอิอลทีใช้เตรียมโฟมมีโครงสร้างลกัษณะทุติยภูมิ ซึงมี

ความว่องไวตํากว่าพอลิออลทีมีโครงสร้างปฐมภูมิ เช่นเดียวกบัการ

ทดลองของ Zhao และคณะในปี 2013 [1] ซึงศึกษาเกียวกับ

กระบวนการการเกดิโฟม โดยใชพ้อลอิอลทางการคา้สําหรบัการเตรยีม

โฟม พบว่า อุณหภูมิสูงสดุในการเกดิโฟมประมาณ 130–140 ºC ที

เวลา 200 วนิาท.ี 

3.2.2 ผลของตวัเร่งปฏิกิริยา 

รูปท ี3 ผลของปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิา ต่ออุณหภมูใินการเกดิโฟม 

 ผลของปรมิาณตวัเร่ง (Dabco T-12 = 0.04, 0.08 และ 0.12 กรมั)

ต่ออุณหภูมใินการเกดิโฟม ดงัแสดงในรูปท ี3 พบว่า ลกัษณะการเกดิ

โฟมของตวัอยา่งโฟมทงัหมดมลีกัษณะคลา้ยกนั โดยระหว่างการเตรยีม

โฟม พบว่า อุณหภูมิมีแนวโน้มเพิมขนึและค่อยๆ ลดลง เนืองจาก

กระบวนการการเตรียมโฟมเป็นกระบวนการคายความร้อน โดย

กระบวนการการเกดิโฟมเกดิขนึในช่วงอุณหภูม ิ28-50 ºC โดยโฟมที

เตรยีมจากการใช้ตวัเร่งปฏกิริิยามากทสีดุ (Dabco T-12 = 0.12 กรมั)

เกดิการคายความรอ้นสูงทสุีด แสดงว่า ปฏิกริยิาการเกดิโฟมเกดิขนึได้

มากทสุีด เนืองจากตวัเร่งปฏิกริิยาทําหน้าทเีร่งใหป้ฏิริยาการเกดิโฟม 

(Gel reaction) 

3.3 สมบติัเชิงกลและความหนาแน่น

รูปที 4 ผลของปริมาณไฮดรอกซิลของพอลอิอลทเีตรียมจากนํามัน

ปาล์มใชแ้ล้วดัดแปร ต่อความต้านทานต่อการกดและความหนาแน่น

ของโฟม 

ผลของปรมิาณไฮดรอกซลิของพอลอิอลทเีตรยีมจากนํามนัปาลม์

ใชแ้ลว้ดดัแปร ต่อความต้านทานต่อการกดและความหนาแน่นของโฟม 
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ดงัแสดงในรูปท ี4 พบว่า เมือปริมาณไฮดรอกซลิของพอลอิอลเพมิขนึ 

ความหนาแน่นของโฟมมแีนวโน้มเพมิขนึ เนืองจากเกดิการเชอืมขวาง

มากขนึ โฟมมผีนงัเซลลท์แีขง็แรงขนึและขนาดเซลลเ์ลก็ลง ซงึส่งผลให้

ความต้านทานต่อการกดของโฟมเพิมขนึ สามารถยนืยงัผลด้วย SEM 

ซงึสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Thirumal และคณะได้ศกึษาผลของ

ความหนาแน่น ต่อสมบัติของโฟมชนิดแขง็ พบว่า เมือโฟมมีความ

หนาแน่นลดลง สง่ผลใหส้มบตัเิชงิกล ของโฟมมแีนวโน้มลดลง [ ] 

3.4 สณัฐานวิทยา 

    (a)    (b) 

        (c) 

รูปที 5 ผลของปริมาณไฮดรอกซิลของพอลอิอลทีเตรียมจากนํามัน

ปาลม์ใชแ้ลว้ดดัแปร ต่อลกัษณะเซลลข์องโฟม (a) OHv = 140, (b) 

OHv = 160 และ (c) OHv = 200 mg KoH/g 

ผลของปรมิาณไฮดรอกซลิของพอลอิอลทเีตรยีมจากนํามนัปาลม์

ใชแ้ลว้ดดัแปร ต่อลกัษณะเซลล์ ดงัแสดงในรูปท ี5 พบว่า เมอืเวลาการ

ทาํปฏกิริยิาเพมิขนึ ความหนาแน่นของโฟมมแีนวโน้มเพมิขนึ เนืองจาก

เกดิการเชอืมขวางมากขนึ โฟมมผีนงัเซลล์ทแีขง็แรงขนึและขนาดเซลล์

เลก็ลง ซึงส่งผลใหค้วามต้านทานต่อการกดของโฟมเพิมขนึ สามารถ

ยนืยงัผลด้วย SEM ซงึสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Thirumal และ

คณะได้ศกึษาผลของความหนาแน่น ต่อสมบตัขิองโฟมชนิดแขง็ พบว่า 

เมอืโฟมมคีวามหนาแน่นลดลง สง่ผลใหส้มบตัเิชงิกลของโฟมมแีนวโน้ม

ลดลง [ ] 

4 สรปุผลการทดลอง 

 โฟมพอลยูิรเิทนชนิดแขง็ทเีตรยีมจากพอลอิอลทมีปีรมิาณไฮดรอก

ซลิแตกต่างกนั พบวา่ เวลาในการเกดิครมี การฟูตวั การเหนียวตดิและ

ความสูงของโฟมมีค่า เพิมขึน เมือปริมาณไฮดรอกซิลมากขึน 

นอกจากนีกระบวนการเกิดโฟมของตัวอย่างมีลกัษณะคล้ายกนั ซึง

พบวา่ ระหวา่งการเตรยีมโฟม อุณหภูมิทเีกดิขนึมแีนวโน้มเพมิขนึและ

ค่อยๆ ลดลง เนืองจากกระบวนการการเตรียมโฟมเป็นกระบวนการ

คายความร้อน ส่งผลให้อุณหภูมิเพิมขนึ และเมอืกระบวนการการเกดิ

โฟมสนิสดุ อุณหภูมจิะค่อยๆลดลง โดยโฟมทถูีกเตรยีมจากพอลอิอลที

มีปริมาณไฮดรอกซิลมากทีสุดและมีปริมาณตวัเร่งปฏิกริิยามากทีสุด

เกดิความร้อนในระหว่างเกดิปฦฏิกริยิามากทสุีด แสดงวา่กระบวนการ

เกดิโฟมเกดิขนึมากทสุีด นอกจากนีพบว่า เมือปรมิาณไฮดรอกซลิของ

พอลอิอลเพมิขนึ ความหนาแน่นของโฟมมีแนวโน้มเพิมขนึ เนืองจาก

เกดิการเชอืมขวางมากขนึ โฟมมผีนงัเซลล์ทแีขง็แรงขนึและขนาดเซลล์

เลก็ลง ซงึสง่ผลใหค้วามตา้นทานต่อการกดของโฟมเพมิขนึ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาการเตรยีมและสมบตัเิชงิกลของยางเทอรโ์มพลาสตกิผสมระหว่างยางธรรมชาติกบัผงพอลิเอทิลีนที่อตัราส่วน 

(NR/PE) 100/0, 75/25, 50/50 และ 25/75 %w/w โดยแปรปรมิาณยางธรรมชาติอิพอกไซด์ที่มีปริมาณหมู่อิพอกซีร้อยละ 50 (ENR-50) ที่ 20 phr 
ท าหน้าที่เป็นสารเพิม่ความเขา้กนัได ้แลว้ท าการผสมดว้ยเครื่องผสมยางสองลูกกลิ้ง และขึน้รูปด้วยเครื่องขึน้รูปยางแบบกดอดัที่อุณหภูมิ 150 ˚C 
การผสมของ NR/PE/ENR วเิคราะหส์มบตัิเชิงกล ลกัษณะการวลัคาไนซ์ ความแขง็และสมบตัิทางสณัฐานวิทยา เมื่อมีการผสมของ ENR-50 ใน 
NR/PE พบว่า ค่า scorch time เพิม่ขึน้ แต่ค่า cure time ลดลง และสามารถปรบัปรุงสมบตัิค่าความทนต่อแรงดึง และสมบตัิค่าความแขง็ ในการ
วเิคราะหผ์ลของลกัษณะสณัฐานวทิยาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า ENR-50 เกิดการกระจายตวัได้ดีและเขา้กนัได้ในเฟส
ของ NR และ PE 
ค าส าคญั:  ยางเทอรโ์มพลาสตกิ, ยางธรรมชาตอิพิอกไซด,์ พอลเิอทลินี, สารเพิม่ความเขา้กนัได ้

Abstract 
In this research, preparation and mechanical properties of thermoplastic elastomers of natural rubber blending with 

polyethylene powder (ratios of NR/PE were 100/0, 75/25, 50/50 and 25/75 %w/w) by epoxidized natural rubber (ENR-50) has been used 
as a compatibilizer in the TPEs at 20 phr. The blends were prepared using two-roll mill and compression molding at 150 ºC. The 
NR/PE/ENR blends, the mechanical, cure characteristics, hardness and morphological properties of the blends were investigated. The 
NR/PE/ENR blends were found that scorch time (ts1) increased and cure time (tc90) decreased with ENR-50 increasing, the addition of 
ENR-50 content has improved the tensile strength and hardness. The morphology was studied using scanning electron microscopy was 
found that ENR-50 contributed to a better dispersion and compatibility between the NR and PE phases. 
Keywords:  Thermoplastic elastomers, Epoxidized natural rubber, Polyethylene, Compatibilizer  
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1. บทน า
ยางเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic elastomers, TPEs) เป็นพอ

ลิเมอร์ประเภทหน่ึงที่ถูกพฒันาขึน้มาและมีบทบาทที่ส าคญัในหลาย
อุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นการน าเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) 
ระหว่างพลาสติกมาผสมกบัยาง หรือได้จากการเกิดโคพอลิเมอร์ของ
ส่วนที่อ่อน (soft segment) กบัส่วนที่แขง็ (hard segment) สามารถขึน้
รูปได้เหมือนพลาสติกด้วยเครื่องขึ้นรูปพลาสติก มีสมบัติที่อ่อนนุ่ม
คล้ายยาง [1-2] ในการผสมยางเทอร์โมพลาสติกจ าเป็นต้องมี
ส่วนประกอบที่ส าคญัในการผสมคือ สารที่ท าหน้าที่เป็นสารเพิ่มความ
เขา้กนัได ้(compatibilizer) ส าหรบัการเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโมเลกุล
ของเฟสยางเทอรโ์มพลาสตกิ [3] 
 ยางเทอร์โมพลาสติกเป็นการผสมระหว่างยางธรรมชาติ (natural 
rubber, NR) และเทอรโ์มพลาสติก โดยยางธรรมชาติมีสมบตัิโดดเด่น
ทางดา้นความทนต่อแรงดึงและความยดืหยุ่นสูง มีสมบตัิเชิงพลวตัิที่ด ี
แต่ยางธรรมชาติสามารถเสื่ อมสภาพด้วยความร้อน และโอโซน 
เน่ืองจากยางธรรมชาติมีพนัธะคู่ในโครงสร้างจึงถูกออกซิไดซ์ได้ง่าย 
รวมทัง้ไม่ทนต่อสารเคมแีละตวัท าละลาย เพราะยางธรรมชาติเป็นสาร
ไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีข ัว้ [2, 4] พอลิเอทิลีน (polyethylene) เป็นพอลิ
เมอรส์งัเคราะหท์ี่สามารถรีไซเคิลได้ มีสมบตัิด้านความเหนียว ทนต่อ
แรงดึง และทนต่อสารเคมีได้ดี [5] แต่ทนความร้อนได้ไม่สูง ความ
แขง็แรงต ่า จงึนิยมเตมิสารปรบัแต่งเพื่อเพิม่ความเสถียรทางความร้อน 
[6] ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (epoxidized natural rubber, ENR) เป็น
ยางที่เตรยีมไดจ้ากยางธรรมชาตมิาดดัแปรโครงสร้างทางเคมีด้วยกรด
เพอร์ออกซี (peroxy acid) เป็นยางที่ช่วยปรบัปรุงสมบตัิบางประการ
ของยางธรรมชาตใิหด้ขีึน้ เช่น ยางมคีวามเป็นขัว้สูง ทนต่อน ้ามนั และ
โอโซน เป็นตน้ [7] นิยมน ายางธรรมชาติอิพอกไซด์มาประยุกต์ใช้เป็น
สารยดึตดิ เช่น อุตสาหกรรมกาวหรือสารยดึติด และน าไปผสมกบัยาง
หรอืพอลเิมอรช์นิดอื่น เช่น ยางสไตรนีบวิตาไดอนี เป็นตน้ 
 การเตรียมยางเทอโมพลาสติกระหว่างยางธรรมชาติและพอลิเอ
ทลินีดว้ยเครื่องผสมยางสองลูกกลิ้ง พบว่า พอลิเอทิลีนไม่สามารถเขา้
กนัไดแ้ละมกีารกระจายตวัไม่สม ่าเสมอในยางธรรมชาติ ส่งผลให้สมบตัิ
เชงิกลของพอลเิมอรผ์สมลดลง ในงานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
สมบตัเิชงิกลและลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง
ยางธรรมชาติกบัพอลิเอทิลีนให้อยู่ในรูปของยางเทอร์โมพลาสติกใน
อตัราส่วนต่างๆ โดยใช้ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท าหน้าที่เป็นสารเพิ่ม
ความเขา้กนัไดข้องพอลเิมอรผ์สม  

2. วิธีด าเนินการวิจยั

2.1 สารเคมีท่ีใช้ในการทดลอง 
 ยางธรรมชาต ิSTR 5L (บรษิทั ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา จ ากดั) 
และยางธรรมชาตอิพิอกไซด ์(ENR-50, บรษิทั เมอืงใหม่กตัทรี จ ากดั), 
พอลิเอทิลีนชนิดผง (PE powder, บริษัท ต้าจงพิกเมนท์ จ ากัด ) 
สารเคมอีื่นๆ เช่น ซงิคอ์อกไซด ์(ZnO), กรดสเตียริก (Stearic acid), 2-

เมอรเ์คมโตเบนโซไธอะโซล (MBT), สารแอนตี้ออกซิแดนซ์ (Wingstay 
L), และก ามะถนั (Sulfur) (บรษิทั กจิไพบูลยเ์คม ีจ ากดั) 

2.2 การเตรียมยางเทอรโ์มพลาสติกคอมปาวด ์
 ยางธรรมชาต ิSTR 5L น ามาบดผสมกบัพอลิเอทิลีนชนิดผง (PE) 
ด้วยเครื่องผสมยางสองลูกกลิ้ง (two-roll mill)  โดยเติมสารเคมีตาม
ตารางที่ 1 และผสมยางธรรมชาติอิพ๊อกไซด์ (ENR-50) ท าหน้าที่เป็น
สารเพิม่ความเขา้กนัได ้(compatibilizer) ของยางเทอร์โมพลาสติกตาม
ตารางที่ 2 เพื่อให้ได้ยางเทอร์โมพลาสติกคอมปาวด์น าไปขึน้รูปเป็น
แผ่นชิ้นงานด้วยเครื่องขึน้รูปยางแบบกดอดั (compression molding) 
และท าการวลัคาไนซย์างเทอรโ์มพลาสตกิคอมปาวด์ที่อุณหภูมิ 150 ºC 
จะไดแ้ผน่ชิน้งานที่มคีวามหนาประมาณ 2 มลิลเิมตร  

ตารางที่ 1 การเตรียมยางเทอรโ์มพลาสตกิ (TPEs) 

ส่วนประกอบ 
Parts per hundred of rubber (phr) 

1 2 3 4 
NR/PE (TPEs) 100/0 75/25 50/50 25/75 
ZnO 3 3 3 3 
Stearic acid 1 1 1 1 
MBT 1.5 1.5 1.5 1.5 
Wingstay L 1 1 1 1 
Sulfur 2 2 2 2 

ตารางที่ 2 การเตรยีมยางเทอรโ์มพลาสตกิผสมกบัยาง ENR-50 

2.3 การทดสอบสมบติัเชิงกลและลกัษณะสณัฐานวิทยาของยาง
เทอรโ์มพลาสติก 

2.3.1 การทดสอบสมบติัการวลัคาไนซ ์
 ทดสอบด้วยเครื่องวัลคาไนซ์ (รุ่น MDR 2000 ผลิตโดย บริษัท 
Alpha technologies)  ที่อุณหภูม ิ150 ºC เป็นเวลา 30 นาท ีโดยเครื่อง
ทดสอบจะรายงานผลเป็นค่าแรงบิดต ่าสุด (ML) ค่าแรงบิดสูงสุด (MH) 
ค่า scorch time (TS1) และ 90%cure time (Tc90) 

ส่วนประกอบ 
Parts per hundred of rubber (phr) 

1 2 3 4 
NR/PE (TPEs) 100/0 75/25 50/50 25/75 
ZnO 3 3 3 3 
Stearic acid 1 1 1 1 
MBT 1.5 1.5 1.5 1.5 
Wingstay L 1 1 1 1 
Sulfur 2 2 2 2 
ENR-50 20 20 20 20 

174

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



2.3.2 การทดสอบสมบติัความทนต่อแรงดึงและระยะยืด ณ จุด
ขาด 
 ตดัชิน้ตวัอยา่งทดสอบเป็นรูปดมัเบลลต์ามมาตรฐาน ASTM D412 
ดว้ยเครื่องตดัชิ้นทดสอบ die C ดงัรูปที่ 1 ทดสอบสมบตัิความทนต่อ
แรงดึง (รุ่น LK10K ผลิตโดย บริษทั LLOYD Instrument) โดยใช้
ความเรว็ในการดงึ 500 มลิลเิมตรต่อนาท ีบนัทึกค่าความทนต่อแรงดึง 
(tensile strength) และค่าเปอร์เซ็นต์การยดื ณ จุดขาด (%elongation 
at break)  

รปูท่ี 1 ชิน้ทดสอบรูปดมัเบลลต์ามมาตรฐาน ASTM D412 แบบ Die C 

 ค่าความทนต่อแรงดึง (tensile strength) สามารถค านวณได้จาก
สมการที่ (1) 

Tensile strength  = 
A

load maximum
 (1) 

โดย maximum load คอืแรงดงึสูงสุดที่ท าใหช้ิน้ทดสอบขาด (นิวตนั) 
A คอืพืน้ที่หน้าตดัของชิน้ทดสอบขณะยงัไม่ยดื (ตารางมลิลเิมตร) 
 การยดื ณ จุดขาด (elongation at break) สามารถค านวณได้จาก
สมการที่ (2) 

%Elongation at break  =  100 x 
(𝐿−𝐿0)

𝐿0
 (2) 

โดย L คือระยะที่ชิ้นทดสอบสามารถยดืตวัได้จนขาด (มิลลิเมตร)        
L0 คอืระยะก าหนดก่อนท าการทดสอบ (มลิลเิมตร)  

2.3.3 การทดสอบสมบติัความแขง็ 
 ทดสอบความแข็งตามมาตรฐาน ASTM D2240 ทดสอบด้วย
เครื่องวัดความแข็งแบบ shore A (รุ่น LX-A-2 ผลิตโดย บริษัท 
SHARE จ ากดั) ใชช้ิน้ทดสอบที่มคีวามหนาอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร ให้
หวักดยางคา้งไวท้ี่ 30 วนิาท ีแลว้จงึอ่านค่าความแขง็ที่ได้ 

2.3.4 การตรวจสอบลกัษณะทางสณัฐานวิทยา 
 ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศ น์
อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscopy, SEM) (รุ่น 
JSM5800LV ผลติโดย บริษทั JEOL จ ากดั) ท าการเตรียมชิ้นทดสอบ
เพื่อดูผิวหน้าชิ้นงาน โดยน าชิ้นทดสอบไปติดลงบนแท่นทองเหลือง 
แลว้น าไปเคลอืบดว้ยทองก่อนจะน าไปส่องดูดว้ยเครื่อง SEM 

3. ผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั

3.1 ผลของการทดสอบการวลัคาไนซ ์
 จากตารางที่ 3 การวลัคาไนซข์องยางธรรมชาตผิสมกบัพอลิเอทิลีน 
พบว่า การผสมของยาง NR/PE ค่า scorch time (TS1) จะขึน้กับ
ปรมิาณของพอลิเอทิลีน เมื่อมีปริมาณพอลิเอทิลีนเพิ่มขึน้ ค่า scorch 
time จะลดลง และผลความแตกต่างของค่าแรงบิด (MH – ML, ΔM) 
และเวลาในการวลัคาไนซ์ (cure time, Tc90) จะเพิ่มขึน้ เมื่อปริมาณ
ของ พอลเิอทลินีเพิม่ขึน้ เน่ืองจากการเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโมเลกุล
ของ NR/PE 

ตารางที่ 3 เวลาการวลัคาไนซข์องยาง TPEs 
TPEs 

Compounds 
ML 

(dNm) 
MH 

(dNm) 
ΔM 

(dNm) 
ts1 

(min) 
tc90 

(min) 
NR/PE (100/0) 0.27 1.93 1.66 1.13 5.66 
NR/PE (75/25) 0.25 2.80 2.55 1.84 6.03 
NR/PE (50/50) 0.32 6.48 6.16 0.95 6.39 
NR/PE (25/75) 2.07 38.29  36.22 0.39 10.35 

 จากตารางที่ 4 เมื่อท าการผสมยาง ENR-50 ในยางเทอร์โม
พลาสติกตามตารางที่ 2 พบว่า ค่า scorch time เวลาลดลง เมื่อเพิ่ม
ปริมาณยาง ENR-50 ในขณะที่ค่า cure time เวลาเพิ่มขึน้ เมื่อเพิ่ม
ปริมาณยาง ENR-50 และในการผสมยาง ENR-50 ที่ปริมาณ 20 phr 
พบว่า ค่า ΔM มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ อปริมาณพอลิเอทิลีนเพิ่มมากขึ้น 
เน่ืองจากยาง ENR-50 มีความเป็นขัว้ ท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
โมเลกุลมคี่าเพิ่มขึน้และเพิ่มความเป็นขัว้ นอกจากน้ีค่า ΔM ยงัแสดง
ถงึ crosslink density ในเฟสของ NR เช่นกนั 

ตารางที่ 4 เวลาการวลัคาไนซข์องยาง TPEs ผสมกบั ENR-50 
TPEs Compounds 

(NR/PE/ENR) 
ML 

(dNm) 
MH 

(dNm) 
ΔM 

(dNm) 
ts1 

(min) 
tc90 

(min) 

(100/0/20) 0.17 1.77 1.60 2.29 4.63 
 (75/25/20) 0.25 2.37 2.12 2.05 5.72 
 (50/50/20) 0.21 4.52 4.31 1.25 6.52 
 (25/75/20) 0.93 21.72 20.79 0.51 7.82 

3.2 ผลของค่าความทนต่อแรงดึงและระยะยืด ณ จดุขาด 
 ผลของค่าความทนต่อแรงดึงและค่าระยะยึด ณ จุดขาดที่สดัส่วน
ของการผสมที่ปริมาณต่างๆ ดงัรูปที่ 2 และ 3 ท าการเปรียบเทียบ
สมบตัิเชิงกลของปริมาณยางที่ไม่ผสม ENR-50 และผสม ENR-50 ที่ 
20 phr พบว่า ยางที่ไม่ผสม ENR-50 ที่ปริมาณ PE 25 phr การ
กระจายตวัในเฟสของยางได้ดีกว่าการผสมปริมาณ PE ที่ 50 และ 75 
phr ตามล าดบั และปริมาณ PE ที่ 75 phr จะมีค่าความทนต่อแรงดึง
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกบัยางที่ไม่เติม PE เน่ืองจากการเติมปริมาณ PE 
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มากขึ้น ท าให้เกิดการแยกเฟสระหว่างยางและ PE ซึ่งส่งผลต่อค่า
สมบตัเิชงิกล และเมื่อมกีารผสมยาง ENR-50 ที่ 20 phr พบว่ามีสมบตัิ
เชิงกลที่ดีกว่ายางที่ไม่ผสม ENR-50 โดย NR/PE/ENR (TPEs/ENR) 
จะแสดงพฤติกรรมเหมือนพลาสติก (plastic-like behavior) ที่มีค่า
มอดูลสัที่สูงและมคี่าระยะยดึ ณ จุดขาดที่ต ่า ซึ่งหากท าการเพิ่ม NR จะ
ท าใหค้วามเป็นพลาสตกิลดลง สมบตัทิางดา้นมอดูลสัและค่าระยะยดื ณ 
จุดขาดกจ็ะมผีลตรงกนัขา้มกนั นอกจากน้ีพบว่า การผสมยาง ENR-50 
ที่ท าหน้าที่เป็นสารเพิ่มความเขา้กนัได้จะช่วยลดแรงตึงผวิระหว่างผวิ
โมเลกุลและช่วยเพิม่การยดึเกาะท าใหก้ารผสมสามารถเขา้กนัไดด้ขีึน้ 

รูปที่ 2 ผลของค่าความทนต่อแรงดงึของ NR/PE/ENR (TPEs/ENR) 

 ค่าระยะยดื ณ จุดขาด ของยาง NR/PE/ENR นัน้มคี่าลดลงเมื่อเติม
ปริมาณยาง ENR-50 เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจอธิบายจากการเพิ่มขึ้นของ 
crosslink density ในยาง NR/PE/ENR และค่าระยะยดื ณ จุดขาด นัน้
สอดคล้องกบัความเป็นอิลาสติก (elasticity) ของยางคงรูปมีค่าลดลง 
เมื่อปรมิาณของพอลเิอทลินีเพิม่ขึน้ 

รูปที่ 3 ผลของค่าระยะยดื ณ จุดขาดของ NR/PE/ENR (TPEs/ENR) 

3.3 ผลของการทดสอบค่าความแขง็ 
 จากรูปที่ 4 พบว่า ค่าความแขง็จะมคี่าเพิม่ขึน้ ตามปรมิาณการเติม 
PE ใน NR/ENR นอกจากน้ีปริมาณยาง ENR-50 ที่ท าการผสมส่งผล
ต่อค่าความแขง็เช่นกนั เมื่อเตมิปรมิาณ ENR-50 เพิม่ขึน้ ค่าความแขง็
จะเพิม่ขึน้ เน่ืองมาจากการเพิ่มยาง ENR-50 ท าให้ crosslink density 
เพิม่ขึน้ 

รูปที่ 4 ผลของค่าความแขง็ของ NR/PE/ENR (TPEs/ENR) 

3.4 ผลของลกัษณะทางสณัฐานวิทยา 
 จากภาพลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของผวิ NR/PE/ENR ดงัแสดง
ในรูปที่ 5 พบว่า พืน้ผวิของส่วนผสม NR/PE (75/25) ในรูปที่ 5(a) จะมี
ลักษณะพื้นผิวราบเรียบน้อยกว่าที่ท าการเติมยาง NR/PE/ENR 
(75/25/20) รูปที่ 5(b) และพื้นผวิของ NR/PE ที่ไม่เติมยาง ENR-50 
การผสมไม่สามารถเขา้กนัได้ดีและเกิดการกระจายตวัที่ไม่ดี และยาง 
NR/PE/ENR (25/75/20) รูปที่ 5(c) มีพื้นผวิขรุขระ เน่ืองจากเกิดการ
เกาะรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนในเฟสของ PE ส าหรับ NR/PE/ENR 
(75/25/20) จากภาพจะเห็นเฟสของ NR และ ENR-50 กระจายอยู่ใน
เฟสของ NR ซึ่งจะสอดคล้องกับสมบัติเชิงกลของ NR/PE/ENR 
(75/25/20) ที่มคี่าสูงกว่า NR/PE (75/25)  
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รูปที่ 5 ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของ a) NR/PE (75/25),  
b) NR/PE/ENR (75/25/20) และ c) NR/PE/ENR (25/75/20)

4. สรปุ
สมบตักิารผสมของ NR/PE ร่วมกบัยาง ENR-50 และไม่ผสมยาง

ENR-50 โดยยาง ENR-50 ท าหน้าที่เป็นสารเพิ่มความเขา้กันได ้
(compatibilizer) จากผลการทดลองพบว่า การเติมยาง ENR-50 ที่ 20 
phr ท าให ้cure time (tc90) ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบั NR/PE ที่ไม่เติม
ยาง ENR-50 การเติมยาง ENR-50 เขา้ไปผสมใน NR/PE (75/25) 
ช่วยเพิ่มสมบตัิค่าความทนต่อแรงดึง (tensile strength) และค่าความ
แขง็ (hardness) เน่ืองจากความหนาแน่นของการ crosslink เพิ่มมาก
ขึน้ และจากลกัษณะพืน้ผวิท าการวเิคราะหด์ว้ยเครื่อง SEM พบว่า การ
ผสมของยาง ENR-50 ใน NR/PE (75/25) ช่วยเพิ่มการยดึเกาะที่ดีขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกบัผลของค่าความทนต่อแรงดึง ดงันัน้ยาง ENR-50 จึง
สามารถเป็นตวัช่วยในการเขา้กนัไดด้ใีน NR/PE ได ้ 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารขดัน าเข้าจากต่างประเทศกบัสารขดัในประเทศท่ีใช้ในกระบวนการ
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Comparison of Performance of Abrasives Imported from Abroad and Domestic Abrasives Used 
Water Jet Cutting Process 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้เป็นการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของสารขดัน าเขา้จากต่างประเทศกบัสารขดัในประเทศทีใ่ชใ้นกระบวนการตดัด้วยแรงดนั

น ้าสูง โดยที่ใช้สารขดัประเภททรายโกเมนน าเข้าจากประเทศจีน และทรายไทย ที่ขนาด 80 Mesh โดยเปรียบเทียบผลทางกายภาพ สมบัติ
องค์ประกอบทางเคม ีและทดสอบผลจากการทดลองตดัวสัดุอลูมเินียม A1100 ด้วยเครื่องตดัวสัดุแรงดนัน ้าสูงรุ่น MAXIEM Waterjet Model 1530 
แรงดนัน ้าที่หวัตดั 40,000±100 Psi ป้อนค่าคุณภาพผวิระดบั Q3 จากการเปรยีบเทยีบรูปร่างสารขดัพบว่า ทรายจนีมรีูปทรงค่อนขา้งเป็นเหลี่ยม
ผสมกบัความกลมปานกลาง ลกัษณะผวิขรุขระ มสีนี ้าตาลแดง และมอีงค์ประกอบของสาร Fe2O3 มากที่สุด 57.36% รองลงมาคอื SiO2 37.10% 
ส่วนทรายไทยมลีกัษณะรูปร่างมน มคีวามกลมปานกลาง มสีขีาวขุ่น มอีงค์ประกอบของสาร SiO2 มากที่สุดคดิเป็น 81.31% รองลงมาคอื K2O 
16.89%  ผลของรปูร่างร่องตดัพบว่าการใชท้รายจนีจะใหร้่องตดัตรงกว่า และขนาดร่องกวา้งกว่าการใชท้รายไทย แสดงว่าทรายจนีมคีวามสามารถ
ในการกดัเซาะร่องได้ดกีว่าทรายไทย เมื่อวเิคราะห์ผลความลกึรอยตดัทางสถติพิบว่า ใหค้่าความลกึร่องตดัที่ไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อเปรยีบเทบีดา้น
ราคาพบว่าทรายไทยมรีาคาถูกว่าทรายจนี 2.05 baht/kg ดงันัน้จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใชท้รายไทยทดแทนการน าเขา้ทรายจากต่างประเทศได้ 
ค าส าคญั:  กระบวนการตดัดว้ยแรงดนัน ้าสงู ประสทิธภิาพของสารขดั ทรายโกเมน

Abstract 
This research aims to compare abrasive performance between imported abrasive particles from abroad and domestic abrasive 

particles used for a water jet cutting process. Abrasive substances are the imported garnet from China and Thai sand with the size of 80 
mesh. The physical property, chemical composition and the cutting results of the two abrasive substances were compared. The cutting 
experiment of A1100 aluminum plate was performed with MAXIEM Waterjet Model 1530. High pressure water with pressure at a nozzle 
of 40,000 ± 100 psi and a factor of cut edge quality of Q3 were utilized. The comparison of the shape between the two abrasives exhibited 
that Chinese sand has a quite square shape, rough surface with dark brown color and contains the most Fe2O3 content of 57.36%, 
followed by SiO2 of 37.10%. The Thai sand has a rounded shape with a milky light color and contains the most SiO2 of 81.31%, followed 
by K2O of 16.89%. As a result of the cutting groove shape, it was found that the cut groove by using Chinese sand was straighter and 
wider than the cut groove by using Thai sand, indicating that Chinese sand had better grooving ability than Thai sand. The statistical 
analysis of the cutting depth showed that the cutting depth was not different. In comparing the prices, Thai sand is cheaper than Chinese 
sand at 2.05 baht per kg. Therefore, it is possible to use Thai sand instead of using the imported sand from abroad. 
Keywords:  Abrasive water jet cutting process, Performance of abrasives, Garnet
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1. บทน า
ปัจจุบนักระบวนการตดัวสัดุด้วยเครื่องตดัแรงดนัน ้าสูง (Waterjet

cutting) ก าลงัไดร้บัความนิยมในอุตสาหกรรมในประเทศไทย เนื่องจาก
ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพษิในระหว่างการตดั ช่วยลดมลภาวะทางอากาศไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ไม่เกิดความร้อนในการตดั ท าให้
โครงสร้างของวสัดุไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดแบบ
พลาสมา (Plasma arc cutting) และการตดัด้วยแก๊ส (Oxyful cutting) 
ซึง่ใชง้านทัว่ไปเนื่องจากตน้ทุนต ่า แต่กรรมวธินีี้เป็นการใชค้วามรอ้นใน
การตัดอาจท าให้โครงสร้างของวสัดุเปลี่ยนแปลงไป [1] แต่ข้อจ ากดั
หลักของการตัดด้วยแรงดันน ้าสูงคือมีค่าใช้จ่ายในการตัดสูงโดยมี
ต้นทุนหลกัคอื สารขดัซึ่งเป็นวสัดุสิ้นเปลือง [2, 3] โดยสารขดันี้จะท า
หน้าที่ผสมไปกบัล าน ้าแรงดนัสูง หลงัจากที่น ้าไหลผ่านหวัตดั (Orifice) 
ท าใหเ้กดิภาวะสุญญากาศ และจะดงึสารขดัเขา้ไปผสมกบักระแสน ้า ซึง่
สารขดันี้จะมบีทบาทส าคญัในการทะลุทะลวงผ่านเนื้อวสัดุที่จะท าการ
ตดัสูงขึน้ สารขดัที่นิยมในงานอุตสาหกรรม คอื ทรายโกเมน (Garnet) 
ขนาด 80 Mesh เพราะเป็นขนาดที่นิยมมาใช้งานมากที่สุดเนื่องจากใน
ประสิทธิภาพความลึกตัด และคุณภาพผิวที่ดี จากการศึกษาข้อมูล
พบว่าปัจจุบนั ทรายโกเมนที่มขีายตามท้องตลาดมแีหล่งผลิตมาจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทรายจากประเทศอินเดีย ทรายจาก
ประเทศจนี เป็นต้น โดยแหล่งทรายแต่ละประเทศมตี้นทุนแตกต่างกนั 
ซึ่งทรายจากประเทศจีนราคาขายอยู่ที่ 15 baht/kg ซึ่งมรีาคาถูกที่สุด
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัทรายน าเขา้จากประเทศอื่นๆ และปัจจุบนัพบว่ามี
การผลติทรายจากในประเทศไทยขึน้อกีหนึ่งแหล่งคอืที่จงัหวดัอ่างทอง
มีบริษัทจัดจ าหน่ายภายใต้ชื่อ Smart garnet มีราคาขายอยู่ที่ 12.95 
baht/kg แต่ยงัไม่พบงานวจิยัเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของ
สารขดัจากแหล่งที่มาดังกล่าว ท าให้คณะผู้วจิยัจึงสนใจเกี่ยวกับการ
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของทรายแหล่งที่มาจากต่างประเทศและใน
ประเทศนี้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูทางเลอืก เพื่อลดตน้ทุนในการผลติ  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการตัด
พบว่านิยมใช้การวดัความลึกและรูปทรงร่องรอยตัด ได้แก่ Khan & 
Haque [4] เปรยีบเทียบชนิดของสารขดัที่มขีายตามท้องตลาด ได้แก่ 
Garnet, Aluminum oxide และ Silicon oxide เพื่อใช้เป็นสารขดัในการ
ตัดแก้วด้วยเครื่องตดัแรงดันน ้าสูง พบว่าความกว้างของร่องการตดั
แตกต่างกนัไปตามชนิดของสารขดั เป็นผลมาจากรปูร่างความแตกต่าง
ของสารขดั โดยสารขดัชนิด Garnet มคีวามกวา้งของร่องการตดัที่เลก็
ที่สุดตามด้วย Aluminum oxide และ Silicon oxide เนื่องจากความแขง็ 
และความสามารถในการตัด Silicon oxide สูงที่สุด ขณะที่ Fowler, 
Pashby, & Shipway [5] ศึกษาผลกระทบของชนิดของสารขัดกับ
ลกัษณะพืน้ผวิในการขึน้รปูกดัเซาะชิน้งานไทเทเนียมอลัลอย (Ti6Al4V) 
โดยการใช้สารขัดชนิด White aluminum oxide, Brown aluminum 
oxide, garnet, Glass beads และ  Steel shot ผลการศึกษาพบว่ า
อตัราส่วนระหว่างความแขง็ของชิ้นงาน และวสัดุสารขดัมคีวามส าคญั
มากกว่ารูปร่างอนุภาคสารขดั อัตราการเอาเนื้อวสัดุออก และความ
หยาบผวิชิ้นงานเพิม่ขึ้นเมื่อความแขง็ของอนุภาคของสารขดัเพิ่มขึ้น 

ส่วนปัจจยัรูปร่าง และความแขง็ของอนุภาคของสารขดัไม่มผีลต่อคลื่น
ของพืน้ผวิชิน้งาน ขณะทีเ่มท ีสุขข ีและคณะ [6] ศกึษาขนาดและรปูร่าง
ของสารขัดประเภททรายแม่น ้ า  และทรายโกเมนที่น า เข้าจาก
ต่างประเทศ ที่มขีนาด 60 80 และ 120 Mesh ส าหรบัทดลองตดัวสัดุ
เหลก็เครื่องมอืเกรด SKD11 พบว่าขนาดของสารกดักร่อนทีม่ขีนาดเลก็
และมรีูปร่างมนมคีวามกลมสูง จะสามารถตดัวสัดุให้มีความหยาบผวิ
รอยตดัดกีว่าขนาดและรปูร่างแบบอื่นๆ 
 ดงันัน้งานวจิยันี้ มุ่งเน้นศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของสารขดั
น าเขา้จากต่างประเทศกบัสารขดัในประเทศที่ใชใ้นกระบวนการตดัด้วย
แรงดนัน ้าสงู โดยทีใ่ชส้ารขดัประเภททรายโกเมนน าเขา้จากประเทศจนี 
และทรายไทย ที่ขนาด 80 Mesh โดยเปรียบเทียบผลทางกายภาพ 
สมบตัอิงค์ประกอบทางเคม ี ราคาของสารขดั และทดสอบผลความลึก
ตัดโดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยใช้
โปรแกรม Minitab 17 จากการทดลองตดัวสัดุอลูมเินียม A1100 ด้วย
เครื่องตัดวัสดุแรงดันน ้าสูงรุ่น MAXIEM Waterjet Model 1530 เมื่อ
ก าหนดปัจจยัการตดัคงทีต่ามโปรแกรมส าเรจ็รปูทีแ่นะน าจากผูผ้ลติ 

2. วิธีการด าเนินงานวิจยั
2.1 วสัดใุนการทดลอง 
 งานวจิยันี้เลอืกใชส้ารขดัประเภททรายโกเมนน าเขา้จากประเทศจนี 
ขนาด 80 Mesh เพราะเป็นขนาดที่นิยมมาใช้งานมากที่สุดในงาน
อุตสาหกรรมซึง่มรีาคาขายอยู่ที ่15 baht/kg และสารขดัในประเทศไทย
ยี่ห้อ Smart garnet ขนาด 80 Mesh มีราคาขายอยู่ที่ 12.95 baht/kg 
และใช้วสัดุทดลองตดัเพื่อวดัประสทิธิภาพความลึกตดัคอื อลูมเินียม
เกรด A1100 เป็นอลูมเินียมที่เหมาะส าหรบัการน าไปใช้งานทางด้าน
เครื่องตกแต่ง น าไปขึน้รปูหรอืท าเป็นบรรจุภณัฑช์นิดต่างๆ  

2.2 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในงานวิจยั 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานวิจัยได้ร ับการสนับสนุนจากคณะ
วศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์และ
ศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 เครื่องมอืและอุปกรณ์ในงานวจิยั 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ รายละเอยีด 

เครื่องวเิคราะห ์EDX-LE ใช้วเิคราะห์หาปรมิาณธาตุของ
ทรายทีศ่กึษา 

เครื่องตดัวสัดุแรงดนัน ้าสูงยีห่อ้ 
MAXIEM รุ่น 1530 

ใ ช้ ตั ด ชิ้ น ท ด ล อ ง เ พื่ อ วั ด
ประสทิธภิาพความลกึตดั 

กลอ้งดจิติอลมาโครสโคป ใช้ถ่ายภาพทรายกรณีศึกษา
และถ่ายภาพชิน้งานตดั 

โปแกรม ImageJ ใชว้ดัความลกึรอยตดั 
โปรแกรม Minitab V.17 ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถติ ิ
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2.3 วิธีการทดลอง 
1. ตรวจสอบรูปร่างทางกายภาพของสารขดัประเภททรายโกเมน

น าเขา้จากประเทศจนี และสารขดัในประเทศไทยด้วยกล้องดิจติอลมา
โครสโคปทีก่ าลงัขยาย 150X 

2. ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของสารขดัการณีศึกษา ด้วย
เครื่อง EDX-LE เพื่อใชเ้ปรยีบเทยีบองคป์ระกอบทาเคม ี

3.ทดลองตดัเพื่อวดัประสทิธภิาพความลกึตดั โดยใช้เครื่องตดัวสัดุ
แรงดันน ้ าสูงกรณีศึกษารุ่น MAXIEM Waterjet Model 1530 โดยมี
ซอฟท์แวร์ Intelli-MAX เป็นตวัควบคุมการท างานของเครื่องตดั เมื่อ
ก าหนดค่าวัสดุในการตัดและความลึกตัด  โปรแกรมจะค านวณค่า
ความเรว็ตดั และเวลาตดัโดยอตัโนมตัิ ซึ่งเบื้องต้นจะต้องท าการเลือก
ค่าต่างๆในโปรแกรมพื้นฐานเพื่อใช้ในการตดั [7] โดยก าหนดค่าปัจจยั
คงที ่ในการมดลองตดั แสดงดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ปัจจยัคงทีใ่นการทดลอง 
ปัจจยั ค่าของปัจจยั อา้งองิ 

ค่าการตดัโดยโปรแกรม Intelli-MAX 
วสัดุ 
ความลกึตดั 
คุณภาพผวิ 

Aluminum 1100 
2 mm 
Q3 

[7] 

แรงดนัน ้าทีห่วัตดั 40,000 Psi [7] 
ระยะยกของหวัตดั 1 mm [4] 
ขนาดรรูดีน ้า 0.25 mm [7] 
ท่อล าน ้า 0.7 mm [7] 
อตัราการไหลของสารขดั 0.368 kg/min [7] 
ขนาดสารขดั 80 Mesh (Nominal size) [8] 

 ชิ้นงานที่ได้จากการตดัจะน ามาวดัความลึกรอยตดั โดยใช้กล้อง
ดิจิตอลมาโครสโคป ส่องและถ่ายภาพเพื่อดูรูปร่างรอยตัด และใช้
โปรแกรม ImageJ เพื่อวดัค่าความลึกรอยตดัที่ได้ จากนัน้จะน าผลมา
วเิคราะหผ์ลการทดลองทางสถติติ่อไป 

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการเปรียบเทียบทางกายภาพของสารขดั 
 ผลการตรวจสอบรูปร่างทางกายภาพของสารขดัด้วยกล้องดจิติอล
มาโครสโคปทีก่ าลงัขยาย 150X พบว่ารปูทรงของเมด็ทรายจนี มรีปูทรง
ค่อนขา้งเป็นเหลี่ยมผสมกบัความกลมปานกลางลกัษณะผวิขรุขระ มสีี
น ้าตาลแดง แสดงดงัรูปที่ 1(ก) ส่วนทรายไทยพบว่ามลีกัษณะของเมด็
ทรายมีรูปค่อนข้างเป็นเหลี่ยม ผสมกับความกลมมาก ลักษณะผิว
ขรุขระ มสีขีาวขุน่ แสดงดงัรปูที่ 1(ข) 

3.2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของสารขดั 
 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคม ีด้วยเครื่อง EDX-LE พบว่า
ทรายจีนมมีอีงค์ประกอบของสาร Fe2O3 มากที่สุด 57.36% รองลงมา

คือ SiO2 37.10% ที่เหลือมีสารอื่นๆ เพียงเล็กน้อย ส่วนทรายไทยมี
องค์ประกอบของสาร SiO2 มากที่สุดคิดเป็น 81.31 % รองลงมาคือ 
K2O 16.89% ที่เหลือมีสารอื่นๆ เพียงเล็กน้อย แสดงดังตารางที่ 3 
พบว่าทรายกรณีศึกษามีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน อาจจะส่งผลต่อ
คุณสมบตัทิางกล และส่งผลต่อประสทิธภิาพในการตดัได้ 

(ก)                                     (ข) 
รปูที ่1 รปูร่างทางกายภาพของสารขดั (ก) ทรายจนี  (ข) ทรายไทย 

ตารางที ่3 องคป์ระกอบทางเคมขีองทรายกรณีศกึษา 
Element SiO2 Fe2O3 K2O CaO MnO

ทรายจนี 37.10% 57.36% 2.11% 1.16% 1.11% 

ทรายไทย 81.31% 1.63% 16.89% 0% 0% 
Element TiO2 ZrO2 ZnO V2O5 Y2O3 

ทรายจนี 1.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.07% 
ทรายไทย 0% 0.01% 0% 0% 0% 

3.3 ผลการวิเคราะห์รปูร่างของร่องตดัช้ินงาน 
 ผลการวเิคราะห์พบว่าทุกแหล่งที่มาของสารขดัจะมรีปูร่างความลกึ
รอยตดัทีใ่กลเ้คยีงกนัมกีารแบ่งช่วงความลกึเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 
มีลักษณะเป็นหลุมทรงเรียว ต่อมาเป็นช่วงที่ 2 มีลักษณะเป็นหลุม
ทรงกระบอก และช่วงที่ 3 มลีกัษณะเป็นหลุมกวา้งขนาดเท่ากบัรอยตดั
ของช่วงที่ 1 เป็นไปตามทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง ของ Khan & 
Haque [4] และยงัสงัเกตไดว้่าการใชท้รายจนีจะใหร้่องตดัตรงกว่า และ
ขนาดร่องกวา้งกว่าการใช้ทรายไทย แสดงว่าทรายจนีทคีวามสามารถ
ในการกดัเซาะร่องไดด้กีว่าทรายไทย ดงัรปูที ่2  

(ก)                                     (ข) 
รปูที ่2 ลกัษณะรปูร่างรอยตดัชิน้งานจาก (ก) ทรายจนี  (ข) ทรายไทย 

ช่วงท่ี 2 ช่วงที่ 2 

ช่วงที่ 1 

ช่วงที่ 3 

ช่วงที่ 1 

ช่วงที่ 3 
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3.4 ผลการวิเคราะห์ความลึกรอยตดั 
 จากผลการวดัค่าความลึกรอยตัดในการตัดวสัดุอลูมิเนียมเกรด 
A1100 โดยเครื่องตดัวสัดุด้วยแรงดนัน ้าสูง จากการใช้สารขดัประเภท
ทรายที่มีขายตามท้องตลาดที่มาจากทรายประเทศจีน และทราย
ประเทศไทย อย่างละ 10 ชิ้น มาวเิคราะห์ผลทางสถิติด้วยวธิีการ 2t- 
test ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 โดยมสีมมตฐิานที่ว่าค่าเฉลี่ยความลกึรอย
ตดัชิ้นงานจากการใช้สารขดัประเภททรายจากประเทศจีนกบัทรายใน
ประเทศไทยให้ค่าเฉลี่ยความลึกรอยตัดไม่แตกต่างกัน โดยอาศัย
โปรแกรมทางสถติ ิMinitab 17 มาท าการวเิคราะหผ์ลการทดลองดงันี้ 

1. ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกต ิ(Normal Probability Plot)
ของความลกึรอยตดัจากการใชท้รายจากประเทศจนีพบว่าค่า P-Value 
= 0.349 > α = 0.05 แสดงว่าขอ้มูลนี้มกีารแจกแจงแบบปกติ (ดงัรูปที่ 
3) ส่วนผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของความลกึรอยตดัจาก
การใช้ทรายจากประเทศไทยพบว่าค่า P-Value = 0.846 > α = 0.05 
(ดงัรปูที ่4) แสดงว่าขอ้มลูนี้มกีารแจกแจงแบบปกตเิช่นกนั ดงันัน้ขอ้มลู
นี้สามารถน าไปใชท้ดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัค่าเฉลีย่ต่อไปได ้

รปูที ่3 ผลการทดสอบการแจกแจงปกตขิองความลกึรอยตดัจากการใช้
ทรายจากประเทศจนี 

รปูที ่4 ผลการทดสอบการแจกแจงปกตขิองความลกึรอยตดัจากการใช้
ทรายจากประเทศไทย 

2. ผลการทดสอบอตัราส่วนความแปรปรวนของขอ้มลูของความลกึ
รอยตดัจากการใชท้รายจากประเทศจนีต่อการใชท้รายจากประเทศไทย
พบว่าค่า P-Value = 0.616 > α = 0.05 แสดงว่าขอ้มลูทัง้สองนี้มคีวาม
แปรปรวนทีไ่ม่แตกต่างกนั ดงัรปูที ่5 

รปูที ่5 ผลการทดสอบอตัราความแปรปรวนของขอ้มลูความลกึรอยตดั 

3. ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความลึกรอยตัด
ชิ้นงานจากการใช้สารขัดประเภททรายจากประเทศจีนกับทรายใน
ประเทศไทย กรณีค่าความแปรปรวนของขอ้มูลไม่แตกต่างกนัดว้ยดว้ย
วธิกีาร 2t- test พบว่าค่า P-Value = 0.082 > α = 0.05 ดงันัน้ค่าเฉลี่ย
ความลกึรอยตดัชิน้งานจากการใชส้ารขดัประเภททรายจากประเทศจนี
กบัทรายในประเทศไทยให้ค่าเฉลี่ยความลึกรอยตดัไม่แตกต่างกนั ที่
ระดบันัยส าคญั 0.05 ดงัรายละเอยีดในรปูที ่6 

รปูที ่6 ผลการทดสอบ 2t- test 

4. สรปุผลการทดลอง
งานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารขัดน าเข้าจาก

ต่างประเทศกบัสารขดัในประเทศที่ใชใ้นกระบวนการตดัด้วยแรงดนัน ้า
สูง โดยที่ใช้สารขดัประเภททรายโกเมนน าเข้าจากประเทศจีน และ
ทรายไทย สรุปผลไดด้งันี้ 

1. การเปรยีบเทยีบรูปร่างสารขดัพบว่า ทรายจนีมรีูปทรงค่อนขา้ง
เป็นเหลี่ยมผสมกับความกลมปานกลาง ลกัษณะผวิขรุขระ มสีนี ้าตาล
แดงซึ่งเป็นสขีองสาร Fe2O3 เป็นหลกั ส่วนทรายไทยมลีกัษณะรูปร่าง
มน มคีวามกลมปานกลาง มสีขีาวขุ่นซึ่งเป็นสขีองสาร SiO2 เป็นหลกั
สอดคลอ้งกบัผลองคป์ระกอบทางเคม ี
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2. การเปรียบเทียบมีองค์ประกอบของสารขดัพบว่า ทรายจีนมี
องค์ประกอบของสาร Fe2O3 มากที่สุด 57.36% รองลงมาคือ SiO2 
37.10% ซึ่งเป็นองคป์ระกอบทีไ่ม่สอดคล้องกบัทรายตามธรรมชาตอิาจ
เกิดจากการผสมสารอื่นเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการกดัเซาะดีขึ้น ส่วน
ทรายไทยมอีงค์ประกอบของสาร SiO2 มากที่สุดคดิเป็น 81.31% ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหลักของทรายธรรมชาติทัว่ๆไป รองลงมาคอื K2O 
16.89% 

3. การเปรยีบเทยีบผลของรปูร่างร่องตดัพบว่าการใช้ทรายจนีจะให้
ร่องตดัตรงกว่า และขนาดร่องกวา้งกว่าการใชท้รายไทย แสดงว่าทราย
จนีมคีวามสามารถในการกดัเซาะร่องไดด้กีว่าทรายไทย  

4. การวเิคราะห์ผลความลึกรอยตดัทางสถติพิบว่า ค่าเฉลี่ยความ
ลึกรอยตดัชิ้นงานจากการใช้สารขดัประเภททรายจากประเทศจีนกับ
ทรายในประเทศไทยใหค้่าเฉลี่ยความลกึรอยตดัไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นัยส าคญั 0.05 แสดงว่ามปีระสทิธภิาพในการตดัไม่แตกต่างกนั 
 เมื่อดูผลการเปรยีบเทยีบในทุกด้านทีก่ล่าวมาแลว้จงึมคีวามเป็นไป
ได้ที่จะใช้ทรายไทยมาทดแทนการน าเข้าทรายจากต่างประเทศได้  
เนื่ องจากทรายไทยมีราคาถูกว่าทรายจีน 2.05 baht/kg และให้
ประสทิธภิาพการตดัเฉือนไม่แตกต่างจากทรายจนี 
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บทคดัย่อ 
การตดัโลหะดว้ยลวดไฟฟ้าเป็นกระบวนการแปรรูปสมยัใหม่ที่ขจดัเนื้องานโดยควบคุมพารามเิตอร์ในการสปารค์เพื่อกดักร่อนชิ้นงาน

ภายใตก้ารปกคลุมของน ้ากลัน่ดว้ยลวดอเิลก็โทรด ปจัจุบนันี้ชุดพารามเิตอรแ์นะน าส าหรบัการตดัวสัดุชิน้งานจะถูกระบุโดยสงัเขปจากชนิดและความ
หนาของวสัดุชิน้งาน อย่างไรกต็ามในการท างานจรงิสภาวะแวดลอ้มในการตดัมอิาจควบคุมไดอ้ย่างสมบูรณ์จงึอาจส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการท างาน
แตกต่างจากค่ามาตรฐานที่ถูกแนะน า ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเลอืกใชชุ้ดพารามเิตอร์แนะน าส าหรบัการตดัวสัดุเหลก็กล้า
เกรด SKD61 ตามระดบัความหนาของชิ้นงานและการตดัวสัดุชิน้งานทีม่คีวามหนาไม่ตรงตามชุดพารามเิตอร์แนะน า โดยประเมนิประสทิธภิาพการ
ท างานจาก ความเรว็ในการตดั ความกวา้งรอยตดั และความหยาบผวิเฉลีย่ของพื้นผวิรอยตดั จากการทดลอง พบว่า ความเรว็ในการตดัลดลงเมือ่
ความหนาของวสัดุชิน้งานเพิม่มากขึน้ และความเรว็ตดัจากการทดลองสงูกว่าความเรว็ตดัแนะน า 24, 23, 4, 7 และ 8 เปอร์เซน็ต์ ส าหรบัชิน้งานทีม่ ี
ความหนา 10, 20, 30, 40 และ 50 มลิลเิมตร ตามล าดบั นอกจากนี้ยงัพบว่าความกวา้งรอยตดัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามระดบัความหนาของวสัดุชิน้งาน
และมขีนาดความกวา้งรอยตดัจากการทดลองสงูกว่าขนาดแนะน า 14±2 เปอรเ์ซน็ต์ โดยทีค่วามหยาบผวิเฉลีย่ของพื้นผวิรอยตดัลดลงเมือ่ความหนา
ของชิน้งานเพิม่มากขึน้ ในส่วนของการตดัวสัดุชิน้งานทีม่คีวามหนาไมต่รงตามชุดพารามเิตอรแ์นะน าท าใหค้วามกวา้งรอยตดัเพิม่มากขึน้ 
ค าส าคญั:  การตดัโลหะดว้ยลวดไฟฟ้า, เหลก็กลา้ SKD61, ลวดทองเหลอืง 

Abstract 
Wire electrical discharge machining (EDM) is a non-traditional machining process which removed materials by controlled 

electrical parameters in order to spark discharges to erode workpiece with wire electrode under the deionized water. Recently, the setting 
parameters for cutting several workpiece is roughly recommended on the base of material group and thickness of the workpiece. However, 
the machining environment in the cutting operation cannot be completely controlled as same as the manufacturer recommended. This 
may result in performance differ from the recommended standard. Therefore, this research aims to study the selection of the recommended 
parameter set according to the workpiece thickness for the cutting of SKD61 steel material and the cutting of the workpiece material that 
does not match the setting parameters. The machining performance was evaluated in the form of cutting speed, kerf width and roughness 
of machined surface. The result was found that the cutting speed reduced when the thickness of workpiece increased. The obtained 
cutting speed was higher than parameter recommended by 24, 23, 4, 7 and 8 percentage for the thickness of workpiece at 10, 20, 30, 
40, and 50 millimeter respectively. In addition, the cutting kerf increased with the thickness of workpiece and it was higher than 
recommended value by 14±2 percentage. Moreover, the roughness of machined surface slightly degreased when the thickness was 
increased. Besides, the cutting kerf was increased when the thickness did not match with the recommended parameters.       
Keywords:  Wire electrical discharge machining, Steel SKD61, Brass wire 
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1. บทน า
การตดัโลหะดว้ยลวดไฟฟ้า (Wire electrical discharge machining,

WEDM) [1] เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปชิ้นงานสมยัใหม่ที่ใช้เส้นลวด
อิเล็กโทรด (Wire electrode) เคลื่อนที่ตัดชิ้นงานโดยการควบคุม
พารามเิตอร์ทางไฟฟ้าเพื่อให้เกดิการสปาร์คและขจดัเนื้องานภายใต้
ของเหลวกึ่งตวัน าทีเ่รยีกว่าไดอเิลก็ทรกิ (Dielectric) เนื่องจากการตดั
โลหะด้วยลวดไฟฟ้าเป็นการอาศยัปฏกิรยิาทางความร้อนในการขจดั
เนื้องานท าให้เป็นที่นิยมใช้ในการแปรรูปวสัดุชิ้นงานที่มคีวามแขง็สูง
และยากต่อการแปรรูปด้วยกระบวนการทางกล [2] วัสดุเหล็กกล้า
แมพ่มิพง์านรอ้น SKD 61 [3] เป็นทีน่ิยมใชส้ าหรบัการผลติเป็นชิ้นส่วน
แม่พมิพ์งานรอ้น เช่น เบ้าแม่พมิพ์ (Cavity) และแกนแม่พมิพ์ (Core) 
ชิน้ส่วนเหล่านี้จะถูกแปรรูปโดยการตดัเฉือนและปรบัปรุงสมบตัทิางกล
ดว้ยกระบวนการทางความรอ้นก่อนทีจ่ะถูกตดัดว้ยลวดไฟฟ้าเพือ่น าไป
ประกอบเขา้กบัชุดแมพ่มิพ์ตขี ึน้รูปรอ้น (Hot forging die) และแม่พมิพ์
หล่อ (Die casting mold) เป็นตน้  
 โดยทัว่ไปแลว้ความสามารถในการแปรรูปของวสัดุชิ้นงานส าหรบั
กระบวนการตดัโลหะด้วยลวดไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กบัชนิดของวสัดุชิ้นงาน 
และลวดอิเล็กโตรด [4] รวมทัง้การควบคุมพารามเิตอร์ทางไฟฟ้าใน
การสปาร์ค  ประกอบด้วย เวลาเปิด,  เวลาปิด, กระแสไฟฟ้า, 
แรงดนัไฟฟ้า, อตัราป้อนลวด, ความเร็วเดนิตดั, ช่องว่างกระแสและ
แรงดนัไฟฟ้า เป็นต้น [5] โดยจากการศกึษาของ Kavimani และคณะ 
[6] พบว่า พารามเิตอร์ เวลาเปิด, เวลาปิด, และอัตราการป้อนลวด 
ส่งผลกระทบต่อความเรว็ในการตดัและคุณภาพผวิงาน Alias และคณะ 
[7] ระบุว่า ความเรว็ลวด, ความตงึลวด และแรงดนัไฟฟ้าส่งผลโดยตรง
ต่อ ความกวา้งรอยตดัและความสามารถในการตดัชิ้นงาน Okada และ
คณะ [8] พบว่า  การสัน่สะ เทือนของเส้นลวดจากการควบคุม
พารามเิตอรใ์นขณะตดัชิ้นงานส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแปร
รูปดว้ยเช่นกนั  ทัง้นี้จากความหลากหลายของปจัจยัที่ต้องควบคุมใน
การตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้าทางผู้ผลิตเครื่องจกัรได้มกีารแนะน าชุด
พารามเิตอร์ที่เหมาะส าหรบัแต่ละชนิดวสัดุโดยก าหนดเงื่อนไขการ
เลอืกใชจ้ากชนิดและความหนาของวสัดุชิ้นงาน ตลอดจนขนาดของเสน้
ลวดที่ใชใ้นการตดัภายใต้ความคาดหวงับนคุณภาพของพื้นผวิชิ้นงาน
และระยะเผื่อในการชดเชยแนวการเคลือ่นทีข่องเสน้ลวด อย่างไรกต็าม
ในการตดัชิ้นงานจรงิขนาดความหนาของวสัดุชิ้นงานที่ต้องตดัจะถูก
ก าหนดโดยแบบงานและบ่อยครัง้ทีค่วามหนาของชิน้งานมคี่าไมต่รงกบั
ชุดพารามเิตอร์ที่ถูกแนะน าโดยผู้ผลติเครื่องจกัร ท าให้พารามเิตอร์ที่
เลอืกใชอ้าจมผีลต่อประสทิธภิาพและความแมน่ย าในการตดัวสัดุชิน้งาน
โดยกระบวนการตดัโลหะดว้ยลวดไฟฟ้า  
 งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลือกใช้ชุดพารามเิตอร์
แนะน าส าหรบัการตดัโลหะด้วยไฟฟ้าที่มผีลต่อประสทิธภิาพการตัด
เหล็กกล้าแม่พมิพ์งานร้อน เกรด JIS SKD61 โดยค านึงถึงความหนา
ของขนาดชิ้นงาน และประเมนิประสทิธิภาพการตัดจาก ความเร็วใน
การตัด (Cutting speed) และความกว้างรอยตัด (Kerf) ตลอดจน
คุณภาพผวิงานในรปูของความหยาบผวิเฉลีย่ (Roughness, Ra)    

2. การทดลอง
งานวิจัยนี้ท าการทดลองบนเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้ายี่ห้อ

MITSUBISHI รุ่น D-CUBES MV1200S ซึ่งมีชุดพารามิเตอร์แนะน า
ของเครื่องจกัรส าหรบัการตดัวสัดุชิ้นงานมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต 
อย่างไรก็ตามชุดพารามเิตอร์แนะน านัน้ระบุเป็นวสัดุกลุ่มต่างๆ เช่น 
เหลก็ (Steel) อลูมเินียม (Aluminum) และทงัสเตนคาร์ไบด์ (WC-Co) 
เป็นตน้ โดยชุดพารามเิตอร์แนะน าจะอ้างองิการเลอืกใชก้บัระดบัความ
หนาของชิ้นงานทีเ่พิม่ขึน้ครัง้ละ 10 มลิลเิมตร ดงันัน้ในงานวจิยัไดแ้บ่ง
การทดลองออกเป็นสองส่วน คอื ส่วนแรกเป็นการศกึษาการเลอืกใชชุ้ด
พารามเิตอร์แนะน าตามขนาดความหนาของวสัดุชิน้งาน และส่วนทีส่อง
เป็นการทดลองตัดชิ้นงานที่มีความหนาไม่ตรงตามชุดพารามเิตอร์
แนะน า ซึ่งผลจากการทดลองตัดงานจะถูกน าไปเปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐาน (ค่าแนะน า) ของเครื่องจกัร ทัง้นี้การจบัยึดชิ้นงานในการ
ทดลองแสดงดงัรูปที่ 1 ซึ่งเส้นลวดอิเล็กโตรดที่ใช้ในการทดลองเป็น
ลวดทองเหลอืงขนาดเสน็ผ่านศูนย์กลาง 0.25 มลิลเิมตร และชิ้นงานที่
ใช้ในการทดลองเป็นเหล็กกล้าเกรด JIS SKD61 ผ่านกระบวนการ
ปรบัปรุงสมบตัทิางกลดว้ยกระบวนการทางความรอ้นมคี่าความแขง็อยู่
ในช่วง 53±2 HRC ภายหลงัจากการทดลองความกวา้งรอยตดัจะถูกวดั
โดย ใช้ก ล้อ งจุ ล ทร รศ น์ ยี่ห้ อ  OLYMPUS รุ่ น  STM6 Measuring 
microscope และความหยาบผวิชิน้งานถูกตรวจสอบโดยเครือ่งวดัความ
หยาบผวิยีห่อ้ MAHR รุ่น MarSurf PS1  

รปูที ่1 ภาพแสดงโครงร่างการตดิตัง้ชิน้งานในการทดลอง 

2.1 การตดังานช้ินงานท่ีมีความหนาตามชดุพารามิเตอรแ์นะน า 
 ชุดพารามเิตอร์แนะน า (E-pack) จากบรษิัทผู้ผลิตเครื่องจกัรถูก
ก าหนดตามระดบัความหนาต ่าสุดที่ 5 มลิลเิมตร และเพิม่ขึ้นเป็น 10 
มลิลเิมตร จากนัน้ชุดพารามเิตอรแ์นะน าถูกก าหนดตามระดบัความหนา
ทีเ่พิม่ขึน้ครัง้ละ 10 มลิลเิมตร ทัง้นี้ในการทดลองตดัวสัดุชิน้งานเลอืกใช้
ชุดพารามเิตอร์ทีต่รงตามระดบัความหนาของวสัดุชิ้นงาน (Thickness) 
เท่ากบั 10, 20, 30, 40 และ 50 มลิลเิมตร โดยก าหนดการตดัเป็นแนว
ตรงยาว (Cutting length) เท่ากบั 10 มลิลเิมตร ดงัแสดงในรูปที ่2 และ
ชุดพารามิเตอร์ที่เลือกใช้ส าหรับการตัดแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ง
ค่าพารามิเตอร์แนะน าถูกก าหนดเป็นชุด (E-pack No.) โดยมีค่า

184

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



ความเรว็ตดัแนะน า (Setting speed) และระยะชดเชยซึง่จะมขีนาดเป็น
ครึ่งหนึ่งของความกว้างรอยตดั (Kerf) รวมทัง้หยาบผวิเฉลี่ย (Ra) ที่
คาดว่าจะไดร้บั  

รปูที ่2 แบบชิน้งานเหลก็กลา้ SKD61 ทีใ่ชใ้นการทดลองมขีนาดความ
หนาตรงตามชุดพารามเิตอรแ์นะน า 

ตารางที ่1 ชุดพารามเิตอรแ์นะน าส าหรบัตดัชิน้งานตามระดบัความหนา 
ความหนาของ

ชิน้งาน (Thickness) 
(มม.) 

ชดุพารามเิตอร์
แนะน า 

(E-Pack No.) 

คา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากพารามเิตอรแ์นะน า 
Setting speed 

(mm/min) 
Kerf  
(mm) 

Ra 
(µm) 

10 16711 4.00 0.298 2.70 
20 16721 3.00 0.308 2.70 
30 16731 2.50 0.312 2.70 
40 16741 2.00 0.320 2.70 
50 16751 1.70 0.326 2.70 

2.2 การตดัช้ินงานท่ีความหนาไม่ตรงตามชดุพารามิเตอรแ์นะน า 
 การทดลองตัดชิ้นงานที่ความหนาไม่ตรงตามชุดพารามิเตอร์
แนะน าไดอ้อกแบบขนาดชิน้งานใหม้คีวามหนา 10.0, 12.5, 15.0, 17.5 
และ 20.0 มลิลเิมตร ดงัแสดงในรูปที ่3 ทัง้นี้พารามเิตอร์แนะน าทีใ่ชใ้น
การตดัเป็นชุดพารามเิตอร์ 16711 และ 16721 ซึ่งเป็นชุดพารามเิตอร์
แนะน าส าหรับการตัดชิ้นงานเหล็กกล้าที่มีความหนา 10 และ 20 
มลิลเิมตร จะถูกใชส้ าหรบัการตดัชิ้นงานทุกระดบัความหนาเพื่อศกึษา
ผลกระทบของชุดพารามเิตอร์แนะน าที่มต่ีอความสามารถในการตัด
ชิน้งานเหลก็กลา้ SKD61 

รปูที ่3 แบบชิน้งานเหลก็กลา้ SKD61 ทีใ่ชใ้นการทดลองทีม่ขีนาดไม่
ตรงตามค่าพารามเิตอรแ์นะน า 

3. ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ล
ผลการทดลองและวเิคราะห์ผลกระทบของชุดพารามเิตอร์แนะน าที่

มีผลต่อการตัดชิ้นงานซึ่งค านึงถึงความหนาของวัสดุชิ้นงาน โดย
ประเมนิผลกระทบจากความเรว็ในการตดั ความกวา้งรอยตดั และความ

หยาบผวิเฉลีย่ของรอยตดั เพื่อเปรยีบเทยีบกับค่าที่คาดว่าจะไดร้บัซึ่ง
ถูกระบุเป็นค่าแนะน าจากผูผ้ลติเครือ่งจกัร (ค่ามาตรฐาน) 
 3.1 ผลการทดลองตดัช้ินงานท่ีมีความหนาตามชุดพารามิเตอร์ 
แนะน า 

การทดลองตดัชิ้นงานโดยใชชุ้ดพาพามเิตอร์แนะน าตรงตามขนาด
ความหนาของวสัดุชิ้นงานแสดงชิ้นงานภายหลงัการตดัดงัรูปที่ 4 และ
ผลกระทบของชุดพารามเิตอร์แนะน าตามขนาดความหนาของชิน้งานที่
มผีลต่อความเรว็ในการตดั (Cutting speed) แสดงดงัรปูที ่5 จากรูป จะ
เหน็ไดว้่าเมือ่ขนาดความหนาของชิน้งานเพิม่มากขึน้จะท าใหค้วามเรว็
ในการตดัลดลง ซึง่เป็นผลมาจากขนาดความหนาของชิน้งานทีเ่พิม่มาก
ขึน้ส่งผลใหพ้ื้นทีข่องการสปารค์มมีากขึน้ หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งคอืพืน้ที่
การสปาร์คที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าใน
การสปาร์คต่อหน่วยพื้นทีล่ดลงท าใหค้วามเรว็ในการเคลื่อนทีข่องเส้น
ลวดเพื่อตดัชิ้นงานลดลง นอกจากนี้ยงัพบว่า ความเรว็ตดัเฉลีย่ในการ
ทดลองมแีนวโน้มสูงกว่าค่าความเร็วตดัแนะน า (Setting speed) และ
ความแตกต่างของความเร็วตดัลดลงเมื่อขนาดความหนาของชิ้นงาน
เพิม่มากขึ้น โดยมคีวามแตกต่างอยู่ที่ 24, 23, 4, 7 และ 8 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับชิ้นงานที่มีความหนา 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ ทัง้นี้ความเร็วตัดแนะน าเป็นความเร็วตัดที่ปรับตัง้ แต่
ความเรว็ตดัเฉลีย่เป็นค่าทีเ่กดิขึน้จรงิจากการทดลอง 

รปูที ่4 ชิน้งานทีผ่่านการตดัดว้ยชุดพารามเิตอรแ์นะน าตรงตามขนาด
ความหนาของวสัดชุิน้งาน 

รปูที ่5 ความเรว็ในการตดัวสัดุชิน้งานทีม่ขีนาดความหนาตรงตามชุด
พารามเิตอรแ์นะน า 
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 รปูที ่6 แสดงความกวา้งรอยตดั (Kerf) ทีเ่กดิจากการตดัโดยใชล้วด
อเิลก็โทรดทองเหลอืงขนาดความโต 0.25 มลิลเิมตร จะเหน็ไดว้่าความ
กวา้งรอยตดัมขีนาดมากกว่าความโตของเสน้ลวดเนื่องจากในการแปรูป
จะเกดิจากการสปารค์ท าใหเ้กดิช่องว่างระหว่างเส้นลวดกบัวสัดุชิ้นงาน 
เมือ่ท าการเปรยีบเทยีบขนาดความกวา้งของรอยตดัทีเ่กดิขึน้ ในบรเิวณ
พื้นผิวด้านบนดังรูปที่ 6 ก) กับบริเวณพื้นผิวด้านล่างดังรูปที่ 6 ข) 
พบว่า ความกวา้งรอยตดัทีเ่กดิขึน้บนพื้นผวิดา้นล่างมขีนาดโตกว่าพื้น
รอยตดัด้านบนเล็กน้อย ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคล้องกบัผลงานวจิยั
ของ Pramanik และคณะ [1] ที่ระบุว่ามสีาเหตุมาจากเส้นลวดที่ใช้ใน
การตัดเกิดการแกว่ง (Flexible) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแรงดึง
ภายในเสน้ลวดทีเ่กดิการสกึกร่อน ดงันัน้กวา้งรอยตดัในการทดลองนี้จงึ
ประเมนิเป็นค่าเฉลีย่และแสดงผลดงัรูปที ่7 จากรูป พบว่า ความกวา้ง
รอยตดัจะเพิม่ขึน้ตามขนาดความหนาของวสัดุชิน้งานซึง่เป็นผลมาจาก
ความเร็วในการตดัที่ลดลงส่งผลให้การสกึกร่อนในบรเิวณพื้นผวิรอย
ตัดเพื่มมากขึ้น  โดยผลการทดลองนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Gnanavelbabu และคณะ [9] และ Alias และคณะ [7] นอกจากนี้ย ัง
พบว่า ความกวา้งรอยตดัทีเ่กดิขึน้จากการทดลองมขีนาดมากกว่าความ
กวา้งรอยตดัแนะน า 16, 13, 14, 12 และ 13 เปอรเ์ซ็นต์ ส าหรบัชิน้งาน
ที่มคีวามหนา 10, 20, 30, 40 และ 50 มลิลิเมตร ตามล าดบั ทัง้นี้ค่า
เปอร์เซ็นต์คลาดเคลื่อนของขนาดความกว้างรอยตดัจะเป็นประโยชน์
อย่างมากในการชดเชยแนวการเดนิของเสน้ลวดจากค่าความกวา้งรอย
ตดัแนะน าเพือ่ใหม้คีวามแมน่ย าในการตดัชิน้งานเพิม่มากขึน้ 

ก) รอยตดัดา้นบน                       ข) รอยตดัดา้นล่าง 
รปูที ่6 ลกัษณะความกวา้งรอยตดัของชิน้งานขนาดความหนา 10 มม. 

รปูที ่7 ความกวา้งรอยตดัจากการใชชุ้ดพารามเิตอรแ์นะน าตามระดบั
ความหนาของวสัดชุิน้งาน 

 ความหยาบผวิเฉลี่ยของพื้นผวิรอยตดัจากการตรวจสอบโดยการ
วดัความหยาบผวิชิ้นงานในทศิทางการวดัแสดงในรูปที ่4 และผลการ
ตรวจสอบแสดงดังรูปที่ 8 ซึ่งเห็นได้ว่าความหยาบพื้นผิวชิ้นงานมี

แนวโน้มลดลงเมือ่ขนาดความหนาของวสัดุชิ้นงานเพิม่มากขึน้ซึ่งเป็น
ผลมาจากการกระจายตัวของพลังงานในการสปาร์คส่งผลให้ความ
รุนแรงในการกดัเซาะต่อหน่วยพื้นที่ลดลง อย่างไรก็ตามความหยาบ
ของพื้นผิวรอยตัดมีค่าสูงกว่าค่าความหยาบผิวแนะน า ซึ่งมีความ
แตกต่างอยู่ที่ 32, 26, 24, 22 และ 18  เปอร์เซ็นต์ ส าหรบัชิ้นงานที่มี
ขนาดความหนา 10, 20, 30, 40 และ 50 มลิลเิมตร ตามล าดบั  

รปูที ่8 ความหยาบผวิเฉลีย่ของพืน้ผวิรอยตดัส าหรบัชิน้งานทีม่ขีนาด
ความหนาตรงตามชุดพารามเิตอรแ์นะน า 

3.2 ผลการทดลองตดัช้ินงานท่ีมีความหนาไม่ตรงตามชุด
พารามิเตอรแ์นะน า 
การเลอืกใชชุ้ดพารามเิตอร์แนะน าในการตดัชิ้นงานที่มคีวามหนา 

10 มิล ลิ เ มต ร  (E-pack No.16711) แล ะ  20 มิล ลิ เ มต ร  (E-pack 
No.16711) ส าหรับทดลองตัดชิ้นงานที่มีความหนา 12.5, 15.0 และ 
17.5 มลิลเิมตร ซึง่ไมต่รงตามชุดพารามเิตอรแ์นะน า ผลจากการทดลอง
แสดงดงัรูปที ่9 จากรูป พบว่า ความเร็วตดัเฉลีย่ลดลงเมือ่ขนาดความ
หนาของวสัดุชิน้งานเพิม่มากขึน้และมคีวามเรว็ตดัเฉลีย่สงูกว่าความเรว็
ตดัแนะน า อย่างไรกต็ามชุดพารามเิตอร์ทัง้สองทีเ่ลอืกใชม้ผีลต่อความ
แตกต่างของเรว็ตดัน้อยมาก  

รปูที ่9 ความเรว็ในการตดัวสัดุชิน้งานทีม่ขีนาดความหนาไมต่รงตาม
ชุดพารามเิตอรแ์นะน า 

 รปูที ่ 10 แสดงความกวา้งรอยตดัจากการเลอืกใชชุ้ดพารามเิตอร์
แนะน าไมต่รงตามขนาดความหนาของวสัดุชิน้งาน ผลการทดลองพบว่า  
ชุดพารามเิตอรแ์นะน าส าหรบัการตดัชิน้งานทีม่คีวามหนา 10 มลิลเิมตร 
(E17611) ท าการตัดชิ้นงานที่มคีวามหนาเกนิกว่าค่าแนะน าส่งผลให้
ความกว้างรอยตัดมขีนาดเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันกบัการเลือกใช้
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พารามิเตอร์แนะน าส าหรับตัดชิ้นงานที่มีความหนา 20 มิลลิเมตร 
(E17621) ท าการตดัชิ้นงานทีบ่างลงส่งผลใหค้วามกวา้งรอยตดัเพิม่ขึน้
ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ในการเลอืกใชชุ้ดพารามเิตอร์แนะน าในการตดัวสัดุ
ชิน้งานทีม่ขีนาดความหนาอยู่ในช่วงระหว่างชุดพารามเิตอร์แนะน าสอง
ชุดจงึควรเลอืกชุดที่มคี่าความหนาใกล้เคยีงกบัขนาดของชิ้นงานมาก
ทีสุ่ดเพือ่เป็นการลดความคลาดเคลื่อนทางดา้นมติขิองชิน้งานทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงของความกวา้งรอยตดั 

รปูที ่10 ความกวา้งรอยตดัจากการใชชุ้ดพารามเิตอรแ์นะน าไมต่รงตาม
ขนาดความหนาของวสัดชุิน้งาน 

 การตรวจสอบความหยาบพื้นผวิของรอยตดัจากการเลอืกใช้ชุด
พารามเิตอร์ไม่ตรงตามขนาดความหนาของวสัดุชิ้นงานแสดงดงัรูปที่ 
11 พบว่า การเลอืกใช้ชุดพารามเิตอร์ (E17611) ตดัชิ้นงานที่มคีวาม
หนามากกว่าขนาดทีแ่นะน าส่งผลใหค้วามหยาบเฉลีย่ของพืน้ผวิรอยตดั
มแีนวโน้มลดลง และการเลอืกใชชุ้ดพารามเิตอร ์(E17621) ตดัชิน้งานที่
บางกว่าขนาดความหนาแนะน าส่งผลใหค้วามหยาบพื้นผวิรอยตดัเพิม่
สูงขึ้น การลดลงของความหยาบผวิเฉลี่ยของพื้นผวิรอยตดัเมื่อขนาด
ความหนาของชิ้นงานเพิม่มากขึน้เป็นผลมาจากพื้นทีก่ารสปาร์คทีม่าก
ขึน้ส่งผลให้ความรุนแรงในการกดักร่อนลดลงเนื่องจากการกระจายตวั
ของพลงังานท าให้ความหนาแน่นของการสปาร์คต่อพื้นทีล่ดลง [8] ใน
ส่วนของความหยาบผวิเฉลี่ยที่เกดิจากการใช้ชุดพารามเิตอร์แนะน า
ส าหรบัการตดัชิ้นงานหนา 10 มลิลเิมตร (E17611) มคี่าความหยาบผวิ
เฉลีย่ของพื้นผวิรอยตดัสงูกว่าการใชชุ้ดพารามเิตอร์แนะน าส าหรบัการ
ตัดชิ้น งานหนา 20 มิลลิเ มตร  (E17621) เกิดจากการควบคุ ม
พารามเิตอรเ์พือ่เร่งความรุนแรงในการสปารค์ส าหรบัชิน้งานบาง โดยที่
ชุดพารามิเตอร์แนะน าส าหรับตัดชิ้นงานหนามีความรุนแรงของ
การสปาร์คลดลงเพื่อควบคุมการสกึกร่อนบนเสน้ลวดไมใ่หเ้กดิการขาด
เนื่องจากระยะเวลาในการเคลื่อนตวัของเสน้ลวดผ่านชิ้นงานทีเ่พิม่ขึ้น
ตามขนาดความหนาของวสัดุชิน้งาน ทัง้นี้ความรุนแรงของการกดักร่อน
หลงเหลอืร่องรอยภายหลงัการสปาร์คบนพืน้ผวิชิ้นงานดงัแสดงในรปูที ่
12 ซึ่งเป็นลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานที่ได้จากการตรวจสอบโดยใช้
เครื่องวัดความหยาบผิว โดยการปรับตัง้ค่าระยะการวัด (Sample 
length) 0.8 มลิลเิมตร จ านวนการวดัต่อครัง้ (Cut off) เท่ากบั 5 จากรูป
จะเห็นได้ว่าลักษณะพื้นผิวชิ้นงานหนา 10 มิลลิเมตร ที่ตัดด้วยชุด
พารามเิตอร์ E17611 ดงัแสดงในรูป 12 ก) มลีกัษณะของความหยาบ
พื้นผิว (Surface roughness profile) สูงกว่าการตัดชิ้นงานหนา 20 

มลิลเิมตรดว้ยชุดพารามเิตอร์ E17621 ดงัแสดงในรูป 12 ข) สิง่เหล่านี้
เป็นหลกัฐานยนืยนัถงึความรุนแรงของการสปารค์ทีห่ลงเหลอืในรูปของ
ความหยาบผวิของชิน้งาน 

รปูที ่11 ความหยาบผวิของพืน้ผวิรอยตดัจากการใชชุ้ดพารามเิตอร์
แนะน าไมต่รงตามขนาดความหนาของวสัดุชิน้งาน 

ก) ผวิรอยตดัชิน้งานหนา 10 มลิลเิมตร ดว้ยชุดพารามเิตอร ์E17611 

ข) ผวิรอยตดัชิน้งานหนา 20 มลิลเิมตร ดว้ยชุดพารามเิตอร ์E17621 
รปูที ่12 ลกัษณะความหยาบพืน้ผวิ (Surface roughness profile) ของ

รอยตดัจากการใชชุ้ดพารามเิตอรแ์นะน า 

4. สรปุ
การศกึษาการเลอืกใชชุ้ดพารามเิตอร์แนะน าส าหรบัการตดัโลหะ

ด้วยลวดไฟฟ้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพการตัดเหล็กกล้า SKD 61 
สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 การเลอืกใชชุ้ดพารามเิตอร์แนะน าตามระดบัความหนาของชิ้นงาน
ส่งผลให้ความเร็วในการตดัลดลงเมื่อระดบัความหนาของวสัดุชิ้นงาน
เพิ่มมากขึ้น โดยมีความเร็วในการตัดงานจรงิสูงกว่าค่าแนะน าอยู่ที่
ระดบั 24, 23, 4, 7 และ 8 เปอร์เซน็ต์ ส าหรบัชิน้งานทีม่คีวามหนา 10, 
20, 30, 40 และ 50 มลิลเิมตร ทัง้นี้ความกว้างรอยตดัที่เกดิขึ้นจรงิสูง
กว่าความกวา้งรอยตดัแนะน าอยู่ที ่14 ± 2 เปอรเ์ซน็ต์ ในส่วนของความ
หยาบผวิเฉลีย่ในการตดัจรงิสงูกว่าความตดัแนะน าอยู่ที ่32, 26, 24, 22 
และ 18  เปอรเ์ซน็ต์ ส าหรบัชิน้งานทีม่ขีนาดความหนา 10, 20, 30, 40 
และ 50 มลิลเิมตร ตามล าดบั  
 การตดัวสัดุชิ้นงานที่มขีนาดความหนาไม่ตรงตามชุดพารามเิตอร์
แนะน าส่งผลให้ความเรว็ในการตดัลดลงเมื่อระดบัความหนาของวสัดุ
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ชิ้นงานเพิม่มากขึ้น โดยความกวา้งรอยตดัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมือ่ใชชุ้ด
พารามเิตอร์แนะน าไมต่รงตามขนาดความหนาของวสัดุชิน้ ในส่วนของ
ความหยาบผวิเฉลีย่มแีนวโน้มลดลงเมือ่ความหนาของชิน้งานเพิม่มาก
ขึน้ 
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การประยุกต์ใช้ระบบคัมบังสั่งการผลิตเพื่อการปรับปรุงสายการผลิตแกนโช๊ครถยนต์ 
Kanban system applied with production order for improvement steel bar process

เจษฎา กมลประทีป1 นพพริษฐ์ วสันต์บ้งง้ึม2 อมรศักดิ์ มาใหญ่1 วรรณนิศา นุชคุ้ม1 จติติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร2* 
1สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
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บทคดัยอ่ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการปรบัปรุงการผลติแกนโช้ครถยนต์ ปรมิาณการผลติที่เกนิความต้องการโดยปัจจุบนัมปีรมิาณชิ้นงาน

สะสม 54 ชัว่โมง หรอื 3.6 วนั สถานประกอบการกรณีศกึษามแีนวคดิทีจ่ะควบคุมล าดบัการผลติและปรมิาณการผลติ เพื่อตอ้งการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการผลิต โดยน าแนวคดิระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนจากการผลิตที่เกินความจ าเป็น เพิม่ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.9 
หลงัจากการปรบัปรุงประสทิธภิาพเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 22.2 และมปีรมิาณการผลติที่เพยีงพอต่อการใชง้าน จากเดมิเก็บชิน้งานไม่เพยีงพอต่อความ
ต้องการเฉลี่ยรอ้ยละ 35.2 หลงัการปรบัปรุงโดยใชร้ะบบคมับงัสัง่การผลติชิน้งานใหต้รงกบัความตอ้งการและเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 31.6 และพบว่ามี
การผลติชิน้งานบางรุ่นออกมามากเกนิความตอ้งการท าใหต้อ้งการจดัเก็บชิน้งานสะสมในกระบวนการอบชุบแขง็ ปรมิาณชิ้นงานเกนิความตอ้งการ
เฉลีย่รอ้ยละ 56.4 หลงัจากปรบัปรุงพบว่าการจดัเกบ็ชิน้งานลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 46.8 และยงัพบว่ากระบวนการกลงึมกีารผลติชิน้งานออกมามากเกนิ
ความตอ้งการ ปรมิาณชิน้งานเกนิความตอ้งการเฉลีย่รอ้ยละ 75.3 หลงัจากปรบัปรุงพบว่าการจดัเกบ็ชิน้งานลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 70.6 และการใชพ้ืน้ที่
ลดลง 65 ตารางเมตร เฉลี่ยรอ้ยละ 47 เพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบายของบรษิทั คอื การลดปรมิาณชิ้นงานสะสมระหว่างกระบวนการผลติลดลงจาก
ปัจจุบนัเฉลีย่รอ้ยละ 66 หรอืใหเ้กบ็ชิน้งานจากเดมิ 54 ชัว่โมง หรอื 3.6 วนั ใหเ้หลอื 15 ชัว่โมงหรอื 1 วนั และผลการปรบัปรุงเหลอื 1.1 วนัท างาน 
ค าส าคญั:  ระบบคมับงั , สมดุลการผลติ , ลดชิน้งานในกระบวนการผลติ 

Abstract 
The purpose of this research is to improve the production of automobile shock axes. The production that exceeds the demand, 

with cumulative quantity of 54 hours or 3.6 days, the establishment of a case study with the concept of controlling the production sequence 
and the production quantity. In order to increase production efficiency by applying the concept of the Toyota production system to reduce 
costs from excess production. The average increase of 12.9% after the improvement of efficiency, the average increase of 22.2% and the 
production volume is sufficient for use. Previously, the workpiece was not kept enough to meet the average demand 35.2% after the 
adjustment by the kanban system ordered the production of work pieces to meet the demand and increased an average of 31.6% and 
found that some models were produced. Out of too much demand, causing the need to store the accumulated specimen in the quenching 
process. The workpiece volume exceeded the average demand of 56.4%. After improvement, the workpiece storage decreased by 46.8% 
and found that the machining process produced more parts than required. The workpiece volume exceeded the average demand of 75.3% 
after improvement found that the workpiece storage decreased by 70.6% and the space utilization decreased by 65 square meters an 
average of 47% in line with the company's policy of reducing the quantity of parts. Accumulated work during the production process 
decreased from the current average 66%, or to collect the workpiece from the original 54 hours or 3.6 days to 15 hours or 1 day and the 
result was improved to 1.1 working days. 
Keywords: Kanban system , Line balancing , Reduce  work in process
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1. บทน า
 การด าเนินงานทางด้านธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ

สามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ ที่
เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุด มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ต้นทุน 
(cost) คุณภาพ (quality) ปรมิาณ (quantity) และวธิีการ (method) ใน
การผลิต  [1] Peterson & Plowman การ เพิ่มผลผลิตขององค์กร
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มกีารขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ และสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดการคา้โลก [2] W.Taylor การ
เพิม่ผลผลติจงึมคีวามส าคญัต่อองคก์รในการช่วยลดตน้ทุนการผลติ ท า
ให้สินค้าที่ผลิตได้ใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียต่าง ๆ ใน
ก ร ะบวนการผลิต  [3] Henry Ford สิ่ ง ส า คัญขอ งก า รผลิต ใน
ภาคอุตสาหกรรม คอืการลดต้นทุน การเพิม่ประสทิธภิาพและคงไวซ้ึ่ง
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota 
Production System) [4] Bang, Kyoungill การผลติสนิคา้หรอืชิน้ส่วนที่
จ าเป็นในปริมาณที่จ าเป็น โดยมีเทคนิคที่ส าคัญคือ ระบบดึง (Pull 
System Kanban) การไหลของงานที่ต่อ เนื่ อง  (Continuous Flow) 
ความเร็วในการผลิตที่ เท่ากันตลอดกระบวนการผลิต [5] Jeffrey 
K.Liker หลกัการของระบบการผลติแบบโตโยต้า ประกอบด้วย 3 ส่วน
หลกัคอื รากฐานการท างานในระบบต้องมมีาตรฐานและปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่องทุกคนมสี่วนร่วม (Standard work and kaizen) เสาหลกัคอื JIT 
and Jidoka หลงัคาของบ้านคอื Q C D (Quality Cost Delivery) ที่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า [6] T. Ohno การผลิตแบบทนัเวลาพอดี 
(Just-In-Time) คอื การผลติในสิง่ทีลู่กคา้ตอ้งการ ผลติเท่าที่จ าเป็นเมื่อ
เวลาที่จ าเป็น ในปรมิาณที่จ าเป็นเท่านัน้ จะช่วยในการลดต้นทุนการ
ผลติท าใหม้ผีลก าไรเพิม่มากขึน้ [7] Goetsch and Devis ระบบการผลติ
แบบทันเวลาพอดี เลือกที่จะใช้ความยืดหยุ่นโดยผลิตตามที่ลูกค้า
ต้องการ ผลติจ านวนน้อยแต่ไม่เสยีเวลาและค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้มาก 
ท าใหเ้ปลีย่นไปผลติสนิคา้รุ่นใหม่ไดร้วดเรว็ [8] H.Drummond ระบบดงึ 
(Pull system) เป็นระบบที่ยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับพารามิเตอร์ของ
ปรชัญาและเทคนิค "ทนัเวลา" โดยค านึงตามความตอ้งการของลูกคา้ท า
ใหส้ิ้นคา้คงคลงัลดน้อยลง [9] Shigeo Shingo การลดความสญูเปล่าใน
กระบวนการผลิตเกินความจ าเป็นและการเก็บสนิค้าคงคลังที่น าไปสู่
ต้นทุนจากการเก็บรกัษา การปรบัปรุงการไหลเวยีนของวตัถุดิบด้วย
ระบบคมับงั ท าให้เกิดการส่งวตัถุดิบไหลไปหากระบวนการที่ท าการ
ผลิตถัดไปโดยตรง ด้วยจ านวนที่ต้องการและในเวลาที่ต้องการ [10] 
Taiichi Ohno การก าจดัความสูญเสยี (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหนึ่ง
ในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบก าจัดความสูญเสียและ
ปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตที่ใช้เวลาการผลติ
นาน สินค้ามีคุณภาพต ่ า และต้นทุนสูง [11] Hank Czarnecki and 
Nicholas Loyd, n.d. กระบวนการผลติมกัจะพบว่ามคีวามสญูเสยีต่างๆ 
แฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็นเหตุให้ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของ
กระบวนการต ่ากว่าที่ควรจะเป็น ดงันัน้จงึมแีนวคดิเพื่อพยายามจะลด
ความสญูเสยีเหล่านี้ทีเ่กดิขึน้มากมาย [12] Marry Poppendieck 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมผูผ้ลติชิน้ส่วนรถยนต์มกีารพฒันาและมี
การแข่งขนัที่สูงมาก ในภาคอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการผลิตที่มคีุณภาพ 
อีกทัง้การพัฒนาระบบส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ต้องหาเครื่องมอืที่เข้ามาปรบัปรุงและพฒันาศกัยภาพเพื่อเป็น
การสรา้งความสามารถในการแข่งขนัใหม้ากขึน้ เพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้รวดเร็ว มคีุณภาพที่ดีเยี่ยม และสอดคล้องกบัความ
ต้องการของลูกคา้ ปัญหาของบรษิทักรณีศึกษา คอื การผลติแกนโช้ค
เกนิความตอ้งการและล าดบัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ โดยปัจจุบนั
มปีรมิาณชิ้นงานสะสม 54 ชัว่โมง หรอื 3.6 วนัท างาน ส่งผลกระทบให้
ล าดบัการผลติไม่สอดคลอ้งกบักระบวนการประกอบโชค้ ทางบรษิทัจงึมี
แนวคดิทีจ่ะปรบัปรุงการสัง่ผลติและควบคุมการผลติ ลดปรมิาณชิน้งาน
สะสมระหว่างกระบวนการผลติ และต้องการเพิม่ประสทิธิภาพในการ
ผลิต จากการเก็บข้อมูลการผลิตโช้ครถยนต์ พบว่าระบบการผลิตใน
ปัจจุบนัมปัีญหาที่กระบวนการผลติแกนโช้ค จากปัญหาดงักล่าวที่เกิด
ขึ้นกบับรษิัทกรณีศึกษา ผู้วจิยัจึงศึกษาและคน้หางานวจิยัที่เกยีวขอ้ง 
ดงันี้ สมเกยีรต ิเตมิสุข [13] ได้ท าการศกึษาแนวคดิเพื่อปรบัปรุงระบบ
การผลติเบาะรถยนต์ กรณีศกึษา บรษิทัซมัมทิโอโตซทีอนิดสัตร ีจ ากดั 
ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปลีย่นระบบการผลติแบบผลกั เป็นระบบการผลติ
แบบดึง โดยได้น าแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking) และ
หลกัการของระบบการผลติแบบโตโยตา้ (Toyota Production System) 
มาประยุกต์ใช้ก าหนดดัชนีชี้วดัการปรบัปรุง ได้แก่ เวลาน า (Lead 
Time) ผลการศึกษาได้ท าการเปลี่ยนการวางแผนการผลิตเป็นการสัง่
ผลิตโดยใช้คมับงั ผลที่ได้ท าให้เวลาน าของระบบจากเดมิ 3,575 นาที 
ลดเหลือ 1,509 นาที ลดลงได้ 57.79% วฒันชัย ประสงค์ [14] ระบบ
การผลิตแบบดึง  (Pull System) โดยการศึกษาข้อมูลพบว่าใน
สายการผลิตขาดระบบการสัง่การผลิตที่ชดัเจน การไหลของงานไม่
ต่อเนื่อง และมสีนิค้าคงคลงัสูง โดยใช้แผนภาพการไหลของงานและ
ขอ้มลูวเิคราะหปั์ญหาและสาเหตุของการเกดิปัญหา ใชท้ฤษฎคีวามสูญ
เปล่าทัง้ 7 ประการ และประยุกต์ใช้ระบบคมับงัในการควบคุมวสัดุคง
คลงั ผลการวจิยัระบบการผลติแบบดึงสามารถเพิม่ผลติภาพการผลติ
ให้กับกระบวนการผลิต 22.27% พื้นที่ใช้ในการผลิตลดลง 192.25 
ตารางเมตร คดิเป็น 33.10% รอบเวลาการผลิตชิ้นงานลดลง 14.55% 
และมจี านวนสนิคา้คงคลงัลดลง 38.90% สามารถควบคุมระดบัวสัดุคง
คลงัลง 23.54% 
 จากข้อมูลดังกล่ าว งานวิจัยนี้ จึงสนใจศึกษาการปรับปรุ ง
สายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ประเภทแกนโช้ค ด้วยแนวคดิระบบการ
ผลติแบบโตโยต้า หรอื ระบบคมับงัมาท าการควบคุมการผลติ เพื่อน า
ผลการศกึษามาใชส้ าหรบัการวางแผนการพฒันากระบวนการผลติแกน
โช๊คให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและปริมาณชิ้นงานสะสมระหว่าง
กระบวนการผลติลดลงและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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2. วิธีการด าเนินงานวิจยั
2.1 สภาพปัจจบุนั
ปัจจุบนักระบวนการผลติเป็นกระบวนการผลติแบบอนุกรม โดยมี

ลกัษณะแบ่งตามกระบวนการผลติ เริม่จากการน าวตัถุดบิเขา้ไปแปรรูป
ในกระบวนการผลติของกระบวนการย่อย แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ
คือ 1.กระบวนการผลิตแกนโช้ค 2. กระบวนการผลิตท่อ และมี
กระบวนการผลิตหลกั 1 กระบวนการผลิต คือ กระบวนการประกอบ
ชิ้นงาน ได้ก าหนดตามการไหลของกระบวนการผลิตตาม Value 
Stream Maps (VSM) เพื่ อศึกษาการไหลของวัตถุดิบและข้อมูล
กระบวนการผลติ ซึ่งปัจจุบนัพบว่ากระบวนการผลติแกนโช้คนัน้มกีาร
ผลติเกนิความตอ้งการ มมีลูค่าของการจดัเกบ็และมคีวามเสีย่งทีช่ิ้นงาน
จะเกดิความเสยีหาย เสยีพื้นที่ในการจดัเก็บ หากเปรยีบเทยีบปรมิาณ
การจดัเก็บแบบเวลา (Stock lead time) ชิ้นงานสะสมในกระบวนการ
ทัง้หมดจะสามารถผลติไดม้ากถงึ 54.2 ชัว่โมง หรอืคดิเป็นวนัท างานจะ
มากถึง 3.6 วัน ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ให้เก็บ
ชิ้นงานในระหว่างกระบวนการ 1 วนั (Work in process) จงึเป็นปัญหา
เร่งด่วนที่บรษิทัต้องการปรบัปรุงและหาวธิีแก้ไขไม่ใหเ้กิดปัญหาแบบ
ปัจจุบันอีก สิ่งส าคญัคือระบบการผลิตที่ใช้ในปัจจุบันคือ ระบบผลกั 
(Push system) จึงท าให้แต่ละกระบวนการจะดนังานออกมามากเกิด
การผลติออกมามากเกนิไป (Over production) ท าใหร้าคาวตัถุดบิทีอ่ยู่
ในกระบวนการเพิม่ขึน้ (material cost) และก าไรจากการขายลดลงเมื่อ
มาเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าการจดัเก็บวตัถุดบิ จงึมกีารศกึษาเพื่อปรบัปรุง
กระบวนการผลิตแกนโช้คให้มีปริมาณการผลิตที่เพียงพอต้อความ
ต้องการและตรงต่อความต้องการของลูกค้า และจะท าการใช้ระบบคมั
บงัมาช่วยในการปรบัปรุงการผลติระบบดึง (Pull system) หรอืการใช้
ระบบคมับงัเขา้มาแกไ้ขกระบวนการผลติแกนโชค้ 

รปูที ่1 สายธารคุณค่าของบรษิทักรณีศกึษา 

 โดยกระบวนการนี้ม ี5 กระบวนการผลติ ดงันี้ 1) กระบวนการอบ
ชุบแข็ง (Heat treatment) รอบเวลาการผลิต 4.2 วินาทีต่อชิ้น 2) 
กระบวนการกลึง (Machine) รอบเวลาการผลิต 20.4 วนิาทีต่อชิ้น 3) 
กระบวนการขดัเตรยีมผวิ (Grading) รอบเวลาการผลิต 9.5 วนิาทีต่อ
ชิ้น 4) กระบวนการชุบโครเมยีม (CR) รอบเวลาการผลติ 5.2 วนิาทตี่อ
ชิ้น 5) กระบวนการขดัผวิ (Buffing) รอบเวลาการผลติ 5.6 วนิาท ีเมื่อ
เปรยีบเทีย่บรอบเวลาการผลติกบัความตอ้งการของลูกคา้ (Take Time) 

มคีวามต้องการ คอื 16.1 วนิาทตี่อชิน้ โดยกระบวนการกลงึมรีอบเวลา
การผลติสงูสุดและเป็นคอขวด ดงัรปูที ่2 

รปูที ่2 กระบวนการทีเ่ป็นคอขวด 

 ท าใหเ้กดิปัญหาเรื่องของการรอคอยเกดิขึน้ที่กระบวนการประกอบ
ชิน้งานรอ้ยละ 43 เนื่องจากของทีม่อียู่ไม่สอดคลอ้งกบัแผนการประกอบ
ชิ้นงานเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนรุ่น  พบว่าไม่มีแกนโช้คเพื่อน าไป
ประกอบงานและในรุ่นที่ยงัไม่ต้องการผลิตจะมแีกนโช้คที่พรอ้มน าไป
ผลติได้เลย จงึมผีลกระทบใหก้ระบวนการประกอบตอ้งผลติรุ่นที่มแีกน
โช้คก่อนเพื่อกระบวนการผลิตไม่ให้หยุดชะงกั และเมื่อแกนโช้ครุ่นที่
ต้องการออกมาตอ้งท าการเปลี่ยนรุ่นเพื่อประกอบส่งใหท้นัต่อรอบเวลา
จดัส่ง จากการเก็บขอ้มูลพบว่ากระบวนการกลงึชิ้นงานมรีอบเวลาการ
ผลิตมากที่สุด 20.4 วินาทีท าให้เกิดคอขวดที่กระบวนการกลึง โดย
สภาพปัจจุบนัทีเ่กดิขึน้ พบว่ามงีานสะสมระหว่างกระบวนการผลติแกน
โช้ค 54.2 ชัว่โมง หรอื 3.6 วนั ท าใหต้้องเสยีพื้นที่ในการจดัเก็บงานที่
ผลิตออกมาเกินความต้องการ และไม่ตรงต่อความต้องการของ
กระบวนการถดัไป ดงัรปูที ่3 

รปูที ่3 ชิน้งานทีผ่ลติเกนิความตอ้งการ 

2.2 ลกัษณะการจดัเกบ็ช้ินงาน 
 งานที่จัดเก็บบางรุ่นไม่เพียงพอต่อความต้องการ และบางรุ่น
มากกว่าความต้องการ จากการศึกษาหน้างานจรงิ พบว่าพนักงานไม่
ผลิตตามล าดับแผนการผลิต และไม่ตรงตามจ านวนที่หัวหน้างาน
วางแผนเอาไว ้ส่งผลถงึงานทีจ่ดัเก็บบรเิวณท้ายกระบวนการไม่เป็นไป
ตาม Max – Min ที่ก าหนดไว ้ท าใหม้ชีิ้นงานสะสมในกระบวนการเป็น
จ านวนมากซึ่งเสยีพื้นที่ในการท างานและมคีวามเสีย่งที่จะเกดิของเสยี
เกดิขึน้เนื่องจากการจดัเก็บที่มปีรมิาณมากและเวลานาน จากการเก็บ
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ขอ้มูลพบว่ามรีุ่นการผลติ 7 รุ่น คอื A B C D E F และ G โดยแต่ละรุ่น
การผลติจะมปีรมิาณชิน้งานสะสมไม่เท่ากนัของแต่ละกระบวนการผลติ 
ดงัรปูที ่4 , 5 และ 6 

รปูที ่4 ปรมิาณงานทีจ่ดัเกบ็หลงัชุบแขง็ 

รปูที ่5 ปรมิาณงานทีจ่ดัเกบ็หลงักลงึ 

 รปูที ่6 ปรมิาณงานทีจ่ดัเกบ็งานส าเรจ็รปู 

2.3 ปัญหาของการผลิต 
 ผลกระทบที่เกดิขึน้กบักระบวนการถดัไป คอืกระบวนการประกอบ
โช้คเกิดการรอคอยแกนโช้ค ร้อยละ 43 ซึ่งเป็นปัญหาหลกัของที่เกิด
ขึน้กบักระบวนการประกอบ ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพของกระบวนการต ่า
และต้องท างานล่วงเวลาเพื่อจะต้องส่งงานให้ทนั เวลารอบของลูกค้า 
การใช้ Yamazumi chart เพื่อหาเวลาการท างานของพนักงานในแต่ละ
กระบวนการผลิต โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อน าไปใช้การจัดสมดุลของ

พนักงานใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณการท างานของพนักงานแต่ละคน โดย
สามารถแบ่งขัน้ตอนการท างานบางขัน้ตอนใหพ้นักงานก่อนหรอืหลงั 
เพื่อใหส้ามารถแบ่งส่วนงานออกมาใหพ้นักงานอื่น ๆ เพื่อสรา้งสมดุลใน
การผลิตและไม่รบัภาระงานเพียงคนเดียว จากการเก็บข้อมูลพบว่า
กระบวนการกลงึงานมรีอบเวลาผลติสงูทีสุ่ดเกนิความตอ้งการของลูกคา้ 
และกระบวนการผลติมรีอบเวลาของเครื่องทีม่ากกว่าการปฏบิตังิานของ
พนักงาน ดงัรปูที ่7 

รปูที ่7 Yamazumi chart 

 โดยปัจจุบนัไม่มรีะบบการผลติทีเ่หมาะสม เป็นการใชก้ารเขยีนเพื่อ
ออกค าสัง่ผลิต การใช้ระบบคัมบังมาช่วยในการสัง่ผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการผลติใหต้รงต่อความตอ้งการและมปีรมิาณการผลติ
ที่เหมาะสม ไม่ผลิตออกมาเกินความต้องการและควบคุมปริมาณ
ชิ้นงานที่สะสมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม โดยระบบคมับงัต้องมกีาร
ออกแบบ ค านวณคมับงั จดัท าเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจะให้
ระบบคมับงัสามารถด าเนินการได้ ซึ่งการค านวณจะต้องค านวณคมับงั
ทุก ๆ กระบวนการการผลติ 

2.4 แนวทางการแก้ไข 
 เมื่อท าการค านวณคัมบังเสร็จจะต้องออกแบบคัมบังที่จะใช้ใน
กระบวนการผลติ โดยในคมับงัจะต้องระบุชื้อชิน้งาน กระบวนการผลติ 
จ านวนชิน้ ทีจ่ะตอ้งบ่งชีใ้หช้ดัเจน เพื่อสะดวกในการใชง้าน โดยคมับงัมี
อยู่  2 ชนิด 1) คัมบังสัง่ผลิต PI Kanban 2) คัมบังแลกเปลี่ยน PW 
Kanban ซึ่งต้องใช้ควบคู่กันเมื่อมีการดึงชิ้นงานออกจากบริเวณที่
จดัเก็บชิ้นงาน PI จะต้องไปสะสมที่จุดสะสมการผลติและท าการใส่ PW 
เขา้ไปทีก่ล่องชิน้งานแทน ลกัษณะของคมับงั ดงัรปูที ่8 

รปูที ่8 คมับงัสัง่ผลติ 
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 อุปกรณ์ที่จดัเก็บคมับังมหีลายชนิด โดยแต่ละโรงงานจะเลือกใช้
ตามความเหมาะสมกบักระบวนการผลตินัน้ๆ ซงึที่บรษิทักรณีศกึษาได้
น าเครื่องมอืและอุปกรณ์ในการใช้ระบบคมับงั ดงันี้ 1) จุดสะสมเพื่อสัง่
การผลติ Start point โดยพนักงานที่มาท าการเบกิชิ้นงานจะต้องน า PI 
คมับงัที่ติดอยู่กบักล่องชิ้นงานไปใส่ที่จุดสะสมคมับงัและถ้าจ านวนคมั
บงัที่สะสมไวย้งัไม่ถงึจ านวนหรอืจุดสัง่การผลติก็จะไม่สามารถน าไปสัง่
การผลติได ้ดงัรปูที ่9 

รปูที ่9 จุดสะสมคมับงั Start point 

2) รางจดัล าดบัการผลติ Ranking post เมื่อคมับงัสะสมถงึจุดสะสมเพื่อ
สัง่การผลติ Start point พนักงานจะท าการรวบคมับงัทัง้หมดไปใส่ไวท้ี่
รางจัดล าดับการผลิต โดยจะผลิตตามปริมาณและรุ่นที่ต้องการและ
สามารถมองเหน็ล าดบัการผลติไดอ้ย่างชดัเจน ดงัรปูที ่10 

รปูที ่10 รางจดัล าดบัการผลติ Ranking post 

3. ผลการด าเนินงานวิจยั
3.1 หลกัการการน าคมับงัไปใช้ 

 หลกัจากการติดตัง้อุปกรณ์เสร็จ ผู้ปฏิบตัิติงานเริม่ใช้ระบบคมับงั
ตามล าดบัและขัน้ตอนการใชค้มับงั เมื่อดงึชิ้นงานไปใชจ้ะตอ้งน าคมับงั
ไปสะสมที่จุดสะสมการผลติ และเมื่อครบตามจ านวนทีก่ าหนดจะน าไป
ใส่ที่ รางจดัล าดบัการผลิต เพื่อแสดงล าดบัและกระบวนการนัน้จะท า
การผลิตตามล าดบัที่มาก่อนผลิตก่อน ซึ่งจะท าให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของกระบวนการถดัไป เพราะเกดิการดงึตามรอบเวลาการผลติ
ของแต่ละกระบวนการ งานทีอ่อกมากจ็ะออกมาตามล าดบัทีถู่กดงึไปใช้

งาน ปรมิาณการผลิตและล าดบัในการผลติจะถูกก าหนดโดยจุดสะสม
การผลติ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการผลติงานไม่ตรงต่อความตอ้งการของ
กระบวนการถดัไป เพื่อป้องกนัผลกระทบไปถงึลูกคา้ และกระบวนการ
นัน้จะท าการผลิตชิ้นงานออกมาเติมในส่วนที่ถูกดึงออกไปตามล าดบั
และขัน้ตอนการใชค้มับงั ดงัรปูที ่11 

รปูที ่11 ล าดบัขัน้ตอนการใช้คมับงัเพื่อสัง่ผลติ 

 โดยเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้จะ ใช้ในการสัง่การผลิตและ
สามารถควบคุมปรมิาณการผลติใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ 
โดยจุดสะสมเพื่อสัง่การผลิต Start point จะท าหน้าสะสมคมับังก่อน
น าไปสัง่ผลติ ถา้จ านวนทีค่มับงัทีส่ะสมไวย้งัไม่ถงึจ านวนหรอืจุดสัง่การ
ผลติกไ็ม่สามารถน าไปสัง่การผลติได ้แต่เมื่อใดกต็ามเมื่อมาดงึงานแล้ว
น าคมับงัไปสะสมจนครบตามจ านวนทีก่ าหนดจะตอ้งรวบคมับงั เพื่อไป
สัง่การผลิตทนัทีและกระบวนการถดัไปนัน้ก็จะรบัทราบทนัทีหลงัจาก
การน าคมับงัไปใส่ทีร่างจดัล าดบัการผลติ เมื่อผลติเสรจ็ตอ้งน าคมับงัใส่
ไปกับชิ้นงานด้วย เช่น กล่องจัดเก็บชิ้นงาน จุดสัง่การผลิตต่าง ๆ 
เพื่อให้ระบบคมับงัสามารถใช้งานได้ จากนัน้จะมีการอบรมพนักงาน
ผูป้ฏบิตังิานในการใชร้ะบบคมับงั อย่างถูกตอ้งและเขา้ใจในระบบคมับงั  

3.2 ผลการปรบัปรงุกระบวนการอบชุบแขง็ 
 เมื่อปรบัเปลี่ยนวธิีการผลติ จากเดมิที่ใช้การสัง่การผลติโดยเขยีน
แผนการผลติทีบ่อรด์สัง่การผลติ ปรบัเปลีย่นมาใชร้ะบบคมับงัในการสัง่
การผลติ ซึ่งจากการเก็บขอ้มูลจะเหน็ว่าหลงัการปรบัปรุงสายการผลิต
จากการเก็บขอ้มูล 22 วนั พบว่ากระบวนการชุบแขง็ก่อนการปรบัปรุง
จดัเกบ็ชิน้งานหลงัชุบแขง็เกนิความตอ้งการเฉลีย่รอ้ยละ 56.4 หลงัจาก
การปรบัปรุงจัดเก็บเกินเฉลี่ยร้อยละ 9.6 ลดลงจากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 
46.8 รปูที ่12 และ ตารางที ่1 

รปูที ่12 ปรมิาณการจดัเกบ็ชิน้งานชุบแขง็ (หลงัปรบัปรุง) 

KANBAN CALCULATION

Assembling Shopping

PI

1
23

4 5
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การจดัเกบ็ชิน้งาน เป้าหมาย ก่อน หลงั ผลต่าง 

เปอรเ์ซน็ต ์ 100% 156.4% 109.6% 46.8% 

ตารางที ่1 เปอรเ์ซน็ต์การจดัเกบ็ชิน้งานชุบแขง็ (หลงัปรบัปรุง) 

3.3 ผลการปรบัปรงุกระบวนการกลึง 
 หลงัจากท าการปรบัปรุงกระบวนการกลงึชิน้งาน ก่อนหน้านี้จดัเก็บ
ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ ท าการปรบัปรุงโดยใช้ระบบคมับงัเข้ามา
ควบคุมการผลิตชื้นงาน จะเห็นว่าหลงัจากการปรบัปรุงสายการผลิต
แกนโชค้โดยใชร้ะบบคมับงัมาท าการควบคุมและสัง่การผลติปรบัวธิกีาร
ท างานของพนักงานใหผ้ลติงานตามคมับงัเท่านัน้ จากการเกบ็ขอ้มลู 22 
วนั พบว่ากระบวนการกลงึก่อนการปรบัปรุงจดัเกบ็ชิน้งานหลงักลงึขาด
ต่อความต้องการและมีการจัดเก็บเฉลี่ยร้อยละ 64.8 หลังจากการ
ปรบัปรุงจดัเก็บเฉลีย่รอ้ยละ 96.4 เพิม่ขึน้จากเดมิเฉลีย่รอ้ยละ 31.6 ดงั
รปูที ่13 และ ตารางที ่2 

รปูที ่13 ปรมิาณการจดัเกบ็ชิน้งานกลงึ (หลงัปรบัปรุง) 

การจดัเกบ็ชิน้งาน เป้าหมาย ก่อน หลงั ผลต่าง 

เปอรเ์ซน็ต ์ 100% 64.8% 96.4% 31.6% 

ตารางที ่2 เปอรเ์ซน็ต์การจดัเกบ็ชิน้งานกลงึ (หลงัปรบัปรุง) 

3.4 ผลการปรบัปรงุกระบวนการงานส าเรจ็รปู 
 หลังจากท าการปรบัปรุงกระบวนการงานส าเร็จรูป ก่อนหน้านี้
จัดเก็บเกินความต้องการ ท าการปรบัปรุงโดยใช้ระบบคมับังเข้ามา
ควบคุมการผลติชื้นงาน พบว่าหลงัจากการปรบัปรุงสายการผลิตแกน
โช้คโดยใช้ระบบคมับังมาท าการควบคุมและสัง่การผลิตปรบัวิธีการ
ท างานของพนักงานใหผ้ลติงานตามคมับงัเท่านัน้ จากการเกบ็ขอ้มลู 22 
วนั พบว่ากระบวนการงานส าเรจ็รปูก่อนการปรบัปรุงจดัเก็บชิน้งานเกนิ
ความต้องการเฉลี่ยรอ้ยละ 75.3 หลงัจากการปรบัปรุงจดัเก็บเกนิเฉลี่ย
รอ้ยละ 4.7 ลดลงจากเดมิเฉลีย่รอ้ยละ 70.6 ดงัรปูที ่14 และ ตารางที ่3 

รปูที ่14 ปรมิาณงานทีจ่ดัเกบ็งานส าเรจ็รปูหลงัปรบัปรุง 

การจดัเกบ็ชิน้งาน เป้าหมาย ก่อน หลงั ผลต่าง 

เปอรเ์ซน็ต ์ 100% 75.3% 4.7% 31.6% 

ตารางที ่3 เปอรเ์ซน็ต์การจดัเกบ็ชิน้งานกลงึ (หลงัปรบัปรุง) 

 ปริมาณหลังจากการปรบัปรุงเปรียบเทียบกับรูปที่ 3 จะเห็นว่า
ปรมิาณลดลงและได้พื้นที่การท างานกลบัมา โดยใช้พื้นที่การท างาน
ลดลง 65 ตารางเมตร เฉลีย่รอ้ยละ 47 ดงัรปูที ่15 

รปูที ่15 ปรมิาณงานทีจ่ดัเกบ็หลงัปรบัปรุง 

4. อภิปรายผล
จากการปรับปรุงมาใช้ระบบคัมบังในการสัง่ผลิต  เพื่อ เพิ่ม

ประสทิธภิาพ ลดเวลาน าและลดปรมิาณการชิน้งานในกระบวนการผลติ
แกนโชค้ พบว่า 

1) ช่วงเวลาน า (Lead time) ของการผลติแกนโช้คหลงัจากการใช้
ระบบคมับงั ท าให้ช่วงเวลาน าลดลง สอดคล้องกบัสมเกียรติ เติมสุข 
[13] ได้ท าการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตเบาะรถยนต์ ซึ่งมี
วตัถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนการผลิตแบบผลกั เป็นการผลิตแบบดึง และ
ก าหนดดัชนีชี้ว ัด ได้แก่ เวลาน า ผลการศึกษาได้เปลี่ ยนการวาง
แผนการผลติเป็นการสัง่ผลติ โดยใชค้มับงั ท าใหเ้วลาน าจากเดมิ 3,575 
นาที ลดเหลือ 1,509 นาที ลดลงเฉลี่ย 57.7 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัท
กรณีศึกษาได้ท าการปรับปรุง โดยจากการปรับปรุงของบริษัท
กรณีศึกษา ได้น าระบบคมับงัเข้ามาใช้ในการสัง่การผลิตในเวลาและ
ปรมิาณที่เหมาะสมกบัความต้องการของลูกคา้ ซึ่งระบบคมับงัสามารถ
ปรบัปรุงและช่วยลดช่วงเวลาน า (Lead Time) ของกระบวนการผลติได้
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อกีด้วย ผลที่ได้ช่วงเวลาน าจากเดิม 54 ชัว่โมง หรอื 3,240 นาท ีหลงั
ปรบัปรุง 31.3 ชัว่โมง หรือ 1,883 นาที ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 42.2 เมื่อ
เปรยีบเทียบผลกับงานวจิัยดังกล่าวและผลของบรษิัทกรณีศึกษานัน้ 
พบว่า หลงัจากการปรบัปรุงช่วงเวลาน าลดลงเฉลี่ยร้อยละ 57.7 และ
บรษิทักรณีศกึลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 42.2 

2) จ านวนชิ้นงานสะสมระหว่างกระบวนการผลิตลดลง
สอดคล้องกบัวฒันชยั ประสงค์ [14] ได้น าระบบการผลติแบบดงึ (Pull 
System) มาเป็นเครื่องมอืในการ ช่วยเพิม่ผลติภาพใหก้บัสายการผลติ
ตวัอย่าง จากการศกึษาขอ้มูลในอดตี พบว่าในสายการผลติขาดระบบ
การสัง่การผลติทีช่ดัเจน การไหลของงานไม่ต่อเนื่อง และมสีนิคา้คงคลงั
สูง ผูว้จิยัได้คน้หาความสูญเปล่าในกระบวนการผลติ โดยใช้แผนภาพ
การไหลของงานและข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการเกิด
ปัญหาโดยประยุกต์ใชร้ะบบคมับงัในการควบคุมวสัดุคงคลงั ผลการวจิยั
ระบบการผลติแบบดงึสามารถเพิม่ผลติภาพการผลติใหก้บักระบวนการ
ผลติเฉลีย่รอ้ยละ 22.2 โดยมกีระบวนการผลติทีไ่หลอยางต่อเนื่อง พืน้ที่
ใชใ้นการผลติลดลง 192.2 ตารางเมตร เฉลีย่รอ้ยละ 33.1 รอบเวลาการ
ผลิตชิ้นงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 14.5 มกีารปฏิบตัิงานที่เป็นมาตรฐาน
และมจี านวนสนิค้าคงคลงัที่เป็นวตัถุดบิระหว่างกระบวนการผลติและ
หลังกระบวนการผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 38.9 สามารถควบคุมระดบั
วสัดุคงคลงัและลดมูลค่าของสนิค้าคงคลงัเฉลี่ยร้อยละ 23.5 โดยจาก
การปรับปรุงของบริษัทกรณีศึกษา ได้ประยุกต์ใช้ระบบคัมบังเข้า
ควบคุมการผลติ การเบกิจ่ายวตัถุดบิ การส่งสญัญาณ เพื่อสัง่การผลติ
ในเวลาและจ านวนทีต่อ้งการ การไหลของวตัถุดบิและชิน้งานไหลอย่าง
ต่อเนื่องและตามเวลาทีก่ าหนด ท าใหช้ิน้งานสะสมระหว่างกระบวนการ
ผลิตลดลงและรุ่นที่ผลิตตรงต่อความต้องการของลูกค้า ผลที่ได้ของ
บรษิัทกรณีศึกษา 1 ) กระบวนการอบชุบแขง็ จากเดิมเก็บเกินความ
ตอ้งการเฉลีย่รอ้ยละ 56.4 หลงัจากการปรบัปรุงจดัเก็บเกนิเฉลี่ยรอ้ยละ 
9.6 ลดลงจากเดมิเฉลีย่รอ้ยละ 46.8 2 ) กระบวนการงานส าเรจ็รูป จาก
เดิมจัดเก็บชิ้นงานเกินความต้องการเฉลี่ยร้อยละ 75.3 หลังจากการ
ปรบัปรุงจดัเก็บเกินเฉลี่ยร้อยละ 4.7 ลดลงจากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 70.6 
การใช้พื้นที่ลดลง 65 ตารางเมตร เฉลี่ยร้อยละ 47 และสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 26.7 เมื่อเปรียบเทียบผลของ
งานวจิยัดงักล่าวและผลของบรษิทักรณีศกึษานัน้ พบว่า หลงัจากการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพเพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 22.2 และบรษิทักรณีศกึษา
เพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 26.7 ชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลติลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 38.9 และบรษิัทกรณีศึกษากระบวนการอบชุบแขง็ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 46.8 งานส าเร็จรูปลดลงเฉลี่ยร้อยละ 70.6 การใช้พื้นที่ลดลง
เฉลีย่รอ้ยละ 192.2 และบรษิทักรณีศกึษาลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 47 

5. สรปุผลการวิจยั
งานวิจัยนี้ ได้เสนอแนวคิดและการปรับปรุงระบบการผลิตใน

สายการผลติแกนโช้ครถยนต์ โดยในการปรบัปรุงไดน้ าระบบคมับงัเขา้
มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการผลิตงานมากเกินความต้องการและไม่ตรงต่อ
ความต้องการของลูกคา้ ซึ่งจากเดมิเป็นการสัง่ผลติแบบเขยีนแผนผลติ 
และท าการปรบัเปลี่ยนมาเป็นการสัง่การผลติโดยใชร้ะบบคมับงั พบว่า
สามารถแกไ้ขปัญหาของบรษิทักรณีศกึษาซึง่เป็นกระบวนการผลติแกน
โช้ครถยนต์ โดยกระบวนการผลิตมปีระสทิธิภาพเพิม่ขึ้นและปรมิาณ
ชิ้นงานสะสมระหว่างกระบวนการผลิตลดลง จึงกล่าวได้ว่าแนวคิดที่
น าเสนอนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใชก้บักระบวนการ
ผลติในลกัษณะเดยีวกนัหรอืกระบวนการผลติทีใ่กลเ้คยีงกนัไดต้่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาตวัแปรทีเ่หมาะสมในการขึน้รูปแคบหมแูบบแท่ง โดยการออกแบบเครือ่งอบขึน้รูปแคบหมแูท่งและ
แม่พมิพ์ขึน้รูปแท่ง โดยเครื่องอบมสีายพานลําเลยีงแม่พมิพ์จากทางเขา้มคีวามยาวของห้องอบ 1,225 มลิลเิมตร ใชฮ้ตีเตอร์ขนาด 4,000 วตัต์ ให้
ความรอ้นไดส้งูถงึ 400 องศาเซลเซยีส มแีมพ่มิพ์แบบร่องกลม 23 ช่อง ต่อ 1 พมิพ์ ตวัแปรในการทดลองมดีงันี้ อบทีอุ่ณหภมูคิวามรอ้น 240 องศา
เซลเซยีส ระยะเวลา 20 นาท ีและอบไล่ความชืน้ที ่80, 90 และ 100 องศาเซลเซยีส ผลการทดลองพบว่า หลงัจากการอบไล่ความชืน้ทีอุ่ณหภมู ิ100 

องศาเซลเซยีส ระยะเวลา 360 นาท ีไดค้่าความชื้น รอ้ยละ 37 แลว้นําไปอบในแม่พมิพ์ทีอุ่ณหภูม ิ240 องศาเซลเซยีส ระยะเวลา 20 นาท ีเพื่อให้
เป็นแคบหมแูบบแท่ง เป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะสมจะส่งผลใหก้ารพองตวัของแคบหมเูพิม่ขึน้ 1 เท่าตวั 

คาํสาํคญั:  แคบหมแูท่ง, แมพ่มิพข์ึน้รปู, ฮตีเตอร ์และ อุณหภมูอิบ 

Abstract 

The purpose of this research is to identify appropriate process parameters of pork crackling sticks’ manufacturing process, 

which consists of a hot oven and mould. The oven uses a conveyer to feed the moulds into a 1225 mm long hot chamber. The heat 

sources were 4,000 watts heaters with a maximum heating temperature of 400 degree Celsius whereas the mould has 23 cylindrical slots 

to form sticks simultaneously. The experimental parameters were a dehumidifying temperature, dehumidifying dwell time, heating 

temperature, and heating dwell time. The experimental results showed that at the dehumidifying temperature of 100 degree Celsius with 

the humidifying dwell time of 360 minutes, a remaining humidity was 37 percentage. Thereafter, if holding the sample in a chamber with 

the heating temperature of 240 degree Celsius for 20 minutes, an inflation of the sample was up to 1 time in compared with a pre-

processed sample. 

Keywords:  Pork snack stick, Forming die, Heater and Baking Temperature 
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1. บทนํา
บทความนี้เป็นคาํแนะนําการจดัรูปแบบและสาระของบทความ โดย

บทความจะต้องประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ตามลําดบั ดงัรายละเอยีดใน
หวัขอ้ต่อไปนี้แคบหมเูป็นอาหารพืน้บา้นทางภาคเหนือทีท่าํจากหนงัหมู
ดว้ยกระบวนการทอดโดยใชน้ํ้ามนั ปัจจุบนัการผลติแคบหมเูชงิพานิชย์
มมีลูค่ามากถงึ 350 บาทต่อกโิลกรมั [1] สอดคลอ้งกบัขอ้มลูความนิยม
เลอืกของฝากจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จะพบว่าแคบหมูนิยม
รบัประทานกนัเป็นอย่างมากซึ่งแคบหมมูกีารจดัลําดบัการบรโิภค จะ
พบว่าแคบหมไูดร้บัความนิยมเป็นลําดบัที ่8 [2] โดยทัว่ไปลกัษณะของ
แคบหมูจะมลีกัษณะทางกายภาพที่งอ บดิ แต่มคีวามโดดเด่นในเรื่อง
ของรสชาตทิัง้ในรปูแบบของอาหารและของทานเล่น ดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 แคบหมทูีม่ขีายในทอ้งตลาด 

ปัจจุบนัในการทดลองทอดจะมน้ํีามนัและไขมนัมากเกนิไป ทําให้
เกดิไขมนัสะสมซึ่งเป็นอนัตรายแก่ร่างกายและตอ้งเปลีย่นน้ํามนัในการ
ทอดแคบหมบู่อยครัง้ทําใหส้ิ้นเปลอืงทรพัยากร เพื่อลดความสิ้นเปลอืง
ของทรพัยากร จงึไดเ้ปลี่ยนกรรมวธิกีระบวนการผลติแคบหมจูากการ
ทอดเป็นการอบด้วยความร้อนโดยการไม่ใช้น้ํามนัมาเกี่ยวข้อง จึงมี
ความน่าสนใจเพราะแคบหมนูัน้เป็นอาหารพืน้เมอืงของภาคเหนือ และ
จากการทีม่นีักท่องเที่ยวชาวไทยไดแ้วะเวยีนมาท่องเทีย่วเป็นจํานวน
มาก ทําให้นักท่องเที่ยวได้มโีอกาสรู้จกัการรบัประทานแคบหมูซึ่งก็
ไดร้บัความนิยมเป็นทีช่ ืน่ชอบในการบรโิภค [3]  

จากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่า ศนันธร พิชัย  [4] ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ เพื่อลดปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์
แคบหมู โดยการนําหนังต้มที่ผ่านการต้มไปอบด้วยตู้อบลมร้อนแบบ
ถาดทีอุ่ณหภมู ิ90 องศาเซนเซยีส นาน 3 ชัว่โมง แลว้นําไปฟองตวัดว้ย
ไมโครเวฟทีก่ําลงัวตัต์ 800 วตัต์ นาน 2 นาท ี ภทัวรา ปฐมรงัษิยงักุล 
[5] ไดศ้กึษาการผลติแคบหมไูรม้นัทอดในเครื่องทอดสุญญากาศ ทําให้
ทอดแคบหมใูหพ้องไดท้ีอุ่ณหภูมติํ่ากว่า 180-200 องศาเซลเซียส เมื่อ
ทอดที่อุณหภูมติํ่าลงจะทําลายวติามนิและสารอาหารน้อยลง และใน
หมอ้ทอดเป็นสุญญากาศจงึมอีอกซเิจนสมัผสัแคบหมูและน้ํามนัน้อย
มาก ดังนัน้จึงเกิดออกซิเดชัน่ของไขมนัและสารก่อมะเร็งน้อยกว่า 

อรทยั บุญทะวงศ ์และคณะ [6] ไดพ้ฒันาแคบหมสูาํเรจ็รปูกึง่ไมโครเวฟ 
ทีส่ามารถทําใหพ้องตวัโดยนําไปอบในเตาไมโครเวฟทีค่วามรอ้น 800-

1,000 วตัต์ เป็นเวลา 1-3 นาท ีโดยลกัษณะคุณภาพของแคบหมูที่ได้
ไม่แตกต่างกบัแคบหมทูี่ใชว้ธิกีารทอดในน้ํามนั ส่วน Tomas Funebo 

and Thomas Ohlsson [7] ไดท้ําการใช้เตาอบไมโครเวฟร่วมกบัระบบ
ลมรอ้นในการลดความชื้นของแอปเป้ิลและเหด็หอม ผลติภณัฑ์ทีไ่ดม้ ี
คุณภาพในด้านสีที่ดีใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สด และสามารถลด
ระยะเวลาในการอบแห้งได้ 50 และ 75% สําหรบัการอบแห้งแอปเป้ิล
และการอบแห้งเห็ดหอม ตามลําดับ เมื่อเทียบกับการอบแห้งด้วย
อากาศร้อนเพียงอย่างเดียว และ Sharma G.P. and Suresh Prasad 

[8] ได้ทําการอบแห้งกระ เทียมโดยใช้การอบแห้งด้วยลมร้อน
เปรียบเทียบกับการอบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟ โดยใช้
พลงังานไมโครเวฟ ขนาด 40 วตัต์ ต่อเนื่องพบว่าการอบแห้งดว้ยลม
รอ้นร่วมกบัไมโครเวฟสามารถลดเวลาในการอบแหง้ลงได ้80 ถงึ 90% 

เมื่อเทียบกบัการอบแห้งด้วยลมร้อนอย่างเดียวและให้คุณภาพของ
ผลติภณัฑห์ลงัการอบแหง้ทีด่กีว่า 
 ดงันัน้งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อผลติภณัฑ์แคบหมูให้มรีูปทรง
แท่งสําหรบัให้รบัประทานในรูปแบบขนมคบเคี้ยวได้ เพื่อปรบัเปลี่ยน
แนวคิดแบบเดิมๆ ของผู้บริโภคแคบหมู โดยการออกแบบและสร้าง
เครื่องอบขึน้รูปแคบหมแูบบแท่ง และแม่พมิพ์ขึน้รูป ซึ่งใชห้ลกัการอบ
แคบหมโูดยใชล้มรอ้น ปราศจากน้ํามนั และปราศจากสารก่อมะเรง็  

2. การออกแบบและการดาํเนินงาน
การดําเนินการออกแบบและสรา้งเครื่องอบขึน้รปูแคบหมแูบบแท่ง

จะต้องทําการศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรอ้นและอุปกรณ์ควบคุม
อุณหภูมิเพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้นัน้มาทําการออกแบบชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วจดัเตรยีมชิ้นส่วนนัน้มาประกอบเขา้กบัวงจรการ
ทาํงานของเครือ่งในขัน้ตอนการสรา้งต่อไป  

2.1 การออกแบบและสร้างเคร่ืองอบขึน้รปูแคบหมแูบบแท่ง 

 การออกแบบเครื่องอบขึ้นรูปแคบหมูแบบแท่งมีส่วนประกอบที่
สําคญัดงัรูปที ่2 ซึ่งประกอบดว้ยโครงสรา้งเครื่อง ห้องอบ ชุดใหค้วาม
ร้อน ชุดสายพานลําเลียง ชุดแม่พมิพ์อบแคบหมู ต้นกําลงัขบัเคลื่อน
สายพานลําเลยีง พดัลมระบายอากาศในห้องอบ และชุดความคุมการ
ทํางาน รูปที่ 3 แสดงเครื่องอบขึ้นรูปแคบหมูแบบแท่งที่ทําการสร้าง 
โดยชิ้นส่วนที่มีการสัมผัสกับอาหารจะทําจากวัสดุฟู้ดเกรด (Food 

Grade) เช่นหอ้งอบ สายพานลาํเลยีง และแมพ่มิพท์าํจากวสัดุเหลก็กลา้
ไรส้นิม ขณะทีก่ารทํางานของเครื่องจะใชฮ้ตีเตอรข์นาด 4,000 วตัต์ ที่
ติดตัง้อยู่ภายในห้องอบในการกระจายความร้อนเข้าสู่แม่พิมพ์และ
ผลติภณัฑซ์ึง่สามารถปรบัอุณหภมูไิดส้งูสุด 400 องศาเซลเซยีส  ระบบ
สายพานลาํเลยีงสามารถปรบัความเรว็ในการเคลื่อนทีไ่ด ้ทาํใหส้ามารถ
กําหนดเวลาในการอบได้อย่างแม่นยํา และสามารถทํางานได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเครื่องอบขึน้รูปแคบหมแูบบแท่งมขีนาดความกวา้ง  832 

ความยาว 2,244 ความสูง 1,453 มลิลเิมตร และมคีวามยาวของหอ้งอบ 
1,225 มลิลเิมตร 
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1 โครงสรา้งเครือ่ง 
2 หอ้งอบ 

3 ชุดใหค้วามรอ้น 

4 ชุดสายพานลาํเลยีง 
5 ชุดแมพ่มิพอ์บแคบหม ู

6 ตน้กาํลงัขบัเคลือ่นสายพานลาํเลยีง 
7 พดัลมระบายอากาศในหอ้งอบ 

8 ชุดความคุมการทาํงาน 

รปูที ่2 การออกแบบเครือ่งอบขึน้รปูแคบหมแูบบแท่ง 

รปูที ่3 เครือ่งอบขึน้รปูแคบหมแูบบแท่ง 

2.2 การออกแบบแม่พิมพอ์บแคบหม ู

 งานวิจัยนี้ต้องการรูปทรงของแท่งแคบหมูทรงกลม ดังนัน้ได้
ออกแบบแม่พมิพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปจะมลีกัษณะเป็นร่องครึ่งกลมวาง
ประกบกนั ที่ประกอบด้วยแม่พิมพ์ด้านบน และล่าง ที่มขีนาดความ
กวา้ง 190 ความยาว 180 ความหนา 9 มลิลเิมตร โดยมรี่องขนาดรศัม ี

5 มลิลิเมตร ความยาว 160 มลิลิเมตร วสัดุทําจากเหล็กกล้าไร้สนิม 

จาํนวนร่อง  23 ช่อง ต่อ 1 พมิพ ์ดงัรปูที ่4 

รปูที ่4 แมพ่มิพอ์บแคบหมแูท่ง 

3. ขัน้ตอนและวิธีการทดสอบ

3.1 การเตรียมวตัถดุอบ 

 นําหนังหมทูีล่า้งทาํความสะอาดไปตม้ในน้ําเดอืน 20 นาท ีจากนัน้
นํามาขูดขนและมันออกแล้วมาหัน่ เป็นเส้นขนาดความกว้าง 5 

มลิลเิมตร ยาว 120 มลิลเิมตร ดงัรปูที ่ 5 

รปูที ่5 การเตรยีมหนงัหม ู

3.2 วิธีการทดสอบ 

 การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกนั ได้แก่การอบเพื่อ
ลดความชืน้ในหนงัหม ูโดยนําหนังหมทูีเ่ตรยีมไว ้มาเรยีงใส่ในแม่พมิพ์
ดงัรูปที ่6 แลว้นําไปอบในเครื่องเพือ่ไล่ความชื้นและวดัค่าความชืน้ของ
หนงัหมหูลงัการอบ ซึง่มอุีณหภมูใินการอบแตกต่างกนั คอื 80, 90 และ 
100 องศาเซลเซียส เวลา 360 นาที จากนัน้นําไปอบให้หนังหมูพอง
กรอบจนเป็นแคบหมูในแม่พมิพ์อกีครัง้ ดงัรูปที่ 7 เพื่อหาขนาดและ
อตัราการพองตวัของหนังหมทูีต่วัแปรเหมาะสมทีสุ่ด ซึ่งตวัแปรในการ
ทดสอบมดีงันี้ 

1. อุณหภมูใินการไล่ความชืน้ที ่80, 90 และ 100 องศาเซลเซยีส
2. อุณหภมูใินการอบ 240 องศาเซลเซยีส และเวลาในการอบที ่

5, 10, 15 และ 20 นาท ีตามลาํดบั

แมพ่มิพด์า้นบน 

แมพ่มิพด์า้นล่าง 
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รปูที ่6 การเรยีงหนงัหมใูนแมพ่มิพ ์

รปูที ่7 การอบดว้ยความรอ้นขัน้ตอนสุดทา้ย 

4. ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ล

4.1 ผลการอบไล่ความช้ืนของหนังหม ู

 รูปที ่8 แสดงอุณหภูมใินการไล่ความชื้นในการอบหนังหมใูนพมิพ์
จํานวน 3 ครัง้ ทีอุ่ณหภูมไิล่ความชื้น 80, 90 และ 100 องศาเซลเซยีส 
ระยะเวลา 360 นาที โดยการทดลองนี้กําหนดความชื้นของหนังหมู
สุดทา้ยที่รอ้ยละ 37 อ้างองิตาม กลุ่มวสิาหกจิชุมชนร้านแคบหมรูนิทร์
ทองคลอง 2 และการอบไล่ความชืน้ทีอุ่ณหภมู ิ110 องศาเซลเซยีส จะ
ทําให้มคีวามชื้นของหนังหมู ร้อยละ 38 เป็นเกณฑ์ในการกําหนดตัว
แปรการทดลองทีอุ่ณหภมูสิงูสุด 100 องศาเซลเซยีส  

รปูที ่ 8  การอบไลค่วามชืน้แต่ละอุณหภมู ิ

กระบวนการไล่ความชื้นของหนังหมูนัน้ จะใช้การถ่ายเท
ความรอ้นจากอากาศไปยงัหนงัหม ูความรอ้นจะไประเหยไอน้ําออกจาก
หนังหมู และใช้ลมเพื่อพัดพาความชื้นของหนังหมูออกทางช่องลม
ด้านหน้าและด้านหลงั ทําให้ความชื้นของหนังหมูที่ใช้ในการอบนัน้
ลดลง 

 จากการทดลองแต่ละตวัแปร พบว่าการอบไล่ความชื้นที่อุณหภูม ิ
80 องศาเซลเซยีส เวลา 360 นาท ีค่าความชื้นของหนังหม ูเฉลีย่อยู่ที่
รอ้ยละ 43 การอบไล่ความชื้นทีอุ่ณหภูม ิ90 องศาเซลเซยีส เวลา 360 

นาที ค่าความชื้นของหนังหมู เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 38 และการอบไล่
ความชื้นที่อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส เวลา 360 นาท ีค่าความชื้น
ของหนงัหม ูเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 37 

 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการอบไล่
ความชืน้ และระยะเวลาในการอบแปรผกผนักนัช่วงหนึ่ง ทีอุ่ณหภูม ิ80 

– 100 องศาเซลเซยีส อย่างไรกต็ามอุณหภูมกิารอบไล่ความชื้นที ่110

องศาเซลเซียส ทําใหค้่าความชื้นของหนังหมเูฉลีย่ไปหยุดที่ประมาณ
รอ้ยละ 38 หมายความว่าการอบไล่ความชื้นมชี่วงอุณหภูมทิีจ่ํากดั ถ้า
มากกว่านัน้จะเป็นการทําให้หนังหมเูขา้สู่สภาวะทําอาหารหรอืการทํา
ใหม้นัสุก 

4.2 การอบให้หนังหมพูองกรอบจนเป็นแคบหม ู

 แสดงอัตราการขยายตัวขนาดของแคบหมูหลังจากการอบไล่
ความชื้นโดยขนาดเริ่มต้นของหนังหมูที่ตดั ความกว้าง 5 มลิลิเมตร 
ความยาว 120 มลิลเิมตร ที่ค่าความชื้นของหนังหมู ร้อยละ 37 โดย
แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา 5, 10, 15 และ 20 นาที และอุณหภูมใินการอบ 

240 องศาเซลเซยีส  
 การขยายตัวของแคบหมูที่ค่าความชื้นของหนังหมู ร้อยละ 37 

อุณหภูมใินการอบที ่240 องศาเซลเซยีส ในช่วงเวลา 5 นาท ีส่งผลทํา
ใหห้นังหมมูขีนาดกวา้ง 5 มลิลเิมตร ยาว 120 มลิลเิมตร,  ในช่วงเวลา 
10 นาที ส่งผลทําให้หนังหมูมีขนาดกว้าง 7 มิลลิเมตร ยาว 123.5 

มลิลเิมตร, ในช่วงเวลา 15 นาท ีส่งผลทําให้หนังหมูมขีนาดกว้าง 9.1 

มลิลเิมตร ยาว 127 มลิลิเมตร และในช่วงเวลา 20 นาที ส่งผลทําให้
หนงัหมมูขีนาดกวา้ง 10 มลิลเิมตร ยาว 130.5 มลิลเิมตร ดงัรปูที ่9 

รปูที ่9 การขยายตวัของแคบหมทูี ่%RH 37 อุณหภมูอิบ 240 องศา
เซลเซยีส 
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 จากการทดลองภายใต้ตวัแปรทีก่ําหนดพบว่า เมือ่อุณหภูมใินการ
อบและระยะเวลาเพิม่มากขึ้น ส่งผลต่อการขยายตวัของแคบหมู และ
การขยายตัวของแคบหมูขึ้นอยู่ก ับค่าความชื้นของหนังหมู โดยค่า
ความชืน้ของหนงัหมทูีร่อ้ยละ 37 การขยายตวัของแคบหมมูากทีสุ่ดอยู่
ทีอุ่ณหภมูอิบ 240 องศาเซลเซยีส เวลา 20 นาท ีขนาดความกวา้งเฉลีย่
อยู่ที ่10 มลิลเิมตร ความยาว 130.5 มลิลเิมตร  

4.3 ผลการเปรียบเทียบเฉดสีลกัษณะทางกายภาพของแคบหมู 

 รปูที ่10 แสดงการนําแคบหมมูาเปรยีบเทยีบกบัแบบประเมนิความ
พงึพอใจ ค่าสทีีน่ิยมในการบรโิภคคอืแคบหมทูีผ่่านการอบไล่ความชื้น
ของหนังหมูอุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 360 นาท ีได้ค่า
ความชื้น ร้อยละ 37 อบหนังหมูให้สุกและพองที่อุณหภูม ิ240 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 20 นาท ีได้คะแนนความพงึพอใจของสแีคบหมู
เฉลีย่ 3.98 และมเีฉดส ีRGB อยู่ทีค่า่ R เท่ากบั 204, ค่า G เท่ากบั 146 

และค่า B เท่ากบั 69 ระดบัสขีองแอลเอบ ีคลัเลอร์ (Lab Color) อยู่ทีค่่า 
L เท่ากบั 64.82, ค่า a เท่ากบั 14.24 และค่า b เท่ากบั 48.37 

ความชืน้ 43 % 

RGB ;  210, 162, 

85 

ความชืน้ 38 % 

RGB ; 243, 205, 

118 

ความชืน้ 37 % 

RGB ;  204, 146, 

69 

รปูที ่10 แสดงการเปรยีบเทยีบสขีองแคบหมหูลงัการอบ 

4.4 ผลการเปรียบเทียบการพองตวัลกัษณะทางกายภาพของ

แคบหมู 

 นําหนังหมขูนาดความหนา 5 มลิลเิมตร มาทําการทอดและอบให้
เป็นแคบหมทูัง้ 2 แบบแล้ว พบว่าแคบหมูจากกระบวนการทอดและ
แคบหมจูากกระบวนการอบมโีครงสรา้งของแคบหมู คอื ลกัษณะโปร่ง
หรือพองภายในแคบหมูเหมือนกันดังรูปที่ 11 โดยแคบหมูที่ผ่าน
กระบวนการทอดมขีนาดการพองตวั 8 มลิลเิมตร หรอืมกีารพองตวัอยู่
ที่ 60% และแคบหมูที่ผ่านกระบวนการอบมีขนาดการพองตัว 10 

มลิลเิมตร หรอืมกีารพองตวัอยู่ที ่100% 

ทอด อบ 240 องศาเซลเซยีส 

รปูที ่11 เปรยีบเทยีบลกัษณะทางกายภาพของแคบหม ู

4.5 วิเคราะหห์าจดุคุ้มทุน 

 อย่างไรกด็กีารตดัสนิใจการลงทุนในตวัเลอืกต่างๆ จาํเป็นอย่างยิง่
สําหรบัการวเิคราะห์หาจุดคุ้มทุน เพื่อเป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ของต้นทุน รายได้ และผลกําไรที่ปริมาณการผลิตต่างๆ จากการ
วิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าค่าใช้จ่ายคงที่ในการสร้างเครื่องอบขึ้นรูป
แคบหมแูบบแท่งรวมทัง้สิน้ 46,183 บาท ค่าใชจ่้ายแปรผนัต่อหน่วย ค่า
ไฟฟ้า 60 บาท ค่าหนังหม ู1 กโิลกรมั ราคา 60 บาทต่อกโิลกรมั ค่าน้ํา 
10 บาทต่อวนั เครื่องปรุง 20 บาท ค่าแรง 100 บาทต่อกโิลกรมั และอื่น 
ๆ 5 บาท ราคาขาย 250 บาท อตัราการผลติหนังหม ู5 กโิลกรมัต่อวนั 

ซ่ึงสามารถคํานวณจุดคุมทุนไดดังสมการตอไปนี้ 

N* = F
p-v

(1) 

เมือ่ F  =  ตน้ทุนคงที ่ 
v  =  ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วย 

N*=  จาํนวนผลติทีจุ่ดคุม้ทุน 

p  =  ราคาขายต่อหน่วย 

จากสมการในขา้งตน้ สามารถแทนค่าไดด้งันี้ 

N* = 46,183
350-255

= 486.13  กโิลกรมั
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 จากการคาํนวณจุดคุม้ทุนพบว่าตอ้งมปีรมิาณการผลติอย่างน้อย 
486.13 กโิลกรมั จงึจะคนืทุน หรอืใชเ้วลาในการผลติโดยประมาณ 97 

วนั 

5. สรปุผลการทดลอง
การออกแบบละสรา้งเครือ่งอบขึน้รปูแคบหมแูบบแท่ง ไดเ้ครือ่งอบ

ขึน้รปูแคบหมแูบบแท่งมขีนาดความกวา้ง  832 ความยาว 2,244 ความ
สูง1,453 มลิลเิมตร และมคีวามยาวของหอ้งอบ 1225 มลิลเิมตร มฮีตี
เตอรข์นาด 4000 วตัต์ ใหค้วามรอ้นไดสู้งถงึ 400 องศาเซลเซยีส และมี
แมพ่มิพแ์บบร่องกลม 23 ช่อง ต่อ 1 พมิพ ์ 
  การอบไล่ความชื้นที่อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซยีส ระยะเวลา 360 

นาท ีไดค้่าความชื้น รอ้ยละ 37 จากนัน้นําไปอบในแม่พมิพ์ทีอุ่ณหภูม ิ
240 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 20 นาท ีเพื่อให้เป็นแคบหมูแบบแท่ง 
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจะส่งผลให้การพองตวัของแคบหมูเพิม่ขึ้น 1 

เท่าตวั  
  ต้นทนในการสร้างเครื่องอบขึ้นรูปแคบหมูแบบแท่งรวมทัง้สิ้น 
46,183 บาท ตน้ทุนแปรผนัในการผลติ 255 บาทต่อหนงัหม ู1 กโิลกรมั 
และราคาขาย 250 บาท มจุีดคุ้มทุนที่ 486.13 กโิลกรมั จึงจะคืนทุน 
หรอืใชเ้วลาในการผลติโดยประมาณ 97 วนั 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี|มวีตัถุประสงคเ์พื;อศกึษาการกําจดัสารเคมตีกคา้งบนถั ;วแระญี;ปุ่ นดว้ยเทคนิคนํ|าที;กระตุน้ดว้ยพลาสมา (Plasma Activated 

Water) แบบ Corona Discharge โดยประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองด้วยวธิพีื|นผวิตอบสนอง (Response surface) แบบบ็อกซ์-เบห์นเคน 
(Box-Behnken Design) เพื;อกาํหนดเงื;อนไขของการทดลอง โดยมปัีจจยัที;ทาํการศกึษา 2 ปัจจยั ดงันี| 1) เวลาดสิชารจ์ และ 2) เวลาในการแชถ่ั ;วแระ
ญี;ปุ่ นในนํ|ากระตุน้ดว้ยพลาสมา และมผีลตอบ คอื ปรมิาณการลดลงของสารกําจดัโรคพชืทั |ง Azoxystrobin และ Pyridaben ในการวเิคราะหจ์ะใช้
เครื;อง Liquid Chromatograph Mass Spectrometer (LC-MS/MS) ซึ;งผลการศกึษาพบว่าปัจจยัที;เหมาะสมต่อการกําจดัสารเคมตีกคา้งบนถั ;วแระ
ญี;ปุ่ นดว้ยเทคนิคนํ|ากระตุน้ดว้ยพลาสมา คอื การใชเ้วลาดสิชารจ์ 20 นาท ีและเวลาในการแชถ่ั ;วแระญี;ปุ่ น 3 นาท ีซึ;งทาํใหเ้กดิปรมิาณอนุมลูอสิระไฮ
ดรอกซลิที;มคีวามเขม้ขน้20 ppm และ สามารถลา้งสาร Azoxystrobin และ Pyridaben ไดถ้งึ 75.81% และ 51.46% ตามลําดบั หรอืกล่าวไดว้่า ถั ;ว
แระญี;ปุ่ นที;ผ่านการลา้งดว้ยนํ|ากระตุ้นดว้ยพลาสมามสีารเคมตีกคา้งเหลอืเพยีง 1.26 ppm และ 1.27 ppm ตามลําดบั ซึ;งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ผลติภณัฑเ์กษตรและอาหารนานาชาต ินอกจากนี|ยงัพบว่า นํ|ากระตุน้ดว้ยพลาสมาไม่มผีลอย่างมนีัยสําคญัต่อคุณสมบตัทิั |งทางกายภาพและทาง
ประสาทสมัผสัของถั ;วแระญี;ปุ่ น   
คาํสาํคญั: นํbากระตุ้นด้วยพลาสมา, การออกแบบการทดลองด้วยวิธีพืbนผิวตอบสนอง, ถั lวแระญีlปุ่ น 

Abstract 
This paper is aimed to investigate pesticide residue removal on Green Soybean using Plasma Activated Water (PAW) 

Technique, Corona Discharge Type. The design of experimental (DOE) by response surface method (RSM), Box-Behenken Design, have 
been applied in order to constructing the experimental and exploring the optimum process parameters in PAW technique. Such a process 
parameter consisted of discharging time and soaking time for Green Soybean in PAW. There are also two response parameters, the 
reduced amount of fungicide (Azoxystrobin) and mite control (Pyridaben) which calculated by Liquid Chromatograph Mass Spectrometer 
(LC-MS / MS). The results revealed that the maximum amount of hydroxyl radical have been accomplished by setting discharging and 
soaking time 20 minutes and 3 minutes respectively. In particular, maximum amount of hydroxyl radical allowed reduction of Azoxystrobin 
and Pyridaben amount to 75.81% and 51.46% and led to pesticide residue 1.26 ppm and 1.27 ppm respectively on Green Soybean. In 
addition, it was founded that PAW induced pesticide residue on Green Soybean satisfy the international CODEX standard requirement, 
Maximum Residue Limits. Finally, there are not significantly evidence on the difference, sensory and physical investigation, between 
control and PAW samples.    
Keywords:  Plasma Activated Water, Response Surface Method, Green Soybean. 
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1. บทนํา
แนวโน้มการเพิ;มขึ|นของประชากรอยา่งต่อเนื;องทาํใหป้รมิาณความ

ตอ้งการบรโิภคอาหารเพิ;มขึ|นดว้ยเช่นกนั ซึ;งทําใหเ้กษตรกรตอ้งมกีาร
ปรบัตวัเพื;อเพิ;มปรมิาณผลผลติทางการเกษตร โดยใชว้ธิกีารใชส้ารเคมี
กําจดัโรคพชืและศตัรูพชื ซึ;งส่งเสยีต่อความปลอดภยัทางด้านอาหาร 
(Food Safety) ถั ;วแระญี;ปุ่ นกเ็ป็นหนึ;งในผลผลติทางการเกษตรส่งออก
ที;สาํคญัของไทย จากขอ้มลูของบรษิทัเอกชนแหง่หนึ;งที;ทาํธุรกจิสง่ออก
ถั ;วแระญี;ปุ่ นพบว่า จํานวนถั ;วแระญี;ปุ่ นที;มีสารเคมีทางการเกษตร
ตกคา้งเกนิคา่มาตรฐานอาหารนานาชาต ิเพิ;มขึ|นอยา่งต่อเนื;อง ดงัแสดง
ในตารางที; 1  

ตารางที; 1 จาํนวนตวัอยา่งถั ;วแระที;สุม่ตรวจสารเคมตีกคา้งในปี 2559-
2562 

ปี 
จาํนวนตวัอยา่ง (ครั |ง) คดิเป็น

รอ้ยละ 
นํ|าหนกั 
(Kg) ทั |งหมด ที;พบสารเกนิ 

2559 2458 1 0.04 5,000 
 2560 3432 8 0.23 40,000 
2561 4118 163 3.96 815,000 
2562 3798 61 1.61 305,000 

 ในปัจจุบนัมกีารกําจดัสารเคมตีกคา้งในพชืผกัผลไมก้่อนที;จะนํามา
รบัประทานหลากหลายวธิ ีอาทเิช่น การแช่ในนํ|า การแช่นํ|าเกลอื การ
แช่ด่างทับทิม การแช่นํ| าส้มสายชู และการอาบโอโซน เป็นต้น[5] 
อยา่งไรกด็วีธิกีารขา้งตน้ลว้นแต่ ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแชผ่กัและ
ผลไม้ รวมถึงยงัไม่สามารถกําจัดสารเคมีตกค้างให้ผ่านมาตรฐาน
อาหารนานาชาตไิด ้เทคโนโลยพีลาสมาถอืเป็นหนึ;งในเทคโนโลยแีนว
หน้าที;มีการนําไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั |ง
อุตสาหกรรมอาหาร โดยที;งานวจิยัในอดตีที;ผ่านมาพบว่าอนุมูลอสิระ 
(free radical) ในพลาสมาสามารถเร่งการเติบโตของพืช กําจัดทั |ง
สารเคมีตกค้างและเชื|อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ที;ผิวของผลผลิตทาง
การเกษตรได้[3] โดยที;ไม่มผีลขา้งเคยีงต่อคุณสมบตัทิั |งทางกายภาพ
และทางเคม ีนอกจากนี|อนุมูลอสิระดงักล่าวยงัช่วยยดือายุผลผลติทาง
การเกษตรได้อีกด้วย ดังนั |นบทความฉบับนี|จึงมุ่งเน้นการสร้างนํ| า
กระตุน้ดว้ยพลาสมาเพื;อใชใ้นการกาํจดัสารเคมตีกคา้งบนผวิของถั ;วแระ
ญี;ปุ่ น โดยใชห้ลกัการการออกแบบการทดลองแบบพื|นผวิผลตอบ มา
ชว่ยในการหาคา่ตวัแปรของกระบวนการสรา้งนํ|ากระตุน้ดว้ยพลาสมาที;
เหมาะสมที;สุด และวิเคราะห์หาปริมาณอนุมูลอิสระสูงสุดที;สร้างได้ 
ตลอดจนศกึษาผลกระทบต่อปรมิาณสารเคมตีกคา้งบนผวิของถั ;วแระ
ญี;ปุ่ นดว้ย 

2. วิธีการดาํเนินงานวิจยั
งานวจิยันี|ทําการศกึษาปัจจยัที;เหมาะสมในการลดปรมิาณสารเคมี

ตกค้างด้วยเทคนิคนํ|ากระตุ้นด้วยพลาสมา ซึ;งจะใช้หลกัการของการ
ออกแบบการทดลอง (Design of experiment) โดยทาํการศกึษาทั |งหมด 
2 ปัจจยั คอื เวลาในการดสิชารจ์  และเวลาในการแช่ และผลตอบ คอื 
ปรมิาณการลดลงของสารเคมดีว้ยเทคนิคนํ|ากระตุน้ดว้ยพลาสมา โดย
จะมุง่เน้นไปที;การศกึษาสาร Azoxystrobin และ Pyridaben สารป้องกนั
กําจดัโรคพชื อกีทั |งยงัเป็นสารกําจดัแมลงและไรศตัรพูชื สามารถทาํให้
เกดิอนัตรายต่อคนได ้ 

2.1 การออกแบบการทดลอง 
 งานวจิยันี|เลอืกใชก้ารรออกแบบการทดลองเป็นแบบแฟคทอเรยีล
เตม็จํานวน (3k) ซึ;งเป็นการทดลองเพื;อคดักรองปัจจยัที;มนีัยสาํคญัต่อ
การทดลอง[2] โดยกําหนดใหม้ปัีจจยัที;ศกึษา 2 ปัจจยั แต่ละปัจจยัม ี3 
ระดบั และทาํการทดลอง 3 ซํ|า รวมการทดลองทั |งสิ|น 32 x 3 = 27 การ
ทดลอง สรา้งตารางการออกแบบการทดลองจากโปรแกรมมนิิแทป 18 
ปัจจยัที;ศกึษาและระดบัของปัจจยัที;ศกึษานั |น ผูว้จิยัไดท้ําการสอบถาม
จากวศิวกรผูช้ํานาญการประจําเครื;องและทําการศกึษาทฤษฎแีละการ
ทบทวนวรรณกรรมซึ;งปัจจยัที;ศึกษา ได้แก่ ปัจจยั (A) เวลาในการ
ดสิชารจ์ที;ระดบัตํ;า 10 นาท ีระดบักลาง 20 นาท ีและระดบัสงู 30 นาท ี
(B) เวลาในการแชท่ี;ระดบัตํ;า 3 นาท ีระดบักลาง 4 นาท ีและระดบัสงู 5 
นาท ีโดยผลต่อตวัแปรตอบสนองนี| คอืปรมิาณความเขม้ขน้ของสารเคมี
ตกคา้งบนถั ;วแระญี;ปุ่ นที;ลดลงหลงัการใชพ้ลาสมา 

2.2 การเตรียมการทดลอง 
 การเตรยีมนํ|ากระตุ้นด้วยพลาสมา โดยใช้เครื;องกําเนินพลาสมา
แบบโคโรนาดสิชารจ์ ปรมิาตรนํ|า 5 ลติรต่อ 1 การทดลอง ชนิดของนํ|า
ที;นํามาใชส้รา้งนํ|าพลาสมาคอืนํ|าปราศจากไอออน (Deionized water) 
และอตัราส่วนของนํ|าพลาสมาต่อ นํ|าหนักของถั ;วแระ เป็น 25:1 ซึ;งใช้
อากาศและกระแสไฟในการสร้างนํ|าที;กระตุ้นด้วยพลาสมา โดยวดั
ปรมิาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดด์ว้ยชุดทดสอบเปอร์
ออกไซด์ (Peroxide Test Strip) และถั ;วแระญี;ปุ่ น เ ป็นของบริษัท
กรณีศกึษา จากแปลงทดลองของแผนกวจิยัและพฒันาทางการเกษตร 
และเกบ็ตวัอยา่งถั ;วแระญี;ปุ่ น 2 วนั หลงัการฉีดพน่ โดยเลอืกใชส้ารเคมี
ตามการใช้งานของเกษตรกรที;พบสารเคมีเกินค่าที;กําหนด คือ 
Azoxystrobin เป็นสารป้องกนักําจดัโรคพชืชนิดดูดซมึใชไ้ดก้บัพชืผกั
และไมผ้ลหลายชนิด ออกฤทธิ ¡กวา้งขวางทั |งป้องกนัและกําจดัอย่างมี
ประสทิธภิาพ ยบัยั |งเชื|อราไดทุ้กระยะ ใชไ้ดใ้นหลายพชื ทนการชะลา้ง
ของฝน คงประสทิธภิาพไดน้าน สตูรทางเคม ีคอื C12H17N3O5 [13] และ 
Pyridaben เป็นสารกาํจดัแมลงและไรศตัรพูชื ออกฤทธิ ¡ไดย้าวนาน ออก
ฤทธิ ¡กําจดัไดอ้ย่างรวดเรว็ ใชก้ําจดัไรชนิดต่างๆ ชนิดสมัผสัและดูดซมึ 
สตูรทางเคม ีคอื C19H25ClN2OS [10] ปรมิาณถั ;วแระญี;ปุ่ นที;นํามาใชใ้น
การทดลองขนาด 200 กรมัต่อ 1 การทดลอง 

2.3 การทาํการทดลอง  
งานวจิยันี|จะวดัอนุมลูอสิระไฮดรอกซลิผา่นไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์

ดว้ยกระดาษทดสอบเปอร์ออกไซด์ (Peroxide Test Strip) ในช่วง 0 -
100 ppm ดงัรูปที; 1 และนําถั ;วแระญี;ปุ่ นที;ได้จากการทดลองฉีดพ่น
สารเคมี Azoxystrobin และ Pyridaben มาวิเคราะห์ตัวอย่างเพื;อหา
ความเข้มข้นของสารเคมีตั |งต้น แล้วนําไปแช่ในนํ| าที;กระตุ้นด้วย
พลาสมาเพื;อกําจดัสารเคมตีกคา้ง เพื;อทําการตรวจหาปรมิาณสารเคมี
ตกค้างของถั ;วแระญี;ปุ่ น โดยจะตรวจหาปริมาณสารเคมีทั |งหมดบน 
ถั ;วแระญี;ปุ่ น ก่อนการวเิคราะห์ตวัอย่าง จะต้องทําการเตรยีมตวัอย่าง
เพื;อแยกสารที;สนใจออกจากสารรบกวน ทําใหค้วามเขม้ขน้ที;วเิคราะห ์
มาจากสารที;สนใจเท่านั |น ทาํการสกดั ตามวธิขีอง QuEChERS AOAC 
[13] รวมถึงศึกษาลักษณะทั ;วไปของถั ;วแระญี;ปุ่ นหลังจากผ่าน
กระบวนการแช่นํ|าที;กระตุ้นด้วยพลาสมา โดยจะทําการเปรยีบเทยีบ
ระหวา่งตวัอยา่งถั ;วแระญี;ปุ่ นควบคุม และถั ;วแระญี;ปุ่ นที;ผา่นการแช่ดว้ย
นํ|ากระตุน้ดว้ยพลาสมา 
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รปูที; 1 การทดสอบเปอรอ์อกไซด ์(Peroxide Test Strip) 

2.4 การวิเคราะหข้์อมลูเชิงสถิติ 
โดยป้อนขอ้มลูลงในโปรแกรมมนิิแทป 19 เพื;อวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิ

ซึ;งตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบจาํลองเพื;อดคูวามเหมาะสมของ
ขอ้มูล ทดสอบสมัประสทิธิ ¡ของการตดัสนิใจ (R-square) และวเิคราะห์
ความแปรปรวนซึ;งสามารถอา่นคา่จาก P-Value หากมคีา่น้อยกวา่ 0.05 
สามารถสรุปไดว้่าค่าความแตกต่างของความแปรปรวนมนียัสาํคญัทาง
สถิติ[4] สุดท้ายวิเคราะห์หาค่าปัจจัยที;เหมาะสม โดยใช้ฟังก์ชั ;น 
Response Optimizer 

2.5 การวิเคราะหส์มบติัทางกายภาพของถั lวแระญีlปุ่ น 
 ศกึษาลกัษณะทั ;วไปของถั ;วแระญี;ปุ่ นหลงัจากผ่านกระบวนการแช่
นํ|าที;กระตุน้ดว้ยพลาสมา โดยจะทาํการเปรยีบเทยีบระหวา่งตวัอยา่งถั ;ว
แระญี;ปุ่ นควบคุม และถั ;วแระญี;ปุ่ นที;ผ่านการแช่ด้วยนํ|ากระตุ้นด้วย
พลาสมา ภายใตก้ระบวนการผลติที;สภาวะเดยีวกนัมาทําการวเิคราะห์
สมบตัทิางกายภาพของถั ;วแระญี;ปุ่ น การประเมนิคุณภาพอาหารทาง
ประสาทสมัผสัทดสอบโดยผูท้ี;ผ่านการคดัเลอืกผูท้ดสอบที;ผ่านเกณฑ ์
มาจากกลุ่มใหญ่ที;มสีุขภาพด ีไม่มโีรคประจําตวั ไม่มโีรคตดิต่อ มเีวลา
ผกัผ่อนเพยีงพอ[1] จํานวนผู้ทดสอบสมบตัิทางกายภาพของถั ;วแระ
ญี;ปุ่ น รวม 15 ราย 

3. ผลการวิจยั

3.1 การกระจายตวัของข้อมลู 
 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง เป็นการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของขอ้มูลหรอืค่าของผล
ตอบที;ไดจ้ากการทดลอง โดยสามารถวเิคราะหข์อ้มลูของการทดลองได ้
จากรปูที; 2 และ 3 พบว่า ขอ้มลูมกีารกระจายตวัแบบปกตขิอง สะทอ้น
ให้เหน็ว่า ลําดบัการทดลอง ค่าการทํานาย และการกระจายตวัแบบ
อสิระ ซึ;งไม่มรีูปแบบหรอืแนวโน้มที;แน่นอน จงึสามารถนําแบบจําลอง
ไปใชง้านได ้
 

 
รปูที; 2 กราฟสว่นตกคา้งปรมิาณการลดลงของ Azoxystrobin 

 
รปูที; 3 กราฟสว่นตกคา้งปรมิาณการลดลงของ Pyridabem 

3.2 การวิเคราะหพื์bนผิวผลตอบ 
 การสร้างพื|นผิวตอบ เป็นการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้นที;
เหมาะสม ซึ;งจะสามารถพยากรณ์หาคา่ของตวัแปรตามที;ดทีี;สดุได ้รปูที; 
4 โครงร่างของปริมาณการลดลงของ Azoxystrobin ระหว่างเวลา
ดสิชารจ์และเวลาในการแช ่พบวา่เวลาดสิชารจ์ในชว่ง 17-23 นาท ีและ
เวลาในการแช่ ในช่วง 3-3.3 นาท ีจะทําใหม้ปีรมิาณการลดลงของสาร 
Azoxystrobin ไดม้ากกว่า 76% และรปูที; 5 สาร Pyridaben หว่างเวลา
ดสิชาร์จ และเวลาในการแช่ พบว่า เวลาดสิชาร์จในช่วง 18-22 นาท ี
และเวลาในการแช่ ในช่วง 3-3.2 นาท ีจะสามารถทําให้ปรมิาณการ
ลดลงของสาร Pyridaben ไดม้ากกวา่ 51% 
 

 
รปูที; 4 กราฟพื|นผวิตอบสนองของ Azoxystrobin 

 

 
รปูที; 5 กราฟพื|นผวิตอบสนองของ Pyridaben 

3.3 การหาค่าตวัแปรทีlเหมาะสมทีlสดุ 
 การหาค่าที;เหมาะสมที;สุดของปัจจยัที;มผีลกระทบต่อผลตอบดว้ย
ฟังก์ชนั Respond Optimizer โดยจะกําหนดค่าเป้าหมาย (Goal) ของ
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ทั |ง 2 ผลตอบ เป็นคา่ที;เป้าหมาย (Target) [8] ซึ;งการกาํหนดคา่ผลตอบ
เพื;อหาค่าปัจจยัที;เหมาะสมที;สุดที;มผีลกระทบต่อปรมิาณการลดลงของ
สาร Azoxystrobin จะกําหนดค่าผลตอบเป้าหมายเท่ากบั 80%  และ 
Pyridaben จะกําหนดค่าผลตอบเป้าหมายเท่ากบั 60% ซึ;งผลของการ
วเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า ค่าที;เหมาะสมที;สุดคอื เวลาดสิชารจ์ 20 นาท ี
และ เวลาในการแช่ 3 นาท ีตามลําดบั โดยจะทําให้ปรมิาณสารเคมี
ต ก ค้ า ง ล ด ล ง ไ ด้ ถึ ง  51% แ ล ะ  75% สํ า ห รับ  Pyridaben แ ล ะ 
Azoxystrobin ตามลาํดบั ซึ;งมคีา่ ความพงึพอใจเฉลี;ยที; 74% ดงัตาราง
ที; 2 และรปูที; 6 

 
รปูที; 6 คา่พารามเิตอรท์ี;เหมาะสมของปัจจยัที;สง่ผลกระทบต่อปรมิาณ
การลดลงของ Azoxystrobin และ Pyridaben 

ตารางที; 2 แสดงเงื;อนไขที;เหมาะสมจาก Response Optimizer 

Response Goal Lower Target Upper Weight 
Azoxystrobin Target 60 80 90 1 

Pyridaben Target 30 60 70 1 
Discharge Time = 20, Treatment Time = 3 

 

3.4 การตรวจสอบผลการของตวัแปรทีlเหมาะสมทีlสดุโดยเทียบกบั
ผลการทดลองจริง  
 ในการทดลองเพื;อยนืยนัผลการทดลองของปรมิาณการลดลงของ
ทั |งสองสาร ทําการทดลองทั |งหมด 3 ชุดการทดลอง โดยจะทําการ
วเิคราะห ์One-Sample T-test เพื;อเปรยีบเทยีบคา่เฉลี;ยจากการทดลอง
ยืนยันผลกับค่าที;ได้จากการหาค่าที;เหมาะสมที;สุดของปัจจัยที;มี
ผลกระทบต่อปรมิาณการลดลงของทั |งสองสาร พบว่าที;ระดบันัยสาํคญั 

α = 0.05 ค่า P-value มีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าการทดลอง
ยนืยนัผลกบัค่าที;ได้จากการทํานายผลไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญั ดงันั |นเงื;อนไขที;เหมาะสมในการกําจดัสารเคมตีกคา้งบนถั ;ว
แระญี;ปุ่ น คอื เวลาดสิชารจ์ 20 นาท ีและ เวลาในการแช ่3 นาท ีซึ;งทาํ
ให้ได้ค่าปรมิาณความเข้มข้นของสาร Azoxystrobin ที;ลดลง เท่ากบั 
75.81% ดงัตารางที; 3 และค่าปรมิาณความเขม้ขน้ของสาร Pyridaben 
ที;ลดลง เทา่กบั 51.46% ดงัตารางที; 4 

ตารางที; 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี;ยจากการทดลองยืนยันผลของ
ปรมิาณการลงลงของสาร Azoxystrobin 

One-Sample T: Azoxystrobin 

Test of µ = 76 vs ≠ 76 

76% CI for difference : (74.72, 76.89) 
Variable N Mean StDev T-Value P-Value 

Azoxystrobin 3 75.81 1.139 0.26 0.398 

ตารางที; 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี;ยจากการทดลองยืนยันผลของ
ปรมิาณการลงลงของสาร Pyridaben 

One-Sample T: Pyridaben  

Test of µ = 51 vs ≠ 51 

51% CI for difference : (51.09, 1.84) 
Variable N Mean StDev T-Value P-Value 

Pyridaben 3 51.46 0.768 0.40 0.119 

 
3.5 การวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างเทียบกับมาตรฐาน
อาหารนานาชาติ 
 จากผลการทดลองขา้งตน้ เมื;อนํามาคาํนวณหาปรมิาณสารเคมทีั |ง
สองชนิดที;ตกคา้งเหลอือยู่บนผวิของถั ;วแระญี;ปุ่ น หลงัจากแช่ด้วยนํ|า
กระตุ้นดว้ยพลาสมา พบว่า ค่าเฉลี;ยปรมิาณสาร Azoxystrobin เหลอื
ตกค้างอยู่เพียง 1.26 ppm ซึ;งมาตรฐานกําหนดไว้ว่าจะต้องมีสาร 
Azoxystrobin ตกค้างอยู่ไม่เกิน 5 ppm ในขณะที;มี สาร Pyridaben
เหลือตกค้างอยู่เพยีง 1.27 ppm โดยที;มาตรฐานกําหนดให้ไม่เกิน 2 
ppm จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า นํ|ากระตุ้นด้วยพลาสมามี
ประสทิธภิาพที;สามารถกาํจดัสารเคม ีทั |ง Azoxystrobin และ Pyridaben 
ที;ตกคา้งอยู่บนผวิของถั ;วแระญี;ปุ่ น ไดผ้่านมาตรฐานอาหารนานาชาต ิ
ดงัแสดงใหต้ารางที; 5 

ตารางที; 5 เปรยีบเทยีบปรมิาณสารเคมตีกคา้งในถั ;วแระญี;ปุ่ น เมื;อแช่
ในนํ|าที;กระตุน้ดว้ยพลาสมา 

ประเภท
สารเคมี 
(ppm) 

MRLs 
(ppm) 

ค่าเฉลีlย (ppm) 
ประสิทธิภาพ 

การกาํจดั ชดุ
ควบคมุ 

หลงั 
แช่ PAW 

Azoxystrobin 5 5.226 1.26 75.81% 
Pyridaben 2 2.590 1.27 51.46% 

3.6 การวิเคราะหค์ณุสมบติัทางกายภาพและประสาทสมัผสั 
 จากการวเิคราะหส์มบตัทิางกายภาพของถั ;วแระญี;ปุ่ น โดยการนํา
ตวัอย่างถั ;วแระญี;ปุ่ นชุดควบคุมที;ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ และถั ;วแระ
ญี;ปุ่ นที;ผ่านการแช่ด้วยนํ|ากระตุ้นด้วยพลาสมา มาเปรียบเทียบกัน 
พบว่า ทั |ง ค่าเฉลี;ยของสี กลิ;น เนื|อสมัผสั รสชาติ และลกัษณะทาง
กายภาพของถั ;วแระญี;ปุ่ น ชุดควบคุมไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคญักบักบัถั ;วแระญี;ปุ่ นจากการแช่ด้วยนํ|ากระตุ้นด้วยพลาสมา 
ดงันั |นจงึสามารถสรุปได้ว่า นํ|ากระตุ้นด้วยพลาสมามศีกัยภาพในการ
กําจดัสารเคมตีกคา้งทั |ง Azoxystrobin และ Pyridaben ในถั ;วแระญี;ปุ่ น 
โดยที;ไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบตัิทั |งทางกายภาพและทางประสาท
สมัผสั ดงัแสดงในตารางที; 6-10 และรปูที; 7  

ตารางที; 6 ผลการวเิคราะหส์ขีองถั ;วแระญี;ปุ่ น 

Two-Sample T-Test and CI : Color 

Difference = μ (Control) - μ (sample), N = 15 
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Variable 95% CI for 
difference 

T-Value DF P-Value 

Control (-0.165, 0.299) 0.59 25 0.559 

Sample 1 (-0.165, 0.299) 0.59 25 0.559 

Sample 2 (-0.165, 0.299) 0.59 25 0.559 
Sample 3 (-0.165, 0.299) 0.59 25 0.559 

ตารางที; 7 ผลการวเิคราะหก์ลิ;นของถั ;วแระญี;ปุ่ น 

Two-Sample T-Test and CI : Odor 

Difference = μ (Control) - μ (sample) , N = 15 
Variable 95% CI for 

difference 
T-Value DF P-Value 

Control (-0.310, 0.310) 0.000 28 1.000 

Sample 1 (-0.197, 0.394) 1.06 23 0.301 
Sample 2 (-0.194, 0.460) 0.84 27 0.410 

Sample 3 (-0.221, 0.355) 0.48 27 0.638 

ตารางที; 8 ผลการวเิคราะหเ์นื|อสมัผสัของถั ;วแระญี;ปุ่ น 

Two-Sample T-Test and CI : Texture 

Difference = μ (Control) - μ (sample), N = 15 

Variable 95% CI for 
difference 

T-Value DF P-Value 

Control (-0.263, 0.263) 0.000 28 1.000 

Sample 1 (-0.263, 0.263) 0.000 28 1.000 

Sample 2 (-0.263, 0.263) 0.000 28 1.000 

Sample 3 (-0.165, 0.299) 0.59 25 0.599 
 
ตารางที; 9 ผลการวเิคราะหร์สชาตขิองถั ;วแระญี;ปุ่ น 

Two-Sample T-Test and CI : Taste 

Difference = μ (Control) - μ (sample), N = 15 
Variable 95% CI for 

difference 
T-Value DF P-Value 

Control (-0.299, 0.165) 0.59 25 0.559 
Sample 1 (-0.299, 0.165) 0.59 25 0.559 

Sample 2 (-0.299, 0.165) 0.59 25 0.559 
Sample 3 (-0.299, 0.165) 0.59 25 0.559 

 
ตารางที; 10 ผลการวเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพของถั ;วแระญี;ปุ่ น 

Two-Sample T-Test and CI : Appearance 

Difference = μ (Control) - μ (sample), N = 15 

Variable 95% CI for 
difference 

T-Value DF P-Value 

Control (-0.193, 0.193) 0.00 28 1.000 
Sample 1 (-0.165, 0.299) 0.59 25 0.559 

Sample 2 (-0.165, 0.299) 0.59 25 0.559 
Sample 3 (-0.193, 0.193) 0.00 28 1.000 

 

  
 (ก) (ข) 
รปูที; 7 ลกัษณะของถั ;วแระญี;ปุ่ นชดุควบคมุ (ก) และถั ;วแระญี;ปุ่ นที;ผา่น

การแชด่ว้ยนํ|ากระตุน้ดว้ยพลาสมา (ข) 

4. สรปุ
 จากการศึกษาหาปัจจัยที;เหมาะสมในการกระบวนการกําจัด
สารเคมตีกค้างบนถั ;วแระญี;ปุ่ นด้วยนํ|าที;กระตุ้นด้วยพลาสมา พบว่า
ระดบัปัจจยัที;เหมาะสมที;สุดต่อผลตอบ คอื เวลาดสิชารจ์ 20 นาท ีและ
เวลาในการแช่ถั ;วแระญี;ปุ่ น 3 นาท ีซึ;งทําใหส้ามารถกําจดัสารเคมไีด้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยลดปรมิาณสาร Azoxystrobin บนถั ;วแระญี;ปุ่ น
ได ้75.81%  และสามารถลดปรมิาณสาร Pyridaben บนถั ;วแระญี;ปุ่ นได ้
51.46% นอกจากนี|ยงัพบว่าอนุมลูอสิระที;อยู่ในนํ|ากระตุน้ดว้ยพลาสมา 
ไม่มผีลต่อคุณสมบตัทิั |งทางกายภาพและการประสาทสมัผสัของถั ;วแระ
ญี;ปุ่ น ซึ;งเมื;อพจิารณาปรมิาณสารเคมตีกค้างทั |งสองชนิดที;เหลืออยู่
หลงัจากการล้างดว้ยนํ|ากระตุ้นดว้ยพลาสมาแล้วพบว่า มปีรมิาณสาร
ตกค้า งทั |งสองช นิด เหลืออยู่  1.26 ppm และ  1.27 ppm สําหรับ
Azoxystrobin และ Pyridaben ตามลําดับ โดยที;ปริมาณที;ตกค้าง
เหลอือยู่นั |นไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคและยงัผ่านตามมาตรฐานสนิคา้
เกษตรและอาหารนานาชาตดิว้ย  

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันี|ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยกีารสรา้งและวเิคราะห์

คุณสมบตัขิองพลาสมา จากศูนยว์จิยัเชงิธุรกจิดา้นเกษตรและชวีภาพ 
อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาอทิธพิลของอุณหภูมทิีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการดดีตวักลบัและความสามารถในการดดัขึน้รูปของเหลก็กลา้ความ

แขง็แรงสูงชนิดเฟสคู่ เกรด DP590 ซึ่งถูกน าไปใชผ้ลติเป็นส่วนประกอบของรถยนต์อย่างแพร่หลาย ดว้ยการทดสอบการดดัขึน้รูปแบบอสิระตาม
มาตรฐาน ISO 7438 : 2005 ก าหนดค่าอุณหภมูชิิน้ทดสอบขณะขึน้รปูที ่4 ระดบั คอื อุณหภมูหิอ้ง (25 °C)  200 °C 400 °C และ 600 °C ตามล าดบั 
ทดสอบการดดัและบนัทกึผลการทดลองที่มุมการดดัทุกๆ 15° ตัง้แต่ 15° – 75° ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมชิิ้นทดสอบขณะท าการดดัขึน้รูปจะ
ส่งผลโดยตรงต่อแรงดดัขึน้รูป ค่าความหยาบผวิ ขนาดมุมดดีตวักลบั และค่าความสามารถในการขึน้รูปของโลหะแผ่นเหลก็กลา้ความแขง็แรงสูง
อย่างชดัเจน  โดยเมือ่อุณหภูมชิิ้นทดสอบเพิม่สูงขึน้จะส่งผลใหข้นาดของแรงดดัขึน้รูปและค่าความหยาบผวิมแีนวโน้มลดลง นอกจากนี้ยงัพบว่า
ขนาดของมมุดดีตวักลบัจะเกดิขึน้สงูสุดทีอุ่ณหภมู ิ400 °C เนื่องจากเป็นช่วงของอุณหภมูทิีว่สัดุเกดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งท าใหป้รมิาณของเฟส
มาเทนไซดล์ดน้อยลง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณสมบตัทิางกลและค่าความแขง็แรงของเหลก็กลา้ชนิดนี้  ส่วนผลกระทบของขนาดมุมการดดัทีส่่งผลต่อ
การเปลีย่นแปลงลกัษณะและค่าความหยาบผวิบรเิวณมุมดดัซึ่งเป็นส่วนทีไ่ดร้บัความเคน้ดงึสูงสุด พบว่าเมือ่มุมการดดัเพิม่ขึน้จะส่งผลใหค้่าความ
หยาบผวิบรเิวณมมุการดดัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึง่สงัเกตไดช้ดัเจนทีม่มุดดั 45° ถงึ 75°  

ค าส าคญั:  อุณหภมูกิารดดั, ความสามารถในการดดั, การดดีตวักลบั, เหลก็กลา้ความแขง็แรงสงู 

Abstract 
In this research to study  the influence of sheets metel temperature to springback behavior and bendability  of Dual Phase 

high strength steel sheets DP590, to use for the automobile component. Which will be tested by air- bending method according to ISO 
7438: 2010. Determining the temperature of the bending temperature the 4th stage is the room temperature (25 °C), 200 °C, 400 °C and 
600 °C respectively, and recorded the results at every bending angle of 15° at 15° - 75°. The results showed that the bending temperature 
effected to the bending force, surface roughness, springback angle and bendability of high-strength steel sheet explicitly. when the bending 
temperature increased, the bending force and surface roughness tend to decrease. It was also found that the springback angle was 
maximized at the bending temperature of 400 °C due to the temperature range that causes changes in the microstructure that to the 
amount of the martensitic phase decrease, that direct effect to the strength and mechanical properties of this steel. With respect the 
bending angle value affected to surface characteristic and surface roughness, which region that was the maximum of tensile stress, the 
result shown that, the surface roughness tended to increase with increased of bending angle, it is noticeable at the bending angle of  45° 
to 75°. 

Keywords:  Bending temperature, Bendability, Springback, High strength steel. 
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1. บทน า
โลหะผสมชนิดเหลก็กลา้ความแขง็แรงสูง(HSS) นิยมน ามาใชเ้พื่อ

การผลิตเป็นชิ้นส่วนประกอบหลกัของรถยนต์ เช่น หลงัคา, ฝาท้าย 
และประตู เป็นต้น [1] ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภยัของผู้โดยสาร 
ประสทิธภิาพของยานยนต์และการประหยดัน ้ามนัเชื้อเพลงิ ซึ่งได้รบั
การตอบสนองจากอุตสาหกรรมเหลก็กล้ากบัความท้าทายใหม่ มกีาร
พัฒนาคุณสมบัติของเหล็กกล้าชนิดความแข็งแรงสูงอย่างรวดเร็ว 
เพื่อใหม้คีวามแขง็แรงเพิม่มากขึน้ โดยใชช้ื่อว่าเหลก็กลา้ความแขง็แรง
สูงพเิศษ (AHSS) [2] ส่งผลท าให้เหล็กกล้าประเภทนี้มคีวามโดดเด่น
ด้านความสามารถในการขึ้นรูปที่ดขี ึ้นและมคีวามคุ้มค่าเมื่อเทียบกบั
เหลก็กลา้ทัว่ไป สนองตอบต่อความต้องการของอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยเหตุที่เหล็กกล้าชนิดความ
แขง็แรงสูงถูกน ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์เพิม่มากขึน้ ส่งผลใหธุ้รกจิดา้นอุตสาหกรรมการผลติ
เหล็กชนิดดงักล่าวมกีารแข่งขนัสูง มกีารพฒันาด้านความแขง็แรงให้
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากผลของค่าความแขง็แรงทีเ่พิม่ขึน้นี้ กลบัส่งผล
ต่อค่าความสามารถในการขึน้รปูและกระบวนการต่อเนื่อง เช่น การลาก
ขึน้รปู การตดัแต่งขอบ การขึน้รปูปีก และการพบัขอบเป็นตน้ เนื่องดว้ย
ค่าความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลโดยตรงท าให้ค่าอัตราการยืดตัว
(Elongation) ของเหล็กกล้าลดลง เมื่อน าไปขึน้รูปจงึมกัก่อให้เกดิรอย
แตกหรือเกิดความเสียหายได้ง่าย ซึ่งเป็นข้อจ ากดัในการขึ้นรูปและ
ส่งผลให้ต้นทุนการผลติเพิม่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกระบวนการ
ขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มรีูปร่างซบัซ้อนหรอืชิ้นส่วนที่มรีศัมกีารดดัน้อยๆ  [3] 
ทัง้นี้ความสามารถในการขึ้นรูปคอืความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่าง
ของวสัดุโดยไม่เกดิความเสยีหายและไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการใช้
งานของวสัดุ [4] ดว้ยกลไกในการดดัขึ้นรูปเป็นลกัษณะของการใหแ้รง
กระท าแบบจุด ทีส่่งผลใหว้สัดุเกดิการเปลีย่นแปลงรปูร่างอย่างถาวรใน
ลกัษณะของการดดังอเพื่อใหไ้ดล้กัษณะชิน้งานตามการออกแบบ ทัง้นี้
ในต าแหน่งของการดดังอจะเป็นส่วนทีว่สัดุทีถู่กขึน้รูปอย่างรุนแรงและ 
อาจส่งผลใหเ้กดิค่าความเคน้เกนิขดีจ ากดัในการขึน้รูปของวสัดุ [5] ซึ่ง
เป็นเหตุให้เกดิความเสยีหายในลกัษณะของรอยร้าวและการแตกหกั
เกดิขึน้ได ้ 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วจิยัจงึได้มแีนวความคดิในการเพิม่ความสามารถใน
การดดัขึน้รูปของเหลก็กลา้ความแขง็แรงสูง โดยก าหนดระดบัอุณหภมูิ
การขึ้นรูปที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบที่มีต่อ
คุณภาพชิ้นงานส าเรจ็และความสามารถในการดดัขึน้รปูจากพฒันาการ
ของการของความเสยีหาย(รอยแตกรา้ว)หลงัการดดัขึน้รูป ดว้ยวธิกีาร
ดดัขึน้รปูแบบอสิระ (Air bending)  โดยตดิตัง้ชิน้ทดสอบบนตวัฐานรอง
รูปทรงกระบอกและท าการเพิ่มแรงในการกดดัดที่จุดกึ่งกลางของ
ชิ้นงานทดสอบด้วยชุดหัวกดที่มีค่าร ัศมีต ่า โดยจะประเมินผลและ
เปรยีบเทยีบค่าความสามารถในการดดัขึ้นรูปจากขนาดแรงดดัขึน้รูป 
ความถูกต้องของมุมชิ้นทดสอบ ลกัษณะความเสียหายและค่าความ
หยาบผิวชิ้นทดสอบหลังการดัดขึ้นรูป เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลหรือ

ผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่อความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุ
เหลก็กลา้ความแขง็แรงสงูชนิดดงักล่าว 

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั

2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของอุณหภูมิ ที่ส่งผลต่อค่า
ความสามารถในการดัดขึ้นรูปของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงด้วย
กระบวนการดดัขึน้รปูแบบอสิระ  

2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมกิารขึ้นรูปที่ส่งผลต่อแรงดดัและ
ความเทีย่งตรงของขนาดชิน้งานส าเรจ็ 

2.3 เพือ่ศกึษาววิฒันาการความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หลงัการดดัขึน้รปู จาก
การพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงของพืน้ผวิการดดั  

3. เง่ือนไขและขอบเขตการวิจยั

3.1 ศึกษาความสามารถในการดัดขึ้นรูปของแผ่นเหล็กกล้าความ
แขง็แรงสูงชนิดเฟสคู่เกรด DP590  ท าการตดัเตรยีมชิ้นทดสอบตาม
มาตรฐานโดยมขีนาดความกวา้งxความยาวxความหนา = 12 x 30 x 1 
มลิลเิมตร ก าหนดระดบัอุณหภูมชิิ้นทดสอบขณะขึ้นรูปที่ 4 ระดบั คอื 
อุณหภมูหิอ้ง, 200 °C, 400 °C และ 600 °C ตามล าดบั   

3.2 ทดสอบการดดัขึน้รปูดว้ยวธิกีารดดัขึน้รปูแบบอสิระ (Air Bending) 
ต ามมาต ร ฐ าน  ISO 7438 : 2005 [6] ก าหนด ให้ ฐ าน รอ ง เ ป็น
ทรงกระบอกมรีศัมคีวามโค้ง 10 มลิลิเมตร ก าหนดรศัมหีวักด 0.25 
มลิลเิมตร ตดิตัง้บนเครือ่งทดสอบเอนกประสงคย์ีห่อ้ ZWICK รุ่น Z020 
ก าหนดขนาดมุมการดดัเพื่อประเมนิผลและวเิคราะห์ผลการทดลอง
ทุกๆ 15° คอื 15°, 30°, 45°, 60° และ 75° ตามล าดบั 

รปูที ่1 แม่พมิพ์ส าหรบัการทดสอบการดดัขึ้นรูปแบบอิสระ 
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3.3 ก าหนดค่าความเรว็ในการกดดดัของพนัชท์ี ่4.5 มลิลเิมตร/วนิาท ี 

3.4 ระหว่างกระบวนการและหลงัการทดสอบการดดัขึน้รูป จะท าการ
เกบ็ขอ้มลูเพือ่ประเมนิผลและวเิคราะหผ์ลการทดลองจาก 

- แรงกดดดัขึน้รปู โดยเครือ่งทดสอบเอนกประสงคย์ีห่อ้ ZWICK รุ่น 
Z020 

- ค่าความหยาบผิวของพื้นผิวการดดั โดยใช้เครื่องวดัค่าความ
หยาบผวิยีห่อ้ MITUTOYO รุ่น SURFTEST SJ-210    

- เปรยีบเทยีบขนาดมุมดดีตวักลบัของชิน้ทดสอบจากภาพถ่ายโดย
ใช้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต ่า (Optical Macroscope, OM) ยี่ห้อ 
Jenco รุ่น ZM-F502 และ โปรแกรม Auto CAD 2020 

- ลกัษณะของชิ้นทดสอบหลงัการดดั โดยใช้กลอ้ง Digital Single-
Lens Reflex (DSLR) ยีห่อ้ CANON รุ่น EOS 3000D  ค่าความละเอยีด 
18 ลา้นพกิเซล   

4. ผลการทดลอง
 จากผลการทดลองการดดัขึน้รูปแบบอสิระเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบ
ผลกระทบของอุณหภูมกิารดดัที่ส่งผลต่อคุณภาพชิ้นงานส าเร็จและ
ความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะแผ่นเหล็กกล้าความแขง็แรงสูง
ชนิดเฟสคู่เกรด DD590 โดยจะศกึษาเปรยีบเทยีบและวเิคราะหผ์ลจาก 
แรงดดัขึ้นรูป ขนาดมุมดดีตวักลบั ค่าความหยาบผวิ และลกัษณะการ
เปลีย่นแปลงทางกายภาพบนพื้นผวิการดดัของชิ้นทดสอบหลงัการดดั
ขึน้รปู ซึง่ไดผ้ลการทดลองดงันี้ 

4.1 แรงกดดดัช้ินทดสอบ (Bending Force) 
 จากรูปที่ 2 แสดงผลการเปรยีบเทียบค่าแรงดดัขึ้นรูปที่ขนาดมุม
การดดัและอุณหภูมชิิ้นทดสอบทีแ่ตกต่างกนั พบว่าค่าแรงดดัขึ้นรูปมี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้เมือ่ขนาดมมุการดดัเพิม่มากขึน้ ขณะทีเ่มือ่อุณหภมูิ
การดัดเพิ่มสูงขึ้นแรงดัดขึ้นรูปจะมีแนวโน้มลดลง การดัดขึ้นรูปที่
อุณหภมูหิอ้งใชแ้รงในการดดัขึน้รูปสูงสุดและทีอุ่ณหภูม ิ600 ๐C ใชแ้รง
ในการดดัขึน้รูปต ่าทีสุ่ด โดยแรงดดัจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเมือ่มุมการ
ดดัเพิม่ขึ้น ยกเว้นที่อุณหภูมหิ้องและอุณหภูม ิ600 ๐C พบว่าแรงดดั
ลดลงเลก็น้อยเมือ่มมุการดดัมากกว่า 60๐  

รปูที ่2 กราฟเปรยีบเทยีบค่าแรงกดดดัวสัดุ DP590 

4.2 พฤติกรรมการดีดตวักลบั (Spring Back) 
 ภายหลงัการทดสอบการดดัขึน้รปูจะน าชิน้ทดสอบมาถ่ายภาพและ
วดัขนาดมมุชิน้งานโดยใชโ้ปรแกรม Auto CAD 2020 เพือ่เปรยีบเทยีบ
ขนาดมมุดดีตวักลบัดงัรปูที ่3 

รปูที ่3 การวดัเพือ่เปรยีบเทยีบค่ามมุดดีตวักลบั 

 ผลการศึกษาอิทธิของมุมการดดัและอุณหภูมชิิ้นทดสอบที่มีต่อ
ขนาดมุมดดีตวักลบั พบว่าขนาดมุมการดดัและอุณหภูมชิิ้นทดสอบจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงขนาดมุมดดีตวักลบัของชิน้ทดสอบหลงัการดดัขึน้
รปูดงัผลการทดลองรปูที ่4 

รปูที ่4 กราฟเปรยีบเทยีบค่าค่ามมุดดีตวักลบัของวสัดุ DP590 

 จากกราฟผลการทดลองรปูที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบขนาดมมุดดี
ตัวกลบัของวสัดุที่ขนาดมุมการดดัและอุณหภูมกิารดดัที่แตกต่างกนั 
พบว่า เมือ่ขนาดมมุการดดัขึน้รูปเพิม่สงูขึน้จะส่งผลท าใหม้มุดดีตวักลบั
มแีนวโน้มลดลงในทุกอุณหภูม ิส่วนผลกระทบของอุณหภมูชิิ้นทดสอบ
พบว่าขนาดมุมดีดตัวกลับจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิชิ้น
ทดสอบเพิม่ขึน้ในช่วงแรก โดยทีอุ่ณหภมู ิ400 °C ชิน้ทดสอบจะมขีนาด
มุมดดีตวักลบัมากทีสุ่ดและเมือ่อุณหภูมชิิน้ทดสอบเพิม่ขึน้เป็น 600 °C 
พบว่าชิน้ทดสอบมขีนาดมมุดดีตวักลบัน้อยทีสุ่ด 

4.3 การเปล่ียนแปลงค่าความหยาบผิวการดดั 
 เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิการดัดขึ้นรูปที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงของค่าความหยาบผวิชิน้ทดสอบ โดยจะท าการวดัค่าความ
หยาบผวิบรเิวณดา้นนอกของรศัมกีารดดัซึง่เป็นส่วนทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากความเค้นดงึสูงสุดและเป็นส่วนเริม่ต้นของการแตกร้าวและความ
เสยีหายของชิ้นทดสอบ โดยท าการวดัค่าความหยาบผวิเฉลีย่ (Ra) ใน
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ทศิทางตามแนวความกวา้งของชิน้ทดสอบ ดงัรูปที ่5 โดยผลการวดัค่า
ความหยาบผวิแสดงดงัรปูที ่6 

รปูที ่5 ทศิทางการวดัค่าความหยาบผวิชิน้ทดสอบ 

รปูที ่6 กราฟเปรยีบเทยีบค่าความหยาบผวิการดดั 

จากกราฟผลการทดลองรูปที ่6 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าความ
เรยีบผวิเฉลีย่(Ra) บรเิวณพื้นผวิการดดั ซึ่งพบว่าในทุกระดบัอุณหภูมิ
ค่าความหยาบผิวชิ้นทดสอบมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อ
ขนาดของมมุการดดัเพิม่มากขึน้ และพบว่าเมือ่อุณภมูกิารดดัเพิม่สูงขึน้
จะส่งผลให้ค่าความหยาบผิวมีแนวโน้มลดลง ดงัผลการดดัขึ้นรูปที่
อุณหภูมิห้อง(RT) ซึ่งพบว่ามีค่าความหยาบผิวเฉลี่ยสูงที่สุดตัง้แต่
เริม่ตน้การกดดดัและมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เมือ่มมุการดดัเพิม่ขึน้ โดยผล
การวัดค่าความเรียบผิวที่มุมการดัด 15° มีค่าความหยาบผิวเฉลี่ย 
2.45 µm และเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจนถงึมมุการดดัที ่75° ซึง่มคี่าความ
หยาบผวิเฉลี่ย 6.225 µm และชิ้นทดสอบจากการดดัขึน้รูปทีอุ่ณหภูม ิ
600 °C พบว่ามคี่าความหยาบผวิโดยเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด โดยค่าความหยาบ
ผวิจะเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่มุมการดดัเพิม่มากขึน้ จากผลการวดัค่าความ
หยาบผวิชิน้ทดสอบทีม่มุการดดั 15° มคี่าความหยาบผวิเฉลีย่ 0.97 µm 
และเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจนถงึมุมการดดัที ่75° ซึ่งมคี่าความหยาบผวิ
เฉลีย่ 2.455 µm  

4.4 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวสัดภุายหลงัการดดัขึน้รปู 
 การตรวจสอบลกัษณะพื้นผวิการดดัของชิ้นทดสอบทีผ่่านการดดั

ขึน้รูปดว้ยอุณหภมูทิีแ่ตกต่างกนั โดยจะพจิารณาจากการเปลีย่นแปลง
ของพื้นผวิด้านนอกการดดั ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รบัความเค้นแรงดงึสูงสุด
และเป็นส่วนเริม่ตน้ของความเสยีหายทีม่กัเกดิขึน้กบัชิน้ทดสอบการดดั

ขึ้นรูป โดยท าการถ่ายภาพด้วยกล้อง  Digital Single-Lens Reflex 
(DSLR) และกล้องจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่า (Optical Microscope) ใน
ทุกๆ 15° ซึง่ไดผ้ลการทดลองแสดงดงัรปูที ่7-10 

รปูที ่7 ลกัษณะพืน้ผวิชิน้ทดสอบทีอุ่ณหภมูหิอ้ง 

รปูที ่8 ลกัษณะพืน้ผวิของชิน้ทดสอบทีอุ่ณหภมู ิ200 °C 

รปูที ่9 ลกัษณะพืน้ผวิของชิน้ทดสอบทีอุ่ณหภมู ิ400 °C 

รปูที ่10 ลกัษณะพืน้ผวิของชิน้ทดสอบทีอุ่ณหภมู ิ600 °C 

ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าการดดัขึน้รูปที่อุณหภูมหิ้อง (RT) ดงั
รูปที่ 7 พบว่าลกัษณะของพื้นผวิชิ้นทดสอบมแีนวโน้มหยาบมากขึ้น
อย่างชดัเจนเมือ่ขนาดมมุการดดัเพิม่สงูขึน้ที ่45° พบรอยแตกรา้วขนาด
เล็กเกดิขึ้นบนพื้นผวิการดดั และรอยแตกรา้วดงักล่าวจะขยายตวัเกดิ
เป็นรอยฉีกขาดขนาดใหญ่เมื่อมุมการดดัเพิ่มขึน้เป็น 60° และเมื่อมุม
การดดัเพิม่ขึน้เป็น 75° รอยแตกรา้วจะขยายตวัมากขึน้ทัง้ในแนวความ
กวา้งและความหนาของชิ้นทดสอบปรากฎเป็นรอยฉีกขาดอย่างชดัเจน  
ลักษณะพื้นผิวการดัดของชิ้นทดสอบที่ท าการดัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 
200 °C ดงัรูป 8 รอยแตกร้าวจะปรากฏให้เห็นตลอดแนวความกว้าง
ของชิน้ทดสอบทีม่มุการดดั 60° และขยายตวัมากขึน้จนเป็นรอยฉกีขาด
อย่างชดัเจนเมื่อมุมดดัขึ้นรูปเพิม่ขึน้ที ่75° ในส่วนของลกัษณะพื้นผวิ
ชิ้นทดสอบ ทีไ่ดจ้ากการดดัขึน้รูปทีอุ่ณหภมู ิ400 °C  ดงัรูปที ่9 พบว่า
พื้นผิวการดดัจะมคีวามหยาบเพิม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องเมื่อมุมการดดั
มากขึน้จนถงึมุมการดดัที ่60° รอยแตกรา้วเกดิขึน้ตามแนวความกวา้ง
ของแผ่นวัสดุ และมีลักษณะเป็นหลายแนวเส้น และเมื่อมุมการดดั
เพิม่ขึน้เป็น 75° พบว่ารอยแตกรา้วในต าแหน่งกึง่กลางของส่วนโคง้จะ 
เกดิการขยายตวัเพิม่มากขึน้ทัง้ในแนวความกวา้งและความหนาของชิ้น
ทดสอบ ปรากฎเป็นรอยฉีกขาดให้เหน็อย่างชดัเจน ส่วนชิ้นทดสอบที่
ไดจ้ากการดดัขึน้รปูทีอุ่ณหภมู ิ600 °C ดงัรปู 10 ไมพ่บรอยแตกรา้วบน
พืน้ผวิแต่อย่างใด 
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5. การวิเคราะหผ์ลการทดลอง
จากผลการศกึษาเพื่อเปรยีบเทยีบผลกระทบของอุณหภูมทิีส่่งผล

ต่อความสามารถในการดดัขึ้นรูปของเหล็กกล้าความแขง็แรงสูงชนิด
เฟสคู่ เกรด DP590 ในเบื้องต้นจ าเป็นจะต้องมคีวามเข้าใจเกี่ยวกบั
สถานะของความเค้นและความเครยีดที่เกดิขึ้นขณะท าการดดัขึ้นรูป 
และรูปแบบการเปลีย่นแปลงของโครงสร้างจุลภาคเมือ่เกดิการเปลี่ยน
รูปแบบถาวรจากการดดัขึน้รูปโดยใชร้ศัมกีารดดัขึน้รูปขนาดเลก็ การ
ออกแบบการทดลองในงานวจิยันี้ มวีตัถุประสงคแ์ละมุง่เน้นเพือ่อธบิาย
ถงึผลกระทบของอุณหภมูทิีส่่งผลต่อแรงดดัขึน้รปู พฤตกิรรมการดดีตวั
กลบั การเปลีย่นแปลงของลกัษณะและค่าความหยาบผวิจากการดดัขึน้
รูปแบบอสิระ ซึ่งจากผลการทดลองสามารถวเิคราะห์ผลการทดลองได้
ดงันี้ 

5.1 ผลกระทบของอุณหภูมิ ท่ี มีต่อขนาดแรงดัดขึ้นรูปและ
พฤติกรรมการดีดตวักลบั  

จากผลการทดลองพบว่าแรงในการดดัขึ้นรูปมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้
อย่างต่อเนื่องเมือ่ขนาดมุมดดัเพิม่มากขึน้ เนื่องจากเพือ่ใหว้สัดุเกดิการ
เปลี่ยนรูปเพิม่มากขึ้นและชดเชยผลกระทบของความเครยีดแขง็ของ
วสัดุชิ้นทดสอบ เนื่องจากวสัดุจะมคีวามแข็งแรงเพิ่มสูงขึ้นจากการ
เปลีย่นรปูถาวร [7] รวมทัง้ผลกระทบจากแรงกระท าดา้นขา้งจากลกูกลิง้
รองรบัทัง้สองดา้น เมือ่ชิ้นทดสอบถูกกดใหไ้หลตวัลกึขึน้ จงึต้องใชแ้รง
เพื่อการดดัขึน้รูปเพิม่สูงขึน้ ในส่วนผลกระทบของอุณหภูมชิิ้นทดสอบ 
พบว่าแรงดดัขึน้รปูจะมแีนวโน้มลดลงเมือ่อุณหภมูชิิน้ทดสอบเพิม่สูงขึน้ 
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมเิพิม่สูงขึน้จะส่งผลต่อคุณสมบตัทิางกลของวสัดุ
ซึ่งจะท าให้ค่าความแข็งแรงของแผ่นชิ้นทดสอบลดลง [8] เนื่องจาก
ความรอ้นทีเ่พิม่สงูขึน้จะส่งผลท าใหเ้กรนมขีนาดทีส่ม ่าเสมอมากขึน้และ
ส่งผลท าใหค้่าความเคน้ตกคา้งจากกระบวนการผลติก่อนหน้าลดลง จงึ
ใช้แรงเพื่อการกดดดัขึน้รูปน้อยลง ในกรณีการขึน้รูปที่อุณหภูมติ ่ามกั
พบการแตกรา้วเสยีหายเกดิขึน้ เนื่องจากเมือ่ขนาดของแรงกดดดัเพิม่
มากขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อค่าความเค้นแรงดงึของชิ้นทดสอบบรเิวณ
มุมการดดั และเมื่อค่าความเค้นเพิม่ขึ้นสูงกว่าค่าความแขง็แรงสูงสุด
ของวสัดุ จึงเป็นเหตุให้เกิดการแตกร้าวที่พื้นผิวและส่งผลต่อความ
เสยีหายของชิน้ทดสอบหลงัการดดัขึน้รปู  

ในส่วนพฤตกิรรมการดดีตวักลบัของวสัดุ พบว่าเมือ่มุมการดดัขึ้น
รูปเพิม่มากขึน้ จะส่งผลท าใหก้ารดดีตวักลบัลดลง เนื่องจากทีผ่่านมามี
นักวจิยัหลายท่าน [9-12] ได้รายงานผลการศกึษาเกี่ยวกบัการดีดตัว
กลบัของวสัดุจากการดดัขึ้นรูปไว้ว่า ขนาดการดดีตวักลบัของวสัดุจะ
ขึ้นอยู่กบัปรมิาณของการเปลีย่นรูปถาวร ดงันัน้เมื่อขนาดของมุมการ
ดดัเพิม่สูงขึน้ ส่งผลท าใหค้่าความเคน้เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและเกดิ
ลักษณะของการขึ้นรูปในพื้นที่ที่แคบลง ค่าความเค้นขึ้นรูปบริเวณ
ดงักล่าวจงึเพิม่สูงขึน้ มปีรมิาณของการเปลีย่นรปูถาวรเพิม่มากขึน้ ซึ่ง
ส่งผลท าให้การดีดตัวกลับมีแนวโน้มลดลง  ในส่วนผลกระทบของ
อุณหภมูพิบว่าขนาดของมมุดดีตวักลบัของชิน้ทดสอบจะมแีนวโน้มเพิม่
สูงขึน้เมือ่อุณหภูมชิิน้ทดสอบเพิม่สงูขึน้ในช่วงอุณหภูมหิอ้งถงึ 400 °C 

ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ A. Ekrami [13] ทีไ่ดท้ าการทดสอบแรง
ดึงเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมทิี่แตกต่างกนั โดยพบว่าค่า
ความเครยีดแขง็ของเหลก็กลา้ชนิดเฟสคู่จะมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ในช่วง
อุณหภมูหิอ้งถงึอุณหภูม ิ400 °C ซึง่ค่าความเครยีดแขง็ดงักล่าวจะเป็น
ตวับ่งชีห้ลกัของขนาดมมุดดีตวักลบัของวสัดุ [14] และเมือ่อุณหภมูเิพิม่
สูงกว่า 400 °C ค่าความเครยีดแขง็และค่าความแขง็แรงของวสัดุจะมี
แนวโน้มลดลง เมื่อพนัช์เคลื่อนที่เพื่อกดดดัท าให้ชิ้นทดสอบเกิดการ
เปลี่ยนรูปถาวรได้ง่ายและสมบูรณ์มากขึ้น มีความยืดหยุ่นตกค้าง
น้อยลง จงึส่งผลท าใหว้สัดุมกีารดดีตวักลบัลดลง  

5.2 ผลกระทบของขนาดมุมการดดัและอุณหภมิูท่ีมีต่อค่าความ
หยาบผิวและลกัษณะพืน้ผิวการดดั 

จากผลการทดลองพบว่าความเค้นที่เกดิขึน้บรเิวณมุมการดดัของ
ชิ้นทดสอบเมื่อขนาดมุมการดดัเพิม่ขึน้จะส่งผลท าให้เกดิการเคลื่อนที่
หรือการเปลี่ยนรูปของเกรนจากค่าความเค้นดึงและความเค้นอัด 
โดยเฉพาะการดดัขึน้รูปทีอุ่ณหภูมติ ่า พื้นผวิภายนอกซึง่เป็นส่วนทีเ่กดิ
ความเคน้ดงึเมือ่ขนาดมุมการดดัเพิม่สูงขึน้ ท าใหพ้ืน้ผวิของชิน้ทดสอบ
มคีวามหยาบผวิเพิม่มากขึ้น, ซึ่งความหยาบผวิที่เพิม่ขึ้นเกดิจากการ
เลือ่นตวัของเกรนวสัดุเกดิเป็นระนาบการเฉอืน [15] เมือ่มมุการดดัเพิม่
มากขึน้ ขนาดร่องลกึของรอยขรุขระบนพืน้ผวิจะก่อตวัเป็นรอยแตกรา้ว 
โดยจะเริม่ต้นเกดิขึน้ทีก่ ึ่งกลางส่วนโค้งบนพื้นผวิการดดัซึ่งเป็นส่วนที่
ไดร้บัความเคน้แรงดงึและวสัดุเกดิการยดืตวัสูงสุด โดยขนาดของรอย
แตกร้าวจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อขนาดมุมการดดัเพิ่มขึ้น ซึ่งรอยแตกร้าว
ดงักล่าวจะขยายตวัในทศิทางท ามุมประมาณ 45° กบัแนวการกดดดั
ของพนัชเ์ขา้สู่กึง่กลางความหนาของแผ่นชิน้ทดสอบ ทัง้นี้เมือ่อุณหภมูิ
เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลท าให้วสัดุจะมคีวามสามารถในการยืดตัวได้ดขี ึ้น 
ภายหลงัการดดัพื้นผวิชิ้นทดสอบจงึมคีวามหยาบน้อยลง ด้วยร่องบน
พืน้ผวิมคีวามลกึน้อยท าใหก้ารก่อตวัของรอยแตกรา้วจงึเกดิไดย้ากขึน้ 

6. สรปุ
จากผลการทดลองเพื่อเปรยีบเทยีบผลกระทบของอุณหภูมทิีส่่งผล

ต่อความสามารถในการดดัขึน้รูปดว้ยวธิกีารทดสอบการดดัขึน้รูปแบบ
อสิระ สรุปไดว้่า 

6.1 อุณหภมูกิารขึน้รปูส่งผลต่อค่าความสามารถในการขึน้รูปเหล็กกลา้
ความแขง็แรงสูง DP590 เมือ่พจิารณาจากการเปลีย่นแปลงหรอืความ
เสยีหายทีเ่กดิบนพืน้ผวิการดดัของชิ้นทดสอบ เนื่องจากอุณหภูมทิีเ่พิม่
สงูขึน้ จะส่งผลโดยตรงต่อคุณสมบตัทิางกลของวสัดุ 

6.2 อุณภูมขิ ึน้รูปส่งผลโดยตรงต่อแรงดดัขึน้รูปและการดดีตวักลบัของ
โลหะแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง โดยพบว่าเมื่อชิ้นทดสอบมี
อุณหภูมเิพิม่สูงขึน้ จะส่งผลท าใหม้คี่าการดดีตวักลบัเพิม่มากขึน้ แต่ใช้
แรงเพือ่การดดัขึน้รปูน้อยลง   
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6.3 การขึ้นรูปที่อุณหภูม ิ400 °C  จะส่งผลท าให้วสัดุมกีารดดีตวักลบั
สูงที่สุด เนื่องจากระดบัอุณภูม ิ400 °C  เป็นช่วงอุณหภูมทิี่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงปริมาณของเฟสมาเทนไซด์ ซึ่งส่งผลต่อค่าความ
แขง็แรงของเหลก็กลา้ความแขง็แรงสงูชนิดเฟสคู่  

6.4 แรงดดัขึ้นรูปจะมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อขนาดมุมการดดัเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นรปูถาวรมากขึน้และวสัดุมคีวามแขง็แรง
สูงขึ้นจากค่าความเครียดแข็งที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนรูปถาวร 
กล่าวคอือตัราการเพิม่ขึน้ของแรงดดัจะขึน้อยู่กบัคุณสมบตัทิางกลของ
วสัดุเป็นหลกั  

6.5 แรงกดดดัที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อขนาดมุมการดดัเพิม่ขึ้น 
ส่งผลให้ค่าความเค้นดงึบรเิวณพื้นผวิการดดัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้สูงกว่า
ค่าความแขง็แรงของวสัดุ ท าให้พื้นผวิของชิ้นทดสอบที่ได้รบัค่าความ
เคน้ดงึสงูสุดเกดิความเสยีหายหรอืมรีอยแตกรา้วเกดิขึน้ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความสามารถในการดดัขึน้รปูและกลไกของความเสยีหายจากการดดัขึน้รปูแบบอสิระของเหลก็กลา้

ความแขง็แรงสูงชนิดเฟสคู่เกรด DP590 ภายใต้เงือ่นไขการทดลองทีก่ าหนดใหม้กีารเปลีย่นแปลงขนาดมุมการดดัและอุณหภมูชิิ้นทดสอบขณะท า
การดดัขึน้รปู ซึง่จะท าการวเิคราะหผ์ลและประเมนิผลจากลกัษณะพืน้ผวิการดดั พฤตกิรรมการเกดิรอยแตกรา้ว และการเปลีย่นแปลงของโครงสร้าง
จุลภาคก่อนและหลงัการทดสอบ โดยโลหะแผ่นเหลก็กล้าความแขง็แรงสูงชนิดเฟสคู่จะถูกอบใหค้วามรอ้นดว้ยเตาอบไฟฟ้า เพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมทิี่
แตกต่างกนั 4 ระดบัคอื อุณหภมูหิอ้ง(25 °C) 200 °C 400 °C และ 600 °C ตามล าดบั ดว้ยอตัราการเพิม่ขึน้ของความรอ้นที ่2 °C/วนิาท ีและคา้งชิน้
ทดสอบไวใ้นเตาอบเป็นเวลา 5 นาทกี่อนการดดัขึน้รูป ผลการทดลองพบว่าเมือ่ขนาดของมุมการดดัเพิม่มากขึน้จะส่งผลใหพ้ื้นผวิการดดัมคีวาม
หยาบของพื้นผวิเพิม่ขึน้ และพบว่าเมือ่อุณหภูมขิองชิ้นทดสอบเพิม่สูงขึน้จะส่งผลใหค้่าความหยาบและความเสยีหายบนพืน้ผวิลดลง นอกจากนี้ยงั
พบว่าเมือ่อุณหภมูชิิน้ทดสอบเพิม่สงูขึน้จะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคและรปูแบบของรอยแตกรา้วบนพืน้ผวิการดดั  

ค าส าคญั:  กลไกความเสยีหาย, เหลก็กลา้ความแขง็แรงสงู, การดดัขึน้รปูแบบอสิระ, โครงสรา้งจุลภาค 

Abstract 
In this research, purpose to study the bendability and failure mechanisms by air-bending test of advanced high strength steel 

sheet DP590 were investigated using the air-bending method. Specified experimental conditions was the size of bending angle and sheets 
bending temperature. Perform analysis and evaluation of experimental from the bending surface characteristics, crack propagation and 
microstructure evolution before and after bending test. Prior to testing, the DP steel sheets were heat-treated at different temperatures 
(room temperature, 200 °C, 400 °C, and 600 °C) with a heating rate of 2 °C/S and 5 minutes of holding time in an electric furnace. As a 
result of the experiments performed at different specimen temperature and bending angle values, it was determined that an increase in 
the bending angle, affected to roughness of bending surface region increased. It was also determined that an increase in specimen 
temperature, affected to reduces the fracture and volue of bending region surface roughness. Bending temperature also affected to the 
microstructure evolution and cracking charectoristic on the region of bending surface.  

Keywords:  Failure mechanisms, High strength steel, Air-bending process, Microstructure. 
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1. บทน า
ในปัจจุบนัและอนาคตเหลก็กลา้ชนิดความแขง็แรงสงูมแีนวโน้มถูก

น ามาใชผ้ลติเป็นชิ้นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิม่มากขึน้ 
จากความโดดเด่นดา้นความแขง็แรงและความสามารถในการขึน้รปูทีด่ ี
จงึเหมาะส าหรบัการน าไปสรา้งเป็นชิน้ส่วนหลกัของรถยนต์และชิน้ส่วน
ที่ต้องการความแขง็แรงสูง [1] ซึ่งเหล็กกล้าความแขง็แรงสูงสามารถ
แบ่งออกไดห้ลายชนิด เช่นเหลก็กลา้ความแขง็แรงสูงชนิดเฟสคู่ (Dual 
Phase) เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิด  TRIP (TRIP steel) และ
เหลก็กลา้ความแขง็แรงสงูชนิด TWIP (TWIP steel) เป็นตน้ ทัง้นี้พบว่า
เหล็กกล้าความแขง็แรงสูงชนิดเฟสคู่ เป็นชนิดที่ถูกน ามาใช้ผลติเป็น
ชิ้นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์มากที่สุด เนื่องจากมคีวาม
โดดเด่นในแง่ของคุณสมบตัทิางกล คอื มคี่าความแขง็แรงสูงแต่มคีวาม
เคน้ครากค่อนขา้งต ่า สามารถเปลีย่นรปูไดต่้อเนื่องและมคีุณสมบตัดิา้น
ความเครียดแข็งสูง  [2] จึงมีคุณสมบัติที่ผสมผสานกันระหว่าง
ความสามารถในการขึน้รูปและมคี่าความแขง็แรงสงู [3] คุณสมบตัดิา้น
ความแขง็แรงทีโ่ดดเด่นของเหลก็กลา้ชนิดนี้ เกดิจากองค์ประกอบของ
โครงสรา้งจุลภาคซึ่งประกอบดว้ย 2 เฟสหลกัคอื เฟสชนิดมาเทนไซด์ 
(Martensitic phase) ที่เกิดกระจายตัวอยู่ในโครงสร้างพื้นเฟอร์ไรท์  
(Ferrite matrix) ท าให้เหล็กกล้าชนิดนี้ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้าน
ความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีและมีความแข็งแรงสูง [4] จึงเหมาะ
ส าหรบัการใชผ้ลติเป็นชิน้ส่วนประกอบหลกัของรถยนต์เพือ่ใหม้นี ้าหนกั
เบา ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดอัตราการสิ้นเปลืองของ
น ้ามนัเชื้อเพลงิและมตีน้ทุนการผลติทีต่ ่ากว่า ส่วนขอ้เสยีของเหลก็กลา้
ชนิดนี้ คอืในระหว่างการขึน้รูปชิ้นงานทีม่รีศัมขีนาดเลก็หรอืมรีปูทรงที่
ซับซ้อนมกัจะเกิดความเสียหายได้ง่าย โดยความเสียหายจะเกดิขึ้น
บรเิวณพื้นผวิการดดัจากค่าความเค้นดงึที่เพิม่สูงขึ้น ซึ่งเป็นขอ้จ ากดั
ส าคญัในการขึ้นรูป และพฤติกรรมการดดีตวักลบัที่เกดิขึ้นสูงเป็นอีก
หนึ่งปัญหาทีส่ าคญัในการขึน้รปูเหลก็กลา้ชนิดนี้ [5] 
 ความสามารถในการดดัขึน้รปู (Bendability) เป็นตวับ่งชีส้ าคญัทีใ่ช้
แสดงถงึความสามารถในการขึน้รปู (Formability) ของโลหะแผ่น [6] ซึง่
สามารถทราบไดโ้ดยใชเ้ทคนิคการทดสอบการดดัขึน้รปู วธิกีารทีส่ าคญั
และนิยมใชค้อืการทดสอบการดดัขึน้รูปแบบอสิระ (Air-bending) หรอื
การดดัขึ้นรูปแบบ 3 จุด (3 Point bending) ซึ่งเป็นวิธีที่ส่งผลให้เกิด
ลกัษณะของความเค้นดดัล้วน (Pure bending) บรเิวณมุมการดดัและ
เป็นลกัษณะของการขึ้นรูปที่รุนแรง [7] ทัง้นี้กระบวนการขึ้นรูปโลหะ
แผ่นชนิดเหลก็กลา้ความแขง็แรงสูงในภาคอุตสาหกรรมมหีลากหลาย
กรรมวธิ ีโดยปัญหาส าคญัในการขึ้นรูปที่อุณหภูมหิ้องของเหล็กกล้า
ชนิดนี้จะประกอบไปดว้ย อตัราการสกึหรอของแม่พมิพ์ พฤตกิรรมการ
ดดีตวักลบั และการแตกรา้วเสยีหายของชิ้นงานหลงัการขึน้รูปเป็นต้น 
ซึ่งปัญหาดงักล่าวเกดิจากคุณสมบตัทิางกลทีม่คี่าความแขง็แรงสูงและ
พฤติกรรมด้านความเครยีดแขง็ของเหล็กกล้าชนิดนี้  [8,9] ทัง้นี้จาก
ผลการวจิยัทีผ่่านมาไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า เมือ่โลหะแผ่นมอุีณภูมสิูงขึน้จะ
ส่งผลท าใหค้่าความเคน้ไหล (Flow stress) ของวสัดุเพิม่สูงขึน้ ส่วนค่า
ความเค้นตกค้าง (Residual stress) และค่าความเครียดแข็ง (Strain 

hardening) ของวสัดุมแีนวโน้มลดลง จงึสามารถน ามาขึน้รูปไดง้่ายขึน้ 
[10,11] เช่นจากผลการวจิยัโดยการทดสอบการลากขึ้นรูปผลติภณัฑ์
ส าเรจ็ในขัน้สุดทา้ย แสดงใหเ้หน็ว่าค่าความเคน้ไหลและความสามารถ
ในการขึน้รปูทีเ่พิม่สงูขึน้ เกดิจากวสัดุมคีวามเหนียวหรอืสามารถยดืตวั
ได้มากขึ้น ท าให้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยการลากขึ้นรูปได้ความลกึ
มากขึน้ [12] การขึน้รูปโลหะแผ่นทีอุ่ณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมหิอ้งแต่ต ่า
กว่าอุณหภมูกิารการเกดิผลกึใหม่เรยีกว่าเป็นการขึน้รปูแบบอุ่น (Warm 
forming) ซึ่งจะส่งผลให้วสัดุสามารถขึน้รูปเป็นรูปร่างทีซ่บัซ้อนไดง้่าย
ขึน้และไม่ส่งผลต่อโครงสรา้งจุลภาคหลงัการขึน้รปู ทัง้นี้จากการสบืคน้
งานวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีงานวิจัยที่ได้ท าการทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบความสามารถในการดดัขึน้รูปทีอุ่ณหภูมสิูงโดยใชว้ธิกีารดดั
ขึ้นรูปแบบอิสระ (Air bending) แต่อย่างใด วธิกีารทดสอบการดดัขึ้น
รูปแบบอสิระเพื่อศกึษาความสามารถในการขึน้รปูทีอุ่ณหภูมหิอ้งเป็นที่
นิยมในปัจจุบนัและมแีนวโน้มว่าจะถูกใช้มากขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
เทคนิคนี้ถูกพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 ความสามารถในการขึ้นรูปมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อกระบวนการ
ขึน้รูปชิ้นส่วนโลหะทีม่รีูปทรงซบัซ้อน ดงันัน้การพฒันาคุณสมบตัิของ
วสัดุและวธิกีารขึ้นรูปให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้นจึงมคีวามส าคญั เพื่อ
ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ของเหลก็กลา้ความแขง็แรงสูงในอุตสาหกรรม
การผลติชิ้นส่วนยานยนต์ ทัง้นี้ความสามารถในการดดัขึน้รูปสามารถ
ประเมนิไดจ้ากอตัราส่วนต ่าสุดของรศัมกีารโคง้งอภายใน (r) กบัขนาด
ความหนาของโลหะแผ่น (t) ที่ไม่ท าให้เกิดความเสียหายกบัชิ้นงาน
ส าเรจ็หลงัการดดัขึน้รูปดว้ยขนาดมุมการดดัอย่างน้อย 90º ในรูปแบบ
ความเค้นดดัล้วน (Pure bending) [13] ทัง้นี้เป็นที่ทราบโดยทัว่ไปว่า
เมือ่โลหะแผ่นมคีวามแขง็แรงเพิม่สงูขึน้จะส่งผลใหค้วามสามารถในการ
ขึ้นรูปลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหล็กกล้าชนิดความแข็งแรงสูง 
(AHSS) และเหล็กกล้าส าหรับผลิตโครงสร้างหลักของยานยนต์
โดยทัว่ไป 
 ปัจจุบันการขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง ในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมการขึน้รูปโลหะแผ่นยงัไม่แพร่หลายมากนัก แต่คาดว่าจะ
ถูกน ามาใชม้ากขึน้ในอนาคต เนื่องจากเหลก็กลา้ถูกพฒันาใหม้คี่าความ
แขง็แรงเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง จงึส่งผลโดยตรงท าใหค้่าความสามารถ
ในการขึน้รูปของโลหะแผ่นชนิดนี้มแีนวโน้มลดลงหรอืขึน้รูปไดย้ากขึน้ 
ดงันัน้การศกึษาผลกระทบของอุณหภมูชิิน้งานขณะขึน้รปูทีส่่งผลต่อค่า
ความสามารถในการดดัขึ้นรูปและความเสยีหายจากการดดัขึน้รูป จงึ
น่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า
อุณหภมูทิีเ่พิม่สงูขึน้จะส่งผลต่อคุณสมบตัทิางกลของโลหะแผ่นประเภท
เหลก็กลา้ [14] อย่างไรกต็ามงานวจิยัทีท่ าการศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบ
ของอุณหภูมทิีม่ต่ีอค่าความสามารถในการขึน้รูปและพฤตกิรรมความ
เสยีหายจากการขึน้รปูของเหลก็ความแขง็แรงสงูยงัพบค่อนขา้งน้อย 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้ว ิจ ัยจึงได้มีแนวความคิดในการ วิจัยเพื่อศึกษา
ผลกระทบของอุณหภูมทิีม่ต่ีอความสามารถในการดดัขึน้รปู พฤตกิรรม
และกลไกความเสยีหายของเหล็กกล้าความแขง็แรงสูงชนิดเฟสคู่ ซึ่ง
เป็นเหลก็กลา้ทีม่ขีอ้จ ากดัในการขึน้รูปค่อนขา้งมาก โดยก าหนดระดบั
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อุณหภูมกิารขึน้รูปทีแ่ตกต่างกนัในช่วงอุณหภมูอุ่ินและรอ้น เพื่อศกึษา
เปรยีบเทยีบความสามารถในการดดัขึน้รูปและพฒันาการของการของ
ความเสียหาย (รอยแตกร้าว) จากการดัดขึ้นรูป ด้วยวิธีการดดัขึ้น
รปูแบบอสิระ (Air bending)  โดยใหช้ิน้ทดสอบวางอยู่บนฐานรองรบัรูป
ทรงกระบอกและท าการเพิ่มแรงในการกดดัดที่จุดกึ่งกลางของชิ้น
ทดสอบดว้ยชุดหวักดขึน้รูปทีม่คี่ารศัมตี ่า ท าการตรวจสอบและบนัทกึ
ผลโดยใช้กล้อง DSLR กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (LOM) และกล้อง
จุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM)  เพือ่ประเมนิความสามารถ
ในการดัดขึ้นรูปและความเสียหายจากการดัดขึ้นรูป จากการ
เปลีย่นแปลงของพื้นผวิการดดั ววิฒันาการของโครงสรา้งจุลภาค และ
กลไกความเสยีหายบรเิวณมมุการดดั 

2. ขัน้ตอนการทดลอง

2.1 วสัดกุารทดลอง 

งานวจิยันี้จะท าการทดลองกบัโลหะแผ่นเหลก็กลา้ความแขง็แรงสงู
ชนิดเฟสคู่ เกรด DP590 ขนาดความหนา 1 มม. ซึง่มคีุณสมบตัทิางกล 
แสดงดงัตารางที่ 1 ซึ่งไดจ้ากการทดสอบแรงดงึตามมาตรฐาน ASTM 
E 8M ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง ดว้ยเครื่องทดสอบอเนกประสงคข์นาด 2 ตนั รุ่น 
Zwick Z20 และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคก่อนและหลงัการทดสอบ
การดดั โดยน าชิ้นทดสอบไปหล่อด้วยเรซิน่ ขดัผวิด้วยกระดาษทราย
และในขัน้สุดท้ายจะถูกขัดละเอียดด้วยผงอลูมินาขนาด  0.1 m 
จากนัน้จะน าชิน้ทดสอบไปกดัผวิดว้ยสารเคม ี% 2 Nital เพือ่การศกึษา
โครงสร้างจุลภาคระดับมหภาค (OM) และ SEM  โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบแสง  (LOM) รุ่น OLYMPUS, BX 60 M และ กล้อง
จุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) รุ่น JEOL JSM-6510 LV 
FRG  ซึง่ผลการตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคทีอุ่ณหภูมหิอ้งก่อนการดดั
ขึ้นรูปด้วยก าลงัขยาย 2,000 เท่า แสดงดงัรูปที่ 1  พบว่าโครงสร้าง
หลกัของเหลก็กลา้ชนิดนี้จะประกอบไปดว้ยเฟสมาร์เทนไซต์ (M) ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นสขีาว เกดิกระจายตวัอยู่ในโครงสรา้งพื้นเฟอร์ไรต์ (F) ที่
ปรากฏเป็นสเีทา 

รปูที ่1 ลกัษณะโครงสรา้งจุลภาคทีอุ่ณหภมูหิอ้งก่อนการขึน้รปูของ
เหลก็กลา้ DP590 

ตารางที ่1 คุณสมบตัทิางกลทีอุ่ณหภมูหิอ้งของเหลก็กลา้ DP590 
Material Ys (MPa) UTS (MPa) TE (%) 
DP590 490 650 19.5 

2.2 อปุกรณ์และเงื่อนไขการทดลอง 
งานวิจัยนี้จะด าเนินการทดสอบการดัดขึ้นรูปด้วยวิธีการดดัขึ้น

รูปแบบอิสระ  (Air Bending)  ต ามมาตรฐาน  ISO 7438 : 2005 
ก าหนดใหฐ้านรองเป็นทรงกระบอกมรีศัมคีวามโคง้ (Rd) 10 มลิลเิมตร 
ก าหนดรศัมหีวักด (rp) 0.25 มลิลเิมตร ดงัรูปที ่2 โดยท าการตดิตัง้ชุด
ทดสอบการดดัแบบอิสระบนเครื่องทดสอบแรงดงึแบบเอนกประสงค์
แกนเดยีวรุ่น Zwick Z20 และก าหนดค่าความเรว็ในการกดดดัคงที่คอื 
240 มลิลเิมตร/นาท ี

รปูที ่2 แม่พมิพ์ส าหรบัการทดสอบการดดัขึ้นรูปแบบอิสระ 

ตัดเตรียมชิ้นทดสอบตามมาตรฐานซึ่งมีขนาดความกว้าง (b) 
12 มิลลิเมตร  ความยาว ( l)  30 มิลลิเมตร  และความหนา ( t) 
1.0 มลิลิเมตร ท าการทดสอบโดยให้แรงกดที่พนัช์และก าหนดระยะ
ความลกึในการกดดดัตามมาตรฐาน เพือ่ใหข้นาดมมุการดดัเพิม่ขึน้ครัง้
ละ 15° จาก 0° ถงึ 75° คอื 15°, 30°, 45°, 60° และ 75 ° ตามล าดบั ท า
การทดสอบการดดัโดยไม่ใชส้ารหล่อลื่น ดว้ยอุณหภูมทิีแ่ตกต่างกนั 4 
ระดบัไดแ้ก่ อุณหภมูหิอ้ง(RT), 200 °C, 400 °C และ 600 °C ตามล าดบั 
โดยควบคุมความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมชิิ้นทดสอบให้อยู่ในช่วง 
2 °C ดว้ยการตดิตัง้เทอรโ์มคปัเปิลใหใ้กลก้บัต าแหน่งของชิน้ทดสอบ
ขณะอบให้ความร้อนภายในเตามากที่สุด เพื่อให้ผลที่ถูกต้องและ
ควบคุมอุณหภูมไิดอ้ย่างแม่นย า ซึ่งก่อนการทดสอบการดดัชิน้ทดสอบ
จะถูกอบให้ความร้อนภายในเตาอบไฟฟ้า ตามขัน้ตอนด าเนินการดงั
แผนภาพรูปที่ 3 ซึ่งข ัน้แรกชิ้นทดสอบจะถูกท าให้รอ้นจนถึงอุณหภูมิ
เป้าหมาย ดว้ยอตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมทิี่ 2 °C/วนิาท ีและคา้งไว้
ที่อุณหภูมิเป้าหมายภายในเตาเป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้ความร้อน
กระจายตวัสม ่าเสมอและส่งผลกระทบต่อเฟสมารเ์ทนไซดอ์ย่างสมบูรณ์ 
[15 ] จากนัน้จะท าการทดสอบการดดัเพือ่ใหไ้ดข้นาดมมุตามทีต่อ้งการ
และปล่อยใหเ้ยน็ตวัในอากาศจนถงึอุณหภูมหิอ้ง ทัง้นี้เพื่อลดอตัราการ
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สูญเสยีความรอ้นของโลหะแผ่นในระหว่างกระบวนการทดสอบ โดยได้
ออกแบบแผนผงัการตดิตัง้ของอุปกรณ์และเครื่องจกัรเพื่อการทดสอบ 
ดงัรูปที ่4 ซึ่งไดต้ดิตัง้เครื่องทดสอบเอนกประสงค์เพื่อการทดสอบการ
ดดัขึน้รูปทีต่ าแหน่งดา้นหน้าของเตาอบไฟฟ้า เพื่อใหก้ารเคลื่อนทีข่อง
ชิ้นทดสอบจากเตาอบไฟฟ้าไปยงัชุดทดสอบการดดัมรีะยะไม่เกนิ 1 
เมตรหรอืใชเ้วลาไมเ่กนิ 2 วนิาท ีและท าการดดัขึน้รปูจนถงึมมุการดดัที่
ต้องการด้วยความเร็วในการกดดดัที่ 240 มลิลเิมตร/นาที ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 3 วนิาท ี 

รปูที ่3 แผนภาพแสดงการควบคุมอุณหภมูขิณะทดสอบ 

รปูที ่4 แผนผงัการตดิตัง้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์เพือ่การทดสอบ 

3. ผลการทดลองและการวิเคราะหผ์ล
 จากผลการทดลองการดัดขึ้นรูปแบบอิสระเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะแผ่นเหล็กกล้าความแขง็แรงสูง
ขนาดความหนา 1 มลิลเิมตร ทีร่ะดบัอุณหภมูทิีแ่ตกต่างกนั 4 ระดบั คอื 
อุณหภูมิห้อง 200 °C 400 °C และ600 °C โดยท าการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการดดัขึน้รปูในช่วงมมุการดดั 15° ถงึ 75° ซึง่ในแต่ละ
ช่วงจะห่างกนั 15° เพื่อศกึษาลกัษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของพื้นผวิและการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งจุลภาคหลงัการดดัขึน้รปูของ
ชิน้ทดสอบ ซึง่ไดผ้ลการทดลองดงันี้ 

3.1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวสัดภุายหลงัการดดัขึน้รปู 
 ผลการตรวจสอบลกัษณะพื้นผวิการดดัของชิ้นทดสอบทีผ่่านการ

ดัดขึ้นรูปด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยจะพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นผวิด้านนอกการดดัซึ่งเป็นส่วนที่ได้รบัความเค้น
แรงดึงสูงสุดและเป็นส่วนเริ่มต้นของความเสียหายที่มกัเกิดขึ้นกบั
ชิ้นงานดัดขึ้นรูป โดยการถ่ายภาพด้วยกล้อง  DSLR และกล้อง
จุลทรรศน์แบบแสง (Light Optical Microscope) ในทุกๆ 15° ของมุม
ดดัทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ไดผ้ลการทดลองดงัรปูที ่5 และ รปูที ่6 

รปูที ่5 ลกัษณะพืน้ผวิการดดัของชิน้ทดสอบทีอุ่ณหภมูแิตกต่างกนั 

รปูที ่6 ลกัษณะพืน้ผวิภายหลงัการดดัดว้ยมมุการดดั 45° และ 75° ที่
อุณหภมูแิตกต่างกนั 

ซึ่งจากผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของชิ้นทดสอบ
ภายหลงัการดดัขึ้นรูปทีอุ่ณหภูมแิตกต่างกนัในช่วงมุมการดดั 45° ถงึ 
75° พบว่าการดดัขึน้รูปทีอุ่ณหภูมหิอ้ง (RT) พบว่าลกัษณะพื้นผวิของ
ชิ้นทดสอบมคีวามขรุขระเพิม่มากขึ้นอย่างชดัเจน เมื่อมุมการดดัเพิม่
สูงขึ้น โดยหลงัการดดัด้วยมุมดดั 45° จะพบรอยแตกร้าวขนาดเล็ก
เกดิขึน้บนพืน้ผวิการดดัและเมือ่มมุการดดัเพิม่ขึน้เป็น 75° รอยแตกรา้ว
ดงักล่าวจะขยายตวัมากขึน้ทัง้ในแนวความกวา้งและความหนาของชิน้
ทดสอบปรากฎเป็นรอยฉีกขาดอย่างชดัเจน ส่วนลกัษณะพื้นผิวชิ้น
ทดสอบซึ่งท าการดัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 200 °C รอยแตกร้าวจะเริ่ม
ปรากฏใหเ้หน็ทีมุ่มการดดั 60° และขยายตวัมากขึน้จนเป็นรอยฉีกขาด
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อย่างชดัเจนเมื่อมุมดดัขึ้นรูปเพิม่ขึน้ที ่75° ในส่วนของลกัษณะพื้นผวิ
ชิ้นทดสอบจากการดดัขึน้รูปทีอุ่ณหภูม ิ400 °C พบว่าพื้นผวิการดดัจะ
มคีวามหยาบเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่องเมือ่มุมการดดัเพิม่มาก โดยรอย
แตกรา้วจะเริม่เกดิขึน้ทีมุ่มการดดั 45° ซึ่งมลีกัษณะเป็นหลายแนวเสน้ 
เมื่อขนาดมุมการดดัเพิ่มขึ้นเป็น 75° พบว่ารอยแตกร้าวในต าแหน่ง
กึ่งกลางของส่วนโค้งจะเกดิการขยายตวัมากขึ้นทัง้ในแนวความกวา้ง
และความหนาของชิ้นทดสอบปรากฎเป็นรอยฉีกขาดให้เห็นอย่าง
ชดัเจน ส่วนชิ้นทดสอบทีไ่ดจ้ากการดดัขึน้รูปทีอุ่ณหภูม ิ600 °C จะไม่
พบรอยแตกรา้วบนพืน้ผวิแต่อย่างใด  

จากผลการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวชิ้นทดสอบหลงัการดดัขึ้นรูป 
แสดงใหเ้หน็ว่าพืน้ผวิบรเิวณส่วนโคง้นอกสุดของมมุการดดั ซึง่เป็นส่วน
ที่ได้รบัความเค้นดงึสูงสุดเมื่อมุมการดดัเพิม่สูงขึน้ โดยเฉพาะในกรณี
ท าการดดัที่อุณหภูมติ ่า จะส่งผลท าให้พื้นผิวของชิ้นทดสอบมคีวาม
ขรุขระเพิม่มากขึน้ ซึง่เกดิจากการเลือ่นตวัของเกรนวสัดุเกดิเป็นระนาบ
การเฉือนเมื่อมุมการดดัเพิม่มากขึ้น ขนาดร่องลกึของรอยขรุขระบน
พื้นผิวจะก่อตวัเป็นรอยแตกร้าว โดยรอยแตกจะเริ่มต้นที่พื้นผวิด้าน
นอกการดดัซึ่งเป็นส่วนทีไ่ดร้บัความเคน้แรงดงึและวสัดุเกดิการยืดตวั
สูงสุด และขนาดของรอยแตกร้าวจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมุมในการดัด
เพิม่ขึน้ เนื่องจากในช่วงอุณหภูมหิอ้งถงึอุณหภมูหิอ้ง 400 °C เป็นช่วง
อุณหภูมทิีไ่ม่ส่งผลใหว้สัดุเกดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งจุลภาค ท าให้
ในช่วงอุณหภูมดิงักล่าววสัดุจะมคี่าความแขง็แรงและมคีุณสมบตัดิา้น
ความเครยีดแขง็สูง หลงัการดดัขึ้นรูปจงึปรากฎรอยแตกร้าวและเกดิ
ความเสยีหายได้ง่าย ทัง้นี้เมื่อท าการดดัขึ้นรูปที่อุณหภูม ิ600 °C ซึ่ง
เป็นช่วงอุณหภมูทิีส่่งผลใหเ้หลก็กลา้ความแขง็แรงสงูชนิดเฟสคู่เกดิการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งจุลภาค [16] จงึส่งผลท าให้วสัดุมคีวามสามารถ
ในการยดืตวัหรอืมคีุณสมบตัดิา้นความเหนียวเพิม่สูงขึน้ ภายหลงัการ
ดดัขึ้นรูปลกัษณะของพื้นผวิจงึมคีวามขรุขระน้อยลง ด้วยร่องผวิของ
รอยขรุขระมคี่าความลกึน้อยจงึท าใหก้ารก่อตวัของรอยแตกรา้วเกดิได้
ยากขึน้ 

3.2 กลไกความเสียหาย 
ในกระบวนการดดัขึน้รูปโดยการเพิม่ระยะกดของพนัช์ เมือ่ขนาด

มุมการดดัเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ค่าความเค้นบริเวณมุมการดดัเพิ่ม
สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหพ้ื้นผวิภายนอกบรเิวณมุมการดดัเกดิเป็น
รอยแตกขนาดเลก็ โดยรอยแตกเหล่านี้มกัจะเริม่ปรากฏบรเิวณกึง่กลาง
ของชิ้นทดสอบ เนื่ องจากเป็นส่วนที่ได้ร ับความเค้นดึงและมีค่า
ความเครียดจากการยืดตัวสูงสุด ซึ่งได้ร ับการยืนยันโดย ASM 
Handbooks (2000) [17] พฒันาการความเสียหายภายในโครงสร้าง
จุลภาคของเหล็กกล้าความแขง็แรงสูง DP590 ภายหลงัการดดัขึ้นรูป
ดว้ยมุมการดดั 75° จากการดดัขึน้รูปดว้ยระดบัอุณภูมทิีแ่ตกต่างกนั 4 
ระดบัคอื อุณหภมูหิอ้ง 200 °C 400 °C และ 600 °C ตามล าดบั ลกัษณะ
ความเสยีหายภายในโครงสรา้งจุลภาคในแนวภาคตดัขวางบรเิวณมุม
การดดัของชิ้นทดสอบหลงัการดดัขึ้นรูปที่มุมการดดั 75° แสดงดงัรูป
ที ่7 

รปูที ่7 พฒันาความเสยีหายภายในโครงสรา้งจุลภาคของเหลก็กลา้
ความแขง็แรงสงู DP590 

จากผลการตรวจสอบลกัษณะความเสยีหายในแนวภาคตดัขวาง
ของชิ้นทดสอบภายหลงัการดดัขึ้นรูปที่มุมการดดั 75° โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบแสง (LOM)  ดงัรูปที่ 7 แสดงให้เห็นถึงลกัษณะความ
เสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งพบว่าการดดัขึ้นรูปที่อุณหภูมหิ้อง การแตกร้าว
เสยีหายจะเกดิขึ้นรุนแรงตลอดทัง้แนวความหนาของชิ้นทดสอบท าให้
แผ่นวสัดุขาดจากกนัเป็น 2 ส่วน ส่วนผลการดดัด้วยอุณหภูม ิ200 °C 
ลกัษณะความรุนแรงของการแตกร้าวเสยีหายจะลดน้อยลง โดยรอย
แตกจะเริม่ต้นเกดิขึน้ทีก่ ึง่กลางของส่วนโคง้ซึง่เป็นส่วนทีเ่กดิความเคน้
แรงดงึสูงสุดและรอยแตกร้าวดงักล่าวจะขยายตวัสู่กึ่งกลางความหนา
โดยท ามุมประมาณ 45° กบัแนวแกนการดดั ส่วนชิ้นทดสอบทีผ่่านการ
ดดัด้วยอุณหภูม ิ400 °C การแตกร้าวเสยีหายจะมลีกัษณะที่แตกต่าง
ออกไป คอืรอยแตกจะเกดิขึน้ในหลายต าแหน่งบนพื้นผวิการดดั โดย
รอยแตกจะเริม่เกดิขึน้ทีบ่รเิวณกึง่กลางส่วนโคง้และขยายตัวสู่กึง่กลาง
ความหนาท ามมุประมาณ 75° กบัแนวแกนการดดั นอกจากนัน้จะมรีอย
แตกขนาดเล็กเกดิขึน้ท ามุมกบัรอยแตกหลกั ส่วนชิ้นทดสอบจากการ
ดดัขึ้นรูปด้วยอุณหภูม ิ600 °C พบการแตกร้าวเสยีหายขนาดเล็กบน
ขอบผวิดา้นนอกและมคีวามลกึเพยีงเลก็น้อย 

รปูที ่8 ลกัษณะรอยแตกของเหลก็กลา้ความแขง็แรงสงู DP590 
ภายหลงัการดดัขึน้รปูทีอุ่ณหภมูแิตกต่างกนั 
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จากผลการตรวจสอบลกัษณะรอยแตกภายหลงัการดดัขึ้นรูป ที่
อุณหภูมทิี่แตกต่างกนัซึ่งประกอบด้วย อุณหภูมหิ้อง 200 °C 400 °C 
และ 600 °C โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (SEM) 
ดงัรูปที่ 8 พบว่าลกัษณะของรอยแตกจากการดดัขึ้นรูปที่อุณหภูมติ ่า 
(อุณหภูมหิ้อง) รอยแตกจะมลีกัษณะเป็นลกัยิ้ม (Dimple) หรือหลุม
ขนาดเลก็ทีม่คีวามหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นลกัษณะของรอยแตกแบบเปราะ 
และเมือ่อุณหภูมเิพิม่สูงขึน้ลกัษณะของหลุมจะมคีวามลกึมากขึน้และมี
ความหนาแน่นของหลุมลดลง ดงัจะเหน็ไดช้ดัเจนจากลกัษณะของรอย
แตกภายหลงัการดดัขึน้รูปทีอุ่ณหภูม ิ600 °C ซึ่งรอยแตกจะมลีกัษณะ
เป็นหลุมลกึและความหนาแน่นจะลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั ซึ่งเป็นลกัษณะ
ของการแตกหกัแบบเหนียว  

4. สรปุ
จากผลการทดลองเพื่อเปรยีบเทยีบผลกระทบของอุณหภูมทิีส่่งผล

ต่อกลไกความเสยีหายของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิดเฟสคู่หลงั
การดดัขึ้นรูปด้วยวิธีการทดสอบการดัดขึ้นรูปแบบอิสระ สรุปได้ว่า
อุณหภมูกิารขึน้รปูจะส่งผลต่อโดยตรงต่อคุณสมบตัทิางกลของวสัดุและ
ค่าความสามารถในการขึ้นรูปเหล็กกล้าความแขง็แรงสูง DP590 ซึ่ง
พจิารณาจากการเปลีย่นแปลงหรอืความเสยีหายทีเ่กดิบนพืน้ผวิการดดั
และความเสยีหายภายในโครงสรา้งจุลภาคในแนวภาคตดัขวางบรเิวณ
มุมการดดั ทัง้นี้ในกรณีทีท่ าการดดัขึน้รูปดว้ยอุณหภูมไิม่เกนิ 400 °C 
ชิ้นทดสอบจะเกดิการแตกรา้วเสยีหายได้ง่ายกว่า โดยรอยแตกจะเริม่
ก่อตัวบนขอบผิวด้านนอกซึ่งเป็นส่วนที่เกิดความเค้นดึงสูงสุดและ
ขยายตวัเขา้สู่กึ่งกลางความหนาเมื่อขนาดมุมการดดัเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
รอยแตกรา้วจากการดดัขึน้รปูทีอุ่ณหภมูหิอ้งจะขยายตวัท ามมุประมาณ 
45° กบัแนวแกนการดดัและขนาดมมุการขยายตวัจะมแีนวโน้มเพิม่มาก
ขึน้เมือ่อุณหภูมเิพิม่สูงขึน้แต่ขนาดความลกึของการขยายตวัสู่กึง่กลาง
ความหนาจะมแีนวโน้มลดลง ส่วนรปูแบบของรอยแตกจะมลีกัษณะการ
แตกแบบเหนียวมากขึน้เมือ่อุณหภมูกิารดดัเพิม่สงูขึน้  
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ออกแบบและสร้างเครื่องมดัเชือก 
Design and Construction of Tie Machine 

บทคดัย่อ 
การมดัวสัดุ อุปกรณ์ ชิน้สว่น หรอืสิง่ของต่างๆดว้ยเชอืกยงัเป็นทีน่ิยมอยูจ่นถงึยุคปัจจุบนั ไมใ่ช่แคต่ามครวัเรอืนทีน่ิยมใชเ้ชอืกในมดัแต่

ในโรงงานอุตสาหกรรมกย็งัใชเ้ชอืกในการมดัผลติภณัฑใ์นการขายส่งเพื่องา่ยต่อการขนยา้ยและเชค็จ านวน เช่น โรงงานทีผ่ลติกล่อง โรงงานเยบ็ผา้ 
เป็นต้น ถ้าโรงงานมคีวามต้องการผลิตสินค้าหรือผลิตภณัฑ์เป็นจ านวนมากส่งผลให้จ านวนคนงานมดัเชือกต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อให้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีลู่กคา้ไดก้ าหนดไว ้นัน่หมายความว่าโรงงานจะต้องจ่ายค่าแรงเพิม่ขึน้อกีดว้ย ทางคณะผูจ้ดัท าจงึคดิออกแบบเครื่องมดัเชอืกขึน้มา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการมดัเชอืกดว้ยเครื่องจกัรทีส่ามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องค่าใชจ้่าย เวลาในการท างาน และความสะดวกสบายของคนงาน 
โดยออกแบบชุดกลไกที่ท างานในการมดัและลงมอืสร้างเครื่องมดัเชอืก เชอืกที่มดัเสรจ็แล้วจะเป็นปมแน่นเป็นเงื่อนกระตุก เมื่อกระตุกเ งื่อนจะ
สามารถคลายเชอืกออกได ้
ค าส าคญั:  การมดัเชอืก, ชุดกลไกล, เงือ่นกระตุก 

Abstract 
Tying materials, parts or items with rope is still very popular today. It's not just the household that is popular to use the rope 

in the bundle, but in the industrial factory, the rope is also used to tie the products in wholesale for easy transport and check the quantity, 
such as the factories that manufacture boxes, sewing factory, etc. If the factory has a large demand for goods or products, the number of 
workers tied to the rope has to be increased to complete the time specified by the customer. This means that factories will have to pay 
more wages. The organizers decided to design a rope tie machine. The objective of this study was to study how to tether a machine that 
can help reduce cost problems working time and the convenience of workers by designing a set of mechanisms that work in tying and 
creating a tie. The finished rope will form a tight knot. When twitching the rope, the rope can be loosened. 
Keywords:  Tying, Mechanism set, Twitch knot 
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1. บทน า
 กระบวนการมัดเชือกเป็นกระบวนการหนึ่ งของการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ที่มปีระสทิธิภาพและต้นทุนต ่า ท าให้หลายๆโรงงานเลอืก
กระบวนการนี้ในการบรรจุผลติภณัฑ[์5] เช่น โรงงานผลติกล่อง โรงงาน
สกรนีเสือ้ผา้ โรงงานทีผ่ลติถ้วยจานเซรามกิส ์เป็นต้น โดยส่วนมากใน
การมดัเสือ้ผา้เช่นนี้จะใชค้นงานในการมดัซึง่อาจใชเ้วลามาก ถา้โรงงาน
มีความต้องการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นจ านวนมากส่งผลให้
จ านวนคนงานมดัเชือกต้องเพิม่ขึ้นด้วยเพื่อให้เสร็จตามระยะเวลาที่
ลูกคา้ไดก้ าหนดไว ้ลกัษณะการท างานในการมดัเชอืกของคนงานในแต่
ละครัง้ คนงานจะท าตามขัน้ตอนที่ตนเองถนัดท าเพื่อได้ผลผลติส าเรจ็
ตามเป้าหมายทีต่อ้งการไม่ไดพ้จิารณาหาแนวทางการพฒันา ปรบัปรุง
วธิกีาร ขัน้ตอนการท างานใหเ้กดิการท างานน้อยลงแต่ได้ผลผลติมาก 
หรอืลดการใชแ้รงงานใหน้้อยลงแต่ผลผลติเพิม่มากขึน้มากกว่าเดมิ นัน่
หมายความว่าโรงงานจะต้องจ่ายค่าแรงเพิม่ขึน้อกีด้วย และในอกีหนึ่ง
มุมมอง การที่พนักงานมัดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้วยท่าทางเดิมๆ 
ท างานซ ้าๆ และวนัละหลายๆรอบ อาจท าให้เกิดความล้าจนส่งผลให้
ท างานได้ไม่เตม็ประสทิธภิาพ หากปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานใหแ้ปลก
ใหม่ หรือสามารถสร้างเครื่องจักรมาช่วยอ านวยความสะดวกขณะ
ท างานพรอ้มปรบัปรุงใหเ้กดิความเหมาะสมกบัลกัษณะการท างานกจ็ะ
ช่วยลดความสูญเปล่าในการท างานลงได้ จากปัญหาขา้งต้นทีก่ล่าวมา
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัยเพื่อน ามา
ออกแบบสรา้งเครื่องจกัรใหโ้รงงานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน
ให้สูงขึ้น ลดต้นทุน ลดเวลาในการผลิต โดยค านึงถึงคุณภาพของ
ผลผลติ บนพื้นฐานความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน สร้างคุณภาพของ
แรงงานใหส้งูขึน้  

2. ขัน้ตอนการด าเนินการ
การด าเนินงานเริม่จากศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นของการมดัเชอืก เกบ็

รวบรวมขอ้มูลลกัษณะการท างานของกระบวนการมดัเชอืก ออกแบบ
ชุดทดลอง ทดลองมดั ศกึษาความเป็นไปได ้ออกแบบเครื่องมดั สรา้ง
เครื่องมดั ทดสอบประสิทธิภาพ วิเคราะห์ผลก่อน-หลงั สรุปผลการ
ด าเนินงานโดยมขีัน้ตอนการด าเนินงานแสดงดงัรูปที่ 1 มรีายละเอยีด
อธบิายไดด้งัต่อไปนี้
2.1 ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 จากการศึกษาขัน้ตอนการมัดเงื่อนกระตุกที่ง่ายที่สุด [8] เพื่อไป
ประยุกต์ใช้ส าหรบัการออกแบบสร้างเครื่องมดัเชือกมดีงันี้ จบัปลาย
เชอืกใหเ้สมอกนัดงัรปูที ่2 ขมวดเชอืกใหเ้ป็นรปูตวั P ดงัรปูที ่3 ยกตรง
หวัตวั P ขึน้มาดงัรปูที ่4 น านิ้วไปสอดผ่านบ่วงแลว้จบัปลายเชอืกไวด้งั
รูปที ่5 ดงึนิ้วทีจ่บัเชอืกขึน้มาดงัรูปที ่6 และดงึออกไปอกีเพื่อใหป้มรดั
กนัจนแน่นดงัรปูที ่7 จะไดป้มเงือ่นกระตุกดงัรปูที ่8

 

 

รปูท่ี1 แผนภูมแิสดงล าดบัขัน้ตอนในการท างาน 

รปูท่ี 2 จบัปลายเชอืกใหเ้สมอกนั

ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 

เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ออกแบบเครือ่งมดัเชอืก 

ความเป็นไปได ้

No 

Yes 

สรา้งชุดทดลอง 

สรา้งเครือ่ง 

ทดสอบ 

No 

Yes 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ทดลอง 
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รปูท่ี 3 ขมวดเชอืกเป็นรปูตวั P 

รปูท่ี 4 ยกหวัตวั P ขึน้มา 

รปูท่ี 5 น านิ้วไปสอดผา่นบ่วงแลว้จบัปลายเชอืก

รปูท่ี 6 ดงึนิ้วทีจ่บัเชอืกขึน้มา

รปูท่ี 7 ดงึออกไปอกีเพือ่ใหป้มรดักนัจนแน่น

รปูท่ี 8 ไดป้มเงือ่นกระตุก

2.2 การวิเคราะหก์ารออกแบบ 
จากทีค่ณะผูจ้ดัท าไดศ้กึษากระบวนการออกแบบมาจากหลายๆที่ 

พบว่านิยมวิเคราะห์การออกแบบด้วย DFMEA (Design Failure 
Modes and Effects Analysis) [1]จะช่วยให้ลดความผิดพลาดในการ
ออกแบบ DFMEA คอืเทคนิคทีน่ิยมใชก้นัเป็นส่วนใหญ่ในการวเิคราะห์
ความเสีย่ง การวเิคราะหค์วามเสีย่งยงัคงเป็นหวัใจส าคญัของกจิกรรม
ทางธุรกจิ จะวเิคราะหส์ถานการณ์เป็นกจิวตัรและด าเนินกจิกรรมใหเ้กดิ
ความเสี่ยงน้อย สุดและค านึงถึงความปลอดภัย DFMEA เป็นการ
วเิคราะห์ความเสี่ยงที่มปีระสิทธภิาพในการออกแบบและการผลติ จะ
ช่วยตรวจสอบการออกแบบและกระบวนการผลิตพร้อมระบุโอกาส
ส าหรบัขอบเขตของเสยีที่สามารถเห็นผลลพัธ์ที่จะท าให้ลูกค้าไม่พึง
พอใจในการออกแบบและการสร้างเครื่องมัดเชือกในครัง้นี้ ใช้การ
วเิคราะห์การออกแบบโดยDFMEAเพื่อออกแบบเครื่องจกัรได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ตารางที ่1 แสดงการวเิคราะห ์DFMEA 

CONTINU 
OUS 

IMPROVE 
MENT 

STRUCTURE ANALYSIS FUNCTION  ANALYSIS 

1.Design Item System ,
Subsystem , Part 

Element or Name of
Design 

2.Design Step Station 
No. and Name of 
Focus Element

3.Design Work Element 
( Man , Machine , 
Material (Indirect) , 

Environment ,
etc. ) 

1.Function of the 
Design Item (In-Plant , 
Ship-to Plant , Design 
item , Vehicel End user 

when know ) 

2.Function of the 
Design Step and

Design Characteristic 
( Quantitative Value is

optional ) 

3.Function of the 
Design Work Element 

and  Design 
Characteristic 

ตวัพนัเชอืก  กลไกพนัเชอืก ที่ใส่กระสวยเชอืก พนัเชอืกรอบผลติภณัฑ์  พนัได้ 2 รอบ รองรบัมว้นเชอืก 

ร่องเชอืก ร่องที่เชอืกเคลื่นผ่านได้
คล่องตวั 

แขนเหวีย่งเชอืก หมุนเป็นวงกลมเพื่อพนั
เชอืกรอบงาน 

ชุดมดัเชอืก กลไกมดัเชอืก ปากจบัเชอืก สรา้งเงื่อนกระตุก  ได้เงื่อนกระตุก หนีบเชอืก 

ตวับงัคบัปากจบัใหห้นีบ-
ปล่อยเชอืก 

บงัคบัใหป้ากจบัหนีบและ
ปล่อยเชอืก 

ตวับงัคบัใหด้งึปม ดงึเป็นปมเงื่อนกระตุก 

ชุดตดัเชอืก กลไกตดัเชอืก คตัเตอร์ ตดัเชอืกเมื่อมดัเสรจ็  ดนัมดีคตัเตอร์ไปตดั
เชอืก 

ตดัเชอืก 

ชุดส่งก าลงั กลไกส่งก าลงั คลทัช์ ส่งก าลงั ส่งต่อก าลงัอย่างต่อเน่ือง ตดัต่อการถ่ายทอดก าลงั 

มู่เล่ย์ ส่งก าลงัไปยงัเพลา 

เพลาขบั ตวักลางในการส่งก าลงั 

ชุดต้นก าลงั กลไกต้นก าลัง มอเตอร์ ผลติก าลงั ต้นก าเนิดของก าลงั ผลติก าลงัด้วยการหมุน 

FAILURE  ANALYSIS RISK  ANALYSIS 

1.Failure 
Effects (FE)  
[ In- Plant , 

Ship-to 
Plant , 

Design item 
, Vehicel 
End user 

when know ] 

Se
vir

ity
 (S

) o
f F

E 

2.Failure 
Mode 

(FM) of 
the 

Design 
Step 

3.Failure 
Cause 
(FC) of 

the 
Element

Current 

Prevention  
Control 

(PC) of FC 

Oc
cu

rre
nc

e 
(O

) o
f F

C 

Current 
Detection 
Controls 
(DC) of 

FC or FM 

De
tec

tio
n 

(D
) o

f F
C/

FM
 

RP
N 

PF
ME

A 
AP

 

Prevention 
Action 

Detection 
Action 

เชอืกยุ่งเหยงิ 

7 

พนัเชอืก
ไม่ได้  

เชอืก
หมด 

ตรวจสอบ
ร่องเชอืก 

5 

ท าผวิที่
เสยีดสกีบั
เชอืกให้
ลื่น 

7 245 M 

4 
เชอืกขาด มองเหน็ได้

ด้วยตา
เปล่า 

3 
ใช้เชอืกที่
เหนียว 5 60 L 

4 

แขน
เหวีย่ง
ตดิขดั 

ทดสอบ
ความ
คล่องตวั
ของแขน 

4 

เชค็การ
หล่อลื่น 

5 96 L 

มดัเป็นเงื่อน
กระตุกไม่ได้ 

8 

กลไกล
บาง
จุดเสยี 

ปากจบั
หนีบ
เชอืกไม่
อยู่ 

ตรวจสอบ
การสกึหรอ
ของกลไก 8 

ตรวจสอบ
ด้วย
สายตา 7 448 H 

ปรบัแต่ง
ก่อนใช้งาน 

ใส่
น ้ามนัหล่อลื่น
ก่อนการ
ท างานทุก
ครัง้ 

8 

ตวับงัคบั
ไม่
ท างาน 

ตรวจสอบ
กลไก 

5 

ตรวจสอบ
ความ
เรยีบรอ้ย
หลงั
ประกอบ 

6 240 M 

8 

ตวัดงึไม่
ท างาน 

ตรวจสอบ
ระยะหนีบ 

5 

ปรบัระยะ
หนีบ 

6 240 M 

ตดัเชอืกไม่
ขาด  

7 

คตัเตอร์
ไม่คม  

ผ่านการ
ท างาน
เป็น
เวลานาน 

เชอืกแตก
ปลายเมื่อ
ตดัเสรจ็ 

3 

เปลี่ยน
ใบมดีคตั
เตอร์ใหม่ 

4 84 L 

ส่งก าลงัไม่ได้  

7 

ชุดส่ง
ก าลงัไม่
ท างาน 

คลทัช์
ห่าง 

ใหค้วามรู้
เกี่ยวกบั
การท างาน
ของกลไก 

5 

ปรบัเชค็
ทุกครัง้
หลงัเลกิ
งาน 

7 245 M 

6 

สายพาน
หย่อน 

ตัง้สายพาน
ใหร้ะยะ
เหมาะสม 

5 

ค านวน
รยะที่
เหมาะสม 

5 150 L 

5 

ตวัลอ็ค
เพลา
ลอ็ค
เพลาไม่
แน่น 

ตรวจสอบ
ความ
เรยีบรอ้ย
หลงั
ประกอบ 

5 

ปรบัฟิต
ก่นใช้งาน 

5 125 L 

ไม่เกดิก าลงั 

7 

ต้นก าลงั
หยุดการ
ท างาน 

มอเตอร์
ไหม ้

ใส่ฟิวส์เพื่อ
จ ากดั
กระแสไฟ 

3 

ปรบัขนาด
มอเตอร์ 4 84 L 
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2.3 ตวัแปรการวิเคราะห ์
 ในการใหค้ะแนนจะม ีHigh(H) คอื มผีลกระต่อการออกแบบสงูคณะ
ผูจ้ดัท าจ าเป็นตอ้งระบุ Action ทีเ่หมาะสมเพือ่ปรบัปรุงการป้องกนั หรอื
การควบคุมตรวจจบั ทีท่ าใหเ้หน็วา่มกีารควบคุมทีเ่พยีงพอ Medium(M) 
คอื มผีลกระต่อการออกแบบต ่าขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของคณะผูจ้ดัท าว่า
ปรบัปรุงหรอืไม่ปรบัปรุงการป้องกนั หรอืการควบคุมตรวจจบั ทีท่ าให้
เห็นว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ Low(L) คือ ไม่มีผลกระทบต่อการ
ออกแบบคณะผู้จัดท าจะระบุ Action ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการ
ป้องกนั หรอืการควบคุมตรวจจบั ทีท่ าใหเ้หน็วา่มกีารควบคุมทีเ่พยีงพอ 
หรอืไมร่ะบุบกไ็ด ้  
2.4 ผลการวิเคราะห ์
 จากการวเิคราะหก์ารออกแบบดว้ย DFMEA จะไดว้่า ชุดพนัเชอืก 
มผีลกระต่อการออกแบบต ่า , ชุดมดัเชอืก มผีลกระต่อการออกแบบสงู , 
ชุดตดัเชอืก ไม่มผีลกระทบต่อการออกแบบ , ชุดส่งก าลงั มผีลกระต่อ
การออกแบบต ่า และ ชุดต้นก าลงั ไม่มผีลกระทบต่อการออกแบบการ
ป้องกนั หรอืการควบคุมตรวจจบั ทีท่ าใหเ้หน็วา่มกีารควบคุมทีเ่พยีงพอ 
หรอืไม่ระบุบก็ได้  ส าหรบัการออกแบบเครื่องและผลติเครื่องมดัเชอืก
ด้วย DFMEA สรุปได้ว่า ชุดมดัเชอืกมคีวามเสี่ยงสูงต่อการเกิดความ
ผิดพลาดของการออกแบบ จึงต้องให้ความส าคัญในการออกแบบ
ขัน้ตอนน้ีเป็นพเิศษ 

3. การออกแบบเครื่อง
เครื่องจกัรถูกออกแบบเน้นการใช้งานที่ง่าย สะดวก ปลอดภยัต่อ

ผู้ปฏบิตัิงานและลดการใช้แรงงานค านึงถึงลกัษณะการใช้งานทัง้เพศ
ชายและเพศหญงิ ตวัเครื่องสามารถช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลติ 
ตลอดถงึการสญูเสยีการใชพ้ลงังานในกระบวนการพืน้ฐานคุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์เครือ่งมดัเชอืกมสี่วนประกอบหลกั คอื 1.โครงสรา้งเครือ่ง 2.
ชุดควบคุม 3.ชุดตน้ก าลงั 4.ชุดสง่ก าลงั 5.ชุดพนัเชอืก 6.ชุดมดัเชอืก 7.
ชุดตดัเชอืก 8.ถาดรองรบัวสัดุ 
3.1 โครงสร้างเครื่อง 

เป็นสว่นรบัน ้าหนักทัง้หมดของเครือ่งและน ้าหนกัของวสัดุทีน่ ามา
มดั 
3.2 ชุดควบคมุ 
 ควบคุมการท า งานของเครื่ อ ง  ใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า มกีลไกส าหรบัเท้าเหยยีบ
เพือ่เริม่การท างานของเครือ่ง 
3.3 ชุดต้นก าลงั 
 สามารถสง่ก าลงัใหก้บัระบบการท างานทัง้หมดไดอ้ยา่งพอเพยีง 
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
3.4 ชุดส่งก าลงั 
 สามารถตดัต่อก าลงั ส่งก าลงัไดอ้ยา่งนุ่มนวล เพยีงพอ มคีวาม
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
3.5 ชุดพนัเชือก 

สามารถพนัเชอืกรอบผลติภณัฑใ์หแ้น่นโดยพนัจ านวน 2 รอบ 

3.6 ชุดมดัเชือก 
 สามารถมดัผลติภณัฑเ์ป็นเงือ่นกระตุกได ้เชอืกทีใ่ชค้อืเชอืกฟางที่
มขีายตามรา้นคา้ทัว่ไป 
3.7 ชุดตดัเชือก 
 สามารถตดัเชอืกใหข้าดขณะทีป่ากจบัหนีบเชอืกแลว้ 
3.8 ถาดรองวสัด ุ

สามารถรองรบัวสัดุทีน่ ามามดัได ้

รปูท่ี 9 ออกแบบเครือ่งมดัเชอืก 

4. การทดลอง
หลงัจากศึกษาขัน้ตอนการมัดเชือกทางคณะผู้จัดท าได้สร้างชุด

ทดลองมดัเชอืกขึน้มาเพื่อเป็นขอ้มลูในการออกแบบและสรา้งเครื่องมดั
เชอืกตวัจรงิ มขี ัน้ตอนในการทดลองดงันี้ น าเชอืกเขา้ไปหนีบไวต้รงตวั
หนีบเชอืกดงัรปูที ่10 พนัเชอืกรอบวสัดุหรอืสิง่ของทีต่อ้งการมดัดงัรปูที ่
11 จากนัน้ดงึเชอืกเขา้ปากจบัเชอืกดงัรูปที่ 12 หมุนปากจบัไปในทศิ
ทวนเข็มนาฬิกาแล้วปากจับจะอ้าออกเนื่ องจากหางของปากล่าง
เคลื่อนที่ผ่านลูกเบี้ยวดงัรูป 13 เมื่อหมุนมาครบ 1 รอบ ปากจบัจะบบี
เชอืกไวด้งัรูปที ่14 หลงัจากนัน้ตดัเชอืกทีต่ าแหน่งระหว่างปากจบัและ
ตัวหนีบเชือก ต่อไปคือปากจับจะดึงเชือกถอยหลงัดังรูปที่ 15 และ
ปล่อยจะไดป้มเงือ่นกระตุกดงัรปูที ่16
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รปูท่ี 10 น าเชอืกเขา้ไปหนีบไวต้รงตวัหนีบเชอืก

รปูท่ี 11 พนัเชอืกรอบวสัดุหรอืสิง่ของทีต่อ้งการมดั

รปูท่ี 12 ดงึเชอืกเขา้ปากจบัเชอืก

รปูท่ี 13 หมุนปากจบัไปในทศิทวนเขม็นาฬกิาแลว้ปากจบัจะอา้ออก
เนื่องจากหางของปากล่างเคลื่อนทีผ่า่นลกูเบีย้ว 

รปูท่ี 14 เมือ่หมุนมาครบ 1 รอบ ปากจบัจะบบีเชอืก 

รปูท่ี 15 ปากจบัจะดงึเชอืกถอยหลงั

รปูท่ี 16 ปมเงือ่นกระตุก 

4.1 ผลการทดลอง 
 ตารางที่ 2 บันทึกการทดลองมัดเชือกด้วยชุดทดลอง จากการ
ทดลองพบว่า ชุดทดลองทีส่รา้งขึน้มา สามารถหนีบเชอืกไดโ้ดยทีเ่ชอืก
ไม่หลุดจากที่หนีบ ปากนกสามารถหมุนได้โดยเชือกไม่หลุด ปากจบั
สามารถดงึเชอืกออกมาเป็นปมเงื่อนกระตุกได้ สรุปได้ว่าชุดทดลองที่
สรา้งขึน้มาสามารถมดัเชอืกเป็นปมเงื่อนกระตุกไดจ้รงิ โดยใชเ้วลา 25 
วนิาท ี
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ตารางท่ี 2 บนัทกึการทดลองมดัเชอืกดว้ยชุดทดลอง 

5. สรปุ
ตารางที ่3 มดัเชอืกดว้ยชุดทดลอง 

กิจกรรม จ านวนขัน้ตอน เวลาท่ีใช้ (วินาที) 
มดัเชอืกดว้ยชุดทดลอง 6 25 

 ในการออกแบบและสรา้งเครื่องมดัเชอืกจะเริม่จาก ศกึษาขัน้ตอน
การมดัเป็นเงื่อนกระตุก เกบ็รวบรวมขอ้มูล วเิคราะหก์ารออกแบบเพื่อ
มาสรา้งชุดทดลองเพื่อทดสอบการมดัดว้ยกลไกทีส่รา้งขึน้มาปรากฏว่า 
สามารถมดัเป็นเงื่อนกระตุกได้อย่างมปีระสทิธภิาพและปมเงื่อนกระตุก
มดัไดแ้น่น ทางคณะผูจ้ดัท าจะพฒันาจากการมดัดว้ยชุดทดลองใหเ้ป็น
การมดัดว้ยเครือ่งจรงิแลว้ปรบัอตัราทดความเรว็จากชุดตน้ก าลงัและชุด
ส่งก าลังเพื่อให้การมัดด้วยเครื่องจริงไวกว่าการมัดด้วยชุดทดลอง 
จากนัน้น าขอ้มูลทัง้หมดมาคดิออกแบบสร้างเครื่องมดัเชอืกที่ใช้เวลา
น้อยทีสุ่ด ซึง่จะมสี่วนประกอบหลกั คอื 1.โครงสรา้งเครือ่ง 2.ชุดควบคุม 
3.ชุดตน้ก าลงั 4.ชุดสง่ก าลงั 5.ชุดพนัเชอืก 6.ชุดมดัเชอืก 7.ชุดตดัเชอืก
8.ถาดรองวสัดุ 

6. ข้อเสนอแนะ
การออกแบบชุดทดลองสามารถมดัเป็นเงือ่นกระตุกไดจ้รงิ แต่ยงัใช้

เวลามากเนื่องจากชุดทดลองใชค้นเป็นตน้ก าลงั ดงันัน้ทางคณะผูจ้ดัท า

จงึใชก้ลไกในการทดความเรว็เขา้มาแกไ้ขระยะเวลาในการมดัเชอืกดว้ย
เครือ่ง เพือ่ท าใหก้ารมดัดว้ยเครือ่งเรว็ขึน้ 

7. กิตติกรรมประกาศ
คุณค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากการศกึษาวจิยันี้ ผูว้จิยัขอขอบคุณ

บริษัทที่สนับสนุน บิดามารดาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ค าปรึกษาและ
ข้อคิดเห็นต่างๆอบรมสัง่สอนวิชาความรู้ และความเมตตาแก่ผู้วิจยั 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาพฤตกิรรมการเปลีย่นรปูของแผ่นอลมูเินียมเกรด Al5052-H32 ความหนา 1 มลิลเิมตร ขึน้รูปดว้ยกระบวนการ

ขึน้รปูแบบต่อเนื่องดว้ยการสมัผสัเป็นจุด โดยก าหนดตวัแปรในการทดลองคอื 1.หวักดมขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 และ 10 มลิลเิมตร 2.ต าแหน่งกด
ขึน้รูป ขนานกบัแนวรดีและตัง้ฉากกบัแนวรดี 3.ขึน้รูปทรงกรวยท ามุม 55, 60, 65, 70, และ 75 องศา ขึน้รูปโดยใช้เครื่องจกัรกลอตัโนมตั ิ3 แกน 
และสรา้งโปรแกรมควบคุมเครือ่งจกัรกลอตัโนมตัดิว้ยโปรแกรมช่วยในการผลติ จากการทดลองพบว่า ในการขึน้รปูทรงกรวยท ามุม 70 องศา โดยใช้
หวักดขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 มลิลเิมตร ต าแหน่งกดขนานแนวรดีสามารถขึน้รปูไดส้ าเรจ็ เมือ่เปลีย่นต าแหน่งกดขึน้รปูเป็นตัง้ฉากกบัแนวรีด ผล
ทีไ่ดค้อืเกดิรอยแตก ในการใชห้วักดขนาด 10 มลิลเิมตร ผวิสมัผสัระหว่างหวักดกบัชิ้นงานเกดิขึน้มาก ท าใหค้วามสามารถในการขึน้รูปลดลง และ
เมือ่ใชข้นาดหวักดทีม่เีสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 มลิลเิมตร ผวิสมัผสัระหว่างหวักดกบัชิน้งานเกดิขึน้น้อย ท าใหข้ึน้รปูชิน้งานไดด้กีว่าหวักดขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง 10 มลิลเิมตร และการขึน้รปูทรงกรวยท ามมุ 75 องศา ไมส่ามารถขึน้รปูไดเ้นื่องจากเกนิความสามารถในการยดืตวัของวสัดุ 
ค าส าคญั:  กระบวนการขึน้รปูแบบต่อเนื่องดว้ยการสมัผสัเป็นจุด, ขึน้รปูโลหะแผ่น, ขึน้รปูทรงกรวย 

Abstract 
In this research, to study the deformation behavior on aluminum alloy Al5052-H32 with the thickness of 1.0 millimeter in 

Single Point Incremental Forming Process (SPIF) use to determine parameters by 1) diameter of tools was 5 and 10 mm. 2) the position 
informing with longitudinal and transverse of the rolling direction and 3) using the Cone Forming with 55˚, 60˚, 65˚, 70˚, and 75˚. The 
experiment uses Computer Numerical Control (CNC) for 3 axes and institutes program to control by Computer-Aided Manufacturing 
(CAM). The result showed when to use diameter 5 millimeter of the tool by Cone Forming at 70˚ can successful with longitudinal 
position and when changing the position by transverse was occurred to cracking and when used the diameter of the tool was 10 
millimeter, the surface is increased and decrease formability. The tool with a diameter of 5 millimeter is improved to be formability more 
than a tool with a diameter of 10 millimeter and in Cone Forming at 75˚ cannot forming because its over elongation of materials. 
Keywords:  Single Point Incremental Forming Process, Metal Forming, Cone Forming 
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1. บทน า
การน าโลหะแผ่นมาแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์หรอืชิ้นส่วนเป็นที่นิยม

มากในอุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนยานยนต์ ผลติภณัฑเ์ครือ่งครวั เป็นต้น 
เนื่องจากโลหะแผ่นสามารถท าการขึน้รูปในรูปร่างต่างๆ ดว้ยแม่พมิพ์
โลหะไดอ้ย่างรวดเรว็ การขึน้รปูโลหะแผ่นดว้ยแมพ่มิพเ์ป็นกระบวนการ
หนึ่งทีใ่ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากแม่พมิพ์สามารถผลติชิ้นงาน
ไดอ้ย่างรวดเรว็และมคีวามเทีย่งตรงสงู แต่แม่พมิพ์ยงัมขีดีจ ากดัในการ
ขึน้รูป นักวชิาการและนักวจิยัจงึได้พยายามคดิค้นกระบวนการใหม่ๆ 
ในงานขึน้รปูโลหะแผ่นเพือ่เพิม่ทางเลอืกในงานขึน้รูป หนึ่งในทางเลอืก
คอื กระบวนการขึน้รปูแบบต่อเนื่องดว้ยการสมัผสัเป็นจุด SPIF (Single 
Point Incremental Forming Process) กระบวนการขึน้รปูแบบต่อเนื่อง
ดว้ยการสมัผสัเป็นจุด เป็นกระบวนการทีส่ามารถขึน้รูปไดอ้ย่างรวดเรว็
และมปีระสทิธภิาพ [1] โดยการน าเครื่องจกัรกลอตัโนมตั ิ(CNC) และ
หุ่นยนต์ (Robot) มาช่วยในการขึน้รูปใหเ้ป็นไปตามรูปแบบทีต่้องการ 
โดยเขยีนโปรแกรมควบคุม (CAM) ซึ่งกระบวนการ SPIF จะช่วยลด
ต้นทุนในการผลติ เนื่องจากใชเ้ครื่องมอื (Tool) เพยีงชิ้นเดยีวสามารถ
ขึน้รปูไดห้ลากหลายรูปแบบ ต่างจากการขึน้รูปดว้ยแม่พมิพ์ทีส่ามารถ
ขึน้รปูไดเ้พยีงรูปแบบเดยีวต่อแม่พมิพ์หนึ่งชุด ลกัษณะการท างานของ
กระบวนการ SPIF ประกอบดว้ย เครื่องมอืที่ใชใ้นการกดขึน้รูป Tool 
และอุปกรณ์จบัยดึชิน้งาน Jig and Fixture เป็นตน้ ดงัรปูที ่1  

รปูที ่1 องคป์ระกอบในการขึน้รปู [2] 

จากการสืบค้นข้อมูลปญัหาในงานขึ้นรูปโลหะแผ่นจะเกิดความ
เสยีหายเกดิขึน้ในระหว่างการขึน้รูปเนื่องจากเกนิความสามารถการขึน้
รูป (Forming Limit) จงึมนีักวจิยัไดท้ าการศกึษาและทดลอง อาทเิช่น 
C. Cavaler [3] ไดท้ าการศกึษาถงึชิ้นงานทีข่ ึน้รูปโดยใชเ้ครื่องมอืทีม่ ี
การเคลอืบผวิ พบว่าค่าความหยาบผวิจะมคี่าต ่า โดย S. Sunthorn [4] 
กล่าวว่าวสัดุทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอื ในกระบวนการ SPIF ส าหรบัขึน้รูปแผ่น
เหล็กกลา้ไร้สนิมนัน้โดยมากจะพจิารณาเลอืกใชว้สัดุสองชนิด ไดแ้ก่ 
HSS (High Speed Tool Steel) และ Cemented Carbide และ A. 
Formisano [5] ความเรว็รอบของเครือ่งมอืขึน้รปูมผีลต่อความหยาบผวิ
ทีเ่กดิขึน้บนชิน้งาน 
 จากปญัหาขา้งตน้ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเพือ่สรา้งฐานขอ้มลูในการ
ขึน้รปูโลหะแผ่นโดย กระบวนการขึน้รปูแบบต่อเนื่องดว้ยการสมัผสัเป็น
จุด ในการทดลองนี้จะเน้น ศึกษาและท าการทดลองความแตกต่าง
ขนาดของหัวกด และต าแหน่งในการกดในขณะขึ้นรูป และการขึ้น
รปูทรงกรวย 

2. การด าเนินงานและวิธีการทดลอง
2.1. วสัดุชิน้งานทีใ่ชใ้นการทดลอง
ในการทดลองนี้ เป็นการขึ้นรูปทรงกรวย โดยกระบวนการขึ้นรูป

ด้วยการสมัผสัเป็นจุดแบบต่อเนื่อง วสัดุที่ใช้เป็นอลูมเินียมผสมเกรด 
Al5052-H32 ความหนา 1 มลิลเิมตร ซึ่งมคีุณสมบตัิทางกลแสดงใน
ตารางที่ 1 และท าการเตรยีมชิ้นงานให้มขีนาด กว้าง 150 มลิลเิมตร 
และยาว 150 มลิลเิมตร 
ตารางที ่1 แสดงคุณสมบตัขิองวสัดุชิน้งานทีไ่ดจ้ากการทดสอบทางกล 

Material Yield strength 
(MPa) 

Tensile 
(MPa) 

Elongation 
(%) 

Al5052-H32 175 222 9 

2.2. เครือ่งมอืทีใ่ชส้ าหรบัขึน้รปู 
 ในการทดลองเครือ่งมอืทีใ่ชม้ลีกัษณะปลายเป็นรูปทรงกลมมขีนาด
เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 มลิลเิมตรและ 10 มลิลเิมตร แสดงดงัรูปที ่2 ผลติ
จากวสัดุเกรด S50c 

รปูที ่2 ลกัษณะและขนาดเครือ่งมอืในการทดลอง 

2.3. อุปกรณ์จบัยดึชิน้งาน 
 อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจบัยดึชิ้นงาน (Jig & Fixture) ไดอ้อกแบบใหม้ี
ขนาด กวา้ง 240 มลิลเิมตร ยาว 240 มลิลเิมตร และสูง 150 มลิลเิมตร 
มแีผ่นเหลก็ทีส่รา้งใหเ้ป็นวงแหวนทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางภายนอก 
200 มลิลเิมตร เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายใน 115 มลิลเิมตร ความหนา 15 
มลิลเิมตร จบัยดึเขา้กบัโต๊ะงานเครือ่ง ดงัรปูที ่3 

รปูที ่3 เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการขึน้รปู 

Deformation process of platen 

Initial position of sheet 

Tool head 

Top holding device 

Target part 
Bottom holding device 

𝑡0 

𝑡1 
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2.4. วธิกีารทดลอง 
 ออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
จากนัน้ ท าการสร้าง G-Code ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยในการ
ผลติ ก าหนดใหม้ตีวัแปรในการทดลอง คอื องศามมุรปูทรงกรวย ขนาด
ของหวักด ต าแหน่งในการกดขึน้รูป และขนาดของเครื่องมอืในการขึน้
รปู ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 แสดงตวัแปรในการทดลอง 
Parameter in Testing 

α 60 , 65 , 70  and 75 
Tool dimensions 5 mm. and 10 mm. 
Rolling direction Longitudinal, Transverse 
Feed 600 (mm./min) 
Spindle speed (rpm) Not open 
Lubricant Gadus S2 V220 No.0 
Step down 0.5 mm. 

การสร้างโปรแกรมควบคุมลกัษณะการขึ้นรูปทรงกรวย จะเป็นการ
ก าหนดการขึน้รปูแบบต่อเนื่อง ดงัรปูที ่4 

รปูที ่4 แสดงลกัษณะการเครือ่งทีข่องเครือ่งมอื 

 การก าหนดต าแหน่งในการกดของเครื่องมอื จะก าหนดให้ลงใน
ต าแหน่ง ขนานกบัแนวรดี (Longitudinal) และต าแหน่งตัง้ฉากกบัแนว
รดี (Transverse) แสดงในรปูที ่5 

 ก) ขนานแนวรดี (Longitudinal)    ข) ตัง้ฉากกบัแนวรดี (Transverse) 
รปูที ่5 แสดงต าแหน่งการกดขีน้รปู 

3. ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ล
 ผลการทดลองการขึ้นรูปโลหะแผ่นให้มลีกัษณะเป็นรูปทรงกรวย
ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องด้วยการสมัผสัเป็นจุด ดงัรูปที่ 6 
โดยใชเ้ครือ่งมอืขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 มลิลเิมตร พบว่าในต าแหน่ง

กดและขนาดของเครื่องมอื ทีส่่งผลต่อความเสียหายในระหว่างขึ้นรูป 
ดงัรปูที ่6ก. ไมส่ามารถขึน้รปูต่อไดเ้นื่องจากเกดิรอยแตกในระหว่างขึน้
รปูซึง่จะอธบิายสาเหตุในหวัขอ้ต่อไป 

 ก) 75º        ข) 70º              ค) 65º         ง) 60º 
รปูที ่6 แสดงชิน้งานทีผ่่านการขึน้รปู 

 3.1. วเิคราะหค์วามเสยีหายในการขึน้รปู 
 กระบวนการขึน้รปูแบบต่อเนื่องดว้ยการสมัผสัเป็นจุด ต าแหน่งการ
ลงสมัผสัระหว่างเครื่องมอืกบัผวิของชิ้นงานเป็นส่วนส าคญั จากการ
ทดลองพบว่า เมือ่ท าการก าหนดต าแหน่งลงในการขึน้รูป ทีต่ าแหน่งตัง้
ฉากกบัแนวรดี และขนานกบัแนวรดี ท าใหเ้กดิความเสยีหาย ดงัรูปที ่7
ก. และ ข. เนื่องจากในการขึน้รูปทรงกรวยทีมุ่ม 75 องศา ผนังชิ้นงาน
จะมคีวามบาง เท่ากบั 0.26 มลิลเิมตร โดยวดัจากต าแหน่ง t  ดงัรูปที ่1 
ท าใหผ้นงัชิน้งานไมส่ามารถรบัแรงในการขึน้รปูไดส้่งผลใหเ้กดิรอยแตก
ในขณะขึ้นรูปทีค่วามลกึ 8 มลิลเิมตร เมือ่ขึ้นรูปทรงกรวยที่ 70 อาศา 
โดยก าหนดต าแหน่งกดขนานกบัแนวรดี ท าใหส้ามารถขึน้รูปไดโ้ดยไม่
เกดิความเสยีหาย ดงัรูปที ่6ข. ความหนาของผนังชิ้นงานเท่ากบั 0.33 
มลิลเิมตร 

 ก) ตัง้ฉากกบัแนวรดี มมุ 75º  ข) ขนานกบัแนวรดี มมุ 75º 

ค) ตัง้ฉากกบัแนวรดี มมุ 70º 
รปูที ่7 แสดงความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

Engage 

Stepdown 

Retract 
Contour1 

α 

Contour2 
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 ในการขึน้รูปที่มุม 70 องศา โดยก าหนดต าแหน่งกดของเครื่องมอื
ทีต่ ัง้ฉากกบัแนวรดีส่งผลใหช้ิ้นงานเกดิความเสยีหาย ดงัรูปที ่7ค. รอย
แตกเกดิขึน้ทีค่วามลกึในขณะขึน้รปูเท่ากบั 9.5 มลิลเิมตร ในการขึน้รูป
เมือ่มมุรปูทรงกรวยเพิม่ขึน้ท าใหค้วามหนาของผนังชิ้นงานลดลง ดงัรูป
ที ่6ค. ชิ้นงานมุม 65 องศา ในการก าหนดต าแหน่งกดตัง้ฉากกบัแนว
รดีและขนานกบัแนวรดี ไม่ส่งผลใหช้ิ้นงานเกดิความเสยีหายเนื่องจาก
ความหนาของชิน้งานอยู่ที ่0.38 มลิลเิมตร และเมือ่มมุทรงกรวยเพิม่ขีน้
จะท าใหค้วามหนาของผนงัน้อยลงดงัเช่นทีม่มุ 70 องศา ความหนาของ
ผนงัชิน้งานเท่ากบั 0.33 มลิลเิมตร ท าใหไ้ม่สามารถรบัความเคน้ดงึใน
ทศิทางการขีน้รปูแบบตัง้ฉากกบัแนวรดีไดเ้นื่องจากความหนาของผนัง
น้อยเกนิไป แต่สามารถขึน้รปูทีต่ าแหน่งลง ขนานกบัแนวรดีได้ 

 
รปูที ่8 แสดงความหนาของชิน้งาน 

3.2. วเิคราะหพ์ืน้ผวิสมัผสัระหว่างเครือ่งมอืกบัผวิชิน้งาน 
 เครือ่งมอืจะเป็นตวัสมัผสักบัพื้นผวิชิ้นงานในระหว่างการขึน้รูป ใน
การทดลองนี้ ใชเ้ครื่องมอืทีม่เีส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5 มลิลเิมตรและ 
10 มลิลเิมตร ท าใหผ้วิสมัผสัในขณะการขึน้รูปทรงกรวยไม่เท่ากนั จาก
รูปที่ 9ก. และ ข. แสดงให้เห็นการสัมผัสของเครื่องมือขนาด 5 
มลิลิเมตร ท าการขึ้นรูปทรงกรวยที่มุม 75 องศา จะเกิดการสัมผัส
ระหว่างเครื่องมอืมรีะยะเท่ากบั 4.96 มลิลเิมตร ท าให้เกดิความเสยีด
ทานสงูส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายไดเ้รว็ขึน้ และรูปทรงกรวย 55 องศา 
ผวิสมัผสัจะลดลงมรีะยะเท่ากบั 4.09 มลิลเิมตร ท าให้ความเสยีดทาน
ลดลงตามล าดบั ส่งผลท าใหส้ามารถขึน้รปูได ้ดงัรปูที ่9ข. 

 ก) หวักด 5 มม. มมุ 75º       ข) หวักด 5 มม. มมุ 55º 

 ค) หวักด 10 มม. มมุ 75º   ง) หวักด 10 มม. มมุ 55º 
รปูที ่9 แสดงผวิสมัผสัระหว่างเครือ่งมอืกบัชิน้งาน 

 เมือ่เปรยีบเทยีบขนาดของเครื่องมอืระหว่าง 5 มลิลเิมตร และ 10 
มิลลิเมตร ดังรูปที่ 9ก. และ ค. ผิวสัมผัสของเครื่องมือขนาด 5 
มลิลเิมตรในการขึ้นรูปทรงกรวยท ามุม 75 องศา ผิวสมัผสัจะมรีะยะ
เท่ากบั 4.96 มลิลเิมตร เมือ่ใชเ้ครื่องมอืขนาด 10 มลิลเิมตร ในการขึน้
รปูทรงกรวยท ามมุ 75 องศา ผวิสมัผสัจะมรีะยะเท่ากบั 8.92 มลิลเิมตร 
ส่งผลใหใ้นการขึน้รปูทรงกรวยเกดิความเสยีดทานมากขึน้ท าใหช้ิ้นงาน
เกดิความเสยีหาย 

รปูที ่10 แสดงขนาดของผวิสมัผสัระหว่างเครือ่งมอืกบัชิน้งาน 

4. สรปุ
จากการทดลองการขึ้นรูปแผ่นอลูมเินียมให้เป็นรูปทรงกรวยโดย

กระบวนการขึน้รูปแบบต่อเนื่องดว้ยการสมัผสัเป็นจุด ต าแหน่งการกด
ขึน้รูปและขนาดของหวักดจะส่งผลต่อพฤตกิรรมในการขึน้รูปสามารถ
สรุปไดด้งันี้
 - การกดที่ต าแหน่งขนานกบัแนวรดีของวสัดุชิ้นงานสามารถเพิม่
ความสามารถในการขึน้รูปไดด้กีว่าการกดทีต่ าแหน่งตัง้ฉากกบัแนวรดี 
สามารถขึน้รปูทรงกรวยไดส้งูสุด 70 องศา 

 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหวักดมขีนาดใหญ่จะส่งผลให้เกดิ
ความเสียดทานมาก ในการทดลองนี้  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 
มลิลเิมตร ต าแหน่งกดตัง้ฉากกบัแนวรดี สามารถขึ้นรูปทรงกรวยได้
สงูสุด 70 องศา 
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 - ในการทดลองนี้เมือ่องศารปูทรงกรวยเพิม่ขึน้ ความหนาของผนัง
ทรงกรวยลดลงส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายในขณะขึน้รูปทรงกรวยท ามุม 
75 องศา 
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A STUDY OF TAILOR WELD BLANK (TWBs) EFFECT TO THICKNESS OF CUP DRAWING 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลการทดลองขึ้นรูปชิ้นงานขึน้รูปถ้วยเทเลอร์เวลด์แบลงค์ด้วยกระบวนการเชื่อมพลาสม่า ขนาดเสน้ผ่าน
ศนูย์กลาง  48 มม. ความลกึ 30 มม. วสัดุเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS304 เตรยีมชิ้นงานขนาด 60x120 มม. น ามาเชือ่ต่อดว้ยกระบวนการเชื่อมพ
ลาสม่า พบว่าเมือ่เปรยีบเทยีบค่าความหนาของชิ้นงานทดลองมคี่าความหนาของชิ้นงานมคี่าน้อยสุดช่วงบรเิวณรอยต่อของงานเชื่อมซึ่งเกดิจาก
บริเวณที่ได้รบัความร้อนการเชื่อมพลาสม่า ส่วนบริเวณที่มีค่าเปลี่ยนแปลงของความหนาชิ้นงานของชิ้นงานทดลอง 1) T1=0.4,T2=0.5  2) 
T1=0.4,T2=0.6  และ 3) T1=0.5,T2=0.6 ที่มีขนาดความหนาชิ้นงานต่างกนั จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า ระหว่างต าแหน่งการวดั ที่ 9 กับ
ต าแหน่งที ่10 นัน้ เกดิการยดืตวัของวสัดุมคี่าสูงสุด คอื ชิ้นงาน T1=0.4,T2=0.5 ม ีคดิเป็นรอ้ยละ 42.86 ของความหนาลดลงสูงสุดจากความหนา
เดมิ  

ค าส าคญั:  เทเลอรเ์วลดแ์บลงค,์ การขึน้รปูถว้ย, เหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด 304, พลาสมา่ 

Abstract 
This research aimed to study the experimental results of Tailor Weld Blanking (TWB) for cup drawing process by a plasma 

welding process with diameter cup at 48 mm. and depth at 30 mm. Two stainless steel SUS304 workpieces were prepared for 60x120 
mm each. Then, they were welded by the plasma welding process. It was found that when comparing the thickness of the specimen, 
the lowest thickness of the workpieces was in the area of the weld line. This was caused by the heat affect zone. The areas where the 
specimen thickness changes were 1) T1 = 0.4, T2 = 0.5 2) T1 = 0.4, T2 = 0.6 and 3) T1 = 0.5, T2 = 0.6. From the results of the 
experiment, it can be seen that between measurement position 9 and position 10, the highest material elongation was T1 = 0.4, T2 = 
0.5 with a maximum reduction of 42.86% from the original thickness. 

Keywords:  Tailor Weld Blank, Cup drawing, Stainless Steel 304, Plasma 
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ใหแ้ตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ  เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ ชิ้นส่วนระบบราง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิ เจอร์ เป็นต้น ซึ่ง
อุตสาหกรรมดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 
[1] เทคโนโลยกีารขึน้รปูโลหะยงัคงมคีวามส าคญัเป็นอย่างมากทีจ่ะตอ้ง
มกีารพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อการแข่งขนั เทเลอร์เวลด์แบลงค์ 
(Tailor Weld Blank : TWB) เป็นเทคนิคน ามาประยุกต์ที่น ามาช่วยลด
ปรมิาตร (Mass) ของชิ้นงาน การขึน้รปูโลหะเหลก็กลา้ไรส้นิมนัน้ วสัดุ
มคีุณสมบตัิความแขง็แรง ความเสยีดทาน เทคนิคการเชื่อม และการ
ป้องกนัการกดักร่อน จงึท าให้วสัดุเหล็กกล้าไรส้นิมมคีวามต้องการสูง 
แต่มกัจะประสบพบกบังานการขึ้นรูปโลหะก็มกัจะพบปัญหาเป็นอย่าง
มาก คือ รอยย่น (Wrinkle) รอยติ่ง (Ears) รอยฉีก (Crack) การฉีก 
(Tearing) เป็นต้น ของชิ้นงานผ่านการขึ้นรูปโลหะท าให้เกิดความ
เสยีหายต่อการผลติเป็นอย่างมากของบรเิวณรอยต่อของแนวเชื่อมที่
โดยเฉพาะบรเิวณกระทบรอ้น (HAZ) 
 ดงันัน้คณะผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษาถึงปัจจยัที่มผีลต่อความ
หนาของชิน้งานการขึน้รปูถว้ยของวสัดุเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS304 
ตามสมบตัแิอนไอโซทรอปิค  

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
2.1 การขึน้รปูโลหะ (Metal Forming) 
 การขึ้นรูปโลหะนั ้น จะใช้ค่าความเค้นประสิทธิผล  (Effective 
stresses) ที่ท าให้เกิดการขึ้นรูปโลหะ ส าหรบัสภาพของความเค้นที่
เกิดขึ้นในบรเิวณของการขึ้นรูปนัน้ไม่สามารถอธบิายได้ง่ายมากนัก 
ทัง้นี้ เพราะความเค้นขึ้นอยู่ก ับลักษณะการท างาน สภาพความเค้น
หลายอย่างเกดิขึ้นพร้อมกนั หรอือาจจะเปลีย่นแปลงไปได้ในระหว่าง
การท างาน ดังนั ้นจึงใช้ความเค้นที่ปรากฏชัดเจนเป็นเกณฑ์ ตาม
ประเภทของการขึน้รปูโลหะ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
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รปูที ่1  การแบ่งประเภทของกรรมวธิกีารขึน้รปูโลหะ [1] 

2.1.1 เทเลอรเ์วลดแ์บลงค ์(Tailor Weld Blank) 
 การเชื่อมทีเ่รยีกว่า เทเลอร์เวลด์แบลงค์ (Tailor Weld Blank) เป็น
การน าโลหะแผ่นความหนาแตกต่างกนั คอื T1 และ T2 มาเชื่อมต่อกนั

ใหเ้ป็นเหลก็แผ่นชิ้นเดยีวกนัก่อนทีจ่ะน าไปขัร้ตอนการขึน้รูป ดงัแสดง
รปูที ่2 

รปูที ่2 การเชือ่มชิน้งาน TWB 

2.1.2 การเช่ือมพลาสม่า 
 การเชื่อมพลาสม่า (Plasma Arc Welding) เป็นกระบวนการ
เชื่อมที่คล้ายกบั GTAW จะประกอบด้วยคุณสมบตัิเพิม่เติมที่เรยีกว่า 
Constricting Nozzle ดังรูปที่  2 Constricting Nozzle ท าให้เกิดการ
ไหลผ่านของแก๊สผ่านช่องทีแ่ยกระหว่างชิ้นงานโดยอาศยัข ัว้อเิลค็โทรด
ทังส เตน  Orifice Gas ถู กท า ให้ แ ตกตั ว เป็ น ไอออน เพื่ อ ส ร้าง
กระแสไฟฟ้า  

รปูที ่2 กระบวนการเชือ่มพลาสมา่ 

 กระบวนการเชื่อมพลาสม่า (PAW) ม ี2 Mode คอื Transferred 
และ Nontransferred  โดยที ่Transferred Mode กระแสไฟฟ้าจะก่อตวั
ขึ้น ระหว่ าง Electrode กับ  Work  ส่ งผลให้ความหนาแน่นของ
พลงังานพลาสม่า และการเชื่อมประสานสูงที่สุด ส าหรบัการเชื่อมพ
ลาสม่า(PAW) แบบ Nontransferred Mode ม ีElectrode และฐานของ 
Constricting Nozzle ซึ่งมกีารเปิดกว้างขึ้นท าให้เกดิกระแสไฟฟ้าที่มี
ความหนาแน่นของพลงังานต ่ากว่ามาก โดยวธินีี้มปีระโยชน์ส าหรบัการ
เชือ่มชิน้งานทีบ่างมาก และตอ้งการความรอ้นต ่า 
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รปูที ่ 3  ทัง้สองรปูแบบของการเชือ่มอารก์พลาสมา่ [9] 

2.1.3 เหลก็กล้าไร้สนิม 
 เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 เป็นกลุ่มวสัดุออสเทนนิติกเป็นวสัดุที่
อุตสาหกรรมมาใชก้บัอุปกรณ์เพราะเป็นเหลก็ทีท่นต่อการกดักร่อนไดด้ ี
จึงนิยมมาใช้ในกระบวนการลากขึ้นรูปเพราะสามารถขึ้นรูปได้ง่าย
โดยเฉพาะการขึน้รูปลกึ และลดปรมิาณธาตุคาร์บอน ท าให้ทนการกดั
กร่อนรอบขอบเกรนได้ดียิ่งขึ้น เครื่องจักร เครื่องมือในโรงงานเคม ี
เชื้อเพลิงและโรงงานปิโตรเคมทีี่ต้องทนการกดักร่อนรอบขอบเกรน 
ชิน้ส่วนโครงสรา้ง ชิน้ส่วนรบัความรอ้น และมกีารเพิม่ธาตุ Cr ท าใหข้ึน้
รปูไดด้ยีิง่ขึน้ โดยมสี่วนประกอบทางเคม ีดงัแสดงในตาราง 1 

ตาราง  1  ส่วนประกอบทางเคมเีหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด 304 

%C %Si %Mn %Ni %Cr %S %P %N 
0.08 0.75 2.00 10.5 20.00 0.03 0.045 0.10 

 เหล็กกลุ่มออสเทนนิติกนี้จะทนทานต่อการกดักร่อนดีกว่าเหล็ก
กลุ่มเฟอร์รติิก ดา้นสมบตัเิชงิกล เหลก็กลุ่มออสเทนนิติกจะมคี่าความ
ตา้นทานแรงดงึทีจุ่ดคราก (Yield Strength) ใกลเ้คยีงกบัของกลุ่มเฟอร์
รติิก แต่จะมคี่าความต้านทานแรงดงึ (Tensile Strength) และค่าความ
ยดื (Elongation) สงูกว่าจงึสามารถขึน้รปูไดด้มีาก 

ตาราง  2  สมบตัทิางกลของเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด 304 

Mechanical Properties 
Yield Strength 0.2% 205N/mm2 
Tensile Strength 520 N/mm2 
Elongation 40% Min 
Hardness Brinell 187 Max HB 

2.2 วิธีการด าเนินงานวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ได้ศกึษาค่าความหนาชิ้นงานเปลี่ยนแปลงหลงัจาก
ผ่านกระบวนการลากขึ้นรูป (Drawing) ของวสัดุหล็กกลา้ไรส้นิมเกรด 
304 ก าหนดปัจจยัการวจิยัดงันี้ 

2.2.1 ตวัแปรสนใจ 
1) วสัดุเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 304 ความหนา เท่ากบั0.4,0.5

และ 0.6 มม. ประกอบดว้ยการทดลองดงันี้ 
1)T1=0.4,T2=0.4
2)T1=0.5,T2=0.5
3)T1=0.4,T2=0.5
4)T1=0.6,T2=0.6
5)T1=0.4,T2=0.6
6)T1=0.5,T2=0.6

2.2.2 ตวัแปรคงท่ี (งานขึน้รปูโลหะ) 
1) ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของแผ่นแบลงค ์เท่ากบั 120 มม.
2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงาน เท่ากับ 48 มม. ความลึก

เท่ากบั 30 มม. 
3) แรงกดแบลงคโ์ฮลเดอร ์2500 kgf
4) ความเรว็การขึน้รปู เท่ากบั 10 SPM

2.2.3 ตวัแปรคงท่ี (งานเช่ือมพลาสม่า) 
1) กระแสไฟเชื่อม เท่ากับ 9 แอมแปร์ และกระแสเชื่อมทิก 5

แอมแปร ์
2) อตัราการป้อนลวดเชือ่ม (Feed Rate) เท่ากบั 350 มม/นาที

2.3 ขัน้ตอนการทดลอง 
 การวจิยัครัง้นี้ได้ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อความหนาชิ้นงานหลงัผ่าน
กระบวนการขึน้รปูมขี ัน้ตอนดงันี้ 

1) น าชิ้นงานที่ตัดเตรียมไว้วสัดุเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด SUS304
ขนาด 60x120 มม. 

2) น าชิ้นงานเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมพลาสม่า ยี่ห้อ Fronius
รุ่น PLASMAMODULE 10 ตดิตัง้บนอุปกรณ์จบัยดึ 

รปูที ่4  ชิน้งานทดลองบนอุปกรณ์จบัยดึ 

3) น าชิน้งานผ่านการเชือ่มเทเลอรเ์วลดแ์บลงค ์ น าไปตดัเป็นแผ่น
แบลงค ์(Blank) ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 120 มม. ดงัแสดงในรปูที ่5 
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รปูที ่5  ชิน้งานทดลอง (Blank) 

4) น าชิน้งานทีไ่ปขึน้รปูถว้ย ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 48 มม.
ความลกึ 30 มม. ดงัแสดงในรปูที ่6 

รปูที ่6  ชิน้งานทดลองบนชุดแมพ่มิพ ์

5) น าชิน้งานไปวดัค่าความหนาชิน้งานแต่ละจุดดว้ยไมโครมเิตอร์
แบบจุด (Point Micrometer) 

รปูที ่7  ชิน้งานทดลองบนชุดแมพ่มิพ ์

น าชิน้งานวดัความหนาดว้ยไมโครมเิตอรแ์บบจุด ดงัแสดงในรปูที ่
8 

รปูที ่8  วดัความหนาชิน้งาน 

3. ผลการวิจยั
ผลการทดลองท าการวดัความหนาของชิ้นงานเทเลอรเ์วลด์แบลงค์

ทีผ่่านการเชือ่มดว้ยกระบวนเชือ่มพลาสามา่  

ตาราง 2 ผลการวดัความหนาชิน้งานแต่ละต าแหน่ง 

ต าแหน่งท่ี 

ค่าความหนา (มม.) 

T1
=0

.4,
T2

=0
.4 

T1
=0

.5,
T2

=0
.5 

T1
=0

.4,
T2

=0
.5 

T1
=0

.6,
T2

=0
.6 

T1
=0

.4,
T2

=0
.6 

T1
=0

.5,
T2

=0
.6 

1 0.385 0.499 0.382 0.593 0.438 0.49 

2 0.372 0.487 0.372 0.57 0.418 0.477 

3 0.364 0.474 0.364 0.566 0.398 0.463 

4 0.349 0.459 0.325 0.556 0.382 0.467 

5 0.34 0.41 0.322 0.54 0.37 0.446 

6 0.318 0.407 0.323 0.548 0.351 0.394 

T1 

T2 Plasma Weld 
Line 

Plasma Weld 
Line 

ชิน้งานก่อน 
ขึน้รปู 

ชิน้งานหลงั 
ขึน้รปู 

T2 

T1 
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7 0.322 0.415 0.322 0.501 0.35 0.411 

8 0.322 0.417 0.322 0.495 0.351 0.419 

9 0.318 0.405 0.317 0.485 0.342 0.412 

10 0.324 0.413 0.405 0.502 0.497 0.483 

11 0.325 0.415 0.403 0.502 0.505 0.494 

12 0.334 0.42 0.41 0.519 0.496 0.512 

13 0.365 0.466 0.416 0.555 0.536 0.536 

14 0.374 0.478 0.423 0.556 0.55 0.545 

15 0.379 0.485 0.433 0.581 0.57 0.557 

16 0.392 0.493 0.466 0.598 0.572 0.583 

17 0.413 0.503 0.473 0.607 0.611 0.597 

 
รปูที ่8  แผนภมูเิปรยีบเทยีบความหนาชิน้งาน 

4. สรปุผลการทดลอง
จากผลการทดลองขึน้รปูชิ้นงานขึน้รูปถว้ยเทเลอรเ์วลดแ์บลงคด์ว้ย

กระบวนการเชื่อมพลาสม่า ขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง  48 มม. ความลกึ 
30 มม. วสัดุเหลก็กลา้ไรส้นิส เกรด SUS304 พบว่าเมือ่เปรยีบเทยีบค่า
ความหนาของชิน้งาน   

1) ค่าความหนาชิ้นงานทดลองจะมคี่าความหนาของชิ้นงานมคี่า
น้อยสุดช่วงบรเิวณรอยต่อของงานเชือ่มซึ่งเกดิจากบรเิวณทีไ่ดร้บัความ
รอ้นการเชือ่มพลาสมา่ 

2) บริเวณที่มคี่าเปลี่ยนแปลงของความหนาชิ้นงานของชิ้นงาน
ท ด ล อ ง  1) T1=0.4,T2=0.5  2) T1=0.4,T2=0.6  แ ล ะ  3) 
T1=0.5,T2=0.6 ที่มขีนาดความหนาชิ้นงานต่างกนั จากผลการทดลอง
จะเห็นได้ว่า ระหว่างต าแหน่งการวดั ที่ 9 กบัต าแหน่งที่ 10 นัน้ เกิด
การยดืตวัของวสัดุเนื่องดว้ยต าแหน่งดงักล่าวเป็นช่วงทีไ่ดร้บัผลจากคอื
ช่วงรอยต่อกับบริเวณกระทบร้อน (HAZ) ส่งผลให้เกิดการของวสัดุ
ทดลอง 

3) จากผลการทดลองของชิน้งาน T1=0.4,T2=0.5 ม ีรอ้ยละ 42.86
ของความหนาลดลงสงูสุดจากความหนาเดมิ 
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ศึกษาขนาดค่าความแม่นย าของช้ินงาน PLA จากเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ 
Study of the Dimensions Accuracy of PLA Workpieces from a 3D Printed 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้เป็นการศกึษาค่าความแมน่ย าของชิน้งานทีไ่ดจ้ากเครือ่งพมิพ ์3 มติ ิชิน้งานเป็นทรงกระบอกกลวง ความสงู 

15 มลิลเิมตร ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายนอก 30 มลิลเิมตร และขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในม ี3 ขนาด คอื 24, 26 และ 28 มลิลเิมตร วสัดุทีใ่ช้
พมิพค์อืพอลแิลคตคิแอซดิ (Polylactic acid, PLA) ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1.75 มลิลเิมตร เสน้ผ่านศนูยก์ลางของหวัฉดี 0.4 มลิลเิมตร อุณหภมู ิ
ทีใ่ชพ้มิพแ์บ่งเป็น 3 ระดบัคอื 195, 215 และ 230 C ก าหนดความสงูชัน้การพมิพ์ (Layer height) เท่ากบั 0.2 มลิลเิมตร ความหนาแน่น 
ของโครงสรา้งภายในชิน้งาน (Infill Density) เท่ากบั 20 เปอรเ์ซน็ต์ สรา้งโมเดลจากซอฟแวร์ SolidWorks ใชซ้อฟแวร ์Ultimaker Cura ในการตดั 
เป็นแผ่นบาง (Slice)  ในการสร้างจโีค้ด (G code) ส าหรบัเครื่องพมิพ์ 3 มติิ จากผลการศกึษาพบว่า ชิ้นงานทดลองเกดิการเปลี่ยนแปลงขนาด
เนื่องจากการหดตวั ขนาดชิ้นงานที่ได้มคี่าความผดิพลาดสูงสุดอยู่ที่ 0.31 มลิลเิมตร และชิ้นงานเกดิจุดบกพร่องบรเิวณจุดเริ่มต้นที่บรรจบกบั
จุดสิน้สุดของการเตมิเนื้อพลาสตกิในทุกตวัแปร  

ค าส าคญั:  เครือ่งพมิพ ์3 มติ,ิ PLA, ขนาดชิน้งาน 

Abstract 
The object of this study is to investigate the dimensional accuracy of workpieces produced on a 3D printer. The hollow cylinder 

workpieces was carried out with the height of 15 mm, the outside diameter of 30 mm and three different sizes of the inside diameter 
including 24, 26 and 28 mm. Polylactic acid (PLA) filament with diameter 1.75 mm was used as feedstock materials. The nozzle diameter 
was 0.4 mm. The printing temperature were 195, 215 and 230 ºC. The layer height and the infill density were 0.2 mm and 20%, respectively. 
The model of 3D printing workpieces was designed using SolidWorks software. Ultimaker Cura was used for slicing and G code writing 
for 3D printing.  As the results, it was found that the dimensional changes were observed for all specimens due to the shrinkage effect. 
The maximum error value of dimensional accuracy was about 0.31 mm. Also, the defects in 3D printed specimens were found at the 
convergence of filament filling process for all conditions. 
Keywords:  3D printer, PLA, Workpiece Dimension 
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1. บทน า
การพมิพ ์3 มติ ิคอื กระบวนการสรา้งวตัถุสามมติ ิมบีทบาทในการ

ใช้งานมาก ของอุตสาหกรรมระดบัสูง [1] ซึงมคีวามส าคญัในด้านลด
ต้นทุนในการผลิต ส าหรับการพิมพ์ 3 มิตินัน้มีข ัน้ตอนในลักษณะ
เดยีวกนักบัการพมิพ์โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใชใ้นการสรา้งต้นแบบอย่าง
รวดเร็ว  (Rapid prototype) และการผลิตแบบเรียงชัน้  (Additive 
manufacturing) วสัดุจะถูกขึน้รปูหรอืวางเชือ่มต่อกนัภายใตก้ารควบคมุ
ของคอมพิวเตอร์ ว ัตถุสามมิตินี้ สร้างขึ้นจากข้อมูลดิจิตอลของ
แบบจ าลองคอมพวิเตอร์ ทัง้ในรูปแบบขอ้มูล 3 มติิ (3D model) หรอื 
ในรปูแบบชุดขอ้มลู 2 มติ ิทีเ่รยีงซอ้นเป็นชัน้ๆ (Sequential layers) ซึง่
ท าใหส้ามารถขึน้รูปไดเ้กอืบทุกรูปทรง เริม่ตัง้แต่มกีารคดิคน้และสรา้ง
เครื่อง โดย Chuck Hull เป็นผู้คดิค้นเทคโนโลยกีารผลติแบบ Stereo 
lithography (SLA) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่อง 3D Printer ทางการค้าเครื่อง
แรกของโลก ในปี 1984 [2] จนถงึปี 2009 Josef Prusa ไดท้ดลองสรา้ง
เครื่องขึน้เองจากขอ้มลูโครงการ Reprap และปัจจุบนัไดม้กีารผลติและ
ใชก้นัอย่างแพร่หลาย การพฒันาดา้นเทคโนโลยดีา้นการพมิพ์ 3 มตินิี้ 
กไ็ดม้งีานวจิยัเกดิขึน้มาพรอ้มๆ กนัอย่างแพร่หลาย จากบทความวจิยั
ของ A. Lopes et al. [3] แสดงการเตบิโตของตลาดของเครือ่งพมิพส์าม
มติ ิทีม่กีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ มหีลายยีห่อ้และ ราคา ทีแ่ตกต่าง
กนั นอกจากนัน้การหาค่าตวัแปรต่างของการพมิพ ์เช่น E. Asadollahi-
Yazdi et al.[4] ศกึษาความหนาของชัน้ ทศิทางการวางชิ้นงาน ในการ
พมิพ์ เพื่อให้ได้ค่าความแขง็แรงของชิ้นงานที่ดทีี่สุด V. Yenugula [5] 
ไดศ้กึษาอทิธพิลของตวัแปรต่างๆ ต่อความแขง็แรงของชิ้นส่วนทีผ่ลติ
จากกรรมวิธี Additive Manufacturing ด้วยวิธี Taguchi พบว่าความ
หนาของชัน้และทศิทางการวางต าแหน่งชิ้นงานมผีลต่อความแขง็แรง 
T. Francesco et al. [6] ศกึษาตวัแปรในการตดัเป็นแผ่นบาง (Slice)  
ทีม่อีทิธพิลต่อการยดึตดิกนัของชิ้นส่วนทีถู่กพมิพ์ดว้ยเครื่องพมิพ์สาม
มิติ โดยการใช้สองวัสดุ M. N. Islam et al. [7] ได้ท าการศึกษาค่า
ผดิพลาดที่เกดิขึ้นในการพิมพ์ในการรูปร่างที่หลากหลาย เช่น เพลา 
เฟือง เกลยีว โดยการท าซ ้า เพือ่ดคูวามผดิพลาดของขนาดทีเ่กดิขึน้ 
 ทัง้หมดนัน้ก็เพื่อต้องการชิ้นงานที่ได้จากเครื่องพิมพ์ 3 มติิ ที่มี
คุณภาพ รูปทรง ขนาด และความแขง็แรง ตามคุณลกัษณะทีต่้องการ 
การขึน้รปูพลาสตกิ ดว้ยความรอ้น เมือ่พลาสตกิเยน็ตวัลงจะเกดิการ 
หดตวั จงึเป็นแนวคดิในงานวจิยันี้เพือ่จะสบืคน้ตวัแปรต่างๆทีม่ผีล 
ต่อความแมน่ย าของขนาดชิน้งานทีไ่ดจ้ากการพมิพ ์3 มติ ิ

2. วิธีการด าเนินการวิจยั-การจดัรปูแบบ
ส าหรบัวธิกีารด าเนินการวจิยั ท าการวจิยัโดยใชเ้ครื่องเครื่องพมิพ์

3 มติ ิCreality 3D Ender-3 ขนาด 220x220x25 มลิลเิมตร  
ความแม่นย า  ±0 .01  มิลลิ เมตร  แสดงดังรูปที่  1  และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง nozzle เท่ากบั 0.4 มลิลิเมตร และชิ้นงานที่น ามา
ทดลองเป็นลกัษณะทรงกระบอกกลวงดงัรูปที่ 2 ที่มรีูด้านในมขีนาด
ต่างๆ แสดงในตารางที ่1 

รปูที ่1 เครือ่งเครือ่งพมิพ ์3 มติ ิ

ตารางที ่1 ขนาดชิน้งานทีใ่ชใ้นการทดลอง 
ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง
ภายนอก (มลิลเิมตร) 

ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายใน 
(มลิลเิมตร) 

30 
28 
26 
24 

*หมายเหตุชิน้งานสูง 15 มลิลเิมตร

รปูที ่2 ลกัษณะชิน้งาน 

 ชิน้งานทีอ่ออกแบบเป็นไฟล ์นามสกุล *.stl ท าการการตดัเป็น 
แผ่นบาง  (Slice) เพื่ อสร้าง เ ป็น  G code โดยโปรแกรม CURA 
ก าหนดค่าตัวแปรของโปรแกรมดังตารางที่ 2 ตัวแปรด้านอุณหภูมิ
ก าหนดไว ้3 ระดบั คอื 195, 215  และ 230 C อุณหภมูฐิานพมิพ ์ 
50 C ความเรว็ในการพมิพ ์50 มลิลเิมตรต่อนาท ี 
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ตารางที ่2 ตวัแปรทีใ่ชใ้นโปรแกรม CURA ส าหรบัการทดลอง 
Layer Height 0.2 มลิลเิมตร 
Wall Thickness 0.8 มลิลเิมตร 
Wall line count 2 
Top/Bottom Thickness 0.8 มลิลเิมตร 
Top 0.8 มลิลเิมตร 
Top Layers 4 ชัน้
Bottom 0.8 มลิลเิมตร 
Bottom Layers 4 ชัน้
Infill Density 20 
Fill Pattern Cubic 

 ในการตรวจสอบขนาดชิน้งานทดลอง ใชเ้วอรเ์นียคาลปิเปอร์ 
แบบดจิติอล ความละเอยีด 0.01 มลิลเิมตร วดัขนาดชิ้นงานภายนอก
และภายใน แสดงดงัรปูที ่3 

รปูที ่3 เวอรเ์นียคาลปิเปอรแ์บบดจิติอล ความละเอยีด 0.01 มลิลเิมตร 

3. ผลการวิจยัและวิจารณ์ผล
ผลการวจิยัส าหรบัการพมิพ์ที่ความเร็วในการพมิพ์ 50 มลิลเิมตร

ต่อนาท ีที่อุณหภูม ิ195, 215 และ 230 C พมิพ์ชิ้นงานทรงกระบอก
ทดลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกโต 30 มิลลิเมตร ขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลางภายใน 24, 26 และ 28 มลิลเิมตร ตามล าดบั  
เพือ่ศกึษาผลของขนาดชิน้งานทีแ่ปรเปลีย่นไปตามตวัแปร ในการพมิพ์ 
แสดงดงัรปูที ่4 รปูที ่5 และรปูที ่6 ตามล าดบั จากการตรวจสอบ 
ดว้ยสายตา ชิ้นงานทดลองไดรู้ปทรงตามต้องการ ในทุกๆตวัแปรของ
การพมิพ์ทีส่งัเกตพบ และเหน็ไดช้ดัตรงบรเิวณจุดเริม่ต้นและจุดสิน้สุด
ของการเติมเนื้อวสัดุในการพมิพ์ปรากฏจุดบกพร่องอย่างเห็นได้ชดั 
แสดงดงัรูปที ่7 ซึ่งในทุกงานวจิยั [3][4][5][6][7] ไม่ไดแ้สดงจะบกพร่อง
นัน้ซึ่งคาดว่ามผีลต่อความแขง็แรงของชิ้นงานที่ได้ และมผีลต่อขนาด
เช่นกนัซึ่งงานวิจยัส่วนมาก ท าการวิจยัเรื่องความแข็งแรง [4][5][6] 
ของชิน้งานเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ชิน้งานมลีกัษณะเป็นทรงตนั 

  (ก) 24 มลิลเิมตร     (ข) 26 มลิลเิมตร      (ค) 28 มลิลเิมตร 

รปูที ่4 ชิน้งานทีไ่ดจ้ากการพมิพอุ์ณหภมู ิ195 C 

  (ก) 24 มลิลเิมตร    (ข) 26 มลิลเิมตร      (ค) 28 มลิลเิมตร 

รปูที ่5 ชิน้งานทีไ่ดจ้ากการพมิพอุ์ณหภมู ิ215 C 

  (ก) 24 มลิลเิมตร       (ข) 26 มลิลเิมตร       (ค) 28 มลิลเิมตร 

รปูที ่6 ชิน้งานทีไ่ดจ้ากการพมิพอุ์ณหภมู ิ230 C 

รปูที ่7 รอยบรรจบของจุดเริม่ตน้-สิน้สุด 

 ส าหรบัการตรวจสอบขนาดชิ้นงานทดลองที่ได้จากการทดลองท า
การเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของการหดตัวที่เกิดขึ้นของชิ้นงาน
ทดลองเพื่อให้สอดคล้องกบัเปอร์เซ็นต์หดตวัของวสัดุ  ค านวณได้จาก
สมการที ่1 

เปอร์เซ็นตก์ารหดตวั = (1 −
ขนาดช้ินงานท่ีพิมพไ์ด้

ขนาดที่ก  าหนด
) 𝑥100     (1) 

ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 8 แสดงเปอร์เซ็นต์การหดตัวของขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลางดา้นในของทรงกระบอก และ รปูที ่9 แสดงเปอรเ์ซน็ต์
การหดตวัของขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางดา้นนอกของทรงกระบอก

รอยบรรจบ 
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รปูที ่8 อตัราการหดตวัของขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางดา้นใน
ทรงกระบอก 

รปูที ่9 อตัราการหดตวัของขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางดา้นนอก
ทรงกระบอก 

 พบว่าเกดิการเกดิการหดตวัของชิ้นงานในทุกตวัแปร จากรูปที่ 8 
เปอร์เซ็นต์ของการหดตวัด้านในทรงกระบอกเป็นของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 24 มลิลิเมตร อุณหภูมใินการพิมพ์ที่ 195C อยู่ที่ 1.084 
เปอรเ์ซน็ต์ หดตวัมากทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัขนาดจรงิทีต่อ้งการ  
24 มลิลเิมตร ขนาดชิน้งานจะมขีนาดเท่ากบั 23.74 มลิลเิมตร ผดิพลาด
เท่ากบั 0.27 มลิลเิมตร ซึ่งจะสอดคล้องกบั [8] ที่ได้ให้ค าแนะน าไวว้่า
เปอรเ์ซน็ต์ความหนาแน่นของโครงสรา้งภายในน้อยจะท าใหเ้กดิการ 
หดตวัของชิ้นงานอย่างรุนแรง ซึ่งงานวจิยันี้ก าหนดแบบการเติมเนื้อ
วสัดุ (Infill pattern) เป็นแบบลูกบาศก์ (Cubic) แสดงดงัรูปที ่10 ซึ่งจะ
มชี่องว่างในเนื้อของชิน้งาน ท าใหเ้กดิการหดตวัสงู การหดของเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางดา้นในน้อยทีสุ่ดเป็นของ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง  
24 มลิลเิมตร ที่อุณหภูมใินการพมิพ์ 215 C อยู่ที่ 0.567 เปอร์เซ็นต์ 
หดตัวจากขนาดจริง 0.14 มลิลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 
23.86 มลิลเิมตร  

รปูที ่10 แบบการเตมิเนื้อวสัดุ (Infill pattern) แบบ Cubic 

 เมือ่พจิารณาจากผวิทรงกระบอกดา้นนอกพบว่าเปอรเ์ซน็ต์การ 
หดตวัมแีนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมใินการพมิพ์สูงขึ้น คาดว่าเกดิจาก
การหดตวัภายหลงัเนื่องจากการเกาะผลกึ (Crystalline shrinkage) [9] 
ผวิดา้นนอกสมัผสัความเยน็ก่อน เปอร์เซ็นต์การหดตวัสูงสุดคอืขนาด
เสน้ผ่านศูนย์กลาง 28 มลิลเิมตร อุณหภูม ิ195 C ที ่1.04 เปอร์เซน็ต์ 
ขนาดทีผ่ดิพลาดคดิเป็น 0.31 มลิลเิมตร มขีนาด 29.69  มลิลเิมตร  
และเปอร์เซ็นต์การหดตวัน้อยที่สุดเป็นของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 26 มิลลิเมตร อุณหภูมิ 230 C เปอร์เซ็นต์การหดตัว 0.49 
เปอร์เซ็นต์ คดิเป็นขนาดที่ลดลง 0.15 มลิลเิมตร ซึ่งจะได้ชิ้นงานที่มี
ขนาดเท่ากบั  29.85 มลิลเิมตร 

4. สรปุ
จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ชิ้นงานทดลองในทุกขนาด

เกดิการหดตวั ซึง่ท าใหข้นาดทีไ่ดเ้กดิความผดิพลาด และชิน้งาน
พบจุดบกพร่องบรเิวณจุดเริม่ต้นทีบ่รรจบกบัจุดสิ้นสุดของการเตมิเนื้อ
พลาสตกิ ในทุกตวัแปร ความคลาดเคลื่อนของขนาดมากทีสุ่ดเป็นของ
อุณหภูม ิ195 C ส าหรบัขนาดภายนอกของขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 24 มลิลเิมตร คลาดเคลื่อน 0.27 มลิลเิมตร ความคลาดเคลื่อน
ของขนาดน้อยที่สุดเป็นของอุณหภูม ิ215 C ส าหรบัขนาดภายนอก
ของขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายใน 26 มลิลเิมตร คลาดเคลือ่นเท่ากบั 
0.31 มลิลเิมตร 

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต และสาขา

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตาสหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ ที่ให้การสนับสนุน
เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ ในการวจิยั 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมวีตัุประสงค์เพื่อศึกษาค่าพารามเิตอร์ในการตดัเซาะโลหะที่มผีลต่อประสทิธภิาพการแปรรูปเหลก็กลา้เครื่องมอื SKD 11 

ดว้ยอเิลก็โตรดทองแดง ก าหนดผลทดลอง คอื อตัราการขจดัเน้ืองานสงูสดุ อตัราการสกึหรอของอเิลก็โตรดที่ต ่าสดุ และความกลมของรูเจาะ ในการ
ทดลองใชว้สัดเุหลก็กลา้เครื่องมอื SKD 11 เป็นชิ้นงาน และวสัดทุองแดงเป็นแท่งอเิลก็โตรด มขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 9 ±0.5 มลิลเิมตร ท าการกดั
เซาะโลหะที่ระดบัความลกึเท่ากนั 10 มลิลเิมตร จากการทดลองพบว่าเมื่อปรบัเวลาเปิดและเวลาในการปิดกระแสไฟฟ้าในการตดัเจาะโลหะวสัดทุี่
แตกต่างกนัท าใหอ้ตัราขจดัเน้ืองานมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยอตัราการขจดัเน้ืองานเฉลีย่เท่ากบั 0.32 ตารางมลิลเิมตร ของเวลาเปิดที่ 150 ไมโครวนิาท ี
เวลาปิด  3 ไมโครวนิาท ีและตรงกนัขา้มกบัอตัรการสกึหรอของอเิลก็โตรดที่ลดลงของเวลาเปิดและเวลาปิดมอีตัราการสกึหรอของอเิลก็โตรดน้อยสุด
เท่ากบั 0.20 % ของเวลาเปิดที่ 200 ไมโครวนิาที เวลาปิด 3 ไมโครวนิาท ีและคา่ความกลมของรูเจาะในการทดลองเพยีงเลก็น้อย 

ค าส าคญั : อดีเีอม็ / เหลก็กลา้เครื่องมอื SKD11 / ทองแดง/ อเิลก็โตรด 

Abstract 
The purpose of this research aims to study the effect of parameters of metal machining on the processing performance 

of SKD 11 tool steel using copper electrodes. The effects on the processing will be measured by investigating the maximum of material 
removal rate, the minimum of electrode wear ratio and the roundness of hole.  The materials used in the experiment are SKD 11 
tool steel and copper electrode of 9 ± 0.5 mm. for machining at the same depth of 10 mm. The experiment shows that when adjus ted the 
on-time and the off-time of the machining current in different metal materials, the material removal rate tended to increase. The average 
material removal rate is 0.32 square millimeters, at 150 microseconds on-time, and at 3-microseconds off-time, which is opposite to the 
lower electrode wear ratio of the on-time and the off-time (the lowest electrode wear ratio is 0.20% at 200 microseconds on-time, and at 
3 microsecond off-time), and has only little effect to the roundness of the machining hole. 
Keywords: EDM / Tool Steel SKD 11 / Copper / Electrode 

243

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



1. บทน า
ปัจจบุนัภาคอุตสาหกรรมทางดา้นการผลติไดม้กีารพฒันา

จนเกิดความเจริญก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก มเีทคโนโลยสีมยัใหม่
เข้ามาช่วยจึงส่งผลท าให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก เช่น ชิ้นส่วนทางดา้นยานยนต์ [1] ชิ้นส่วนเหล่าน้ีส่วน
ใหญ่ท ามาจากวสัดุเหลก็กลา้เครื่องมอื [2] ซึ่งมคีณุสมบตัทิางกลที่มี
ความแข็งสูงและยากต่อการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีแบบทัว่ไป ดงันัน้
จะต้องอาศยักระบวนการตดัเฉือนที่สามารถขึ้นรูปโลหะดว้ยวิธกีาร
การกัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้า (Electrical Discharge Machining : 
EDM) ซึ่งเป็นวธิกีารหน่ึงที่ช่วยใหก้ารตดัเฉือนไดง้่ายขึน้และนิยมใช้
กนัมากส าหรบัการก าจดัเน้ือโลหะและวสัดชุิ้นงานที่มคีวามแขง็และมี
ความต้านทานการสึกหรอสูง แต่กระบวนการ EDM ค่อยข้างไม่
ซบัซอ้นและยุง้ยาก เน่ืองจากมหีลายตวัแปรควบคมุ [3, 4] หลกัการ
การกดัเซาะโลหะดว้ยไฟฟ้า เป็นการควบคุมและการก าจดัเน้ือวสัดุ
โดยใชแ้ท่งอเิลก็โตรดเป็นเครื่องมอืส าหรบัการตดัใชพ้ลงังานทางการ
ปล่อยประจุไฟฟ้า โดยผ่านอิเล็กโตรดเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงานและ
ปล่อยกระแสไฟฟ้าใหไ้หลผ่านระหว่างแท่งอิเลก็โทรดไปยงัชิ้นงาน 
เพื่อท าใหเ้กิดการหลอมละลายหรือกลายเป็นไอของวสัดทุี่ติด [5, 8] 
ส าหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ( Impulse Duration) หรือที่ เรียกว่า 
เวลาเปิด (On - Time) และเวลาปิด (Off - Time) นัน้ จะท าใหเ้กิด
ช่วงเวลาและค่าความถี่ที่มีความสมัพนัธ์กนัหรือ (duty factor) ใน
การกดัเซาะโลหะดว้ยไฟฟ้าและชิ้นงานที่ใชส้ าหรบัการตดัเฉือนใหม้ี
รูปร่างและคุณภาพที่ดนีัน้ [9, 10] จะขึ้นอยู่กบัพารามเิตอร์ที่ใช้ใน
การกัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาใน
ขณะที่ท างาน คา่แรงดนัไฟฟ้า ระยะเวลาในการสปาร์ค เป็นตน้ [11] 
ซึ่งปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการก าจดัเศษเน้ือวัสดุรวมทัง้คุณภาพ
ของพื้นผวิชิ้นงานซึ่งจะท าใหค้ณุภาพผวิงานไมเ่ป็นที่ตอ้งการส าหรบั
การน าไปใชง้านในอนาคต   

    ดงันัน้ปัญหาการปรบัตัง้คา่พารามเิตอร์ของเครื่อง EDM  จงึ
มคีวามจ าเป็นและน่าสนใจ และส่งผลต่อการกัดเซาะชิ้นงานโลหะ
เน่ืองจากมหีลาย ๆ ผลตอบสนอง เช่น อตัราการก าจดัเน้ือวสัด ุการ
สึกหรอและคุณภาพผิวชิ้นงาน [12] จากปัญหาดงักล่าวจึงท าให้
ผู้วิจ ัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและมีแนวคิดที่จะศึกษาการ
ค่าพารามเิตอร์ส าหรบัการตดัเซาะโลหะที่มผีลต่อประสทิธภิาพของ
การแปรรูปเหลก็กลา้เครื่องมอื SKD 11 ดว้ยวสัดอุเิลก็โตรดทองแดง 
โดยการการศึกษาค่าพารามเิตอร์พื้นฐานต่าง ๆ ที่สมัพันธ์กันมา
วเิคราะหพ์จิารณาถงึความเหมาะสมของตวัแปรที่ใชใ้นการทดลองน้ี 
โดยก าหนดปัจจยัที่ศึกษา คือ อัตราการก าจดัเน้ือวัสดุ (Material 
Removal Rate: MRR) อตัราการสกึหรอของอเิล็กโตรด (Electrode 
Wear Ratio: EWR) และประ เมินขนาดความกลมของ เ จาะ รู  
(Roundness) เพื่อน าไปเลือกใช้ค่าพารามเิตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ส าหรบัการกดัเซาะโลหะดว้ยไฟฟ้าต่อไป 

2. อปุกรณ์ เครื่องมือและวิธีการทดอง
        ในการทดลองน้ีได้จดัเตรียมวัสดุชิ้นงานที่ใช้ในการกดั

เซาะโลหะด้วยไฟฟ้า คือ ชิ้นงานเป็นวัสดุเหล็กกล้าเครื่องมือ 
(SKD 11) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  25 มิลลิเมตร ความหนา 
10±0.05 มลิลเิมตร และอิเลก็โตรดที่ใช้ทองแดง เกรด C1100 โดย
ผ่านการกลึงปรับขนาดด้วยเครื่องกลึงแบบอัตโนมัติขนาดเล็ก  
(PC TURN 50) ยี่ห้อ EMCO แสดงดงัรูปที่ 1 ให้มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 9.00 ±0.05 มิลลิเมตร  และยาว 60±0.05  มิลลิเมตร 
อิเลก็โตรดทุกชิ้นจะท าการแปรรูปภายใต้เงื่อนใขเดียวกนัทัง้หมด 
ก่อนและหลงัการทดลองในทุกครัง้ ชิ้นงานและอิเลก็โตรดจะท าการ
ชัง่น ้าหนักดว้ยเครื่องชัง่น ้าหนัก ยีห่อ้ Sartorius รุ่น CS 224 S ซึ่งมี
ค่าความละเอียด เท่ากับ 0.0001 กรัม ในการตัดใช้เครื่อง EDM 
ยี่หอ้ CHMER EDM รุ่น CM 64C แสดงดงัรูปที่ 2 ทัง้น้ี ในการกัด
เซาะโลหะด้วยไฟฟ้าวัสดุชิ้นงานจะถูกกัดเซาะในระดบัความลึก 
11 มลิลเิมตร เหมอืนกนัทุกรูเจาะชิ้นงาน แสดงดงัรูปที่ 3 ภายใต้ 
สารไดอเิลก็ตรกิ (Dielectric) shell EDM Fluid 2A  

รูปท่ี 1 การแปรรูปวัสดุอิเล็กโตรดทองแดงด้วยเครื่องกลึงแบบ 
อตัโนมตัขินาดเลก็ 

รปู ท่ี 2 เครื่องกดัเซาะโลหะดว้ยไฟฟ้า ยี่หอ้ CHMER EDM 
 รุ่น CM 64C 
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 รปูท่ี 3 วสัดชุิ้นงานที่ผ่านการกดัเซาะดว้ยเครื่อง EDM 

โดยไดก้ าหนดเงื่อนไขการทดลองที่ดทีี่สุด เพื่อน ามาวิเคราะห์การ
ทดลอง เช่น อตัราการขจดัเน้ืองานสูงสุด, อตัราการสกึหรอของวสัดุ
อิเล็กโตรดน้อยสุด และประเมินความกลมของรูเจาะ ทัง้น้ีจาก
การศกึษาประสทิธภิาพการแปรรูปวสัดชุิ้นงานการกดัเซาะโลหะดว้ย
ไฟฟ้าขึ้นอยู่กบั การปรบัค่าระดบัปัจจยัต่าง ๆ ที่ประกอบดว้ยดงัน้ี 
ระยะเวลาเปิด ระยะเวลาปิด และระดบักระแสไฟฟ้าส าหรับการ
ทดลอง และท าการค านวณเพื่อประเมนิหาประสทิธภิาพของอัตรา
การขจดัเน้ืองาน (MRR) ดงัสมการที่ 1 และการประเมนิหาอตัราการ
สกึหรอของอเิลก็โตรด (EWR) ดงัสมการที่ 2  

 (MRR)  =  ปรมิาตรเน้ืองานที่สกึหรอไป  (1) 
 เวลาที่ใช ้

 (EWR)  =    ปรมิาตรขัว้ไฟฟ้าที่สกึหรอไป   x 100   (2)   
 ปรมิาตรเน้ืองานที่ถูกขจดัออก 

     เมือ่ไดผ้ลจากสมการที่ 1 และ 2 แลว้ น าชิ้นงานไปวดัขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะทัง้ด้านบน (รูเข้า) และรูเจาะด้านล่าง 
(รูออก) เพื่อประเมนิความกลมของรูเจาะ (Roundness) โดยหาค่า
ความกลมค านวณจากผลต่างของรศัมวีงกลมโตสุดกบัรศัมวีงกลม
เล็กสุดโดยอ้างอิงจุดศูนย์กลางเดียวกับ ดงัสมการที่ 3 เพื่อการ
เปรยีบเทยีบขนาดของรูเจาะ  

 Slop = tan1 ((D-d)/2l)  (3) 

     จากเงื่อนไขและตวัแปรส าหรบัการทดลองครัง้น้ี ไดก้ าหนด
ค่าพารามิเตอร์การทดลองไวในเบื้องต้น ดังน้ี  กระแสไฟฟ้า 
(Current) 16 แอมป์ ความต่างศกัย์ไฟฟ้า 150 โวลต์ ระยะห่างของ
การสปาร์คชิ้นงาน 10 ไมโครวินาที เวลาการยกอิเล็กโตรด  
0 .75  วินาที (s) และก าหนดก าหนดขัว้อิ เล็กโตรด (Polarity 
Electrode) เป็นบวก (+) และค่าเวลางาน (w.t) ใช้ 2 วินาที ซึ่งเป็น
สภาวะที่ ใช้ในการควบคุมและออกแบบการทดลองแบบคงที่   
ซึ่งไดก้ าหนดปัจจยัค่าตวัแปรที่สามารถใชใ้นการปรบัค่าการทดลอง
ประกอบด้วย ระยะ เวลาเปิด  ใช้  50 ,  75 ,  100 ,  150  และ 
200 ไมโครวนิาท,ี โดยระยะเวลาปิด ใช ้3, 6.2, และ 12 ไมโครวนิาท ี

3. ผลการทดลอง
จากการศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์   

ในแต่ละปัจจยัของการทดลองกัดเซาะโลหะวสัดุชิ้นงานเหลก็กลา้
เครื่องมอื SKD 11 และอเิลก็โตรดทองแดง โดยประเมนิผลกระทบที่
มตี่อประสทิธภิาพการท างาน อตัราการขจดัเน้ืองาน และอตัราการ
สึกหรอของวสัดุอิเล็กโตรด และประเมนิความกลมของรูเจาะวสัดุ
ชิ้นงาน ซึ่งการทดลองและการวิเคราะห์ผลสามารถวิเคราะห์ผลได้
ดงัน้ี 

      3.1 อัตราการขจัดเน้ืองาน (MRR: Material Removal 
Rate) 
        ผลการทดลองจากการปรับเวลาเปิดและเวลาในการเปิด

กระแสไฟฟ้าในการกดัเซาะโลหะที่แตกต่างกนัพบว่า การเพิ่มเวลา
เปิดและลดระยะเวลาในการปิดกระแสไฟฟ้าท าให ้MRR  มแีนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัที่ผ่านมาส าหรับการตดัวสัดุชนิด
เดยีวกนั [13, 14] เน่ืองจากการลดระยะเวลาการปิด และเพิ่มเวลา 
ในการสปาร์คตดั ท าใหเ้กดิความรอ้นสะสมและเกดิการหลอมละลาย
และหลุดออกของเน้ือวัสดุในระหว่างกัดเซาะโลหะได้มาก [15] 
ข้อมูลที่ได้ด ังตารางที่  1 และรูปที่  5 ค่า MRR ที่มากสุดเท่ากับ 
0.32 ตารางมิลลิเมตร ของเวลาเปิดที่ 150 ไมโครวินาที เวลาปิด 
3 ไมโครวนิาท ี 

ตารางท่ี 1 อตัราการขจดัเน้ืองาน 

On – Time 
(µs) 

อตัราการขจดัเน้ืองานท่ีระดบัความลึก 
(mm3) 

Off-Time 
 3 (µs) 

Off-Time 
6.2 (µs) 

Of f- Time 
12 (µs) 

50 0.14 0.14 0.08 
75 0.21 0.16 0.1 
100 0.24 0.22 0.11 
150 0.32 0.28 0.14 
200 0.31 0.26 0.13 

  รปูท่ี 5 อตัราการขจดัเน้ืองานของเวลางาน (MRR) 
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            3.2  อตัราการสึกหรอของอิเลก็โตรด (Electrode 
Wear Ratio: EWR) 
        จากการทดลองเมื่อปรับเวลาเปิดและเวลาในการ เปิด

กระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกนั เวลาเปิดที่เพิ่มและระยะเวลาในการปิด
กระแสไฟฟ้าที่ลดลงท าให้ EWR มีแนวโน้มที่ลดลงโดยผลที่พบ
สอดคล้องกับงานวิจ ัยที่ผ่านมา  [13] จากแรงดันไฟฟ้าต ่ าใน
กระบวนการท าให้อัตราการสึกหรอต ่าเช่นกัน จึงสรุปได้ว่าเมื่อ
แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการเพิ่มอัตราการสึกหรอ ของ
อิเล็กโตรด ส าหรับอิเล็กโตรดเกิดการสึกหรอมาก และลดลงเป็น
เพราะที่ช่วงเวลาดสิชาร์จยาวสารไดอิเลก็ตริก จะแตกตวัท าใหเ้กิด
คาร์ไบต์ไปทบัถมท่หีน้าอเิลก็โทรดท าใหเ้กดิการดสิชาร์จระหว่างคาร์
ไบต์ที่ผิวหน้าอิเลก็โทรดกบัชิ้นงานเกิดการสปาร์คกนัระหว่างคาร์
ไบต์กบัชิ้นงานเป็นผลใหอ้ิเล็กโตรดมอีตัราการสึกที่น้อย แสดงดงั
ตารางที่ 2 และรูปที่ 6 และค่า EWR ที่น้อยสุดเท่ากบั 0.20 % ของ
เวลาเปิดที่ 200 ไมโครวนิาททีี่ เวลาปิด 3 ไมโครวนิาท ี

ตารางท่ี 2 อตัราการสกึหรอของอเิลก็โตรด 

On – Time 
(µs) 

อตัราการสึกหรอของวสัดอิุเลก็โตรด (%) 
Off-Time 

 3 (µs) 
Off-Time 
6.2 (µs) 

Off- Time 
12 (µs) 

50 3.62 4.67 3.72 
75 1.66 1.46 0.55 
100 0.90 0.81 0.86 
150 0.45 0.35 0.45 
200 0.20 0.30 0.21 

 รปูท่ี 6 อตัราการสกึหรอของอเิลก็โตรด 

      3.3  การประเมินความกลมของรเูจาะ (Roundness) 
        จากการปรบัเวลาเปิดและเวลาในการปิดกระแสไฟฟ้าในการ

ตดัเจาะโลหะที่แตกต่างกนั ในระดบัความลกึที่ 10 มลิลเิมตร พบว่า 
ความกลมของรูเจาะมแีนวโน้มแตกต่างกนัเลก็น้อย เน่ืองจากระดบั
ความลกึในการปาร์คส าหรบัการทดลองน้ีค่อนขา้งน้อยจึงท าให้ค่า
ความกลมขนาดของรูเจาะบนวสัดชุิ้นงานมแีนวโน้ม แสดงดงัรูปที่ 7 

ซึ่งพบว่าค่าความกลมของรูเจาะจากการทดลองมเีฉลี่ยจะอยู่ในช่วง 
0.0117 ถงึ 0.0121 มลิลเิมตร  

   รปูท่ี 7 คา่เฉลีย่ความกลมของรูเจาะ Roundness (หน่วย : mm) 

4. สรปุผลการทดลอง
        จากทดลองและจากการศึกษาคา่พารามเิตอร์ในการตดัเจาะ

โลหะที่มผีลต่อประสทิธภิาพการแปรรูปเหลก็กลา้เครื่องมอื SKD 11 
ดว้ยอเิลก็โตรดทองแดง สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
        - คา่ MRR มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เน่ืองจากการลดระยะเวลาการ

ปิดและเพิ่มเวลาในการสปาร์คตดัและท าใหเ้กิดความร้อนสะสมเกดิ
การหลอมละลายและหลุดออกของเน้ือวสัดุในระหว่างการตดัไดม้าก 
โดยพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.32 ตารางมิลลิเมตร ของเวลาเปิดที่  
150 ไมโครวนิาท ีและเวลาปิด 3 ไมโครวนิาท ี
         -  คา่ EWR มแีนวโน้มที่ลดลงเมือ่เพิม่เวลาเปิดกระแสไฟฟ้า

เจาะชิ้นงาน และเป็นผลใหอ้ิเลก็โทรดมอีตัราการสกึที่น้อยลง และมี
คา่เท่ากบั 0.20 % ที่ 200 ไมโครวนิาท ีและเวลาปิดที่ 3 ไมโครวนิาท ี
        - คา่ความกลมของรูเจาะที่เกดิขึน้บนวสัดเุหลก็กลา้ SKD 11 

เน่ืองจากระยะความลกึที่ท าการสปาร์คในการทดลองค่อนขา้งน้อย
ท าใหเ้หน็ไดไ้มช่ดัเจน 
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ผลกระทบของขนาดช้ินงานท่ีมีผลต่อความสามารถในการตรวจสอบความแม่นย าด้านมิติโดยการ
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Size Effect of Specimen on Inspection Ability of Dimensional Accuracy 
 by 3D Laser Scan Technology Application    
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ท าการศกึษาผลกระทบของขนาดชิน้งานทีม่ผีลต่อความสามารถในการตรวจสอบความแมน่ย าดา้นมติิ

โดยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยเีลเซอรส์แกน 3 มติ ิซึง่เป็นส่วนหนึ่งของวศิวกรรมยอ้นรอย ส าหรบัตรวจสอบชิน้งานทีผ่่านกระบวนการกดัขึน้รปูดว้ย
เครื่องซีเอ็นซ ี5 แกน ที่ระดบัความลกึ 8 มลิลเิมตรและมคีวามแตกต่างของปัจจยัด้านขนาดชิ้นงาน จ านวน 4 รูปแบบ ได้แก่ 18x25 มลิลเิมตร, 
36x50 มลิลเิมตร, 54x75 มลิลเิมตร, และ 72x100 มลิลเิมตร ตามล าดบั ขนาดของชิ้นงานถูกน ามาพจิารณาและวเิคราะห์ผลกระทบที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการตรวจสอบความแม่นย าทางดา้นมติิในรูปแบบของค่าความคลาดเคลื่อนดา้นมติ ิผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าขนาดชิ้นงานมี
ผลกระทบต่อความแม่นย าในการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของระนาบพื้นผวิ โดยขนาดชิ้นงานทีม่ขีนาดเล็กสุด 18x25 มลิลเิมตร ให้ค่าความ
คลาดเคลือ่นสูงสุดที ่0.080 มลิลเิมตร ส่วนขนาดชิน้งานทีม่ขีนาดโตสุด 72x100 มลิลเิมตร ใหค้่าความคลาดเคลื่อนสงูสุดที ่0.038 มลิลเิมตร ซึ่งอยู่
ในค่าพกิดัความเผือ่ทีก่ าหนด ±0.05 มลิลเิมตร นอกจากนี้จากการตรวจสอบพกิดัดา้นขนาดของชิ้นงาน พบว่า ขนาดชิ้นงานมผีลต่อความแมน่ย าใน
การตรวจสอบความคลาดเคลือ่นเชงิมติ ิโดยขนาดชิ้นงานทีม่ขีนาดเลก็สุด 18x25 มลิลเิมตร ใหค้่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที ่0.073 มลิลเิมตร ส่วน
ขนาดชิ้นงานที่มขีนาดโตสุด 72x100 มลิลิเมตร ให้ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ 0.037 มลิลเิมตร ซึ่งอยู่ในค่าพิกดัความเผื่อที่ก าหนด ±0.05 
มลิลเิมตร 

ค าส าคญั:  วศิวกรรมยอ้นรอย, เทคโนโลยเีลเซอรส์แกน, ความแมน่ย าทางดา้นมติ,ิ ความคลาดเคลือ่นดา้นมติ ิ

Abstract 
The aim of this research is to study the effect of a workpiece size on the ability to determine dimensional accuracy by applying 

3D Laser Scan Technology. In this work the inspection of reverse engineering is employed to check dimension of machined part. The 
workpiece is prepared by CNC Milling 5 - Axis which the depth of specimens was 8 mm with various 4 sizes of rectangular shape including 
18x25, 36x50, 54x75, and 72x100 mm respectively. The sizes of workpiece is considered and evaluated the influence of the inspection 
ability of dimensional accuracy in the form of tolerances. The obtained results shown that the workpiece size affected to the accuracy of 
the tolerance on the machined surface. The smallest workpiece size of 18x25 mm resulted in the highest tolerance of the surface plane 
by 0.080 mm. The largest workpiece size of 72x100 mm presented the highest tolerance of the surface plane by 0.038 mm, which in the 
range of the controlled tolerance by ± 0.05 mm. In addition, the measured accuracy on the dimension showed that the smallest workpiece 
size of 18x25 mm resulted in the highest tolerance of 0.073 mm. On the other hand, the largest workpiece size of 72x100 mm obtained 
the highest tolerance of 0.037 mm which was within the nominal tolerance value ± 0.05 mm. 

Keywords:  Reverse Engineering, Laser Scan Technology, Dimensional Accuracy, Dimensional Tolerances 
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1. บทน า
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีวศิวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)

โดยการใช้เทคนิคของเลเซอร์สแกน (Laser Scan) ได้รบัความนิยม
อย่างแพร่หลายในการตรวจสอบดา้นขนาดและพกิดัรปูทรงของชิ้นงาน
ทัง้ก่อนและหลงัการผลติ เนื่องจากมคีวามสะดวก รวดเรว็ และค่อนขา้ง
ให้ผลที่มคีวามแม่นย า รวมไปถึงสามารถน าไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการ
สแกนมาท าการออกแบบและปรบัปรุง หรอืพฒันาต่อเนื่องได้โดยไม่
ตอ้งท าการออกแบบใหมต่ัง้แต่ข ัน้ตอนเริม่ตน้ [1] นอกจากนี้เทคนิคของ
เลเซอร์สแกนยงัสามารถตรวจสอบขนาด (Inspection) ไดอ้ย่างรวดเรว็
และสามารถน าไปเปรยีบเทยีบผล (Comparison) ระหว่างแบบงานเดมิ 
(CAD Model) กับชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปใหม่ได้อย่างแม่นย าและ
รวดเรว็ Gao และคณะ [2] น าเสนอกระบวนการประยุกต์ใช้วศิวกรรม
ยอ้นรอยดว้ยเทคนิคเลเซอร์สแกน 3 มติ ิส าหรบัตรวจสอบการดดัโค้ง
ของโลหะแผ่นภายหลงัการขึ้นรูปเปรยีบเทยีบกบัไฟล์ CAD ต้นแบบ 
พบว่า การใช้เลเซอร์สแกน 3 มติิในการตรวจสอบสามารถให้ขอ้มูลที่
รวดเร็วและให้ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
ยอมรับ ได้  Junchao และคณะ  [3] ท ากา รตร วจสอบค่ า คว าม
คลาดเคลื่อนเชงิมติขิองวตัถุผวิโคง้ (Curve Surface) เทยีบกบัวตัถุผวิ
เรยีบ โดยใช้เทคนิคเลเซอร์สแกน 3 มติ ิพบว่า วตัถุทัง้สองรูปแบบให้
ค่าความผดิพลาดน้อยกว่า 0.5 มลิลเิมตร    
 อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์โลหะและการผลิตชิ้นส่วน เป็น
อุตสาหกรรมหลกัที่น าเอาเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอยโดยการใช้
เทคนิคของเลเซอร์สแกน มาใชใ้นการตรวจสอบขนาดและรูปทรงของ
แม่พมิพ์ กล่าวคอื เมื่อแม่พมิพ์ที่ใชง้านเกดิการสกึหรอหรอืเกดิความ
เสยีหายของรูปทรง จะส่งผลใหช้ิ้นงานมขีนาดทีค่ลาดเคลื่อน วศิวกรจงึ
ต้องมกีารซ่อมบ ารุงหรอืผลติชิ้นส่วนมาทดแทนเฉพาะจุดที่เกดิความ
เสียหาย (Insert) ดังนัน้ การวดัขนาดหรือการถอดแบบย่อมต้องให้
ความส าคญักบัขัน้ตอนนี้ ซึ่งทีผ่่านมาในอุตสาหกรรมแมพ่มิพ์จะตอ้งใช้
วศิวกรผูช้ านาญการและใช้เวลาในการถอดแบบและผลติเป็นเวลานาน 
ซึ่งส่งผลถึงการใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้  เทคนิคของ
เลเซอร์สแกน จงึถูกน ามาใชใ้นกระบวนการดงักล่าว Bici และคณะ [4] 
ประยุกต์ใชค้อมพวิเตอร์ช่วยในงานวศิวกรรมยอ้นรอยส าหรบัปรบัปรุง
กระบวนการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนเชิงมิติของแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก โดยการออกแบบพฒันาระบบการเคลื่อนที่ของกล้อง 3D 
สแกน เป็นแบบอตัโนมตั ิซึง่ในงานวจิยัพบว่า สามารถควบคุมค่าความ
ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการเคลือ่นทีไ่ดอ้ยู่ในช่วง 5 – 250 มลิลเิมตร  
 อย่างไรก็ตาม ในขัน้ตอนของการปฏบิตัิงานในการตรวจสอบดว้ย
เทคนิคของเลเซอรส์แกนตอ้งใชค้วามรูค้วามเชีย่วชาญและใชเ้ทคนิคขัน้
สูงในการตรวจสอบและวิเคราะห์ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่
ถูกต้องในการเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลจากเลเซอร์สแกนให้เป็นไฟล์ข้อมูล
ส าหรับการสร้างชิ้นงานจริงด้วยเครื่องจักร  (G-code, M-code) 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีของรูปร่างชิ้นงานที่มขีนาดซบัซ้อน ขนาด
ชิน้งานทีม่คีวามแตกต่างกนัดา้นมติ ิรวมไปถงึคุณสมบตัดิา้นความวาว
แสงของชิ้นงาน ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการท างานของแสงเลเซอร์

น าไปสู่การรับข้อมูลที่ผิดพลาด  Wang และคณะ [5] ท าการศึกษา
ผลกระทบของทศิทางการเคลือ่นทีข่องเครือ่งสแกน 3 มติ ิทีม่ผีลต่อการ
สะทอ้นแสงของผวิงาน พบว่า แนวแกนในการเคลือ่นทีข่องเครือ่งสแกน 
3 มติิกบัทิศทางความกว้างและความยาวของชิ้นงาน ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการสะทอ้นแสงของผวิงาน   
 งานวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ท าการศกึษาผลกระทบของขนาด
ชิ้นงานที่มผีลต่อความสามารถในการตรวจสอบความแม่นย าด้านมติิ
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีลเซอร์สแกน 3 มติิ (3D Laser Scan 
Technology) ซึ่งเ ป็นส่วนหนึ่ งของวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse 
Engineering) ส าหรบัชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการกดัขึ้นรูปด้วยเครื่อง
ซีเอ็นซี 5 แกน (CNC Milling 5-Axis) ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยความ
แตกต่างของปัจจยัด้านขนาดชิ้นงาน ถูกน ามาพจิารณาและวเิคราะห์
ผลกระทบที่ส่งผลต่อความสามารถในการตรวจสอบความแม่นย า
ทางดา้นมติ ิในรูปแบบของค่าความคลาดเคลื่อนดา้นมติ ิ(Dimensional 
tolerances) 

รปูที ่1 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ี3D Laser Scan 
ในการตรวจสอบความคลาดเคลือ่นดา้นมติ ิ

2. การทดลอง
งานวิจัยนี้ท าการศึกษาผลกระทบของขนาดชิ้นงานที่มีผล ต่อ

ความสามารถในการตรวจสอบความแมน่ย าดา้นมติโิดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยเีลเซอร์สแกน 3 มติ ิ(3D Laser Scan Technology) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่ งของวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) ส าหรับ
ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการกดัขึ้นรูปด้วยเครื่องซีเอ็นซี 5 แกน (CNC 
Milling 5-Axis) โดยมรีายละเอยีดดงันี้   

2.1 การสร้างช้ินงานทดสอบ 
 ชิน้งานส าหรบัการทดสอบผ่านกระบวนการกดัขึน้รปูดว้ยเครือ่งกดั
ซเีอ็นซี 5 แกน (CNC Milling 5-Axis) บนวสัดุเหล็กกลา้คาร์บอนเกรด 
SS 400 ที่มีความแตกต่างของอัตราส่วนด้านมิติ 4 รูปแบบ ได้แก่ 
18x25 มลิลิเมตร, 36x50 มิลลิเมตร, 54x75 มิลลิเมตร, และ 72x100 
มลิลเิมตร ตามล าดบั ดงัแสดงในรปูที ่2 ท าการกดัขึน้รปูชิ้นงานทดสอบ
ดว้ยดอกกดัคารไ์บด ์4 คมตดั ชนิด Flat End mill ยีห่อ้ Kugel ทีม่ขีนาด
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เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ด้วยการปรับตัง้ค่าพารามิเตอร์
(ค่าพารามเิตอร์แนะน าจากแคตตาล็อกเครื่องมอืตัด ) เดียวกนัทัง้ 4 
รูปแบบ ตามขนาดที่ก าหนด ดังแสดงในตารางที่ 1 ด้วยเครื่องกัด
ซเีอน็ซ ี5 แกน ยีห่อ้ Hass รุ่น High Speed UMC 1000 เทคโนโลยจีาก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ดงัแสดงในรปูที ่3  

รปูที ่2 แบบชิน้งานทดสอบทีม่คีวามแตกต่างของอตัราส่วนดา้นขนาด 

ตารางที ่1 ค่าพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นกระบวนการกดัขึน้รปูชิน้งานทดลอง 
ขนาดแบบชิน้งาน 

(Dimension) 
กดัลบคม 45° 
(Chamfer) 

กดัขอบ 
(Side Milling) 

(EX.1) 18 x 25 mm 1 mm 1 mm 
(EX.2) 36 x 50 mm 2 mm 2 mm 
(EX.3) 54 x 75 mm 3 mm 3 mm 
(EX.4) 72 x 100 mm 4 mm 4 mm 
Feed Rate 250 mm/sec 
Spindle Speed 1560 RPM 
Machining Depth 8 mm 
Machine Type Hass High Speed UMC 1000 

รปูที ่3 เครือ่งกดัซเีอน็ซ ี5 แกน ยีห่อ้ Hass รุ่น High Speed UMC 
1000 ทีใ่ชใ้นการกดัขึน้รปูชิน้งาน 

2.2 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีเลเซอรส์แกน 3 มิติ ในกระบวนการ
ตรวจสอบความแม่นย าด้านมิติ 
 ภายหลังการกัดขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ กระบวนการทางด้าน
วศิวกรรมยอ้นรอย โดยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยเีลเซอร์สแกน 3 มติิ 
เครื่องสแกนสามมิติ รุ่น Handy SCAN โมเดล Creaform REVscan 
700 เทคโนโลยีจากประเทศแคนาดา มีค่าความละเอียดอยู่ในช่วง
ระหว่าง 20 – 100 ไมโครเมตร ดงัแสดงในรูปที่ 4 ถูกน ามาใช้ในการ
ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ผลและตรวจสอบค่าความ
คลาดเคลื่อนเชงิมติิของชิ้นงานแบบไม่สมัผสั (Non-Contact) โดยใช้
โปรแกรม VXelements ซึ่งเป็นซอฟแวร์ส าเร็จรูปในการประมวลผล
ขอ้มูลเบื้องต้น ของชิ้นงานที่มคีวามแตกต่างของขนาดทัง้ 4 รูปแบบ 
ส าหรบัค่าพารามเิตอร์ควบคุมพื้นฐานที่ใช้ในการตัง้ค่าเครื่องเลเซอร์
สแกนเพือ่เกบ็ผลการทดลอง แสดงในตารางที ่2 

รปูที ่4 เครือ่งสแกนสามมติ ิรุน่ Handy SCAN 700 

ตารางที ่2 ค่าพารามเิตอรค์วบคุมพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการตัง้ค่าเครือ่งเลเซอร์
สแกน 

ตวัแปร (Variables) หน่วย (Unit) ค่า (Value) 
ความละเอยีด (Resolution) (mm) 0.2 
ความเรว็รบัแสง (Shutter Speed) (ms) 2 
การประมวลผลโครงสรา้งตาขา่ย 
(Optimize Scan Mesh) 

 (%) 50 

ค่าความแมน่ย าของเครือ่งสแกน 
(Machine Accuracy)  

(mm) 0.02 

ค่าคดักรองความคลาดเคลือ่นใน
การวดัชิน้งาน 

(mm) 0.05 

 นอกจากนี้การใช้เลเซอร์สแกน 3 มติิ ส าหรบัตรวจสอบค่าความ
คลาดเคลื่อนเชิงมติินัน้ การสะท้อนแสงของผวิงานส่งผลกระทบเป็น
อย่างสูงต่อค่าความลาดเคลื่อนเชิงมติิ รวมไปถึงความสมบูรณ์ของ
รูปร่างชิ้นงานทีไ่ดร้บั ซึ่งโดยปกติแลว้วศิวกรจะลดปัญหาดงักล่าวโดย
การพ่นแป้ง (Developer) ลงบนชิ้นงานเพื่อลดการสะทอ้นและเกดิการ
หกัเหของแสงเลเซอรท์ีผ่ดิเพีย้นไป [6]  
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 อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกนัค่าความผดิพลาดที่เกดิจากการสะท้อน
แสงและการหกัเหของแสง ดงันัน้งานวจิยัฉบบันี้จะท าการพ่นแป้งลงบน
ชิน้งาน  

2.3 การวิเคราะหค์วามคลาดเคล่ือนทางด้านมิติ
 ในขัน้ตอนของการเก็บผลการทดลองและวิเคราะห์ความ
คลาดเคลื่อนทางด้านมิติ โปรแกรมช่วยในงานวิศวกรรมย้อนรอย 
(Computer Aided Reverse Engineering : CARE) ถูกน ามาใช้ในการ
เก็บและวิเคราะห์ผล ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้  โปรแกรม Geomagic 
Design X  เวอร์ช ัน่  2016 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ส าหรบัสร้างแบบจ าลอง
ยอ้นกลบัทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึ่งสามารถสรา้งขอ้มลู CAD ไดห้ลากหลาย
รวมถึงการผลิต การวจิยั และพฒันาตรวจสอบคุณภาพ ได้โดยการ
ก าหนดและแกไ้ขขอ้มลู dimensions จากขอ้มลู polygon (Point Cloud) 
ที่ได้จากเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ โดยสามารถสร้างโมเดล 3 มิติที่
ซบัซ้อนด้วยการสร้างแบบจ าลองไฮบรดิส าหรบัของแขง็ พื้นผวิ และ   
ตาขา่ย เชือ่มต่อโดยตรงกบัสภาพแวดลอ้ม CAD ทีม่อียู่และสรา้งไฟล์ที่
แสดงถึงวตัถุที่สแกนไดอ้ย่างถูกต้อง [7] ถูกน ามาใช้ในการเกบ็ขอ้มูล
เชงิมติ ิ 
 นอกจากนี้ โปรแกรม Geomagic Control X  เวอร์ช ัน่  2016 ซึ่ง
เป็นซอฟต์แวรด์า้นมาตรวทิยา โดยสามารถสรา้งกระบวนการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัและท าซ ้าไดส้ าหรบักระบวนการวดัคุณภาพ การรายงานและ
การวเิคราะห์ที่มคีวามรวดเรว็และแม่นย า ถูกน ามาใชใ้นการวเิคราะห์
ความคลาดเคลือ่นทางดา้นมติ ิ 
 การวเิคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางดา้นมติิของชิ้นงานทดสอบจะ
ท าการเก็บขอ้มูลความคลาดเคลื่อนของระนาบพื้นผวิ จ านวน 11 จุด 
รอบชิ้นงาน ซึ่งจะก าหนดค่าพกิดัความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ไวท้ี่ 
± 0.05 มลิลเิมตร ดงัแสดงในรปูที ่5 

รปูที ่5 ระนาบพืน้ผวิทีท่ าการตรวจสอบ จ านวน 11 จุด 

 นอกจากนี้ขนาดชิ้นงานทดสอบจะถูกท าการตรวจสอบขนาดทัง้ 4 
ดา้นของชิน้งาน เพือ่ศกึษาความคลาดเคลื่อนเชงิมติขิองชิน้งาน รวมไป
ถงึบรเิวณการลบคมตดัของชิน้งาน (Chamfer) ดงัแสดงในรปูที ่6 

รปูที ่6 การตรวจสอบขนาดทัง้ 4 ดา้นและการลบคมตดัของชิน้งาน 

3. ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ล
ผลการวเิคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางดา้นมติิของชิ้นงานทดสอบ

จะท าการเกบ็ขอ้มลูความคลาดเคลือ่นของระนาบพืน้ผวิ จ านวน 11 จุด 
รอบชิ้นงาน และการตรวจสอบขนาดทัง้ 4 ด้าน รวมไปถงึบรเิวณการ
ลบคมตดัของชิน้งานดงัแสดงผลในตารางที ่3 ถงึ 7 ตามล าดบั 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของระนาบพื้นผิว 
จ านวน 11 จุด 

Inspection 
Point 

Tolerance 
± 0.05 
(mm) 

Deviation (mm) 
EX. 1 
18x25 

EX. 2 
36x50 

EX. 3 
54x75 

EX. 4 
72x100 

Plane 1 ± 0.05 0.060 -0.014 0.000 -0.013 
Plane 2 ± 0.05 -0.020 -0.011 -0.034 -0.018 
Plane 3 ± 0.05 -0.069 -0.020 -0.030 -0.003 
Plane 4 ± 0.05 -0.032 -0.021 -0.018 -0.027 
Plane 5 ± 0.05 0.013 -0.026 -0.013 -0.013 
Plane 6 ± 0.05 0.080 0.077 0.054 0.035 
Plane 7 ± 0.05 0.058 0.061 0.057 0.038 
Plane 8 ± 0.05 -0.008 0.023 0.008 0.010 
Plane 9 ± 0.05 -0.001 0.051 0.050 0.030 
Plane 10 ± 0.05 0.029 0.044 0.037 0.038 
Plane 11 ± 0.05 0.005 0.015 0.025 0.025 

 จากผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของระนาบพืน้ผวิชิน้งานที่
มคีวามแตกต่างดา้นขนาด จ านวน 4 รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยเีลเซอร์
สแกน จ านวน 11 จุด รอบชิ้นงาน พบว่า ชิ้นงานทดสอบ EX.1 ที่มี
ขนาด 18x25 มลิลเิมตร มคีวามคลาดเคลื่อนเกนิกว่าค่าพกิดัความเผื่อ
ทีก่ าหนดไว ้(Tolerance ± 0.05 mm) 4 จุดจาก 11 (Plane 1, 3, 6, และ 
7) จุดทีท่ าการตรวจสอบ ส าหรบัชิน้งานทดสอบ EX. 2 และ EX. 3 ทีม่ ี
ขนาด 36x50 มลิลเิมตร และ 54x75 มลิลเิมตร ตามล าดบั มคี่าความ
คลาดเคลื่อนเกนิกว่าค่าพกิดัความเผื่อทีก่ าหนดไว ้(Tolerance ± 0.05 
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mm) 2 จุดจาก 11 (Plane 6 และ 7) จุดที่ท าการตรวจสอบ อย่างไรก็
ตามชิ้นงานทดสอบ EX. 4 ที่มขีนาดโตสุด 72x100 มลิลิเมตร ให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนอยู่ในพกิดัความเผื่อทีก่ าหนดไว ้(Tolerance ± 0.05 
mm) ทัง้ 11 จุดทีท่ าการตรวจสอบ ดงัแสดงในตารางที ่3  
 ซึง่จากการตรวจสอบสามารถสรุปไดว้่าขนาดชิน้งานมผีลกระทบต่อ
ความแม่นย าในการตรวจสอบความคลาดเคลือ่นของระนาบพืน้ผวิ โดย
ขนาดชิน้งานทีม่ขีนาดเลก็สุด 18x25 มลิลเิมตร ใหค้่าความคลาดเคลือ่น
สูงสุดที่ 0.080 มิลลิเมตร ส่วนขนาดชิ้นงานที่มขีนาดโตสุด 72x100 
มลิลเิมตร ใหค้่าความคลาดเคลือ่นสูงสุดที ่0.038 มลิลเิมตร ซึ่งอยู่ในค่า
พกิดัความเผือ่ทีก่ าหนด ±0.05 มลิลเิมตร ดงัแสดงในรปูที ่7 

รปูที ่7 การตรวจสอบความคลาดเคลือ่นของระนาบพืน้ผวิ 
ขนาดชิน้งาน 72x100 มลิลเิมตร 

 นอกจากนี้จากการตรวจสอบพกิดัด้านขนาดของชิ้นงาน โดยการ
เปรียบเทียบผลกับการตรวจสอบขนาดทางตรงแบบสัมผัสด้วย
ไมโครมเิตอร์ทีม่คีวามละเอยีด 0.001 พบว่า ชิ้นงานทดสอบ EX.1 ที่มี
ขนาด 18x25 มลิลเิมตร มคี่าความคลาดเคลื่อนเกนิกว่าพกิดัความเผื่อ 
(Tolerance ± 0.05 mm) 1 จุด บรเิวณส่วนที่ท าการลบคมตดัซึ่งให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.073 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 4 
ส าหรบัชิ้นงานทดสอบ EX. 2 ที่มขีนาด 18x25 มลิลิเมตร มคี่าความ
คลาดเคลื่อนเกินกว่าพิกัดความเผื่อ (Tolerance ± 0.05 mm) 1 จุด 
บรเิวณจุดวดั L1 ซึ่งให้ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.071 มลิลเิมตร 
ดงัแสดงในตารางที ่5 อย่างไรกต็ามชิ้นงาน EX.3 และ EX.4 ทีม่ขีนาด 
54 x 75 มลิลิเมตร และ 72 x 100 มลิลิเมตร ตามล าดบั ให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนอยู่ในพกิดัความเผื่อทีก่ าหนดไว ้(Tolerance ± 0.05 mm) 
ทุกจุดในการตรวจสอบ ดงัแสดงในตารางที ่6 และ 7 ตามล าดบั 
 จากการตรวจสอบพกิดัด้านขนาดของชิ้นงานสามารถสรุปได้ว่า
ขนาดชิ้นงานมผีลต่อความแม่นย าในการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน
เชงิมติ ิโดยขนาดชิ้นงานทีม่ขีนาดเลก็สุด 18x25 มลิลเิมตร ใหค้่าความ
คลาดเคลื่อนสงูสุดที ่0.073 มลิลเิมตร ส่วนขนาดชิ้นงานทีม่ขีนาดโตสุด 
72x100 มลิลเิมตร ใหค้่าความคลาดเคลื่อนสงูสุดที ่0.037 มลิลเิมตร ซึ่ง
อยู่ในค่าพกิดัความเผือ่ทีก่ าหนด ±0.05 มลิลเิมตร 

 ผลการตรวจสอบผลกระทบของขนาดชิ้ น ง านที่มีผล ต่ อ
ความสามารถในการตรวจสอบความแมน่ย าดา้นมติโิดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเลเซอร์สแกน 3 มิติ เป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติแม่พมิพ์โลหะ ซึ่งผูว้จิยัไดน้ าปัญหาดงักล่าว
มาท าการตรวจสอบและวเิคราะห์ผลเพื่อคาดหวงัว่าผู้ปฏบิัติงานด้าน
เทคโนโลยเีลเซอรส์แกน จะตระหนกัถงึปัญหาดงักล่าวและระมดัระวงัใน
การใชเ้ลเซอร์สแกนในการตรวจสอบพกิดัด้านระนาบและรูปทรงของ
ชิน้งาน 

ตารางที ่4 ผลการตรวจสอบความคลาดเคลือ่นของขนาดทัง้ 4 ดา้น และ
บรเิวณการลบคมตดัของชิน้งานขนาด 18 x 25 มลิลเิมตร 

Linear 
Dim. 

Ref. 
Value 
(mm) 

Deviation (mm) 
EX.1 

Micrometer 
Inspection 

(0.001) 

Laser 
Scan 

Inspection 

Deviation 

L 1 14 14.143 14.136 0.007 
L 2 21 21.134 21.111 0.023 
L 3 18 18.090 18.057 0.033 
L 4 25 25.191 25.240 -0.049 

Cham. 
C 1 45° - 44.927° -0.073 
C 2 45° - 45.012° 0.012 

ตารางที ่5 ผลการตรวจสอบความคลาดเคลือ่นของขนาดทัง้ 4 ดา้น และ
บรเิวณการลบคมตดัของชิน้งานขนาด 36 x 50 มลิลเิมตร 

Linear 
Dim. 

Ref. 
Value 
(mm) 

Deviation (mm) 
EX.2 

Micrometer 
Inspection 

(0.001) 

Laser 
Scan 

Inspection 

Deviation 

L 1 32 32.177 32.106 0.071 
L 2 46 46.080 46.093 -0.013 
L 3 36 36.052 36.076 -0.024 
L 4 50 50.090 50.078 0.012 

Cham. 
C 1 45° - 44.979° -0.021 
C 2 45° - 44.971° -0.029 
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ตารางที ่6 ผลการตรวจสอบความคลาดเคลือ่นของขนาดทัง้ 4 ดา้น และ
บรเิวณการลบคมตดัของชิน้งานขนาด 54 x 75 มลิลเิมตร 

Linear 
Dim. 

Ref. 
Value 
(mm) 

Deviation (mm) 
EX.3 

Micrometer 
Inspection 

(0.001) 

Laser 
Scan 

Inspection 

Deviation 

L 1 50 50.112 50.124 -0.012 
L 2 71 71.074 71.084 -0.010 
L 3 54 54.030 54.047 -0.017 
L 4 75 74.895 74.858 0.037 

Cham. 
C 1 45° - 44.985° -0.015 
C 2 45° - 45.016° 0.016 

ตารางที ่7 ผลการตรวจสอบความคลาดเคลือ่นของขนาดทัง้ 4 ดา้น และ
บรเิวณการลบคมตดัของชิน้งานขนาด 72 x 100 มลิลเิมตร 

Linear 
Dim. 

Ref. 
Value 
(mm) 

Deviation (mm) 
EX.4 

Micrometer 
Inspection 

(0.001) 

Laser 
Scan 

Inspection 

Deviation 

L 1 68 68.145 68.151 -0.006 
L 2 96 96.110 96.073 0.037 
L 3 72 72.010 72.040 -0.03 
L 4 100 99.986 99.987 -0.001 

Cham. 
C 1 45° - 44.975° -0.025 
C 2 45° - 44.992° -0.008 

4. สรปุ
ผลกระทบของขนาดชิ้นงานที่มีผล ต่อความสามารถในการ

ตรวจสอบความแม่นย าดา้นมติโิดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีลเซอร์
สแกน 3 มติ ิสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี้

1) ขนาดชิ้นงานมผีลกระทบต่อความแมน่ย าในการตรวจสอบความ
คลาดเคลื่อนของระนาบพื้นผิว โดยขนาดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กสุด 
18x25 มลิลเิมตร ใหค้่าความคลาดเคลือ่นสงูสุดที ่0.080 มลิลเิมตร ส่วน
ขนาดชิน้งานทีม่ขีนาดโตสุด 72x100 มลิลเิมตร ใหค้่าความคลาดเคลือ่น

สูงสุดที่ 0.038 มลิลิเมตร ซึ่งอยู่ในค่าพกิดัความเผื่อที่ก าหนด ±0.05 
มลิลเิมตร 

2) ขนาดชิ้นงานมีผลต่อความแม่นย าในการตรวจสอบความ
คลาดเคลือ่นเชงิมติ ิโดยขนาดชิ้นงานทีม่ขีนาดเลก็สุด 18x25 มลิลเิมตร 
ใหค้่าความคลาดเคลือ่นสูงสุดที ่0.073 มลิลเิมตร ส่วนขนาดชิ้นงานทีม่ ี
ขนาดโตสุด 72x100 มลิลเิมตร ใหค้่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที ่0.037 
มลิลเิมตร ซึง่อยู่ในค่าพกิดัความเผือ่ทีก่ าหนด ±0.05 มลิลเิมตร 
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การศึกษาเงือ่นไขของกระบวนการรบัภาพส าหรบัการตรวจสอบรอยต าหนิหนังววั 
Investigation of Image Acquisition Process Condition for Detecting Cowhide Defects 
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บทคดัย่อ 
เนื่องจากคุณภาพของการรบัภาพ เซน็เซอรร์บัภาพแบบ CCD ถูกใชอ้ย่างแพร่หลายในการตรวจสอบรอยต าหนิ แต่อย่างไรกต็ามราคา

ของเซน็เซอรร์บัภาพแบบ CCD แพงกว่าราคาของเซน็เซอรร์บัภาพแบบ CMOS ดงันัน้งานวจิยันี้น าเสนอเงื่อนไขของกระบวนการรบัภาพส าหรบั
การตรวจสอบรอยต าหนิหนังดว้ยกลอ้งทีม่เีซน็เซอรร์บัภาพแบบ CMOS ทีท่ าใหภ้าพรอยต าหนิหนังมคีวามคมชดั ภาพรอยต าหนิหนังววัที่ไดจ้าก
แหล่งก าเนิดแสง 2 ประเภท (หลอดประหยดัไฟ และหลอดไดโอดเปล่งแสง) และ 3 ทศิทาง (ดา้นขา้งวตัถุ โดยตรงกบัวตัถุ และดา้นหลงัวตัถุ) ดว้ย
การรบัภาพดว้ยความเรว็ชตัเตอร ์1/250 และ 1/40 วนิาท ีรูรบัแสง F/5.6 และความไวแสง 100 EV ผลการทดลองพบว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงใน
ทศิทางดา้นขา้งวตัถุ และการรบัภาพดว้ยรูรบัแสง F/5.6 ความเรว็ชตัเตอร ์1/250 วนิาท ีและความไวแสง 100 EV เป็นเงื่อนไขของกระบวนการรบั
ภาพทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีท่ าใหภ้าพมคีวามคมชดัและมสีิง่รบกวนน้อยทีสุ่ด  
ค าส าคญั:  หนงัววั การรบัภาพ การตรวจสอบรอยต าหนิ ความคมชดั

Abstract 
Due to the quality of image acquisition, the CCD image sensor has been widely used in defect detection. However, the price 

of CCD image sensor is more expensive than the price of CMOS image sensor. This research, therefore, presents an investigation of 
image acquisition process for detecting leather defects that the CMOS image sensor was applied to obtain the resolution of the leather 
defects. The leather defects from cowhides were obtained from two types of light sources (Energy saving bulbs and LED) and three 
directions of light sources (Dark-field, bright-field, and backlight source) with shutter speed 1/250 and 1/40 ms, aperture F/5.6 and ISO 
100 EV. The results show that the LED with dark-field source and the image acquisition with shutter speed 1/250, aperture F/5.6 and ISO 
100 EV are suitable conditions for image acquisition process that high resolution and less noise.     
 Keywords:  Cowhide, Image Acquisition, Defect Detection, Resolution 
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1. บทน า
คอมพวิเตอรว์ทิศัน์ (Computer vision) เป็นการท าใหค้อมพวิเตอร์

สามารถเขา้ใจคุณลกัษณะของภาพได้ เสมอืนการมองเหน็ของมนุษย์ 
ซึ่งประกอบด้วย การรบัภาพ (Image acquisition) การวเิคราะห์ภาพ 
(Image analysis) และการท าความเข้าใจภาพ (Recognition) การรบั
ภาพ เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถ
วเิคราะหแ์ละตดัสนิใจไดอ้ยา่งแม่นย า ซึง่เกดิจากการตกกระทบและการ
สะท้อนของแสงที่เลนส์ของกล้อง ที่ท าหน้าที่หักเหแสงให้ภาพบน
เซ็นเซอร์รบัภาพ (Image sensor) โดยการปิดเปิดแสงด้วยชัตเตอร์ 
(Shutter) และการปรบัปรมิาณแสงดว้ยไดอะแฟรม (Diaphragm) ผา่นรู
รบัแสง (Aperture) และองค์ประกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรบัภาพ ขึน้อยู่
กับเซ็นเซอร์รบัภาพ ประเภทของแหล่งก าเนิดแสง และทิศทางของ
แหล่งก าเนิดแสง [1] 
 เซ็นเซอร์รบัภาพ (Image sensor) เป็นอุปกรณ์ของกล้องที่แปลง
สัญญาณแสงเป็นสัญญาณดิจิทัลเพื่อท าให้ภาพมีความคมชัด ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 แบบ คือ เซ็นเซอร์ร ับภาพแบบพิกเซลตอบสนอง 
(Charge coupled device, CCD) เป็นอุปกรณ์ที่เก็บประจุที่ได้จากการ
ตกกระทบของแสง เพื่อแปลงสญัญาณแสงเป็นสญัญาณอนาลอ็กทลีะ
หนึ่งพิกเซล และแปลงสัญญาญอนาล็อกเป็นสัญญาญดิจิทัล และ 
เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ร ับ ภ าพ แบบกึ่ ง ตั ว น า เ ม ท้ ล อ็ อ ก ไ ซ ด์ ค ว บ เ ส ริ ม 
(Complementary metal oxide semiconductor, CMOS) เป็นอุปกรณ์
ที่เก็บประจุแบบกึ่งตัวน าที่ได้จากการตกกระทบของแสง เพื่อแปลง
สญัญาณแสงเป็นสญัญาณดจิทิลัทนัท ี[2]  
 ประเภทของแหล่งก าเนิดแสง ประกอบด้วย หลอดประหยดัไฟ 
(Energy saving bulbs) ห ล อดฮ า โ ล เ จน  (Halogen) แล ะหลอด
ไดโอดเปล่งแสง (LED) ซึ่งมีมุมของรูร ับแสง (Angle of aperture) 
เหมอืนกนั แต่มุมของแสงรบกวน (Angle of stray light) หรอืมุมของ
การกระจายแสงแตกต่างกนั หลอดประหยดัไฟมมีุมของแสงรบกวนมาก
ทีสุ่ด รองลงมา คอืหลอดฮาโลเจน และหลอด LED ตามล าดบั [3] ดงัรปู
ที่ 1 หากรอยต าหนิหนังอยู่ในช่วงมุมของม่านรบัแสง ท าให้ภาพรอย
ต าหนิหนังมคีวามคมชดั และหากรอยต าหนิหนังอยู่ในช่วงมุมของแสง
รบกวน ท าใหภ้าพรอยต าหนิหนงัไม่มคีวามคมชดั 

รปูที ่1 มุมของช่องรบัแสงและแสงรบกวนของ (ก) หลอดประหยดัไฟ 
(ข) หลอดฮาโลเจน และ (ค) หลอด LED 

 ทิศทางของแหล่งก า เนิดแสง  ประกอบด้วย 3 ทิศทาง คือ 
แหล่งก าเนิดแสงดา้นขา้งวตัถุ (Dark-Field) เพื่อใหเ้กดิความสว่างของ

วัตถุเพิ่มมากขึ้น แหล่งก าเนิดแสงโดยตรงกับวัตถุ (Bright-Field) 
เพือ่ใหเ้กดิสแีละรปูรา่งของวตัถุทีม่คีวามคมชดัขึน้ และแหล่งก าเนิดแสง
ดา้นหลงัวตัถุ (Backlight) เพื่อใหเ้กดิเงาของวตัถุทีม่คีวามคมชดัขึน้ [1] 
ดงัรปูที ่2 นอกจากนี้ ปรมิาณแสงทีเ่ซน็เซอรร์บัภาพ ขึน้อยูก่บั รรูบัแสง 
ความเรว็ชตัเตอร ์และความไวแสง [4] 

รปูที ่2 ทศิทางของแหล่งก าเนิดแสง

 รูร ับแสง (Aperture) เป็นขนาดของรูที่แสงผ่านเข้าเลนส์ไปยัง
เซน็เซอรร์บัภาพ  ถ้ารูรบัแสงมขีนาดเลก็ ท าใหแ้สงผ่านเขา้เลนส์น้อย 
แต่ถ้ารูรบัแสงมขีนาดใหญ่ ท าให้แสงผ่านเขา้เลนส์มาก ความเร็วชตั
เตอร ์(Shutter speed) เป็นระยะเวลาทีแ่สงผา่นเขา้เลนสไ์ปยงัเซน็เซอร์
รบัภาพ ถ้าความเร็วชตัเตอร์ช้า ท าให้แสงผ่านเข้าเลนส์มาก แต่ถ้า
ความเร็วชตัเตอร์เร็ว ท าให้แสงผ่านเข้าเลนส์น้อย และความไวแสง 
(International organization of standardization, ISO) เป็นความไวต่อ
การรบัแสงของเซ็นเซอร์รบัภาพ ถ้าความไวแสงต ่า ท าให้สิง่รบกวน
น้อย แต่ถา้ความไวแสงสงู ท าใหส้ิง่รบกวนมาก ดงัรปูที ่3

รปูที ่3 ความสมัพนัธข์องรรูบัแสง ความเรว็ชตัเตอร ์และความไวแสง 

   

หลอดประหยดัไฟ หลอดฮาโลเจน หลอดไดโอดเปล่งแสง

มุม
ขอ

งร
รูบั

แส
ง 

มุม
ขอ

งร
รูบั

แส
ง 

มุม
ขอ

งร
รูบั

แส
ง 

แหล่งก าเนิด
แสง 

กลอ้ง 

แหล่งก าเนิดแสง
ดา้นขา้งวตัถุ 

แหล่งก าเนิดแสง
โดยตรงกบัวตัถุ 

กลอ้ง และ
แหล่งก าเนิดแสง 

แหล่งก าเนิดแสง
ดา้นหลงัวตัถุ 

กลอ้ง 

แหล่งก าเนิด
แสง 

F/1.4 F/2 F/2.8 F/4 F/5.6 F/8 F/11 F/16 

แสงผ่านเขา้เลนสม์ากทีสุ่ด แสงผ่านเขา้เลนสน้์อยทีสุ่ด 

คมชดัทีสุ่ด การกระเจงิแสงต ่า การกระเจงิแสงสงู 

(ข) ความเรว็ชตัเตอร ์

(ก) รรูบัแสง 

1/1000 s 1/500 s 1/250 s 1/100 s 1/30 s 1 s 

แสงผ่านเขา้เลนสน้์อยทีสุ่ด แสงผ่านเขา้เลนสม์ากทีสุ่ด 

สิง่รบกวนน้อยทีสุ่ด สิง่รบกวนมากทีสุ่ด 

ISO 100 ISO 6400 

(ค) ความไวแสง 
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 ในปัจจุบนั นักวจิยัหลายท่านน าเสนอการตรวจสอบรอยต าหนิหนัง 
ดว้ยกลอ้งทีม่เีซน็เซอรร์บัภาพแบบ CCD [5 – 7] เนื่องจากคุณภาพของ
กล้องที่มีเซ็นเซอร์ร ับภาพแบบ CCD ดีกว่าคุณภาพของกล้องที่มี
เซ็นเซอร์รบัภาพแบบ CMOS แต่อย่างไรก็ตามกล้องที่มเีซ็นเซอร์รบั
ภาพแบบ CCD มรีาคาสงู ดงันัน้ Pokpong และ Chansri [8] ใชก้ลอ้งที่
มีเซ็นเซอร์ร ับภาพแบบ CMOS เพื่อตรวจสอบรอยต าหนิหนัง  2 
ประเภทหลกั คอื รอยต าหนิลกึ (ร ูรอยแผลลกึ และรอยยบัลกึ) และรอย
ต าหนิตื้น (รอยเฆี่ยน รอยยบัตื้น และรอยแมลงกดั) โดยใช้แสงสขีาว 
และแสงสปีฐมภูม ิ(แสงสแีดง แสงสเีขยีว และแสงสนี ้าเงนิ) แต่อยา่งไรก็
ตาม งานวจิยัดงักล่าวนี้สามารถตรวจสอบรอยต าหนิลึกได้ดกีว่ารอย
ต าหนิตื้น ดังนัน้งานวิจัยนี้ศึกษาเงื่อนไขของกระบวนการรับภาพ
ส าหรบัการตรวจสอบรอยต าหนิหนงัดว้ยกลอ้งทีม่เีซน็เซอรร์บัภาพแบบ 
CMOS ที่ท าให้ภาพรอยต าหนิหนังมีความคมชัดซึ่งหมายถึงความ
ละเอยีดของรอยต าหนิทีป่รากฏขึน้ในภาพจากการบัภาพของเซน็เซอร์
รบัภาพแบบ CMOS 

2. วิธีการด าเนินงานวิจยั
เงื่อนไขของกระบวนการรับภาพรอยต าหนิหนัง ด้วยกล้องที่มี

เซ็นเซอร์รบัภาพแบบ CMOS คอื ประเภทของแหล่งก าเนิดแสง และ
ทิศทางของแหล่งก าเนิดแสง ที่ท าให้ภาพรอยต าหนิหนังววัมีความ
คมชดั ดงันัน้งานวจิยันี้ศกึษาประเภทของแหล่งก าเนิดแสงและทศิทาง
ของแหล่งก าเนิดแสง ทีม่ผีลต่อความคมชดัของภาพรอยต าหนิหนังววั 
โดยที่ประเภทของแหล่งก าเนิดแสง แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือหลอด
ประหยดัไฟ และหลอดไดโอดเปล่งแสง และทศิทางของแหล่งก าเนิด
แสง แบ่งออกเป็น 3 ทิศทาง คือ แหล่งก าเนิดแสงด้านข้างวัตถุ 
แหล่งก าเนิดแสงโดยตรงกบัวตัถุ และแหล่งก าเนิดแสงดา้นหลงัวตัถุ ดงั
รปูที ่4  

รปูที ่4 การถ่ายภาพ 

 งานวิจัยนี้ใช้กล้อง NIKON D7000 ที่มีเซ็นเซอร์รบัภาพ CMOS 
และเลนส์ AF-S DX NIKON 18 – 105 มิลลิเมตร VR ระยะระหว่าง
เลนส์และเซ็นเซอร์ร ับภาพ 105 มิลลิเมตร และระยะโฟกัส 270 
มลิลเิมตร นอกจากนี้งานวจิยันี้ใช้สตูดโิอถ่ายภาพแบบกล่องถ่ายภาพ
พกพาขนาด 400 x 400 มลิลเิมตร เพือ่ลดแสงรบกวนจากภายนอกและ
ถ่ายภาพรอยต าหนิหนังววั 2 ประเภทหลกั คอื รอยต าหนิลกึ (รู รอย
แผลลกึ และรอยยบัลกึ) และรอยต าหนิตื้น (รอยพบัตื้น รอยเฆีย่น รอย

แมลงกดั และรอยถลอก) นอกจากนี้ งานวจิยันี้พจิารณาความเรว็ชตั
เตอร์ 2 ระดบั คอืแสงผ่านเขา้เลนส์น้อย (1/250 วนิาท)ี และแสงผ่าน
เขา้เลนส ์(1/40 วนิาท)ี ทีท่ าใหภ้าพรอยต าหนิหนงัววัมคีวามคมชดัมาก
ทีสุ่ด และก าหนดรรูบัแสง F/5.6 และความไวแสง 100 EV ทีท่ าใหภ้าพ
รอยต าหนิหนงัววัมสีิง่รบกวนน้อยทีสุ่ด 

3. ผลการทดลอง
จากตารางที่ 1 ภาพรอยต าหนิลกึที่ได้จากการก าหนดทศิทางของ

แหล่งก าเนิดแสงด้านข้างวัตถุ และโดยตรงกับวัตถุ มีความคมชัด
มากกว่าภาพรอยต าหนิตื้น แต่ภาพรอยต าหนิประเภทรู และรอยแผล
ลึกที่ได้จากการก าหนดทิศทางของแหล่งก าเนิดแสงด้านหลงัวตัถุ มี
ความคมชัด เนื่องจากการเกิดเงาของภาพที่มีรู ในขณะที่ภาพรอย
ต าหนิประเภทรอยยบัลกึ รอยพบัตื้น รอยเฆีย่น รอยแมลงกดั และรอย
ถลอก เป็นภาพสีด า ซึ่งไม่มีรอยต าหนิปรากฎ นอกจากนี้ภาพรอย
ต าหนิลกึทีไ่ดจ้ากหลอดประหยดัไฟ และหลอดไดโอดเปล่งแสง มคีวาม
คมชัดไม่ แตกต่ า งกัน  และภาพรอยต าหนิตื้ นที่ ได้จากหลอด
ไดโอดเปล่งแสง มีความคมชัดมากกว่าภาพรอยต าหนิตื้นที่ได้จาก
หลอดประหยดัไฟ แต่ภาพรอยต าหนิประเภทรอยแมลงกัดที่ได้จาก
หลอดประหยดัไฟไมม่รีอยต าหนิปรากฎ 
 จากตารางที ่2 ทุกภาพรอยต าหนิทีไ่ดจ้ากการก าหนดทศิทางของ
แหล่งก าเนิดแสงดา้นขา้งวตัถุ และดา้นหลงัวตัถุ ค่อนขา้งมคีวามคมชดั 
ยกเว้นภาพรอยต าหนิประเภทรอยถลอก และรอยแมลงกัดไม่มรีอย
ต าหนิปรากฎ ตามล าดบั และทุกภาพรอยต าหนิที่ได้จากการก าหนด
ทิศทางของแหล่งก าเนิดแสงโดยตรงกบัวตัถุ ค่อนข้างมีความคมชดั 
ยกเว้นภาพรอยต าหนิประเภทรู รอยพบัตื้น และรอยเฆี่ยนที่ได้จาก
หลอดไดโอดเปล่งแสงไมม่รีอยต าหนิปรากฎ เนื่องจากความเรว็ชตัเตอร ์
1/40 วนิาท ีท าใหป้รมิาณแสงเขา้เลนสม์าก 
 จากตารางที ่1 และ 2 ภาพรอยต าหนิทีไ่ดจ้ากหลอดประหยดัไฟมี
ความคมชดัมากกว่าภาพรอยต าหนิที่ได้จากหลอดไดโอดเปล่งแสง 
เนื่องจากหลอดไดโอดเปล่งแสงมีมุมของสิ่งรบกวนน้อยกว่าหลอด
ประหยดัไฟ และภาพรอยต าหนิที่ได้จากการก าหนดความเรว็ชตัเตอร์ 
1/250 วนิาท ีมปีรมิาณแสงผ่านเลนส์น้อยกว่าความเรว็ชตัเตอร์ 1/40 
วนิาท ีซึ่งท าให้ภาพรอยต าหนิที่ได้จากการก าหนดความเรว็ชตัเตอร์ 
1/250 วินาที มีความคมชัดมากกว่าความเร็วชัตเตอร์ 1/40 วินาที 
ดงันัน้งานวจิยันี้พจิารณาหลอดไดโอดเปล่งแสงในทศิทางดา้นขา้งวตัถุ 
และการถ่ายภาพด้วยรูรบัแสง F/5.6 ความเร็วชตัเตอร์ 1/250 วนิาที 
และความไวแสง 100 EV เป็นเงื่อนไขของกระบวนการรับภาพที่
เหมาะสมที่สุดที่ท าใหภ้าพมคีวามคมชดัและมสีิง่รบกวนน้อยที่สุดโดย
การเปรยีบเทยีบกบัรอยต าหนิทีเ่กดิจรงิบนหนงัววั 
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ตารางที ่1 ภาพรอยต าหนิหนงั (รรูบัแสง F/5.6 ความเรว็ชตัเตอร ์1/250 วนิาท ีและความไวแสง 100 EV) 
รอยต าหนิ ประเภทของแหล่งก าเนิด

แสง 
ทศิทางของแหล่งก าเนิดแสง 

ดา้นขา้งวตัถุ โดยตรงกบัวตัถุ ดา้นหลงัวตัถ ุ
1. รอยต าหนิลกึ

(ร)ู หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

2. รอยต าหนิลกึ
(รอยแผลลกึ) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

3. รอยต าหนิลกึ
(รอยยบัลกึ) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

4. รอยต าหนิตืน้
(รอยพบัตืน้) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

5. รอยต าหนิตืน้
(รอยเฆีย่น) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

6. รอยต าหนิตืน้
(รอยแมลงกดั) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

7. รอยต าหนิตืน้
(รอยถลอก) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 
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ตารางที ่2 ภาพรอยต าหนิหนงั (รรูบัแสง F/5.6 ความเรว็ชตัเตอร ์1/40 วนิาท ีและความไวแสง 100 EV) 
รอยต าหนิ ประเภทของแหล่งก าเนิด

แสง 
ทศิทางของแหล่งก าเนิดแสง 

ดา้นขา้งวตัถุ โดยตรงกบัวตัถุ ดา้นหลงัวตัถ ุ
1. รอยต าหนิลกึ

(ร)ู หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

2. รอยต าหนิลกึ
(รอยแผลลกึ) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

3. รอยต าหนิลกึ
(รอยยบัลกึ) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

4. รอยต าหนิตืน้
(รอยพบัตืน้) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

5. รอยต าหนิตืน้
(รอยเฆีย่น) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

6. รอยต าหนิตืน้
(รอยแมลงกดั) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 

7. รอยต าหนิตืน้
(รอยถลอก) หลอดประหยดัไฟ 

หลอดไดโอดเปล่งแสง 
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4. สรปุ
งานวิจัยนี้ศึกษาเงื่อนไขของกระบวนการรับภาพส าหรับการ

ตรวจสอบรอยต าหนิหนังววัดว้ยกลอ้งทีม่เีซน็เซอรร์บัภาพแบบ CMOS 
ทีท่ าใหภ้าพรอยต าหนิหนังววัมคีวามคมชดั และภาพรอยต าหนิไดจ้าก
หลอดประหยดัไฟ และหลอดไดโอดเปล่งแสง และทศิทางดา้นขา้งวตัถุ 
โดยตรงกบัวตัถุ และด้านหลงัวตัถุ และการรบัภาพด้วยความเร็วชตั
เตอร ์1/250 และ 1/40 วนิาท ีรูรบัแสง F/5.6 และความไวแสง 100 EV 
ผลการทดลองพบว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงในทศิทางดา้นขา้งวตัถุ และ
การรบัภาพด้วยรูรบัแสง F/5.6 ความเร็วชตัเตอร์ 1/250 วินาที และ
ความไวแสง 100 EV เป็นเงื่อนไขของกระบวนการรบัภาพทีเ่หมาะสม
ทีสุ่ดทีท่ าใหภ้าพมคีวามคมชดัและมสีิง่รบกวนน้อยทีสุ่ด 
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การออกแบบกระบวนการฟ้ืนฟรูะบบแขนหุ่นยนต์ 5 แกน 
Design of Recovery Process for 5-Axis Articulated Robot Arm System 

อนันต์ชยั ชูวงศ์วุฒ*ิ  เกียรตศิกัดิ ์ศรตีระกูลชยั   ศุภชญั ราษฎร์ศริ ิ
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

E-mail: ananchai.cho@mahidol.ac.th* 

Ananchai Choowongwut*, Kiattisak Sritrakulchai, Supphachan Rajsiri 
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University 

E-mail: ananchai.cho@mahidol.ac.th* 

บทคดัย่อ 
     การออกแบบรเิริ่มจากความตอ้งการในการฟ้ืนฟูระบบควบคุมที่ตดิตัง้โปรแกรมควบคมุที่มลีขิสทิธิก์ารใช้งานที่ ไมส่ามารถใช้การได้

ของแขนกลแบบ 5 แกน รุ่น IR50P และอุปกรณ์ภายในของแขนกลช ารุดเสยีหาย งานวิจยัน้ีเสนอแนวคดิในการออกแบบกระบวนการฟ้ืนฟูระบบ
แขนหุ่นยนต์ 5 แกน ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ระบบ การซ่อมแซมอุปกรณ์ และการหาอุปกรณ์ทดแทนที่เหมาะสม  กล่องควบคุมไดถู้กออกแบบ
และสรา้งขึน้ใหม่ดว้ยตน้ทุนต ่ากว่า 10,000 บาท โดยใชส้วติชิง่เพาเวอร์ซพัพลาย บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ และโพเทนชิ
โอมเิตอร์ การจดัวางอุปกรณ์ และการเชื่อมสายสญัญาณก่อใหเ้กดิความเป็นอสิระในการใชง้านและกระทดัรดัสะดวกต่อการเคลือ่นยา้ย แขนหุน่ยนต์
ทัง้ 5 แกนสามารถควบคมุไดด้ว้ยระบบควบคมุใหมผ่่านมอเตอร์กระแสตรงจ านวน 5 ตวั ที่ตดิตัง้บนขอ้ต่อของแขนหุน่ยนต์โดยคา่ความคลาดเคลื่อน
สมับูรณ์ของมอเตอร์ขบัเคลือ่นมคีา่ไม่เกนิ 3 องศา  อกีทัง้ ระบบที่พฒันาใหมย่งัสามารถปรบัปรุงพฒันาใหม้คีวามสามารถไดม้ากยิง่ขึน้ตามตอ้งการ
ไดง้า่ย โดยไมก่ระทบกบัสว่นประกอบอื่นในระบบควบคมุ 

ค าส าคญั:  แขนหุน่ยนต์แบบ 5 แกน อาดุย่โน่ กระบวนการฟ้ืนฟูแขนหุน่ยนต์ โพเทนชโิอมเิตอร์ บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ 

Abstract 
     The design was established according to the demand to recover the malfunction controlling system with commercially 

licensed software of a 5 - axis robot arm, IR5 0P model.  This research proposes an approach to design the recovery process for 5- axis 
robot arm including system analysis, equipment repair, and equipment replacement .  A new controlling system has been designed and 
built at a cost of less than 10,000 baht.  Switching power supply, microcontroller board, motor drive module and potentiometer are used. 
Equipment setup and cable wiring are performed such that the new system has freedom to use with any related system.  It is also portable. 
All 5 axes of the robot arm are controlled using new system through 5-DC motors installed on the joints of robot arm. The absolute errors 
of the driving motor are ranged within 3 degrees. Moreover, the newly developed system can be further improved to gain its customized 
capacity with no interference to any other components in the controlling system. 

Keywords:  5-Axis Articulated Robot Arm/ Arduino/ Recovery Process Robot Arm/ Potentiometer/ Driver board 
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1. บทน า
ปัจจุบันหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น และ

เทคโนโลยีระบบอัตโนมตัิได้ใช้ยกระดับศักยภาพและคุณภาพการ
ท างานที่ ม นุษย์ไม่สามารถท าได้ทั ้ง ในชีวิตประจ าวันและ เชิง
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม Karastoyanov และคณะ [1] ไดศ้ึกษาและ
รวบรวมข้อมูลอายุการใช้งานเฉลี่ยของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พบว่า
หุน่ยนต์จะมอีายกุารใช้งานเฉลี่ยประมาณ 6-7 ปี ตามลกัษณะงานที่ท า 
การบ ารุงรกัษา และวงรอบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์ จากนั ้นจะต้องมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์และระบบการ
เชื่อมต่อใหท้นัสมยัโดยผูผ้ลติหุน่ยนต์ ซึ่งมคีา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการที่
สูง ในขณะที่โครงสร้างและกลไกของหุ่นยนต์ยงัสามารถใช้การได้อีก 
10-20 ปี  

แขนหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม น าเขา้จาก
บริษัทต่ างประ เทศซึ่ งจ ัดจ าหน่ายในราคาสูง  รวมทั ้งก าหนด
ค่าธรรมเนียมการบริการส าหรับการบ ารุงรักษา การซ่อมแซม
ส่วนประกอบของแขนหุ่นยนต์ และการปรบัปรุงซอฟต์แวร์ใหท้นัสมยั
นัน้ ในอตัราที่สงู อกีทัง้ หากตอ้งการเพิ่มความสามารถของการท างาน
กม็ขีอ้จ ากดัในการจดัซื้อและการใชง้าน เน่ืองจากเป็นระบบควบคมุแบบ
ปิดที่ไม่สามารถเข้าไปจดัการระบบควบคุมได้ด้วยตนเอง กล่าวคือ 
จะต้องด าเนินการผ่านระบบควบคุมที่บริษทัอนุญาตใหใ้ช้งานเท่านัน้ 
ซึ่งมคี่าใช้จ่ายสงูมากอีกดว้ย ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมขนาดกลางและเลก็
ไม่มโีอกาสที่จะพฒันากระบวนการผลติใหม้คีวามทนัสมยัและสามารถ
เขา้สูต่ลาดการแขง่ขนัได ้อยา่งไรกต็าม จากมลูเหตุที่ไดก้ล่าวมาขา้งต้น 
แขนหุน่ยนต์ที่ตกรุ่นในอดตี ที่ขาดงบประมาณสนับสนุน จงึไมส่ามารถ
ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน และแขน
หุน่ยนต์ที่มอีุปกรณ์บางส่วนเสือ่มสภาพ ไมส่ามารถใชง้านได ้มจี านวน
เพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลา โดยจะถูกทิ้งเพื่อรอขายซาก ก่อใหเ้กิดการ
ดอ้ยมูลค่า และน่าเสยีดายมากเน่ืองจากโครงสร้างส่วนประกอบส่วน
ใหญ่ยงัใช้งานได้และยงัคงแข็งแรงดี แต่เน่ืองจากขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการปรบัเปลี่ยนระบบควบคมุแขนหุน่ยนต์ จงึท าใหไ้มส่ามารถ
กูค้นืสภาพแขนหุน่ยนต์ใหก้ลบัมาใชไ้ดใ้นยคุปัจจบุนั  

ในปัจจุบัน การศึกษาวิจ ัยเกี่ยวกับระบบควบคุมราคา
ประหยดัเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการต่างๆ มมีากมาย เช่น Zieris และ
คณะ [2] พัฒนาระบบควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้ในการวดั
สมบตัพิื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ เช่น ความชื้น ความดนั มวล และความ
หนาแน่น เป็นต้น โดย Noorin และคณะ [3] แสดงให้เห็นว่าระบบ
ลกัษณะดงักลา่วสามารถพฒันาและเชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยระบบสือ่สารไร้
สายเพื่อสงัเกตการณ์สภาพและคณุภาพของอากาศในแนวทางเดียวกบั 
Shah และคณะ [4] และ Dewarkar และคณะ [5] ในขณะที่ Chou และ
คณะ [6] สร้างระบบควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้งานร่วมกับ
หุ่นยนต์ในห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา Candelas และคณะ [7] น า
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มาพฒันาระบบควบคมุอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์
ในหอ้งปฏิบตัิการ Vital และคณะ [8] พฒันาหุ่นยนต์เสมอืนมนุษย์โดย

ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัสญัญาณ ท าใหส้ามารถเก็บและวเิคราะห์ขอ้มลู
เพื่อใช้ประกอบการพฒันาและปรบัปรุงหุ่นยนต์ให้มีความสมรรถนะ
สมบูรณ์อย่างต่อเน่ือง Ono และคณะ [9] พฒันาระบบควบคุมหุ่นยนต์
ส่วนบุคคลโดยใช้สมาร์ทโฟน Oltean [10] พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ
ควบคุมการ เคลื่อนที่ ของหุ่น ยนต์น าทางอัต โนมัติด้ว ยบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino Uno ร่วมกับ Raspberry Pi  และ 
Trivedi และคณะ [11] ไดพ้ฒันาระบบควบคมุที่มตีน้ทุนการพฒันาและ
การบ ารุงรกัษาที่ประหยดัส าหรบัแขนหุน่ยนต์ 3 แกน เป็นตน้ อยา่งไรก็
ตาม ยงัไม่มกีารศึกษาใดน าเสนอกระบวนการฟ้ืนฟูระบบแขนหุน่ยนต์ 
5 แกน (5-Axis Articulated Robot Arm) ดังนั ้น งานวิจ ัยน้ีจึงศึกษา 
ออกแบบกระบวนการฟ้ืนฟูระบบแขนหุ่นยนต์ 5 แกน เพื่อทดแทน
ระบบเก่าที่ผ่านการใช้งานและเกิดช ารุดและเป็นแนวทางในการฟ้ืนฟู
ระบบแขนหุน่ยนต์ที่มจี านวนแกนน้อยกว่า 5 แกน อกีทัง้ยดือายกุารใช้
งานหุ่นยนต์ที่ได้ลงทุนจดัซื้อให้เต็มความสามารถเชิงโครงสร้างและ
กลไกยิง่ขึน้ ร่วมกบัการแกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดัในสทิธกิารใชซ้อฟแวร์ของ
ผู้ผลติหุ่นยนต์ที่มมีูลค่าสูงตลอดอายุการใช้งานจริง โดยใช้อุปกรณ์ที่
จดัหาและซ่อมบ ารุงไดง้า่ยภายในหน่วยงาน ตน้ทุนไมส่งู ร่วมกบัการใช้
โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open-Source Software) ซึ่งใหเ้สรีภาพการ
ตดิตัง้ การเรยีกใชง้าน การปรบัแต่งซอร์สโคด้ (Source Code) และการ
ลดข้อจ ากัดเกี่ยวกับลิขสิทธิแ์ละจ านวนสิทธิก์ารใช้งาน ปราศจาก
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เติม และสามารถยกระดบัความสามารถของแขนหุน่ยนต์
ใหม้คีวามสามารถมากขึน้ในราคาที่ถูก และจดัการระบบควบคมุได้ดว้ย
ตนเอง โดยก าหนดใหค้่าความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ (Absolute error) 
ไมเ่กนิ 3 องศา 

2. การตรวจสอบปัญหาแขนหุ่นยนต์ 5 แกนท่ีเส่ือมสภาพ
แขนหุ่นยนต์แบบ 5 แกน รุ่น IR50P มีลกัษณะโครงสร้าง

ทางแขนกล ความคลา้ยคลงึกบัร่างกายมนุษย ์ซึ่งประกอบดว้ยเอว (J1) 
หวัไหล่ (J2) ขอ้ศอก (J3) แขน (J4) และขอ้มอื (J5) ตลอดจนสามารถ
เคลือ่นที่ไดอ้ยา่งอสิระบนแกนการเคลือ่นที่จ านวน 5 แกน แสดงดงัรูปที่ 
1 

รูปที่ 1 แขนกลแบบ 5 แกน รุ่น IR50P (A) แผนภาพอสิระของวตัถุ 
และ (B) โครงสรา้งจรงิ 

J2 
J4 

J1 

J3 

J5 
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สว่นประกอบต่างๆ ของแขนกล รุ่น IR50P มกีารเสือ่มสภาพ
จากการใช้งานเป็นเวลานาน ระบบควบคุมไม่สามารถใช้งานได้ 
เน่ืองจากคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพและระบบปฏิบัติที่เก่าและพฒันา
ภายใตส้ขิสทิธ ิจงึไมส่ามารถใชง้านได ้อยา่งไรกต็ามโครงสรา้งของแขน
หุ่นยนต์ยงัอยู่ในสภาพที่ยงัใช้งานได ้หากแต่มสี่วนประกอบบางส่วน
ช ารุด สรุปไดด้งัน้ี 

2.1) สายพานไทมม์ิง่ (Timing belt) เสือ่มสภาพและฉีกขาด 
แสดงดงัรูปที่ 2 

รูปที่ 2 สภาพสายพานไทมม์ิง่ที่ฉีกขาด 

2.2) โพเทนชโิอมเิตอร์ (Potentiometer) ช ารุด (รูปที่ 3) 
และไมส่ามารถสง่คา่ป้อนกลบัได ้

รูปที่ 3 สภาพโพเทนชโิอมเิตอร์ VP12 ที่ช ารุด 

2.3) สายไฟควบคมุแขนกลฉีกขาด แสดงดงัรูปที่ 4 

รูปที่ 4 สภาพสายไฟควบคมุแขนกลฉีกขาด 

2.4) กลอ่งควบคมุระบบปฏบิตักิารช ารุด 
การศึกษาน้ี จึงได้น าเสนอกระบวนการการฟ้ืนฟูแขน

หุน่ยนต์ ซึ่งมรีายละเอยีดการด าเนินการตามขัน้ตอนการปรบัปรุงฟ้ืนฟู
สว่นประกอบของแขนหุน่ยนต์ดงัน้ี 

2.4.1) การเปลีย่นสายพานไทมม์ิง่เสน้ใหมส่ าหรบัระบบสง่
ก าลงั แสดงดงัรูปที่ 5 

รูปที่ 5 สายพานไทมม์ิง่ใหมภ่ายหลงัการตดิตัง้

2.4.2) การเปลีย่นโพเทนชโิอมเิตอร์ และการเดนิ
สายสญัญาณวงจรกบัระบบขบัเคลือ่นมอเตอร์ แสดงดงัรูปที่ 6 

รูปที่ 6 โพเทนชโิอมเิตอรใ์หมภ่ายหลงัการเดนิสายสญัญาณ 

2.4.3) การปรบัปรุงการเดนิสายไฟทัง้ระบบ เพื่อแกปั้ญหา
สายไฟช ารุดงา่ย 

ลกัษณะของสว่นประกอบของกลอ่งระบบควบคมุแขนกลเดมิ
ไม่สามารถเปลี่ยนสายไฟควบคุมแขนกลได้ เน่ืองจากต าแหน่งการ
ติดตัง้ของชุดสายไฟอยู่ติดกบักล่องควบคุมและแขนกล จงึท าใหไ้ม่สา
มาถซ่อมบ ารุงไดง้า่ย อยา่งไรกต็าม งานวจิยัน้ี ไดม้กีารปรบัปรุงรูปแบบ
การติดตัง้ (รูปที่  7)ให้สามารถถอดสายไฟออกจากกล่องควบคุม
ระบบปฏบิตักิารได ้และยงัสามารถน ากลอ่งควบคมุระบบปฏบิตัิการไป
ใชส้ าหรบัวตัถุประสงคอ์ื่นไดง้า่ย 
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รูปที่ 7 การปรบัปรุงการเดนิสายไฟใหม่ 

3. การสร้างกล่องควบคมุแขนหุ่นยนต์
เมื่อไดต้รวจปัญหาและแกไ้ขทดแทนส่วนประกอบที่ช ารุดเสยีหายเสรจ็

เรียบร้อย ในขัน้ตอนน้ีได้มกีารออกแบบการสร้างกล่องควบคุมแขน

หุน่ยนต์ซึ่งมกีระบวนการท างานแสดงดงัแผนผงักระบวนการท างานรูป

ที่ 8  ทัง้น้ี ส่วนประกอบทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมมาใส่ใน

กล่องควบคุม และเดนิสายไฟเพื่อเชื่อมสญัญาณควบคุมในแต่ส่วนให้

สามารถท างานไดส้มัพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ โดยสว่นประกอบที่ส าคญั

ต่างๆ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

รูปที่ 8 แผนผงักระบวนการท างานกลอ่งควบคมุแขนหุน่ยนต์ 

3.1) สวติชิง่เพาเวอร์ซพัพลาย 24V 20A 
สวติชิง่เพาเวอร์ซพัพลายชนิดน้ี (รูปที่ 9) เป็นอุปกรณ์แปลง

แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ใหเ้ป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงมกีารท างานใน
ลกัษณะเดียวกันกับหม้อแปลงทัว่ไป แต่มีประสิทธิภาพดีกว่า โดย
หลกัการทัว่ไปของเพาเวอร์ซพัพลาย จะประกอบดว้ย เรคติไฟเออร์ 
(Rectifier) ท าหน้าที่ แปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัใหเ้ป็นแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรง คอนเวอร์เตอร์ (Converter) ท าหน้าที่  แปลงความถี่
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัที่ความถี่สูง 
และแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัใหเ้ป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง โดยมี
ความต้านทานทางดา้นเอาต์พุตของแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงใหไ้ดต้าม
ความตอ้งการ 

รูปที่ 9 สวติชิง่เพาเวอร์ซพัพลาย 24V 20A 

3.2) บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino รุ่น MEGA 2560 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จดัว่าเป็นอุปกรณ์คิดค านวน และ

ประมวลผลส าเรจ็รูปที่น าเอาอุปกรณ์ที่จ าเป็น มาติดตัง้และด าเนินการ
บนบอร์ดเพียงบอร์ดเดียว ซึ่งเป็นที่ นิยมในการน ามาพัฒนาระบบ
ควบคุมในปัจจุบันดังอธิบายโดย Guven และคณะ [12]  บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดน้ี (รูปที่ 10) สามารถเชื่อมต่อดว้ยพนิอนิพุต/
เอาท์พุตดจิติอล จ านวน 54 พินโดยมพีินเอาต์พุตจ านวน 15 พิน เพื่อ
ส่งสญัญาณ PWM (Pulse Width Modulation) ในขณะที่พินอินพุตอีก 
16 พินสามารถรบัสญัญาณแบบอะนาลอ็ก บอร์ดรุ่นน้ีใชไ้ฟกระแสตรง
ขนาด 5 โวล์ต และสามารถเชื่อมต่อกบัเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายยู
เอสบ ี(USB) Kondaveeti และคณะ [13] แสดงใหเ้หน็ถงึการประยกุต์ใช้
งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดน้ีที่กวา้งขวางในปัจจบุนั 

รูปที่ 10 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino รุ่น MEGA 2560 

3.3) บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ รุ่น Cytron Dual Channel 
บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ชนิดน้ี (รูปที่ 11) ไดร้บัการออกแบบ

มาเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงสูงสุด 10 แอมป์ และช่วง
แรงดนัไฟฟ้า 5-30 โวลต์ รองรบัการเชื่อมต่อสญัญาณในรูปแบบ PWM 
แบบล็อกเฟส สามารถปรับขนาดสัญญาณได้ ส่งผลให้ระยะเวลา
ตอบสนองสัน้ลง 
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รูปที่ 11 บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ รุ่น Cytron Dual Channel MDD10A 

3.4) บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ รุ่น L298N 
บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ชนิดน้ี (รูปที่ 12) เป็นชุดขบัเคลือ่น

มอเตอร์ชนิด H-Bridge สว่นใหญ่จะน าไปใชใ้นการควบคมุทศิทางและ
ความเรว็มอเตอร์ สามารถควบคมุมอเตอร์ได ้ 2 ตวั โดยมหีลกัการ
ท างานของวงจร H-Bridge จะเป็นตวัขบักระแสไฟเขา้มอเตอร์ตามขัว้ที่
ก าหนดดว้ยแบบลอจกิเพื่อควบคมุทศิทาง และความเรว็ของมอเตอร์
ผ่านการควบคมุดว้ยสญัญาณ PWM 

รูปที่ 12 บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ รุ่น L298N 

3.5) โพเทนชโิอมเิตอร์ 
โพเทนชโิอมเิตอร์เป็นตวัตา้นทานแบบปรบัคา่ไดด้ว้ยตนเอง 

(รูปที่ 13) ประกอบดว้ยขัว้ต่อ 3 ขัว้ ขัว้สองขัว้เชื่อมต่อกบัปลายทัง้สอง
ข้างของตัวต้านทานที่เป็นองค์ประกอบ และขัว้ที่สามเชื่อมต่อกับ
หน้าสมัผสัที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านตวัต้านทานต าแหน่งของหน้าสมัผสั
ใช้ก าหนดอัตราส่วนความต้านทานของตัวต้านทานตัวแรกกับตัว
ตา้นทานตวัที่สอง ซึ่งใชป้รบัแต่งแรงดนัขาออกของโพเทนชโิอมเิตอร์ 

รูปที่ 13 โพเทนชโิอมเิตอร์ รุ่น JC10-000-520N (ผลติโดย Copal 
Electronics) 

3.6) วงจรควบคุมระบบปฏิบัติการแขนกลและกล่องชุด
ควบคมุ 

แผนผงัวงจรกลอ่งควบคมุปฏบิตักิาร แสดงดงัรูปที่ 14 กลอ่ง
ควบคุมระบบปฏิบตัิการแขนหุ่นยนต์ที่ติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ แลว้เสร็จ
แสดงดงัรูปที่ 15 และคา่ใชจ้า่ยกระบวนส าหรบัการฟ้ืนฟูแขนหุน่ยนต์ 5 
แกน สามารถสรุปไดด้งัตารางที่ 1 

รูปที่ 14 แผนผงัวงจรกลอ่งควบคมุปฏบิตักิาร 

รูปที่ 15 กลอ่งควบคมุระบบปฏบิตักิารแขนหุน่ยนต์ 
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ตารางที ่1 ค่าใชจ้่ายส าหรบักระบวนการฟ้ืนฟูแขนหุ่นยนต์ 5 
แกน  

ล าดบั รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

ราคา
รวม 
(บาท) 

1 
สวติชิง่เพาเวอร์ซพั
พลาย 24V 20A 

1 1,750 1,750 

2 
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ 
Arduino รุ่น MEGA 2560 

1 1,760 1,760 

3 
บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ 
รุ่น Cytron Dual Channel 

2 750 1,500 

4 
บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ 
รุ่น L298N 

1 60 60 

5 
โพเทนชโิอมเิตอร์ รุน่ 
JC10-000-502N 

5 560 2,800 

6 เบด็เตลด็ 1,300 
ราคารวมสทุธ ิ

(บาท) 
9,170 

การออกแบบสว่นประกอบและการจดัวางอุปกรณ์ในกลอ่งควบคุม
แขนหุน่ยนต์ 5 แกน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

3.6.1) ต่อสายไฟ (สแีดง) จากแหลง่จา่ยไฟ 24V (Power Supply) 
เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ (MDD10A) บอร์ดที่ 1พอร์ต B+ 

3.6.2) ต่อสายกราวด์ (สีด า) จากแหล่งจ่ายไฟ  0V (Power 
Supply) เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ (MDD10A) บอร์ดที่ 1 พอร์ต B- 

3.6.3) ต่อสายไฟ 24V (สแีดง) จากมอเตอร์กระแสตรง (M1) เขา้
บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์บอร์ดที่ 1 พอร์ต M1B 

3.6.4) ต่อสายกราวด์ 0V (สีด า) จากมอเตอร์กระแสตรง (M1) 
เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์บอร์ดที่ 1 พอร์ต M1A 

3.6.5) ต่อสายไฟ 24V (สแีดง) จากมอเตอร์กระแสตรง (M2) เขา้
บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์บอร์ดที่ 1 พอร์ต M2B 

3.6.6) ต่อสายกราวด์ 0V (สีด า) จากมอเตอร์กระแสตรง (M2) 
เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์บอร์ดที่ 1 พอร์ต M2A 

3.6.7) ต่อสาย DIR1 (สมี่วง) จากบอร์ดขบัเคลื่อนมอเตอร์บอร์ด
ที่ 1 เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 2 

3.6.8) ต่อสาย PWM1 (สีเขียว) จากบอร์ดขบัเคลื่อนมอเตอร์
บอร์ดที่ 1 เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 3 

3.6.9) ต่อสาย DIR2 (สมี่วง) จากบอร์ดขบัเคลื่อนมอเตอร์บอร์ด
ที่ 1 เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 4 

3.6.10) ต่อสาย PWM2 (สเีขยีว) จากบอร์ดขบัเคลื่อนมอเตอร์
บอร์ดที่ 1 เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 5 

3.6.11) ต่อสายไฟ 5V (สแีดง) จากโพเทนชิโอมเิตอร์ (P1) เขา้
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 5V 

3.6.12) ต่อสายกราวด์ 0V (สีด า) จากโพเทนชิโอมเิตอร์ (P1) 
เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 0V 

3.6.13) ต่อสายสญัญาณ อะนาลอ็ก (สนี ้ าเงนิ) จากโพเทนชิโอ
มเิตอร์ (P1) เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต A0 

3.6.14) ต่อสายไฟ 5V (สแีดง) จากโพเทนชิโอมเิตอร์ (P2) เขา้
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 5V 

3.6.15) ต่อสายกราวด์ 0V (สีด า) จากโพเทนชิโอมเิตอร์ (P2) 
เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต0V 

3.6.16) ต่อสายสญัญาณ อะนาลอ็ก (สนี ้ าเงนิ) จากโพเทนชิโอ
มเิตอร์ (P2) เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต A1 

3.6.17) ต่อสายไฟ (สีแดง) จากแหล่งจ่ายไฟ  24V (Power 
Supply) เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ บอร์ดที่ 2 พอร์ต B+ 

3.6.18) ต่อสายกราวด์ (สีด า) จากแหล่งจ่ายไฟ  0V (Power 
Supply) เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ บอร์ดที่ 2 พอร์ต B- 
19. ต่อสายไฟ 24V (สแีดง) จากมอเตอร์กระแสตรง (M3) เขา้บอร์ด
ขบัเคลือ่นมอเตอร์บอร์ดที่ 2 พอร์ต M1B 

3.6.19) ต่อสายกราวด์ 0V (สดี า) จากมอเตอร์กระแสตรง (M3) 
เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์บอร์ดที่ 2 พอร์ต M1A 

3.6.20). ต่อสายไฟ 24V (สแีดง) จากมอเตอร์กระแสตรง (M4) 
เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์บอร์ดที่ 2 พอร์ต M2B 

3.6.21) ต่อสายกราวด์ 0V (สดี า) จากมอเตอร์กระแสตรง (M4) 
เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์บอร์ดที่ 2 พอร์ต M2A 

3.6.22) ต่อสาย DIR1 (สีม่วง) จากบอร์ดขบัเคลื่อนมอเตอร์บอร์ดที่ 
2 เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 7 

3.6.23) ต่อสาย PWM1 (สเีขยีว) จากบอร์ดขบัเคลื่อนมอเตอร์
บอร์ดที่ 2 เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 6 

3.6.24) ต่อสาย DIR2 (สมีว่ง) จากบอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์บอร์ด
ที่ 2 เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 8 

3.6.25) ต่อสาย PWM2 (สเีขยีว) จากบอร์ดขบัเคลื่อนมอเตอร์
บอร์ดที่ 2 เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 9 

3.6.26) ต่อสายไฟ 5V (สแีดง) จากโพเทนชิโอมเิตอร์ (P3) เขา้
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 5V 

3.6.27) ต่อสายกราวด์ 0V (สีด า) จากโพเทนชิโอมเิตอร์ (P3) 
เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 0V 

3.6.28) ต่อสายสญัญาณ อะนาลอ็ก (สนี ้ าเงนิ) จากโพเทนชิโอ
มเิตอร์ (P3) เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต A2 

3.6.29) ต่อสายไฟ 5V (สแีดง) จากโพเทนชิโอมเิตอร์ (P4) เขา้
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 5V 

3.6.30) ต่อสายกราวด์ 0V (สีด า) จากโพเทนชิโอมเิตอร์ (P4) 
เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 0V 

3.6.31) ต่อสายสญัญาณอะนาล็อก (สีน ้ าเงิน) จากโพเทนชิโอ
มเิตอร์ (P4) เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต A3 
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3.6.32) ต่อสายไฟ (สีแดง) จากแหล่งจ่ายไฟ  24V (Power 
Supply) เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ (L298N) พอร์ต 24V 

3.6.33) ต่อสายกราวด์ (สีด า) จากแหล่งจ่ายไฟ  0V (Power 
Supply) เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ (L298N) พอร์ต 0V 

3.6.34) ต่อสายไฟ 24V (สีแดง) จากมอเตอร์กระแสตรง (M5) 
เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ (L298N) พอร์ต OUTPUT1 

3.6.35) ต่อสายกราวด์ 0V (สดี า) จากมอเตอร์กระแสตรง (M5) 
เขา้บอร์ดขบัเคลือ่นมอเตอร์ (L298N) พอร์ต OUTPUT2 

3.6.36) ต่อสาย ENA (สีเขียว) จากบอร์ดขบัเคลื่อนมอเตอร์ 
(L298N) เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต A12 

3.6.37) ต่อสาย IN1 (สีม่วง) จากบอร์ดขับเคลื่อนมอเตอร์  
(L298N) เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต A13 

3.6.38) ต่อสาย IN2 (สีม่วง) จากบอร์ดขับเคลื่อนมอเตอร์  
(L298N) เขา้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ พอร์ต 22 

4. กระบวนท างานเพ่ือส่งสญัญาณควบคุมการท างาน
ของแขนหุ่นยนต์ 5 แกน 

ในการควบคุมมอเตอร์ที่ติดตัง้อยู่ที่ขอ้ต่อของแขนหุ่นยนต์
นัน้อุปกรณ์ที่ส าคญัในการใช้ส่งสญัญาณควบคุมก็คอืบอร์ดอาดูโน่รุ่น
เมก้า 2560 ซึ่งเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงและประมวลผลตาม
โปรแกรมที่ได้บันทึกไว้เพื่อจดัการอินพุตและเอาท์ โดยสามารถส่ง
ส ัญญาณและรับสญัญาณจากอุปกรณ์ต่างๆ และอีกหน่ึงอุปกรณ์ที่
จ าเป็นส าหรับควบคุมมอเตอร์คือบอร์ดขบัเคลื่อนมอเตอร์ MDD10A 
เพื่อใช้ในการขบัเคลื่อนมอเตอร์ ซึ่งจะถูกควบคุมโดยรบัสญัญาณจาก
ตวัควบคุมเพื่อจ่ายก าลงัไฟฟ้าซึ่งไม่เกินขนาด 30 โวลต์ 10 แอมป์ ไป
ขบัเคลื่อนมอเตอร์โดยใช้ NMOS H-Bridge ภายในตัวบอร์ดเพื่อ
สวทิช์ชิง่(Switching) สญัญาณเพื่อควบคมุทศิทางการหมนุของมอเตอร์
ได ้และยงัสามารถระบายความรอ้นที่ดโีดยไมต่อ้งมฮีตีซงิก์ช่วยระบาย
ความรอ้น 

รูปที่ 16 แสดงขัน้ตอนการตดิตัง้อุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ต่างๆ 
จะถูกติดตัง้ในกล่องควบคุมและเชื่อมต่อสายสญัญาณตามที่ไดอ้ธบิาย
ไวก่้อนหน้าน้ี การอธบิายต่อไปน้ีจะแสดงตวัอยา่งการควบคมุมอเตอร์ 1 
ตวัที่ติดตัง้ใน 1 ขอ้ต่อแขนหุ่นยนต์เท่านัน้ โดยตวัควบคุม(บอร์ดอาดู
โน่) ต้องการควบคุมมอเตอร์กระแสตรง 1 ตัวด้วย 2 ส ัญญาณคือ 
สญัญาณควบคมุความเรว็มอเตอร์และสญัญาณควบคมุทศิทางโดยจะสง่
สญัญาณเป็น PWM ที่มลีกัษณะช่วงเวลาที่ ON และช่วงเวลาที่ OFF 
แบบสญัญาณ Duty cycle แต่ใช้การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา ON ของ
สญัญาณ ก็จะท าใหส้ามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ที่เป็นแบบอ
นาลอ็คได ้ผ่านพอร์ต 3 ที่บอร์ดควบคมุ และสญัญาณควบคมุทศิทางซึ่ง
ต้องการเพียงสญัญาณคงที่เป็น HIGH (5 โวลต์ หรือ LOW (0 โวลต์) 
เพื่อควบคมุการหมนุทวนเขม็นาฬิกาหรอืตามเขม็นาฬิกา ผ่านพอร์ต 2 
ที่บอร์ดควบคมุ  หลงัจากนัน้เพื่ออ่านคา่จากอุปกรณ์ตรวจรู้ดว้ยโพเทน
ชิโอมิเตอร์เพื่อวัดต าแหน่งองศาของการหมุนมอเตอร์ โดยการต่อ

สายสญัญาณอานาลอ็ค (สนี ้าเงนิ) จากตวัอุปกรณ์เขา้พอร์ต A0 ที่บอร์ด
ควบคุมเพื่ออ่านค่าสญัญาณ และสองสายที่เหลอืเข้าไฟบวก 5 โวลต์ 
และ 0 โวลต์  

หลักการท างานคือตัวควบคุมจะส่งส ัญญาณ PWM ซึ่ง
สามารถก าหนดความเร็วไดเ้ป็นตวัเลข 0 - 255 ที่แปลงค่ามาแลว้จาก
สญัญาณ Duty cycle ซึ่ง 0 คอืหยุด และ 255 คอืความเร็วสูงสุด โดย
ผ่านพอร์ต 3 ไปใหก้บับอร์ดขบัเคลือ่น พรอ้มทัง้สง่สญัญาณไฟ 5 โวลต์
หรอื 0 โวลต์ เพื่อบอกทศิทางการหมุนที่ตอ้งการดว้ยผ่านพอร์ต 2 เมือ่
มอเตอร์หมุน อุปกรณ์ตรวจรู้ที่ได้ติดตัง้ที่ เพลาแกนมอเตอร์จะส่ง
สญัญาณเป็นอนาลอ็คกลบัมาใหบ้อร์ดควบคมุผ่านพอร์ต A0 จากนัน้ตวั
ควบคุมอ่านค่าอนาลอ็คเพื่อแปลงค่ามาเป็นมุมการหมุนของมอเตอร์
เป็นคา่มมุองศาแลว้เปรยีบเทียบกบัมมุองศาการหมนุที่ตอ้งการ ถา้ยงัมี
ค่าผิดพลาดอยู่ ตัวควบคุมก็จะส่งสญัญาณขบัเคลื่อนมอเตอร์ต่อไป
เพื่อใหค้า่ความคลาดเคลือ่นสมับูรณ์น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 องศา 

รูปที่ 16 แผนผงัการท างานบอร์ดควบคมุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใชค้วบคมุ
มอเตอรท์ี่ขอ่ต่อแขนหุน่ยนต์ 

5. การทดสอบการท างานของระบบควบคมุ
การทดสอบระบบควบคุมที่สรา้งขึ้นใหม่และอุปกรณ์ตรวจรู้

ต าแหน่งของแต่ละข้อต่อของแขนหุ่นยนต์  ซึ่ ง เป็นขัน้ตอนการ
ด าเนินงานภายหลงัการออกแบบและพัฒนากล่องควบคุม การวาง
ต าแหน่งอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์เขา้ดว้ยกนั โดยมขีัน้ตอนการ
ทดสอบการท างานดงัน้ี 

5.1) เชื่อมต่อสายสัญญาณจากกล่องควบคุมไปที่แขน
หุน่ยนต์ 

5.2)  พัฒนาโปรแกรมที่ มีการท างานดังแผนผังก าร
ด าเนินการในรูปที่ 16 เพื่อทดสอบการท างานของกล่องควบคุมที่ได้
พฒันาขึน้กบัอุปกรณ์ที่ไดเ้ลอืกใชแ้ละน าไปทดแทนของเดมิ 

5.3) เปิดปุ่ มสวติซ์ที่กลอ่งควบคมุ 
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5.4) อพัโหลดโปรแกรมที่ไดพ้ฒันาขึน้เขา้ไปที่บอร์ดควบคุม
อาดโูน่ และ ก าหนดคา่ของมมุองศาที่จะใหเ้คลือ่นที่ไป 

5.5) ท าการทดสอบโดยให้แขนกลเคลื่อนที่ 30 องศา โดย
สัง่งานมอเตอร์ที่ท าหน้าที่ควบคมุขอ้ต่อต่างๆ ตามขัน้ตอนแสดงดงัรูปที่ 
17 และท าการสอบเทียบการเคลือ่นที่ของจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดของแขน
กล โดยอา้งองิสเกลองศาที่ตดิตัง้บนแขนหุน่ยนต์แสดงดงัรูปที่ 18 

รูปที่ 17 แผนผงัการสัง่งานมอเตอรส์ าหรบัแต่ละขอ้ต่อของแขนหุน่ยนต์
และการทดสอบวดัคา่ต าแหน่งองศาการหมนุ 

รูปที่ 18 สเกลองศาเพื่ออ่านคา่เปรยีบเทยีบคา่องศาที่ส ัง่งานกบัคา่องศา
การหมนุของแขนหุน่ยนต์ 

6. ผลการทดสอบ
ในการทดลองไดท้ าการทดสอบแขนหุน่ยนต์ใหเ้คลือ่นที่ครัง้

ละ 30 องศา โดยมสีเกลแสดงต าแหน่งองศาของมอเตอร์ แต่ล่ะขอ้ต่อ
เ ป็นต าแหน่งเ ป้าหมายในการทดสอบเพื่ อท าการวัดหาความ
คลาดเคลือ่น ซึ่งอ่านคา่ที่วดัจรงิไดจ้ากโปรแกรมอาดูโน่ไอดอี ีหลงัจาก
อ่านค่าได ้จงึน ามาค านวณค่าความคลาดเคลื่อนแบบสมบูรณ์ และค่า
ความคลาดเคลื่อน (Error) ดงัสมการที่ (1) และ (2) ตามล าดบั โดยผล
การค านวณส าหรับมอเตอร์ควมคุมแกนของข้อต่อทัง้ 5 สรุปได้ดัง
ตารางที่ 2 

|E-S| (1) 

E-S (2) 

โดย E คอื คา่เป้าหมายที่ก าหนด (องศา) 
S คอื คา่ที่วดัไดจ้รงิ (องศา) 

ตารางที่ 2 ความคลาดเคลือ่นเชงิมมุของมอเตอร์ควบคมุแกนของขอ้ต่อ
ทัง้ 5  

มอเตอร ์M1 ควบคุมขอ้ต่อเอว 

ต าแหน่ง
เป้าหมาย
(องศา) 

 ค่าจรงิ 
(องศา) 

ค่าความคลาด
เคลือ่นสมับูรณ์ 

(องศา) 

ค่าความคลาด
เคลือ่น (องศา) 

-90 -89 1 1 
-60 -60 0 0 
-30 -29 1 1 
0 -1 1 -1 
30 28 2 -2 
60 59 1 -1 
90 91 1 1 

ค่าเฉลีย่ 1 -0.14 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.58 1.21 

มอเตอร ์M2 ควบคุมขอ้ต่อหวัไหล่ 
ต าแหน่ง
เป้าหมาย
(องศา) 

 ค่าจรงิ 
(องศา) 

ค่าความคลาด
เคลือ่นสมับูรณ์

(องศา) 

ค่าความคลาด
เคลือ่น (องศา) 

-90 -88 2 2 
-60 -60 0 0 
-30 -32 2 -2 
0 2 2 2 
30 31 1 1 
60 59 1 -1 
90 88 2 -2 

ค่าเฉลีย่ 1.43 0.00 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.79 1.73 
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มอเตอร ์M3 ควบคุมขอ้ต่อขอ้ศอก 

ต าแหน่ง
เป้าหมาย
(องศา) 

 ค่าจรงิ 
(องศา) 

ค่าความคลาด
เคลือ่นสมับูรณ์

(องศา) 

ค่าความคลาด
เคลือ่น (องศา) 

-90 -92 2 -2 
-60 -59 1 1 
-30 -28 2 2 
0 1 1 1 
30 28 2 -2 
60 58 2 -2 
90 92 2 2 

ค่าเฉลีย่ 1.71 0.00 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.49 1.91 

มอเตอร ์M4 ควบคุมขอ้ต่อขอ้แขน 

ต าแหน่ง
เป้าหมาย(องศา) 

 ค่าจรงิ 
(องศา) 

ค่าความคลาด
เคลือ่นสมับูรณ์

(องศา) 

ค่าความคลาด
เคลือ่น (องศา) 

-90 -92 2 -2 
-60 -58 2 2 
-30 -29 1 1 
0 0 0 0 
30 28 2 -2 
60 58 2 -2 
90 92 2 2 

ค่าเฉลีย่ 1.57 -0.14 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.79 1.86 

มอเตอร ์M5 ควบคุมขอ้ต่อขอ้มอื 

ต าแหน่ง
เป้าหมาย(องศา) 

 ค่าจรงิ 
(องศา) 

ค่าความคลาด
เคลือ่นสมับูรณ์

(องศา) 

ค่าความคลาด
เคลือ่น (องศา) 

-90 -89 1 1 
-60 -61 1 -1 
-30 -30 0 0 
0 2 2 2 
30 32 2 2 
60 61 1 1 
90 89 1 -1 

ค่าเฉลีย่ 1.14 0.57 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.69 1.27 

ผลการทดสอบพบว่าระบบควบคุมที่พฒันาขึ้น มีค่าความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ มีทัง้ค่าบวกและลบ แสดงให้เห็นว่าความ
คลาดเคลือ่นของมอเตอร์ควบคมุทัง้หมดมกีารกระจายตวัแบบสุม่ อกีทัง้
ค่าความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ของมอเตอร์ควบคมุมคี่าสงูสุดที่มอเตอร์ 
M4 คือ 1.57 องศา และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.79 องศา ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายที่ก าหนดไวค้อื ไมเ่กนิ 3 องศา 

7. สรปุผลการด าเนินงาน
การออกแบบกระบวนการฟ้ืนฟูระบบแขนหุ่นยนต์ 5 แกน 

ประกอบดว้ยการวเิคราะห์ การซ่อมแซม และการหาอุปกรณ์ทดแทนที่
เหมาะสม ซึ่งมกีารออกแบบและสรา้งกลอ่งควบคมุใหม ่ โดยการจดัวาง
อุปกรณ์ และวธิกีารเชื่อมสายสญัญาณเพื่อใหม้คีวามเป็นอสิระในการใช้
งานและกระทัดรัดสะดวกต่อการ เคลื่อนย้าย และจากทดสอบ
ความสามารถในการน าไปใช้ควบคุมแขนหุ่นยนต์ โดยให้สามารถ
เคลื่อนที่ไปในต าแหน่งองศาที่ก าหนดได ้และสามารถอ่านค่าต าแหน่ง
องศาที่แขนหุ่นยนต์เคลื่อนไปไดป้้อนกลบัมาที่ตวัควบคุมดว้ยอุปกรณ์
ตรวจวดัต าแหน่งดว้ยโพเทนชโิอมเิตอร์ รุ่น JC10-000-520N (ผลติโดย 
Copal Electronics) ซึ่งจะท าใหส้ามารถสรา้งความเที่ยงตรงและแมน่ย า
ในการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์ ซึ่งการประเมินการทดสอบ โดย
อธบิายขัน้ตอนการด าเนินการผ่านแผนผงัในรูปที่ 14 ซึ่งมกีารทดสอบ
การควบคุมทิศการหมุนของมอเตอร์ทัง้ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา 
ดว้ยการป้อนมมุองศาที่ตอ้งการใหแ้ต่ละขอ้ต่อของแขนหุน่ยนต์เคลือ่นที่
ไป แลว้ตรวจสอบผลลพัธ์จากการอ่านค่าจรงิบนสเกลองศาที่ติดตัง้บน
บริเวณขอ้ต่อของแขนหุ่นยนต์พบว่ามคี่าความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ไม่
เกนิ 3 องศา 

ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่า ความสามารถของกล่องควบคุมที่ได้
พฒันาขึ้นน้ีสามารถน าไปใช้ในการควบคุมแขนหุ่นยนต์ในแต่ละขอ้ต่อ
ได ้ดว้ยความถูกตอ้งระดบัหน่ึง เน่ืองจากการทดสอบน้ีเป็นการทดสอบ
เบื้องตน้ของระบบควบคมุและอุปกรณ์ตรวจรูต้ าแหน่ง โดยการทดสอบ
ระบบควบคุมแบบปิดเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งในอนาคตจะตอ้งมกีารพฒันา
โปรแกรมควบคุมที่ซบัซ้อนขึ้นเพื่อปรบัค่าต าแหน่งใหม้ีความถูกต้อง
แม่นย ามากขึ้นต่อไป โดยผลที่ได้จากงานวิจ ัยน้ีสามารถน ากล่อง
ควบคุมน้ีไปใช้ควบคุมกับเครื่องจกัรอตัโนมตัิอื่นไดท้ี่ไม่เกินสามารถ
ของบอร์ด MDD10A ที่ส่งสญัญาณได ้และยงัพฒันาความสามารถของ
กล่องควบคุมเพิ่มเติมได้ด้วยอุปกรณ์ตรวจรู้อื่นๆ หรืออุปกรณ์ส่ง
สญัญาณไร้สาย ซึ่งพอร์ตอนิพุตและเอาท์พุตของบอร์ตอาดูโน่รุ่นเมกา้ 
2560  ม ี54 พินพอร์ต และมอีานาลอ็กอินพุตอีก 16 ซึ่งมจี านวนมาก
เพยีงพอที่จะน าไปใชใ้นการควบคมุกบัเครื่องจกัรอตัโนมตัอิื่นที่ซบัซ้อน
ไดม้ากขึน้ได ้โดยไมม่กีารปิดกัน้ทางลขิสทิธิ ์
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาการพยากรณ์ค่าความขรุขระผวิในการกลงึเหลก็หล่อเหนียวโดยใชว้ธิกีารพืน้ผวิผลตอบสนองดว้ยการ

ออกแบบการทดลองแบบบ็อกเบห์นเคน และศึกษาพฤติกรรมการสกึหรอของเม็ดมดีด้วยเม็ดมดีกลงึคาร์ไบด์ โดยมปัีจจยัที่ใช้ในการทดลอง 
ประกอบด้วย ความเร็วรอบ อัตราป้อน และความลึกในการตัด การทดลองครัง้นี้ใช้เหล็กหล่อเหนียว FCD 400 ก าหนดขอบเขตการทดลอง 
ประกอบดว้ย ความเรว็รอบ 800-1,700 รอบต่อนาท ีอตัราป้อน 0.04-0.12 มลิลเิมตรต่อรอบ และความลกึในการตดั 0.15-0.35 มลิลเิมตร จากการ
ทดลองพบว่า ปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อค่าความขรุขระผวิ คอื ความเรว็รอบ อตัราป้อน และความลกึในการตดั โดยค่าความขรุขระผวิมแีนวโน้มจะลดลง
เมือ่ใชอ้ตัราป้อน ความลกึในการตดัต ่าลง และเพิม่ความเรว็รอบใหส้งูขึน้ สภาวะทีเ่หมาะสมต่อความขรุขระผวิ คอื ความเรว็รอบ 17,00 รอบต่อนาท ี
อตัราป้อน 0.04 มลิลเิมตรต่อรอบ และความลกึในการตดั 0.15 มลิลเิมตร ไดค้่าความขรุขระผวิเท่ากบั 0.351 ไมโครเมตร  การทดลองเพื่อยนืยนั
ผลเปรยีบเทยีบค่าทีไ่ดจ้ากสมการถดถอยกบัค่าทีว่ดัจรงิจากการทดลอง โดยก าหนดค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ค่าความขรุขระผวิไม่เกนิ 
5 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองหาค่าเฉลีย่เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลีย่ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ของสมการถดถอยและค่าสภาวะทีเ่หมาะสมทีแ่ทนลงใน
สมการมคี่าเท่ากบั 3.36 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าค่าความคลาดเคลื่อนทีก่ าหนดไว ้และค่าอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได ้และจากการกลงึเพือ่ดพูฤตกิรรม
การสกึหรอของเมด็มดีพบว่า ไมม่กีารเปลีย่นแปลงรปูทรงเมด็มดี โดยจะเป็นการสกึหรอแบบแตกหกัทีป่ลายคมตดั เนื่องมาจากการเสยีดสกีบัชิน้งาน 
ค าส าคญั:  เครือ่งกลงึ เหลก็หล่อเหนียว ความขรุขระผวิ วธิกีารพืน้ผวิตอบสนอง 

Abstract 
The research aims to study the surface roughness prediction in turning of ductile cast iron using response surface methodology 

with experiment design of box-behnken design and wear behavior of cutting tool. Factors used in experiment include with speed, feed 
rate and depth of cut, using ductile cast iron FCD 400. The scope of this experiment was to conduct an experiment at speed 800-1,700 
rpm, feed rate of 0.04-0.12 mm/rev and depth of cut of 0.15-0.35 mm. The experimental results showed that the main factors affecting 
surface roughness were speed, feed rate and depth of cut. The surface roughness tended to decrease by lower feed rate and depth of 
cut and higher speed. The optimized condition of surface roughness was the speed 1,700 rpm, feed rate 0.04 mm/rev and depth of cut 
0.15 mm. An estimated surface roughness was 0.531 µm. The findings affirmed the consistency between values from regression equation 
and the actual measured values from the experiment with an error of forecasting surface roughness of not over 5%. The results showed 
that Mean Absolute Percentage Error was 3.36%, which was lower that the set error. This figure did not exceed the acceptable criteria. 
By studying turning to consider wear behavior, no change in insert shape was found. The wear was characterized by broken cutting edge 
because of friction of work piece. 
Keywords:  Turning Machine, Ductile Cast Iron, Surface roughness, Response Surface Methodology
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1. บทน า
เหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) มชีื่อเรียกกนัหลายแบบ เช่น

เหล็กหล่อกราไฟต์กลม (Spheroidal Graphite Iron, Nodular Cast 
Iron) คุณสมบัติและลักษณะของกราไฟต์ที่ตกผลึกอยู่ในเนื้อของ
เหล็ก มลีกัษณะกลม (Nodule, Spheroid) จะแตกต่างจากลกัษณะ 
กราไฟต์ของเหล็กหล่อสเีทา ซึ่งอยู่ในรูปของแถบยาวๆ (Lamellar 
Flakes) ดว้ยคุณลกัษณะของกราไฟต์ทีเ่ป็นรูปกลมท าใหเ้หลก็ชนิดนี้
มคีุณสมบตัเิหนียวรบัแรงกระแทกไดด้กีว่าเหลก็หล่อสเีทา ขอ้ดขีอง
เหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) เมื่อเทยีบกบัเหล็กหล่อขาวกค็อืจะ
ไม่มขีอบเขตจ ากดัในเรื่องความหนาของชิ้นงานหล่อ และข้อดอีีก
ประการหนึ่งของเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) คอืจุดหลอมเหลว
ต ่า สามารถถลุงไดด้ว้ยเตาแบบธรรมดาทีใ่ชถ้ลุงเหลก็หล่อทัว่ๆ ไป
ได ้[1] ดว้ยขอ้ดต่ีางๆ ท าใหม้กีารน าเหลก็หล่อเหนียว (Ductile Iron) 
ไปใชง้านในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อผลติชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เพลา
ข้อเหวี่ยง ลูกสูบ แท่นเครื่อง ฟันเฟือง ชิ้นส่วนรถยนต์ที่รบัภาระ
กระแทก เป็นต้น เนื่องจากทนต่อแรงดงึ ทนต่อการสกึหรอ รบัแรง
กระแทกไดด้ ีและสามารถน าไปกลงึ กดั ไส และเจาะไดง้า่ย 
 การกลงึเป็นกระบวนการผลติทีน่ ามาใช้มากในการผลติชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม เป็นกระบวนการขึน้รูปทรงกระบอก โดยชิ้นงานหมุน 
ส่วนเครื่องมอืตดัจะเคลื่อนที่เขา้หาชิ้นงานเพื่อตดัเฉือน ซึ่งปัจจยัที่
ส่งผลต่อความขรุขระผวิในการตดัเฉือน ประกอบด้วย อัตราป้อน 
(Feed Rate) ความเร็วตัด (Cutting Speed) ความลึกในการตัด 
(Depth of Cut) วัสดุท ามีดกลึง (Cutting Tool) มุมตัด (Approach 
Angle) และชิ้นงานที่จะท าการกลงึ (Workpiece) เป็นต้น และผลที่
เกิดขึ้นจากการกลงึคือ ขนาดของชิ้นงาน (Workpiere Dimension) 
ความละเอยีดของผวิชิน้งาน (Surface Roughness) เศษกลงึ (Chip) 
และการสึกหรอของเครื่องมือตัด (Tool Wear) จากการส ารวจ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัเฉือนวสัดุดว้ยกระบวนการกลงึชิน้งาน 
ไดพ้บว่า ธวชัชยั [2] ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความเรยีบผวิในการ
กลึงปอกเหล็กหล่อเหนียว FCD 450 ด้วยมดีกลึงคาร์ไบด์เคลือบ 
CVD ผลศกึษาพบว่า ความลกึในการป้อนที ่0.05 มลิลเิมตร ความเรว็
ตดัที่ 300 เมตรต่อนาท ีและอตัราป้อนที่ 0.05 มลิลเิมตรต่อรอบ มี
อทิธพิลต่อความเรยีบของผวิงานกลงึ จากการศกึษาสมการถดถอย 
พบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อความเรียบผิวในการกลึงเหล็กหล่อเหนียว 
FCD 450 ม ี2 ตวัแปร คอื ความเร็วตดั เมื่อเพิม่ความเร็วตดัสูงขึน้ 
พบว่า ค่าความเรยีบผวิลดลง และอตัราป้อน เมือ่เพิม่อตัราป้อนสงูขึน้ 
พบว่ าค่ าความเรียบผิวสู งขึ้น  หลังจากนั ้น  วุฒินันท์  [ 3] ได้
ท าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความเรยีบผวิในการกลงึปอกเหลก็หล่อ
เหนียว FCD 500 ด้วยมีดกลึงคาร์ไบด์เคลือบ CVD โดยศึกษา
เปรยีบเทยีบอิทธพิลของการใช้น ้ามนัหล่อเย็นและไม่ใช้น ้ามนัหล่อ
เย็นที่มผีลต่อความเรยีบผวิ ผลการศกึษาพบว่า ใช้น ้ามนัหล่อเย็น 
ความเรว็ตดัที ่350 เมตรต่อนาท ีและอตัราป้อนที ่0.05 มลิลเิมตรต่อ
รอบ มอีิทธพิลต่อความเรยีบผวิงานกลงึ หลงัจากนัน้ ศริวิลัย์ และ
สมเกยีรต ิ[4] ไดศ้กึษาการพยากรณ์ความขรุขระผวิในกระบวนการ
กลึงเหล็กกล้าคาร์บอน โดยใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนองด้วยการ
ออกแบบการทดลองแบบบ็อกเบห์นเคน ผลการศกึษาพบว่า อตัรา
ป้อน และรศัมจีมกูมดี มอีทิธพิลต่อความขรุขระผวิมากกว่าความเรว็

ตดั และความลกึในการตดั โดยค่าความขรุขระผวิมแีนวโน้มลดลง
เมื่ออัตราป้อนและความลึกในการตัดน้อยลง ขณะที่รศัมจีมูกและ
ความเร็วตัดมากขึ้น หลังจากนัน้ มณเทียร [5] ได้ท าการศึกษา
อิทธิพลที่ส่งผลต่อความเรียบผิวในการกลึงเหล็ก S50C ด้วยมีด
เซรามคิ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อความเรยีบผวิคอื 
อตัราป้อน เมือ่อตัราป้อนเพิม่ขึน้จะส่งผลใหช้ิน้งานมคีวามหยาบมาก
ขึน้ หลงัจากนัน้ วมิล และธเนศ [6] ไดศ้กึษาอทิธพิลของปัจจยัในการ
กลงึปอกต่อความขรุขระผวิอะลูมเินียมหล่อกึ่งของแขง็ เกรด 7075 
โดยใช้เครื่องกลงึควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์ โดยใช้มดีกลงึคาร์ไบด์ 
ปัจจยัทีศ่กึษา ไดแ้ก่ ความเรว็ตดั อตัราป้อน และความลกึในการตดั 
ผลการศกึษาพบว่า อตัราป้อนมผีลต่อความขรุขระผวิสูงสุด โดยค่า
ความขรุขระผวิมแีนวโน้มลดลงเมือ่อตัราป้อนเพิม่ขึน้ 
 จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความ
ขรุขระผวิในการกลงึเหลก็หล่อเหนียวเกรดต่างๆ เพือ่น าไปใชท้ าเป็น
ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจกัร และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม โดยทัว่ไป
พบว่า การเลือกค่าพารามเิตอร์ในการกลงึจะมผีลต่อคุณภาพของ
ชิน้งานและการเกดิการสกึหรอของเมด็มดี ดงันัน้งานวจิยันี้จงึสนใจที่
จะศกึษาการพยากรณ์ค่าความขรุขระผวิในการกลงึเหลก็หล่อเหนียว 
FCD 400 โดยใช้วธิีการพื้นผวิผลตอบสนองแบบบ็อกซ์ -เบห์นเคน 
และศกึษาพฤตกิรรมการสกึหรอของเมด็มดี เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดปัจจัยและการพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในการกลึง
เหล็กหล่อเหนียวให้มคีวามเหมาะสมและเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ผ่าน
กระบวนการกลงึขึน้รูปเหล็กหล่อเหนียวทีม่คีุณภาพ และลดการสกึ
หรอของเมด็มดีต่อไป 

2. อปุกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจยั
2.1 เครื่องมือและอปุกรณ์ในการทดลอง 

1) เครือ่งกลงึ Harrison รุ่น M 300 มคีวามเรว็รอบสงูสุดเท่ากบั
2,500 รอบต่อนาที อัตราป้อนสูงสุด 1 มิลลิเมตรต่อรอบ ผลิตใน
ประเทศองักฤษ 

2) วสัดุชิ้นงานที่ใช้ในการทดลอง คอื เหล็กหล่อเหนียว FCD
400 มขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 35 มลิลเิมตร ความยาว 100 มลิลเิมตร 
คุณสมบัติโดยทัว่ไป ทนแรงดึงได้สูงสุด 400 นิวตันต่อตาราง
มิลลิเมตร มีอัตราการยืดตัว 12% สามารถน าไปชุบแข็ง อบลด
ความเครยีดหรอืชุบผวิแขง็ได ้ทนต่อการสกึหรอไดด้ ีสามารถน าไปตี
ขึน้รปูได ้สามารถรบัแรงกระแทกไดด้ ีส่วนผสมมเีปอรเ์ซน็ต์คารบ์อน 
ประมาณ 3.581% และยงัมธีาตุที่ผสมอื่นๆ เช่น แมกนีเซียม และ
ซลิคิอน เป็นตน้ 

3) เมด็กลงึมดีคารไ์บด ์ยีห่อ้ Kennametal ชนิด TNMG160404
FN เกรด KCK05 มสี่วนผสมคาร์ไบด์ เคลอืบผวิด้วย TiCN-AI203 
ประเทศผูผ้ลติสหรฐัอเมรกิา  

4) เครื่องวดัความขรุขระ ยี่ห้อ Mitutoyo รุ่น SJ-210 ผลิตใน
ประเทศญีปุ่่ น 
2.2 การทดลองเพ่ือหาขนาดส่ิงตวัอย่าง 
 ใช้ค่าทางสถิตใินการวเิคราะห์ขอ้มูลคอืทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 
เปอร์เซ็นต์ หรอืทีร่ะดบันัยส าคญั 5 เปอร์เซ็นต์ (α = 0.05) โดยการ
เก็บข้อมูลจาก ความเร็วรอบ 1,200 รอบต่อนาที อัตราป้อน 0.1 
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มิลลิเมตรต่อรอบ และความลึกในการตัด 0.2 มิลลิเมตร ท าการ
ทดลองซ ้า 12 ครัง้ น ามาหาค่าเฉลี่ยของความขรุขระผวิได้ และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนัน้น ามาหาขนาดสิง่ตวัอย่างในการ
ทดลองโดยใชโ้ปรแกรม Minitab รุ่น 17  
2.3 การก าหนดปัจจยัและระดบัปัจจยั 

การก าหนดช่วงปัจจยัส าหรบัการทดลองนัน้ ได้พจิารณาจาก
การค านวณหาของแต่ละปัจจยั รวมไปถึงประสทิธภิาพของเมด็มดี
จากการทดลองกลึงชิ้นงานเบื้องต้น และขอ้จ ากดัของเครื่องจกัรที่
สามารถปรบัตัง้ได้จริง โดยก าหนดตัวแปรที่คาดว่ามผีลต่อความ
ขรุขระผวิ 3 ปัจจยั แต่ละปัจจยัจะม ี3 ระดบั แสดงดงัตารางที ่1  

ตารางที ่1 การก าหนดค่าปัจจยัส าหรบัการทดลอง 
Factor Low Medium High 

Speed (rpm) 800 1,200 1,700 
Feed Rate (mm/rev) 0.04 0.08 0.12 
Depth of Cut (mm) 0.15 0.25 0.35 

2.4 การออกแบบการทดลอง 
 การออกแบบการทดลองแบบบ ็อกซ ์- เบห ์น เคน  (Box-
Behnken Design) [7], [8], [9], [10], [11]  ได้ก าหนดตวัแปรที่คาด
ว่ามผีลต่อความขรุขระผิวจ านวน 3 ปัจจยั โดยแต่ละปัจจยัจะม ี3 
ระดบั โดยมสีภาวะในการทดลอง 15 สภาวะ มกีารทดลองซ ้า 4 ครัง้ 
รวมมสีภาวะในการทดลองทัง้หมด 60 ครัง้ และมกีารวดัซ ้า 3 ครัง้ 
เพื่อลดความแปรปรวนของขอ้มูลท าใหข้อ้มูลมคีวามน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น แสดงดงัตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธีการพื้นผวิ
ผลตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM) โดยใช้
โปรแกรม Minitab รุ่น 17 ในการวเิคราะห์ผลระดบัของแต่ละปัจจยัที่
ใชใ้นการออกแบบการทดลอง แสดงดงัตารางที ่2 ผลตอบสนอง คอื 
ค่าความขรุขระผวิ (Surface Roughness; Ra) 
2.5  การตรวจสอบความถูกตอ้งของรปูแบบการทดลอง 
 เมือ่ด าเนินการทดลองตามทีอ่อกแบบไว ้กจ็ะไดค้่าความขรุขระ
ผวิก่อนทีจ่ะน าขอ้มลูไปวเิคราะห์ ต้องตรวจสอบก่อนว่าขอ้มลูที่เก็บ
มานัน้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพหรอืไม่ โดยมคีวามจ าเป็นต้องพสิูจน์
คุณสมบตัขิองขอ้มลู 3 ประการดว้ยกนั ดงัต่อไปนี้  

1) การทดสอบความเป็นปกตขิองขอ้มูล เป็นการตรวจสอบว่า
ขอ้มลูแต่ละตวัทีเ่ป็นตวัสุ่มจะตอ้งมแีนวโน้มเขา้หาค่าคงทีค่่าหนึ่ง ซึ่ง
เป็นค่าทีค่วรจะเป็นเนื่องจากสาเหตุของการเฉลีย่ออกของสิง่ทีไ่มไ่ด้
รบัการควบคุม แลว้มกีารกระจายรอบค่าดงักล่าวในลกัษณะสมมาตร  
เครื่องมอืทีใ่ชต้รวจสอบคุณสมบตันิี้ไดแ้ก่ กระดาษทดสอบความเป็น
ปกติ โดยที่แกน X คือ ค่าเศษเหลือ และแกน Y คือ ค่าความเป็น
ปกตมิาตรฐาน ถ้าการแจกแจงของขอ้มลูเป็นการแจกแจงแบบปกติ
กราฟจะมลีกัษณะเป็นเสน้ตรง  

2) การทดสอบความเป็นอิสระของข้อมูล เป็นการตรวจสอบ
ขอ้มลูทีเ่กบ็มานัน้เป็นอสิระต่อกนัเนื่องจากการสุ่ม เพือ่ใหข้อ้มลูมกีาร
กระจายรอบค่าที่ควรจะเป็นเท่าๆ กนั เนื่องจากผลของปัจจยัที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัตินี้ ได้แก่ 
แผนภาพกระจาย (Residuals Versus the Fitted Values) โดยแกน 

X คอื ล าดบัการทดลอง และแกน Y คอื ค่าเศษเหลอื  ถา้ขอ้มลูทีเ่กบ็
มามคีวามเป็นอิสระต่อกนันัน้ค่าเศษเหลอืที่น ามาใส่ลงในแผนภาพ
กระจายตอ้งกระจดักระจายไรร้ปูแบบไมม่แีนวโน้มหรอืออกนอกพกิดั 
(Outlier) แสดงว่าขอ้มลูทีเ่กบ็มาไดเ้กบ็มาอย่างสุ่ม 

3) การทดสอบความเสถียรภาพของความแปรปรวน เป็นการ
ตรวจสอบว่าขอ้มลูแต่ละทรตีเมนต์มคีวามผนัแปรรอบค่าศนูยห์รอืไม่ 
โดยข้อมูลจะต้องได้รบัการเก็บมาจากกระบวนการที่ได้จดัท าเป็น
มาตรฐาน แลว้จงึท าใหค้วามแตกต่างของขอ้มลูเกดิมาจากสาเหตุที่
ไม่สามารถควบคุมได้ในระบบที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านัน้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัตินี้  ได้แก่ แผนภาพการ
กระจาย โดยแกน X คอื ผลต่างของความขรุขระผวิ และแกน Y คอื 
ค่าเศษเหลอื ถ้าขอ้มูลที่เกบ็มามเีสถียรภาพของความแปรปรวนค่า
เศษเหลือ ที่ใส่ลงในแผนภาพกระจายต้องมกีารกระจายตัวที่ไม่มี
แนวโน้ม หรอืรปูแบบทีแ่น่นอน และไมส่ามารถคาดการณ์ได ้ 
2.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าความ
ขรขุระผิว 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยจะใช้โปรแกรม 
Minitab รุ่น 17 ในการวเิคราะห์ การทดลองเพื่อพจิารณาถึงปัจจยัที่มี
ผลต่อตวัแปรตอบสนองโดยทีจ่ะก าหนดค่า α ขึน้มาเปรยีบเทยีบกบั
ค่า P-Value หากค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า α แสดงว่าปัจจัยที่
พิจารณานัน้มผีลต่อค่าความขรุขระผิว โดยจะก าหนด α เท่ากับ 
0.05 ในที่นี้พิจารณาที่อิทธิพลหลกั (Main Effect) ปัจจยัก าลงัสอง 
และปฏสิมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั (Interaction Effect) ว่ามผีลต่อค่าความ
ขรุขระผวิหรอืไม ่
2.7 การวิเคราะห์ถดถอยของค่าความขรุขระผิวในการกลึง
เหลก็หล่อเหนียว FCD 400 
 เป็นการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของ
ความขรุขระผวิกบัตวัแปร ความเรว็รอบ อตัราป้อน และความลกึใน
การตดั โดยใชข้อ้มลูจากการทดลองเพื่อศกึษาปัจจยัทีค่าดว่าจะมผีล
ต่อความขรุขระผวิ ก าหนดความเร็วรอบ 3 ระดบั คือ 800, 1,200 
และ 1,700 รอบต่อนาท ีอตัราป้อน 3 ระดบั คอื 0.04, 0.08 และ 0.12 
มลิลิเมตรต่อรอบ และความลกึในการตดั 3 ระดบั คือ 0.15 , 0.25 
และ 0.35 มลิลิเมตร น ามาวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้โปรแกรม 
Minitab รุ่น 17 
2.8 การหาค่าสภาวะท่ีเหมาะสมและสมการพยากรณ์ค่าความ
ขรขุระผิวในการกลึงเหลก็หล่อเหนียว FCD 400 
 การวเิคราะห์หาสภาวะทีเ่หมาะสมในการกลงึเหลก็หล่อเหนียว 
FCD 400 จะใช ้Response Optimizer ในการค านวณเพือ่หาผลลพัธ์ 
โดยจะเลอืกค่าระดบัของปัจจยัทีส่่งผลต่อค่าความขรุขระผวิ (Ra) มี
ค่าน้อยทีสุ่ด 
2.9 การทดลองยืนยนัผล 
 การทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อยนืยนัว่า ผลการทดลองให้ผล
การทดลองทีส่อดคลอ้งกนัหรอืไม่ โดยเป็นการน าสมการถดถอยจาก
สมการแผนการการทดลอง เพือ่ศกึษาปัจจยัทีค่าดว่าจะมผีลต่อความ
ขรุขระผวิทีม่ผีลต่อการทดลอง และของสภาวะทีเ่หมาะสมในการกลงึ
เหลก็หล่อเหนียว FCD 400 น ามาพยากรณ์สภาวะการกลงึทีเ่กดิจาก
การสุ่มเลอืก เพือ่น ามาเปรยีบเทยีบกบัค่าทีไ่ดจ้ากการทดลอง  
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 การออกแบบการทดลอง ได้ท าการสุ่มสภาวะการกลึงอยู่ใน
ขอบเขตของสมการถดถอย สามารถพยากรณ์ได้โดยการสุ่มเลือก
สภาวะการกลงึจ านวน 10 สภาวะ และท าการวดัซ ้า 3 ครัง้ แลว้น ามา
ค านวณค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ (Mean 
Absolute Percentage Error: MAPE) โดยมีเกณฑ์ตัดสิน ใจ  คือ 
คลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ไมเ่กนิ 5 เปอรเ์ซน็ต์ [12] 
2.10 การสึกหรอของเมด็มีด 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสึกหรอของเม็ดมีด ด้วยกล้อง
จุ ล ท ร ร ศ น์ อิ เ ล็ ก ต ร อนแบบส่ อ ง ก ร า ด  ( Scanning Electron 
Microscopy: SEM) โดยใช้ค่ าสภาวะที่ เหมาะสมที่ได้จากการ
วเิคราะหด์ว้ย Response Optimizer 

3. ผลการวิจยัและอภิปราย
3.1 ผลการทดลองเพ่ือหาขนาดส่ิงตวัอย่าง 
 การทดลองเพื่อหาขนาดสิ่งตัวอย่างจะใช้ค่าทางสถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มลูคอื ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ หรอืทีร่ะดบั
นยัส าคญั 5 เปอรเ์ซน็ต์ (α = 0.05) โดยการเกบ็ขอ้มลูจาก ความเรว็
รอบ 1,200 รอบต่อนาท ีอตัราป้อน 0.1 มลิลเิมตรต่อรอบ และความ
ลกึในการตดั 0.2 มลิลเิมตร ท าการทดลองซ ้า 12 ครัง้ ซึ่งน ามาหา
ค่าเฉลี่ยของความขรุขระผิวได้ เท่ากับ 1.017 ไมโครเมตร แล้ว
ค านวณหาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ไดเ้ท่ากบั 0.125 ไมโครเมตร 
จากนัน้น ามาหาขนาดสิ่งตัวอย่างในการทดลองโดยใช้โปรแกรม 
Minitab รุ่น 17 แสดงให้เห็นว่าขนาดสิง่ตวัอย่างที่ 4 ถึง 9 ตวัอย่าง 
จะท าใหไ้ม่มคีวามไวต่อก าลงัการทดสอบ ดงันัน้จงึเลอืกใชข้นาดสิง่
ตวัอย่าง เท่ากบั 4 ตวัอย่าง ซึ่งพจิารณาจากความเชื่อมัน่ที ่96.326 
เปอรเ์ซน็ต์ 
3.2 ผลการทดลอง และการวิเคราะห์การทดลองของปัจจยัท่ี
คาดว่าจะมีผลต่อค่าความขรขุระผิว 
 3.2.1 การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูล เมื่อด าเนินการทดลอง
ตามที่ออกแบบไว้ ก็จะได้ค่าความขรุขระผวิ ก่อนที่จะน าขอ้มูลไป
วิเคราะห์ ต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่เก็บมานัน้เป็นข้อมูลที่มี
คุณภาพหรอืไม่ โดยมคีวามจ าเป็นต้องพสิูจน์คุณสมบตัขิองขอ้มลู 3 
ประการดว้ยกนั คอื การทดสอบความเป็นปกตขิองขอ้มลู (Normality 
Test) การทดสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ( Independent Test) 
และการทดสอบความมเีสถียรภาพของข้อมูล (Variance Stability 

Test) ดงันัน้ก่อนทีจ่ะน าขอ้มลูมาวเิคราะหน์ัน้ตอ้งทราบก่อนว่าขอ้มลู
นัน้มคีุณภาพหรอืไมต่ามลกัษณะสมบตัขิองขอ้มลู แสดงดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 การตรวจสอบคุณภาพขอ้มลูความขรุขระผวิ 

3.2.2 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าความขรุขระผวิ จาก
ผลการตรวจสอบความถูกตอ้งของรปูแบบการทดลอง พบว่าขอ้มลูที่
ไดม้คีวามน่าเชื่อถอื จงึน าขอ้มลูผลการวดัความขรุขระผวิมาท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยั เพื่อศกึษาว่ามปัีจจยัใดบ้างทีม่ ี
ผลกระทบต่อความขรุขระผิวของเหล็กหล่อเหนียว FCD 400 โดย
ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ระดบันัยส าคญั 0.05 ซึ่ง
แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่น 17 โดยจากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนจากการทดลอง R Square มคี่าเท่ากบั 
97.84 เปอร์เซ็นต์  และค่า Adjust R Square มีค่าเท่ากับ 97.47 
เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่มคีวามหมายว่าถา้หากความแปรปรวนในขอ้มลูม ี100 
μm2 แลว้ความแปรปรวน 97.84 μm2 สามารถอธบิายได้ดว้ยปัจจยั
การทดลองได้แก่ ความเร็วรอบ อตัราป้อน และความลกึในการตดั 
แสดงว่าการออกแบบการทดลองนี้ถูกต้อง ส่วนอีก 2.16 μm2 ไม่
สามารถอธบิายได ้เนื่องจากปัจจยัทีไ่ม่ไดม้กีารควบคุม อกีทัง้  Lack 
of Fit มคี่า P-Value เท่ากบั 0.060 ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 
แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองนัน้มีความเหมาะสม สามารถ
วิเคราะห์ต่อไปได้ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยผลการ
วเิคราะห ์แสดงดงัตารางที ่2 
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 ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของค่าความขรุขระผวิของเหลก็หล่อเหนียว FCD 400 
Response Surface Regression : Ra versus Speed, Feed Rate, Depth of Cut 
Analysis of Variance 
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Model 9 4.58188 0.50910 251.89 0.000 
Linear 3 4.17971 1.39324 689.34 0.000 

  Speed 1 2.17396 2.17396 1075.63 0.000 

  Feed Rate 1 1.11246 1.11246 550.42 0.000 

  Depth of Cut 1 0.89328 0.89328 441.98 0.000 

Square 3 0.35668 0.11889 58.83 0.000 
  Speed2 1 0.20739 0.20739 102.61 0.000 
  Feed Rate2 1 0.08083 0.08083 39.99 0.000 
  Depth of Cut2 1 0.11946 0.11946 59.11 0.000 

2-Way Interaction 3 0.19392 0.06464 31.98 0.000 
  Speed × Feed Rate 1 0.15377 0.15377 76.08 0.000 
  Speed × Depth of Cut 1 0.01406 0.01406 6.96 0.011 
  Feed Rate × Depth of Cut 1 0.02608 0.02608 12.90 0.001 

Error 50 0.10106 0.00202 

 Lack-of-Fit 3 0.01459 0.00486 2.64 0.060 
 Pure Error 47 0.08646 0.00184 

Total 59 4.68294 
S = 0.0449567 R-Sq = 97.84%  R-Sq (adj) = 97.45% R-Sq (pred) = 96.86% 

 จากตารางที่  2 ท าการวิเคราะห์ที่ระดับความเชื่อมัน่  95 
เปอร์เซ็นต์ หรอืทีร่ะดบันยัส าคญั 5 เปอร์เซ็นต์ มเีกณฑ์การตดัสนิใจ 
คอืถ้า P-Value มคี่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏเิสธ H0 ซึ่งหมายถงึ ปัจจยั
นัน้ ๆ มผีลต่อความขรุขระผวิของเหลก็หล่อเหนียว FCD 400 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อความขรุขระผิวของ
เหล็กหล่อเหนียว FCD 400 จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจยั ความเร็ว
รอบ อตัราป้อน และความลกึในการตดั ซึ่งมคี่า P-Value น้อยกว่า  
0.05 ดงันัน้จงึท าการปฏเิสธสมมตฐิาน H0 สรุปไดว้่า ปัจจยัความเรว็
รอบ อตัราป้อน และความลกึในการตดั มผีลต่อความขรุขระผวิของ
เหลก็หล่อเหนียว FCD 400 อย่างมนียัส าคญั 

2) การวเิคราะห์ปัจจยัก าลงัสอง ที่มผีลต่อความขรุขระผวิของ
เหล็กหล่อเหนียว FCD 400 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจยัก าลงัสอง
ของปัจจยั ความเรว็รอบ อตัราป้อน และความลกึในการตดั ซึ่งมคี่า 
P-Value น้อยกว่า 0.05 ดงันัน้จงึท าการปฏเิสธสมมตฐิาน H0 สรุปได้
ว่าปัจจยัก าลงัสองของปัจจยั ความเรว็รอบ อตัราป้อน และความลกึ
ในการตัด มผีลต่อความขรุขระผิวของเหล็กหล่อเหนียว FCD 400 
อย่างมนียัส าคญั  

3) การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ ที่มีผลต่อความขรุขระผิวของ
เหล็กหล่อเหนียว FCD 400 จากตารางที่ 2 พบว่า ปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างความเรว็รอบ กบัอตัราป้อน ความเรว็รอบ กบัความลกึในการ
ตดั และอตัราป้อน กบัความลกึในการตดั ซึ่งมคี่า P-Value น้อยกว่า 
0.05 ดงันัน้จึงท าการปฏิเสธสมมติฐาน H0 สรุปได้ว่าปฏิสมัพันธ์ 

ระหว่างความเรว็รอบ กบัอตัราป้อน ความเรว็รอบ กบัความลกึในการ
ตดั และอตัราป้อน กบัความลกึในการตดั มผีลต่อความขรุขระผวิของ
เหลก็หล่อเหนียว FCD 400 อย่างมนียัส าคญั 

รปูที ่2 การเปลีย่นแปลงความขรุขระผวิจากการเปลีย่น 
ระดบัของปัจจยัหลกั 
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รปูที ่3 ปฏสิมัพนัธข์องความขรุขระผวิ 

 ผลการทดลองเบื้องต้น จากรูปที่ 2 และตารางที่ 2 พบว่าปัจจยั
หลักที่ส่งผลต่อความขรุขระผิวเหล็กหล่อเหนียว คือ ความเร็วรอบ 
อตัราป้อน และความลกึในการตดั โดยความเรว็รอบมี แนวโน้มว่าเมือ่
เพิม่ความเรว็รอบ จาก 800 เป็น 1,700 รอบต่อนาท ีส่งผลใหค้่าความ
ขรุขระผวิจะมแีนวโน้มลดลง ส่วนอตัราป้อน มแีนวโน้มว่าเมือ่เพิม่อตัรา
ป้อน จาก 0.04 เป็น 0.12 มลิลเิมตรต่อรอบ ส่งผลใหค้่าความขรุขระผวิ

จะเพิม่ขึน้ ส่วนความลกึในการตดันัน้มแีนวโน้มว่าเมือ่เพิม่ความลกึใน
การตัดจาก 0.15 เป็น 0.35 มลิลิเมตร ส่งผลให้ค่าความขรุขระผวิจะ
เพิม่ขึน้ และเมือ่ปรบัความเรว็รอบเพิม่ขึน้ อตัราป้อนลดลง และความ
ลึกในการตัดลดลง ท าให้ความขรุขระผวิของเหล็กหล่อเหนียว FCD 
400 ลดลงดว้ย จากตารางที ่2 พบว่าปฏสิมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัมผีลต่อ
ความขรุขระผวิของเหล็กหล่อเหนียว FCD 400 และจากรูปที่ 3 พบมี
ลกัษณะเส้นที่ไม่ขนานกนั มแีนวโน้มว่าจะตดักนั แสดงว่าปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัมผีลต่อความขรุขระผวิ ของเหลก็หล่อเหนียว FCD 400 

4.2.3 การวเิคราะหก์ารถดถอยของความขรุขระผวิ 
เป็นการวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของความ

ขรุขระผวิของเหลก็หล่อเหนียว FCD 400 กบัปัจจยัในการทดลอง ไดแ้ก่ 
ความเรว็รอบ อตัราป้อน และความลกึในการตดั โดยใชข้อ้มลูจากการ
ทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าความขรุขระผิวของ
เหลก็หล่อเหนียว FCD 400 โดยก าหนดความเรว็รอบ 3 ระดบั คอื 800, 
1,200 และ 1,700 รอบต่อนาท ีอตัราป้อน 3 ระดบั คอื 0.04, 0.08 และ 
0.12 มลิลเิมตรต่อรอบ และความลกึในการตดั 3 ระดบั คอื 0.15, 0.25 
และ 0.35 มลิลเิมตร มาวเิคราะห์การถดถอยโดยใชโ้ปรแกรม Minitab 
รุ่น 17 ซึง่สามารถวเิคราะหก์ารถดถอยได ้แสดงดงัตารางที ่3 

ตารางที ่3 การวเิคราะหก์ารถดถอยของค่าความขรุขระผวิกบั ความเรว็รอบ อตัราป้อน และความลกึในการตดั 
Regression Analysis : Ra versus Speed, Feed Rate and Depth of Cut 
Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value 
Constant 3.293 0.171 19.23 0.000 
Speed -0.002663 0.000169 -15.76 0.000 
Feed Rate -6.99 1.58 -4.43 0.000 
Depth of Cut -2.834 0.701 -4.04 0.000 
Speed × Speed 0.000001 0.000000 10.13 0.000 
Feed Rate × Feed Rate 46.24 7.31 6.32 0.000 
Depth of Cut × Depth of Cut 8.99 1.17 7.69 0.000 
Speed × Feed Rate 0.005430 0.000622 8.72 0.000 
Speed × Depth of Cut 0.000657 0.000249 2.64 0.011 
Feed Rate × Depth of Cut -10.09 2.81 -3.59 0.001 
S = 0.0449567  R-Sq = 97.84%  R-Sq (adj) = 97.45%  R-Sp (pred) = 96.86% 

จากตารางที่  3 การวิเคราะห์การถดถอย สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในรูปแบบสมการก าลังสอง 
(Quadratic) ของค่าความขรุขระผิว โดยพบว่าค่า R Square มีค่า
เท่ากบั 97.84 เปอรเ์ซน็ต์ แสดงถงึแบบจ าลองการถดถอยมคีวามสมรูป
กบัขอ้มลู ส่วนอกี 2.16 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถอธบิายแบบจ าลองการ
ถดถอย เนื่องจากปัจจัยที่ไม่ได้ควบคุม ค่า Adjust R Square มีค่า
เท่ากบั 97.45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่า R Square พบว่า 
มคีวามแตกต่างน้อย แสดงถึงจ านวนขอ้มูลมคีวามสมัพนัธ์กบัเทอมที่

น ามาพจิารณาในแบบจ าลองการถดถอย และค่า Predicted R Square 
มคี่าเท่ากบั 96.84 เปอร์เซ็นต์ แสดงใหเ้หน็ถงึแบบจ าลองการถดถอยมี
ความสามารถในการพยากรณ์ค่าความขรุขระผวิ แสดงดงัสมการที ่1 

Ra  = 3.293 - 0.002663(Speed) - 6.99(Feed Rate) - 2.834 
(Depth of Cut) + 0.00000059412(Speed2) + 46.24(Feed Rate2) + 
8.99(Depth of Cut2) + 0.005430(Speed×Feed Rate) + 0.000657 
(Speed×Depth of Cut) - 10.09(Feed Rate×Depth of Cut)      (1) 
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โดยที่  Ra คือความขรุขระผิว (ไมโครเมตร) Speed คือ ความเร็วรอบ (อยู่
ในช่วง 800-1,700 รอบต่อนาที) Feed Rate คือ อัตราป้อน (อยู่ในช่วง 0.04-1.12 
มิลลิเมตรต่อรอบ ) Depth of Cut คือ ความลึกในการตัด (อยู่ ในช่วง 0.15-0.35 
มลิลเิมตร) 

3.2.4 การสรา้งพื้นผวิตอบสนอง จากสมการถดถอยของค่าความ
ขรุขระผวิในกระบวนการกลงึเหลก็หล่อเหนียว FCD 400 สามารถน ามา
สร้างแผนภาพพื้นผิวผลตอบสนอง (Response Surface Plot) เพื่อ
วเิคราะห์ว่าปัจจยัระหว่าง ความเร็วรอบ กบัอตัราป้อน ความเร็วรอบ 
กบัความลกึในการตดั และอตัราป้อน กบัความลกึในการตดั ทีส่่งผลต่อ
ความขรุขระผิวของเหล็กหล่อเหนียว FCD 400 โดยใช้โปรแกรม 
Minitab รุ่น 17 ในการสรา้งพืน้ผวิผลตอบสนอง 

รปูที ่4 แผนภาพโครงร่างระหว่างความเรว็รอบกบัอตัราป้อน 

รปูที ่5 แผนภาพพืน้ผวิผลตอบสนองระหว่างความเรว็รอบ 
กบัอตัราป้อน 

จากการวเิคราะห์ผลกระทบของปฏสิมัพนัธ์ระหว่างความเรว็รอบ
กบัอตัราป้อนในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 พบว่า ถ้าใช้ความเร็วรอบเพิม่ขึน้ 
อัตราป้อนลดลง จะท าให้ความขรุขระผิวลดลง ในทางกลบักนัถ้าใช้
ความเรว็รอบลดลง อตัราป้อนเพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามขรุขระผวิเพิม่ขึ้น 
อย่างมนียัส าคญั 

รปูที ่6 แผนภาพโครงร่างระหว่างความเรว็รอบกบัความลกึในการตดั 

รปูที ่7 แผนภาพพืน้ผวิผลตอบสนอง ระหว่างความเรว็รอบ 
กบัความลกึในการตดั 

จากการวเิคราะห์ผลกระทบของปฏสิมัพนัธ์ระหว่างความเรว็รอบ
กบัความลกึในการตดัในรูปที ่6 และรูปที ่7 พบว่า ถ้าใชค้วามเรว็รอบ
เพิม่ขึน้ ความลกึในการตดัลดลง จะท าใหค้วามขรุขระผวิลดลง ในทาง
กลบักนัถ้าใช้ความเร็วรอบลดลง ความลกึในการตดัเพิม่ขึ้น จะท าให้
ความขรุขระผวิเพิม่ขึน้ อย่างมนียัส าคญั 

รปูที ่8 แผนภาพโครงร่างระหว่างอตัราป้อนกบัความลกึในการตดั 

Depht of Cut 0.25

Hold Values

Speed

F
e
e
d

 R
a
te

17001600150014001300120011001000900800

0.120

0.105

0.090

0.075

0.060

0.045

>  

–  

–  

–  

<  0.8

0.8 1.0

1.0 1.2

1.2 1.4

1.4

Ra

Contour Plot of Ra vs Feed Rate, Speed

Depht of Cut 0.25

Hold Values

009
0021

0051

60.

9.0

2.1

5.0 07

0.050

0081

.0

1 52.0

0 001.

5.07

5.1

aR

etaR deeF

deepS

urface Plot of Ra vs Feed Rate, SpeedS

Feed Rate 0.08

Hold Values

Speed

D
e
p

h
t 

o
f 

C
u

t

17001600150014001300120011001000900800

0.34

0.32

0.30

0.28

0.26

0.24

0.22

0.20

0.18

0.16

>  

–  

–  

–  

–  

<  0.8

0.8 1.0

1.0 1.2

1.2 1.4

1.4 1.6

1.6

Ra

Feed Rate 0.08

Hold Values

009
1200

01 05

0.8

1.2

0.24

0.18

0081

0.

0. 63

0.30

0.24

6.1

aR

tuC fo thpeD

deepS

urface Plot of Ra vS s Depht of Cut, Speed 

Speed 1200

Hold Values

Feed Rate

D
e
p

h
t 

o
f 

C
u

t

0.1200.1050.0900.0750.0600.045

0.34

0.32

0.30

0.28

0.26

0.24

0.22

0.20

0.18

0.16

>  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

<  0.9

0.9 1.0

1.0 1.1

1.1 1.2

1.2 1.3

1.3 1.4

1.4 1.5

1.5

Ra

Contour Plot of Ra vs Depht of Cut, Feed Rate

276

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



รปูที ่9 แผนภาพพืน้ผวิผลตอบสนองระหว่างอตัราป้อนกบั 
ความลกึในการตดั 

จากการวเิคราะห์ผลกระทบของปฏสิมัพนัธ์ระหว่างอตัราป้อนกบั
ความลกึในการตดัในรูปที่ 8 และรูปที่ 9 พบว่า ถ้าใช้อัตราป้อนลดลง 
ความลกึในการตดัลดลง จะท าใหค้วามขรุขระผวิลดลง ในทางกลบักนั
ถา้ใชอ้ตัราป้อนเพิม่ขึน้ ความลกึในการตดัเพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามขรุขระ
ผวิเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั 
 4.2.5 การหาค่าสภาวะที่เหมาะสมของค่าความขรุขระผิว  การ
วเิคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมในการกลงึเหล็กหล่อเหนียว FCD 400 
โดยใช้โปรแกรม Minitab รุ่น 17 ในการค านวณเพื่อหาผลลพัธ์โดยจะ
เลือกค่าระดบัของปัจจยัที่ส่งผลต่อค่าความขรุขระผิว  (Ra) มคี่าน้อย
ที่สุด ผลการวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมของปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อค่า
ความขรุขระผวิ แสดงดงัตารางที ่4.4 และรปูที ่4.15 

ตารางที ่4 ค่าสภาวะทีเ่หมาะสมของค่าความขรุขระผวิ 
Response Optimization 

Goal Lower Target Upper Weight Import 
Ra Minimum 0.631 0.631 1.682 1 1 

Global Solution 
Speed = 1,700  Feed Rate = 0.04  Depth of  Cut = 0.15 
Predicted Responses 
Ra = 0.5307, Desirability = 1 
Composite Desirability = 1 

รปูที ่10 สภาวะทีเ่หมะสมของปัจจยัในการกลงึเหลก็หล่อเหนียว 
FCD 400 

ในการวเิคราะห์สภาวะทีเ่หมาะสมของปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความ
ขรุขระผวิ จากตารางที ่4 และรปูที ่10 พบว่า ค่าความพงึพอใจโดยรวม
ของสภาวะทีเ่หมาะสม มคี่าเท่ากบั 1.00 ซึ่งอยู่ในระดบัความพงึพอใจ
สูงสุด และทีร่ะดบัความพงึพอใจดงักล่าว ท าใหไ้ดส้ภาวะทีเ่หมาะสมใน
กระบวนการกลงึเหลก็หล่อเหนียว FCD 400 ทีส่่งผลใหค้่าความขรุขระ
ผิวน้อยที่สุด คือ ความเร็วรอบ 1,700 รอบต่อนาที อัตราป้อน 0.04 
มลิลเิมตรต่อรอบ และความลกึในการตดั 0.15 มลิลเิมตร โดยมคี่าความ
ขรุขระผวิเท่ากบั 0.5307 ไมโครเมตร ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกบัค่าความ
ขรุขระผวิส าเรจ็ แบบการตดัละเอยีด ทีม่คี่าความขรุขระผวิในช่วง 0.1-
1.0 ไมโครเมตร 
4.3 การทดลองเพ่ือยืนยนัผล 

การทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อยนืยนัผลที่ไดส้อดคลอ้งกบัการ
ทดลองที่ผ่านมา โดยเป็นการน าสมการถดถอยมาพยากรณ์ความ
ขรุขระผวิ โดยท าการสุ่มสภาวะการกลงึอยู่ในขอบเขตทีก่ าหนด แลว้น า
ผลที่ได้จากการพยากรณ์มาเปรียบเทียบค่าจริง (dt) ที่ได้จากการ
ทดลอง โดยก าหนดสภาวะในการทดลองจ านวน 10 สภาวะ ท าการวดั
ซ ้า 3 ครัง้ และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ส าหรบัค่า
ความขรุขระผวิไม่เกนิ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าความคลาดเคลื่อนระหว่าง
ความขรุขระผวิของค่าจรงิกบัค่าพยากรณ์มาค านวณ 

จากการทดลองเพื่อยืนยันผลเปรียบเทียบค่าที่ได้จากสมการ
ถดถอยกบัค่าทีว่ดัจรงิจากการทดลอง โดยก าหนดค่าความคลาดเคลือ่น
ของการพยากรณ์ส าหรบัวดัค่าความขรุขระผวิไม่เกนิ 5 เปอร์เซ็นต์ ผล
จากการทดลองหาค่ า เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของค่ า เฉลี่ยของความ
คลาดเคลือ่นสมบรูณ์ของสมการความขรุขระผวิเท่ากบั 3.36 เปอรเ์ซน็ต์ 
ซึง่น้อยกว่าความคลาดเคลือ่นทีก่ าหนดไว ้และค่าอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบั
ได้ และจากการแทนค่าสภาวะที่ เหมาะสมในสมการพบว่า ค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 3.86 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าความคลาด
เคลือ่นทีก่ าหนดไว ้และค่าอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได้ 
4.4 พฤติกรรมการสึกหรอของเมด็มีด 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการสกึหรอของเมด็มดีจะใชส้ภาวะการตดั
ที ่ความเรว็รอบ 1,700 รอบต่อนาท ีอตัราป้อน 0.04 มลิลเิมตรต่อนาท ี
และความลกึในการตดั 0.15 มลิลเิมตร โดยท าการกลงึเหลก็หล่อเหนียว 
FCD 400 เป็นเวลา 3.12 ชัว่โมง ระยะทางในการกลงึทัง้หมด 14,240 
มิลลิเมตร (14.240 เมตร )  แล้วน าเม็ดมีดไปส่องด้วยด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy : 
SEM) ที่ก าลงัขยาย 1,200 เท่า เพื่อดูลกัษณะการสกึหรอของเมด็มดี 
พบว่า เมด็มดีไม่มกีารเปลีย่นแปลงทรงอย่างชดัเจน โดยจะเป็นการสกึ
หรอแบบแตกหกัทีป่ลายคมตดั เนื่องมาจากการเสยีดสกีบัชิน้งาน ซึง่ใน
บรเิวณทีว่งกลมสแีดงคอื บรเิวณทีเ่มด็มดีเกดิการสกึหรอ แสดงดงัรูปที ่
11 (ก) และ (ข) 
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     (ก)                                      (ข) 
รปูที ่11 พฤตกิรรมการสกึหรอของเมด็มดี 

5. บทสรปุ
5.1 ปัจจยัหลกัที่มผีลต่อค่าความขรุขระผวิของเหล็กหล่อเหนียว

มากที่สุด คอื ความเร็วรอบ โดยมคี่า F-Ratio มากที่สุดเมื่อเทียบกบั 
ปัจจยัอื่นๆ รองลงมา คือ อัตราป้อน และความลึกในการตัด โดยมี 
แนวโน้มว่าการใชค้วามเรว็รอบสงู อตัราป้อนต ่า และความลกึในการตดั
ต ่า มผีลท าใหค้่าความขรุขระผวิลดลง 

5.2 จากการทดลองไดส้มการถดถอยทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรอสิระ คอื ความเรว็รอบ อตัราป้อน และความลกึในการตดั ตวั
แปรตาม คือ  ค่ าความขรุขระผิว ดังนี้  Ra  =  3.293 - 0.002663 
(Speed) - 6.99(Feed Rate) - 2.834(Depth of Cut) + 
0.00000059412(Speed2) + 46.24(Feed Rate2) + 8.99(Depth of 
Cut2) + 0.005430(Speed×Feed Rate) + 0.000657(Speed×Depth of 
Cut) - 10.09(Feed Rate×Depth of Cut)      

น าสมการถดถอยนี้ไปใช้ควรอยู่ในขอบเขตของการทดลอง คือ
ความเรว็รอบ 800-1,700 รอบต่อนาท ีอตัราป้อน 0.04-0.12 มลิลเิมตร
ต่อรอบ และความลกึในการตดั 0.15-0.35 มลิลเิมตร 

5.3 ผลการวเิคราะหส์ภาวะทีเ่หมาะสมของปัจจยัทีม่ผีลต่อค่าความ
ขรุขระผิวในการกลึงเหล็กหล่อเหนียว FCD 400 พบว่า สภาวะที่
เหมาะสม คือ ความเร็วรอบ 1,700 รอบต่อนาที อัตราป้อน 0.04 
มลิลเิมตรต่อรอบ และความลกึในการตดั 0.15 มลิลเิมตร 

5.4 จากการทดลองเพื่อยนืยนัผลเปรยีบเทยีบค่าที่ได้จากสมการ
ถดถอยกบัค่าทีว่ดัจรงิจากการทดลอง โดยก าหนดค่าความคลาดเคลือ่น
ของการพยากรณ์ส าหรบัวดัค่าความขรุขระผวิไมเ่กนิ 5 เปอรเ์ซน็ต์  ผล
จากการทดลองหาค่ า เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของค่ า เฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์ของสมการค่าความขรุขระผิว เท่ากับ 3.36 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าความคลาดเคลื่อนทกี าหนดไว้ และค่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรบัได้ และจากการแทนค่าสภาวะที่เหมาะสมในสมการ
พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อน  เท่ากับ 3.86 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่า
ความคลาดเคลือ่นทีก่ าหนดไว ้และค่าอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได้ 

5.5 พฤตกิรรมการสกึหรอของเมด็มดี ใชส้ภาวะการตดัที ่ความเรว็
รอบ 1,700 รอบต่อนาท ีอตัราป้อน 0.04 มลิลเิมตรต่อนาท ีและความ
ลกึในการตดั 0.15 มลิลเิมตร โดยท าการกลงึเหล็กหล่อเหนียว FCD 
400 เป็นเวลา 3.12 ชัว่โมง ระยะทางในการกลึงทัง้หมด 14,240 
มิลลิเมตร (14.240 เมตร) แล้วน าเม็ดมีดไปส่องด้วยด้วยกล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่ก าลงัขยาย 1,200 เท่า 
เพือ่ดลูกัษณะการสกึหรอของเมด็มดี พบว่าเมด็มดีไมม่กีารเปลีย่นแปลง
รูปทรงอย่างชดัเจน โดยจะเป็นการสกึหรอแบบแตกหกัที่ปลายคมตดั 
เนื่องมาจากการเสยีดสกีบัชิน้งาน 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการปรบัลดค่าความหนาชิ้นงานในซอฟต์แวร์ทีม่ผีลต่อความหยาบผวิ คลื่นรอยตดั เวลา และ

ปรมิาณสารขดัของวสัดุโพลเิอทลินีน ้าหนักโมเลกุลสูง จากกระบวนการตดัขึ้นรูปดว้ยน ้าแรงดนัสูง โดยแรงดนัน ้าทีห่วัตดั 324 MPa ใช้สารขดั
ประเภททรายขนาด 80 Mesh ขนาดของรรูดีน ้า 0.25 มลิลเิมตร ขนาดของรูหวัตดั 0.7 มลิลเิมตร อตัราการไหลของสารขดั 0.368 กโิลกรมัต่อนาท ี
ชิน้งานทดลองเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้มคีวามกวา้ง 12 มลิลเิมตร ยาว 30 มลิลเิมตร ความหนาชิ้นงานตามจรงิ 10 15 และ 20 มลิลเิมตร โดยทดลอง
ตดัชิ้นทดสอบขนาดความหนา 10 มลิลเิมตร ใชค้่าความหนาการตดัในซอฟต์แวร์ 6 7 8 9 และ 10 มลิลเิมตร ทดลองตดัชิ้นงานความหนา 15 
มลิลเิมตร ใชค้่าความหนาการตดัในซอฟต์แวร ์11 12 13 14 และ 15 มลิลเิมตร และทดลองตดัชิน้ทดสอบขนาดความหนา 20 มลิลเิมตร ใชค้่าความ
หนาการตดัในซอฟต์แวร ์16 17 18 19 และ 20 มลิลเิมตร  ผลการทดลองพบว่า เมือ่ปรบัค่าความหนาการตดัในซอฟต์แวร์ลดลง ส่งผลใหค้่าความ
หยาบผวิและคลืน่รอยตดัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ตรงกนัขา้มส่งผลใหเ้วลาในการตดัและปรมิาณสารขดัลดลง  
ค าส าคญั:  โพลเิอทลินีน ้าหนกัโมเลกุลสงู น ้าแรงดนัสงู ความหยาบผวิ ความหนาในซอฟต์แวร ์

Abstract 
This research aims to study an influence of inputting sheet thickness in water jet cutting control software on surface 

roughness, wavy cut edges, cutting time and required quantity of abrasive particles for cutting UHMWPE material by an abrasive water 
jet cutting process. High pressure water with pressure at a nozzle of 324 MPa was applied. Sand with the sizes of 80 mesh were 
utilized as abrasive particles. Diameters of a primary nozzle and a focusing nozzle are 0.25 mm and 0.7 mm, respectively. A flow rate of 
abrasive substance was 0.368 kg per minute. Rectangular UHMWPE specimens had a width of 12 mm, a length of 30 mm as well as 
actual thicknesses of 10, 15 and 20 mm, respectively. The inputting sheet thickness in the software were set at 6, 7, 8, 9 and 10 mm for 
cutting 10-mm thick specimens. Using 11, 12, 13, 14, and 15 mm for cutting 15-mm thick specimens and employing 16, 17, 18, 19 and 
20 mm for cutting 20-mm thick specimens. It was found that when the inputting sheet thickness in the software decreased, the surface 
roughness and number of wavy cut edges tended to increase, slightly. On contrary, cutting time and required quantity of abrasive 
particles decreased. 
Keywords:  Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene, Water Jet Cutting, Roughness, Sheet thickness in Software 
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1. บทน า
เทคโนโลยกีารตดัด้วยระบบวอเตอร์เจ็ท (Water Jet  System)

เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ ที่เข้ามามีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมใน
ปจัจุบนั ซึ่งทางผูผ้ลติไดม้องเหน็ว่าการตดัดว้ยระบบวอเตอร์เจท็ หรอื
เรยีกอีกอย่างว่าเครื่องตดัวสัดุดว้ยน ้าแรงดนัสูง  เนื่องจากสามารถตดั
วัสดุได้หลากหลาย ทัง้ว ัสดุอ่อนและวัสดุที่มีความแข็ง  [1] เช่น 
เหล็กกล้า อะลูมิเนียม ทองเหลือง พลาสติกพีวีซี และพลาสติก
วศิวกรรม เป็นต้น โดยไม่ก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนรูปร่างจากความรอ้น
หรอืส่วนที่ได้รบัผลจากความร้อนและมมีลภาวะทางอากาศ [2-3] ซึ่ง
วสัดุเหล่านี้นิยมน ามาใชง้านในอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนเครื่องจกัรกล
และชิ้นส่วนยานยนต์ พลาสติกวิศวกรรมชนิดโพลิเอทิลีนน ้ าหนัก
โมเลกุลสูง(Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene :UHMWPE) 
สามารถผลติเป็นชิ้นส่วนเครื่องจกัรกลทีม่คีุณลกัษณะทีท่นทานต่อแรง
เสยีดสทีนต่อการสกึหรอไดด้ ี มลีกัษณะทางกายภาพเป็นวตัถุทบึแสง
ปกตจิะมสีขีาวขุ่น ผวิมลีกัษณะลื่น โดยคุณสมบตัพิื้นฐานแลว้ มคีวาม
ทนทานต่อการสกึหรอสูงเหมาะกบังานทีต่้องการความทนทานต่อแรง
กระแทกและแรงเสยีดส ีนอกจากนี้ยงัคงทนต่อการกดักร่อนของสารเคม ี
เป็นวสัดุที่ไม่เป็นพิษ ไม่ละลายเจือปนกบัน ้าหรืออาหาร จงึสามารถ
น าไปใชใ้นงานที่ต้องสมัผสักบัอาหารและเครื่องดื่มได้โดยตรง การน า 
UHMWPE มาใช้ในงานส่วนใหญ่ จะเน้นไปทางด้านอุตสาหกรรม
ชิน้ส่วนเครือ่งจกักลเป็นหลกั เช่น รางสไลด ์ลกูลอ้ บชู สกร ูลกูกลิ้ง แบ
ริง่ เป็นตน้ ซึง่กระบวนการตดัโดยทัว่ไปมผีลกระทบต่อบรเิวณขอบรอย
ตดัของชิ้นงาน เช่น กระบวนการตดัด้วย Laser และ Plasma จงึไม่
สามารถน าไปตดัวสัดุ UHMWPE ได ้ส่วนกระบวนการขึน้รปูดว้ยเครือ่ง
ตดัวสัดุแรงดนัน ้าสูงเป็นกรรมวธิีการตัดที่ไม่ท าให้เกิดความร้อนกบั
บริเวณขอบรอยตัดของวสัดุ มคีวามแม่นย าและเที่ยงตรงสูง จงึเป็น
ทางเลอืกทีเ่หมาะสมส าหรบัการตดัวสัดุ UHMWPE แต่อย่างไรกต็าม
กระบวนการขึ้นรูปด้วยน ้าแรงดนัสูงยงัประสบปญัหาในเรื่องคุณภาพ
ผวิชิ้นงาน เช่น ความหยาบผวิ คลื่นรอยตดั  ครบี [4-6] และเวลาและ
ปรมิาณสารขดัทีใ่ช้ เป็นต้นในการตดั ซึ่งปจัจยัเหล่านี้มผีลต่อการปรบั
ลดค่าความหนาของชิน้งานในซอรฟ์แวร์ Intelli-MAX 

ดงันัน้งานวิจยันี้มุง้เน้นศกึษาการปรบัลดค่าความหนาชิ้นงานใน
ซอฟต์แวรข์องวสัดุ UHMWPE เกรด SLL-6-6020 ในกระบวนการตดัขึน้
รปูดว้ยน ้าแรงดนัสงู จากนัน้วเิคราะหค์่าความหยาบผวิและคลื่นรอยตดั 
เวลา และปรมิาณสารขดัทีใ่ชใ้นการตดั เป็นตวัชีว้ดัผลการทดลอง 

2. วิธีการทดลอง
ในการศึกษาค่าความหนาชิ้นงานในซอฟต์แวร์ที่มีผลต่อความ

หยาบผวิ คลื่นรอยตดั เวลา และปรมิาณสารขดัของวสัดุ UHMWPE 
จากกระบวนการตดัขึ้นรูปด้วยน ้าแรงดนัสูง ใช้เครื่องวอเตอร์เจ็ท รุ่น 
MAXIEM Water jet Model 1530 และขัน้ตอนการเลอืกรายการชนิด
ความหนาของวสัดุ หมายเลข 1 คอืการเลอืกรายการชนิดของวสัดุ โดย
ท าการเลอืกรายการชนิดของวสัดุในแถบเมนู Material ตามทีไ่ดก้ าหนด 

หมายเลข 2 คือการป้อน ค่าความหนาของวสัดุโดยท าการป้อนค่าที่
ความหนาในแถบเมนู Thickness [1] ดงัรปูที1่และ 2 ตามล าดบั 

รปูที ่1 เครือ่งเครือ่งตดัวสัดุดว้ยน ้าแรงดนัสงู  รุ่น MAXIEM Water jet 
Model 1530 

รปูที ่2 ขัน้ตอนการเลอืกรายการชนิดและความหนาของวสัดุ 

2.1 ตวัแปรท่ีใช้ในการทดลอง 
ออกแบบการทดลองส าหรบัการตดัวสัดุ UHMWPE ดว้ยเครื่อง

ตดัวสัดุแรงดนัน ้าสงู ซึง่การออกแบบการทดลองมรีายละเอยีดปจัจยัใน
การทดลองประกอบดว้ยตวัแปรดงันี้ 

1) ตวัแปรคงที่
- ชิ้นงานทดลองเป็นวสัดุ UHMWPE ขนาดความหนา 12

15  และ 20 มลิลเิมตร 
- แรงดนัน ้า 40,000 ปอนดต่์อตารางนิ้ว 
- สารขดัประเภททรายขนาด 80 Mesh 
- ขนาดของรรูดีน ้า 0.25 มลิลเิมตร 
- ขนาดของรหูวัตดั 0.7 มลิลเิมตร 
- คุณภาพผวิในการตดัที ่Q3 ของเครือ่งตดัวสัดุแรงดนัน ้าสงู 
- อตัราการไหลของสารขดั 0.368 กโิลกรมัต่อนาท ี

2) ตวัแปรทีเ่ปลีย่นแปลง
- ค่าความหนาชิน้งาน (Thickness) ปรบัค่าในซอรฟ์แวร ์6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 และ 20 มลิลเิมตร 
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2.2 ทดลองตดัช้ินงาน 
ในกระบวนการตดัชิ้นงานทดลองนี้ ขนาดชิ้นงานมคีวามกวา้ง 

12 มลิลเิมตร ยาว 30 มลิลเิมตร หนา 10, 15 และ20 มลิลเิมตร ซึ่ง
ทศิทางในการตดัจะเริม่ตน้ทีต่ าแหน่ง A ตดัตรงไปทีต่ าแหน่ง B โดยใส่
ค่า Thickness ในซอร์ฟแวร์ ที่ 6 มิลลิเมตร ในการตัดครัง้ที่หนึ่ง
หลงัจากนัน้จงึปรบัค่า Offset ไปทางขวาของชิน้งาน 12 มลิลเิมตร และ
ท าการปรบัค่า Thickness ในซอรฟ์แวร์ เพิม่ขึน้ครัง้ละ 1 มลิเิมตร และ
ท าการตดัเช่นเดมิจนถงึ 10 มลิลเิมตรจะไดช้ิน้งานทดลองจ านวน 5 ชิ้น 
ซึง่ชิน้งานขนาดความหนา 15, 20 มลิลเิมตร จะท าการตดัเช่นเดยีวกนั
กบัความหนา 10 มลิลเิมตร ซึง่ชิน้งานความหนา 15 มลิลเิมตร จะปรบั
ค่า Thickness ในซอร์ฟแวร์ เริม่ต้นที่ 11 จนถึง15 มลิลิเมตร และ
ชิ้นงานความหนา 20 มลิลิเมตรจะปรบั Thickness ในซอร์ฟแวร์ 
เริม่ต้นที ่16 จนถงึ 20 มลิลเิมตร และใชท้ศิทางการตดัเหมอืนกนัทุก
สภาวะการทดลองดงัรปู ที ่3 

รปูที ่3 ลกัษณะทางเขา้ของการตดัชิน้งาน 

2.3 การวดัค่าความหยาบผิวรอยตดั 
การวดัค่าความหยาบผวิรอยตดัใช้เครื่อง Surface Roughness 

Instrument ชนิด Contact Stylus Profilometer ยี่ห้อ Mahr รุ่น 
MarSurf XR20 ใชป้ลายเขม็ขนาดเลก็สแกนลากไปบนผวิวสัดุ ลกัษณะ
การสปรงิขึน้ลงของปลายเขม็ เมือ่ลากผ่านผวิไม่เรยีบ จะถูกแปลงเป็น
สญัญาณไฟฟ้าผ่านระบบการวเิคราะหส์ญัญาณ แสดงเป็นแผนภาพและ
ค่าความหยาบผวิในหน่วยไมโครเมตร ดงัรปูที ่4 และแสดงการวดัความ
หยาบผวิรอยตดัของชิน้งานดงัรปูที ่5 

รปูที ่4 แสดงลกัษณะเครือ่งทดสอบความหยาบผวิ 

รปูที ่5  การวดัความหยาบผวิรอยตดัของชิน้งาน 

2.4 การวดัค่าความสูงคลื่นรอยตดั 
 การตดัวสัดุดว้ยน ้าแรงดนัสูงทีช่ ิ้นงานจะมผีลกระทบในเรื่องของ
การเกิดคลื่นรอยตัด เนื่องจากเจ็ทสตรีมของน ้ าที่ออกจากหัวตัดมี
แรงดนัมากกว่าภายนอก จงึส่งผลให้ชิ้นงานที่ตดัออกมาเกดิเกดิคลื่น
รอยตดั กลอ้งจุลทรรศน์ถ่ายภาพรอยตดัและวดัค่าความสูงคลื่นรอยตดั
ดว้ยใชโ้ปรแกรม Dino Capture 2.0 ดงัรปูที ่6 ต าแหน่งในการวดัความ
หยาบผิวแสดงดังรูปที่ 7 และลักษณะวัดค่าความสูงคลื่นรอยตัด       
ดงัรปูที ่8 

รปูที ่6 กลอ้งจุลทรรศน์ถ่ายภาพความสงูคลืน่รอยตดัและใชโ้ปรแกรม 
Dino Capture 2.0 

รปูที ่7 ต าแหน่งระยะการวดัความหยาบผวิ 
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รปูที ่8 ต าแหน่งระยะการวดัคลืน่รอยตดั 

3. วิเคราะหผ์ลการทดลอง
จากการทดลองตดัวสัดุ UHMWPE ด้วยเครื่องตัดวสัดุด้วยน ้า

แรงดันสูงโดยชิ้นงานที่ใช้ท าการทดลองมีขนาดความกว้าง 12 
มลิลเิมตร ยาว 30 มลิลเิมตร หนา 10  15 และ 20 มลิลเิมตร เมื่อ
ด าเนินการทดลองตัดวสัดุเสร็จ ข ัน้ตอนต่อไปเป็นการน าชิ้นงานที่
ทดลองตดัในแต่ละปจัจยั มาวดัและวเิคราะหค์่าความหยาบผวิ ความสูง
คลื่นรอยตัด  เก็บข้อมูลเวลาและปริมาณสารขดัที่ใช้ในการตัดมา
วเิคราะหแ์นวโน้มทีเ่กดิขึน้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

3.1 วิเคราะหค่์าความหยาบผิวรอยตดั 
จากการทดลองตดัชิ้นทดสอบขนาดความหนา 10 15 และ 20 

มลิลเิมตร พบว่าเมื่อปรบัค่าความหนาการตดัในซอฟต์แวร์ลดลง จาก
รปูที ่9  พบว่าค่าความหยาบผวิของชิ้นทดสอบขนาดความหนา 10 15 
และ 20 มลิลเิมตร มแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนั โดยเมือ่ท าการปรบั
ค่าความหนาการตดัในซอฟต์แวร์ลดลงครัง้ละ 1 มลิลเิมตร จากขนาด
ความหนาจรงิของชิน้ทดสอบ โดยการทดลองตดัชิน้ทดสอบขนาดความ
หนา 10 มลิลเิมตร ใชค้่าความหนาการตดัในซอฟต์แวร์ 8 มลิลเิมตรได้
ค่าความหยาบผวิมากทีสุ่ดอยู่ที่ 6.69 ไมโครเมตร อาจเกดิจากเวลาที่
น้อยลงนัน้ท าใหก้ารเดนิหวัตดัของเครือ่งตดัวสัดุแรงดนัน ้าสงูรวดเรว็ขึน้
จงึท าค่าความหยาบผิวนัน้มแีนวโน้มเพิ่มขึ้น และการทดลองตัดชิ้น
ทดสอบขนาดความหนา 20 มิลลิเมตร ใช้ค่าความหนาการตัดใน
ซอฟต์แวร์ 20 มิลลิเมตร ได้ค่าความหยาบผิวน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.61 
ไมโครเมตร อาจเกดิจากเวลาที่มากท าให้การเดนิหวัตดัของเครื่องตดั
วสัดุแรงดนัน ้าสูงมกีารตัดที่ช้าจึงท าให้ข้อมูลค่าความหยาบผิวนัน้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความหยาบผิวในแต่ละ
เงือ่นไข ระดบัคุณภาพผวินัน้ยงัมคีวามใกลเ้คยีงกัน ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการเลอืกใชค้่าความหนาการตดัในซอฟต์แวรต์ามความเหมาะสมกบั
คุณภาพผวิทีต่อ้งการ 

รปูที ่9 เปรยีบเทยีบค่าความหยาบผวิรอยตดัชิน้งานความหนา 
10 15 และ 20 มลิลเิมตร 

3.2 วิเคราะหค่์าความสูงคลื่นรอยตดั 
จากการทดลองพบว่าข้อมูลค่าความสูงคลื่นรอยตัดของชิ้น

ทดสอบขนาดความหนา 10 15 และ20 มลิลเิมตร มแีนวโน้มไปใน
ทศิทางเดยีวกนั โดยเมือ่ท าการปรบัค่าความหนาการตดัในซอฟต์แวร์
ลดลง จากรปูที ่10 พบว่าการทดลองตดัชิน้ทดสอบขนาดความหนา 10 
มลิลเิมตร ไม่เกดิความสูงคลื่นรอยตดัขึ้นทีบ่รเิวณผวิชิ้นทดสอบ การ
ทดลองตดัชิ้นทดสอบขนาดความหนา 15 มลิลเิมตร ใช้ค่าความหนา
การตดัในซอฟต์แวร์ 11 มลิลเิมตรไดค้่าความสูงคลื่นรอยตดัมากทีสุ่ด
อยู่ที่ 1.44 มลิลิเมตร อาจเกิดจากป้อนค่าความหนาของซอฟต์แวร์
น้อยลงและเวลาที่น้อยลงนัน้ท าให้การเดินหวัตัดของเครื่องตัดวสัดุ
แรงดันน ้ าสูงรวดเร็วขึ้นจึงท าค่าความสูงคลื่นรอยตัดนัน้มีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้ และการทดลองตดัชิน้ทดสอบขนาดความหนา 20 มลิลเิมตร ใช้
ค่าความหนาการตดัในซอฟต์แวร ์18 มลิลเิมตร ไดค้่าความสูงคลื่นรอย
ตดัน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.59 มลิลเิมตร อาจเกดิจากป้อนค่าความหนาของ
ซอฟต์แวรน้์อยลงและเวลาทีม่ากท าใหก้ารเดนิหวัตดัของเครื่องตดัวสัดุ
แรงดนัน ้าสูงมกีารตดัที่ช้าจงึท าให้ขอ้มูลค่าความสูงคลื่นรอยตดันัน้มี
แนวโน้มลดลง จากการวเิคราะห์ขอ้มลูค่าความสูงคลื่นรอยตดัในแต่ละ
เงือ่นไข ระดบัคุณภาพผวินัน้ยงัมคีวามใกลเ้คยีงกนั ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการเลอืกใชค้่าความหนาการตดัในซอฟต์แวรต์ามความเหมาะสมกบั
คุณภาพผวิทีต่อ้งการ 

รปูที ่10 เปรยีบเทยีบค่าความสงูคลืน่รอยตดัชิน้งานความหนา 10 15 
และ 20 มลิลเิมตร 
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3.3 วิเคราะหเ์วลาท่ีใช้ในการตดัช้ินงาน 
     จากรูปที่ 11 พบว่าเวลาที่ใชใ้นการตดัชิ้นทดสอบขนาดความ

หนา 10, 15 และ 20 มลิลเิมตร มแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนั โดย
เมือ่ท าการปรบัค่าความหนาการตดัในซอฟต์แวรล์ดลง จากขนาดความ
หนาจรงิของชิน้ทดสอบ ท าใหเ้วลานัน้ลดลงตามล าดบั โดยการทดลอง
ตดัชิน้ทดสอบขนาดความหนา 10 มลิลเิมตร ใชค้่าความหนาการตดัใน
ซอฟต์แวร ์10 มลิลเิมตร ไดเ้วลามากทีสุ่ดอยู่ที ่0.12 นาท ีอาจเกดิจาก
เวลาที่น้อยลงนัน้ท าให้การเดินหวัตดัของเครื่องตดัวสัดุแรงดนัน ้าสูง
รวดเรว็ขึน้จงึท าค่าความหยาบผวินัน้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ และการทดลอง
ตดัชิน้ทดสอบขนาดความหนา 20 มลิลเิมตร ใช้ค่าความหนาการตดัใน
ซอฟต์แวร ์20 มลิลเิมตร ไดค้่าเวลาน้อยทีสุ่ดอยู่ที ่0.186 นาท ีอาจเกดิ
จากเวลาทีม่ากท าใหก้ารเดนิหวัตดัของเครือ่งตดัวสัดุแรงดนัน ้าสูงมกีาร
ตดัที่ช้าจึงท าให้ขอ้มูลค่าความหยาบผวินัน้มแีนวโน้มลดลง จากการ
วเิคราะหข์อ้มลูค่าความหยาบผวิในแต่ละเงือ่นไข ระดบัคุณภาพผวินัน้
ยงัมคีวามใกล้เคยีงกนั ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเลอืกใช้ค่าความหนา
การตดัในซอฟต์แวรต์ามความเหมาะสมกบัคุณภาพผวิทีต่อ้งการ 

รปูที ่11 เปรยีบเทยีบเวลาในการตดัชิน้งานความหนา 10 15 และ  
20 มลิลเิมตร  

3.3 วิเคราะหป์ริมาณสารขดัท่ีใช้ในการตดัช้ินงาน 
จากรปูที ่12 พบว่าปรมิาณสารขดัทีต่ดัชิ้นทดสอบขนาดความ

หนา 10, 15 และ 20 มลิลเิมตร มแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนั โดย
เมือ่ท าการปรบัค่าความหนาการตดัในซอฟต์แวรล์ดลง จากขนาดความ
หนาจรงิของชิน้ทดสอบ โดยการทดลองตดัชิ้นทดสอบขนาดความหนา 
10 มลิลเิมตร ใช้ค่าความหนาการตดัในซอฟต์แวร์ 10 มลิลิเมตร ได้
ปริมาณสารขดัมากที่สุดอยู่ที่ 0.08 กิโลกรมั และการทดลองตัดชิ้น
ทดสอบขนาดความหนา 20 มิลลิเมตร ใช้ค่าความหนาการตัดใน
ซอฟต์แวร์ 16 มิลลิเมตร ได้ปริมาณสารขัดน้อยที่สุดอยู่ที่ 0.05 
กิโลกรมั จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสารขดัน้อยลงเมื่อป้อนค่า
ความหนาการตดัในซอฟต์แวรล์ดลงตามล าดบั ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการ
เลอืกใชค้่าความหนาการตดัในซอฟต์แวรต์ามความเหมาะสมกบัการลด
ตน้ทุน 

รปูที ่12 เปรยีบเทยีบปรมิาณสารขดัในการตดัชิน้งานความหนา  10 15 
และ 20 มลิลเิมตร 

4. สรปุผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่าเมื่อปรบัลดค่าความหนาชิ้นงานทดสอบใน

ซอฟต์แวร์ลดลงส่งผลให้ค่าความหยาบผวิมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นเล็กน้อย 
และค่าของคลื่นรอยตดัมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นเล็กน้อยเช่นกนัที่ความหนา 
15 และ 20 มลิลเิมตร โดยขนาดความหนา10 มลิลเิมตร ไม่เกดิความ
สงูคลืน่รอยตดั  และการปรบัลดค่าความหนาชิน้งานทดสอบยงัส่งผลต่อ
เวลาและปรมิาณสารขดัที่ใช้ในการตัด ซึ่งมแีนวโน้มลดลงในทศิทาง
เดยีวกนัทัง้ 3 ขนาดความหนาของชิน้งานทดสอบ 

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันี้ได้รบัการสนับสนุนจากสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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การศึกษาพารามิเตอรก์ารกลึงท่ีมีผลต่อความขรขุระผิวไม้ขนุนโดยการออกแบบการทดลอง 
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บทคดัย่อ 
จุดประสงคข์องงานวจิยันี้เพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัทีม่ผีลต่อความขรุขระผวิในการกลงึปอกไมข้นุนโดยใชม้ดีกลงึคารไ์บด ์ปัจจยัทีใ่ช้

ในการทดลองคอื ความเรว็รอบ อตัราป้อน และความลกึในการตดั ซึ่งในการทดลองครัง้นี้ใชไ้มข้นุน ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 50.8 มลิลเิมตร โดย
ก าหนดขอบเขตการทดลองใหม้คีวามเรว็รอบ 540 - 1,200 รอบต่อนาท ีอตัราป้อน 0.12 – 0.5 มลิลเิมตรต่อรอบ และความลกึในการกลงึ 0.4 - 0.8 
มลิลเิมตร จากการทดลองพบว่า ปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อความขรุขระผวิคอื ความเรว็รอบ อตัราป้อน และความลกึในการกลงึ โดยมแีนวโ น้มว่า ค่า
ความขรุขระผวิจะลดลงเมื่อใช้อตัราป้อนต ่าลง และการเพิม่ความเรว็รอบใหสู้งขึน้ และเมื่อทดสอบเปรยีบเทยีบค่าความขรุขระผวิที่ได้จากสมการ
พยากรณ์กบัค่าทีไ่ดจ้ากการทดลอง พบว่า ค่าเปอรเ์ซน็ต์ค่าความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลีย่ของสมการความขรุขระผวิเท่ากบั 4.443 % ซึง่น้อยกว่า
ค่าความคลาดเคลื่อนทีก่ าหนดไวแ้ละค่าอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได้ 
ค าส าคญั:  ไมข้นุน  ความขรุขระผวิ  การออกแบบการทดลอง

Abstract 
This research aims to study the influence of factors affecting surface roughness in turning process of jackfruit woods with 

carbide cutting tool. The workpieces are jackfruit woods with 50.8 millimeters in diameter. Factors used in the experiment are speed (540-
1200 RPM), feed rate (0.12-0.5 mm/rev) and depth of cut (0.4-0.8 mm). The result show that factors affecting the surface roughness are 
speed, feed rate and depth of cut with tending to the reduction of surface roughness when decrease in the feed rate and the speed 
increase. From  validation experiments to compare the predicted values with experiment values. It show that the mean absolute percentage 
error of regression was 4.443 percent which is less than the tolerance specified and acceptable. 
Keywords:  Jackfruit wood,  Surface roughness, Design of experiment  
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1. บทน า
ปัจจุบันอุตสาหกรรมไม้เป็นอุตสาหกรรมมีความส าคัญต่อการ

พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยทัง้ในด้านการตลาด การผลติ การจ้าง
งาน การพฒันาเทคโนโลย ีและมกีารเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอื่นอกีหลาย
ประเภท  ในปี 2561 ประเทศไทยสามารถท ารายได้จากการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์ไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 15,605.6  
ล้านบาท  [1] โดยไม้ที่น ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต
ผลติภณัฑ์ต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ ไมย้างพารา ไมยู้คาลปิตสั ไม้
สกั และไมข้นุนเป็นตน้ 
 ไม้ขนุน (Jackfruit) จดัเป็นไม้เนื้ออ่อน และมรีาคาถูก จ าเป็นต้อง
น ามาผ่านกรรมวธิอีดัน ้ายากนัปลวกและอบแหง้ จงึจะสามารถน ามาใช้
งานได้ดี ส่วนใหญ่จึงนิยมน าไม้มาท าเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์  
เนื่องจากเป็นไม้เนื้ออ่อน สามารถกลึง ไส ตดั ตกแต่งได้ง่าย [2] ซึ่ง
โดยทัว่ไปแล้วซึ่งโดยทัว่ไปแล้วในกระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์จากไม้
ต้องผ่านกระบวนการตดั ไสเรยีบและกลึง เป็นต้น  เนื่องจากเนื้อไม้
ขนุนนัน้อาจมเีสี้ยน ขุย ในบางต าแหน่ง ท าใหเ้สยีเวลาในการปรบัแต่ง
ชิ้นงานและอาจส่งผลใหข้นาดชิ้นงานมกีารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัญหา
ดงักล่าวอาจจะเกดิจากตวัแปรหลายประเภท เช่น วสัดุคมตดั ความเรว็
ตดั อตัราป้อน ความลกึในการตดัและการเดนิป้อนมดี [3]   
 จากการส ารวจงานวจิยัที่ได้ท าการศกึษาเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ
กลงึไมต้่างๆ เช่น สมชาย และคณะ [4] ได้ท าการศกึษาอทิธพิลของตวั
แปรหลกัต่อสภาวะของพื้นผวิที่ผ่านการตดัในการกลงึไมย้างพาราโดย
ใบมดีเหลก็กล้าไฮสปีด พบว่า ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อพืน้ผวิการกลงึคอื 
มุมเงยของมีดกลึง อัตราการเดินใบมดี และปัจจัยร่วมของทัง้มุมเงย 
และอตัราการเดินใบมดี หลงัจากนัน้ สุธีร์ [5] ได้ท าการศึกษาสภาวะ
การตัดที่เหมาะสมในการกลึงไม้ยางพาราด้วยใบมีดเซรามิค จาก
ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความขรุขระพืน้ผวิไมย้างพาราอยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัได้ และความคลาดเคลื่อนของขนาดมคี่าน้อย โดยค่าที่
เหมาะสมคือ ความเร็วตัด 534 เมตรต่อนาที และอัตราป้อน 0.6 
มลิลิเมตรต่อรอบ ต่อมาสุรสทิธิ ์และคณะ[6]ได้ศึกษาอิทธิพลตัวแปร
หลกัที่มผีลต่อความขรุขระ ผวิในการกลึงไม้มะพร้าวด้วยมดีคาร์ไบด์ 
พบว่า ตวัแปรที่ส่งผลความขรุขระผวิ คอื อตัราป้อนและความเรว็ตดั 
โดยมีแนวโน้มว่าค่าความขรุขระผิวลดลง เมื่อใช้อัตราป้อนต ่า แต่
ความเรว็ตดัเพิม่ขึน้ หลงัจากนัน้ S. Rawangwong et al. [7] ได้ศกึษา
สภาวะที่ เหมาะสมในการกลึงไม้ปาล์มน ้ามนัด้วยมดีคาร์ไบด์ พบว่า 
ปัจจยัมผีลกระทบต่อความขรุขระผวิ คอื อตัราป้อน และความเรว็ตดั 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรพงค์ และคณะ [8] ในการศึกษา
สภาวะทีเ่หมาะสมในการกลงึไมส้ะเดาทีม่ผีลต่อความขรุขระผวิและการ
สกึหรอของเครื่องมอืตดัโดยใชม้ดีคารไ์บดพ์บว่า เมื่อใชอ้ตัราป้อนต ่าลง 
และใชค้วามเรว็ตดัเพิม่ขึน้ส่งผลใหค้่าความขรุขระผวิลดลง 
   ดงันัน้งานวจิยันี้จงึศกึษาอทิธพิลของตวัแปรในการกลงึปอกผวิไม้
ขนุนที่ส่งผลกระทบต่อค่าความขรุขระผวิ  รวมถึงศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างความขรุขระผวิและตวัแปรในการกลงึปอกไมข้นุน โดยมุ่งเน้น
ศกึษาตวัแปรหลกัที่เกี่ยวขอ้ง คอื ความเรว็ตดั อตัราป้อนและความลกึ

ในการตดั  เพื่อเป็นประโยชน์กบัอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่อง
เรอืนต่างๆ เกี่ยวกบัไม้  ในการประหยดัเวลาในกระบวนการผลติและ
ปรบัแต่งชิ้นงาน ลดต้นทุนในการผลติและได้ผลติภณัฑ์ที่คุณภาพมาก
ยิง่ขึน้ 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั
1) เพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัต่างๆที่มผีลต่อความขรุขระผวิของ

ไมข้นุน ในการกลงึปอกผวิไมข้นุนดว้ยใบมดีคารไ์บด์ 
2) เพื่อทราบความสมัพนัธร์ะหว่างความขรุขระผวิกบัตวัแปรในการ

กลงึไมข้นุนดว้ยใบมดีคารไ์บด ์

3. อปุกรณ์และวิธีวิจยั
3.1 วสัดใุนการทดลอง 
 วสัดุที่ใช้ในการทดลองเป็นไม้ขนุนที่มีความชื้นในเนื้อไม้ 11-13 
เปอร์เซ็นต์ ที่มคีวามยาว 150 มลิลเิมตร และมเีสน้ผ่านศูนย์กลาง 50.8 
มลิลเิมตร ดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 ชิน้งานไมข้นุนทีใ่ชใ้นการทดลอง 

3.2 เครื่องมือในการทดลอง 
1) การกลงึขึน้รูปไมข้นุนในการวจิยันี้ใช้เครื่องกลงึ ยีห่อ้ Harrison

รุ่น M300 ความเร็วรอบสูงสุด 2,500 รอบต่อนาที อตัราป้อนสูงสุด 1 
มลิลเิมตรต่อรอบ 

2) เม็ดมีดที่ ใช้ในการกลึง คือ เม็ดมีดคาร์ไบด์  รหัส DCGT
11T308FN - 27  H10T เครื่ องหมายทางการค้า  CERA TIZIT มี
ความเร็วตัดอยู่ในช่วง 80-180 เมตรต่อนาที อัตราป้อนอยู่ในช่วง  
0.1-0.75 มิลลิเมตรต่อรอบ และความลึกในการตัดอยู่ในช่วง 1-10 
มลิลเิมตร 

3) เครื่อง Surface Roughness Tester ยีห่อ้ Mitutoyo รุ่น SJ-210
ผลติจากประเทศญี่ปุ่ น ใช้ในการทดสอบวดัค่าความขรุขระผวิเฉลี่ยเลข
คณิต (Roughness average : Ra) ซึง่เป็นค่าทีน่ิยมใชม้ากทีสุ่ด มหีน่วย
วดัเป็น ไมโครเมตร (µm) โดยก าหนดระยะ Cut off length (λc) เท่ากบั
0.8 มลิลเิมตร และ Measuring range เท่ากบั 17.5 มลิลเิมตร 
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3.2 การออกแบบการทดลอง 
 ในงานวจิยันี้ไดท้ าการกลงึปอกผวิไมข้นุน ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 
50.8 มลิลเิมตร ความยาว 150 มลิลเิมตร  โดยกลงึใหไ้ดค้วามยาว 100 
มลิลเิมตร ตามแนวยาวของของชิ้นงาน  ทัง้นี้งานวจิยัใช้การออกแบบ
การทดลองแบบ General Factorial Design โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการ
ทดลอง ประกอบด้วย ความเรว็รอบ  อตัราป้อนและความลกึในการตดั 
การก าหนดระดบัของปัจจยัในการทดลองจะพจิารณาจากการทดลอง
เบื้องต้น งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง และข้อจ ากดัของเครื่องจกัรที่ใช้ในการ
ทดลอง โดยท าการแบ่งระดบัของปัจจยัในการทดลองออกเป็น 3 ระดบั 
ดงัตารางที่ 1 การทดลองประกอบด้วยสภาวะการทดลองจ านวน 27 
สภาวะ แต่ละสภาวะการทดลองมีการทดลองซ ้า 7 ครัง้ โดยการสุ่ม
ล าดบั ท าใหง้านวจิยันี้ใชจ้ านวนตวัอย่างทัง้หมด 189 ชิน้ จากนัน้น าผล
การทดลองมาวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เริม่จากการวเิคราะห์ลกัษณะ
ของข้อมูลว่าตรงตามสมมติฐานของการวเิคราะห์ความแปรปรวน จงึ
สามารถวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของผลการทดลอง โดยใช้
โปรแกรม Minitab รุ่น 16 จากนัน้น าขอ้มูลไปสรา้งสมการพยากรณ์ค่า
ความขรุขระผวิ และตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัแบบสมการถดถอย 
โดยการเปรยีบเทยีบค่าความขรุขระผวิทีไ่ดจ้ากสมการพยากรณ์และผล
จากการวดัค่าจรงิ 

ตารางที ่1 ค่าพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการทดลอง 
Factor Low Medium High 

Speed (rpm) 540 800 1,200 
Feed Rate 
(mm/rev) 

0.12 0.3 0.5 

Depth of Cut (mm) 0.4 0.6 0.8 

3.3 วิธีการวดัความขรขุระผิว 
วธิวีดัความขรุขระผวิ ใชใ้ชเ้ครื่องวดัความขรุขระผวิ ยีห่อ้ มติูโตโย 

รุ่น SJ 210 ท าการวดัความขรุขระผวิของชิ้นงานที่ผ่านการกลงึปอกใน
ทศิทางขนานกบัทศิทางการกลึงปอก ต าแหน่งการวดัห่างจากหน้าตดั
ของชิ้นงาน 10 มลิลเิมตรดงัรูปที่ 2 โดยแต่ละชิ้นงานจะวดั 3 ต าแหน่ง 
โดยแต่ละจุดห่างกนั 120 องศา เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยค่าที่วดัได้ คอื ค่า
ความขรุขระผวิเฉลี่ยเลขคณิต (Ra) เนื่องจากเป็นค่าที่ใชก้นักวา้งขวาง
ในงานอุตสาหกรรม การวดัค่าเพื่อเก็บขอ้มูลจะท าการวดัทนัทเีมื่อกลงึ
ปอกผวิชิน้งานเสรจ็เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของขอ้มลู 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล
4.1 การตรวจสอบลกัษณะของข้อมูล 
 เป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดลอง
ว่ามคีวามถูกตอ้งและเหมาะสม สามารถน าไปวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ได้ จากรูปที่ 3 เมื่อพจิารณากราฟ Normal Probability Plot พบว่าไม่มี
ค่าที่ผดิปกตเิกดิขึน้ในกราฟตลอดจนการกระจายของค่าส่วนตกค้างมี
ลกัษณะเป็นเสน้ตรง ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าขอ้มูลมกีารแจกแจงเป็น

แบบปกต ิ ส าหรบัการตรวจสอบความเสถยีรของความแปรปรวน เป็น
การตรวจสอบว่าข้อมูลแต่ละทรีตเมนต์มีความผันแปรรอบค่าศูนย์
หรอืไม่ โดยพจิารณาส่วนตกค้างกบัค่าที่ถูกฟิต (Fitted Values) จาก
กราฟ Residuals Versus the Fitted Values จะเหน็ไดว้่าค่าส่วนตกคา้ง
มีการกระจายตัวที่ไร้รูปแบบและค่าส่วนตกค้างมีการกระจายตัว
สม ่าเสมอ ดงันัน้สรุปไดว้่าขอ้มลูมคีวามเสถยีรภาพของความแปรปรวน 
และการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูลพิจารณาจากกราฟ 
Residuals Versus the Order of the Data เป็นการพล็อตส่วนตกค้าง
กับล าดับการทดลอง พบว่าค่าส่วนตกค้างมีการกระจายตัวที่ไม่มี
รูปแบบใดๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กับล าดับการทดลองที่รูปแบบที่เป็น
แนวโน้มและรปูแบบทีเ่ป็นวฏัจกัร ดงันัน้สรุปไดว้่ามคีวามเป็นอสิระของ
ข้อมูลนัน่ คอื ข้อมูลจากการทดลองเก็บมาอย่างสุ่ม จากการประเมนิ
คุณสมบัติทัง้ 3 ประการของข้อมูล พบว่า ข้อมูลมีคุณสมบัติทัง้ 3 
ประการ คอื มคีวามเป็นปกตขิองข้อมูล มคีวามเสถยีรภาพของขอ้มูล 
และมคีวามเป็นอสิระของขอ้มูล จงึสรุปได้ว่าขอ้มูลในการทดลองชุดนี้มี
ความถูกต้องและเหมาะสม สามารถน าไปวเิคราะห์ความแปรปรวนได้ 
[9-11] 

รปูที ่ 2  วธิกีารวดัค่าความขรุขระผวิ 

รปูที ่ 3  การตรวจสอบลกัษณะขอ้มลูความขรุขระผวิ 

4.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความขรขุระผิว 
 การศกึษาปัจจยักระบวนการกลึงที่มผีลต่อความขรุขระผวิไม้ขนุน 
จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนแสดงดงัตารางที่ 2 พบว่าค่า R2 มี
ค่าเท่ากบั 97.89 เปอรเ์ซน็ต์ หมายความว่า ค่าความขรุขระผวิมอีทิธพิล
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จากปัจจยัควบคุมในการทดลอง ได้แก่ ความเรว็รอบ  อตัราป้อน และ
ความลกึในการตดั 97.89 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลอือกี 2.11 เปอร์เซ็นต์ 
มีอิทธิพลจากตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้  ดังนัน้จะได้ว่า ความ
แปรปรวนของขอ้มลูวดัความขรุขระผวิ ส่วนใหญ่สามารถอธบิายไดด้ว้ย
อตัราป้อน ความเรว็รอบ และความลกึในการตดั 
 การวเิคราะห์ความแปรปรวน ก าหนดระดบัการทดสอบหรอืระดบั
นัยส าคญั 5% หรอื 0.05 จงึใชค้่า p-value ในการตดัสนิใจ เนื่องจาก ค่า 
p-value คอืโอกาสที่น้อยที่สุดที่จะสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก ผล
การวเิคราะหแ์สดงดงัตารางที ่2 พบว่า ปัจจยัก าลงัหนึ่งทีส่่งผลต่อความ
ขรุขระผวิไมข้นุน คอื อตัราป้อน ความลกึในการตดั และความเรว็รอบ 
เนื่องจากมคี่า p-value น้อยกว่า 0.05  
 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบของปัจจยัก าลงัหนึ่งต่อความขรุขระผวิ
ไมข้นุน จากรูปที่ 4 เมื่อพจิารณาอทิธพิลจากอตัราป้อน  พบว่า ความ
ขรุขระผิวมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราป้อนจาก 0.12 เป็น 0.5 
มลิลเิมตรต่อรอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัสุรสทิธิ ์และคณะ[6] และเมื่อพจิารณา
อิทธิพลความลึกในการตัดพบว่าเมื่อเพิม่ความลึกในการตดัจาก 0.4 
มิลลิเมตร มาเป็น 0.6 มิลลิเมตร ค่าความขรุขระผิวจะลดลดแต่เมื่อ
ความลกึในการตดัเพิม่ขึน้จาก 0.6 มลิลเิมตรขึน้ไปค่าความขรุขระผวิจะ
มคี่าเพิม่ขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากความลกึในการตดัที่มากขึ้นส่งผลใหแ้รงตดั
เพิม่มากขึ้นส่งผลให้ความขรุขระของผวิชิ้นงานเพิม่ขึ้น และพจิารณา
ผลกระทบของปัจจยัความเร็วรอบ พบว่า เมื่อเพิม่ความเร็วรอบจาก 
540 เป็น 1,200 รอบต่อนาท ีค่าความขรุขระผวิจะลดลง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย วรพงค์ และคณะ [8] นอกจากนี้ย ังพบว่าอันตรกิริยา
ระหว่างปัจจยัความเรว็รอบกบัอตัราป้อน  ความเรว็รอบกบัความลกึใน
การตดั และอตัราป้อนกบัความลกึในการตดัส่งผลต่อค่าความขรุขระผวิ
อย่างมนีัยส าคญัด้วยเช่นกนั ดงัรูปที่ 5 เป็นกราฟที่แสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างแต่ละปัจจยั พบว่า เมื่อปัจจยัทัง้ 3 มกีารเปลีย่นแปลงระดบัของ
ปัจจัยจะส่งผลต่อค่าความขรุขระผิวอย่างชดัเจน โดยมีแนวโน้มว่าที่
อัตราป้อน 0.12 มิลลิเมตรต่อรอบ ความเร็วรอบ 1,200 รอบต่อนาที 
และความลกึในการตดั 0.6 มลิลเิมตร ใหค้่าความขรุขระผวิต ่าสุด  

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนของค่าความขรุขระผวิใน
การทดลอง 

Source DF Adj SS Adj MS F P 

Speed 2 5.5973 2.7986 123.29 0.000 

Feed Rate 2 148.6891 74.3445 3275.26 0.000 

Depth of Cut 2 2.7786 1.3893 61.21 0.000 

Speed * Feed Rate 4 2.3401 0.5850 25.77 0.000 

Speed * Depth of Cut 4 3.1629 0.7907 34.84 0.000 
Feed Rate * Depth of 
Cut 

4 3.3065 0.8266 36.42 0.000 

Speed * Feed Rate * 
Depth of Cut 

8 4.6628 0.5828 25.68 0.000 

Error 162 3.6772 0.0227 
Total 188 

S = 0.150661  R-Sq = 97.89%  R-Sq(adj) = 97.55% 

รปูที ่ 4  ผลกระทบของปัจจยัก าลงัหนึ่งต่อความขรุขระผวิ 

รปูที ่ 5  ผลกระทบของอตัรกริยิาตอ่ความขรุขระผวิ 

4.3 การวิเคราะห์การถดถอยของค่าความขรขุระผิว 
 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นการหา
ความสมัพนัธข์องปัจจยัอตัราป้อน ความเรว็รอบ และความลกึในการตดั 
เพื่อเป็นการพยากรณ์ความขรุขระผวิ จะได้สมการพยากรณ์ค่าความ
ขรุขระผวิชิน้งานไมข้นุน ดงัสมการที ่(1) 

 Ra = 10.2024 - 0.005865 Speed - 9.003 Feed Rate – 10.13 
Depth of Cut + 0.002247 Speed*Depth of Cut + 4.513 Feed 
Rate*Depth of Cut + 0.000002 Speed2 + 18.66 Feed Rate2 + 5.36 
Depth of Cut2                                            (1) 

โดยที ่ 
Speed      คอื ความเรว็รอบ (อยู่ในช่วง 540 – 1,200 รอบต่อนาท)ี 
Feed Rate    คอื อตัราป้อน (อยู่ในชว่ง 0.12 – 0.5 มลิลเิมตรต่อรอบ) 
Depth of Cut คอื ความลกึในการตดั (อยู่ในช่วง 0.4 – 0.8 มลิลเิมตร) 

4.4 การทดลองเพื่อยืนยนัผล 
 การทดสอบความแม่นย าของสมการพยากรณ์ความขรุขระผวิ โดย
ท าทดลองกลงึชิน้งานในสภาวะการทดลองทีก่ าหนด 15 สภาวะการตดั
ใหม่ แล้วน าผลที่ได้จากการพยากรณ์มาเปรยีบเทียบค่าจริงที่ได้จาก
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การทดลอง พบว่า ค่าความผดิพลาดที่ได้มคี่าเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง อยู่
ระหว่าง 1.472 ถงึ 6.543 เปอรเ์ซน็ต์ แสดงดงัตารางที ่3  

ตารางที ่3 ผลการทดสอบความแม่นย าของสมการพยากรณ์ 

No 
Speed 
(rpm) 

Feed Rate 
(mm/rev) 

Depth 
of Cut 
(mm) 

ค่าความขรขุระผิว 
%ส่วน
ต่าง 

สมการ
พยากรณ์ 

การ
ทดลอง 

1 1200 0.16 0.46 3.128 2.983 4.638 
2 540 0.2 0.52 3.846 3.461 4.800 
3 800 0.4 0.7 4.232 4.421 4.464 
4 540 0.4 0.62 4.654 5.717 3.642 
5 1200 0.2 0.8 3.195 4.266 4.953 
6 540 0.16 0.74 3.526 3.632 2.992 
7 1200 0.2 0.54 3.026 4.896 5.176 
8 1200 0.25 0.48 3.168 4.093 2.908 
9 800 0.25 0.6 3.313 3.953 4.238 
10 540 0.4 0.44 4.911 4.600 6.336 
11 1200 0.4 0.5 3.954 3.896 1.472 
12 1200 0.2 0.58 3.005 4.972 5.560 
13 540 0.16 0.48 3.957 3.365 6.543 
14 800 0.25 0.76 3.326 4.454 3.840 
15 540 0.2 0.72 3.572 3.554 5.083 

 เมื่อค านวณค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ย (Mean 
Absolute Percentage Error; MAPE) เท่ากับ 4.443 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
น้อยกว่าความคลาดเคลื่อนที่ก าหนดไว ้และค่าอยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรบัได้
สรุปได้ว่าสมการพยากรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมีความแม่นย าสามารถ
น ามาใชใ้นการท านายความขรุขระผวิได ้

5. สรปุ
 การศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์กระบวนการกลึงที่มผีลต่อ
ความขรุขระผวิไมข้นุน ผลการศกึษา พบว่า  

1) ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความขรุขระผวิในการกลึงปอกไมข้นุน คอื
อตัราป้อน ความเรว็รอบและความลกึในการตดั โดยมแีนวโน้มว่าการใช้
อตัราป้อนต ่าลง และการเพิม่ความเรว็รอบใหสู้งขึน้มผีลท าใหค้่าความ
ขรุขระผวิลดลง เนื่องจากการเดนิป้อนช้าและความเรว็รอบสูงส่งผลให้
ปรมิาณเศษตดัไม่หนาและมกีารตดัเฉือนซ ้าๆ ตรงบรเิวณพื้นผวิเดิม
นอกจากนี้เมื่อความลกึในการตดัเพิม่ขึน้จาก 0.6 มลิลเิมตร ท าใหแ้รง
ในการตดัเพิม่ขึ้นส่งผลให้ค่าความขรุขระผวิชิ้นงานมคี่าเพิม่ขึ้น และ
ระดบัปัจจยัที่เหมาะสมที่ท าใหค้วามขรุขระผวิต ่าสุด คอื ความเรว็รอบ 
1,200 รอบต่อนาทแีละอตัราป้อนที่ 0.12 มลิลเิมตรต่อรอบ ความลกึใน
การตดั 0.6 มลิลเิมตร 

2) จากการทดลองได้สมการถดถอยที่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรอสิระ คอื ความเรว็รอบ อตัราป้อน ความลกึในการตดั และตวั

แปรตาม คือ ค่าความขรุขระผิว ดังนี้    Ra = 10.2024 - 0.005865 
Speed - 9.003 Feed Rate - 10.13 Depth of Cut + 0.002247 
Speed*Depth of Cut + 4.513 Feed Rate*Depth of Cut + 0.000002 
Speed2 + 18.66 Feed Rate2 + 5.36 Depth of Cut2 

3. การทดลองยนืยนัผลสมการถดถอย พบว่ามคี่าเปอร์เซ็นต์ของ
ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ย เท่ากบั 4.443 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งอยู่ใน
เกณฑท์ีย่อมรบัได ้
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บทคดัย่อ 
         ความเสีย่งจากมลัแวรแ์รนซมัแวรท์ี่มกัคุกคามโจมตรีะบบสารสนเทศในองค์กรผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตนัน้เมื่อเกดิขึน้ย่อมส่งผลท าให้

เวบ็ไซต์การบรกิารและฐานขอ้มลูในองค์กรเสยีหายกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกจิอนัประเมนิค่าไม่ได้ วธิกีารหนึ่งของการจดัการความเสีย่งคอื
การมรีะบบส ารองขอ้มลูอนัช่วยจะลดความเสยีหายลงได ้งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบซอฟต์แวรป์ระยุกต์ส าหรบัส ารองขอ้มลูเวบ็ไซต์
การบรกิารและฐานขอ้มูลขององค์กร ซึ่งการศกึษาวจิยันี้ได้น าหลกัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ เพื่อการจดัเก็บขอ้มูลที่มอียู่ใหเ้ป็น
ระบบในการเรยีกใช้ขอ้มูลอย่างรวดเรว็ในเวลาที่ต้องการด าเนินงานส ารองและกู้คนืข้อมูล โดยงานวจิยันี้จ านวนมเีครื่องเซิร์ฟเวอร์ทัง้หมด   26 
เครื่อง จ านวนข้อมูลที่ส ารองรวม 837 GB ใช้วิธีพฒันาส ารองข้อมูลด้วยวธิีการเขียนโปรแกรมค าสัง่ DOS ทางคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบตัิการ 
Windows ท าเป็น Script และตัง้ Task Scheduler ให้โปรแกรมท างาน จากผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถใช้ได้งานได้จรงิ โดยพจิารณาจาก
จ านวนขอ้มูลที่ส ารองนัน้ครบ 837 GB มปีระสทิธภิาพการส ารองขอ้มูลถูกต้อง 100% และผลเปรยีบเทยีบต้นทุนพบว่าการพฒันาระบบเองนัน้ ทัง้
ระบบมตีน้ทุน 18,090 บาท ถูกว่าตน้ทุนค่าแรงใชพ้นักงานด าเนินงานดว้ยวธิคีดัลอกส ารองขอ้มลู 17.47% และถูกกว่าการใชบ้รกิารส ารองขอ้มลูจาก
ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 32.67% จากผลการศกึษานี้ชีใ้หเ้หน็ว่าการพฒันาระบบดงักล่าวสามารถใชไ้ด้และเป็นการจดัการลดความเสีย่งที่ขอ้มูลอาจสญู
หายได ้รวมทัง้ยงัประหยดัตน้ทุนมากสุดเมื่อเทยีบกบัการใชแ้นวทางอื่น 
ค าส าคญั:  การจดัการความเสีย่ง การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ การส ารองขอ้มลู ค าสัง่ DOS

Abstract 
The risk of ransomware, which often threatens to attack corporate information systems by the Internet, will result in damage 

to corporate website service and database directly affect the business operation is priceless. One of the methods of risk management is 
to have a backup data system that can help reduce damage. This research aims to develop application software systems for backup 
website services and database of organization. This research has applied principles of information technology management. To 
systematically store existing data for quick retrieval when required to perform backup and recovery tasks. From this research, there were 
26 servers in total, and the total number of backups was 837 GB. The backup was developed by programming DOS commands on 
windows computer and made a script and set up a task scheduler to run the program. According to the study results, it was found that 
The system can be used for real purposes. Considering the number of backups of 837 GB, the backup performance is 100% correct and 
the cost comparison is found total system has cost 18,090 baht, cheaper than labor cost of staff operated by copy backup method 17.47% 
and 32.67% cheaper than using external backup service.The development of such a system is practical and manages to reduce the risk 
of data loss as well as the greatest cost savings compared to using other approaches. 
Keywords:  Risk management Management Information System Data Backup DOS Command 
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1. บทน า
ปัจจุบนัภยัคุกคามทางอนิเตอรเ์น็ต มมีากขึน้ในช่วง 4-5 ปีทีผ่่านมา

พบเหน็ได้มากคอื การโจมตขีองผูไ้ม่หวงัดดี้วยการปล่อยไวรสั (Virus) 
หรอืแรนซมัแวร ์(Ramsomware) เพื่อลอ็คขอ้มลูและเรยีกค่าไถ่เป็นเงนิ
นัน้ ท าให้ระบบงานต่างๆไม่สามารถเข้าถึงระบบข้อมูลได้ ส่งผลต่อ
ระบบสารสนเทศเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจ เนื่องจากเป็น
ส่วนสนับสนุนและการจดัการงานต่างๆครอบคลุมตัง้แต่งานบุคคล งาน
เอกสาร งานบญัช ีงานการตลาด งานดา้นเทคนิค งานวเิคราะหผ์ล และ
ขอ้มลูต่างๆ ลว้นอยู่บนระบบสารสนเทศ ใชง้านผ่านเวบ็ไซต์การบรกิาร
และฐานข้อมูลขององค์กรนัน้ๆ เป็นเหตุให้เกิดการล่มของระบบงาน 
ส่งผลเสยีต่อการด าเนินธุรกจิ ดงัเช่นทีเ่หน็ขา่วเป็นอย่างมากในปัจจุบนั 
โดยจากข้อมูลสถิติประเทศที่ถูกแรมซัมแวร์ (Ramsomware) โจมตี
องคก์รต่างๆนัน้ จากขอ้มลูในปี 2560 ไทยอยู่อนัดบั 8 ของโลก [1] และ 
ในอาเซียนจากข้อมูลสถิตใินปี 2563 ไทยอยู่อนัดบั 3 [2] ซึ่งถูกโจมตี
กว่า 47,014 ครัง้ใน 3 เดือนแรกของปี ดงัรูปที่ 1 นัน้แสดงให้เห็นว่า 
การบรหิารความเสีย่งเทคโนโลยสีารสนเทศจงึมคีวามส าคญัอย่างมาก
ในการจดัการความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้จากการที่องค์กรอาจถูกโจมตี
จากแรนซมัแวร ์ 

รปูที ่1 จ านวนการถูกแรมซมัแวรโ์จมตขีองประเทศในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกฉียงใต ้

       ในการที่จะสามารถจดัการความเสี่ยงจากแรมซมัแวร์โจมตีและ
ขอ้มูลถูกลอ็คได้นัน้ หนึ่งในวธิกีารแก้ไขปัญหาดงักล่าวคอืการมขี้อมูล
ส ารองของระบบงานต่างๆในองค์กรและท าการกู้คนืได้เมื่อถูกโจมตี 
โดยปัญหาของบรษิทักรณีศกึษาคอื ในปัจจุบนัยงัไม่มกีารส ารองขอ้มลู
ของระบบงานต่างๆอย่างเป็นระบบ หากถูกแรมซมัแวร์โจมตีจะส่งผล
กระทบต่อระบบงานทัง้หมดอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายอนัประเมนิค่า
ไม่ได้ จากความเป็นมาและความส าคัญของงานดังกล่าว บริษัท
กรณีศึกษาจึงมจี าเป็นต้องระบบส ารองข้อมูลเพื่อจดัการความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น โดยผู้วจิยัได้เสนอแนวทางจดัการดงักล่าวโดยการพฒันา
ระบบไว้ดงันี้ เริม่จากเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และ
จ านวนข้อมูลในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่จะต้องท าการส ารองข้อมูลเพื่อ
ก าหนดจ านวนขนาดพืน้ทีต่อ้งใชเ้กบ็ขอ้มลูส ารอง จากนัน้เสนอแนวทาง

ออกแบบระบบส ารองขอ้มูลด้วยค าสัง่ภาษา DOS สรา้งเป็นโปรแกรม 
Script และท าการตัง้เครื่องเซริ์ฟเวอร์ส าหรบัส ารองขอ้มูล ท าการสรา้ง
ไฟล์ข้อมูลร่วมกันภายในเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ (Map Drive) เพื่อให้
โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลที่จะส ารองมายงัเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส าหรบั
ส ารองขอ้มูลได ้ท้ายสุดคอืท าการสรุปผลทีไ่ด้รวมถงึตน้ทุนงบประมาณ
ที่ใช้งาน เปรยีบเทียบกบัการใช้วธิีให้พนักงานคดัลอกข้อมูลเอง และ
การใช้โซลูชัน่จากผูใ้หบ้รกิารส ารองขอ้มูลจากภายนอก ซึ่งผลลพัธท์ีไ่ด้
นัน้เหมือนกัน แต่การพฒันาระบบส ารองข้อมูลเองด้วยค าสัง่ภาษา 
DOS และตัง้การท างานแบบอตัโนมตัินัน้ประหยดัต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการไดม้ากกว่า 

1.1 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
      ศกึษาวธิกีารพฒันาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรบัส ารองข้อมูล
เวบ็ไซต์การบรกิารและฐานขอ้มูลของบรษิทัตวัอย่าง เพื่อจดัการความ
เสีย่งจากภยัคุกคามแรนซมัแวร์ที่ท าใหข้อ้มูลเสยีหายกู้คนืไม่ได้ โดยมี
ตน้ทุนการด าเนินงานทีถู่กเมื่อเทยีบกบัแนวทางอื่น 

1.2 ขอบเขตของการวิจยั 
      ในการวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นการพฒันาระบบซอฟต์แวรป์ระยุกต์ส าหรบั
ส ารองขอ้มลูเวบ็ไซต์การบรกิารและฐานขอ้มลูของบรษิทัตวัอย่าง โดยมี
ขอบเขตการวจิยัดงันี้ 

1) จ านวนเครื่องเซริฟ์เวอรใ์นงานวจิยัมจี านวน 26 เครื่อง ที่จะตอ้ง
ส ารองขอ้มลู 

2) จ านวนขนาดขอ้มลูทีจ่ะตอ้งส ารองขอ้มลูมทีัง้หมด 837 GB
3) จ านวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่ท าการส ารองมี

จ านวน 1 เครื่อง และมขีนาดพืน้ทีค่วามจุ 4 TB 
4) ชุดโปรแกรมค าสัง่ DOS ที่พฒันาส าหรบัคดัลอกขอ้มูลเวบ็ไซต์

การบรกิารและฐานขอ้มูลจากเครื่องเซริ์ฟเวอร์ในเครอืข่ายไปยงัเครื่อง
เซริฟ์เวอรท์ีใ่ชจ้ดัเกบ็ขอ้มลูส ารอง 

5) จ านวนต้นทุนของระบบส ารองข้อมูลที่พฒันาด้วยวธิีการสร้าง
โปรแกรมค าสัง่ DOS ส าหรับคัดลอกข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูส ารอง เปรยีบเทยีบกบัการใชพ้นักงานคดัลอก และ 
การเช่าผูใ้หบ้รกิารส ารองขอ้มลูจากภายนอก 

2. ทฤษฎีท่ีและงานวิจยัเก่ียวข้อง
2.1 การบริหารความเส่ียงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
System risk) 
 ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ ( Information System Risk) [3] 
หมายถงึ โอกาสที่จะเกดิขอ้ผดิพลาด ความเสยีหาย การกระท าใดๆที่
ก่อใหเ้กดิการสูญเสยีหรอืท าลายฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ ขอ้มูลสารสนเทศ
หรอืความสามารถในการประมวลผลขอ้มลูของระบบสารสนเทศ  
       การจัดการความเสี่ยงส าหรับองค์กรที่มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ [4]  คอื ความเสีย่งโดยทัว่ไป ที่เกดิจากความสลบัซบัซ้อน
ละเอยีดอ่อน ยุ่งยาก ของระบบ หากซบัซอ้นมากย่อมมโีอกาสเกดิความ
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เสีย่งไดม้ากกว่า ฉะนัน้องคก์รใดทีม่ขีอ้มลูขององคก์รอย่างกวา้งขวาง ก็
จะยิง่เพิม่ความเสีย่งโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรงมาก
ขึน้ มากกว่าองคก์รทีม่ขีอ้มลูขนาดแคบกว่า 
      ความเสีย่งของระบบสารสนเทศ (Information System Risk) แบ่ง
ออกเป็นความเสีย่งจากปัจจยัภายในและความเสีย่งจากปัจจยัภายนอก 
รายละเอยีดดงันี้ 
2.1.1 ความเส่ียงท่ีเกิดจากภายใน 
         ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ
สารสนเทศมดีงันี้  

1) การพฒันาระบบที่ออกแบบระบบผดิพลาด ไม่ครบถ้วน รวมทัง้
อาจมกีารฝังโปรแกรมอนัตรายเอาไว ้เพื่อลกัลอบส่งขอ้มลูออก 

2) การใช้ระบบ เช่น ผูใ้ช้ไม่มอี านาจในการเขา้ถงึขอ้มูลอาจเข้าได้
โดยใหร้หสัผ่านเดยีวกนัหรอืการบนัทกึขอ้มลูไม่ครบถว้น ผดิพลาด 

3) ความเสีย่งเกีย่วกบัอุปกรณ์ เช่น คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ
ไม่สามารถทางานร่วมกันได้ ท างานช้า อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
เพราะไม่ไดร้บัการบ ารุงรกัษาอย่างถูกวธิ ีการถูกโจรกรรม  

4) ความเสี่ยงจากบุคลากรภายใน เช่น มกีารคดัลอกข้อมูลไปให้
บุคคลภายนอกซึง่อาจจะเป็นความลบั  
2.1.2 ความเส่ียงท่ีเกิดจากภายนอก 
         ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจยัภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ
สารสนเทศมดีงันี้  

1) ความเสีย่งดา้นขอ้มลู เสยีหายเองจากฮารด์แวร์
2) ความเสีย่งจากขอ้มลูถูกโจรกรรม ถูกแรนซมัแวร ์การถูกไวรสั
3) ความเสีย่งจากแฮคเกอรบ์ุกรุกเขา้มาทางระบบอนิเตอรเ์น็ต เพื่อ

ท าลายซอฟต์แวรเ์วบ็หรอืขอ้มลู 
2.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information 
System) 
      ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ [5] คอื ระบบทีร่วบรวมและจดัเก็บ
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมหีลกัเกณฑ์ 
เพื่อน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้ ระบบสารสนเทศที่ช่วย
สนับสนุนในการท างาน และการตดัสนิใจต่างๆ   

2.2.1 หน้าท่ีหลกัของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
       ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะประกอบด้วยหน้าที่หลัก 2 
ประการ คอื  

1) สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ  ทัง้จากภายในและ
ภายนอกองคก์รมาไวด้ว้ยกนัอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถท าการประมวลผลขอ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพ  เพื่อใหไ้ด้
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของ
องคก์ร และลดความเสีย่งการผดิพลาด 
2.2.2 สารสนเทศ (information)  
        ขอ้มูลต่างๆที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรอืมกีารประมวลผลหรือ
วิเคราะห์สรุปผลด้วยวธิีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ตามตอ้งการของการประมวลผล 

2.2.3 ฐานข้อมูล (Database) 
        เป็นกลุ่มของขอ้มูลที่มคีวามสมัพนัธ์กนัน ามาเก็บรวบรวมเขา้ไว้
ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนัน้  เพื่อ
น าไปใชใ้นงานดา้นต่างๆ 

2.4 การส ารองข้อมูล (Backup Data) 
     การส ารองข้อมูล  (Backup Data) [8] คือการส ารองและป้องกัน
ความเสยีหายของขอ้มูลเป็นการคดัลอกแฟ้มขอ้มูลเพื่อท าส าเนา เพื่อ
หลกีเลี่ยงความเสยีหายที่จะเกดิขึน้หากขอ้มูลเกดิการเสยีหายหรอืสูญ
หาย โดยสามารถน าข้อมูลที่ส ารองไว้มาใช้งานได้ทันที การส ารอง
ขอ้มลูโดยหลกัม ี2 รปูแบบดงันี้ 
2.4.1 ส ารองข้อมูลด้วย ลงไปใน External Drive (ท่ี เก็บข้อมูล
ภายนอกแบบฮารด์แวร)์ คอืการส ารองขอ้มูลด้วยโปรแกรมหรอืค าสัง่
ซอฟต์แวร ์ไปยงัอุปกรณ์ External Drive 
2.4.2 ส ารองข้อมูลด้วยระบบ Cloud Server (ที่เก็บข้อมูลภายนอก
แบบระบบคลาวด์) คือการส ารองข้อมูลด้วยระบบของผู้ให้บริการ
ภายนอกองคก์ร 

2.5 ประเภทการส ารองข้อมูล (Type Backup) 
     โดยหลกัม ี3 รปูแบบ 
2.5.1 Full Backup หรือ  Normal Backup คือ  เ ป็ นก า ร  Backup 
พื้นฐานที่จะท าการ Backup ข้อมูลทัง้หมดทุกครัง้ โดยไม่สนใจว่าจะ
เป็นขอ้มลูเก่าหรอืไม่ 
2.5.2 Incremetal Backup คอื เป็นการ Backup เฉพาะข้อมูลที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เข้ามาใหม่เท่านัน้ ไม่ได้เป็นการ Backup ขอ้มูล
ทัง้หมด 
2.5.3 Synthetic Full Backup คอื การท า Reversed Incremental โดย
ปกตจิะเป็นการ Backup แบบ Incremental แต่เมื่อถงึระยะเวลาหนึ่งก็
จะท าการรวมเอา Incremental ทัง้หมดมาเป็น Full Backup 

2.6 ภาษาทางคอมพิวเตอรท่ี์ใช้ในการพฒันาระบบส ารองข้อมูล 
      ภาษาค าสัง่ที่ใช้พฒันาซอต์แวร์คือค าสัง่ DOS (Disk Operating 
System) เป็นภาษาค าสัง้ในระบบปฏบิตักิาร Windows ในรูปแบบของ
ตวัอกัษร (Text Mode) การใชค้ าสัง่ผ่านบรรทดัค าสัง่ (Command Line) 
เพื่อจดัการเครื่องคอมพวิเตอร์นัน้ๆ สามารถประยุกต์การท างานต่างๆ
ไดม้ากมาย 

รปูที ่2 หน้าต่างค าสัง่ DOS 
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2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 นายมงคล ลลีะปัญญา (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร, 2555) มี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจดัการไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) เพื่อ
ส ารองข้อมูล และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรบุคคล โดยการสร้างระบบจัดการไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File 
Server) ขององค์กร โดยจ าลองระบบผ่านระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
(LINUX) และใช้โปรแกรมแซมบ้า (SAMBA) เพื่อลดภาระงานบุคคล
และส ารองข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย โดยผลสรุปของสร้างระบบ
จัดการไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) เพื่อส ารองข้อมูล การสร้าง
ซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมระบบนั ้นสามารถท าให้ลดภาระงาน  และ
ทรพัยากรต่างๆลงได ้[8] 
     นายกฤษณา ตวีาร ี(มหาวทิยาลยัสยาม, 2555) มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ลดความเสี่ยงในระบบสารสนเทศจากการถูกไวรสัโจมตี โดยพฒันา
ระบบส ารองข้อมูลและป้องกันไวรัสเพื่อ ป้องกันข้อมูลสูญหายบน
พื้นฐานที่จะลดค่าใช้จ่าย โดยการการออกแบบระบบการส ารองขอ้มูล
และระบบการจดัการไวรสั ไว้ในระบบเดียวกนั มคีวามสามารถคน้หา 
ขอัมลูในระบบทีแ่ตกต่างกนัไดด้ว้ยผลจากการใชร้ะบบการจดัการขอ้มูล
ทีม่กีารออกแบบใหม่ท าใหเ้กดิความประหยดัตน้ทุนในการจดัเก็บขอ้มูล
และเกดิระบบป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพสูงขึน้ในการส ารองขอ้มลูและการ
จัดการไวรัส ประหยัดค่ าใช้จ่าย 5,000-6,000 บาทต่อเดือน และ
ประสทิธภิาพการใชง้านของผูใ้ชเ้ท่ากบั 4.00 อยู่ในเกณฑด์ ี[9] 
     นางสาวกนกรตัน์ ประสพภกัดี. (สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2546) มวีตัถุประสงค์เพื่อท าการวจิยัประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการระบบส ารองข้อมูล ด้วยการพฒันาระบบ
ส ารองขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตใชใ้นองคก์ร โดยการศกึษารูปแบบทัง้การ
ส ารองขอ้มลูและการแชรไ์ฟล ์ โดยพฒันาระบบการจดัเกบ็และแสดงผล
ผ่านอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยภาษา HTML, ภาษา PHP แสดงผลผ่านหน้าเวบ็ 
และสามารถดึงไฟล์ไปใช้งานต่อได้ ผลการทดสอบโดยการใช้การ
ประเมนิ  4  ด้านได้แก่  การตดิต่อระหว่างผูใ้ช้  การประมวลผล ความ
ปลอดภยั ความตรงตามต้องการ โดยมผีลคะแนนประสทิธิภาพ อยู่ที่ 
4.65  ในระดบัด ี[10] 
     ทรงกรด ยอดเจริญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2549) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าการวจิยัประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงเทคโนโลยกีารจัดเก็บและส ารองข้อมูล
ส าหรบัองค์กร โดยเน้นไปที่ระบบ SAN (Storage Area Network) และ 
NAS (Network Attach Storage)  โดยการพฒันาระบบ DSS โปรแกรม
ส าหรบัช่วยในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบ โดยมกีารน าขอ้มูลทัง้หมดมา
เก็บรวบรวมลงฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ และจัดท าโปรแกรมใน
ลกัษณะ Web Application ในรปูแบบสอบถาม เพื่อใหผู้ท้ีส่นใจตอ้งการ
ใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล ได้เข้ามาใช้ ซึ่งค าตอบที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม จะอยู่ในรูปของค าแนะน าในการเลือกใช้งาน ท าให้
สามารถช่วยตดัสนิใจการเลือกวธิีการจดัเก็บส ารองข้อมูลของผู้ใช้ใน
องคก์รนัน้ๆไดอ้ย่างถูกตอ้ง [11] 

     Lassi Latva-Nirva (Karelia University, 2562) วิจัย ศึ กษ าก า ร
เปรยีบเทยีบการส ารองขอ้มลูแบบโดยแบบแรกคอืใชฟั้งก์ชัน่ Windows 
Backup Role และแบบทีส่องคอื Veeam Backup Agent โดยวดัค่าและ
เปรยีบเทียบประสทิธิภาพการส ารองขอ้มูลทัง้ 2 ระบบ ผลที่ได้พบว่า 
การใช้ระบบส ารองขอ้มูลแบบ Veeam Backup Agent จากผูใ้หบ้รกิาร
ให้ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยที่ดีกว่า แต่ก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่
มากกว่าการพฒันาระบบเอง [12] 

3. วิธีการด าเนินงานวิจยั
3.1 ศึกษาข้อมูลทัว่ไป 
 งานวจิยันี้เป็นการศกึษาวจิยัเชงิประยุกต์ มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
ระบบส ารองข้อมูลของเว็บไซต์การบริการและฐานข้อมูลของบริษัท
กรณีศกึษา เพื่อเป็นการจดัการลดความเสีย่งจากขอ้มูลเสยีหายเมื่อถูก
แรนซมัแวรโ์จมต ีโดยบรษิทักรณีศกึษาจ านวนเครื่องเซริฟ์เวอรร์วม 26 
เครื่องลกัษณะงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบ่งได้ 3 ประเภทตามหน้าที่ 
หลกัดงันี้ 
1) กลุ่ม Web Service มหีน้าที่เป็น Web server รนัโดย Apache web
server 
2) กลุ่ม Database server มหีน้าที่ใหบ้รกิารด้านการจดัการดูแลขอ้มูล
ต่างๆภายในเวบ็ไซต์ โปรแกรมทีม่กีารใชง้านส่วนใหญ่จะเป็น My SQL 
3) กลุ่ม File server มีหน้าที่ให้บริการแชร์ไฟล์เพื่อให้ใช้งานร่วมกัน
เช่น Word, Excel, หรอืรปูภาพ เป็นตน้ 
 รายละเอียดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทัง้หมด 26 เครื่อง มีข้อมูลส าคญัที่
ต้องท าการส ารองข้อมูลรวม 837 GB แบ่ง เ ป็นส่วน Database 
109.6 GB , ส่วน File Server 270 GB , ส่วน Web Service 457.4 GB 
แสดงดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ตารางขอ้มลูเครื่องเซริฟ์เวอร์และขนาดขอ้มลูทีจ่ะส ารอง 

ล ำดบั Server Detail ลกัษณะงำน
ขนำด File ส ำคญั ท่ีต้อง

ส ำรองข้อมูลรวม (GB)

1 RO01 Web Dept Web Service 0

2 RO02 Web AREA RO6 Web Service 202

3 RO03 Network Storage_1 File Server 270

4 RO04 Database Camera Database server 1.5

5 RO05 Network Storage_2 File Server 0

6 RO06 Web Sync Server Database server 7.5

7 RO07 Finger Scan Database server 50

8 RO08 IVR_1 Web Service 0

9 RO09 IVR_2 Web Service 0

10 RO10 Finger Scan U Database server 50

11 RO11 Auto Report Database server 0.6

12 RO12 CACTI Web Service 0

13 RO13 Client CCS server Web Service 0

14 RO14 IP Camera Server 1 Web Service 0.4

15 RO15 IP Camera Server 2 Web Service 0.4

16 RO16 Web Guardian Web Service 1

17 RO17 IP Camera Server 3 Web Service 0.4

18 RO18 Web Apps  RO Web Service 250

19 RO19 IP Camera Server 4 Web Service 0.4

20 RO20 IP Camera Server 5 Web Service 0.4

21 RO21 IP Camera Server 6 Web Service 0.4

22 RO22 IP Camera Server 7 Web Service 0.4

23 RO23 IP Camera Server 8 Web Service 0.4

24 RO24 IP Camera Server 9 Web Service 0.4

25 RO25 IP Camera Server 10 Web Service 0.4

26 RO26 IP Camera Server 11 Web Service 0.4

837Total
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3.1.1 ศึกษาข้อมูลระยะเวลาการคดัลอกไฟลเ์พ่ือส ารองข้อมูล 
       พบว่าในระยะเวลาของกระบวนการถ่ายโอนไฟล์เพื่อส ารองขอ้มลู
นัน้ โดยอ้างองิตามหลกัการสื่อสารขอ้มูล ความเรว็ในการถ่ายโอนไฟล์ 
ของระบบเครอืข่ายของบรษิัทกรณีศึกษา มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.5 MB/S 
ท าใหส้ามารถหาค่าเวลาที่ใชใ้นการถ่ายโอนขอ้มลูในแต่ละเครื่อง แสดง
ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ค่าเวลาทีใ่ชใ้นการถ่ายโอนขอ้มลูแต่ละเครื่องเซริฟ์เวอร ์

      จากข้อมูลตารางที่  2 สามารถหาค่าระยะเวลารวมในการ
ด าเนินการ ที่ 1,143 นาที หรือ 19.1 ชัว่โมง ส าหรบัการด าเนินการ
ส ารองขอ้มูลทัง้หมด ของระบบ เพื่อเป็นขอ้มูลในการตัง้ค่าการท างาน
ของโปรแกรมทีจ่ะใชร้นัค าสัง่ส ารองขอ้มลู 
3.1.2 ศึกษาข้อมูลรปูแบบการเช่ือมต่อเครือข่ายเคร่ืองเซิรฟ์เวอร ์
        ระบบเครอืข่ายเครื่องเซริ์ฟเวอร์ในปัจจุบนัไม่มเีครื่องเซริ์ฟเวอร์
ส าหรบัส ารองขอ้มูล หากถูกแรนซมัแวรโ์จมตยี่อมมคีวามเสีย่งจากการ
ขอ้มลูเสยีหายไดแ้สดง ดงัรปูที ่3 

Router

Apps Server File Server

Web Server

User

Database Server

รปูที ่3 ผงัการเชื่อมต่อเครื่อขา่ยเซริฟ์เวอรใ์นปัจจุบนั 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
1) ชุดค าสัง่ DOS ส าหรบัสรา้งค าสัง่คดัลอกขอ้มลู
2) เครื่องเซริฟ์เวอรท์ีม่ขีนาดพืน้ที ่4 TB ส าหรบัใชก้ารจดัเกบ็ขอ้มลู

ทีค่ดัลอกมาส ารอง 
3) โปรแกรม Task Scheduler Windows ใช้ก าหนดเวลาการรนัตวั

โปรแกรมหรอื Script ทีเ่ขยีนไวต้ามเวลาทีก่ าหนด 

3.3 ออกแบบระบบการท างาน 
3.3.1 ก าหนดภาพรวมการท างานของระบบ 
        ออกแบบให้ระบบการท างานโดยตัง้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ส าหรบั
จัดเก็บข้อมูลที่ส ารองเพิ่มเติมดังรูปที่ 4 และเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นๆ 
ด้วยวธิีการ Map Network Drive เพื่อคดัลอกข้อมูลมาเก็บส ารองแบบ
อัตโนมัติด้วยการใช้ Task Scheduler Windows และวิธีที่ใช้ในการ
ส ารองขอ้มลูคอืแบบ Normal Backup  

Router

Backup Server

Apps Server File Server

Web Server

User

Database Server

รปูที ่4 ผงัการเชื่อมต่อเครื่อขา่ยเซริฟ์เวอร์และเครื่องส ารองขอ้มลู 

3.3.2 ก าหนดกระบวนการท างานของระบบ 
          ในการพฒันานัน้การออกแบบ Flow Chart ของระบบการท างาน
ส ารองข้อมูลจะเป็นการก าหนดกระบวนการท างานของโปรแกรมและ
การด าเนินงานต่างๆ แบ่งเป็น 

1) Flow Chart กระบวนการส ารองขอ้มลู ดงัรปูที ่5

ลำดบั Server Detail

ขนำด File สำคญั 

ท่ีต้องสำรองข้อมูล

รวม (GB)

ควำมเรว็

กำรถ่ำยโอน

ไฟล์ (MB)

ระยะเวลำ

กำรถ่ำยโอน

ไฟล์ (วินำที)

ระยะเวลำ

กำรถ่ำยโอน

ไฟล์ (นำที)
1 RO01 Web Dept 0 12.5 0 0.00

2 RO02 Web AREA RO6 202 12.5 16,548 275.80

3 RO03 Network Storage_1 270 12.5 22,118 368.64

4 RO04 Database Camera 1.5 12.5 123 2.05

5 RO05 Network Storage_2 0 12.5 0 0.00

6 RO06 Web Sync Server 7.5 12.5 614 10.24

7 RO07 Finger Scan 50 12.5 4,096 68.27

8 RO08 IVR_1 0 12.5 0 0.00

9 RO09 IVR_2 0 12.5 0 0.00

10 RO10 Finger Scan U 50 12.5 4,096 68.27

11 RO11 Auto Report 0.6 12.5 49 0.82

12 RO12 CACTI 0 12.5 0 0.00

13 RO13 Client CCS server 0 12.5 0 0.00

14 RO14 IP Camera Server 1 0.4 12.5 33 0.55

15 RO15 IP Camera Server 2 0.4 12.5 33 0.55

16 RO16 Web Guardian 1 12.5 82 1.37

17 RO17 IP Camera Server 3 0.4 12.5 33 0.55

18 RO18 Web Apps  RO 250 12.5 20,480 341.33

19 RO19 IP Camera Server 4 0.4 12.5 33 0.55

20 RO20 IP Camera Server 5 0.4 12.5 33 0.55

21 RO21 IP Camera Server 6 0.4 12.5 33 0.55

22 RO22 IP Camera Server 7 0.4 12.5 33 0.55

23 RO23 IP Camera Server 8 0.4 12.5 33 0.55

24 RO24 IP Camera Server 9 0.4 12.5 33 0.55

25 RO25 IP Camera Server 10 0.4 12.5 33 0.55

26 RO26 IP Camera Server 11 0.4 12.5 33 0.55

837.0 12.5 68,567 1,143Total
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คดัเลอืกระบบงาน

ค าสัง่ DOS ส ารองขอ้มูล 

ตัง้ค่าการ Program การส ารอง
ขอ้มูล

Program Run ขอ้มูลตามตัง้คา่

ตรวจสอบการบนัทกึ ขอ้มูล

บนัทกึผล
ตรวจสอบผลผ่าน Server

       

          

รปูที ่5 กระบวนการส ารองขอ้มลู 

2) Flow Chart กระบวนการลบข้อมูลที่ส ารองที่มอีายุมากกว่า 90
วนั ดงัรปูที ่6 

คดัเลอืกระบบงาน

ค าสัง่ DOS ส ารองขอ้มูล 

ตัง้ค่าการ Program การลบขอ้มูล

Program Run ขอ้มูลตามตัง้คา่

ตรวจสอบขอ้มูล > 90

Yes

บนัทกึผล
ตรวจสอบผลผ่าน Server

Program ลบขอ้มูลที่ส ารอง > 90 
วนั End

No

รปูที ่6 กระบวนการลบขอ้มลูทีส่ ารองทีม่อีายุมากกว่า 90 วนั 

3.3.2 สร้างชุดค าสัง่
        การสร้างชุดค าสัง่ในระบบส ารองข้อมูลเว็บไซต์การบรกิารและ
ฐานขอ้มลูประกอบดว้ย 

1) ชุดค าสัง่ส ารองขอ้มลู ดงัตวัอย่าง
@echo off 
echo  ----------- Backup ------------ 
set DAY="DAY_%date:~7,2%_%date:~4,2%_%date:~10,4%" 
robocopy Z:\ Y:/BackupRon/%DAY% /s /e 
echo                   ::   COMPLETE  :: 
echo -------- END -------- 

2) ชุดค าสัง่ลบขอ้มลูทีส่ ารองทีม่อีายุมากกว่า 90 วนั ดงัตวัอย่าง
@echo off 
echo  ----------- Delete ------------ 
@echo off 
:: set folder path 
set BackupRon=Y:\BackupRon\ 
:: set min age of files and folders to delete    
set max_days=90        
:: remove files from %BackupRon%       
forfiles -p %BackupRon% -m *.* -d -%max_days% -c "cmd  /c del 
/q @path"        
:: remove sub directories from %folder%   
forfiles -p %BackupRon% -d -%max_days% -c "cmd /c IF @isdir 
== TRUE rd /S /Q @path" 
echo. 
echo %DAY% 
echo -------- END -------- 

3.4 ก าหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบระบบ 
 ผูว้จิยัก าหนดมาตรฐานวธิกีารทดสอบการท างานของระบบดงันี้ 
1) ทดสอบระบบการส ารองข้อมูล คือ การทดสอบให้โปรแกรม

ที่เขียนท างานเพื่อคัดลอกข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วย Windows Task 
Scheduler 

2) ทดสอบระบบการลบขอ้มูล คอื การทดสอบใหโ้ปรแกรมที่เขยีน
ท างานใหล้บขอ้มูลที่ส ารองที่มอีายุไฟล์มากกว่า 90 วนั แบบอตัโนมตัิ
ดว้ย Windows Task Scheduler 

4 ผลการวิจยั 
   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามวธิดี าเนินงานวจิยัและทดสอบระบบตาม
มาตรฐานวธิีการทดสอบและตรวจสอบผลท างานของระบบ สามารถ
แบ่งผลการทดสอบงานวจิยัไดด้งันี้ 
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4.1 ผลการการท างานของระบบส ารองข้อมูล 
1) ผลการท างานของโปรแกรมในส่วนของคัดลอกข้อมูล แสดง

ตวัอย่างดงัรปูที ่7 

รปูที ่7 ตวัอย่างโปรแกรมค าสัง้ DOS คดัลอกขอ้มลู 

2) ผลของข้อมูลที่ระบบส ารองจะแสดงโฟลเดอร์ตามที่โปรแกรม
สรา้งขึน้ แสดงตวัอย่างดงัรปูที ่8 

รปูที ่8 ตวัอย่างโฟลเดอรข์อ้มลูส ารองแยกตามวนัทีแ่ละเซริฟ์เวอร ์

4.2 ผลการการท างานของระบบลบข้อมูล 
1) ผลการท างานของโปรแกรมในส่วนของลบขอ้มูล แสดงตวัอย่าง

ดงัรปูที ่9 

รปูที ่9 ตวัอย่างโปรแกรมค าสัง้ DOS ลบขอ้มลู 

2) ผลของขอ้มูลที่ระบบลบนัน้ผูว้จิยัได้ท าการทดสอบโดยการรนั
ระบบส ารองข้อมูลไว้ให้มีจ านวนไฟล์โฟลเดอร์ที่มีอายุมากกว่า 90 
จ านวนมากๆ แสดงดงัรูปที่ 10 จากนัน้ท าการรนัโปรแกรมตามรูปที่ 9 
จะพบว่าโฟลเดอรท์ีม่อีายุมากกว่า 90 วนัจะหายไปแสดงดงัรปูที ่11 

รปูที ่10 ตวัอย่างโฟลเดอรข์อ้มลูส ารองก่อนโปรแกรมลบ 

รปูที ่11 ตวัอย่างโฟลเดอรข์อ้มลูส ารองหลงัโปรแกรมลบโฟลเดอรท์ีม่ี
อายุมากกว่า 90 วนั 

4.3 ผลการส ารองข้อมูล 
      เมื่อโปรแกรมที่ผูว้จิยัพฒันาได้ท างานตามค าสัง่ที่ได้ตัง้ไวค้รบทุก
เซิร์ฟเวอร์แล้วท าการตรวจสอบจ านวนไฟล์ที่ระบบได้สร้างตาม
โฟลเดอร์และขนาดของข้อมูลที่คดัลอกไปยงัเซิร์ฟเวอร์ส ารองข้อมูล 
แสดงดงัตารางที ่3 

ตารางที่ 3 เปอร์เซนต์ผลส าเร็จของก่อนและหลังด าเนินการพัฒนา
ระบบส ารองขอ้มจูากโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ 

     จากผลการด าเนินการวจิยัพบว่าระบบท างานได้อย่างถูกตอ้งขอ้มลู
ทีส่ ารองสามารถน าไปใหไ้ดจ้รงิและครบถว้น 100% 

5 สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรปุผลการวิจยั 
      จากการศกึษาหลกัการจดัสารเทคโนโลยสีารสนเทศ น ามาประยุกต์
ในงานวิจัยนี้ซึ่งมุ่งเน้นการพฒันาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรบั
ส ารองข้อมูลเว็บไซต์การบรกิารและฐานข้อมูลของบรษิัทกรณีศึกษา 
เพื่อจดัการลดความเสีย่งจากขอ้มลูทีอ่าจเสยีหาย เมื่อถูกภยัคุกคามทาง
อินเตอร์จากแรนซัมแวร์ที่มีแนวโน้มโจมตีองค์กรต่างๆมากขึ้นใน

รำยละเอียด
ก่อนดำเนินกำร

สำรองข้อมูล

หลงั

ดำเนินกำร
% ผลส ำเรจ็

จ ำนวนของโฟลเดอร์

เซริฟ์เวอรท์ีต่อ้งสำรองขอ้มลู
26 26 100%

จำนวนขนำดขอ้มลูรวมทีต่อ้ง

สำรองขอ้มลู (GB)
837 837 100%
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ปัจจุบนั ผลที่จากการวจิยัท าใหบ้รษิทักรณีศกึษามรีะบบส ารองขอ้มลูที่
สามารถน ามาใช้งานได้ ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ที่ทางผู้วิจัยได้มีการ
ทดสอบและจดัเก็บข้อมูลนัน้ พบว่าระบบที่พฒันาขึ้นด้วยค าสัง่ DOS 
สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง มคี่าเปอร์เซ็นความส าเรจ็ของงานอยู่ที่ 
100% มตี้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนปีแรกคอืค่าอุปกรณ์อยู่ที่ 18,090 
บาท ถูกว่าต้นทุนการใช้พนักงานด าเนินงานคดัลอกส ารองข้อมูลที่ 
3,160 บาท คดิเป็น 17.47% และถูกกว่าการใชบ้รกิารส ารองขอ้มูลจาก
ผู้ให้บริการภายนอก 5,910 บาท คิดเป็น 32.67% และไม่มีต้นทุน
ค่าใชจ้่ายในปีต่อๆไป แสดงเปรยีบเทยีบดงัตารางที ่4  

ตารางที่ 4 เปรยีบเทยีบมูลค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายของการพฒันาระบบเอง
กบัแนวทางการใช้พนักงานด าเนินงาน และการใช้บรกิารส ารองข้อมูล
จากผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
     งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาของบริษัทกรณีศึกษาที่จะหา
แนวทางจดัการลดความเสี่ยงของข้อมูลองค์กรที่อาจเสยีหายเมื่อถูก
ภายคุกคามทางอินเตอร์จากแรนซมัแวร์โจมตี โดยประยุกต์หลกัการ
การจดัสารเทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันาระบบส ารองข้อมูลขึ้นด้วย
วธิกีารพฒันาด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรบัส ารองขอ้มูลเวบ็ไซต์การ
บรกิารและฐานขอ้มูลใหเ้ป็นแบบอตัโนมตั ิโดยระบบนี้ใช้งานได้เฉพาะ
ระบบปฏบิตั ิWindows เท่านัน้ และทัง้นี้เองก็ยงัตอ้งใช้พนักงานในการ
เข้าไปตรวจสอบภาพรวมการท างานของระบบนี้อยู่ เสมอ รวมทัง้
รปูแบบค าสัง่ซอฟแวรค์่อนขา้งเฉพาะทางหากตอ้งการปรบัแต่งหรอืเพิม่
ประสทิธภิาพการท างานกต็อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการแกไ้ข 

6. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้จิยัขอขอบคุณอาจารยท์ีป่รกึษา ทีไ่ดส้ละเวลาใหค้ าแนะน าต่าง ๆ

รวมทัง้บรษิทักรณีศกึษาทีอ่นุญาตใหข้อ้มลู และพนักงานผูร้่วมงานที่ได้
ช่วยทดสอบระบบของงานวจิยันี้เป็นอย่างด ี
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ค่ำ Hardware ค่ำ Software ค่ำแรง ค่ำบริกำร

พฒันำระบบเองดว้ย

ภำษำ DOS
18,090 90 18,090 0

ใชพ้นักงำนคดัลอกขอ้มลู

 ( คดิตำมจำนวนวนัที่

ทำงำนในส่วนนี้ )

3,250 18,000 90 21,250 18,000

ใชโ้ซลชู ัน่ผูใ้หบ้รกิำร 24,000 60 24,000 24,000

แนวทำง

ระยะเวลำ

ท่ีสำรอง

ข้อมูลได้

รำยกำร ต้นทุน

ค่ำใช้จ่ำย 

ปีแรก

ต้นทุน

ค่ำใช้จ่ำย 

ปีต่อๆไป
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การปรบัปรงุขัน้ตอนการสอบเทียบดิจิทลัไดอลัเกจ เพ่ือลดระยะเวลาในการสอบเทียบ 
Improvement of the calibration process of digital dial gauge to reduce calibration times 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้ เพือ่ปรบัปรุงขัน้ตอนการสอบเทยีบดจิทิลัไดอลัเกจ ซึง่เป็นหนึ่งในขัน้ตอนของกระบวนการสอบเทยีบเครื่อง

จ่ายสารละลายอตัโนมตั ิเพือ่ลดระยะเวลาในกระบวนการสอบเทยีบเครือ่งจ่ายสารละลายอตัโนมตัิทัง้การสอบเทยีบในสถานทีต่ ัง้ และนอกสถานทีต่ ัง้ 
เนื่องจากปญัหาส่วนใหญ่ทีพ่บมาจากงานสอบเทยีบนอกสถานทีต่ ัง้ ต้องบรหิารจดัการงานใหไ้ดต้ามแผนงานทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละวนั ถ้าไม่สามารถ
ท าการสอบเทยีบไดท้นัตามแผนงาน ส่งผลใหเ้กดิเป็นงานคา้งในระบบ เสยีเวลา และเสยีตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง จากการทบทวนขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน พบว่าก่อนเริม่ใชง้านเครื่องดจิทิลัไดอลัเกจ และเกจบลอ็ก ทุกครัง้ต้องตัง้เครื่องมอืไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้งปฏบิตักิารเป็นระยะเวลา 120 นาท ี
จงึเป็นสาเหตุท าใหร้ะยะเวลาการสอบเทยีบนาน จงึท าการออกแบบการทดลองเพือ่ศกึษาหาระยะเวลาทีน้่อยทีสุ่ดทีส่ามารถเริม่ใชเ้ครือ่งดจิทิลัไดอลั
เกจวดัค่าได ้และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการวดัค่า ก าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ ชุดเครื่องมอืวดั ระยะเวลารอ ขนาดของเกจบลอ็ก 
และอุณหภมูเิกจบลอ็ก ภายใตเ้งือ่นไขการทดลองทีก่ าหนด โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95%, แผนภมูคิวบคุมคุณภาพ 
และค่าสดัส่วน 𝑬𝒏 เพื่อวดัประสทิธภิาพของวธิกีารทีใ่ชใ้นการทดลอง จากการทดลองพบว่าสามารถลดระยะเวลาการเตรยีมเครื่องมอืวดัไดจ้ากเดมิ 
120 นาท ีเหลอืเพยีง 60 นาท ีโดยทีค่่าวดัไมเ่กนิค่าความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได ้ส่งผลใหร้ะยะเวลาในการสอบเทยีบเครือ่งจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ
ลดลงไดถ้งึ 10.34% ในรุ่นทีม่กีารสอบเทยีบดา้นไฟฟ้า และ 41.38% ในรุ่นทีไ่มม่กีารสอบเทยีบดา้นไฟฟ้า 

ค าส าคญั:  สอบเทยีบ, ดจิทิลัไดอลัเกจ, ค่าความไมแ่น่นอน, ระบบคุณภาพ

Abstract 
Objectives of this research to improve the calibration method of digital dial gauges. This is one step in the Titrator calibration 

process to reduce the calibration process time of the Titrator, for In-House calibration and On-Site calibration. As most problems arise 
from on-site calibration, because of work have limited time and must be to manage the work according to the plan, If a job cannot complete 
following plan this results in backlogs in the system, time-consuming and costly traveling. From the review of work instruction, before using 
the digital dial gauge and gauge block, the instrument had to be set at a laboratory temperature for 120 minutes, causing long calibration 
times. Therefore, experiments were designed to study the minimum time that a digital dial gauge can be used and does not affect the 
measurement quality. Determine the variables used in the experiment, such as Set of tools, lead time, the size of the gage block, and 
temperature of the gage block under specified experimental conditions Using analysis of variance At 95% confidence level, control chart, 
and 𝐸𝑛 ratio to measure the effectiveness of the experimental method. From the experiment, it was found that the preparation time of the 
measuring instrument could be reduced from 120 minutes to 60 minutes without exceeding the tolerance, which results in a reduction in 
the calibration time of the Titrator can be reduced up to 10.34% for the electrical-calibrated model and 41.38% for the non-electrical 
calibrate the model. 
Keywords:  Calibration, Digital dial gauge, Uncertainty, Quality system 
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1. บทน า
ในบรษิัทกรณีศกึษามกีารให้บรกิารงานด้านการสอบเทยีบเครื่อง

จ่ายสารละลายอตัโนมตัมิใีหบ้รกิารสอบเทยีบทัง้ในสถานทีต่ ัง้ และนอก
สถานทีต่ ัง้ จากขอ้มลูของบรษิทักรณีศกึษา ปญัหาทีพ่บคอืในการสอบ
เทยีบนอกสถานทีต่ ัง้ เกดิการท างานไม่เสรจ็ทนัตามเวลา ท าใหง้านที่
วางไว้ตามแผนงานต้องถูกเลื่อน เกิดเป็นงานค้างในระบบ เสียเวลา 
และเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงทบทวนขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน เพือ่หาแนวทางลดระยะเวลาทีใ่ชก้ารสอบเทยีบ

รปูที ่1 แผนผงักระบวนการสอบเทยีบเครือ่งจ่ายสารละลายอตัโนมตั ิ

 จากรูปที่ 1 พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการสอบเทียบทัง้หมด ใช้
ระยะเวลาโดยประมาณ 145 นาที ต่อการสอบเทียบเครื่องจ่ าย
สารละลายอตัโนมตั ิ1 เครือ่ง จากกระบวนการสอบเทยีบทัง้หมด พบว่า
ในช่วงเวลาก่อนการตรวจสภาพเครื่องดจิทิลัไดอลัเกจ มรีะยะเวลารอ
เกดิขึน้ประมาณ 15 นาท ีในการสอบเทยีบเครือ่งจ่ายสารละลายที่มกีาร
สอบเทียบด้านไฟฟ้า และ 60 นาที ในการสอบเทียบเครื่องจ่าย
สารละลายทีไ่มม่กีารสอบเทยีบดา้นไฟฟ้า จากการทบทวนขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน พบว่าในขัน้ตอนการเตรียมชุดเครื่องมือวัดแกนจ่าย
สารละลาย ระบุให้ตัง้เครื่องมือดิจิทัลไดอัลเกจ และเกจบล็อก  ที่
อุณหภูมหิอ้ง เป็นระยะเวลา 120 นาท ีก่อนเริม่ใชง้านวดัค่า เพื่อใหค้่า
วดัเกดิค่าผดิพลาดน้อย จงึเป็นขัน้ตอนทีใ่ชร้ะยะเวลามากทีสุ่ด 

รูปที่ 2 แผนภูมกิ้างปลาตวัแปรเหตุทีม่ผีลต่อระยะเวลาการสอบเทยีบ
เครือ่งดจิทิลัไดอลัเกจ 

 จากรปูที ่2 พบว่า สาเหตุทีส่่งผลต่อระยะเวลาเตรยีมเครือ่งมอืสอบ
เทยีบดจิทิลัไดอลัเกจ และน ามาศกึษาหาความสมัพนัธ์ คอื 1) ค่าความ
ละเอยีดของเครือ่งมอืวดั ในกรณีนี้เครือ่งมอืวดัมคีวามละเอยีดน้อยกว่า
เกจบล็อกจึงใช้ระยะเวลานาน กว่าจะเห็นค่าวัดเปลี่ยนแปลง 2) 
ระยะเวลารอ เนื่องจากไม่มกีารศกึษาระยะเวลาทีเ่หมาะสมก่อนเริม่ใช้
งานเครือ่งมอืวดั 3) ขนาดของเกจบลอ็ก แต่ละขนาดมกีารเปลีย่นแปลง
อุณหภมูชิา้เรว็ต่างกนั และ4) อุณหภมูขิองเกจบลอ็ก เพราะจะส่งผลต่อ
ค่าการขยายตวัของเกจบลอ็ก โดยการทดลองนี้สามารถปฏบิตัิและเกบ็
บนัทกึค่าไดโ้ดยไมก่ระทบต่อวธิกีารสอบเทยีบทีใ่ชใ้นปจัจุบนั  

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 เกจบลอ็ก 
 เกจบลอ็กทีผ่ลติมาทุกชิน้จะมคี่าความยาวทีร่ะบุทีช่ ิน้เกจบลอ็ก ค่า
ความยาวดงักล่าวจะตอ้งผ่านการสอบเทยีบค่าเพื่อใหรู้ค้่าทีแ่ทจ้รงิของ
เกจบลอ็กชิน้นัน้ว่ามคีวามถูกตอ้งแมน่ย าเพยีงใด ทัง้นี้วสัดุทีน่ ามาผลติ
เกจบลอ็กมกีรรมวธิกีารผลติ รวมถงึรปูร่าง และลกัษณะการใชง้านของ
เกจบลอ็กจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน JIS 7506:1997 [7] 

รปูที ่3 ต าแหน่งการวดัค่าบนเกจบลอ็ก 
2.2 วิธีสอบเทียบดิจิทลัไดอลัเกจ  
 วธิกีารทีใ่ชก้ารสอบเทยีบไดอลัเกจจะใชว้ธิกีารอา้งองิตามมาตรฐาน 
JIS B7503:2017 [8] โดยจะเลอืกใช้รูปแบบวธิีการวดัค่าแบบก าหนด
จุดเริ่มต้นเท่ากบัศูนย์ โดยการติดตัง้ดิจิทลัไดอัลเกจกบัฐานตัง้สอบ
เทยีบ ใหห้วัสมัผสัของไดอลัเกจสมัผสักบัพืน้ของฐานรอง และใชก้ารดงึ
แกนเพือ่ท าการวดัขนาดชิน้งาน 

รปูที ่4 วธิกีารวดัค่าของดจิทิลัไดอลัเกจตามมาตรฐาน JIS B7503:2017 
2.3 การประเมิณค่าความไม่แน่นอน 
 ค่าความไม่แน่นอน ได้มาจากการประเมินแหล่งของความไม่
แน่นอนรวม โดยการประเมนิค่าความไมแ่น่นอนของปรมิาณตวัแปรเหตุ
ทัง้หมดในการสอบเทยีบนัน้ ประกอบดว้ยความไม่แน่นอน 2 ประเภท 
คอื ความไมแ่น่นอนประเภท A และประเภท B [1] 
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(5) 

(6) 

2.3.1 ค่าความไม่แน่นอนประเภท A 
 ค านวณมาจากค่าทีไ่ดจ้ากการวดัค่าซ ้า โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวดั
จะมลีกัษณะการกระจายขอ้มลูแบบปกต ิ(Normal Distribution) โดยใช้
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเป็นตวัแทนของค่าความไมแ่น่นอนประเภท A ใน
กรณีไม่ทราบค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สามารถหาค่าไดจ้ากการสุ่มวดัค่า
จากกลุ่มตัวอย่าง เพือน ามาหาค่าเฉลี่ยเท่ากบั 𝑥 สามารถหาได้จาก
สมการ 

𝑥 =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 สามารถประมาณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการสุ่มวดั; 𝑆(𝑥) ได้
จากสมการ 

𝑆(𝑥) =  
√

1

(𝑛−1)
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=1

√𝑛

โดยที ่𝑥𝑖 คอื ค่าของขอ้มลูทีว่ดั  𝑥  คอื ค่าเฉลีย่ของขอ้มลูทีว่ดั n คอื
จ านวนครัง้ทีว่ดั 
 ใช้ค่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการสุ่มวัด ; 𝑆(𝑥) เป็น
ค่าประมาณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ; 𝜎  จะใช้แทนค่าความไม่
แน่นอนประเภท A  
2.3.2 ค่าความไม่แน่นอนประเภท B 
 เป็นค่าความไม่แน่นอนที่มาจากระบบ เป็นผลของความผดิพลาด
ของการวดัที่คงที่ทุกครัง้ที่ท าการทดสอบ โดยไม่สามารถท าให้ลดลง
โดยการท าซ ้าได้ การหาค่าความไม่แน่นอนประเภท B จากแหล่งของ
ค่าความไม่แน่นอนแต่ละชนิดกจ็ะแตกต่างกนั และลกัษณะการกระจาย
ขอ้มลูกจ็ะต่างกนั เช่น ในกรณีแหล่งค่าความไม่แน่นอนมาจากค่าของ
เครื่องมอืและอุปกรณ์ ค่าของอุณหภูมแิวดลอ้ม ค่าอุณหภูมขิองชิน้งาน 
จะตอ้งน าค่าทีไ่ดม้าหารดว้ยค่า √3 และในกรณแีหล่งค่าของค่าความไม่
แน่นอนมาจากความละเอยีดของเครื่องมอืวดัจะต้องน าค่าทีไ่ดม้าหาร
ด้วยค่า 2√3 เป็นต้น จากแหล่งของค่าความไม่แน่นอนที่กล่าวไป
ขา้งตน้ มกีารกระจายเป็นแบบสีเ่หลีย่ม (Rectangular distribution)  
2.3.3 การค านวณค่าความไม่แน่นอนรวม; 𝑢𝑐 
 ค่าความไม่แน่นอนแต่ละสาเหตุนัน้จะต้องมหีน่วยเดยีวกนั และมี
ระดับความเชื่อมัน่เท่ากัน และการรวมค่าความไม่แน่นอนทัง้หมด
จะตอ้งเป็นการรวมแบบรากทีส่องของผลรวมของค่าความไมแ่น่นอนแต่
ละแหล่งยกก าลงัสอง สามารถเขยีนสมการไดเ้ป็น 

𝑢𝑐(𝑦) =  √∑ 𝑐𝑖
2𝑢2(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

เมื่อ 𝑐𝑖 คือ สมัประสิทธิค์วามไว ซึ่งเป็นตวัแปรที่ท าให้หน่วยของค่า
ความไมแ่น่นอนของตวัแปรเหตุเป็นหน่วยเดยีวกนั และน าค่ามารวมกนั
ได ้𝑢(𝑥𝑖)  คอื ค่าความไมแ่น่นอนของตวัแปรเหตุแต่ละตวั  

2.3.4 การค านวณค่าองศาอิสระ; 𝑣𝑒𝑓𝑓 
 เพือ่ตรวจสอบค่าองศาอสิระ; 𝑣𝑒𝑓𝑓  มคี่าเท่ากบัค่าอนนัต์ และน าค่า
องศาอสิระไปพจิารณาเพือ่หาตวัประกอบครอบคลุม ค่าองศาแห่งความ
อสิระสามารถหาไดจ้ากสมการของ Welch-Satterthwaite
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เมือ่ 𝑢𝑖(𝑦) คอื ค่าความไม่แน่นอนของตวัแปรเหตุแต่ละตวั ซึ่งรวมค่า
สมัประสทิธิค์วามไว 𝑣𝑖 คอื ค่าองศาแห่งความอสิระของตวัแปรเหตุแต่
ละตวั ส าหรบัความไมแ่น่นอนประเภท A จะมคี่าเท่ากบั n-1 และ N คอื 
จ านวนตวัแปรเหตุ 
2.3.5 พิจารณาตวัประกอบครอบคลมุ; k 
 สามารถพิจารณาได้ โดยน าค่าองศาอิสระ ; 𝑣𝑒𝑓𝑓  ที่ได้จากการ
ค านวณจากสมการที่ (4) เทียบกบัเปิดตารางการกระจายแบบ T ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งตวัประกอบครอบคลุมทีเ่หมาะสมควรมคี่า 
k เท่ากบั 2 
2.3.6 การค านวณค่าความไม่แน่นอนส่วนขยาย; 𝑈  
 ในการรายงานผลค่าความไม่แน่นอนของการวดั  จะรายงานค่า
ความไมแ่น่นอนทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% ซึง่ค านวณไดจ้ากสมการ 

𝑈95% = 𝑘95%𝑢𝑐(𝑦) 
เมือ่ k คอืตวัประกอบครอบคลุม 𝑢𝑐 ค่าความไมแ่น่นอนรวม 
2.4  𝑬𝒏 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 
 ส าหรบัหอ้งปฏบิตักิารสอบเทยีบ เมือ่ต้องการเปรยีบเทยีบผลการ
สอบเทยีบหรอืวธิกีารที่ใชส้อบเทยีบของห้องปฏบิตัวิ่ามปีระสทิธภิาพ
หรอืไม่ ถ้าค่า 𝑬𝒏 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 อยู่ในช่วง -1 ถงึ 1 แสดงว่าวธิกีารสอบเทยีบ
มปีระสทิธภิาพใกล้เคยีงกบัคู่สอบเทยีบอ้างอิง ถ้าค่า 𝑬𝒏 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 เกนิ
ช่วง -1 ถึง 1 แสดงว่าวิธีการสอบเทียบมีประสิทธิภาพแย่กว่าคู่สอบ
เทยีบอา้งองิ สามารถหาไดจ้ากสมการ [5] 

𝐸𝑛 =  
𝑋𝐿𝐴𝐵 − 𝑋𝑅𝐸𝐹

√𝑈𝐿𝐴𝐵
2 + 𝑈𝑅𝐸𝐹

2

เมื่อ 𝑋𝐿𝐴𝐵 คอื ค่าวดัที่ได้จากห้องปฏบิตัิการที่ร่วมทดสอบ 𝑋𝑅𝐸𝐹  คอื 
ค่าวดัทีไ่ดจ้ากหอ้งปฏบิตักิารอ้างองิ 𝑈𝐿𝐴𝐵 คอื ค่าความไม่แน่นอนของ
ห้อ งปฏิบัติก ารที่ทดสอบ  𝑈𝑅𝐸𝐹 คือ  ค่ าคว ามไม่ แ น่นอนของ
หอ้งปฏบิตักิารอา้งองิ 

3. วิธีการด าเนินงานทดลอง
3.1 ความละเอียดของเครื่องมือวดั 
 เพือ่ศกึษาค่าความยาวของเกจบลอ็กทีส่ภาวะแวดลอ้มใกลเ้คยีงกนั
ในการทดลองโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีค่าความแม่นย า  และค่าความ
ละเอยีดเครือ่งมอืแตกต่างกนั ตามตารางที ่3  
ตารางที ่3 ขอ้จ ากดัเครือ่งมอืวดัในการทดลอง 

ชนิดเครือ่งมอืวดั 
ความแมน่ย า
(มลิลเิมตร) 

ความละเอยีด 
(มลิลเิมตร) 

ชว่งการวดั 
(มลิลเิมตร) 

ดจิทิลัไดอลัเกจ ± 0.006 0.001 0 ถงึ 100 

ดจิไิมโคร ± 0.001 0.0001 0 ถงึ 50 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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(7) 

3.2 ตวัแปรควบคมุ 
 - ห้องปฏิบตัิการควบคุม 1 (CR1) คือ ห้องปฏิบตัิการของบรษิัท
กรณีศกึษา จดัเป็นห้องปฏบิตักิารควบคุม โดยก าหนดใชเ้ครื่องมอืวดั
ดจิทิลัไดอลัเกจ คู่กบัฐานสอบเทยีบหนิแกรนิต (ชุดที ่1) 
 - ห้องปฏิบัติการควบคุม 2 (CR2) คือ  ห้องปฏิบัติการขอ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิา วศิวกรรมอุต
สาหการ จดัเป็นหอ้งปฏบิตักิารควบคุม โดยก าหนดใชเ้ครื่องมอืวดัดจิิ
ไมโคร คู่กบัฐานสอบเทยีบเซรามคิ (ชุดที ่2) 
 - หอ้งปฏบิตักิารไมค่วบคุม (UR) คอื หอ้งปฏบิตักิารของลกูคา้ทีใ่ช้
บริการสอบเทียบนอกสถานที่ตัง้กับทางบริษัทกรณีศึกษา จัดเป็น
หอ้งปฏบิตักิารไม่ควบคุม โดยก าหนดใชเ้ครื่องมอืวดัดจิทิลัไดอลัเกจ คู่
กบัฐานสอบเทยีบเอก็ซ์เชน้จย์นูิต (ชุดที ่3)  
 - ระยะเวลารอ จะเป็นช่วงเวลาเดยีวกนักบัทีเ่ริม่วดัค่า โดยวดัตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด คอื 60, 90 และ 120 นาท ี
 - ขนาดของเกจบลอ็ก วดัทีข่นาด 5.0, 30.0 และ 50.0 มลิลเิมตร 
3.3 ตวัแปรไม่ควบคมุ 
 - อุณหภมูขิองเกจบลอ็ก  
3.4 ค่ามาตรฐานท่ีใช้ควบคมุภายในห้อง 

(1) สอบเทยีบในหอ้งปฏบิตักิารควบคุม 
- อุณหภมู ิ23 ± 3 องศาเซลเซยีส 
- ความชืน้ 55 ± 15 %RH 
(2) สอบเทยีบในหอ้งปฏบิตักิารไมค่วบคุม 
- อุณหภมู ิ15 ถงึ 30 องศาเซลเซยีส 
- ความชืน้ 50 ± 20 %RH 

ตารางที ่4 ก าหนดเงือ่นไขการทดลอง 

เงื่อนไข 
หอ้งปฏบิตักิาร 

CR1 CR2 UR 
ชดุเครื่องมอื ชดุที ่1 ชดุที ่2 ชดุที ่3 
ระยะเวลารอ (นาท)ี 60, 90,120 
ขนาดเกจบลอ็ก (มม.) 5.0, 30.0, 50.0 

3.5 แหล่งความไม่แน่อน 
ตารางที ่5 แหล่งความไมแ่น่นอนการสอบเทยีบดจิทิลัไดอลัเกจ [1] 

แหล่งความไมแ่น่นอน 
การกระจาย
ตวัของขอ้มลู 

ตวัหาร 

ค่าความไมแ่น่นอนของเกจบลอ็ก ปกต ิ 2 

คุณลกัษณะเฉพาะของเกจบลอ็ก สีเ่หลีย่ม √3

ผลกระทบจากอณุหภูมริะหว่างเครื่องมอืวดั
กบัเกจบลอ็ก 

สีเ่หลีย่ม √3

ผลกระทบจากอณุหภูมริะหว่างเกจบลอ็ก
กบัอณุหภูมอิา้งองิ 

สีเ่หลีย่ม √3

ความละเอยีดเกจบลอ็ก สีเ่หลีย่ม 2√3 

ความละเอยีดเครื่องมอืวดั สีเ่หลีย่ม 2√3 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานจากการวดัซ ้า ปกต ิ 1 

3.6 ขัน้ตอนการทดลอง 

รปูที ่5 แผนผงัขัน้ตอนการทดลอง 

รปูที ่6 ลกัษณะการตดิตัง้เครือ่งมอืวดั
3.7 จ านวนการท าซ า้ 
3.7.1 การวดัค่าซ า้
 ตามมาตรฐาน ASTM D6988-13 [3] ก าหนดใหว้ดัอย่างน้อยจุดละ 
3 ซ ้า แต่ในการทดลองจะท าการวัดค่าจุดละ 4 ซ ้าให้ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคี่าน้อยลง เพือ่น าไปคดิเป็นแหล่งของค่าความไมแ่น่นอน  
3.7.2 การท าการทดลองซ า้ 

การท าการทดลองซ ้ามาจากการค านวณ [2],[4] ตามสมการที ่7 

𝑅 = (
𝑡(𝛼/2,𝑅0−1) × 𝑆0

𝜀
) 

โดยก าหนดค่า ɛ คอืค่าความผดิพลาดที่ยอมรบัได้เท่ากบั 0.021 มม., 
𝑅0 คือค่ารอบท าซ ้าเริ่มต้น ก าหนดไว้ 10 รอบ, 𝑆0 คือส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ α  คอืระดบันยัะส าคญัก าหนดไวเ้ท่ากบั 0.05 
ตารางที ่6 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และรอบการท าซ ้าทีเ่หมาะสม 

การวดัที่
ระยะต่างๆ 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (มม.) รอบท าซ ้าทีเ่หมาะสม (รอบ) 

CR1 CR2 UR CR1 CR2 UR 

5 0.00014 0.00038 0.00076 0.05 0.12 0.24 

30 0.00034 0.00079 0.00078 0.11 0.26 0.25 

50 0.00084 0.00008 0.00080 0.27 0.03 0.26 

จากตารางที่ 6 สามารถค านวณการท าซ ้าทีเ่หมาะสม ไดค้่าประมาณ 1 
รอบ จงึก าหนดท าการทดลอง 10 รอบ ในการทดลองนี้ 
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4. ผลการทดลอง
 จากผลการทดลองจะได้ ค่าวดัเฉลี่ย และความไม่แน่นอนเฉลี่ย 
ตามตารางที ่7, 8 และ 9 โดยก าหนด Ref. คอืค่าวดัดจิทิลัไดอลัเกจทีส่่ง
สอบเทยีบกบัหอ้งปฏบิตักิารหน่วยงานภายนอก (คู่สอบเทยีบอา้งองิ) 
ตารางที ่7 ค่าวดัเฉลีย่ เทยีบกบัระยะเวลารอ ทีร่ะยะ 5 มลิลเิมตร 

เวลารอ 
(นาท)ี 

ระยะความยาว 5 มลิลเิมตร 

ค่าวดัเฉลีย่ (มม.) ค่าความไม่แน่นอนเฉลีย่ (มม.) 

CR1 CR2 UR Ref CR1 CR2 UR Ref 

60 5.002 5.0008 5.002 

5.0002 

0.00069 0.00039 0.00078 

0.0019 90 5.002 5.0006 5.002 0.00066 0.00038 0.00074 

120 5.002 5.0005 5.001 0.00066 0.00037 0.00076 

ตารางที ่8 ค่าวดัเฉลีย่ เทยีบกบัระยะเวลารอ ทีร่ะยะ 30 มลิลเิมตร 

เวลารอ 
(นาท)ี 

ระยะความยาว 30 มลิลเิมตร 

ค่าวดัเฉลีย่ (มม.) ค่าความไม่แน่นอนเฉลีย่ (มม.) 

CR1 CR2 UR Ref CR1 CR2 UR Ref 

60 30.001 30.0019 30.003 

30.0017 

0.0015 0.0018 0.0022 

0.0019 90 30.002 30.0016 30.003 0.0015 0.0017 0.0020 

120 30.002 30.0013 30.002 0.0014 0.0017 0.0020 

ตารางที ่9 ค่าวดัเฉลีย่ เทยีบกบัระยะเวลารอ ทีร่ะยะ 50 มลิลเิมตร 

เวลารอ 
(นาท)ี 

ระยะความยาว 50 มลิลเิมตร 
คา่วดัเฉลีย่ (มม.) คา่ความไมแ่น่นอนเฉลีย่ (มม.) 

CR1 CR2 UR Ref CR1 CR2 UR Ref 
60 50.001 50.0029 50.006 

50.0009 
0.0022 0.0030 0.0035 

0.0019 90 50.001 50.0024 50.005 0.0022 0.0028 0.0032 
120 50.001 50.0021 50.005 0.0022 0.0027 0.0032 

พบว่า ค่าความไม่แน่นอนของทุกระยะความยาวจะมคี่าน้อยลง เมือ่ใช้
ระยะเวลารอมากขึ้น และค่าวัดที่ความยาวระยะ 50 มิลลิเมตร จะ
ค านวณได้ค่าความไม่แน่นอนมากที่สุด เมื่อเทยีบกบัความยาวระยะ
อื่นๆ แสดงว่าขนาดของเกจบลอ็กมผีลต่อค่าความไมแ่น่นอนในการวดั 
 ในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าวดักบัตวัแปรอื่นๆ จะใช้ 
ANOVA ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ค่าวดัที่ความยาวระยะ 50 
มลิลเิมตร เป็นตวัแทนในการวเิคราะห์ทัง้หมด เนื่องจากมคี่าความไม่
แน่นอนในการวดัมากทีสุ่ด  
 วเิคราะห์ ANOVA หาความสมัพนัธ์ค่าวดัภายใต้สภาวะแวดลอ้มที่
มีก า รควบคุ ม อุณหภูมิ  โ ดยการ เปรียบ เทียบค่ า วัด ร ะหว่ า ง
ห้องปฏิบตัิการควบคุม 1 กบัห้องปฏิบตัิการควบคุม 2 เนื่องจากชุด
เครือ่งมอืวดัมคี่าความละเอยีดต่างกนั สามารถน าผลการวเิคราะหม์าใช้
เลอืกชุดเครือ่งมอืวดัทีค่วามเหมาะสมได ้ตามตารางที ่10 
ตารางที่ 10 วิเคราะห์ ANOVA หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าวัดกับ
ระยะเวลารอ และชุดเครือ่งมอืวดั ณ สภาวะแวดลอ้มควบคุม 

พบว่า ตวัแปรดา้นระยะเวลารอ และดา้นชุดเครือ่งมอืวดั ใหค้่า p-value 
เท่ากบั 0.561 และ 0.194 มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า การวดัในแต่ละ
ช่วงระยะเวลา และชุดเครือ่งมอืวดัมคีวามละเอยีดต่างกนั ภายใตส้ภาวะ
แวดล้อมควบคุม มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังนัน้ความ
เหมาะสมในการเลอืกเครือ่งมอืวดั เลอืกใชเ้ครือ่งมอืวดัชุดที ่1 เนื่องจาก
ใหผ้ลการวดัทีไ่มแ่ตกต่างกบัเครือ่งมอืวดัชุดที ่2 และมรีาคาถูกกว่า  
 วเิคราะห์ ANOVA หาความสมัพนัธ์ค่าวดัภายใต้สภาวะแวดล้อม
แตกต่างกนั โดยเปรยีบเทยีบค่าวดัระหว่างหอ้งปฏบิตักิารควบคุม 1 กบั
หอ้งปฏบิตักิารไมค่วบคุม ตามตารางที ่11 
ตารางที่ 11 วิเคราะห์ ANOVA หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าวัดกับ
ระยะเวลารอ และชุดเครือ่งมอืวดั ณ สภาวะแวดลอ้มแตกต่างกนั 

พบว่า ตัวแปรด้านระยะเวลารอ ให้ค่า p-value เท่ากบั 0.0562 มคี่า
มากกว่า 0.05 แสดงว่า การวดัค่าในแต่ละช่วงระยะเวลาภายใต้สภาวะ
แวดลอ้มแตกต่างกนั มคี่าไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั และดา้นชุด
เครื่องมอืวดั ใหค้่า p-value เท่ากบั 0.006 มคี่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
ค่าวัดจากชุดเครื่องมือวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมแตกต่างกัน มีค่า
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั แมว้่าค่าความละเอยีดเครื่องมอืวดัเท่ากนั 
ซึง่ความแตกต่างของสภาวะแวดลอ้มในทีน่ี้ คอื อุณหภมู ิดงันัน้จงึสรา้ง
แผนภมูแิสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่าวดั และค่าความไมแ่น่นอน เทยีบ
กบัอุณหภมู ิในแต่ละช่วงเวลารอ ตามรปูที…่ 

รปูที ่7 ความสมัพนัธข์องค่าวดั และคา่ความไมแ่น่นอน เปรยีบเทยีบ
กบัอุณหภมูขิองในแต่ละชว่งระยะเวลารอ ทีส่ภาวะแตกต่างกนั 

จากรปูที ่7 พบว่าหอ้งปฏบิตักิารไมค่วบคุม มอุีณหภมูขิณะวดัค่าสงูกว่า
หอ้งปฏบิตักิารควบคุม 1 เทยีบในช่วงระยะเวลารอทีเ่ท่ากนั ผลกระทบ
คือ ค่าวดั และค่าไม่แน่นอนที่ได้จากห้องปฏิบตัิการไม่ควบคุม มคี่า
มากกว่าห้องปฏิบตัิการควบคุม 1 ดงันัน้ การวดัค่าในแต่ละสภาวะ
แวดลอ้ม ค่าวดัทีไ่ดจ้ะแปรผนัตามอุณหภมูขิองสภาวะแวดลอ้ม 
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 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืวดั สามารถท าไดโ้ดยน าผลค่า
วดัเฉลีย่แต่ละช่วงระยะเวลาของแต่ละหอ้งปฏบิตักิาร มาสรา้งแผนภูมิ
ควบคุมคุณภาพเทยีบกบัช่วงความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได ้ตามรปูที ่8 

รปูที ่8 แผนภมูคิวบคุมคุณภาพ ค่าวดัเฉลีย่ระหว่างหอ้งปฏบิตักิาร
ควบคุม 1 กบัหอ้งปฏบิตักิารไมค่วบคุม ทีค่วามยาวระยะ 50 มม. 

พบว่าค่าวดัเฉลี่ยทุกช่วงระยะเวลาไม่เกนิช่วงค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรบัได ้โดยค่าวดัเฉลีย่จากหอ้งปฏบิตักิารไม่ควบคุม มคี่ามากกว่า
ค่าวดัเฉลี่ยจากห้องปฏิบตัิการควบคุม 1 และค่าวดัจากคู่สอบเทียบ
อา้งองิ  
 การประเมนิประสทิธภิาพวธิกีารทีใ่ชส้อบเทยีบ สามารถท าไดด้ว้ย
การค านวณหาค่า 𝐸𝑛  Ratio จากค่าวดัเฉลีย่แต่ละระยะความยาว และ
ค่าความไม่แน่นอนเฉลี่ยที่มคี่ามากที่สุดของหอ้งปฏบิตักิารควบคุม 1 
เทียบกับค่าวัดและค่าความไม่แน่นอนของคู่สอบเทียบอ้างอิง ตาม
สมการที ่6 จะไดค้่า  𝐸𝑛 Ratio ตามตารางที ่12 
ตารางที่  12 ค่ า  𝐸𝑛 Ratio ระหว่ า งห้อ งปฏิบัติก า รควบคุ ม  1 กับ
หอ้งปฏบิตักิารอา้งองิ 

ระยะความยาว 
(มลิลเิมตร) 

ค านวณคา่ En Ratio 

ระยะเวลารอ (นาท)ี 

60 90 120 
5 0.703 0.714 0.715 

30 -0.074 -0.034 -0.039 

50 0.144 0.146 0.150 

 จากตารางที่ 12 พบว่า ค่า 𝐸𝑛 Ratio ที่ได้จากค่าวดัความยาวทุก
ระยะ มคี่าอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 สามารถอธบิายได้ว่า วธิกีารสอบเทยีบ
จากการทดลองนี้  ให้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากวิธีการของคู่สอบ
เทยีบอา้งองิ 

5. สรปุ
 จากการวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์ พบว่า เครื่องมอืดจิทิลัไดอลัเกจ 
มคี่าความละเอยีดทีเ่หมาะสมต่อวธิกีารสอบเทยีบที่ใชง้านอยู่แลว้ เมือ่
น าค่าวดัแต่ละช่วงระยะเวลาไปเทยีบในแผนภมูคิวบคุม ค่าวดัไมเ่กนิค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ จึงท าให้สามารถลดระยะเวลารอใน
ขัน้ตอนการเตรยีมเครื่องมอืวดัได้จาก 120 นาท ีเหลอื 60 นาท ีส่งผล
ท าใหร้ะยะเวลาในการสอบเทยีบเครือ่งจ่ายสารละลายอตัโนมตัทิีม่สีอบ
เทยีบด้านไฟฟ้า ก่อนปรบัปรุงใชเ้วลา 145 นาท ีหลงัปรบัปรุงใชเ้วลา 
130 นาท ีประหยดัเวลาได้ถงึ 10.34% และระยะเวลาในการสอบเทยีบ

เครื่องจ่ายสารละลายอัตโนมตัิที่ไม่มกีารสอบเทียบด้านไฟฟ้า ก่อน
ปรบัปรุงใชเ้วลา 145 นาท ีหลงัปรบัปรุงใชเ้วลา 85 นาท ีประหยดัเวลา
ไดถ้งึ 41.38% โดยวธิกีารสอบเทยีบทีใ่ชใ้นการทดลองมปีระสทิธภิาพ
ไมแ่ตกต่างกบัคู่สอบเทยีบ สามารถน าวธินีี้ไปปฏบิตัใิชก้บังานจรงิได ้ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ทีจ่ะน าดนิตะกอนจากการประปาส่วนภูมภิาค สาขาเชยีงใหม ่ซึง่เป็นของเหลอืทิง้ทีเ่กดิจากการผลติน ้าประปา  

มาใชใ้หมเ่ป็นวตัถุดบิผสมในการผลติอฐิก่อสรา้งสามญั (หรอื อฐิมอญ) โดยผูว้จิยัจะหาสดัส่วนทีเ่หมาะสมเพือ่ผลติอฐิมอญทีม่คีุณภาพ ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.77-2545) ผูว้จิยัได้ออกแบบการทดลองเชงิแฟคทอเรยีล โดยก าหนด 4 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปรมิาณของดนิเหนียว, ปรมิาณของดนิ
ตะกอนน ้าประปา, ปรมิาณของขี้เถ้า และปรมิาณของน ้า จะทดลองทัง้หมด 2 ระดบั (สูงสุดและต ่าสุด) ทดลองซ ้า 1 ครัง้ ทัง้หมด 16 การทดลอง 
จากนัน้วเิคราะห์ผลการทดลองดว้ยโปรแกรม MINITAB จนไดส้ดัส่วนทีเ่หมาะสมของการใชด้นิตะกอนน ้าประปาในการผลติอฐิมอญ 1 กอ้น ไดแ้ก่ 
ดนิเหนียว 760 กรมั, ดนิตะกอน 372 กรมั, ขีเ้ถา้ 280 กรมั และน ้า 25 เปอรเ์ซ็นต์ของน ้าหนกัอฐิมอญ จากนัน้น าไปทดสอบค่าความตา้นทานแรงอดั
ได ้23 เมกะปาสคาล (สงูกว่ามาตรฐาน มอก.77-2545) และยงัพบว่าสามารถลดตน้ทุนวตัถุดบิได ้0.013 บาทต่อกอ้น 
ค าส าคญั:  น ากลบัมาใชใ้หม,่ ดนิตะกอนน ้าประปา, อฐิก่อสรา้งสามญั, การออกแบบการทดลอง, มอก.77-2545. 

Abstract 
The purpose of this research is to recycle sludge, from tap water treatment plant (Chiangmai branch) by design of experiment 

to optimal composition of sludge in common brick production, to meet the requirement of TISI 77-2545. Researcher design experiment to 
use factorial experiment technique with 4 factors are clay weight, sludge weight, ash weight and water. With 2 levels, maximum and 
minimum levels, repeated once. Thus, this research included 16 experiments. Then the data was analyzed to find response optimization 
by MINITAB program. The result indicated that used clay for 760 grams, sludge for 372 grams, ash for 280 grams and 25%wt of water 
gave the compressive strength of 23 MPa which is higher than TISI 77-2545 standard. And also found that reduce material cost for 0.013 
baht per piece. 
Keywords:  Recycle, Sludge, Common Brick, Design of Experiment, TISI 77-2545. 
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1. บทน า
ในการผลติน ้าประปาของการประปาส่วนภมูภิาค สาขาเชยีงใหม ่มี

การใชส้าร Poly Aluminum Chloride (หรอื ปนูขาว) และสาร Polymer 
เพื่อสร้างตะกอนและรวมตะกอน ในกระบวนการ Coagulation จนได้
น ้าประปาทีใ่ส พรอ้มเขา้สู่กระบวนการฆา่เชื้อ และการกรองต่อไป ส่วน
ดนิตะกอนทีถู่กแยกออกมาจากน ้า จะน าไปพกัในบ่อพกัตะกอน จากนัน้
จะใชร้ถตกัดนิตะกอนขึ้นมาตากให้แหง้ รอน าไปก าจดัด้วยวธิฝีงักลบ
ต่อไป ซึ่งจะมปีรมิาณดนิตะกอนทีต่้องก าจดั 4-6 ตนัต่อปี มคี่าใชจ้่าย
ประมาณ 150,000 – 300,000 บาทต่อปี โดยงานวจิยันี้จะน าตะกอนที่
ตากแหง้ไวแ้ลว้ มาเพิม่มลูค่าดว้ยการน ากลบัมาใชใ้หม่ ในกระบวนการ
ผลติอฐิก่อสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเนื้อดนิตะกอนประปาจะมลีักษณะที่
ละเอียด และยังมีสีแดงที่มาจากแร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก  5-7%wt 
(Fe2O3) และ ซลิกิา 40-50%wt (SiO2) [1] แต่อย่างไรกต็ามดนิตะกอน
จะมกีารหดตวัทีสู่ง เนื่องจากมปีรมิาณเนื้อดนิน้อย การผลติอฐิก่อสรา้ง
พืน้ฐาน จงึยงัจ าเป็นตอ้งใช ้ดนิเหนียว และขีเ้ถา้ เป็นส่วนผสมหลกั 
 การผลิตอิฐก่อสร้างพื้นฐาน หรืออิฐมอญตัน ตามมาต รฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.77-2545) ซึ่งก าหนดไว ้4 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาด 65 x 
140 x 40 มม, 90 x 190 x 40 มม, 90 x 190 x 65 มม. และ 90 x 190 
x 90 มม. ซึ่งคุณภาพของอฐิก่อสรา้งพืน้ฐาน จะแบ่งตามความต้านทาน
แรงอดัได ้3 ชัน้คุณภาพ ไดแ้ก่ ชัน้คุณภาพ “ก” (เฉลีย่ 21.0 MPa, แต่
ละก้อน 17.0 MPa), ชัน้คุณภาพ “ข” (เฉลี่ย 17.0 MPa, แต่ละก้อน 
15.0 MPa) และชัน้คุณภาพ “ค” (เฉลีย่ 10.0 MPa,แต่ละกอ้น 9.0 MPa) 
ปจัจุบันพบว่ามีหลายปจัจัยที่ท าให้อิฐก่อสร้างสามญั มีคุณสมบัติ
แตกต่างกนั แต่ปจัจยัทีส่ าคญัคอื ส่วนผสม ทีน่ ามาใชใ้นการผลติ [3] 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ 
 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments: DOE) เป็น
เครือ่งมอืทางสถติทิีน่ ามาใชใ้นการออกแบบ และปรบัปรุงกระบวนการ
ผลติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมวีตัถุประสงค์ เพือ่ศกึษาการเปลีย่น 
แปลงของตวัแปรตอบสนอง (Response Variable) เมือ่ค่าปจัจยั 
(Factor) เปลีย่นแปลงไป จะส่งผลท าใหต้วัแปรตอบสนองเปลีย่นแปลง
หรอืไมแ่ละอย่างไร เมือ่ทราบความสมัพนัธด์งักล่าวแลว้ จะสามารถ
ออกแบบค่าของปจัจยั ใหต้รงกบัคา่ทีท่ าใหไ้ด ้ ค่าตวัแปรตอบสนอง
เป็นไปตามทีต่อ้งการ เทคนิคการออกแบบการทดลอง ทีน่ิยมไป
ประยุกต์ใชใ้นการหาสภาวะทีเ่หมาะสมในภาคการผลติ ไดแ้ก่ ตวัแบบ
การทดลอง 2k factorial design เนื่องจากมจี านวนการทดลองไมม่ากนัน้ 
สามารถสรุปผลการศกึษาดว้ยนยัส าคญัทางสถติ ิ และงา่ยต่อความ
เขา้ใจ เพือ่น าไปใชใ้นทางปฏบิตั ิ
 ตวัแบบการทดลอง 2k factorial design เป็นตวัแบบการทดลองที่
ทุกปจัจยัมเีพยีง 2 ระดบัเท่านัน้ (มกัก าหนดเป็น High กบั Low) ท าให้
จ านวนการทดลองลดลง นิยมใชก้บักรณทีีต่วัแปรเป็นค่าต่อเนื่องและมี
ความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้ เนื่องจากในการค านวณตวัแบบ จะสมมตใิห้

ความสมัพนัธข์องตวัแปรตอบสนองในทุกๆ ปจัจยัเป็นแบบเสน้ตรง
ทัง้หมด 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
 ดวงกมล สุริยฉัตร [1] ได้ศึกษาและเก็บตัวอย่างจากดินตะกอน
น ้าประปานครหลวง จากการทดลองเปรยีบเทยีบส่วนประกอบทางเคม ี
ระหว่างดินตะกอนน ้ าประปา กับดินที่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม
เซรามคิในเขตภาคกลางและภาคเหนือ พบว่ามคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกนั 
มีปริมาณ Fe2O3 , SiO2 และ Al2O3 ใกล้เคียงกับดินเหนียวสีแดง 
สามารถใชเ้ป็นวตัถุดบิทดแทนได ้
 วรีะชยั อารรีกัษ์ และคณะ [2] ได้ท าการทดลองและวิเคราะห์หา
ปจัจยัปรมิาณปนูซเีมนต์ ปรมิาณหนิฝุน่ ปรมิาณหนิ และปรมิาณน ้า ว่า
มผีลต่อความต้านทานแรงอดัของคอนกรตีอย่างไร โดยไดอ้อกแบบการ
ทดลองเชงิแฟคทอเรยีล ทีม่กีารทดลองซ ้า 2 ครัง้ มทีัง้หมด 162 การ
ทดลอง ผลจากการทดลองพบว่าปจัจยัทัง้หมดมผีลต่อค่าความตา้นทาน
แรงอดัของคอนกรตีอย่างมนีัยส าคญั โดยระดบัปจัจยัที่เหมาะสมคือ 
ปรมิาณปนูซเีมนต์ 285 กก. ปรมิาณหนิฝุน่ 263 กก. ปรมิาณหนิ 1,090 
กก. และปรมิาณน ้า 175 กก. 
 อมรรตัน์ พรประเสรฐิ และภมี พรประเสรฐิ [3] ไดศ้กึษาอตัราส่วน
วัตถุดิบที่เหมาะสมต่อคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของอิฐมอญ 
กรณศีกึษากลุ่มชุมชนรมิน ้ามลู อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
โดยไดอ้อกแบบการทดลองแบบ Mixture Design ก าหนดใหด้นิเหนียว
เป็นอตัราส่วนผสมหลกั ไดส้่วนผสมทัง้หมด 10 สตูร ท าการทดลองสตูร
ละ 10 กอ้น จากนัน้ท าการทดสอบความต้านทานแรงอดัหลงัจากการ
เผาอิฐที่ 850oC เป็นเวลา 11 วนั พบว่ามอีัตราส่วนผสมระหว่างดิน
เหนียว ทราย และขี้เถ้าแกลบ 3 สูตร ที่ผ่ านเกณฑ์มาตราฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.77-2545) แต่สูตรผสมที่มตี้นทุนต ่าที่สุด คอื ดิน
เหนียว:ทราย:ขีเ้ถ้าแกลบ เท่ากบั 70:20:10 มคี่าความต้านทานแรงอดั 
เท่ากบั 36.73 กโิลกรมัต่อตารางเซ็นติเมตร สามารถน าไปใช้ในงาน
ก่อสรา้งไดต้ามมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

3. วิธีการด าเนินการวิจยั
3.1 ศึกษาขัน้ตอนการผลิตอิฐก่อสร้างพืน้ฐาน (อิฐมอญ) 
จากโรงงานแห่งหน่ึงในต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมดนิเหนียว จะใชบ้่อในการหมกัดนิ โดยผสม
ดนิเหนียวและขีเ้ถา้แหง้ สดัส่วน 10:3 และใชน้ ้า 30% ของน ้าหนักรวม 
โดยขีเ้ถ้าจะช่วยท าใหด้นิเหนียวสุกทัว่ทัง้กอ้น ลดการแตกระหว่างการ
เผา และจะหมกัทิง้ไวใ้นบ่อ 2-3 วนั จนดนิเหนียวรวมตวักนั 

รปูที ่1 แสดงขัน้ตอนการหมกัดนิ 
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 ขัน้ตอนที ่2 น าดนิเหนียวทีห่มกัแลว้ใส่เครื่องโม่ เพื่อกวนส่วนผสม
ใหเ้ขา้กนัจนเนื้อดนิละเอยีด จงึน าไปเทใส่แท่นพมิพอ์ฐิ จากนัน้อฐิจะถูก
ตดัเพือ่ใหไ้ดข้นาดความยาวตามทีต่อ้งการ 

รปูที ่2 แสดงขัน้ตอนการตดัดนิทีผ่สมแลว้ 

ขัน้ตอนที ่3 การน าอฐิไปตากแดดใหแ้หง้ โดยจะใชเ้วลา 3-4 วนั 
 ขัน้ตอนที ่4 น าอฐิทีแ่หง้สนิทจ านวน 12,000 กอ้นไปเรยีงในเตาเผา 
ใช้เวลาในการเผา 14 ชัว่โมงด้วยฟืน แล้วทิ้งไว้ในเตาต่ออีก 3-4 วนั 
เพือ่รอใหอ้ฐิเยน็ตวั 

3.2 การออกแบบการทดลอง 
 3.2.1 จดัท าแม่พมิพ์อฐิต้นแบบ โดยอ้างอิงขนาดมาตรฐาน มอก.
77-2545 โดยเลอืกขนาด 65 x 140 x 40 มม. แต่เนื่องจากอฐิมกีารหด
ตวัจากการสญูเสยีน ้าจากการเผา ผูว้จิยัจงึสรา้งแมพ่มิพใ์หม้ขีนาด 70 x 
145 x 45 มม. เพือ่เผือ่การหดตวั 

รปูที ่3 แสดงแมพ่มิพอ์ฐิตน้แบบ ขนาด 70 x 145 x 45 มม. 

 3.2.2 ก าหนดส่วนผสมของวตัถุดบิเบือ้งตน้ ในการผลติอฐิตน้แบบ
ขนาด 70 x 145 x 45 มม. โดยคงทีส่่วนผสมของขีเ้ถา้ไว ้3 ส่วนและน ้า 
30% ไวเ้นื่องจากเป็นวตัถุดบิเสรมิทีจ่ะหมดไปเมือ่น าอฐิไปเผา จงึมกีาร
ปรบัสตูรผสมเฉพาะดนิเหนียวกบัดนิตะกอนน ้าประปา เปรยีบเทยีบกบั
ส่วนผสมเดมิคอื ดนิเหนียว 10 ส่วน : ดนิตะกอน 0 ส่วน ไดด้งันี้ 

ตารางที ่1 แสดงอตัราสว่นผสมเบือ้งตน้ ทีใ่ชใ้นการทดลองผลติ 

ดนิเหนียว ดนิตะกอน ขีเ้ถา้แหง้ น ้า 

สดัส่วน กรมั สดัส่วน กรมั สดัส่วน กรมั กรมั 

10 950 0 0 3 280 30% 

8 760 2 186 3 280 30% 

6 570 4 372 3 280 30% 

4 380 6 560 3 280 30% 

หมายเหตุ: มวลวตัถุดบิ = ปรมิาตรอฐิ x ถ.พ. x (สดัส่วนผสม  13) 

 3.2.3 การผสมวตัถุดบิตามสูตรทัง้ 4 สูตรๆ ละสองกอ้น โดยผสม
ดนิในภาชนะแหง้ แทนการใชบ้่อหมกั เนื่องจากตอ้งการควบคุมปรมิาณ
ส่วนผสมให้แม่นย า จากนัน้เทวตัถุดบิที่ผสมแล้วลงในถุงพร้อมเขยีน
เลขก ากบั แลว้หมกัดนิไวเ้ป็นเวลา 2 วนั จงึน าดนิมาขึน้รปูดว้ยแมพ่มิพ์ 
จากนัน้ตากแดดใหแ้หง้เป็นเวลาอกี 3 วนั 

รปูที ่4 แสดงขัน้ตอนการขึน้รปูอฐิดว้ยแมพ่มิพ ์

 3.2.4 การเผาอฐิพรอ้มๆ กนัทัง้ 4 สตูร เพือ่ควบคุมความแปรปรวน
จากปจัจยัอื่นๆ โดยจะใชเ้วลาเผาทัง้สิน้ 14 ชัว่โมง จากนัน้ปล่อยใหอ้ฐิ
เยน็ตวัลงในเตา 
 3.2.5 การทดสอบค่าความต้านทานแรงอดั ด้วยเครื่อง Universal 
Testing Machine ไดผ้ลการทดสอบ ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 แสดงผลการทดสอบความตา้นทานแรงอดัของอฐิ 
อตัราสว่นผสม ผลการทดลอง (MPa) 

ดนิเหนียว : ดนิตะกอน ตวัอย่างที ่1 ตวัอย่างที ่2 
10 : 0 28.0 29.8 
8 : 2 26.2 25.0 
6 : 4 22.2 21.6 
4 : 6 15.4 16.3 

หมายเหตุ: มอก. 77-2545 ก าหนดค่าความตา้นทานแรงอดั ของอฐิชัน้
คุณภาพ “ก” แต่ละกอ้นไมต่ ่ากว่า 17.0 MPa [5] 

 3.2.6 การวเิคราะหห์าปจัจยัทีม่ผีลต่อความตา้นทานแรงอดั ตาม
มาตรฐาน มอก.77-2545 ดว้ยวธิกีารออกแบบการทดลองแบบ 2k 
Design ซึง่ค่าสงูสุดและต ่าสุดจะก าหนดตามสตูรผสม 8:2 และ 6:4 ซึง่
เป็นสตูรผสมทีใ่หค้่าความตา้นทานแรงอดัสงูกว่ามาตรฐาน โดยก าหนด
ระดบัปจัจยั ในการทดลอง ทีร่ะดบัสงูสุด (+1) และต ่าสุด (-1)
ประกอบดว้ย 4 ปจัจยั และระดบัแต่ละปจัจยัก าหนดที ่ 2 ระดบั โดยจะ
ทดลองซ ้า 1 ครัง้ ท าใหก้ารออกแบบการทดลองนี้ มจี านวนทัง้สิน้ 16 
การทดลอง โดยปจัจยัปรมิาณขีเ้ถา้และเปอรเ์ซน็ต์ของน ้า จะเลอืกใช้
ค่าสงูสุด เป็นปรมิาณทีผ่สมปกตทิีโ่รงงานผลติ และค่าต ่าสุด เป็น
ปรมิาณทีน้่อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถขึน้รปูแบบอฐิก่อสรา้งได ้ซึง่ไดร้ะดบั
ของแต่ละปจัจยั ดงัตารางที ่3 
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ตารางที ่3 แสดงปจัจยัและระดบัของปจัจยัในการทดลอง 
ปจัจยั รหสั ระดบัของปจัจยั (กรมั) 

A 
ดนิเหนียว 

1 760 
-1 570 

B 
ดนิตะกอน 

1 372 
-1 186 

C 
ขีเ้ถา้ 

1 280 
-1 186 

D 
น ้า 

1 30 เปอรเ์ซน็ต์ของมวลหยาบรวม 
-1 25 เปอรเ์ซน็ต์ของมวลหยาบรวม 

 3.2.7 ด าเนินการทดลอง และวเิคราะหผ์ลตอบสนองทีเ่หมาะสม 
(Response Optimization) เพือ่หาสดัส่วนของดนิตะกอน ทีม่ผีลต่อ
ความตา้นทานแรงอดั โดยจะป้องกนัไมใ่หเ้กดิความคลาดเคลือ่นในการ
ทดลอง จงึมกีารควบคุมดว้ยการ เผาอฐิพรอ้มกนัทุกกอ้น และวางไว้
แถวกลางใหค้วามรอ้นทีไ่ดร้บัสม ่าเสมอกนั และใชเ้ครือ่งมอื และ
แมพ่มิพช์ิน้เดยีวกนั 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองตามแบบการทดลองเชงิแฟคทอเรยีล 24 
โดยท าซ ้า 1 ครัง้ รวม 16 การทดลอง ซึง่แต่ละการทดลองจะก าหนด
ปจัจยัตามตารางที ่3 โดยใชโ้ปรแกรม MINITAB ตามล าดบัทีเ่รยีงไวใ้น
คอลมัม ์ “Run Order” เมือ่ท าการทดสอบค่าความตา้นทานแรงอดัแลว้ 
จะท าการบนัทกึผล ลงในคอลมัม ์“ค่าการรบัแรงอดั” ตามตารางที ่4. 

ตารางที ่4 แสดงผลการทดลองตามแบบการทดลองเชงิแฟคทอเรยีล 
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ตา้
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21 1 1 1 -1 -1 1 -1 22.05 
9 2 1 1 -1 -1 -1 1 19.90 
30 3 1 1 1 -1 1 1 23.85 
8 4 1 1 1 1 1 -1 23.50 
19 5 1 1 -1 1 -1 -1 19.50 
28 6 1 1 1 1 -1 1 26.30 
2 7 1 1 1 -1 -1 -1 20.20 
22 8 1 1 1 -1 1 -1 20.70 
31 9 1 1 -1 1 1 1 23.00 
13 10 1 1 -1 -1 1 1 20.60 
5 11 1 1 -1 -1 1 -1 18.75 
14 12 1 1 1 -1 1 1 23.10 
1 13 1 1 -1 -1 -1 -1 18.30 
16 14 1 1 1 1 1 1 25.55 
29 15 1 1 -1 -1 1 1 21.60 
7 16 1 1 -1 1 1 -1 17.70 

23 17 1 1 -1 1 1 -1 19.50 
10 18 1 1 1 -1 -1 1 23.40 
20 19 1 1 1 1 -1 -1 22.05 
24 20 1 1 1 1 1 -1 23.10 
11 21 1 1 -1 1 -1 1 24.10 
3 22 1 1 -1 1 -1 -1 18.45 
26 23 1 1 1 -1 -1 1 23.10 
12 24 1 1 1 1 -1 1 25.50 
6 25 1 1 1 -1 1 -1 20.70 
17 26 1 1 -1 -1 -1 -1 17.70 
18 27 1 1 1 -1 -1 -1 20.10 
25 28 1 1 -1 -1 -1 1 20.10 
32 29 1 1 1 1 1 1 25.95 
27 30 1 1 -1 1 -1 1 21.60 
4 31 1 1 1 1 -1 -1 19.50 
15 32 1 1 -1 1 1 1 22.50 

รปูที ่5 แสดงผลลพัธข์องการทดสอบสมมตฐิานของการแจกแจงปกต ิ

3.2.8.2 การทดสอบสมมตฐิานของความเป็นอสิระ เพือ่
ทดสอบความสมัพนัธข์องแผนภาพการกระจายตวัของสว่นทีต่กคา้ง 
(Residual) และล าดบัของการเกบ็ขอ้มลู (Observation Order) จากรปูที ่
6 จะพบว่า ลกัษณะการกระจายตวัเป็นอสิระต่อกนั 

รปูที ่6 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่าส่วนตกคา้ง (residual) 
และล าดบัของการเกบ็ขอ้มลู (observation Order) 
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3.2.8.3 การทดสอบสมมตฐิานของความมเีสถยีรภาพของค่า
ความแปรปรวน โดยพจิารณาการกระจายตวั ระหว่างส่วนทีต่กคา้ง 
(Residual) กบัผลตอบสนองทีไ่ดจ้ากตวัแบบถดถอย (Fitted value) 
พบว่าค่าความแปรปรวนมเีสถยีรภาพอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ ดงัรปูที ่7. 

รปูที ่7 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง Residual กบั Fitted Value 

ตารางที ่5 แสดงผลการวเิคราะหก์ารทดลองดว้ยโปรแกรม MINITAB 

Source DF Adj. SS Adj.MS 
F-

Value 
P-

Value 

Model 15 168.821 11.2547 11.52 0.000 

   Linear 4 148.473 37.1182 38.00 0.000 

     A 1 53.174 53.1738 54.44 0.000 

     B 1 17.479 17.4788 17.89 0.001 

     C 1 4.766 4.7663 4.88 0.042 

     D 1 73.054 73.0538 74.79 0.000 
  2-Way 
Interaction 6 12.332 2.0554 2.10 0.110 

A*B 1 2.503 2.5032 2.56 0.129 

A*C 1 0.002 0.0020 0.00 0.965 

A*D 1 0.928 0.9282 0.95 0.344 

B*C 1 0.705 0.7051 0.72 0.408 

B*D 1 6.169 6.1688 6.32 0.023 

C*D 1 2.025 2.0251 2.07 0.169 
  3-Way 
Interaction 4 6.090 1.5226 1.56 0.233 

A*B*C 1 3.885 3.8851 3.98 0.063 

A*B*D 1 1.643 1.6426 1.68 0.213 

A*C*D 1 0.488 0.4876 0.50 0.490 

B*C*D 1 0.075 0.0751 0.08 0.785 
  4-Way 
Interaction 1 1.926 1.9257 1.97 0.179 

A*B*C*D 1 1.926 1.9257 1.97 0.179 

Error 16 15.629 0.9768 

Total 31 184.450 

S = 0.988330  R-Sq = 91.53%  R-Sq (adj) = 83.58% 

 จากตารางที ่5 จะพบว่า ค่าความผนัแปรของขอ้มลู (R-Squared) มี
ค่า 91.53% แสดงว่าการทดลองนี้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง สามารถ
น ามาใชว้เิคราะหผ์ลได ้และเมือ่พจิารณาค่า P-Value ของแต่ละปจัจยั ที่
มคี่าน้อยกว่า 0.05  จงึสรุปไดว้่าปจัจยั ดนิเหนียว ดนิตะกอนน ้าประปา 
ขีเ้ถา้ และน ้า มผีลต่อความตา้นทานแรงอดัของอฐิอย่างมนียัส าคญั ที่
ระดบัความเชือ่ม ัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ จากนัน้จะพจิารณาในส่วนของอนัตร
กริยิาระหว่าง 2 ปจัจยัทุกๆ คู่ พบว่าค่าปจัจยั ดนิตะกอนกบัน ้า มี
อทิธพิลต่อค่าความตา้นทานแรงอดัอย่างมนียัส าคญั (P-Value < 0.05) 
แต่ในส่วนของอนัตรกริยิาระหว่าง 3 ปจัจยัและ 4 ปจัจยั ไมม่ปีจัจยัใดที่
มอีทิธพิลต่อความตา้นทานแรงอดัของอฐิ (P-Value > 0.05) 
 จากนัน้น าค่าสมัประสทิธิ ์ (Coefficients) ของปจัจยัไปเขยีนสมการ
ท านายค่าความตา้นทานแรงอดั เพือ่น าสมการทีท่ านายไดไ้ปใชใ้นการ
หาค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของแต่ละตวัแปร ดงัสมการที ่(1) 

Y = 21.623 + 1.289*ดินเหนียว + 0.739*ดินตะกอน
+ 0.386*ขี้ เถา้ + 1.511*น ้ า + 0.439*ดินตะกอน*น ้ า 

รปูที ่8 แสดงผลกระทบหลกัของปจัจยัทีม่ผีลต่อตวัแปรตอบสนอง 

รปูที ่9 แสดงผลอนัตรกริยิาของปจัจยัทีม่ผีลต่อตวัแปรตอบสนอง 

รปูที ่10 แสดงผลการวเิคราะหส์ดัส่วนทีเ่หมาะสมของอฐิก่อสรา้งสามญั 

(1) 
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 3.2.9 วเิคราะหผ์ลการทดลองเพือ่พจิารณาปจัจยัหลกัทีค่าดว่าจะ
ส่งผลต่อความตา้นทานแรงอดัของอฐิ ไดแ้ก่ ดนิเหนียว ดนิตะกอน
น ้าประปา ขีเ้ถา้ และน ้า โดยใชฟ้งักช์ ัน่ Response Optimization ของ
โปรแกรม Minitab ซึง่จะก าหนดค่าขอบเขตล่าง (Lower) คอื 21 MPa, 
ค่าขอบเขตบน (Upper) คอื 26 MPa และค่าเป้าหมาย (Target) คอื 23 
MPa ดงัรปูที ่10 สรุปผลไดว้่าระดบัปจัจยัทีม่คี่าทีด่ทีีสุ่ด (+1 / -1) ไดแ้ก่ 
ปรมิาณดนิเหนียวใชค้่าสงูสุด 760 กรมั, ปรมิาณดนิตะกอนน ้าประปาใช้
ค่าสงูสุด 372 กรมั, ปรมิาณขีเ้ถา้ใชค้่าสงูสุด 280 กรมั และปรมิาณน ้าใช้
ค่าต ่าสุด 25% ของน ้าหนกัมวลหยาบ 
 และจากค่าสมัประสทิธิ ์ (Coefficients) ของแต่ละปจัจยั แสดงให้
ทราบว่า ดนิเหนียว (1.289) มผีลต่อค่าความตา้นทานแรงอดัของอฐิ
มากกว่าดนิตะกอนน ้าประปา (0.739) 

4. สรปุ
งานวิจยันี้ ได้ท าการวิเคราะห์ปจัจัย 4 ปจัจัย ได้แก่ ปริมาณดิน

เหนียว, ปรมิาณดนิตะกอนน ้าประปา, ปรมิาณขีเ้ถ้า และปรมิาณน ้า ว่า
มผีลต่อค่าความตา้นทานแรงอดัของอฐิก่อสรา้งสามญั (อฐิมอญ) หรอืไม ่
โดยใช้หลกัการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรยีล ที่ท าซ ้า 1 ครัง้ 
จ านวนทัง้สิ้น 16 การทดลอง เพื่อหาระดบัปจัจยัที่เหมาะสม (สูงสุด/
ต ่าสุด) ของแต่ละส่วนผสม 
 โดยในการด าเนินงานวจิยั ผู้วจิยัได้จดัท าแม่พมิพ์อิฐต้นแบบตาม
ขนาดมาตรฐานของ มอก.77-2545 คอื 70x145x45 มม. และได้ผสม
วตัถุดบิแต่ละชนิด 2 ระดบัคอื ต ่าสุดและสูงสุด โดยจะน าไปเผาพรอ้ม
กนัทุกกอ้น เพื่อลดความแปรปรวน ซึ่งในการทดลองนี้จะก าหนดว่ามี
เพยีง 1 บลอ็กกิ้ง ภายหลงัจากการเผา จะพกัใหอ้ฐิเย็นตวัอกี 2-3 วนั 
จากนัน้จงึน ามาทดสอบความต้านทานแรงอัด ด้วยเครื่อง Universal 
Testing Machine แลว้บนัทกึผล 
 จากนัน้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล ด้วยโปรแกรม MINITAB เพื่อหาค่า 
Response Optimization โดยจ าก าหนดค่าขอบเขตล่าง (Lower) คอื 21 
MPa และค่าขอบเขตบน (Upper) คือ 26 MPa และค่าเป้าหมาย 
(Target) คอื 23 MPa เนื่องจากตามมาตรฐาน มอก.77-2545 ค่าความ
ตา้นทานแรงอดัของอฐิก่อสรา้งสามญั แต่ละกอ้น ตอ้งไมน้่อยกว่า 17.0 
MPa พบว่าปจัจัยทัง้หมดที่น ามาท าการทดลอง มีผลต่อค่าความ
ต้านทานแรงอัดของอิฐ อย่างมนีัยส าคญั และมปีจัจยัที่เหมาะสม คือ 
ปรมิาณดนิเหนียวใชค้่าสงูสุด 760 กรมั, ปรมิาณดนิตะกอนน ้าประปาใช้
ค่าสูงสุด 372 กรมั, ปรมิาณขีเ้ถ้าใชค้่าสูงสุด 280 กรมั และปรมิาณน ้า
ใชค้่าต ่าสุด 25% ของอฐิมวลหยาบ จะส่งผลใหค้่าความตา้นทานแรงอดั
อยู่ระหว่าง 21-26 MPa ตามมาตรฐาน มอก.77-2545 
 จากนัน้จะน ามาท าการเปรยีบเทยีบ ตน้ทุนการผลติ อฐิก่อสรา้ง
สามญัแบบเดมิ และแบบใหมต่ามสดัส่วนผลการทดลอง จะพบว่าการใช้
ดนิตะกอนน ้าประปา จะช่วยลดตน้ทุนการผลติอฐิก่อสรา้งพืน้ฐานได ้
0.013 บาทต่อกอ้น โดยทีค่่าความตา้นทานแรงอดัยงัเป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก.77-2545 ดงัตารางที ่6. 

ตารางที ่6 แสดงการเปรยีบเทยีบตน้ทุนการผลติกอ่นและหลงัปรบัปรุง 

รายการ 
ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 
กรมั บาท กรมั บาท 

ดนิเหนียว 950 0.71 760 0.57 
ขีเ้ถา้ 280 0.28 280 0.28 
ปรมิาณน ้า 370 0.003 381 0.003 
ดนิตะกอนน ้าประปา 0 0 372 0.13 
น ้าหนกัต่อกอ้น (กรมั) 1,600 1,793 
ความตา้นทานแรงอดั (MPa) 28 23 
มลูค่าตน้ทุนต่อกอ้น (บาท) 0.996 0.983 

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโรงงานผลติอฐิมอญในต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงใหม ่ทีใ่หก้ารสนบัสนุนขอ้มลู วสัดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการวจิยัใน
ครัง้นี้ 
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัการท่องเที่ยวทางเลอืก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมมบีทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและระดบัท้องถิน่เป็น

อยา่งมาก ทัง้น้ีโลจสิตกิสเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นศาสตร์ใหมท่ี่เริม่มกีารศึกษามากขึน้จากหลากหลายภาคสว่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการ
ประยกุต์ใชเ้ครื่องมอืต่างๆที่ช่วยพฒันาระบบโลจสิตกิสใ์นภาคอุตสาหกรรมมาปรบัใชแ้ละพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวใหม้ศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ งานวจิยัน้ีจงึ
มวีตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหเ์สน้ทางการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไทย-กมัพูชาในจงัหวดัสรุนิทร์ทัง้ 17 แหง่ที่มรีะยะทางสัน้ที่สดุและแนะน าเสน้ทาง
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไทย-กมัพูชาในจงัหวดัสรุนิทร์ที่ใช้เวลาในการเดนิทางและเวลาในการท่องเที่ยวที่เหมาะสม โดยประยกุต์ใชต้วัแบบของ
ปัญหาการเดนิทางของพนักงานขายและวิธอีลักอรทิึ่มแบบประหยดั เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัการแนะน าเสน้ทางการ
ท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่จ ากดั ผลลพัธท์ี่ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าเสน้ทางการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไทย-กมัพูชาที่ส ัน้ที่สดุมรีะยะทาง563.8 กโิลเมตรและ
สามารถแนะน าเสน้ทางการท่องเที่ยวภายใตร้ะยะเวลาที่จ ากดัไดจ้ านวน 6 เสน้ทางซึ่งมรีะยะเวลาการเดนิทางและการท่องเที่ยวโดยรวมทัง้สิน้ 35.98 
ชัว่โมง 
ค าส าคญั  โลจสิตกิสเ์พื่อการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม,ปัญหาการเดนิทางของพนักงานขาย,วธิอีลักอรทิึ่มแบบประหยดั 

Abstract 
Alternative tourism nowadays plays a key role in both macro and micro economics for Thailand. Tourism logistics in particular  

is a new discipline gaining popular from multi-disciplinarians to support tourism, which deal with the various techniques in logistic system 
are applied to prove successful from industrial logistics to service/tourism sector. In this research aimed to analyze the shortest Thai-
Khmer cultural tourism logistic routing in Surin province consist of 17 tourist attractions using traveling sale man problem(TSP) techniques. 
Next, we analyze and introduce suitable travel routing base on Saving Algorithm and improve the route by using TSP for optimal traveling 
route under time limit in Surin province. The results showed that the shortest Thai-Khmer cultural tourism logistic routing in Surin province 
is 563.8 kilometers. It is also recommend to 6 suitable travel routes under time limit, taking a total of 35.98 hours. 
Keywords:  Tourism logistics, Cultural Tourism, Traveling sale man problem(TSP), Saving Algorithm(SA) 
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1. บทน า
ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโลก COVID 19 ได้

สร้างผลกระทบท าให้ภาคการท่องเที่ยวหยุดน่ิง  ในบางช่วงเวลา 
สถานการณ์การระบาดของโรคดงักล่าวภายในประเทศปรับตัวดขีึ้น
ตามล าดับจากการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทัง้ทางภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน ส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลบัมา
เปิดกจิการไดอ้ีกครัง้รวมถงึภาคการท่องเที่ยวเริม่กลบัมาเปิดใหบ้ริการ
ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความมัน่คงทางสุขภาพ [1] ในเดือน
ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจ ัยกสิกรไทย [2] ประเมินสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2564 ทิศทางของภาคการท่องเที่ยวยงัคงอยู่ใน
ระดบัต ่า เน่ืองจากสถานการณ์ของโรคระบาด COVID 19 อย่างไรก็
ตามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการการจดัแผนกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างเข้มขน้ เช่นความถี่ในการจดักิจกรรม
กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเน้นเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวขนาด
เลก็ที่เกิดขึ้นภายในจงัหวดัหรือชุมชน ซึ่งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในช่วงหลงัที่ไม่ต้องการท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนเพียง
อย่างเดยีว  แต่ยงัต้องการไดร้บัความรู ้เขา้ถึงและเขา้ใจอตัลกัษณ์ของ
แหลง่ท่องเที่ยวดว้ย [3] ซึ่งนับเป็นพฤตกิรรมใหม่ของโลกในศควรรษที่ 
21 ที่กา้วสูค่วามตอ้งการชวีติที่ทนัสมยั มกีารบรโิภคอยา่งสมเหตุสมผล 
มจีติส านึกค านึงถงึคณุคา่ของชุมชนและทอ้งถิน่ตลอดจนค านึงถงึความ
ยัง่ยืนมากขึ้นส าหรับการท่องเที่ยวทางเลือก  (Alternative Tourism) 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์วัฒนธรรม  (Cultural Tourism) การ
ท่องเที่ยวเชงินิเวศ (Ecotourism) หรอื และการท่องเที่ยวเชงิโดยชุมชน
(Community-based Tourism) เป็นต้น  ซึ่งการท่องเที่ยวทางเลือก
เหลา่น้ีใหค้วามส าคญักบัอตัลกัษณ์จดุขาย ตลอดจนกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ไปยงัระดบัท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน รูปแบบการท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทยในปัจจุบนัมรีูปแบบที่หลากหลายเน้นที่ความยัง่ยนื 
มกีารผสมผสานวฒันธรรมประเพณี ภูมปัิญญาและความเป็นไทยเพื่อ
สรา้งสรรคป์ระสบการที่แปลกใหมใ่หน้ักท่องเที่ยวสามารถสมัผสัได้จริง 
อีกทัง้ยงัเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการเดนิทางท่องเที่ยวกระจายไปยังทุก
ภูมภิาคของประเทศไทยเพิม่มากขึน้ดว้ย [4] จงัหวดัสรุนิทร์เป็นจงัหวดั
ที่มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางเลือกทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม เน่ืองจากจงัหวดัสุรินทร์มอีาณาเขต
ตดิต่อกบัประเทศกมัพูชา ดงันัน้ประเพณีและวฒันธรรมไทย-กมัพูชาจงึ
ฝังรากลกึในวิถีชีวิตของชาวสุรินทร์ อาทิเช่นชุมชนหมู่บ้านดงมนัที่มี
การอนุรกัษ์ดนตรีพื้นบ้าน “กนัตรึม”  หรือโบราณสถานที่ถูกสรรสรา้ง
ตามอารยธรรมขอมเพื่อใชเ้ป็นศาสนสถานหรอืหมูบ่า้นเลีย้งช้างตามวิถี
คนสรุนิทร์พื้นถิน่ เป็นตน้ 
 ในการศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดสุรินทร์เป็นส่วนหน่ึงในระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
(Tourism Logistics) [5] อธบิายว่าแนวคิดเรื่อง โลจสิติกส์ส าหรบัการ
ท่องเที่ยวคลา้ยคลงึกบัเรื่องการขนส่งส าหรบัการท่องเที่ยว (Tourism 
and Transport) และห่วงโซ่อุปทานในการท่องเที่ยว (Tourism Supply 
Chain) แต่มีร ายละ เอียดแตกต่ างกันคือ  Tourism Supply Chain 

ครอบคลุม  Tourism Logistics และ  Tourism Logistics ครอบคลุม 
Tourism and Transport เป็นล าดบั  และการขนสง่ส าหรบัการท่องเที่ยว
จะครอบคลมุเรื่องการขนส่งและการบรกิารนักท่องเที่ยวจากจุดหน่ึงไป
จุดหน่ึงในขณะที่โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว(Tourism Logistics) 
จะครอบคลุมถึงเรื่องการเชื่อมต่อในการเดนิทางและการบริการที่พัก
ระหว่างทางต่างๆเหมอืนการท างานของบริษทัทวัร์และห่วงโซ่อุปทาน
ในการท่องเที่ยว (Tourism Supply Chain) จะเชื่อมโยงถึงการผลิต
สินค้ามาขายนักท่องเที่ยว แหล่งที่มาที่ป้อนวัตถุดิบให้นักท่องเที่ยว 
เป็นต้น [6]  ดงันัน้ในการวิเคราะห์เส้นทางส าหรับโลจสิติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไทย-กมัพูชาในจงัหวดัสุรนิทร์ ผู้วิจยัจงึมุ่งเน้น
การวเิคราะหห์าเสน้ทางการท่องเที่ยวที่ส ัน้ที่สดุโดยประยกุต์ใชห้ลกัการ 
Travelling Salesman Problem(TSP) และประยุกต์ใช้วิธีอัลกอริทึม
แบบประหยดั(Saving Algorithm) เพื่อแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายใตร้ะยะเวลาที่มจี ากดั เพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจแก่ชุมชนอย่าง
ยัง่ยนื 

2. เคร่ืองมือและวิธีการ
2.1 การจดัเสน้ทางเดนิรถขนสง่(Vehicle Routing Problem: VRP)
คอืปัญหาที่ต้องการหาเสน้ทางเดนิรถที่เหมาะสมจากจ านวนของ

เส้นทางการเดินรถที่เป็นไปได้ทัง้หมด เป็นวิธีที่ผู้ปฏิบัติการด้าน 
โลจสิติกส์ใช้เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งและลดระยะเวลาในการจัดส่ง
สินค้า หาเส้นทางที่ส ัน้ลงโดยผลเฉลยที่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
(objective)และขอ้จ ากดัในการแกปั้ญหา(Constraint)ที่เกดิขึน้ เน่ืองจาก
สภาพการปฏิบตังิานจรงิ ใหส้ามารถหาเสน้ทางการเดนิรถขนสง่สนิคา้
ไปยงัลูกคา้แต่ละรายตามปริมาณความต้องการสนิคา้ของลูกคา้แต่ละ
ราย ภายใตข้อ้ก าหนดในเรื่องของคา่ใชจ้า่ยที่ต ่าที่สดุ หรอืใชเ้วลาในการ
เดนิทางน้อยที่สุด โดยจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของเสน้ทางของการเดนิรถ
จะต้องเป็นจุดเดยีวกนัเสมอ [7]  ในการแก้ปัญหาการขนส่งการใช้วิธี
แม่นตรง (Exact method) ในการหาค าตอบจะมปีระสทิธิภาพในกลุ่ม
ตวัอยา่งขนาดเลก็ แต่ในความเป็นจรงิปัญหาที่มขีนาดใหญ่จงึนิยมใช้วิธี
ทางฮิวริสติกส์  (Heuristics) และ เมตาฮิวริสติก์  (Metahueristics) 
มาประยกุต์ใชใ้นทางปฏบิตัิมากกว่า ในงานวจิยัน้ีจึง้เลอืกใชว้ิธกีารทาง
ฮวิริสติกส์เป็นเครื่องมอืในการจดัเสน้ทางเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งวิธกีาร
ทางฮวิริสตกิส์น้ีเป็นหน่ึงในเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหาการจดัเสน้ทางในการ
คน้หาค าตอบที่เหมาะสมและใหค้ าตอบที่รวดเร็ว โดยค าตอบที่ไดต้อ้ง
เป็นค าตอบที่ดีและยอมรับได้ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเส้นทางที่ผู้วิจยั
เลอืกใชม้ ี2 วธิดีงัน้ี 
  2.2 วิธีการอัลกอลิทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm) เป็น
วธิกีารจดัเสน้ทางยานพาหนะที่มคีวามตอ้งการของลูกคา้หลายรายและ
ยานพาหนะมคีวามจุหลายขนาดส่งสนิคา้ออกจากคลงัพสัดุแห่งเดียว 
โดยพฒันาขัน้ตอนใหส้ามารถเลอืกเสน้ทางยานพาหนะที่เหมาะสมที่สุด 
และผลที่ไดจ้ากการแกปั้ญหาน้ีคอืท าใหท้ราบจ านวนยานพาหนะที่จะใช้
ในการขนส่ง และปริมาณสินค้าที่ขนส่งโดยยานพาหนะแต่ละคนั [8] 
โดยมวีธิใีนการด าเนินงานดงัน้ี 

316

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



ขัน้ตอนที่ 1  เลอืกจดุเริม่ตน้จากจดุกระจายสนิคา้ขึน้มาหน่ึง
จดุใหเ้ป็นจดุที่หน่ึง 

ขัน้ตอนที่ 2  ค านวณคา่ของระยะทางในการขนสง่ที่ประหยดั 
(Saving cost) หรือค่า 

ijS  ซึ่งก็คอืความประหยดัระหว่างจดุ i  และ j  

โดยที่ ,i j  คอืลกูคา้หรอืตวัแทนจ าหน่าย และ D  คอืจดุกระจายสนิคา้
หรือบริษัท โดยในงานวิจยัน้ีใช้ค่าระยะเวลาในการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวในการค านวณคา่ 

ijS ดว้ยสมการที่ (1)  

ij iD Dj ijS C C C   (1) 

รูปที่ 1   แนวคดิของคา่ความประหยดั [9]  

ขัน้ตอนที่ 3 เรยีงล าดบัคา่ 
ijS  จากมากไปหาน้อย 

ขัน้ตอนที่ 4 สรา้งเสน้ทางของยานพาหนะโดยเชื่อมจดุ i และ j  ที่มคีา่ 

ijS มากที่สดุ 

ขัน้ตอนที่ 5 ท าซ ้าจนกว่าจะจดัเส้นทางได้ครบ โดยมีเงื่อนไขของ
ขอ้จ ากดัในการเดนิทางแต่ละยานพาหนะจะตอ้งใช้เวลาในการเดนิทาง
และท่องเที่ยวไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนด แสดงดงัรูปที่ 1 อัลกอริทึม
แบบประหยดัเป็นทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรบัในการจดัการปัญหาการขนสง่
ยานพาหนะ ใจความของทฤษฎีไม่ซบัซอ้น ค่าความประหยดั (

ijS ) ที่

ได้คือระยะทางที่สามารถลดได้ระหว่างลูกค้าใดๆ หากเกิดค่าความ
ประหยดัสงูกห็มายความว่าสามารถลดระยะทางไดม้าก 
 2 .3  ปัญหาการ เดินทางของพนักงาน (Traveling salesman 
problem, TSP) ตวัแบบปัญหา TSP นิยมใชใ้นการตดัสนิใจหาเสน้ทาง
การเดินทางเมื่อมีจุดหรือสถานที่ที่ต้องเดินทางไป k จุด โดยการ
เดนิทางจะเริ่มจากสถานที่ใดสถานที่หน่ึงและเสน้ทางการเดนิทางตอ้ง
ผ่านทุกสถานที่ k จดุเพยีงสถานที่ละ 1 ครัง้ และทา้ยที่สดุจะกลบัมายงั
สถานที่เดมิที่เริม่ตน้เหมอืนการเดนิวนรอบ ซึ่งในเงือ่นไขบงัคบัแต่ขอ้จะ
เป็นตัวแสดงข้อจ ากัดของปัญหาน้ี [7] ซึ่งสามารถแสดงตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ส าหรบัปัญหา TSP กรณีตัง้ขอ้สมมติฐานว่าไม่มขีอ้จ ากดั
ทางทรพัยากรน ้ามนัเชื้อเพลงิ ไดด้งัน้ี  
ดชันี  

 ,i j    สถานที่ท่องเที่ยวที่ i   หรอื j  ( , 1...i j k ) 
พารามเิตอร์  

ijC   ระยะทางในการเดนิทางจากสถานที่ i  ไปยงัสถานที่ j

k  จ านวนสถานที่ท่องเที่ยว 

U   จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่อยูใ่นเสน้ทาง 

V  จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวทัง้หมด 

ตวัแปรตดัสนิใจ 

ijX    =  1 เมือ่มกีารเดนิทางจากสถานที่ i    ไปจดุ   j

      0 เมือ่ไมม่กีารเดนิทางจากสถานที่  i  ไปจดุ 
สมการเป้าหมาย 

ij ij

i j

Minimize C X


  (2) 

สมการขอ้จ ากดั 

1

1
k

ij

j

X


 , i  (3) 

1

1
k

ij

i

X


   , j (4) 

,

1
k

ij

i j U

X U


  , , 2 2U V U k     (5) 

 สมการเป้าหมาย(2) เวลาในการเดนิทางท่องเที่ยวโดยรวมที่น้อย

ที่สดุ ขอ้จ ากดัที่ (3) ก าหนดใหก้ารเดนิทางออกจากจดุ i  ใดๆตอ้งมคีา่

เท่ากับ 1 (ณ จุด i  ใดๆสามารถเดินทางออกได้เพียงครัง้เดียว) 
ขอ้จ ากดัที่ (4) ก าหนดให ้การเดนิทางเขา้จดุ i   ใดๆตอ้งมคีา่เท่ากบั 1 

( ณ จดุ i  ใดๆสามารถเดนิทางเขา้ไดเ้พยีงครัง้เดยีว) ขอ้จ ากดัที่(5)เป็น
การรบัประกนัว่าต้องไม่มกีารเกิดการเดนิทางย่อย (Subtour) ขึ้น ซึ่ง
หมายความว่าในการเดนิทางเริ่มตน้จากจุดใดจุดหน่ึงตอ้งเดนิทางผ่าน
ใหค้รบทุกจุดที่เหลอืและต้องไม่มกีารแตกสายของวงรอบใหม่ของการ
เดนิทางเสน้ทางยอ่ยอื่นๆ ขึน้ 

3.วิธีด าเนินการวิจยั
3.1 การวเิคราะหข์อ้มลูเบื้องตน้

 3.1.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่ท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์ประกอบไปด้วย โบราณสถาน ชุมชน
วฒันธรรม เป็นต้น แสดงสถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดัสุรินทร์ดงัตาราง    
ที่ 1

ตารางที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดัสรุนิทร์
จดุท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว จดุท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 

0 สถานีรถไฟ 9 ชุมชนบา้นโคกเมอืง 

1 วนอุทยานพนมสวาย 10 ชุมชนบา้นดงมนั 

2 หมู่บา้นชา้ง 11 หมู่บา้นหตัถกรรมเครื่องเงนิ 

3 หมู่บา้นท่าสว่าง 12 
พพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาต ิสุรนิทร ์

4 ปราสาทศขีรภูม ิ 13 วดับูรพาราม 

5 ปราสาทบา้นพลวง 14 ศาลหลกัเมอืง 

6 ปราสาทภูมโิปน 15 
อนุเสารยีพ์ระยาสุรนิทรภ์กัดี
ศรณีรงคจ์างวาง 

7 ปราสาทตาเมอืน 16 ด่านช่องจอม 

8 ทะเลสาบทุ่งกุลา 17 อ่างเกบ็น ้าหว้ยเสนง 
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  3.1.2 ก าหนดจดุเริม่ตน้และจดุสิน้สดุของทวัร์ที่สถานีรถไฟ 
จงัหวดัสรุนิทร์ซึ่งตัง้อยูบ่นพกิดั(X,Y) บน Google maps (14.8913, 
103.4939) 

  3.1.3 หาระยะทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว และระยะทางระหว่างสถานีรถไฟกบัสถานที่ท่องเที่ยว โดยใช้
ระยะทางจาก Google maps แสดงดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  เมตรกิซ์ระยะทางระหว่างสถานทีท่่องเทีย่วใดๆ(หน่วย : กโิลเมตร) 

3.2 วเิคราะหเ์สน้ทางการท่องเที่ยวดว้ยตวัแบบของปัญหา
การเดนิทางของพนักงานขาย(Traveling salesman problem, TSP)  

สร้างโครงข่ายเสน้ทางการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไทย-
กมัพูชา ในจงัหวดัสุรินทร์ ทัง้ 17 แห่ง โดยมจีุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุที่
สถานีรถไฟ จงัหวัดสุรินทร์ โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาการเดนิทางของ
พนักงานขาย(TSP) ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อใหไ้ดร้ะยะทางในการท่องเที่ยวที่
ส ัน้ที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแนะน าและเสนอแผนการ
ท่องเที่ยวในจงัหวัดสุรินทร์และสอดคลอ้งกับทรพัยากรที่มีจ ากัดของ
นักท่องเที่ยวคอื เวลา ผูว้จิยัจงึด าเนินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในตารางที่ 
2 จากระยะทาง(กิโลเมตร)เป็นระยะเวลา(ชัว่โมง) โดยเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์ที่มีความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง และมรีะยะเวลาในการเยี่ยมชมสถานที่แต่ละแหง่โดยเฉลีย่คอื 2 
ชัว่โมง[10] ดังเช่นจากสถานที่ท่องเที่ยว 1 เดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยว2 มรีะยะทางทัง้สิ้น 79.6 กิโลเมตรเปรียบเทียบเป็นเวลาใน
การเดนิทาง 72.2/80 = 0.90 ชัว่โมงและมกีารเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นเวลา 2 ชัว่โมงจงึใชเ้วลาทัง้สิน้ 2.90 ชัว่โมงเป็นตน้ โดยเวลาที่ใชใ้น
การเดนิทางและการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแสดงดงัตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  เมตรกิซ์ระยะเวลาระหว่างสถานทีท่่องเทีย่วใดๆ(หน่วย : ชัว่โมง) 

3.3 วเิคราะหเ์สน้ทางการท่องเที่ยวดว้ยวธิกีารอลักอลทิมึ
แบบประหยดั (Saving algorithm: SA) 

  สรา้งทวัร์ยอ่ยของโครงขา่ยเสน้ทางการท่องเที่ยวในจงัหวดั
สุรินทร์ด้วยวิธีฮิวริสติกส์คอืวิธีการอลักอลิทึมแบบประหยดั (Saving 
algorithm) ซึ่งในการแก้ปัญหาน้ีจะพิจารณาการใช้เวลาในเดินทาง
ท่องเที่ยว 8 ชัว่โมงต่อเสน้ทาง ซึ่งพจิารณาทัง้ระยะเวลาในการเดนิทาง
และระยะเวลาในการเยี่ยมชมสถานที่ โดยมเีป้าหมายเพื่อใหส้ามารถ
ท่องเที่ยวในจงัหวัดสุรินทร์ได้ทุกสถานที่ ในเวลาที่เหมาะสมและใช้
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวโดยรวมน้อยที่สดุ 

3.4 ปรบัปรุงค าตอบดว้ยตวัแบบของแก้ปัญหาการเดนิทาง
ด้วยตัวแบบของปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย(Traveling 
salesman problem, TSP) 

เมื่อไดท้วัร์ย่อยของโครงข่ายเสน้ทางการเดนิทางท่องเที่ยว
จากขอ้ 3.3 แลว้นัน้ ส าหรบัวิธกีารอลักอลทิมึแบบประหยดัสามารถใช้
ตัวแบบปัญหา TSP ปรับปรุงค าตอบในแต่ละเส้นทางทัวร์ย่อยได้ 
เพื่อให้เกิดค าตอบที่ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการจดัล าดับของ
สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละเสน้ทางทวัร์ย่อย โดยพิจารณาระยะเวลาใน
การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ และมีระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวโดยรวมน้อยที่สดุ 

4.ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์เสน้ทางการท่องเที่ยวดว้ยตวัแบบของ

ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย(Traveling salesman problem, 
TSP)  

จากการวิเคราะห์โครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยว เชิง
วฒันธรรมไทย-กมัพูชา ในจงัหวดัสรุนิทร์ โดยมรีะยะทางรวมสัน้ที่สดุ มี
เสน้ทางดงัน้ี สถานีรถไฟ - ศาลหลกัเมอืง – วดับูรพาราม – อนุเสารยี์
พระยาสรุนิทร์ภกัดศีรณีรงคจ์างวาง - พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร์ 
- ชุมชนบ้านดงมนั- อ่างเก็บน ้ าห้วยเสนง – วนอุทยานพนมสวาย – 
ปราสาทบา้นพลวง – ด่านช่องจอม – ปราสาทภูมโิปน – ปราสาทศขีร
ภูม ิ– หมูบ่า้นหตัถกรรมเครื่องเงนิ – หมูบ่า้นท่าสว่าง – หมูบ่า้นชา้ง – 
ทะเลสาบทุ่งกุลา – ชุมชนบ้านโคกเมอืง – ปราสาทตาเมอืน – สถานี
รถไฟ  โดยมรีะยะรวมทัง้สิ้น 563.8 กิโลเมตร แสดงโครงข่ายเสน้ทาง
การท่องเที่ยวดงัรูปที่ 2 

รูปที่  2   เส้นทางส าหรับโลจิสติกส์การท่องเที่ ยวเชิง
วฒันธรรมไทย-กมัพูชา ในจงัหวดัสรุนิทร์ 

4.2 ผลการวเิคราะหเ์สน้ทางการท่องเที่ยวดว้ยวธิกีาร 
อลักอลทิมึแบบประหยดั (Saving algorithm)  
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 ผลการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยพิจารณาค่าความ
ประหยัด (Saving) ที่เรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดทีละค่า 
สามารถจดัเสน้ทางการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไทย-กมัพูชา ในจงัหวดั
สรุนิทร์ไดท้ัง้สิน้ 6 เสน้ทาง ซึ่งแต่ละเสน้ทางใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
และการเยี่ยมชมสถานที่ไม่เกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั โดยมรีะยะเวลารวม
ทัง้สิน้ 37.15 ชัว่โมงแสดงดงัตารางที่ 4 และเมือ่ท าการปรบัปรุงค าตอบ
ดว้ยตวัแบบปัญหา TSP โดยใชฟั้งก์ชัน่ Solver ในโปรแกรม Microsoft 
Excel ในการหาค าตอบที่ดทีี่สดุของแต่ละเสน้ทาง เพื่อก่อใหเ้กดิผลรวม
ของระยะเวลาที่ใชใ้นการเดนิทางและเยีย่มชมสถานที่ท่องเที่ยวส ัน้ที่สุด 
ผลลพัธ์แสดงดงัตารางที่ 5 พบว่าเสน้ทางการท่องเที่ยวบางเสน้ทางมี
การปรับเปลี่ยนล าดับในการท่องเที่ยวภายในเส้นทางนั ้นๆ เช่น 
เสน้ทางที่ 1 คอื 0-14-5-1-0 มรีะยะเวลาในการเดนิทางและท่องเที่ยว 
5.50 ชัว่โมง และเมื่อมีการปรับปรุงค าตอบของการจดัเส้นทางโดย
เปลีย่นแปลงเป็น 0-1-5-14-0 มรีะยะเวลาในการเดนิทางและท่องเที่ยว 
5.05 ชัว่โมง ส่งผลใหก้ารจดัเสน้ทางใช้ระยะเวลารวมในการเดินทาง
และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวลดลงจากเดมิ 1.17 ชัว่โมงหรือคดิเป็น
รอ้ยละ 3.14  

ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะหเ์สน้ทางส าหรบัโลจสิตกิสก์ารทอ่งเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมไทย-กมัพูชา จงัหวดัสรุนิทร์ ดว้ยวธิกีารอลักอลทิมึแบบ
ประหยดั 

เส้นทาง ล าดบัเส้นทาง ระยะเวลา(ชัว่โมง) 

1 0-14-5-1--0 5.50 
2 0-16-15-9-0 7.48 
3 0-11-8-2-0 6.08 
4 0-7-6-4-0 7.34 
5 0-13-12-10-3-0 6.52 
6 0-17-9-0 4.23 

รวม 37.15 

ตารางที่ 5 ผลการปรบัปรุงค าตอบดว้ยตวัแบบปัญหา TSP 

เส้นทาง ล าดบัเส้นทาง ระยะเวลา(ชัว่โมง) 

1* 0-1-5-14-0 5.05 
2* 0-15-9-16-0 6.78 
3* 0-2-8-11-0 6.08 
4 0-7-6-4-0 7.34 
5* 0-13-3-10-12-0 6.49 
6 0-17-9-0 4.23 

รวม 35.98 
หมายเหตุ * เสน้ทางทีม่กีารเปลีย่นแปลงค าตอบ 

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ
ในการวิเคราะห์เสน้ทางส าหรบัโลจสิตกิสเ์พื่อการท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรมไทย-กมัพูชาในจงัหวดัสรุนิทร์เป็นการแนะน าเสน้ทางการ
ท่องเที่ยวในจงัหวดัสรุนิทร์ โดยประยกุต์ใชเ้ครื่องมอืต่างๆเช่น ตวัแบบ
ของปัญหาการเดินทางของพนักงานขายและวิธีการอัลกอลิทึมแบบ
ประหยัด ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมมาใช้
ปรบัปรุงและพฒันาการท่องเที่ยวใหด้ขีึน้ โดยเน้นการวเิคราะห์เสน้ทาง
การท่องเที่ยว ตลอดจนน าเสนอเสน้ทางการท่องเที่ยวที่ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางและเวลาในการเยี่ยมชมสถานที่โดยรวมน้อยที่สุด งานวจิยั
น้ีสามารถด าเนินการต่อยอดในอนาคตทัง้ น้ีเพื่อให้ครอบคลุมในส่วน
ระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวเช่ น จ านวนสถานีเชื้อ เพลิง 
ร้านอาหาร ที่พกั และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้น นอกจากน้ีอาจ
ด าเนินการวเิคราะหศ์กัยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันา(SWOT 
Analysis) ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อใหส้ามารถน าผลลพัธ์ที่ไดไ้ปต่อย่อ
ในการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวต่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่เลอืกสถานทีต่ ัง้จุดรบัซื้อยางพาราในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไดแ้ก่ จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และ
จงัหวดันราธิวาส เพื่อให้ต้นทุนการขนส่งทัง้ระบบตํ่าทีสุ่ด โดยต้นทุนการขนส่งพจิารณาจากค่าขนส่งและค่าเสื่อมราคาจุดรบัซื้อยางพารา โดยใน
กระบวนการแก้ปัญหาเริม่จากการศึกษากระบวนการในการรบัซื้อยางพารา หลงัจากนัน้ทําการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ พกิดัแต่ละตําบล ระยะทาง
ในการขนส่ง และปรมิาณยางพารา และนํากระบวนการทีไ่ดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลมาสรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตร์พรอ้มทัง้นําไปแก้ปัญหาด้วย
โปรแกรม IBM ILOG CPLEX Optimization Studio เพื่อหาคําตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ผลการทดลองพบว่าทําการเปิดจุดรบัซื้อยางพาราจํานวน 5 แห่ง 
คอื จุดที ่1 ตําบลกรงปินัง อําเภอกรงปินัง จงัหวดัยะลา จุดที ่2 ตําบลสะเอะ อําเภอกรงปินัง จงัหวดัยะลา จุดที ่3 ตําบลหว้ยกระทงิ อําเภอกรงปินัง 
จงัหวดัยะลา จุดที่ 4 ตําบลบาละ อําเภอกาบงั จงัหวดัยะลา และจุดที่ 5 ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จงัหวดัยะลา ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งรวมทัง้ระบบเท่ากบั 9,837.45 บาท ซึ่งใชร้ะยะเวลาในการประมวลผลเพื่อหาคําตอบเท่ากบั 3.75 วนิาท ี  
คาํสาํคญั:  ค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ด การเลอืกสถานทีต่ ัง้ จุดรบัซื้อ ยางพารา 

Abstract 

The objective of this research is to selecting the locations of rubber purchasing centers in the three southern border provinces, 

consists of Pattani, Yala, and Narathiwat, to keep the transportation cost of the whole system as low as possible. The transportation cost 

is determined by the transportation cost and the depreciation of the rubber purchasing centers. In the process of solving problems, starting 

from studying the process of purchasing rubber, after that, data is collected, including coordinates of each district, transport distance, and 

the amount of rubber. Therefore, the process obtained from the data collection was used to create a mathematical model and to solve the 

problem with the IBM ILOG CPLEX Optimization Studio program to find the optimal solution. The results showed that there were 5 rubber 

purchasing centers, which are Center 1: Krong Pinang sub-district. Krong Pinang district, Yala province, Center 2: Sa-e sub-district, Krong 

Pinang district, Yala province, Center 3: Huai Krathing sub-district, Krong Pinang district, Yala province, Center 4: Bala sub-district, Kabang 

district, Yala province, and Center 5: Tano Maero sub-district, Betong district, Yala province. As a result, the total transportation cost of 

the whole system equal 9,837.45 baht, which takes 3.75 seconds to get the computation time. 

Keywords:  Optimization, Location selection, Purchasing center, Rubber  
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1. บทนํา

ยางพาราเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกบัวิถีการดํารงชีวิต
ของประชากรในประเทศไทยถึงแม้ราคาในช่วงหลงัจะตกตํ่าก็ตาม แต่
ยางพาราก็ยงัคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคญั ซึ่งจากข้อมูลยางพาราในปี 
2561 แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่ปลูกยางพารา
เท่ากับ 22,626,277 ไร่  พื้นที่ยางพาราที่สามารถกรีดได้เท่ ากับ 
20,023,099 ไร่ ส่งผลใหมีผลผลิตจากยางพาราเท่ากบั 4,813,527 ตนั 
และเมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตยางพาราจากรายภาคพบว่า
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  มี
เปอ ร์ เซ็นต์ ผ ลผลิต ยางพาร า เท่ ากับ  4.08, 21.94, 9.05, 64.93 

เปอร์เซน็ต์ตามลําดบั ซึ่งจะเหน็ว่าภาคใต้มผีลผลติมากทีสุ่ด [1] 

ตารางที ่1 พืน้ทีป่ลูก พืน้ทีก่รดี และผลผลติจากยางพารา 

ภาค พืน้ทีป่ลูก 

(ลา้นไร่) 
พืน้ทีก่รดี 

(ลา้นไร่) 
ผลผลติ
(ตนั) 

ภาคเหนือ 1,350,335 1,077,267 196,177 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5,225,749 4,742,345 1,056,286 

ภาคกลาง 2,466,078 2,220,134 435,770 

ภาคใต ้ 13,584,115 11,983,353 3,125,294 

ทัง้ประเทศ 22,626,277 20,023,099 4,813,527 

 สามจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส 
และจงัหวดัยะลา เป็นจงัหวดัในภาคใต้ทีป่ระชากรส่วนใหญ่มอีาชีพเป็น
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนใต้ถอืว่าเป็น
พื้นที่ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งทางสังคมอย่างรุนแรงอย่างยาวนาน 
ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถดํารงชีวิตประวนัได้อย่างปกติ
รวมถึงการประกอบอาชีพด้วย และพบว่าปัจจุบันการการซื้อขาย
ยางพาราทางเกษตรกรจะส่งขายใหก้บัจุดรบัซื้อที่ใกล้เคียงซึ่งถอืไดว้่า
เป็นการขายใหก้บัพ่อคา้คนกลางอนัเนื่องมาจากระยะทางและต้นทุนใน
การขนส่ง แต่เมื่อพจิารณาในสามจงัหวดัชายแดนใต้พบว่ามตีลาดกลาง
ในการซื้อขายยางพาราอยู่เพยีงแห่งเดียวซึ่งตัง้อยู่ทีอ่ําเภอเมอืง จงัหวดั
ยะลาซึ่งทําหน้าที่ในการประมูลราคายางพารา เพื่อให้เกษตรกรขาย
ยางพาราได้ในราคาสูงทีสุ่ด อีกทัง้ทางผูซ้ื้อได้รบัยางพาราที่มคุีณภาพ
เนื่องจากผ่านการตรวจสอบจากเจา้หน้าทีคุ่ณภาพดว้ย เช่นเดยีวกบั [2] 

พบว่าการพฒันานโยบายยางพารามีความเกี่ยวเนื่องกับความมัน่คง
ทางเศรษฐกจิของเกษตรกรและผูป้ระกอบการในสามจงัหวดัชายแดนใต ้

โดยทางรฐับาล [3] ไดจ้ดัตัง้กองทุนพฒันายางพาราเพื่อช่วยในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพฒันายางพารา ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชบญัญตักิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558  

 ทางผูว้จิยัเลง็เหน็ว่าการที่ช่วยใหเ้กษตรกรเข้าถงึงผู้ขายได้มากขึ้น
จะช่วยส่งผลให้เกษตรกรมีผลตอบแทนจากผลผลิตยางพารามากขึ้น 
ดังนัน้ในงานวิจัยนี้ทําการเลือกสถานที่ต ัง้จุดรบัซื้อยางพารา เพื่อให้
ต้นทุนทัง้ระบบตํ่าทีสุ่ด โดยทําการศึกษากระบวนการซื้อขายยางพารา 
และทําการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จากกระบวนการซื้อขาย

ยางพาราภายใต้เงื่อนไขปรมิาณยางพารา ความสามารถในการบรรทุก
ของรถ หลังจากนัน้ทําการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (optimal) โดยใช้
โปรแกรม IBM ILOG CPLEX Optimization Studio เพื่อหาคําตอบ
ต่อไป 

2. วิธีการในการดาํเนินงาน

ในส่วนของวิธีการในการดําเนิน ทางผู้วิจัยเริ่มตัง้แต่การศึกษา
กระบวนการในการซื้อขายยางพารา หลังจากนั ้นทําการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งการเลอืกสถานทีต่ ัง้ ปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลในการ
เลอืกสถานทีต่ ัง้ และนํามาสรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ตามเงื่อนไข
ในการซื้อขายยางพารา และนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหา
ด้วยโปรแกรม IBM ILOG CPLEX Optimization เพื่อหาคําตอบที่
เหมาะสมทีสุ่ด หลงัจากนัน้นํามาแสดงความสมัพนัธ์ดว้ยสมการถดถอย
ซึ่งแสดงขัน้ตอนในการดําเนินงานดงัรูปที ่1  

รูปที ่1 ขัน้ตอนในการดําเนินงาน 

เริม่

สิน้สุด 

ศกึษากระบวนการซื้อขายยางพารา 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง 

สรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ภายใต้
เงื่อนไขของปรมิาณยางพารา 

นําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหา
เพื่อหาค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ดดว้ยโปรแกรม 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 

ตรวจสอบถูกต้องของแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร ์

สรุปผลการเลอืกสถานทีต่ ัง้จุดรบัซื้อ
ยางพาราสําหรบัสามจงัหวดัชายแดนใต้ 
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2.1 ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ก า ร หา คํ า ตอ บที่ ดี ที่ สุ ดจ า ก คํ า ตอบ ที่ เ ป็ น ไป ได้ทั ้งหมด 
(Combinatorial Optimization; CO) เป็นการหาคําตอบที่ดีที่สุดจาก
คําตอบที่เป็นไปได้ที่ทราบแน่นอน [4] โดยขึน้อยู่กบัขนาดของปัญหา
ดว้ย หากปัญหามขีนาดเลก็สามารถหาค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ดได ้ (Optimal) 
แต่ถ้าเป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่อาจจะต้องอาศัยวิธีต่าง ๆ เพื่อลด
ระยะเวลาในการหาคําตอบ แต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขนาดเล็ก กลาง หรอื
ใหญ่ต่างก็มีวตัถุประสงค์ในการหาคําตอบที่เหมือนกนั โดยส่วนใหญ่
วัตถุประสงค์ของคําตอบเพื่ อให้ต้นทุนในการขนส่ งน้อยที่สุด 
เช่นเดยีวกบั [5] เพื่อใหต้้นทุนในการเปิดโรงงานและคลงัสนิคา้รวมน้อย
ที่สุด ส่วน [6] เพื่อให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายตํ่ าที่สุด และมีงานวิจัยที่มี
วตัถุประสงค์เพื่อให้กําไรสูงที่สุด เช่นเดียวกบั [7] หรือการเพิ่มความ
ต้องการในการใหบ้รกิารใหม้ากขึน้ [8] 

 ปัญหาการเลอืกสถานทีต่ ัง้ (Facility location problems; FLP) เป็น
ปัญหาทีพ่จิารณาตําแหน่งหรอืทีต่ ัง้เพื่อใหต้น้ทุนในการขนส่งตํ่าทีสุ่ด 
โดยพจิารณาการการเดนิทาง ปรมิาณสนิคา้ แหล่งวตัถุดบิ การเขา้ถงึ
ของกลุ่มลูกคา้ แหล่งแรงงาน เป็นต้น ลกัษณะการขนส่งแสดงดงัรูปที ่2 

และถอืเป็นปัญหาทีเ่ป็นทีน่ิยมในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นทาง ดา้น
การแพทย์ ดา้นการเกษตร ดา้นสิง่แวดลอ้ม และอื่น ๆ อกีมากมาย ดา้น
การแพทย์ [9] แก้ปัญหาสถานทีต่ ัง้หลายวตัถุประสงค์โดยใช ้ Fuzzy 

AHP และ Goal Programming กรณีศกึษาศูนย์กําจดัขยะตดิเชื้อและ 

[10] ใชว้ธิ ีGenetic Algorithm ในการเลอืกทีต่ ัง้โรงพยาบาล และ [11] ใช ้
Gray-Based Decision Support ในการเลอืกสถานทีต่ ัง้โรงพยาบาล
สนามสําหรบัผูป่้วย COVID-19 ส่วนดา้นการเกษตร [12] ทําการเลอืก
สถานทีต่ ัง้ศูนย์กระจายสนิคา้โรงงานแปรรูปอาหาร โดยใชว้ธิ ี
Simulated Annealing ในการแก้ปัญหาดว้ยโปรแกรม Minitab เพื่อให้
ต้นทุนในการขนส่งน้อยทีสุ่ด  

รูปที ่2 ลกัษณะของการเลอืกสถานทีต่ ัง้

 จากการศึกษากระบวนการในการซื้อขายยางพาราในสามจงัหวดั
ชายแดนใต้และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง งานวจิยันี้มลีกัษณะของ
ปัญหาเป็นแบบการเลือกสถานที่ต ัง้ โดยพิจารณาการขนส่งยางพารา
จากเกษตรกรแต่ละตําบลไปยงัจุดรบัซื้อ เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ทัง้ระบบตํ่าทีสุ่ด โดยขัน้ตอนในการดําเนินงาน เริม่จากการเกบ็รวมรวม
ข้อมูล และเขียนแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และแก้ปัญหาด้วย
โปรแกรม IBM ILOG CPLEX Optimization Studio เพื่อหาคําตอบทีด่ี
ทีสุ่ดต่อไป 

2.2 การรวบรวมข้อมูล

 ในสว่นของการรวบรวมขอ้มูลนัน้ทางผูว้จิยัไดท้ําการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ พิกดัของตําบล เมตริกซ์ระยะทาง และปริมาณยางพารา โดยใน
การหาพิกัดและเมตริกซ์ระยะทางใช้โปรแกรม Google Map ส่วน
ปรมิาณยางพาราได้รบัความอนุเคราะห์จากสํานักงานการพฒันาการ
วจิยัการเกษตร [13] ซึ่งในการพจิารณาทําการเลอืกสถานทีต่ ัง้จุดรับซื้อ
ยางพารานัน้ พิจารณาจากตําบลในสามจงัหวดัชายแดนใต้ทีม่ปีรมิาณ
ยางพารามากกว่า 20,000 กิโลกรมัขึ้นไป ซึ่งมีทัง้หมด 21 ตําบล ซึ่ง
แสดงดังตารางที่ 2 และจุดรับซื้อยางพาราพิจารณาจากตําบลที่มี
ปริมาณยางพารามากกว่า 50,000 กิโลกรัมขึ้นไป พบว่ามีทัง้หมด 5 

ตําบล แสดงดงัตารางที ่3 ส่วนเมตรกิซ์ระยะทางแสดงดงัตารางที ่4  

ตารางที ่2 ตําบลในสามจงัหวดัชายแดนใต้ทีม่ปีรมิาณยางพารามากกว่า 
20,000 กโิลกรมัขึน้ไป 

รหสั ชื่อตําบล ปรมิาณยางพาราต่อวนั (kg) 
R1 จะแนะ 25,252 

R2 ชา้งเผอืก 31,028 

R3 ดุซงญอ 29,667 

R4 รอืเสาะ 26,018 

R5 รอืเสาะออก 32,280 

R6 ศรสีาคร 32,882 

R7 กรงปินัง 95,438 

R8 ปุโรง 36,833 

R9 สะเอะ 75,425 

R10 หว้ยกระทงิ 86,868 

R11 กาบงั 49,526 

R12 บาละ 136,357 

R13 ตาเนาะแมเราะ 52,895 

R14 ธารน้ําทพิย์ 31,289 

R15 ยะรม 27,136 

R16 ตาเซะ 26,622 

R17 บนันังสาเรง 39,874 

R18 พร่อน 33,023 

R19 ยะลา 24,500 

R20 ลดิล 28,029 

R21 สะเตงนอก 41,113 

ตารางที ่3 ตําแหน่งของตําบลทีพ่จิารณาในการเป็นจุดรบัซื้อยางพารา 
รหสั ตําบล อําเภอ จงัหวดั 

D1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 

D2 สะเอะ กรงปินัง ยะลา 

D3 หว้ยกระทงิ กรงปินัง ยะลา 

D4 บาละ กาบงั ยะลา 

D5 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 
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ตารางที ่4 เมตรกิซ์ระยะทางของแต่ละตําบล 

 

2.3 แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์

 จากการศกึษากระบวนการในการซื้อขายยางพารา พบว่าเกษตรกร
ขนส่งยางพารามาขายยังจุดรับซื้อ ดงันัน้ในการขนส่งเป็นแบบการ
ขนส่งแบบทางเดียว เช่นเดียวกบั [14] พิจารณาการขนส่งจากโรงงาน
ไปยังบริษัท คู่ค้า (Direct Shipment) และในการสร้างแบบจําลอง
คณิตศาสตร์ถูกนําเสนอโดย [15] ทางผู้วิจยัพิจารณาการเลือกสถาน
ที่ต ัง้โดยพิจารณาเฉพาะค่าขนส่งเช่นเดียวกับ [16] [17] [18] แต่ใน
งานวจิยันี้ทางผูว้จิยัมีการเพิม่ค่าเสื่อมราคาจุดรบัซื้อเข้าไปด้วย โดยค่า
เสื่อมราคาพิจารณาจากราคาค่าก่อสร้างจุดรบัซื้อร่วมกบัอตัราค่าเสื่อม
ราคาของกรมบัญชีกลาง โดยมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร์แสดง
ดงัต่อไปนี้  
ดชันี (Indices) 

 𝑖𝑖   เกษตรกรแต่ละตําบล 
𝑗𝑗   จุดรบัซื้อยางพารา 

พารามเิตอร์ (Parameter) 
𝑂𝑂   ค่าน้ํามนัในการขนส่ง (บาทต่อกโิลเมตร) 

  𝐷𝐷   ค่าเสื่อมราคาจุดรบัซื้อ (บาทต่อแห่ง)       
  𝑄𝑄𝑖𝑖 ปรมิาณยางพาราของเกษตรกรตําบลที ่𝑖𝑖 (กโิลกรมั)  
  𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 ระยะทางจากเกษตรกรตําบลที ่𝑖𝑖 ไปยงัจุดรบัซื้อที ่𝑗𝑗 

        (กโิลเมตร) 
 𝑃𝑃   จํานวนจุดรบัซื้อทีจ่ะเปิดทําการ (แห่ง)   

ตวัแปรตดัสนิใจ (Decision variables) 
 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖  =  1  (ถ้ามกีารขนส่งยางพาราจากเกษตรกรตําบลที ่𝑖𝑖 ไปยงั

       จุดรบัซื้อที ่𝑗𝑗 ) 
 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖  =  0  (กรณีอื่นๆ) 

jY    =  1  (ถ้าจุดรบัซื้อที ่𝑗𝑗 เปิดใหบ้รกิาร) 

jY    =  0  (กรณีอื่นๆ)    

ฟังก์ชนัวตัถุประสงค์ (Objective Function) 

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 ���𝑂𝑂𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖∈𝐽𝐽𝑖𝑖∈𝐼𝐼

� + ��𝑃𝑃
𝑖𝑖∈𝐽𝐽

𝐷𝐷𝑌𝑌𝑖𝑖�                   (1) 

สมการที ่1 วตัถุประสงค์เพื่อใหค่้าใชจ่้ายทัง้ระบบตํ่าสุด ซึ่งประกอบดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการขนส่งและค่าเสื่อมราคาของจุดรบัซื้อ  

�𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖          
𝐽𝐽

𝑖𝑖=1

          ∀𝑖𝑖 = 1,2,3, … 𝐼𝐼              (2) 

สมการที ่2 เกษตรกรแต่ละตําบลส่งจะส่งยางพาราให้กบัจุดรบัซื้อเพียง
แห่งเดยีวเท่านัน้ 

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖  ≤ 𝑌𝑌𝑖𝑖     ∀𝑖𝑖 = 1,2,3, … 𝐼𝐼,   ∀𝑗𝑗 = 1,2,3, … 𝐽𝐽     (3) 

สมการที ่3 เกษตรกรแต่ละตําบลจะส่งยางพาราใหก้บัจุดรบัซื้อทีเ่ปิดทํา
การเท่านัน้ 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21

R1 0.0 27.2 29.8 59.8 59.1 37.4 89.6 88.3 81.7 125.2 126.8 104.4 175.9 167.5 129.8 90.8 81.5 98.7 98.0 88.1 95.0

R2 27.2 0.0 16.6 61.9 60.4 43.5 91.3 90.0 83.4 126.9 128.5 106.1 177.6 169.2 131.5 92.1 82.8 100.0 99.3 89.4 96.3

R3 29.8 16.6 0.0 63.5 70.1 28.2 100.0 98.8 92.1 135.7 137.2 114.8 186.4 178.0 140.2 100.4 91.1 108.3 107.6 95.2 104.6

R4 59.8 61.9 63.5 0.0 21.1 96.4 54.7 60.8 53.5 86.8 100.1 89.8 161.3 152.9 115.2 47.0 37.7 54.9 54.2 41.7 51.2

R5 59.1 60.4 70.1 21.1 0.0 83.4 45.0 40.1 38.0 77.1 90.5 74.2 145.8 137.4 99.7 37.3 28.0 45.2 44.5 31.7 41.5

R6 37.4 43.5 28.2 96.4 83.4 0.0 113.9 112.6 106.0 149.5 151.1 128.7 200.2 191.8 154.1 115.1 105.8 123.0 122.3 112.4 119.3

R7 89.6 91.3 100.0 54.7 45.0 113.9 0.0 8.8 19.7 48.2 50.1 61.0 132.5 124.1 86.4 15.0 18.9 16.3 22.5 19.8 10.6

R8 88.3 90.0 98.8 60.8 40.1 112.6 8.8 0.0 17.3 48.6 50.1 59.7 131.3 122.9 85.2 21.9 24.5 23.2 29.4 25.3 17.6

R9 81.7 83.4 92.1 53.5 38.0 106.0 19.7 17.3 0.0 53.2 54.8 46.4 117.9 109.5 71.8 32.8 32.1 34.1 40.3 33.0 28.5

R10 125.2 126.9 135.7 86.8 77.1 149.5 48.2 48.6 53.2 0.0 22.4 84.2 155.8 147.4 109.6 40.5 49.4 31.9 48.0 47.3 38.1

R11 126.8 128.5 137.2 100.1 90.5 151.1 50.1 50.1 54.8 22.4 0.0 92.4 157.3 148.9 111.2 53.8 62.8 45.2 61.3 60.7 51.4

R12 104.4 106.1 114.8 89.8 74.2 128.7 61.0 59.7 46.4 84.2 92.4 0.0 86.1 77.1 39.4 78.0 75.0 79.2 85.2 75.9 76.3

R13 175.9 177.6 186.4 161.3 145.8 200.2 132.5 131.3 117.9 155.8 157.3 86.1 0.0 26.5 46.2 142.9 139.9 144.1 150.1 140.8 141.2

R14 167.5 169.2 178.0 152.9 137.4 191.8 124.1 122.9 109.5 147.4 148.9 77.1 26.5 0.0 37.8 134.5 131.5 135.7 141.7 132.4 132.8

R15 129.8 131.5 140.2 115.2 99.7 154.1 86.4 85.2 71.8 109.6 111.2 39.4 46.2 37.8 0.0 93.8 92.3 98.0 101.0 93.5 95.1

R16 90.8 92.1 100.4 47.0 37.3 115.1 15.0 21.9 32.8 40.5 53.8 78.0 142.9 134.5 93.8 0.0 9.7 8.6 7.9 7.3 4.9

R17 81.5 82.8 91.1 37.7 28.0 105.8 18.9 24.5 32.1 49.4 62.8 75.0 139.9 131.5 92.3 9.7 0.0 17.6 16.8 7.5 13.8

R18 98.7 100.0 108.3 54.9 45.2 123.0 16.3 23.2 34.1 31.9 45.2 79.2 144.1 135.7 98.0 8.6 17.6 0.0 16.1 15.4 6.2

R19 98.0 99.3 107.6 54.2 44.5 122.3 22.5 29.4 40.3 48.0 61.3 85.2 150.1 141.7 101.0 7.9 16.8 16.1 0.0 11.0 12.4

R20 88.1 89.4 95.2 41.7 31.7 112.4 19.8 25.3 33.0 47.3 60.7 75.9 140.8 132.4 93.5 7.3 7.5 15.4 11.0 0.0 11.7

R21 95.0 96.3 104.6 51.2 41.5 119.3 10.6 17.6 28.5 38.1 51.4 76.3 141.2 132.8 95.1 4.9 13.8 6.2 12.4 11.7 0.0
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�𝑌𝑌𝑖𝑖

𝐽𝐽

𝑖𝑖=1

= 𝑃𝑃             ∀𝑗𝑗 = 1,2,3, … 𝐽𝐽           (4) 

สมการที ่4 จํานวนจุดรบัซื้อทีเ่ปิดเท่ากบั 𝑃𝑃 แห่ง

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ {0,1}      ∀𝑖𝑖 = 1,2,3, … 𝐼𝐼,   ∀𝑗𝑗 = 1,2,3, … 𝐽𝐽     (5) 

𝑌𝑌𝑖𝑖 ∈ {0,1}                                        ∀𝑗𝑗 = 1,2,3, … 𝐽𝐽     (6)
สมการที ่5 และ 6 ตวัแปรตดัสนิใจแบบไบนารี ่    

3. ผลการทดลอง

ในส่วนนี้ทางผู้วิจยัของนําเสนอผลจากการทดลอง 2 ส่วน คือ ผล
จากการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยโปรแกรม IBM ILOG CPLEX 

Optimization Studio และค่าใช้จ่ายในการขนส่งทัง้ระบบมาพิจารณา
ความสมัพนัธ์กบัจํานวนจุดรบัซื้อที่เปิดด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
ต่อไป 

3.1 ผลจากการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดด้วยโปรแกรม IBM ILOG 

CPLEX Optimization Studio 

 เมื่อทําการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์แลว้ หลงัจากนัน้ทํา
การ นําแบบจําลองมาเขียนลงในโปรแกรม  IBM ILOG CPLEX 

Optimization Studio และประมวลผลโดยใชค้อมพวิเตอร์รุ่น Intel Core 

i5-9300H CPU@2.4GHz 2.40GHz RAM 16.0 GB 64-bit แ ส ด ง
ตวัอย่างผลทีไ่ดจ้ากโปรแกรมดงัรูปที ่3  

รูปที ่3 ผลรนัดว้ยโปรแกรม IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 

 โดยในการทดสอบการเลือกสถานทีต่ ัง้จุดรบัซื้อยางพารานัน้ ทาง
ผู้วิจัยทําการทดสอบเปิดจุดรับซื้อตัง้แต่ 1 แห่งจนถึง 5 แห่ง และ
พิจารณาเปรียบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าเสื่อมราคาของจุดรับซื้อ 

ตลอดจนค่าใชจ่้ายรวมทัง้ระบบด้วย แสดงผลการทดลองดงัตารางที ่5 

และเมื่อพิจารณาเชิงลึกในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าเสื่อม
ราคาของจุดรบัซื้อ แสดงดงัตารางที ่6 

 ตารางที ่5-6 และรูปที ่4 พบว่าในการหาจํานวนจุดรบัซื้อยางพารา
เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทัง้ระบบตํ่าสุดนัน้ ทางผู้วิจัยได้ทําการ
ทดสอบจํานวนจุดรบัซื้อที่เปิด พบว่าเมื่อทําการเปิดจุดรบัซื้อมากขึ้น
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทัง้ระบบลดลงและเมื่อพิจารณาในเชิงลึกของ
ค่าใชจ่้ายพบว่าแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ค่าใชจ่้ายจากการขนส่งและค่าเสื่อม

ราคาของจุดรับซื้อ เมื่อจํานวนจุดเปิดในการรบัซื้อยางพาราเพิ่มขึ้น 
ส่งผลใหค่้าเสื่อมราคาของจุดรบัซื้อยิง่เพิม่ขึน้ ในขณะทีค่่าใชจ่้ายในการ
ขนส่งลดลงจึงทําให้ค่าใช้จ่ายรวมทัง้ระบบลดลงด้วย ซึ่งพบว่าจํานวน
จุดรับซื้อยางพาราที่มีความเหมาะสมที่จะเปิดที่สุดและเป็นไปตาม
เงื่อนไขเท่ากับ 5 แห่ง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทัง้ระบบเท่ากับ 9,837.45 

บาท ซึง่ใชร้ะยะเวลาในการประมวลผลเท่ากบั 3.75 วนิาท ี

ตารางที ่5 ผลจากการหาคําตอบในการเลอืกจุดรบัซื้อยางพารา 

จํานวน
จุดเปิด 

(แห่ง) 

ตําแหน่งทีเ่ปิด ค่าใชจ่้าย
รวมทัง้ระบบ 

(บาท) 

เวลาประมวล 

(วนิาท)ี 

1 D2 19,357.43 3.00 

2 D1, D4 14,782.04 11.55 

3 D1, D4, D5 12,501.28 19.67 

4 D1, D3, D4, D5 10,874.84 6.95 

5 D1, D2, D3, D4, D5 9,837.45 3.75 

ตารางที ่6 ค่าใชจ่้ายในการขนส่งทัง้ระบบโดยแยกเป็นส่วนต่าง ๆ 
จํานวน
จุดเปิด 

(แห่ง) 

ค่าขนส่ง 

(บาท) 
ค่าเสื่อมราคา

จุดรบัซื้อ 

(บาท) 

ค่าใชจ่้าย
รวมทัง้ระบบ 

(บาท) 

1 19,174.78 182.65 19,357.43 

2 14,416.74 365.30 14,782.04 

3 11,953.33 547.95 12,501.28 

4 10,144.24 730.60 10,874.84 

5 8,924.20 913.25 9,837.45 

รูปที ่4 กราฟความสมัพนัธ์ระหว่างจํานวนจุดรบัซื้อกบัค่าขนส่งและ 

  ค่าเสื่อมราคาของจุดรบัซื้อ 
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4. สรปุผลการทดลอง

งานวจิยันี้ทําการศกึษากระบวนการในการซื้อขายยางพาราและนํา
สรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ตามรปูแบบของปัญหาเพื่อเลอืกสถาน
ที่ต ัง้จุดรับซื้อยางพาราเพื่อเป็นแนวทางในการอํานวยความสะดวก
ให้กบัเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจงัหวดัชายแดนใต้ ซึ่งพบว่า
ตําบลที่เหมาะสมที่สุดที่เปิดเป็นจุดรบัซื้อเท่ากบั 5 แห่ง คือ 1. ตําบล
กรงปินัง อําเภอกรงปินัง จงัหวดัยะลา 2. ตําบลสะเอะ อําเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา 3. ตําบลห้วยกระทิง อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 4. 

ตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 5. ตําบลตาเนาะแมเราะ 

อําเภอเบตงจังหวัดยะลา ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมทัง้ระบบเท่ากับ 
9,837.45 บาท โดยใช้ระยะเวลาในการประมวลผลเพื่อหาคําตอบ
เท่ากบั 3.75 วินาที และในอนาคตหากขนาดของปัญหาใหญ่มากขึ้น
อาจจะประยุกต์วธิทีางฮวิรสิตกิสม์าใชใ้นการแก้ปัญหาต่อไป 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยันี\มีว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะของพื\นผิวหลังการตัด โลหะโคบอลต์โครเมยีม(CoCr) ระหว่างเส้นลวด

ทองเหลอืงเคลอืบสงักะสกีบัเส้นลวดทองเหลืองเคลอืบสงักะสผีนวกอลัตรา้โซนคิ โดยศึกษาหาปัจจยัที�ส่งผลต่อความเรยีบผิว(Ra) อตัราการขจดัเนื\อ
งาน(MRR) ซึ�งมหีลกัการคอืกําหนดค่าแต่ละปัจจยัที�ต้องการศกึษาซึ�งประกอบด้วย  กระแสไฟฟ้า(I)  ความเรว็ในการเดินเสน้ลวด(Ws) และความ
ต่างศักย์(V) ซึ�งลําดบัของการทดลองจะถูกแบ่งเป็น m ระดับโดยใช้ Orthogonal Array ชนิด Lp จากการศึกษาพบว่าเส้นลวดทองเหลืองเคลอืบ
สงักะสีผนวกอัลตรา้โซนิคที�มีการปรบัค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที� q แอมแปร์ ความเรว็ในการเดินเสน้ลวดเท่ากบั r เมตรต่อวินาท ี และความต่างศกัย์
เท่ากบั 12 โวลต์   เป็นค่าปัจจยัที�ส่งผลต่อความเรยีบผิวอยูใ่นระดบัดที ี�สุดคอื-.59 ไมโครเมตร 
คาํสาํคญั: ลวดตดั ความเรยีบผวิ อตัราการขจดัเนื\องาน โคบอลต์โครเมยีม 

Abstract 
This research is aimed to study surface roughness of cobalt chromium alloy machined by wire-cut Electrical Discharge 

Machining (EDM). These surfaces were machined either with non-coated brass wire or zinc-coated brass wire as an electrode and co-
operation with an  ultrasonic machine. The research was to find out the suitable parameters which given the satisfied conditions of 
surface roughness (Ra), material removal rate (MRR) and kerf width under the wire-cut machining surface of cobalt chromium alloy 
using both above brass wires. The controlled parameters in this experimental research are electrical current (I), cutting speed of the wire 
(Ws) and voltage (V). These parameters are divided into three levels in the experimental design arranged to be the table of L9 
orthogonal array based on Taguchi method. The result of the research is shown that surface roughness machined by zinc-coated brass 
wire with ultrasonic is better than the one by non-coated brass wire with the less value of Ra (1.59 micrometers). The current (I) at   5A, 
cutting speed of the wire (Ws) at 8m/min and voltage (V) at 12V were the experimental parameters of the above result. 
Keywords:  Wire cut Surface roughness Material removal rate Cobalt chromium 
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1. บทนํา
ปัจจุบันการกดัอาร์คด้วยเส้นลวด (Wire  Cut EDM)สามารถตัด

งานที�มีความเที�ยงตรงแต่มีค่าใช ้จ่ายสูง [-] ใน ปัจจุบันเส้น ลวด
ทองเหลืองนิยมใชก้นัอย่างแพรห่ลายเนื�องจากมคีวามทนทานต่อสนิม 
ทนต่อทุกสภาพอากาศ ส่วนเสน้ลวดทองเหลืองเคลือบสงักะสีช่วยให้
พื\นผวิชิ\นงานหลงัการตดัดีขึ\นเนื�องจากเส้นลวดเคลือบดว้ยสังกะสีจะมี
ความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาอย่างสมํ�าเสมอเมื�อเทยีบ
กับเส้นลวดทองเหลืองทั �วไป [z] การศึกษาผลกระทบของเส้นลวด
อิเล็กโทรดที�มีผลต่อโลหะ Ti50Ni50-xCux ด้วยวิธีการตัดโลหะด้วย
ไฟฟ้าโดยใช้ลวดทองเหลืองและลวดทองเหลือ งเคลือบสังกะสีใน
การศึกษาโดยออกแบบการทดลองแบบ Orthogonal Array (OA) ตาม
วธิขีองทากูชิพบว่าเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสงักะสีสามารถตดัชิ\นงาน
ให้มคีวามเรยีบผิวที�ดี (Surface Roughness) กว่าเส้นลวดทองเหลือง
และยงัมคี่าอ ัตราการขจดัเนื\องาน (Material Removal Rate, MRR) ที�
ดกีว่าเส ้นลวดทองเหลอืงและเมื�อนําชิ\นงานไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(Scanning Electron Microscope: SEM) ยงั
พบว่าเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสงักะสีสามารถตัดชิ\นงานให้มคีวาม
แตกรา้วน้อยกว่าเสน้ลวดทองเหลือง [3, 4] ศึกษาปัจจยัที�ส่งผลกระทบ
ต่อการตดัเหล็กกลา้ SKD-- ด้วยวิธกีารตดัโลหะดว้ยไฟฟ้าโดยใช้ลวด
ทองเหลืองโดยปรบั q ปัจจยั คือ ได้แก่-.กระแสไฟฟ้า z.เวลาปิด m.
ความเรว็ในการตดัของเส้นลวด ~.ความตึงลวด q.ระยะห่างลวดโดย
ออกแบบการทดลองแบบ Orthogonal Array (OA) ตามวธิีของทากูช ิมี
วตัถปุระสงค์เพื�อหาเงื�อนไขที�ทําใหช้ิ\นงานมคีวามกวา้งของรอยตดัน้อย
ที�สุด ความเรยีบผิวดีที�สุด และอตัราการตัดชิ\นงานมากที�สุด พบว่า
ปัจจยัที�ส่งผลต่อความเรยีบผิวที�ดทีี�สุดคอืค่ากระแสไฟฟ้า [5] ศกึษาการ
ตัดว ัสดุทังสเตนคารไ์บด์ชนิด ��%WC-24%Co ด้วยวิธีการตัดโลหะ
ด้วยไฟฟ้าโดยใช้ลวดโดยปรบั ~ ปัจจยั คือ-.เวลาเปิด z.เวลาปิด m.
แรงเคลื�อนไฟฟ้าเซอรโ์ว ~.ค่ากําหนดสูงสุดของกระแส โดยออกแบบ
การทดลองแบบ Orthogonal Array (OA) ตามวิธีของทากูชิ เพื�อศึกษา
ผลกระทบต่อความเรว็การตดัโดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพื�อเพิ�มความเรว็
ตัดสู งสุดที� เหมาะสมกับการตัดทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดนี\ ซึ� งจากผล 
การศึกษาพบว่าความเรว็ในการตดัเพิ�มข ึ\นเมื�อเพิ�มเวลาเปิดและค่า
กําหนดสูงสดุของกระแส 
 ดงันั \นงานวจิยันี\จงึมวีตัถุประสงค์เพื�อศกึษาปัจจยัการกดัอารค์ด้วย
เส้นลวดทองเหลืองเคลือบสงักะสีและเส้นลวดทองเหลืองเคลอืบสงักะสี
ผนวกอลัตรา้โซนิคบนชิ\นงานโลหะผสมโคบอลต์โครเมยีม เพื�อหาค่าที�
เหมาะสมของปัจจยั โดยม ี3 ปัจจยั 3 ระดับคือ กระแสไฟฟ้า ความ
ต่างศักย์และความเรว็ลวด ดว้ยการออกแบบการทดลองตามวิธีของ  
ทากชู ิ

2. วิธีการทดลอง
2.1 วสัดใุนการทดลอง 

 โลหะผสมโคบอลต์โครเมยีม (Cobalt Chromium alloy) เป็นวัสดุ
ทางวิศวกรรม ใช ้อย่างแพร่ห ลายในวงการแพทย์ และ ชิ\น ส่วน

อุตสาหกรรมการบิน เพราะคุณสมบัติของความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม
และสึกกร่อนยาก  อีกท ั \งยังเกิดแผ่นฟิ ล์มบางปกป้องผิวโลหะ 
(Passivated metals) อ ย่ า งรวด เร็วที� ส าม ารถ ช่ วย ป้ อ งกันก าร
เกิดปฏกิริยิาออกซเิดชั �น (Oxidation) เมื�อเกดิการเสยีดสกีนั [6]  
 ส่วนประกอบทางเคมีของโคบอลโคเมียม ตามมาตรฐาน โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์อ งค์ประกอบของธาตุ 
(Electro dispersive spectrum; EDS) ดงัตารางที� 1 

ตารางที� 1 ส่วนประกอบทางเคมขีองโลหะโคบอลต์โครเมยีม (CoCr) 

 ผลจากการวิเคราะห์ธาตุด้วยวิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนและการวิเคราะห์ปริมาณธาตุ  (SEM&EDS) สาม ารถ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุได้แสดงดังรูปที�  1 กราฟการกระจายตัวของ
ปรมิาณธาตุของชิ\นงานตัวอยา่ง และรปูที� 2 แสดงชิ\นงานที�ใช ้ในการ
ทดลอง 

รปูที� 1 ผลการวิเคราะหป์รมิาณธาตุในชิ\นงานตวัอย่างด้วยวธิี
องค์ประกอบของธาตุ (Electro dispersive spectrum; EDS) 

รปูที� 2 ชิ\นงานที�ใชใ้นการทดลอง 

Component Wt% 
Chromium (cr) 23.97 
cobalt, co 53.79 
Molybdenum, mo 5.15 
Iron, fe 0.64 
Carbon, c 9.05 
Silicone, Si 0.66 
Manganese, Mn 0.78 
Oxygen, O 3.11 
Copper, Cu 2.84 
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2.2 การศึกษาปัจจยัที?เหมาะสมต่อกระบวนการกดัอาร ์คดว้ย
ไฟฟ้าโดยเส้นลวดโดยวิธ ีการทากชิู 
 จากการศึกษาเบื\องต้นโดยศกึษาผลกระทบของปัจจยัศึกษาพบว่า
กระแสไฟฟ้าที�แตกต่างกนัของเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสแีละ
เส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีผนวกอัลตรา้โซนิคพบว่าการตัด
ชิ\นงานด้วยเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสงักะสีมีอ ัตราขจดัเนื\องานที�
ดีกว่าเมื�อกระแสไฟฟ้าเพิ�มสูงข ึ\น ในทางกลับกัน  การใช้เส ้นลวด
ทองเหลืองเคลือบสงักะสีผนวกอลัตรา้โซนิคมคี่าความเรยีบผิวที�ดีกว่า 
ผลการศกึษาแสดงดงัรปูที� 3 และรปูที� 4 

รูปที�  3 การเปรียบเทียบอัตราการขจดัเนื\องานเมื�อใช้ลวดปกติกับ 
ลวดเคลอืบและอลัตรา้โซนิคที�กระแสไฟต่างกนั เม ื�อใช้ Ws=10 m/min 
และ V=10 volts 

รปูที� 4 การเปรยีบเทียบความเรยีบผิวเมื�อใช้ลวดปกตกิ ับลวดเคลือบ
และอลัตรา้โซนิคที�กระแสไฟต่างกนั เมื�อใช้ Ws=10 m/min และ V=10 
volts 

 เพื�อเป็นการศึกษาปัจจยัที�เหมาะสมต่อกระบวนการกดัอารค์ด้วย
ไฟฟ้า งานวิจยันี\ไดน้ําเทคนิควิธทีากูชมิาใชว้ิเคราะห์เพื�อหาค่าที�ดทีี�สุด 
เนื�องจากเป็นวธิีที�ชว่ยลดจาํนวนวธิีการทดลองทําใหป้ระหยดัเวลา และ
ช่ ว ยล ดต้ นทุ น ก ารท ดลอ ง โด ย ปัจจ ัยที� ศึ ก ษ า ป ระก อ บด้ว ย  
กระแสไฟฟ้า (I)  ความเรว็ในการเดินเสน้ลวด (Ws) และความต่างศกัย์

(V) โดยทําการกดัอาร์คด้วยไฟฟ้าระหว่างเส้นลวดทองเหลืองเคลือบ
สังกะสีและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีผนวกอัลตรา้โซนิคบน
โลหะโค บอ ลต์ โครเมียม  เมื�อ ได้ศ ึ กษา ปัจจ ัยที� มีผ ลก ระท บต่ อ
กระบวนการกดัอารค์ด้วยไฟฟ้าชนิดเส้นลวดโดยออกแบบการทดลอง
ด้วยวิธีทากูชซิึ�งปัจจยัที�ส่งผลมที ั \งหมด 3 ปัจจยัแต่ละปัจจยัม ี3 ระดับ
จงึใช้การจดัวางลําดับแบบแนวฉาก(Orthogonal Array, OA) แบบ L9 
จงึทําใหไ้ดก้ารทดลองออกมาทั \งหมด 9 การทดลอง แสดงดงัตารางที� 2 

ตารางที� 2 ปัจจยัควบคมุและระดบัที�ใชใ้นการทดลอง 
ปัจจยัควบคุม ระดบัการทดลอง 

1 2 3 
กระแสไฟฟ้า (A) 5 6 7 

ความต่างศกัย ์ (V) 8 10 12 
ความเรว็ในการ

เดนิเสน้ลวด (m/min) 
8 10 12 

 จํานวนของปัจจยัที�ควบคุม(controlled factors) และระดบัปัจจยัที�
ควบคุม (controlled factor levels) แล้วมาออกแบบการจดัวางลําดับ
แบบแนวฉาก(Orthogonal Array, OA) จะสามารถหาระดบัที�เหมาะสม
ที�ส่งผลต่อค่าปัจจยัควบคุมที�ต้องการศกึษาได้ โดยพจิารณาระดบัค่า
ความเหมาะสมของความเรยีบผิวจาก อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียง
รบกวน (S/N) ชนิดยิ�งน้อยยิ�งดี (Smaller-is-Better)  เนื�องจากตอ้งการ
ค่าความเรยีบผิว เป้าหมายในการทดลองคือ ค่านอ้ยสุด  ∑yi2  เมื�อค่า 
n คอืจาํนวนคา่ที�ไดจ้ากการวดัในการทดลอง และค่า y คือค่าเป้าหมาย
สูงสุด หาไดจ้ากสมการ 1 [7] 

 (1) 

และพจิารณาระดบัค่าความเหมาะสมของค่าอตัราการขจดัเนื\องานชนิด
ยิ�งมากยิ�งดี (Larger-is-Better)  เป้าหมายของการทดลอง คือ ค่ามาก
ที�สุดของผลตอบ(ผลตอบของกระบวนการค่า y คือค่าเป้าหมายสูงสุด 
หาจากสมการ 2 

(2) 

หลงัจากได้ค่าคํานวณจากทั \งสองสมการดงักล่าวแล้ว จงึนํามาวเิคราะห์
ความแปรปรวนอิทธิพลของปัจจัยรบกวน (Noise) และวิเคราะห์
สมรรถนะของกระบวนการต่อไป 

3.ผลการวิจยัและอภิปราย
3.1 ศึกษาปัจจยัที?ส่งผลต่อกระบวนการ 

เมื�อทําการกดัอาร์คดว้ยไฟฟ้าด้วยเส้นลวดทองเหลอืงเคลือบสงักะสี
และเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสงักะสผีนวกอลัตรา้โซนิคกบัโลหะผสม
โคบอลต์โครเมียมตามการทดลองด้วยวิธทีากูชิท ั \ง 9 การทดลองแล้ว
นําไปทดสอบหาคา่ของอตัราการขจดัเนื\องาน (Material removal rate; 
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MRR) ค่าความเรยีบผิว (Surface roughness; Ra) จากการวิเคราะห์
พบว่า 

การกดัอารค์ดว้ยไฟฟ้าโดยเส้นลวดทองเหลอืงเคลือบสงักะสทีี�ใหค้่า
อตัราการขจดัเนื\องานมากสุดเท่ากับ 32 ลูกบาศก์มลิลิเมตรต่อนาท ี
โดยกระแสไฟฟ้าที� 7 แอมแปร ์ความต่างศกัย์ที� 12 โวลต์และความเรว็
ในการเดินลวดที� 10 เมตรต่อนาที  เมื�อนําไปทดสอบหาความเรยีบผิว
พบว่าการทดลองที�ให้ความเรยีบผวิน้อยสุดเท่ากบั 1.73 ไมโครเมตร ที�
ค่ากระแสไฟฟ้าที� 5 แอมแปร ์ความต่างศกัย์ที� 10 โวลต์และความเรว็ใน
การเดนิลวดที� 10 เมตรต่อนาท ี  

จากนั\นทําการกดัอารค์ดว้ยไฟฟ้าด้วยเส้นลวดทองเหลอืงเคลือบ
สงักะสผีนวกอตัรา้โซนิคใหค้่าอตัราการขจดัเนื\องานมากสุดเท่ากบั มาก
สุดเท่ ากับ  27.5 ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อนาที โดยกระแสไฟฟ้าที�  � 
แอมแปร ์ความต่างศกัย์ที� -z โวลต์และความเรว็ในการเดนิลวดที� -� 
เมตรต่อนาท ี เมื�อนําไปทดสอบหาความเรยีบผิวพบว่าการทดลองที�ให้
ความเรยีบผิวน้อยที� สุด เท่ากับ -.62 ไมโครเมตร โดยมีปัจจ ัยที�
กระแสไฟฟ้าที� q แอมแปร ์ความต่างศักย์ที� r โวลต์และความเรว็ในการ
เดนิลวดที� r เมตรตอ่นาท ี

ก) ลวดทองเหลอืงเคลอืบ ข) ลวดทองเหลอืงเคลอืบ 
ผนวกอลัตรา้โซนิค 

รปูที� 5 ภาพถ่าย SEM เปรยีบเทียบผิวภายหลงักระบวนการกดั
อาร์คด้วยไฟฟ้าด้วย ก) เส้นลวดทองเหลอืงเคลือบสังกะสี (Ra=
1.73 µm) ข) เส้นลวดทองเหลอืงเคลอืบสงักะสผีนวกอลัตรา้โซนิค 
(Ra=1.62 µm) 

จากผลการทดลองจะเห็นว่า ถ้ามีกระแสไฟฟ้าเพิ�มขึ\นจะมีการ
ถ่ายเทประจุระหว่างชิ\นงานกบัเส้นลวดมากขึ\น[7] ทําให้เกิดการหลอม
ละลายของชิ\นงานกบัเส้นลวดมากข ึ\นทําให้ได้อตัราการขจดัเนื\องาน
มากขึ\นในขณะที�อุณหภูมลิดลง  เศษของชิ\นงานที�หลุดออกจะเกิดการ
จบัตวัเป็นกอ้นอกีครั \ง ทําให้ไปยดึติดกบับรเิวณผวิของชิ\นงาน ส่งผลให้
เกิดความขรขุระที�ผวิงานมากข ึ\น[8] จงึส่งผลใหค้วามเรยีบผิวลดลง ซึ�ง
จากผลการทดลองเบื\องต้นทําให้เห็นได้ว่าการกดัอารค์ด้วยไฟฟ้าด้วย
เส้นลวดทองเหลืองเคลอืบสงักะสผีนวกอลัตรา้โซนิคที�ให้ค่าความเรยีบ
ผิวที�ดีกว่าการกัดอารค์ด้วยเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสงักะสี และเมื�อ
ทําการทดลองดว้ยเครื�องอลัตรา้โซนิคพบว่าการกดัอารค์ด้วยลวดไฟฟ้า
ที�ผนวกกบัเครื�องอลัตรา้โซนิคมคีวามเรยีบผิวของชิ\นงานที�ดขีึ\น ผลการ
เปรียบเทียบผิวชิ\นงานหลังกระบวนการกัดอาร์คแสดงดังรูปที�  5  
จากการศึกษาปัจจยัดังกล่าวเพื�อหาค่าความเหมาะสมในกระบวนการ

กดัอารค์ไฟฟ้าด้วยเส้นลวดทองเหลืองผนวกอัลตรา้โซนิคจงึได้ใช้เทคนิค
ทากชูิเพื�อหาความเหมาะสมในการการหาค่าปัจจยัต่อไป 

3.2 การวิเคราะห ์
 เพื�อหาปัจจยัที�ส่งผลต่ออัตราการขจดัเนื\องาน (MRR) และความ
เรยีบผิวของเส้นลวดทองเห ลืองเคลือบสังกะสีผนวกอัลตรา้โซนิค 
สามารถคํานวณได้จากโปรแกรม MINITAB 14 โดยวิธีการทากูชิซึ� ง
แนวโน้มของปัจจยัผลกระทบหลกัแสดงดงัรูปที� 6 และ 7  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนของค่าอัตราการขจดัเนื\องานแสดงดังตารางที� 3 ส่วน
การจัดลําดับปัจจ ัยที�ส่งผลต่ออัตราการขจัดเนื\ องานของเส้นลวด
ทองเหลอืงเคลอืบสงักะสีผนวกอลัตรา้โซนิค แสดงดงัตารางที� 4  

ตารางที� 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าอตัราการขจดัเนื\องาน 
(MRR) ของเส้นลวดทองเหลอืงเคลอืบสงักะสผีนวกอลัตรา้โซนคิ

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 3 62.0795 20.6932 168.38 0.000 
I 1 56.0237 56.0237 455.87 0.000 
V 1 0.2073 0.2073 1.69 0.251 

Ws 1 5.8484 5.8484 47.59 0.001 
Error 5 0.6145 0.1229 
Total 8 62.6939 

S = 0.350563   R-Sq = 99.02%    R-Sq (adj) = 98.43% 

       จากตารางที� 3 จะเหน็ไดว่้าค่า P-Value ของความต่างศกัย์ มค่ีา
มากกว่า �.�q ซึ�งเป็นคา่ที�ไม่สามารถยอมรบัได้ ดงันั\นจงึสรปุไดว่้า 
ปัจจยัค่าความต่างศกัยจ์ะไมส่่งผลต่ออตัราการขจดัเนื\องานของเส้นลวด
ทองเหลอืงเคลือบสงักะสีผนวกอลัตรา้โซนคิ 

ตารางที� 4 การจดัลําดบัปัจจยัที�ส่งผลตอ่อตัราการขจดัเนื\องาน (MRR) 
ของเสน้ลวดทองเหลอืงเคลือบสังกะสผีนวกอลัตรา้โซนคิ 

Level I V Ws 
1 27.05 28.14 27.80 
2 28.07 28.05 28.00 
3 29.13 28.05 28.46 

Delta 2.08 0.08 0.66 
Rank 1 3 2 
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รปูที� 6 กราฟปัจจยัผลกระทบหลกัที�ส่งผลต่อค่าอตัราการขจดัเนื\องาน 
(MRR) ของเส้นลวดทองเหลอืงเคลอืบสงักะสผีนวกอลัตรา้โซนคิ 

      รูปที� 6 แสดงปัจจยัรบกวนที�ส่งผลต่ออตัราการขจดัเนื\องานมาก
ที�สุดโดยเส้นลวดทองเหลืองเคลอืบสงักะสีผนวกอลัตร้าโซนิค ปัจจยั
ของกระแสไฟฟ้าและความเรว็ลวดอยู่ในระดบัที�สาม คือที�กระแสไฟ � 
แอมแปร ์ความเรว็ลวดที� -z เมตรต่อนาที ปัจจยัของความต่างศกัย์อยู่
ระดบัที� - คือ ความต่างศกัย์ r โวลต์ เป็นค่าพารามเิตอรท์ี�ดทีี�สุดที�ทํา
ให้ได้ค่า อ ัตราการขจัดเนื\ องานมากที� สุดเท่ าก ับ 28.73 ลูกบาศก์
มิลลิเมตรต่อนาท ีและจากตารางที� 4 จดัลําดบัปัจจยัที�ส่งผลต่ออัตรา
การขจดัเนื\องานเหมอืนกนั โดยลําดบัที� - คือ กระแสไฟ ลําดบัที� z คือ 
ความเรว็ลวด และลําดับที� m คือ ความต่างศักย์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของค่าความเรยีบผิวแสดงดงัตารางที� 5 ส่วนการจดัลําดับ
ปัจจยัที�ส่งผลต่อความเรยีบผิวของเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสงักะสี
ผนวกอลัตรา้โซนิค แสดงดงัตารางที� 6 

ตารางที� 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเรยีบผวิ(Ra) ของ
เสน้ลวดทองเหลืองเคลอืบสงักะสีผนวกอลัตรา้โซนิค 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 3 0.554451 0.184817 225.66 0.000 
I 1 0.509834 0.509834 622.51 0.000 
V 1 0.002281 0.002281 2.79 0.156 

Ws 1 0.042336 0.042336 51.69 0.001 
Error 5 0.004095 0.000819 
Total 8 0.558546 

S = 0.0286182   R-sq = 99.27%   R-Sq (adj) = 98.83% 

จากตารางที� 5 จะเห็นได้ว่าค่า P-Value ของความต่างศกัย์ มคี่า
มากกว่า �.�q ซึ�งเป็นค่าที� ไม่สามารถยอมรบัได้ ดงันั \นจึงสรุปได้ว่า 
ปัจจยัค่าความต่างศักย์จะไม่ส่งผลต่อความหยาบผิวของเส้นลวด
ทองเหลอืงเคลอืบสงักะสีผนวกอลัตรา้โซนคิ 

ตารางที� 6 การจดัลําดบัปัจจยัที�ส่งผลต่อความเรยีบผิว(Ra) ของเสน้
ลวดทองเหลอืงเคลอืบสงักะสผีนวกคลื�นอลัตรา้โซนิค 

Level I V Ws 
1 -4.513 -5.840 -5.439 
2 -5.778 -5.832 -5.780 
3 -7.094 -5.713 -6.165 

Delta 2.581 0.127 0.726 
Rank 1 3 2 

จากตารางที� 6 จดัลําดบัปัจจยัที�ส่งผลต่อความเรยีบผิวของเส้น
ลวดทองเหลอืงเคลอืบสงักะสีผนวกคลื�นอลัตรา้โซนิคโดยลําดบัที� - คือ 
กระแสไฟ ลําดบัที� z คือ ความเรว็ลวด และลําดบัที� m คือ ความต่าง
ศกัย ์การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของค่าความเรยีบผวิแสดงดงัรูปที� 7

รปูที� 7 กราฟปัจจยัผลกระทบหลกัที�ส่งผลต่อค่าความเรยีบผวิ(Ra) ของ
เสน้ลวดทองเหลืองเคลอืบสงักะสีผนวกอลัตรา้โซนิค 

รปูที� 7 แสดงปัจจยัรบกวนที�ส่งผลให้ความหยาบผิวของเสน้ลวด
ทองเหลืองเคลือบสงักะสีที�ผนวกอลัตรา้โซนิคมากที�สุด โดยปัจจยัของ
กระแสไฟฟ้า ความเร็วลวด อยู่ในระด ับที�  1 คือ กระแสไฟฟ้าที� 5 
แอมแปร ์ความเรว็ลวด 8 เมตรต่อนาที และความต่างศกัยอ์ยู่ในระดบัที� 
3 คือ 12 โวลต์ เป็นค่าพารามเิตอรท์ี�ดทีี�สุดที�ทําให้ไดค้่าความหยาบผวิ
ที�นอ้ยที�สดุเท่ากบั -.59  ไมโครเมตร 

4. สรปุ
1. ผลความหยาบผิวเมื�อใช้เส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี

รว่มก ับอลัตรา้โซนิค พบว่า ค่าความหยาบผิวมีค่าน้อยกว่าการใช้เส้น
ลวดทองเหลอืงเคลอืบสงักะสที ี�ไม่ใชอ้ลัตรา้โซนคิ 

2. จากผลศึกษาหาอัตราการขจัดเนื\ องา นพ บว่า  เส ้นลวด
ทองเหลืองเคลือบส ังกะสี ให ้ค่าการขจัด เนื\ องานมากที�สุดคือ 32 
ลูกบาศก์มลิลิเมตรต่อนาที   โดยหลงัจากวเิคราะห์ปัจจยัผลกระทบหลกั
ทั \งสามที�ส่งผลต่อค่าอตัราการขจดัเนื\องานแสดงให้เหน็ว่าค่ากระแสไฟ
ส่งผลกระทบต่ออัตราการขจดัเนื\องานมากที�สุด รองลงมาคือค่าความ
ต่างศกัย ์  
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3. หาค่าความเรยีบผิวพบว่า เสน้ลวดทองเหลอืงเคลอืบสงักะสี ให ้
ค่าความเรียบผิวน้อยที� สุดคือ -.73 ไมโครเมตร และ กราฟปัจจัย
ผลกระทบหลกัทั \งสามที�ส่งผลต่อค่าความเรยีบผิวพบว่าค่ากระแสไฟฟ้า 
ส่งผลกระทบต่อความเรยีบผวิมากที�สุด รองลงมาคอืค่าความตา่งศกัย ์  

4. ผลของการใช้เส ้นลวดทองเหลืองเคลือบสงักะสีผนวกคลื�นอลัต
รา้โซนิคสามารถปรบัปรงุความเรยีบผิวใหด้ีขึ\นได้โดยมคี่าความเรยีบผวิ 
ที� 1.59 ไมโครเมตร 

5. ข้อแสนอแนะ
q.- ผลจากการออกแบบการทดลองด้วยเทคนิคทากูชถิือว่าเป็นวิธี

ที�ช่วยให้เกิดคุณภาพในกระบวนการผลิต เพื�อเป็นการแสดงให้เหน็ถึง
สมรรถนะของเครื�องจกัร ได้ตวัแปรที�มคีวามเหมาะสม ทําใหส้ามารถลด
ระยะเวลาในกระบวนการผลติไดม้าก 
 q.z ควรมกีารศึกษาปัจจยัการทดลองอื�นๆซึ�งมผีลต่อกระบวนการ
กดัอารค์ เช่น ความตึงของเสน้ลวด เวลาเปิด เวลาปิด แรงเคลื�อนไฟฟ้า 
และ ชนิดวสัดุอื�น ๆ เป็นตน้ 
 q.m สําหรบังานวิจยัในอนาคต ควรมีการทําการทดลองด้วยชนิด
วัสดุที�แตกต่างกัน และนําเอาวิธ ีทางสถิติอื�นๆ เข้ามาประยุกต์ใช้
เพิ�มเตมิ  

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยันี\สนับสนุน โดยทุนวิจยัพฒันาศกัยภาพผลงานวิจยั (Fast

Track) กองบริหารการวิจ ัย มหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร์ และคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาหาแนวทางตัดสินใจส าหรบัการผลิตน ้าดื่มบรรจุขวด กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปัญหาที่
เกดิขึน้ คอื ปัจจุบนัมกีารน าน ้าดื่มหลายแบรนด์มาขายภายในมหาวิทยาลัยฯ ผูบ้รหิารเหน็ว่าขาดความเป็นอัตลกัษณ์และต้องการใหม้กีารจ าหน่าย
น ้าดื่มแบรนด์ RMUTI เพียงแบรนด์เดียว แต่ยงัขาดข้อมูลช่วยตัดสินใจที่เหมาะสม การด าเนินงานเริ่มจากส ารวจความต้องการเริ่มต้นส าหรับ
พยากรณ์ความต้องการในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้า และเปรยีบเทยีบก าลงัการผลติของโรงงานผลติน ้าดื่ม มทร.อสีาน ณ ปัจจุบนั จากนัน้ท าการแบ่ง
ทางเลือกส าหรบัด าเนินการออกเป็น 3 ทางเลือก คือ 1.ชื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ทัง้หมด 2.ชื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มบางส่วน และ 
3.จ้างบรษิทัเอกชนผลติ ถดัมาท าการวเิคราะห์หาต้นทุนและผลก าไรสุทธขิองแต่ละทางเลอืก เพื่อน ามาวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วย 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (IRR) ที่อัตราผลตอบแทนต ่าสุดที่พึงพอใจ MARR เท่ากับ 10% โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนสูงสุดเป็นดชันีชี้วดั 
 ผลการวิจัยพบว่า ทางเลือกที่คุ ้มค่าที่สุด คือ ทางเลือกชื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ทัง้หมด โดยมี NPV เท่ากับ 34,071,467 บาท มีอัตรา
ผลตอบแทนส่วนเพิม่ (IRR) เท่ากบั 29% เปอร์เซ็นต์ 

ค าส าคญั:  การผลติน ้าดื่มบรรจุขวด มูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิอตัราผลตอบแทนส่วนเพิม่

Abstract 
 The purpose of this research was to find a decision-making solution for bottled water production a case study of the 

Rajamangala University of Technology Isan. The problem was there are many drinking water brands sold in the university, the administrator 
is aware of a lack of identity and the drinking water of RMUTI’s brand should only sell in the university. The less of information cannot 
help to make the appropriate decision, so that there will start to survey the needs for the future demand of the next 10 years. Then, the 
RMUTI drinking water production plant was compared for the current production capacity. After that, there will be 3 operation options 
which they are (1) buying all new machinery and equipment, (2) buying some additional machinery and equipment, and (3) employing a 
private company for the manufacturing. In addition, cost and net profit analysis of each option for the cost-effectiveness analysis were 
used to analyze Net Present Value (NPV) and Incremental Rate of Return (IRR) at the Minimum Attractive Rate of Return or MARR rate 
of 10% based on the highest yield as an index. 

The research results indicated that the highest cost-effective option is to purchase all new machinery and equipment, with an 
NPV of 34,071,467 baht, 29% of the incremental rate of return (IRR).  

Keywords:  bottled water production, Net present value, Incremental rate of return 
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1. บทน า
 น ้าเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ส าหรบัการอุปโภค
บริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และการคมนาคม แต่ละวนัมนุษย์
จ าเป็นต้องบริโภคน ้าโดยตรง 1-1.5 ลิตร เดิมน ้าที่ใช้บริโภคมาจาก
แหล่งน ้าธรรมชาต ิเช่น น ้าฝนและน ้าจากแม่น ้าล าคลอง ต่อมาเน่ืองจาก
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม  และการเปลี่ ยนแป ลง ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้แหล่งน ้าธรรมชาติเกิดการปนเป้ือนไม่
สามารถน ามาบริโภคได้อย่างปลอดภัย [1] อุตสาหกรรมน ้าดื่มบรรจุ
ขวดจึงเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคทัง้ในประเทศ      
และเพื่อการส่งออก อันเ น่ืองมาจากว่าประเทศไทยมีพื้นฐานทาง      
ด้านการผลิตค่อนข้างที่จะโดดเด่น ท าให้มีผลผลิตที่มีเป็นที่ต้องการของ
ตลาดออกมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งข ันการผลิตที่สู ง               
แต่ความสามารถในการแข่งข ันยังด้อยกว่าต่างประเทศมาก ท าให้
ผูป้ระกอบการภายในประเทศมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องปรบัตวัให้เขา้
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้        
เขา้กบัยุคเศรษฐกจิ 4.0 [2] ในปี พ.ศ.2562 พบว่าตลาดน ้าดื่มบรรจุขวด 
มีมูลค่ารวม เท่ากับ 54,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% จากปีที่ผ่านมา 
และมีผู้ประกอบการมากกว่า 2,000 แห่งทัว่ประเทศ [3] สิ่งส าคญัที่ผู้
ประกอบธุรกจิต้องตะหนัก คอื การสรา้งอตัลกัษณ์แบรนด์สนิคา้ ซึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะตวัของสนิคา้ที่เป็นรูปธรรมมคีวามโดดเด่น จดจ าได้ง่าย      
และแตกต่างจากสินคา้ชนิดอื่น การสรา้งอตัลกัษณ์แบรนด์สินคา้ที่ดีท า
ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และจดจ าคุณลักษณะเฉพาะของตัวสินค้า  
ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั เพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาดใหม้าก
ขึน้ [4] นอกจากการสรา้งอตัลกัษณ์แบรนด์สินคา้ใหโ้ดนเด่น การลงทุน
ผลติสนิคา้จ าเป็นต้องค านึงถงึความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต 
เช่น ความต้องการสนิคา้ ก าลงัการผลติ ต้นทุนและก าไร เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็น
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้านการบริการและ
เทคโนโลย ี มกีารเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบัวชิาชพีขัน้สูงไปจนถึงระดับ
ปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนนักศึกษา และบุคลากรรวม 
10,591 คน โรงงานผลิตน ้าดื่มบรรจุขวดก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 
ลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดียว ผลติภณัฑ์ คอื น ้าดื่มบรรจุขวดขนาด 600 
ซีซี ใช้สญัลักษณ์แบรนด์ RMUTI ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ มีการขายน ้าดื่ม
หลายแบรนด์ภายในมหาวทิยาลยัฯ ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัฯ เหน็ว่า 
ขาดความเป็นอตัลกัษณ์ เพราะมหาวทิยาลยัฯ มกีารผลติน ้าดื่มเป็นของ
ตนเอง จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าสาเหตุที่มีการน าน ้าดื่ม  
แบรนด์อื่นมาจ าหน่าย มาจากปริมาณการผลิตน ้าดื่มของโรงงานผลติ
น ้าดื่มของมหาวิทยาลัยฯ ไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของ
ผู้บริโภค ดังนั้นหากต้องการให้มีการจ าหน่ายน ้ าดื่มที่ ผลิตโดย
มหาวทิยาลยัฯ เพยีงแบรนด์เดยีว ต้องมกีารเพิม่ก าลงัการผลติให้สูงขึ้น 
แนวทางที่เป็นไปได้แบ่งได้เป็น 3 แนวทาง คือ 1.ชื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ใหม่ทัง้หมด 2.ชื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มบางส่วน และ         
3.จ้างบริษัทเอกชนผลิต การเลือกแนวทางเพื่อปฏบิตัิส าหรบัผู้บรหิาร

จ าเป็นที่ต้องมขีอ้มูลมาประกอบการเปรียบเทยีบและตดัสินใจ อนัจะท า
ใหเ้กดิความคุม้ค่าและเกดิประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัฯ อย่างสูงสุด  
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอเสนองานวจิยัเรื่อง การวเิคราะห์แนวทางตดัสินใจ
ส าหรบัการผลิตน ้าดื่มบรรจุขวด กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เพื่อประกอบเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกแนวทาง
ดงักล่าว 

2. ทฤษฎี
2.1 ทฤษฎีแผนภมิูการผลิตโดยสงัเขป 
 เป็นแผนภูมิที่แสดงถึงกรรมวิธี หรือขัน้ตอนในการผลิต โดยมี
ขัน้ตอน หรือล าดับก่อนหลังตามความเป็นจริงที่ท าอยู่ มีการใช้
สญัลกัษณ์แทนขัน้ตอนต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล [5] ดงัตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สญัลกัษณ์ที่ใช้ในแผนภูมกิระบวนการผลติโดยสงัเขป 
สญัลกัษณ์ ชื่อ ความหมาย 

การปฏบิตังิาน ผลติ, เตรยีม 

การตรวจสอบ ตรวจสอบ 

2.2 ทฤษฎีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) คือ การหามูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครการ โดยพิจารณาจาก NPV 
มากกว่าศูนย์ หรอืมคี่าเป็นบวก แสดงว่าโครงการน้ีเหมาะสมที่จะลงทุน 
แต่ถ้า NPV มีค่าน้อยกว่าศูนย์ หรือมีค่าติดลบ แสดงว่าโครงการน้ีไม่
เหมาะสมที่จะลงทุน [6,7] สามารถค านวณได้จากสมการที่ (1) ดงัน้ี 

1 (1 )=

= −
+


n

i

i
i

C
NPV I

r
      (1) 

โดยที่ NPV คอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิ iC คอืกระแสเงนิสดรบัสุทธิใน
แต่ละปี r  คืออัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้ I คือเงินลงทุนเริ่มแรกของ
โครงการ i  คอืจ านวนปีของโครงการตัง้แต่ 1 ถงึ n ปี และ n  คอื อายุ
ของโครงการ (ปี) 

2.3 อตัราผลตอบแทนส่วนเพ่ิม 
 อัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ( Incremental rate of return : IRR) 
คอื การประเมนิโครงการตัง้แต่ 2 โครงการขึน้ไปและต้องการเลอืกเพียง
หน่ึงโครงการเท่านั้น ซึ่งอัตราผลตอบแทนของโครงการจะต้องมีค่า
เท่ากบั หรอืมากกว่าค่า MARR หากพบว่าโครงการใดโครงการหน่ึงให้
อัตราผลตอบแทนน้อยกว่า MARR โครงการนัน้สมควรที่จะถูกตดัออก 
ก่อนที่จะน ามาเปรยีบเทยีบกบัโครงการอื่น ๆ  [6,7] สามารถค านวณได้
จากสมการที่ (2) ดงัน้ี 
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 โดยที่ IRR  คือ อัตราดอกเบี้ยที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
มคี่าเท่ากบัศูนย์  

การพจิารณาเลอืกโครงการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 

*

B Ai MARR−   เลอืกโครงการ A 
*

B Ai MARR−   เลอืกโครงการ B 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงงานผลิตน ้าดื่มราชมงคลอีสาน 
3.1.1 กระบวนการผลิตน ้าดื่มบรรจุขวดของ มทร.อีสาน 
 ผู้วิจัยได้เข้า ไปศึกษากระบวนการผลิตน ้ าดื่มบรรจุขวด  ณ 
โรงงานผลติน ้าดื่มราชมงคลอสีาน รายละเอยีดขัน้ตอนการผลติสามารถ
สรุปได้ ดงัน้ี 

รูปที่ 1 แผนภูมกิระบวนการผลติน ้าดื่มบรรจุขวด 
โดยสงัเขป  

 จากรูปที่ 1 กระบวนการผลิตน ้าดื่มบรรจุขวดของโรงงานผลติ
น ้าดื่มราชมงคลอีสาน เริ่มจากการเตรียมน ้าบาดาล โดยสูบน ้าบาดาล
ขึ้นไปพกัไว้บนแท้งค์น ้าด้านบน จากนัน้น ้าจะถูกน ามาฆ่าเชื้อเบื้องต้น

ด้วยคลอรนีและพกัทิ้งไว ้30 นาท ีก่อนน าน ้ามาเขา้สู่กระบวนการกรอง
เพื่อปรบัคุณภาพของน ้า ผ่านสารกรอง 3 ชนิด คอื แมงกานีส คาร์บอน
และเรซิ่น น ้าที่ผ่านการกรองจะถูกน ามาตรวจวดัค่าความกระด้างและ
คลอรีน ก่อนจะน ามากรองผ่านระบบ Reverse Osmosis (RO) และ
ตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่อมาน ้าจะถูกน ามาก าจัดกลิ่นและสี 
สุดท้ายน ้าจะถูกน ามาฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่กระบวนการบรรจุน ้าดื่มและแพ็คหีบห่อ 
เพื่อจดัเก็บสนิคา้  

3.1.2  ข้อมูลปริมาณการผลิตน ้าดื่มบรรจุขวด 
 จากขอ้มูลของฝ่ายผลติน ้าดื่ม ตัง้แต่ปี พ.ศ.2560-2562 รายละเอยีด
สามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ขอ้มูลการผลติน ้าดื่มบรรจุขวดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560-2562 
 พ.ศ ปรมิาณการผลติน ้าดื่ม (ลติร) 
2560 395,496 
2561 343,997 
2562 303,962 
รวม 1,043,455 

3.1.3 ข้อมูลปริมาณความต้องการน ้าดื่มบรรจุขวด 
 จากการส ารวจแหล่งจ าหน่ายน ้าดื่มเบื้องต้น พบว่าแหล่งจ าหน่าย
น ้าดื่มภายในมหาวทิยาลยัฯ แบ่งออกได้เป็น 4 แหล่ง โดยความต้องการ
น ้าดื่มของแต่ละแหล่ง แสดงได้ดงัตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ความต้องการน ้าดื่มบรรจุขวดภายใน มทร.อีสาน ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2560-2562 

แหล่ง 
ความต้องการน ้าดื่ม (ลติร) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รา้นคา้ 1,265,621 1,266,300 1,266,562 

หน่วยงาน 12,960 11,400 10,992 
บ้านพกั 49,920 52,800 57,120 
กจิกรรม 2,922 4,190 7,070 
รวม 1,331,423 1,334,690 1,341,744 

3.2 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 จากการส ารวจขอ้มูลเบื้องต้นและนโยบายจ าหน่ายน ้าดื่มบรรจุขวด
ของมหาวิทยาลัยฯ พบว่ามีการน าน ้าดื่มแบรนด์อื่นเข้ามาจ าหน่วย  
ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็น
ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะส่งผลให้น ้าดื่มของมหาวิทยาลัยฯ ขาด
ความเป็นอตัลกัษณ์ จงึต้องการใหม้กีารจ าหน่ายน ้าดื่มบรรจุขวดที่ผลิต
โดย มทร.อสีาน เพยีงแบรนด์เดยีว 
 จากตารางที่ 2-3 ชี้ ว่าปริมาณความต้องการน ้ าดื่มมีมากกว่า
ปรมิาณการผลติ หากต้องการใหม้กีารจ าหน่ายน ้าดื่มเพยีงแบรนด์เดียว

1 เตรยีมน ้าบาดาล 

2 ฆ่าเชื้อเบื้องต้นด้วยคลอรนี 

3 กรองปรบัคุณภาพน ้า 

4 ตรวจความกระด้างและคลอรนี

5 กรองผ่านระบบ RO 

6 ตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง

7 ก าจดักลิน่และส ี

8 ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV 

9 บรรจุและแพค็หบีหอ่ 

10 จดัเก็บ
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จ าเป็นต้องเพิม่ก าลังการผลิตใหม้ากขึ้น แนวทางการแก้ไขแบ่งได้เป็น 
3 แนวทาง คอื 1.ชื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ใหม่ทัง้หมด 2.ชื้อเครื่องจกัร
และอุปกรณ์เพิม่บางส่วน และ3.จ้างบรษิทัเอกชนผลติ โดยการพจิารณา
เลอืกแนวทางที่เหมาะสมส าหรบัผูบ้รหิาร จ าเป็นต้องศกึษาความเป็นไป
ได้และผลตอบแทนที่คุ ้มค่า ดังนัน้ผู้วิจัยจึงเสนองานวิจัยดังกล่าว เพื่อ
ตดัสนิใจเลอืกแนวทางที่เหมาะสม 

3.3 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

รูปที่ 2 ผงัขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 

3.3.1 การหาความต้องการน ้าดื่ม ณ ปัจจุบนั  มขีัน้ตอนดงัน้ี 
1) ส ารวจความต้องการน ้าดื่มบรรจุขวดส าหรบันักศึกษา บุคลากร

และบ้านพกัภายใน มทร.อีสาน ในปี พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบสอบถาม
และการสมัภาษณ์โดยตรง 

2) ส ารวจความต้องการน ้าดื่มส าหรบังานกิจกรรมภายใน มทร.
อีสาน โดยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจ านวนครัง้และจ านวน
ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมในปี พ.ศ. 2563 จากส านักงานบริหารทรพัย์สนิ
และจดัหารายได้ของ มทร. อสีาน 

3.3.2 การพยากรณ์น ้าดื่มส าหรบัออกแบบเครื่องจกัร  โดยก าหนด
เงื่อนไขการพยากรณ์ได้ ดงัน้ี 

1) อายุของโครงการ เท่ากับ 10 ปี  (เป็นอายุการใช้งานของ
เครื่องจกัร) โดยเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2564-2574 

2) อัตราการรบันักศึกษาและบุคลากรเพิ่มขึ้นปีละ 3 เปอร์เซ็นต์
(มาจากส านักงานกองนโยบายและแผน มทร.อสีาน) 

3) ความต้องการน ้าดื่มส าหรับบ้านพักคงที่ เน่ืองจากจ านวน
บ้านพกัและหอพกับุคลากรภายในมหาวทิยาลยัฯ มจี านวนคงที่ 

4) ความต้องการน ้าดื่มส าหรบังานกิจกรรมคงที่ โดยพิจารณาจาก
ปรมิาณความต้องการน ้าดื่มมากที่สุดต่อครัง้ในการจดักจิกรรม 

5) ก าหนดปรมิาณน ้าดื่มส าหรบัออกแบบเครื่องจกัร ไดจ้ากผลการ
พยากรณ์ความต้องการน ้าดื่มในปีที่ 10 โดยเผื่อปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้ 
20 เปอร์เซ็นต์ (เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
OEE ประมาณ 85%) และก าหนดวนัท างานเฉลี่ยต่อปี เท่ากบั 243 วนั 
ท างานวนัละ 8 ชัว่โมง 

3.3.3 การก าหนดเครื่องจกัรและอุปกรณ์ผลิตน ้าดื่ม แบ่งออกเป็น 2 
ทางเลอืก คอื 

1) ทางเลอืกชื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ใหม่ทัง้หมด
2) ทางเลอืกชื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์เพิม่บางส่วน

3.3.4 การหาก าไรสุทธิของแต่ละทางเลือก มขีัน้ตอนดงัน้ี 
1) หารายได้สุทธขิองแต่ละทางเลอืก หาได้จากรายได้จากการขาย

ลบด้วยค่าใช้จ่าย มรีายละเอยีดงัน้ี 
 1 .1) รายได้จากการขาย ได้จากราคาขายน ้ าดื่มคูณด้วย

ปริมาณการผลิตต่อปี (สมมติให้ปริมาณการผลิตสามารถจ าหน่ายได้
ทัง้หมด) โดยก าหนดราคาขายน ้าดื่ม เท่ากบั 4 บาทต่อขวด 

1.2) ค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น 3 ทางเลอืก คอื 
 ก. ทางเลอืกชื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ใหม่ทัง้หมดและชื้อ

เพิม่บางส่วน ประกอบด้วย 
 - ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้จากราคาเครื่องจักร

และอุปกรณ์ (ส าหรับทางเลือกชื้อเพิ่มบางส่วนให้อายุการใช้งาน
เครื่องจักรเดิม เท่ากับ 5 ปี โดยราคาเครื่องจกัรใหม่ที่จะชื้อมาทดแทน
ในปีที่ 5 รวมเท่ากบั 1,179,185 บาท) 

 -  ค่ า ใช้จ่ ายด า เ นินงานต่อปี ได้ แก่  ค่ าแรงงาน 
ค่าด าเนินการผลติ ค่าวเิคราะห์คุณภาพน ้าดื่ม และค่าบ ารุงรกัษา 

- ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์แบบเสน้ตรง ได้จากราคารวม
สนิทรพัย์ลบด้วยมูลค่าซากและหารด้วยอายุการใช้งาน 

ข. ทางเลอืกจ้างบรษิทัเอกชนผลติ ประกอบด้วย 
 - ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น คือ ค่าบล็อกสีฉลากน ้าดื่ม เท่ากบั 

10,500 บาท (ไดจ้ากบรษิทัเอกชนรบัผลติน ้าดื่มแบรนด์ลูกคา้) 
 - ค่าใช้จ่ายต่อปี ได้แก่ ค่าจ้างบรษิทัเอกชนผลติน ้าดื่ม

บรรจุขวด ก าหนดให้ราคารับชื้อน ้าดื่ม เท่ากับ 2.85 บาทต่อขวด 
(ได้จากราคาขายน ้าดื่มต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat.7% ของ
บรษิทัเอกชนรบัผลติน ้าดื่มแบรนด์ลูกคา้) 

2) หาก าไรสุทธิของแต่ละทางเลือก หาได้จากรายได้จากการขาย
น ้าดื่มต่อปีลบค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อปี และลบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม 
Vat.7%   

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการหาปริมาณน ้าดื่ม ณ ปัจจุบนั 
 ผลการส ารวจความต้องการน ้าดื่มบรรจุขวดขนาด 600 ซีซี จาก
กลุ่มความต้องการทัง้หมด 4 กลุ่ม สามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 4 

2.พยากรณ์น ้าดื่มส าหรบัออกแบบเครื่องจกัร

1.หาความต้องการน ้าดื่ม ณ ปัจจบุนั

3.ก าหนดเครื่องจกัรและอุปกรณ์ผลติน ้าดื่ม

4.หาก าไรสุทธขิองแต่ละทางเลอืก

5. วเิคราะห์ความคุม้ค่าของแต่ละทางเลอืก

6.สรุปผลการวจิยั 
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ตารางที่ 4 ผลการส ารวจความต้องการน ้าดื่มในปี พ.ศ. 2563 
กลุ่มความต้องการ ความต้องการน ้าดื่ม (ขวด/วนั) 

1. นักศกึษา 7,040 
2. บุคลากร 2,184 
3. บ้านพกั 1,554 
4. งานกจิกรรม 3,500 

รวม 14,278 

4.2 ผลการพยากรณ์น ้าดื่มส าหรบัออกแบบเครื่องจกัร 
 ผลการพยากรณ์ความต้องน ้าดื่ม จากกลุ่มความต้องการทัง้หมด 4 
กลุ่ม เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2564-2574 สามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการพยากรณ์ความต้องการน ้าดื่มบรรจุขวด 

ปีที่ 
ความต้องการน ้าดื่มขนาด 600 ซซีี 

ขวดต่อวนั ขวดต่อปี 
0 14,278 3,469,526 
1 14,555 3,536,767 
2 14,840 3,606,026 
3 15,133 3,677,362 
4 15,436 3,750,839 
5 15,747 3,826,520 
6 16,068 3,904,471 
7 16,398 3,984,761 
8 16,739 4,067,460 
9 17,089 4,152,639 
10 17,450 4,240,374 

 ผลการก าหนดปริมาณน ้ าดื่มส าหรับออกแบบเครื่องจักร 
จากผลการพยากรณ์ความต้องการน ้าดื่มในปีที่ 10 โดยเพิม่ปรมิาณการ
ผลติขึน้ 20 เปอร์เซ็นต์ เท่ากบั 20,940 ขวดต่อวนั    

4.3 ผลการก าหนดเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัผลิตน ้าดื่ม 
4.3.1 ทางเลือกส าหรับชื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ทัง้หมด 

รายละเอยีดจ านวนและราคาขาย สามารถสรุปไดด้งัตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 จ านวนเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัชื้อใหม่ทัง้หมด 

เครื่องจกัร/อุปกรณ์ จ านวน 
ราคา 
(บาท) 

1) ปัม๊น ้าบาดาล 2 แรงมา้ 1 ชุด 26,421 
2) ปัม๊หอยโข่ง 2 แรงมา้ 1 ชุด 15,550 
3) ปัม๊หอยโข่ง 1.5 แรงมา้ 1 ชุด 17,912 
4) ปัม๊หอยโข่ง 1 แรงมา้ 2 ชุด 18,100 
5) ปัม๊เคม ี8 บาร์ 1 ชุด 5,885 

6) ปัม๊ลมสายพาน 1 ชุด 33,722 
7) เครื่องกรองน ้า RO 48 ควิ 1 เครื่อง 256,800 
8) เครื่องผลติโอโซน 1 เครื่อง 9,095 
9) เครื่องผลติแสง UV 1 เครื่อง 9,095 
10) เครื่องบรรจุน ้าโรตารี่ 1 เครื่อง 642,000 
11) เครื่องพมิพ์วนัที่ผลติ 1 เครื่อง 138,030 
12) เครื่องแพค็หบีห่อ 1 เครื่อง 149,800 
13) สายพานล าเลยีง 1 ชุด 45,475 
14) ภาชนะบรรจุสารเคม ี100 ลติร 2 ถงั 2,033 
15) ภาชนะบรรจุน ้า PE 3,000 ลติร 15 ถงั 131,610 
16) ภาชนะบรรจุน ้า PE 5,000 ลติร 3 ถงั 44,619 
17) ภาชนะบรรจุน ้า SUS 3,000 ลติร 6 ถงั 114,060 
18) ชุดถงักรองไฟเบอร์กลาส 24 น้ิว 3 ชุด 102,900 
19) ชุดถงักรองไฟเบอร์กลาส 16 น้ิว 1 ชุด 19,795 
20) รถบรรทุกขนาดเลก็ 2 คนั 1,482,000 

รวม 3,264,902 

 จากตารางที่ 6 พบว่าต้นทุนราคาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัชื้อ
ใหม่ทัง้หมด รวมเท่ากบั 3,264,902 บาท 

4.3.2 ทางเลือกส าหรับชื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ิมบางส่วน
 รายละเอยีดจ านวนและราคาขาย สามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 จ านวนเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัชื้อเพิม่บางส่วน 
เครื่องจกัร/อุปกรณ์ จ านวน ราคา (บาท) 

1) ปัม๊หอยโข่ง 1 แรงมา้ 2 ชุด 18,100 
2) เครื่องกรองน ้า RO 24 ควิ 1 เครื่อง 117,700 
3) เครื่องผลติโอโซน 1 เครื่อง 9,095 
4) เครื่องผลติแสง UV 1 เครื่อง 5,671 
5) เครื่องบรรจุน ้าโรตารี่ 1 เครื่อง 620,600 
6) เครื่องตดัฟิล์มอตัโนมตัิ 1 เครื่อง 85,600 
7) สายพานล าเลยีง 1 ชุด 45,475 
8) เครื่องพมิพ์วนัที่ผลติ 1 เครื่อง 138,030 
9) ชุด Housing 20 น้ิว 1 ชุด 7,490 
10) ภาชนะบรรจุน ้า SUS 1,000 ลติร 1 ถงั 10,208 
11) ภาชนะบรรจุน ้า SUS 3,000 ลติร 1 ถงั 19,010 
12) รถบรรทุกขนาดเลก็ 1 คนั 741,000 

รวม 1,817,979 

 จากตารางที่ 7 พบว่าต้นทุนราคาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัชื้อ
เพิม่บางส่วน รวมเท่ากบั 1,817,979 บาท 
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4.4 ผลการหาก าไรสุทธิของแต่ละทางเลือก 
4.4.1 รายได้สุทธิของแต่ละทางเลือก ค านวณได้จาก รายได้จากการ
ขายน ้าดื่มต่อปี - ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อปี - ค่าเสื่อมราคาสินทรพัย์
แบบเสน้ตรง สามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 รายได้สุทธขิองแต่ละทางเลอืกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2564-2574 

ปีที่ 
รายได้สุทธ ิ(บาท) 

ชื้อใหม่ทัง้หมด ชื้อเพิม่บางส่วน จ้างเอกชนผลติ 
0 - 3,264,902 -1,817,979 -10,500 
1 5,825,693 5,447,017 4,067,395 
2 5,917,684 5,522,115 4,147,038 
3 6,010,994 5,597,703 4,228,917 
4 6,106,528 5,674,641 4,313,590 
5 6,203,087 4,572,505 4,400,499 
6 6,301,560 5,565,000 4,490,203 
7 6,401,257 5,643,219 4,582,421 
8 6,503,051 5,722,476 4,677,714 
9 6,605,710 5,801,489 4,775,521 
10 6,710,091 5,881,057 4,876,402 
รวม 59,320,754 53,609,243 44,549,200 

 จากตารางที่ 8 พบว่าทางเลือกชื้อใหม่ทัง้หมด มีรายได้สุทธิรวม
มากที่สุด เท่ากบั 59,320,754 บาท 

4.4.2 ก าไรสุทธิของแต่ละทางเลือก ค านวณได้จาก รายได้จากการ
ขายน ้าดื่มต่อปี - ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิม่ (Vat.7%) 
สามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ก าไรสุทธขิองแต่ละทางเลอืกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2564-2574 

ปีที่ 
ก าไรสุทธ ิ(บาท) 

ชื้อใหม่ทัง้หมด ชื้อเพิม่บางส่วน จ้างเอกชนผลติ 
0 -3,264,902 -1,817,979 -10,500 
1 5,744,385 5,429,322 3,782,677 
2 5,829,936 5,499,163 3,856,745 
3 5,916,714 5,569,460 3,932,893 
4 6,005,562 5,641,012 4,011,639 
5 6,095,361 4,616,026 4,092,464 
6 6,186,941 5,774,883 4,175,889 
7 6,279,659 5,847,627 4,261,652 
8 6,374,328 5,921,335 4,350,274 
9 6,469,801 5,994,818 4,441,235 
10 6,566,875 6,068,816 4,535,054 
รวม 58,204,660 54,544,481 41,430,021 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ทางเลอืกชื้อใหม่ทัง้หมด มกี าไรสุทธริวมมาก
ที่สุด เท่ากบั 58,204,660 บาท 

5. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือก
 ความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบัน
สุทธ ิ(NPV) และอตัราผลตอบแทนส่วนเพิม่ (IRR) ที่อตัราผลตอบแทน
ต ่าสุดที่พงึพอใจ MARR เท่ากบั 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถค านวณได้จาก
สมการที่ (1) และสมการที่ (2) ซึ่งพบว่าทางเลือกชื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ใหม่ทัง้หมดมีความคุ้มค่ามากที่สุด เน่ืองจากมีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธ ิ(NPV) มากที่สุด เท่ากบั 34,071,467 บาท และผลการเปรยีบเทยีบ
อตัราผลตอบแทนส่วนเพิม่ (IRR) เท่ากบั 29 เปอร์เซ็นต์ แสดงดงัตาราง
ที่ 10 

ตารางที่ 10 ผลการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการในแต่ละทางเลอืก 
มูลค่าปัจจบุนัสุทธ ิ(NPV) 

ชื้อใหม่ทัง้หมด 
(C) 

ชื้อเพิม่บางส่วน 
(B) 

จ้างบรษิทัเอกชน 
(A) 

34,071,467 32,471,077 25,057,125 
อตัราผลตอบแทนส่วนเพิม่ (IRR) 

(C) - (B) (B) - (A) (A) 
29% 88% 36027% 

6. สรปุผลการวิจยั
 การวิเคราะห์แนวทางตัดสินใจส าหรับการผลิตน ้าดื่มบรรจุขวด 
พบว่ามีผลตอบแทนจากการลงทุนสูง และมีผลตอบแทนภายใน
โครงการสูง ทัง้น้ีได้ท าการวเิคราะห์โดยใช้อัตราผลตอบแทนที่พงึพอใจ 
MARR เท่ ากับ  10 เปอ ร์เ ซ็นต์ ผลการวิจัยชี้ ว่ า  ทางเลือกที่ ให้
ผลตอบแทนมากที่สุด คือ ทางเลือกชื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่
ทัง้หมด มีก าไรรวมตลอดอายุโครงการ เท่ากับ 58,204,660 บาท 
มีก า ไรสุทธิ ณ ปี ปัจจุบัน (NPV) เท่ ากับ  34,071,467 บาท และ        
อัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (IRR) เท่ากับ 29 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่า
แนวทางดังกล่าวมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ [8, 9-10] โครงการมผีลลัพธ์เป็นบวก หรอืมากกว่าศูนย์จงึมีความ
คุม้ค่าที่จะลงทุน 

7. ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อปรบัเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้ เป็นการวจิยัแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการสมัภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) และการ
วเิคราะห์กระบวนการทํางาน เน้นการลดความสูญเปล่าจากกระบวนการทาํงาน โดยนํากจิกรรมของกระบวนการจดัเตรยีมเอกสารสําหรบั
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มาวิเคราะห์และเสนอแนะปรับขัน้ตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
โดยเขยีนแผนผงัสายธารแห่งคุณค่าของระบบงานเก่า และระบบงานใหม ่พรอ้มระบุกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด ประกอบดว้ย ขอ้มลูทีใ่ชใ้นแต่
ละกจิกรรม เวลาในการดําเนินกจิกรรม และเวลาระหว่างรอ  วเิคราะห์ผลสมัฤทธิข์องกระบวนการตามแนวความคดิแบบลนีเพื่อหาคุณค่า 
(Value) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ประกอบด้วย วงรอบเวลา และการใช้ทรัพยากร และ%ประสิทธิภาพ ซึ่งระบบงานใหม่เป็น 

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Application ร่วมกับหลักการManagement Cockpit และ  Data Visualization มาใช ้

โดยตดักระบวนการที่ไม่จําเป็นต้องทํา (Waste) และปรบัลดกระบวนการที่ไม่จําเป็นต้องทําแต่ต้องทํา (Non Value) ผลการวจิยั พบว่า 
แนวทางดงักล่าวสามารถลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานจาก 14 ข ัน้ตอน เหลอื 9 ข ัน้ตอน คดิเป็นรอ้ยละ 35.71 ลดระยะเวลาในการทาํงานจาก 
3,905 นาท ีเหลอื 1,185 นาท ีส่งผลใหป้ระสทิธขิองกระบวนการงานใหม่สงูขึน้ 22.68% คดิเป็นรอ้ยละ 31.57 นอกจากนี้การใชท้รพัยากร
กระดาษลดลง จากเดมิใชก้ระดาษทัง้สิน้ 2,800 แผ่น และค่าใชจ่้ายสาํหรบัค่ากระดาษ และคา่ถ่ายเอกสารคดิเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 1,372 บาท 
สาํหรบัการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 
คาํสาํคญั:  แนวคดิลนี  การตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

Abstract 
This research is a qualitative research with focus group interviews and work process analysis. Focus on reducing wastes 

from work processes by use activities of the document preparation process for internal quality assessment: course level to analyze 

and suggest adjustments to the appropriate operating procedures by write value stream mapping of the old work system and new 

work system. And identifying all the activities that occur, including information used in each activity, time, and waiting. Analyze the 

results of the process according to LEAN concept approach to determine the value in the process. Consists of cycle time, resource 

utilization and efficiency.  The new work system is the integration of Google Application information technology together with 

Management Cockpit principles and Data Visualization by cutting processes that do not need to be made (Waste) and reduce 

processes that do not need to be done but must be done. (Non Value). The results of showed the approach can reduce the 

operating steps from 14 steps to 9 steps, representing 31.57 percent. Reduced working time from 3,905 minutes to 1,185 minutes 
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resulting in a 22.68% higher efficiency of new work processes. In addition, the use of paper resources was reduced. Previously, 

a total of 2,800 sheets of paper were used and the expense for paper. And photocopying fees totaling 1,372 baht for preparing 

documents for internal educational quality audit (course level).  

Keyword:  LEAN Concept Internal Quality Assessment (Course level) Rajamangala University of Technology 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถเข้าสู่การ
แข่งข ันในเวทีโลก จําเป็นต้องมีกระบวนการจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานทัง้ในระดบัประเทศ และสามารถเทยีบเคยีงสมรรถนะได้
กบัมาตรฐานนานาชาติ การประกนัคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่
สําคญัยิง่กจิกรรมหนึ่งทีส่ถานศกึษาต้องดําเนินการควบคู่ไปกบัการ
บริหารสถานศึกษา เนื่ อ งจากการประกันคุณภาพ (Quality 

Assurance) เป็นการดําเนินการของสถานศกึษา เพื่อใหห้ลกัประกนั
กบัสงัคมไดว้่าผลผลติทีเ่กดิขึน้ คอื คุณภาพของผูเ้รยีนจะมคีุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูร มาตรฐานการศกึษาของชาต ิและ
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิโดย
มีแนวคิดการดําเนินงานที่น่าสนใจและได้ร ับการยอมรับอย่าง
แพร่หลาย [1] เช่น กระบวนการพฒันาโดยการใชข้อ้มูลอย่างชาญ
ฉลาด (Data Wise Improvement Process)  การจัดการความรู้  
(Knowledge Management) การสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู ้(Learning 

Network) และการนําผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์ (Evaluation 

Utilization) เป็นต้น ซึ่งการนําแนวคดิเหล่านี้ไปดําเนินงาน มใิช่เป็น
การเพิม่ภาระงานทีม่ากขึน้ แต่เป็นการเสรมิหรอืสนับสนุนใหม้รีะบบ
หรือวิธีการที่จะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาเป็นฐานในการขบัเคลือ่นใหเ้กดิความต่อเนื่องและยัง่ยนื 
ตามวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรวีชิยัไดต้ระหนักถึงความสําคญัและความจําเป็นของการประกนั
คุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในของระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะที่ก่อให้เกดิผล
การบรหิารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด เป็นฐานในการ
ขบัเคลื่อนให้เกดิความต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมัน่ในคุณภาพ
บณัฑติที่สําเร็จการศกึษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัอย่างยัง่ยนื โดยสภาพการดําเนินงานใน
ปัจจุบนั ดา้นเอกสารสําหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาใน 
ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรวีชิยั จากอดตีจนถงึปัจจุบนั พบว่า เริม่ต้นจากการส่ง
ขอ้มลูในรูปแบของเอกสาร (Hard Copy) โดยเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ
เป็นผูจ้ดัทําสําเนาจํานวน 14 ชุด สําหรบัการจดัส่งให้กบัหลกัสูตร 
สําหรบัการจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง และเอกสารอ้างอิง
สําหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ต่อมาถูกพฒันา
มาใช้ในรูปแบบการส่งไฟล์เอกสารผ่ านช่องทางต่างๆ เช่น 
การสําเนาไฟล์ข้อมูลลงแผ่นซีดี การจัดส่งผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กล่องข้อความของเครือข่ายทางสงัคม 

ในอินเทอร์เน็ต (Facebook) เป็นต้น และถูกพัฒนามาใช้การอัพ
โหลดไฟลเ์อกสารผ่านระบบจดัเกบ็เอกสาร โดยกระบวนการดงักล่าว

ขา้งตน้พบว่า ส่งผลใหเ้กดิกจิกรรมหรอืพฤตกิรรมการรอคอยขัน้ตอน 

หรอืกระบวนการตดัสนิใจในกระบวนการ การจดัทําเอกสารรายงาน
ที่ซํ้าซ้อนมากเกนิความจําเป็นจงึทําให้เกิดการสิ้นเปลอืงกระดาษ 

นอกจากนี้พบว่ารูปแบบดังกล่าวข้างต้นไม่มีระบบติดตาม หรือ
รายงานผลสถานะของขอ้มูลต่อผู้บรหิาร ผู้เกี่ยวขอ้งสําหรบัการใช้
ขอ้มลู และตวัผูป้ฏบิตังิานเอง สง่ผลใหไ้มส่ามารถตดิตามสถานะของ
ขอ้มลูได ้ก่อใหเ้กดิปัญหาด้านความครบถ้วนของขอ้มลูสําหรบัการ
เรยีกใชเ้พื่อประกอบการจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง และการ
ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ว ิจ ัยได้จึงได้นําหลักการลีนมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
เอกสารสําหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบั
หลักสูตร โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ Google 

Application ร่ ว มกับห ลัก ก า ร Management Cockpit แล ะ  Data 

Visualization  

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
จดัเตรยีมเอกสารสําหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 
ระดบัหลกัสตูร   

2. เพื่ อ ปร ะยุ กต์ ใ ช้แนวความคิดแบบลีน เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านเอกสารสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ดว้ย Google Application 

3. เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิ ์ของกระบวนการตามแนวทางการ
บรหิารจดัการแบบลนีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการปฏบิตังิาน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั

ลีนสาํนักงาน (Lean office) 

วัตถุประสงค์หลักของการนําแนวคิดลีนมาปรับใช้ใน
สาํนกังาน ไมไ่ดม้เีป้าหมายในการลดจาํนวนพนกังาน แต่เป็นการลด
ขัน้ตอนและความล่าช้าในการปฏิบตัิงาน ปรับปรุงการไหล และ
ช่วงเวลาสําหรบักิจกรรม ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการ
ดําเนินงานขององค์กร ขจดัความสูญเปล่าที่เกิดจากระบบงานที่
ซํ้าซอ้นโดยการบรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศมาเพือ่สนบัสนุนการ
ดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ สรา้งการทาํงานเป็นทมี เน้นการมสี่วน
ร่วมของพนักงานในองค์กร พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กร ทําให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งข ันเพิ่มขึ้น 

โดยเน้นการลดความสูญเปล่ าของกระบวนการทํางาน  [2] 

ซึง่ประกอบดว้ย  
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1. ข้อบกพร่อง (Defects) หมายถึง การทํางานที่ไม่ได้
ถูกต้องตัง้แต่ครัง้แรกทําให้เกิดความผิดพลาด เกิดความคลาด
เคลือ่น ส่งผลใหท้าํงานดงักล่าวซํ้า  

2. การผลติหรอืการใหบ้รกิารมากเกนิความตอ้งการ (Over

Production) หมายถึง การจัดทําเอกสารรายงานมากเกินความ
จาํเป็นโดยไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ 

3. การรอคอย (Waiting) หมายถงึ กจิกรรมหรอืพฤตกิรรม
การรอคอยขัน้ตอนหรอืกระบวนการตัดสนิใจในกระบวนการ เช่น 
การรอคําสัง่อนุมตัิจากผู้บังคับบัญชา การรอคอยข้อมูล การใช้
ทรพัยากรหรอืขอ้มลูร่วมกนั  เป็นตน้ 

4. บุคลากรไม่ได้ความรู้ความสามารถเต็มที่ (Not Using

Staff Talent) หมายถึง บุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถถูกใช้ให้
ทาํงานในระดบัทีต่ํ่ากว่าความรูค้วามสามารถทีม่อียู่ หรอืหมายความ
ถึงการที่ผู้ปฏบิตัิงานไม่ได้รบัการฝึกอบรมและไม่ได้รบัโอกาสใหม้ี
ส่วนร่วมในการปรบัปรงุกระบวนงานทีร่บัผดิชอบไดอ้ย่างเตม็ที ่

5. การขนส่ง (Transportation) หมายถงึ ความสูญเปล่าที่
เกดิจาก โดยสาเหตุมกัเกดิจากกระบวนการออกแบบการผลติและ
การใหบ้รกิาร  

6. สนิคา้คงคลงั (Inventory) หมายถงึ การมวีสัดุ อุปกรณ์
เอกสารเกบ็ไวม้ากเกนิความจาํเป็น 

7. การเคลื่อนไหว  (Motion) หมายถึง  กิจกรรมหรือ
พฤติกรรมทีไ่ม่เพิม่คุณค่าในการทํางาน หรอืการขาดกระบวนการ
วางแผนขัน้ตอนการทาํงานทีไ่มเ่ป็นระบบ  

8. ขัน้ตอนที่มากเกนิความจําเป็น (Excessive) หมายถึง
กระบวนการปฏบิตัิงานที่มขี ัน้ตอนต่างๆ มากจนเกนิไปซึ่งอาจไม่
จาํเป็น เนื่องจากไมก่่อใหเ้กดิคุณค่าแก่ผูร้บับรกิาร 

Google Application 

Google Application คือ  เครื่ อ งมือที่ถู กพัฒนาขึ้น เพื่อ
ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยรวม
แอปพลเิคชัน่ต่างๆ ทีม่คีวามจาํเป็นต่อองคก์รในปัจจุบนั [3] เช่น  

- Google Docs เ ป็นบริการ เกี่ยวกับการใช้เอกสาร
ออนไลน์ทีผู่้ใชส้ามารถแบ่งปันการใชเ้อกสารร่วมกนัได้ตลอดเวลา 
ประกอบดว้ย Google Docs Google Sheets และ Google Slide  

- Google Data Studio เป็นบรกิารที่ช่วยในการรายงาน
ผล จากขอ้มูลที่เป็นตวัเลข อ่านค่อนขา้งยาก ให้อยู่ในรูปแบบของ
ภาพ กราฟ แผนภูม ิตาราง แผนที ่เป็นต้น เพื่อง่ายต่อความเขา้ใจ
โดยสามารถเชื่อมต่อกบัขอ้มลูทีม่อียู่แลว้ในรูปแบบและแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ทัง้ที่มาจาก Google และไม่ใช่ Google เช่น Google Sheets 

Google Ads Google Analytics Search console เป็นตน้ 

- Google Site เป็นบรกิารช่วยในการสรา้งเวบ็ไซต์ออนไลน์ 
โดยจะม ีTemplate ต่างๆ ใหเ้ลอืกใชง้าน ซึ่งลกัษณะการใชง้านเป็น
รปูแบบของการสรา้งเวบ็บลอ็กทัว่ๆ ไป 

- Google Form เป็นบรกิารช่วยในการสร้างฟอร์มสําหรบั
การใชง้านในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบฝึกหดั ขอ้สอบ 
เป็นตน้ 

หลกัการของ Management Cockpit 

Management Cockpit หรือที่ เรียกกันว่า ส่วนแสดงผล
ข้อมูลสําหรับการบริหาร Management Cockpit [4] มาใช้ในการ
บริหารงานสําหรบัการติดตามข้อมูลต่างๆ เนื่องจากข้อมูลจะถูก
แปลงให้อยู่ในรูปของกราฟฟิคและซอฟแวร์อินเตอร์เฟสที่เป็นรูป
หน้าปัทมแ์ละเขม็ชี้ขอ้มูลที่มลีกัษณะคล้ายกบัแผงควบคุมของหอ้ง
นักบินหรือห้องผู้ขบัรถยนต์ซึ่งถูกคิดค้นโดย George M. Practick 

ซึ่งเป็นศลัยแพทย์สมองชาวเบลเยี่ยม ที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถรบัรู้ 
เขา้ใจและตดัสนิใจไดง้่ายในขอ้มลูทีถู่กแปรสภาพใหอ้ยู่ในรูปแบบที่
ง่ายต่อการรบัรู้ เช่น การจดัให้อยู่ในรูปแบบเกจวดั การใช้สีแทน
สถานะของขอ้มลู เป็นตน้ [5] โดยหลกัการออกแบบส่วนแสดงขอ้มลู
สําหรบัการบรหิาร คํานึงถงึศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัความสามารถของผูใ้ช้
ในการมองและการตดัสนิใจ ตวัส่วนแสดงผลมกีารออกแบบใหง้่าย
ต่อการอ่านมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 3 สหีลกั คอื สแีดง สเีหลอืง 
และสเีขยีว โดยใหค้วามหมายดงันี้ สถานะของผลการปฏบิตังิานสี
เขยีวแสดงว่าผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามเป้าหมาย สถานะของผล
การปฏบิตัิงานสเีหลอืง แสดงถึงผลการปฏบิตังิานแมว้่าจะเป็นไป
ตามเป้าหมายแต่มีแนวโน้มที่ไม่ดีนัก และสถานะของผลการ
ปฏบิตัิงานสแีดง สะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏบิตังิานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

หลกัการของ Data Visualization 

Data Visualization เป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการจดัระเบยีบ 
วิเคราะห์ขอ้มูลให้มคีวามน่าเชื่อถือ ประหยดัเวลาในการนําเสนอ 
โดยการนําขอ้มูลที่มปีรมิาณมาก ยากต่อการเขา้ใจมานําเสนอให้
ผูอ่้านเขา้ใจไดง้่ายในรูปแบบของกราฟ ภาพ หรอืแผนภูม ิซึ่งเครื่อง
สําหรบัการสร้าง Data Visualization ประกอบด้วย Google Charts 

Google Data Studio Microsoft Power BI เ ป็ น ต้ น  โ ดย รู ป แบบ 

ในการนําเสนอของ Data Visualization ประกอบด้วย การนําเสนอ
แบบทศิทางหรอืแนวโน้มเพื่อนําเสนอให้เหน็จํานวนขอ้มลูที่เกดิขึ้น
ในแต่ละช่วงเวลา (Trending) การนําเสนอแบบกลุ่มขอ้มลู โดยการ
นํ าข้อ มู ล ม าจัด เ ป็ น กลุ่ ม  (Classification) กา ร นํ า เ ส น อ เชิ ง
เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงาน (Comparison) การนําเสนอรูปแบบ
แผนที่ (Geographical) และการพยากรณ์หรอืการวเิคราะห์ขอ้มลูที่
ซบัซอ้น (Analytics) [6]    

วิธีการวิจยั

การวิจัยครัง้นี้  เ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ดว้ยการสมัภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) บุคลากร
สายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
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ราชมงคลศรวีชิยั จาํนวน 20 คน แบบเจาะจง (Purposive sampling) 

และการวเิคราะห์กระบวนการทํางาน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
แนวทางในการนําแนวคดิแบบลีนมาปรบัปรุงกระบวนการทํางาน 
เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
เอกสารสําหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบั
หลักสูตร โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ Google 

Application ร่ ว มกับห ลัก ก า ร Management Cockpit แล ะ  Data 

Visualization 

โดยมแีนวทางการวเิคราะหแ์ละวธิกีารดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
การรวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัทําการแบ่งวธิกีารเขา้ถงึขอ้มลู
และการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม (Field Data) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดา้นเอกสาร โดยทําการคน้คว้า
และเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านวชิาการจากแหล่งขอ้มูลและสื่อสิง่พมิพ์
ต่างๆ เช่น หนังสอื เอกสารทางวชิาการ วทิยานิพนธ์ รายงานการ
วจิยั และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการจดัสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพือ่ใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของทุกคน ทุกฝ่ายใน
องค์กร โดยร่วมกนัระดมสมอง (Brainstorming) สําหรบัรบัฟังความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสู่การวางแผน การ
ดําเนินการ การค้นหาสาเหตุของปัญหา สําหรับการปรับปรุง
กระบวนการปฏบิตัิงานให้มปีระสทิธภิาพสูงขึ้น ตามแนวความคดิ
แบบลนี 

การวิเคราะหข้์อมลู

1. วิเคราะห์ความสูญเปล่าแบบ DOWNTIME [7] จาก
กระบวนการจดัเตรียมเอกสารสําหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายในระบบเดมิ พรอ้มทัง้เสนอแนวทางการแกไ้ข 

2. เขียนแผนผังสายธารแห่ งคุณค่ า  (Value Stream

Mapping) ของระบบงานเดมิ โดยการนํากระบวนการปัจจุบนัด้าน
เอกสารสําหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมาเขยีน
เป็นแผนทีเ่พือ่ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งเหน็ภาพกระบวนการทัง้หมดตัง้แต่ต้น
จนจบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสือ่สารและใชห้าความสูญเปล่าของ
กระบวนการ โดยระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้นทัง้หมด ประกอบด้วย 
ข้อมูลที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม เวลาในการดําเนินกจิกรรม และเวลา
ระหว่างรอ   

3. เขียนแผนผังสายธารแห่ งคุณค่ า  (Value Stream

Mapping) ของระบบงานใหม ่โดยตดักระบวนการทีไ่มจ่ําเป็นต้องทํา 
(Waste) และปรบัลดกระบวนการทีไ่มจ่ําเป็นตอ้งทําแต่ตอ้งทาํ (Non 

Value) โดยระบุกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด ประกอบดว้ย ขอ้มลูทีใ่ชใ้น
แต่ละกจิกรรม เวลาในการดาํเนินกจิกรรม และเวลาระหว่างรอ   

4. วเิคราะห์ผลสมัฤทธิข์องกระบวนการตามแนวทางการ
บรหิารจดัการแบบลนีเพือ่หาคุณค่า (Value) ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการ 
ประกอบดว้ย วงรอบเวลา และการใชท้รพัยากร และ%ประสทิธภิาพ 

โดยใชส้ตูร [8] 

%ประสทิธภิาพ = (ผลรวมของเวลาทีเ่ป็น Value Time 

/ เวลาทัง้หมดของ Flow Process) x 100 

ผลการวิจยั

1. สภาพปัญหาและอุปสรรคกระบวนการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  

ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า สภาพการดําเนินงานใน
ปัจจุบนัด้านเอกสารสําหรับการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน เริม่ต้นจากการส่งขอ้มูลในรูปแบของเอกสาร (Hard Copy) 

โดยเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเป็นผูจ้ดัทําสําเนาจํานวน 14 ชุด สําหรบั
การจัดส่งให้กับหลักสูตร สําหรับการจัดทํารายงานการประเมนิ
ตนเอง และเอกสารอ้างอิงสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน ต่อมาถูกพฒันามาใชใ้นรปูแบบการส่งไฟล์เอกสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสําเนาไฟล์ข้อมูลลงแผ่นซีดี การจดั
ส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กล่องข้อความของ
เครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต (Facebook) เป็นต้น และถูก
พฒันามาใชก้ารอพัโหลดไฟล์เอกสารผ่านระบบจดัเกบ็เอกสาร โดย
กระบวนการดังกล่าวข้างต้นพบว่า ส่งผลให้เกิดกิจกรรมหรือ
พฤติกรรมการรอคอยขัน้ตอนหรือกระบวนการตัดสินใจใน
กระบวนการ การจัดทําเอกสารรายงานที่ซํ้าซ้อนมากเกินความ
จําเป็นจงึทําให้เกดิการสิ้นเปลอืงกระดาษ นอกจากนี้พบว่ารูปแบบ
ดงักล่าวขา้งต้นไม่มรีะบบตดิตาม หรอืรายงานผลสถานะของขอ้มูล
ต่อผูบ้รหิาร ผูเ้กีย่วขอ้งสําหรบัการใชข้อ้มลู และตวัผูป้ฏบิตังิานเอง 
ส่งผลใหไ้มส่ามารถตดิตามสถานะของขอ้มลูได ้ก่อใหเ้กดิปัญหาดา้น
ความครบถ้วนของขอ้มลูสําหรบัการเรยีกใช้เพื่อประกอบการจดัทํา
รายงานการประเมนิตนเอง และการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายใน  

นอกจากนี้ได้นําแนวทางการวิเคราะห์กระบวนการและ
ขัน้ตอนย่อย ของกระบวนการจดัเตรยีมเอกสารสําหรบัการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในแบบเดิมที่ใช้กระดาษในการเก็บข้อมูล 
โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ความสูญเปล่า 8 ประการ แบบ 
DOWNTIME เพือ่สรุปสภาพปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
รายละเอยีดดงัตาราที ่1 
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ตารางที ่1  วเิคราะหค์วามสญูเปล่าแบบ DOWNTIME ของระบบเดมิ และแนวทางการแกไ้ข 

ขอ้บกพร่องทีต่อ้งทาํงานซํ้าเพือ่แกไ้ข (Defect Lost) 

สภาพปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

กระบวนการดา้นเอกสารเกดิขึน้ตลอดทัง้ปีการศกึษาแต่กระบวนการ
สาํหรบัการจดัส่งขอ้มลูไปยงัหลกัสตูรดําเนินการรวบรวมปีละ 1 ครัง้ 
ส่งผลให้การจดัส่งขอ้มูลไปยงัหลกัสูตรเกดิขอ้ผดิพลาด ขอ้มูลเกดิ
การตกหล่น รวมถึงการทํางานซํ้าซ้อนเนื่องจากขอ้มูลดงักล่าวถูก
จดัเกบ็เขา้แฟ้มเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ 

- กําหนดผูร้บัผดิชอบ พรอ้มทัง้ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการ
จดัเตรียมเอกสารสําหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- นําระบบสารสนเทศมาใช้สําหรับการจัดส่งข้อมูลไปยัง
หลกัสตูร โดยกาํหนดใหผู้เ้กีย่วขอ้งดาํเนินการอพัขอ้มลูผ่านระบบ
ทุกครัง้ที่มเีอกสารที่เกี่ยวขอ้งสําหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน  

การผลติหรอืใหบ้รกิารมากเกนิจาํเป็น (Over Production) 

สภาพปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

กระบวนการจดัส่งขอ้มูลไปยงัหลกัสูตรในรูปแบบเอกสาร จะต้อง
ดําเนินการทําสําเนาเอกสารในภาพรวมซึ่งบางครัง้ข้อมูลไม่ถูก
นําไปใชใ้นทุกหลกัสูตร หรอืบางหลกัสตูรหากขอ้มลูเกดิการสญูหาย
มกีารขอรายการเอกสารซํ้า  

- นําระบบสารสนเทศโดยนําความสามารถของ Google 

Application มาใช้ โดยการประยุกต์ใช้ Google Sheets สําหรบั
การจดัทําขอ้มูลนักศกึษา ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลอาจารย์ประจํา
หลกัสูตร ขอ้มลูอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ขอ้มลูการเผยแพร่
บทความ ขอ้มลูผลการตพีมิพผ์ูส้าํเรจ็การศกึษา 

การรอคอย (Waiting) 

สภาพปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

- การเก็บขอ้มูลในส่วนของแบบสํารวจความพงึพอใจต่างๆ ใน
รปูแบบของเอกสาร เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบจะตอ้งดําเนินการสรุปผล
โดยการกรอกขอ้มลูในโปรแกรม Excel เพือ่ทาํสรุปผล 

- อาจารย์ประจําหลกัสตูรรอคอยขอ้มลูสาํหรบัการจดัทาํรายงาน
การประเมินตนเอง เนื่ องจากการจัดส่งข้อมูลไปยังหลักสูตร
ดําเนินการรวบรวมปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี้งานประกนัคุณภาพจะจดัส่งใน
รูปสําเนาเอกสารผ่านหัวหน้าหลักสูตร ซึ่งบางหลักสูตรผู้จ ัดทํา
รายงานประเมนิตนเองไม่ใช่หวัหน้าหลกัสูตร ส่งผลให้เกดิการรอ
คอยขอ้มลูภายในหลกัสตูรอกีดว้ย 

- นําระบบสารสนเทศโดยนําความสามารถของ Google 

Application มาใช้ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์ประจําหลักสูตร หรือ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทนัที จากที่ไหนก็ได้ 
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเครื่องใดก็ได้ที่มีการเชื่อต่อ
อนิเทอรเ์น็ต และมบีราวเซอรม์าตรฐานโดยไมม่คี่าใชจ่้ายใดๆ   
- นําหลกัการ Management Cockpit มาใชส้ําหรบัการตดิตาม
ขอ้มลูต่างๆ สําหรบัผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเนื่องจากขอ้มลูจะ
ถูกแปลงใหอ้ยู่ในรปูของกราฟฟิคและซอฟแวรอ์นิเตอรเ์ฟสทีเ่ป็น
รูปหน้าปัทม์และเข็มชี้ข้อมูล แสดงสถานะความก้าวหน้าของ
ข้อมูลว่าอยู่ในสถานะใด เช่น การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตาม
เป้าหมาย การจดัเก็บข้อมูลแมว้่าจะเป็นไปตามเป้าหมายแต่มี
แนวโน้มทีไ่ม่ดนีัก และการจดัเกบ็ขอ้มลูไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

โดยประยุกต์ใช้กับระบบกํากับ ติดตาม การประกันคุณภาพ
การศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร  

บุคลากรไมไ่ดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถเตม็ที ่(Not using staff talent) 

สภาพปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

ผู้ปฏิบัติงานขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ
ปรบัปรุงงานที่ตนรบัผดิชอบ รวมถึงไม่ได้รบัการฝึกอบรมส่งผลให้
การจดัเกบ็ขอ้มูลสําหรบังานประกนัคุณภาพการศกึษาไม่ตรงตาม
ความต้องการของอาจารย์ประจําหลักสูตร หรือไม่สามารถตอบ
ตวัชีว้ดัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาในได ้ 

จดัอบรมให้ความรู้แนวทางการจดัเก็บข้อมูลสําหรับการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา เพื่อให้สอดคลอ้งกนัตวัชี้วดัทีต่นเอง
รับผิดชอบ เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล รวมถึงการจัด
กิจกรรม/ประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
สําหรบัการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของทุกคน ทุก
ฝ่ายในองคก์ร  
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ตารางที ่1  วเิคราะหค์วามสญูเปล่าแบบ DOWNTIME ของระบบเดมิ และแนวทางการแกไ้ข (ต่อ) 
การเดนิทางและการเคลือ่นยา้ย (Transportation) 

สภาพปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

รูปแบบของขอ้มลูอยู่ในรปูของเอกสาร หรอืการบนัทกึขอ้มลูลงแผ่น
ซีดี ส่งผลต่อการนําไปใช้งานของอาจารย์ประจําหลักสูตร หรือ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ซึ่งอาจทําใหข้อ้มลูเกดิการสูญหายไดร้ะหว่างการส่งต่อ
ขอ้มลู/เอกสาร 

นําระบบสารสนเทศโดยนําความสามารถของ Google Application 

มาใชซ้ึ่งจะส่งผลใหอ้าจารย์ประจําหลกัสูตร หรอืผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 
สามารถเข้าถึงขอ้มูลได้ทนัที จากที่ไหนก็ได้ คอมพิวเตอร์หรอื
อุปกรณ์สื่อสารเครื่องใดก็ได้ที่มกีารเชื่อต่ออินเทอร์เน็ต และมี
บราวเซอรม์าตรฐานโดยไมม่คีา่ใชจ่้ายใดๆ 

วสัดุคงคลงั (Inventory stock) 

สภาพปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

การจดัเอกสารเอกสารหลกัฐานมปีรมิาณมากขึน้ เนื่องจากเอกสาร
บางอย่างจะต้องใช้สําหรบัการอ้างอิงเปรียบเทียบในปีการศึกษา
ถดัไป หรอืใชส้ําหรบัเป็นหลกัฐานในการตรวจประเมนิคุณภายนอก
ซึ่งจะต้องเกบ็เอกสารไวห้ลายปี ส่งผลใหห้ลกัสูตรหรอืคณะจะตอ้งมี
พื้นที่สําหรบัการจดัเก็บขนาดใหญ่ การค้นหาเอกสารมคีวามล่าชา้ 
ซึง่ในบางครัง้ไมส่ามารถนํากลบัมาใชเ้ป็นขอ้มลูไดจ้ะตอ้งดําเนินการ
จดัทาํขอ้มลูใหม ่ 

- นําระบบสารสนเทศโดยนําความสามารถของ Google 

Application มาใช้ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์ประจําหลักสูตร หรือ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที จากที่ไหนก็ได้ 
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเครื่องใดก็ได้ที่มีการเชื่อต่อ
อนิเทอรเ์น็ต และมบีราวเซอรม์าตรฐานโดยไมม่คี่าใชจ่้ายใดๆ   
- จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Data Visualization เพื่อให้มี
ความสะดวกในการเรยีกใช้งาน และสามารถแสดงแนวโน้มของ
ข้อมูล เช่น สถิตินักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการเผยแพร่
บทความของอาจารย ์เป็นต้น ภายใต้ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิาร 

การเคลือ่นทีห่รอืการเดนิของบุคลากร (Motion) 

สภาพปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

- กระบวนการด้านเอกสารเกิดขึ้นตลอดทัง้ปีการศึกษาแต่
กระบวนการสําหรับการจัดส่งข้อมูลไปยังหลักสูตรดําเนินการ
รวบรวมปีละ 1 ครัง้ ส่งผลใหก้ารจดัส่งขอ้มลูไปยงัหลกัสตูรเกดิความ
ล่าชา หรอืขอ้ผดิพลาด ขอ้มลูเกดิการตกหล่น เป็นตน้ 

- กระบวนการติดตาม จดัส่งข้อมูล จะดําเนินการจดัทําบันทึก
ข้อความทุกครัง้ โดยผ่านระบบงานสารบรรณ ซึ่งจะเป็นการเพิม่
กระบวนการ (จดัทําบนัทกึขอ้ความ เสนอคณบดพีจิารณาลงนาม 
โดยผ่านหวัหน้างาน หวัหน้าสํานักงาน รองคณบด ีและทําการออก
เลขหนงัสอื ลงวนัที)่ ทุกครัง้ 

วางแผนขัน้ตอนการทํางานอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์ในการสื่อสาร การปรับรูปแบบการจัดส่งไฟล์จากปี
การศึกษาละ 1 ครัง้ เป็นการให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลที่
เกีย่วขอ้งสาํหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในเดอืน
ละ 1 ครัง้ หรือทันทีที่คิดว่าเอกสารในมือมีความเกี่ยวข้องกบั
ตวัชีว้ดัทีต่นเองรบัผดิชอบ เพือ่ใหพ้รอ้มต่อการใชง้านของอาจารย์
ประจําหลักสูตร รวมถึงการนําความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศสาํหรบัการจดัเกบ็ หรอืการเรยีกใชข้อ้มลู 

ขัน้ตอนทีม่ากเกนิจาํเป็น (Excessive processing) 

สภาพปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

กระบวนการสําหรบัการจดัเตรยีมเอกสารสําหรบัการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภาย อาจมขี ัน้ตอนที่ไม่จําเป็น  เช่น การจดัทํา
บันทึกข้อความสําหรับการติดตามเอกสารระหว่างงานประกัน
คุณภาพการศกึษากบัผูเ้กีย่วขอ้ง การจดัทําบนัทกึขอ้ความสาํหรบั
การจดัส่งเอกสารจากผูเ้กีย่วขอ้งไปยงังานประกนัคุณภาพการศกึษา 
ข ัน้ตอนการจดัส่งเอกสารไปยงัหลกัสตูร เป็นตน้    

ตัดกระบวนการที่ไม่จํ า เ ป็นต้อ งทํ า  (Waste) และปรับลด
กระบวนการที่ไม่จําเป็นต้องทําแต่ต้องทํา (Non Value) เช่น 
ข ัน้ตอนการจัดทําบันทึกข้อความสําหรับการติดตามเอกสาร
ระหว่างงานประกนัคุณภาพการศึกษากบัผู้เกี่ยวข้อง หรอืการ
จดัทําบนัทกึขอ้ความสําหรบัการจดัส่งเอกสารจากผู้เกีย่วขอ้งไป
ยงังานประกนัคุณภาพการศกึษา 
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2. ผลการวิ เคราะห์กระบวนการจัดเต รี ยม

เอกสารสาํหรบัการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสตูร ตามแนวคิดแบบลีน 

จากการสํารวจและวเิคราะห์ขอ้มลูจากผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน ระดบัหลกัสูตร และนําขอ้มลูมาเขยีนแผนผงั
สายธารแห่งคุณค่าของระบบงานเดมิ (Pre-Lean) ไดข้ ัน้ตอนทัง้ 
กระบวนการรวม 14 ข ัน้ตอน รวมระยะเวลาที่ต้องใช้ทัง้หมด 
3,905 นาท ีประกอบดว้ยสิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งทํา 2,805 นาท ีและสิง่
ทีไ่ม่จําเป็นต้องทําแต่ต้องทาํ 1,100  นาท ีคดิเป็นประสทิธภิาพ 
(2805/3905)x100=71.8% รายละเอยีดดงัรปูที ่1  

รปูที ่1 Pre-Lean กระบวนการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการ
ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 

หลงัจากไดข้อ้มลูปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา
มาแล้วนัน้ ผู้วจิยัจงึได้ปรบัปรุงกระบวนการแบบใหม่โดยการ 

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่เน้นการลงทุนใน
เทคโนโลยีชัน้สูง จึงเลือกใช้ Google Application ร่วมกับ
หลักการ Management Cockpit และ Data Visualization มา
เพื่อสนับสนุนการดํา เนินงาน เพื่อลดความสูญเปล่ า ใน
กระบวนการ รายละเอยีดดงัรปูที ่2 และรปูที ่3 

รปูที ่2 การบรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใช ้

Google Application ร่วมกบัหลกัการ Management Cockpit 

รปูที ่3 การบรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยใช ้Google Application ร่วมกบั Data Visualization 

โดยขั �นตอนของระบบงานใหม ่(Post-Lean) ตดักระบวนการที�ไม่
จาํเป็นตอ้งทาํและปรบัลดกระบวนการที�ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํแต่ตอ้ง
ทาํไดข้ ั �นตอนทั �งกระบวนการรวม 9 ขั �นตอน รวมระยะเวลาที�ตอ้ง
ใชท้ั �งหมด 1,185 นาท ี ประกอบดว้ยสิ�งที�จาํเป็นตอ้งทาํ 1,120 
นาท ี และสิ�งที�ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํแต่ตอ้งทาํ 65นาท ี คดิเป็น 
%ประสทิธภิาพ (1120/1185)x100=94.5%รายละเอยีดดงัรปูที� 4

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ จัดทําบันทึกข้อความ

กําหนดการจัดส่งข้อมูล
20 นาที Non Value


นําเสนอคณบดีลงนาม

(ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
60 นาที Non Value



ออกเลขทะเบียนส่ง และวันที่ส่ง 5 นาที Non Value



เจ้าหน้าที่จัดทําสําเนา พร้อมทั้งจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 5 นาที Non Value


เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวม สรุปผล วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย
2700 นาที Value


หัวหน้างานดําเนินการจัดทําบันทึกข้อความ 

สําหรับการจัดส่งรายการเอกสารไปยังงานประกันคุณภาพฯ 20 นาที
Non Value


เจ้าหน้าที่งานสารบรรณรับหนังสือ 

(ลงทะเบียนออกเลขรับ / วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ) 5 นาที
Non Value


นําเสนอผู้บริหารพิจารณา /สั่งการ

(ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 60 นาที
Non Value


เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมเอกสาร

พร้อมจัดทําสําเนาเพื่อจัดส่งไปยังหลักสูตร (14 หลักสูตร) 840 นาที
Non Value


เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ จัดทําบันทึกข้อความจัดส่งข้อมูลหลักฐาน

สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
20 นาที Non Value


นําเสนอคณบดีลงนาม

(ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
60 นาที Non Value



ออกเลขทะเบียนส่ง และวันที่ส่ง 5 นาที Non Value



เจ้าหน้าที่จัดทําสําเนา พร้อมทั้งจัดส่งให้หลักสูตรสาขาวิชา 5 นาที Value


อาจารย์/ผู้รับผิดชอบเข้าถึงข้อมูล

สําหรับจัดทํารายงานประเมินตนเอง
100 นาที Value

เฉลี่ยในการจัดทําข้อมูล 15 ว้น ว้นละ 3 ชั่วโมง

เฉลี่ยในการจัดทําข้อมูล 2 ว้น 
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รปูที ่4 Post-Lean กระบวนการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการ
ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 

3. ผลสมัฤทธ์ิของกระบวนการตามแนวทางการ

บริหารจดัการแบบลีนท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการปฏิบติังาน 

ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธิก์ระบวนการจดัเตรียม
เอกสารสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตร ระบบงานเดิม (Pre-Lean) และระบบงานใหม่ 
(Post-Lean) ตามแนวทางการบริหารจดัการแบบลีน เพื่อหา
คุณค่า (Value) ทีเ่กดิขึน้ในระบบงานใหม่ ประกอบดว้ยขัน้ตอน
การทํางาน วงรอบเวลา และการใช้ทรัพยากร โดยแสดง
รายละเอยีดดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องกระบวนการงาน
เดมิ (Pre-Lean) และกระบวนการงานใหม ่(Post-Lean) 

รายการ 
ก่อน 
LEAN 

หลงั 
LEAN 

ลดลง /
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ
การ

เปลีย่น
แปลง 

ขัน้ตอนการทาํงาน 14 9 -5 35.71 

ระยะเวลา (นาท)ี 3905 1185 -2720 69.65 

% ประสทิธภิาพ 71.83 94.51 22.68 31.57 

การใชก้ระดาษ (แผน่) 2,800 0 -2,800 100 

ค่ากระดาษ (บาท) 532 0 -532 100 

ค่าถ่ายเอกสาร (บาท) 840 0 -840 100 

หมายเหตุ อตัราคา่ถ่ายเอกสารเฉลีย่ 100 แผน่ / 30 บาท 

สรปุ 

งานวจิยันี้ประยุกต์ใชแ้นวความคดิแบบลนีเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพด้านเอกสารสําหรับการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการ โดยขัน้ตอนของระบบงานใหมต่ดักระบวนการทีไ่ม่
จําเป็นต้องทํา และปรบัลดกระบวนการที่ไม่จําเป็นต้องทําแต่
ต้องทํา โดยการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศโดยไม่เน้นการ
ลงทุนในเทคโนโลยีชัน้สูง ซึ่งเลือกใช้ Google Application 

ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์ประจําหลกัสูตร หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้ทนัท ีจากทีไ่หนกไ็ด ้คอมพวิเตอร์หรอื
อุปกรณ์สื่อสารเครื่องใดก็ได้ที่มกีารเชื่อต่ออนิเทอร์เน็ต และมี
บราวเซอร์มาตรฐานโดยไม่มคี่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมกบัหลกัการ 
Management Cockpit สําหรบัการตดิตามขอ้มูลต่างๆ สําหรบั
ผู้บรหิาร หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งเนื่องจากขอ้มูลจะถูกแปลงใหอ้ยู่ใน
รปูของกราฟฟิคและซอฟแวรอ์นิเตอรเ์ฟสทีเ่ป็นรปูหน้าปัทมแ์ละ
เข็มชี้ข้อมูล แสดงสถานะความก้าวหน้าของข้อมูลว่าอยู่ใน
สถานะใด และ Data Visualization สําหรบัการแสดงผลขอ้มูล
ให้ผู้อ่านเขา้ใจได้ง่ายในรูปแบบของกราฟ ภาพ หรอืแผนภูม ิ

ซึง่พบว่าแนวทางดงักล่าวสามารถลดขัน้ตอนการทํางานจาก 14 
ข ัน้ตอน เหลอื 9 ข ัน้ตอน คดิเป็นรอ้ยละ 35.71 ลดระยะเวลาใน
การทาํงานจาก 3,905 นาท ีเหลอื 1,185 นาท ีส่งผลใหป้ระสทิธิ
ของกระบวนการงานใหม่สูงขึ้น 22.68% คดิเป็นร้อยละ 31.57 

นอกจากนี้การใช้ทรพัยากรกระดาษลดลง จากเดมิใช้กระดาษ
ทัง้สิน้ 2,800 แผ่น และค่าใชจ่้ายสาํหรบัค่ากระดาษ และค่าถ่าย
เอกสารคดิเป็นเงนิรวมทัง้สิ้น 1,372 บาท สําหรบัการจดัเตรยีม
เอกสารสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัหลกัสตูร 

ข้อเสนอแนะ 

การให้บริการของ Google Applications แบบไม่มี
ค่าใชจ่้ายแก่สถาบนัการศกึษา มขีนาด พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูมปีรมิาณ
จาํกดั ควรพจิารณาปรมิาณการใชพ้ืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู 
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บทคดัย่อ 
การจดัตารางการบรรจุยาเมด็เป็นกระบวนการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการบรรจุยาเมด็ที่มอียู่อย่างจ ากดั ให้

บรรลุวตัถุประสงค์ต่างๆ ของการบรรจุยาเมด็ได ้โดยการจดัตารางการบรรจุยาเมด็ทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากจะช่วยเพิม่ความสามารถในการผลติ
แลว้ ยงัสามารถช่วยลดตน้ทุนเพิม่เตมิดา้นต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่มปีระสทิธภิาพของแผนการบรรจุได ้แต่เนื่องจากปัญหาดงักล่าวจดัอยู่ใน
กลุ่มปัญหา NP แบบยาก ผูว้จิยัจงึไดท้ าการพฒันาสรา้งฮวิรสิตกิส์ขึน้ โดยอ้างองิจากขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (Genetic Algorithm) โดยในขัน้ตอน
แรก ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งผลเฉลยเบือ้งตน้ (แผนการบรรจุยาเมด็เบือ้งตน้) จากกฎการจ่ายงานอย่างงา่ย กล่าวคอื กฎการจ่ายงานเวลาบรรจุยาเมด็ที่
ส ัน้ที่สุด (Shortest Processing Time, SPT) จากนัน้จึงท าการปรบัปรุงผลเฉลยดงักล่าวด้วยการแลกเปลี่ยนข้าม (Crossover) การกลายพนัธุ์ 
(Mutation) และการปรบัปรุงเฉพาะถิน่ (Local Search) แบบต่างๆ  ผลการวจิยัปรากฏว่า ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมทีถู่กสรา้งขึน้ สามารถปรบัปรุง
เวลาปิดงานของพื้นที ่Secondary Packaging ไดก้ว่ารอ้ยละ 8.90 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแผนการบรรจุยาเมด็ทีถู่กสรา้งขึน้จากกฎการจ่ายงานอย่าง
งา่ย และเมือ่น าแผนดงักล่าวไปจดัตารางการบรรจุยาเมด็โดยละเอยีดกพ็บว่า แผนดงักล่าวสามารถลดตน้ทุนค่าล่วงเวลาในภาพรวมไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 
10.61 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแผนการบรรจุยาเมด็ทีส่รา้งขึน้จากกฎการจ่ายงานอย่างงา่ยดว้ย 

ค าส าคญั:  การจดัตารางการบรรจุยาเมด็, ฮวิรสิตกิส,์ ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม, กฎการจ่ายงานเวลาบรรจุยาเมด็ทีส่ ัน้ทีสุ่ด 

Abstract 
The scheduling of tablets packaging process concerns the optimal allocation of resources so that the objectives of such 

scheduling are achieved. Efficient tablets packaging schedules not only help improve production capability but also help reduce additional 
costs incurred by potential scheduling inefficiencies. This type of scheduling may be regarded as an NP-hard problem. As such, a Genetic-
Algorithm-based heuristic is herein devised, where initial solutions are constructed based on a simple dispatching rules: Shortest 
Processing Time (SPT). These solutions are then iteratively improved by Crossover, Mutation, and various local searches, until one of the 
stopping criteria has been met. We find that the proposed heuristic is better off in terms of both makespan and overtime cost, when 
compared with those of simple dispatching rules. In particular, the makespan of Secondary Packaging and total overtime cost could be 
effectively reduced by 8.90 and 10.61 percent, respectively.    

Keywords:  Scheduling of Tablets Packaging Process, Heuristics, Genetic Algorithm, Shortest Processing Time Dispatching Rules 
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1. บทน า
ยารกัษาโรค และเวชภณัฑต่์างๆ ในปัจจุบนั มคีวามหลากหลายทัง้

ในเรื่องของรปูลกัษณ์ ขอ้บ่งใช ้รูปแบบการน าส่งยา และแหล่งทีม่าของ
ตัวยาส าคัญ ซึ่งนับวันจะมีความซับซ้อนในเชิงการผลิตมากยิ่งขึ้น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุข จงึมหีน้าทีท่ีส่ าคญัในการควบคุม ก ากบั และดแูล
การผลติยาทัง้แผนปัจจุบนัและแผนโบราณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งหวงัใหก้ารผลติยาเป็นไปตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีน
การผลติยา (Good Manufacturing Practice) ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ต่างๆ ใน Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) 
ตลอดจนมุง่หวงัใหย้าและเวชภณัฑ์ทีถู่กผลติออกมาจากโรงงานผลติยา
ต่างๆ มปีระสทิธภิาพ และมคีวามปลอดภยัในการใชง้านสงูสุด 
 อย่างไรก็ด ีกระบวนการผลติยาส่วนใหญ่มกัมคีวามซบัซ้อน และ
ประกอบไปดว้ยกระบวนการผลติย่อยอื่นๆ อกีหลายกระบวนการ เช่น 
กระบวนการผสมยา (Mixing) กระบวนการตอกอดัยาเมด็ (Tableting) 
กระบวนการเคลือบยาเม็ด (Coating) (กรณียาเม็ดเคลือบ) และ
กระบวนการบรรจุยาเม็ด (Packaging) ซึ่งแต่ละกระบวนการก็ล้วน
แลว้แต่มขีอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างกนัออกไป ตวัอย่างเช่น ขอ้จ ากดัเรื่องการ
ปรบัตัง้และล้างเครื่องจกัรในกระบวนการเคลอืบยาเมด็ หรอืขอ้จ ากดั
ดา้นก าลงัคนในกระบวนการบรรจุยาเมด็ ส่งผลท าใหค้วามสามารถใน
การผลติยาของโรงงานแต่ละโรงแตกต่างกนัออกไปตามรายการยา และ
ประเภทของเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติยาดงักล่าว   
 ส าหรับโรงงานผลิตยากรณีศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้  เ ป็น
โรงงานผลิตยาขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยโรงงาน
ดงักล่าวท าหน้าทีผ่ลติยามากกว่า 500 รายการ บนจ านวนสายการผลติ
กว่า 30 สายการผลิต ทัง้นี้  ผู้ว ิจ ัยพบว่า กระบวนการบรรจุยาเม็ด 
(Packaging) ของโรงงานผลติยาดงักล่าว ถอืเป็นหนึ่งในกระบวนการที่
ใชร้ะยะเวลาต่อรุ่นการผลติ (Lot หรอื Batch) สูงทีสุ่ด ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากการมุ่งเน้นใช้แรงงานมนุษย์ในการบรรจุ ซึ่งมรีายละเอียดวธิี
ปฏบิตังิาน (Work Instruction) เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความผดิพลาดใน
การบรรจุเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ กระบวนการดงักล่าวยงัมตี้นทุน
ค่าล่วงเวลาต่อเดอืนทีค่่อนขา้งสงู (ประมาณ 500,000-600,000 บาทต่อ
เดอืน) ประกอบกบัมจี านวนงานบรรจุยาเมด็ทีล่่าชา้กว่าแผนงานบรรจุ
ค่อนขา้งมาก (ดตูารางที ่1 ประกอบ) ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืก
ที่จะศึกษากระบวนการวางแผนการบรรจุยาเม็ดของโรงงานผลติยา
ดงักล่าว โดยมุ่งหวงัให้เวลาปิดงานของการบรรจุยาเมด็ (Makespan) 
ลดต ่าลง อันจะส่งผลให้การบรรจุยาเม็ดเป็นไปตามแผนการ โดยมี
จ านวนงานบรรจุยาเมด็ทีล่่าชา้ และช่วงเวลาปฏบิตังิานล่วงเวลาน้อย
ทีสุ่ด   

2. การทบทวนวรรณกรรม
การจดัตารางการผลติ เป็นกระบวนการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการผลติ เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมอื
เครื่องใช ้ระบบสนับสนุน ผูป้ฏบิตังิาน ตลอดจนเวลาทีม่อียู่อย่างจ ากดั 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของการผลติต่างๆ ทีก่ าหนดขึน้ เช่น การลด
จ านวนงานล่าชา้ในการส่งมอบ หรอืการลดต้นทุนเพิม่เตมิต่างๆ ทีอ่าจ
เกดิจากความไม่มปีระสทิธภิาพของกระบวนการผลติ เช่น ต้นทุนค่า
ล่วงเวลาของผูป้ฏบิตังิานในการเร่งรบีผลติใหท้นัเวลาส่งมอบ [1-2] 

 ส าหรบัการจดัตารางการผลติโดยทัว่ไป เราสามารถด าเนินการได้
โดยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ที่
สะทอ้นคุณลกัษณะของกระบวนการผลติทีส่นใจ จากนัน้จงึประยุกต์ใช้
เทคนิคการหาค่าทีเ่หมาะสมที่สุด (Optimization Techniques) เพื่อหา
ตารางการผลติทีต่อบสนองต่อฟังกช์นัวตัถุประสงคท์ีถ่กูสรา้งขึน้ ซึง่อาจ
เป็นไปได้ทัง้ในมุมของการลดต้นทุน หรอืการเพิม่อรรถประโยชน์ของ
เครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆ ในกระบวนการทีพ่จิารณา  

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ปัญหาการจดัตารางการผลิตเป็นหนึ่งใน
ปัญหาทางคณติศาสตรท์ีม่คีวามซบัซอ้น อนัเกดิขึน้จากความเป็นไปได้
ของการวางแผนงานและข้อจ ากดัที่หลากหลาย ส่งผลท าให้ปัญหา
ดงักล่าวถูกจดัอยู่ในกลุ่มปัญหาเอ็นพีแบบยาก (NP-Hard) กล่าวคอื 
เมือ่ขนาดของปัญหาใหญ่ขึน้ จะส่งผลท าใหเ้วลาทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหา 
(Computational Time) มคี่าสงูขึน้แบบเอกซ์โพเนนเชยีล (Exponential 
Growth) [1]  การหาผลเฉลย (Solution) ด้วยเทคนิคการหาค่าที่
เหมาะสมทีสุ่ดจงึเป็นไปอย่างจ ากดั  

วิธีการหาผลเฉลยอย่างเป็นระบบ หรือวิธีการทางฮิวริสติกส์ 
(Heuristics Method) จงึมกัถูกน ามาใช้เป็นทางเลอืกในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลเฉลยที่ดี ภายใต้ข้อจ ากัดของเวลา ถึงแม้ว่า
ค าตอบทีไ่ดจ้ากวธิกีารทางฮวิรสิตกิสจ์ะไม่ใช่ผลเฉลยทีเ่หมาะสมที่สุดก็
ตาม [3] 

ตารางที ่1 จ านวนงานบรรจุยาเมด็ทีล่่าชา้กว่าแผนงานบรรจุ ไตรมาสที ่
3 และ 4 ปีงบประมาณ 2563 

* เมื่อถึงสิ้นเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 พบว่าสามารถบรรจุยา P1 ได้
ตามแผนงานบรรจุยาเมด็เพยีง 0.5 Batch จงึเกดิงานล่าชา้กว่าแผนงาน
บรรจุยาเมด็ของเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 อกี 0.5 Batch 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

A1 10 - 2 - 1 1 1

A2 3 1 - - - 1 1

A3 6 2 - 6 - - -

P1 1 - - - - 0.5* -

P2 5 1 1 1 - - 2

P3 3 3 - 6 4 - 3

P4 2 - - 2 - - -

P5 1 - - - - - -

P6 1 - - - - - -

ปีงบประมาณ 2563 : ไตรมาสท่ี 3 และ 4

จานวนงานบรรจุยาเมด็ท่ีล่าช้า (Batch)ความต้องการ

ต่อเดือน 

(Batch)
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วธิกีารทางฮวิรสิตกิสแ์บบ 2 ข ัน้ (2-Phase Heuristics) ถอืเป็นหนึ่ง
ในวธิกีารทางฮวิรสิติกส์ที่เป็นที่นิยมในการแก้ไขปัญหาการจดัตาราง
การผลติรูปแบบต่างๆ ในวรรณกรรม [4,5] เนื่องจากเป็นวธิกีารทีง่่าย 
ต่อการเขา้ใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างหลากหลาย โดยใน
ขัน้ตอนแรก ผลเฉลยเบื้องต้นจะถูกสร้างขึ้นจากกฎการจ่ายงาน
(Dispatching Rule) อย่ างง่ ายแบบต่างๆ เช่น  กฎการจ่ ายงาน 
ก าหนดเวลาส่งมอบทีเ่รว็ทีสุ่ด (Earliest Due Date, EDD) หรอืกฎการ
จ่ายงานเวลาการผลิตที่ส ัน้ที่สุด (Shortest Processing Time, SPT) 
จากนัน้ผลเฉลยดงักล่าวจะถูกน าไปปรบัปรุงในขัน้ตอนถดัไปดว้ยการ
ค้นหาเฉพาะถิ่น (Local Search) รูปแบบต่างๆ ถึงแมว้่าผลเฉลยหลงั
การปรบัปรุงจะถูกพฒันาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างการปรบัปรุง 
ผลเฉลยดงักล่าวอาจเป็นเพยีงผลเฉลยเฉพาะถิน่ (Local Solution) หรอื
เป็นผลเฉลยทีด่ทีีสุ่ดในขอบเขตแคบๆ เพยีงเท่านัน้ วธิเีมตาฮวิรสิตกิส ์
(Metaheuristics) จงึถูกพฒันาขึน้ โดยมุง่หวงัใหเ้กดิการหลกีหนีจากผล
เฉลยเฉพาะถิน่ไปยงัผลเฉลยทีด่ทีีสุ่ด (Global Solution) ผ่านกลไกการ
หลกีหนี (Escape Mechanism) รปูแบบต่างๆ เช่น การเปลีย่นผลเฉลย
เบือ้งตน้ใหม้คีวามหลายหลาย (Multi-Start Heuristics) 
 ส าหรับวิธีเมตาฮิวริสติกส์ต่างๆ ในวรรณกรรม ขัน้ตอนวิธีเชิง
พนัธุกรรม (Genetic Algorithm) ถือเป็นหนึ่งในวธิทีีเ่ป็นที่นิยมส าหรบั
แก้ไขปัญหาการผลิตต่างๆ เช่น การลดเวลาปิดงานของระบบ 
(Makespan) [6-7] หรือการลดจ านวนงานล่าช้า (Number of Tardy 
Jobs) [8] โดยวิธีดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการคัดสรรตาม
ธรรมชาติของ Charles Darwin (Theory of Natural Selection)  ซึ่ ง
ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ดงัแสดงรายละเอยีดไวใ้นรปูที ่1  

รปูที ่1 ล าดบัขัน้ตอนของขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 

 จากรูปที่ 1 จะพบว่า ผลเฉลยเบื้องต้น (หรือโครโมโซมของ
ประชากรเบื้องต้น) จะถูกน าไปปรับปรุงผ่านการแลกเปลี่ยนข้าม 
(Crossover) หรือการกลายพนัธุ์ (Mutation) เพื่อให้ได้ค าตอบที่ดีข ึ้น 
โดยเมื่อผลเฉลยผ่านการกลายพนัธุ์ขอบเขตของการค้นหาและการ
ปรบัปรุงค าตอบจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิอย่างมาก ส่งผลท าให้เกดิ
การหลบหลกีจากผลเฉลยเฉพาะถิน่ในทีสุ่ด [6] 
 ขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธุกรรมนี้  ยงัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตที่ซับซ้อนอื่นๆ เช่น ปัญหาการจัด
ตารางการผลติทีค่ านึงถงึเครื่องจกัรช ารุดเสยีหายหรอืการเปลีย่นแปลง
เวลาระหว่างการผลิต  [9] ตลอดจนปัญหาการจัดตารางการผลิต 
Assembly Line Balancing [10] ได้ โดยให้ผลลพัธ์ที่ดีกว่าวธิีการทาง
ฮิวริสติกส์อื่นๆ ถึงแม้ว่าข ัน้ตอนวิธีเชงิพนัธุกรรมอาจใช้เวลาในการ
ประมวลผลมากกว่ากต็าม [11]  
 จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งต้น ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกน าข ัน้ตอนวธิี
เชิงพนัธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานวิจยัฉบบันี้  โดยมุ่งหวงัว่าวธิีการ
ดงักล่าวจะสามารถลดปัญหาที่เกดิขึน้ในกระบวนการบรรจุยาเม็ดของ
โรงงานผลติยากรณศีกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. วิธีการด าเนินงานวิจยั
3.1 ลกัษณะของปัญหา 

ส าหรบักระบวนการบรรจุยาเมด็ของโรงงานผลติยากรณศีกึษา จะมี
รปูแบบการบรรจุทีแ่ตกต่างกนั 3 รปูแบบ คอื Blister Pack แบบ PVC-
Aluminium Blister Pack, Blister Pack แบบ  Aluminium-Aluminium 
Blister Pack และ Strip Pack โดยแต่ละรูปแบบการบรรจุก็มีความ
แตกต่างกนั ทัง้ในมุมของขอ้จ ากดัด้านเครื่องจกัร และกระบวนวธิกีาร
บรรจุ ส่งผลท าใหก้ารวางแผนการบรรจุเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  

ส าหรับข้อจ ากัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุยาเม็ด 
สามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี้   

 เครือ่งบรรจุยาเมด็หนึ่งๆ สามารถบรรจุยาเมด็ไดเ้พยีง
รูปแบบเดยีว (ไม่สามารถสลบัรูปแบบได้) เนื่องจาก
กลไก และหลกัการการท างานของการบรรจุยาเมด็แต่
ละรปูแบบมคีวามแตกต่างกนั

 เครื่องบรรจุยาเม็ดแต่ละเครื่องมีความจ าเพาะต่อ
รูปแบบการบรรจุทัง้ 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน โดย
ขึน้อยู่กบักลไกการท างาน และรุ่นของเครื่องบรรจุ จงึ
ส่งผลให้ยาบางรายการถูกบรรจุบนเครื่องบรรจุได้
มากกว่า 1 เครื่อง แม้ว่าจะบรรจุได้ด้วยความเร็วที่
แตกต่างกนัออกไป ในขณะที่ยาบางรายการกลบัถูก
บรรจุได้บนเครื่องบรรจุเพียงเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
เท่านัน้ ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งบรรจุอื่นๆ ในการบรรจุได้

 เครื่องบรรจุยาเมด็แต่ละเครือ่งมเีวลามาตรฐานทีใ่ชใ้น
การบรรจุยา เม็ด ต่อ  1 รุ่ นการผลิต  (Standard
Processing Time) เวลามาตรฐานทีใ่ชใ้นการท าความ
สะอาดพื้นที่บรรจุและจดัเตรียมงานกรณีเปลี่ยนรุ่น
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การผลติของรายการยาเดยีวกนั (Standard Cleaning 
and Setup Time Type 1) ตลอดจนเวลามาตรฐานที่
ใชใ้นการท าความสะอาดพืน้ทีบ่รรจุยาเมด็กรณเีปลีย่น
รายการยา (Standard Cleaning and Setup Time 
Type 2) ที่แตกต่างกัน ส่งผลท าให้เวลาปฏิบตัิงาน
รวม (Total Processing Time) เวลาก าหนดเสรจ็งาน 
(Completion Time) และเวลาปิดงานของการบรรจุยา
เมด็ (Makespan) บนเครื่องบรรจุยาเมด็แต่ละเครื่อง
แตกต่างกนัไปตามแผนการบรรจุยาเมด็ทีจ่ดัท าขึน้ 

3.2 ข้อมลูท่ีจ าเป็นในการจดัตารางการบรรจยุาเมด็ 
การวางแผนบรรจุยาเม็ดของโรงงานผลิตยากรณีศึกษานัน้  จะ

อ้างอิงอยู่บนพื้นฐานความต้องการของแผนกแผนงานการผลติ ความ
พร้อมของวตัถุดบิยารอบรรจุ ปรมิาณบรรจุภณัฑ์คงคลงั ความพร้อม
ของเครื่องบรรจุยาเม็ด และก าหนดส่งมอบซึ่งมกัจะเป็นวนัท าการ
สุดทา้ยของเดอืนนัน้ๆ โดยจากการศกึษาขอ้มลูต่างๆ ทีม่ผีลต่อปัญหา
การจดัตารางการบรรจุยาเมด็ในปีงบประมาณ 2563 ของโรงงานผลติ
ยากรณีศึกษา พบว่าข้อมูลส าคญัที่ใช้ในการวางแผนบรรจุยาเมด็ใน
งานวจิยัฉบบันี้ ประกอบไปดว้ย  

 รายการยาเมด็บรรจุซึ่งจะมกีารระบุชนิดของยา และความ
แรงในหน่วยมลิลิกรมั (mg) ที่มคีวามแตกต่างกนัออกไป
จ านวน 11 รายการยา ไดแ้ก่ A1, A2, A3 ส าหรบัรายการยา
ประเภท Aluminium-Aluminium Blister Pack P1, P2, P3,
P4, P5, P6 ส าหรับรายการยาประเภท PVC-Aluminium
Blister Pack และ S1, S2 ส าหรบัรายการยาประเภท Strip
Pack

 รายการเครื่องบรรจุยาเม็ดของโรงงานผลิตยากรณีศกึษา
จ านวน 8 เครื่อง โดยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น ALU 1,
ALU 2 , ALU 3 ส าห รับ เ ค รื่ อ งบ ร ร จุ ย า เม็ดป ร ะ เภท
Aluminium-Aluminium Blister Packing PVC 1 , PVC 2 ,
PVC 3 ส าหรบัเครื่องบรรจุยาเมด็ประเภท PVC-Aluminium
Blister Packing และ STRIP 1 , STRIP 2 ส าหรับ เครื่ อ ง
บรรจุยาเมด็ประเภท Strip Packing อย่างไรกด็ ีผูว้จิยัพบว่า
เครื่องบรรจุยาเม็ดส าหรบัรายการยาประเภท Strip Pack
จ านวน 2 เครื่องนัน้ ถูกใชใ้นการบรรจุยาเมด็รายการเฉพาะ
เพยีงหนึ่งรายการตลอดเวลา ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดต้ดัแผนการ
บรรจุยาเมด็บนเครือ่งบรรจุดงักล่าวออกจากงานวจิยันี้

 เวลามาตรฐาน (Standard Time) ที่ใช้ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งประกอบไปดว้ยเวลามาตรฐานทีใ่ชใ้นการบรรจุยา
เม็ดต่อ 1 รุ่นการผลิต (Standard Processing Time) เวลา
มาตรฐานที่ใช้ในการท าความสะอาดพื้นที่บรรจุยาเมด็และ
จดัเตรยีมงานกรณเีปลีย่นรุ่นการผลติของรายการยาเดยีวกนั
(Standard Cleaning and Setup Time Type 1)  และ เวลา
มาตรฐานทีใ่ชใ้นการท าความสะอาดพื้นทีบ่รรจุยาเมด็กรณี

เปลี่ยนรายการยาที่แตกต่างกนั (Standard Cleaning and 
Setup Time Type 2) 

 ความต้องการผลผลติการบรรจุยาเมด็ของแผนกแผนงาน
การผลติในรูปแบบของจ านวนค าสัง่ผลติ (Process Order)
ภายใตก้รอบเวลาก าหนดส่งมอบ คอื 30 วนั (255 ชัว่โมง)

ในเชงิของกระบวนวธิกีารบรรจุยาเมด็ เครื่องบรรจุยาเมด็ประเภท 
Aluminium-Aluminium Blister Packing ทุกเครื่องนัน้จะท างานอยู่ใน
พื้นที่ Primary Packaging ซึ่งมีการควบคุมความสะอาด อุณหภูมิ 
ความชื้น และความดนัตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติ
ยาที่สอดคล้องกบัมาตรฐาน PIC/S โดยแผงยาที่บรรจุแล้วเสร็จจะถูก
ส่งออกมาตามสายพานล าเลยีงเพือ่น าไปบรรจุลงกล่องเดีย่ว และกล่อง
ลูกฟูกในพื้นที่ Secondary Packaging ต่อไป ทัง้นี้  พื้นที่ Secondary 
Packaging อาจอยู่ในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่ Primary Packaging 
หรือไม่ก็ได้ ซึ่งในกรณีที่พื้นที่ทัง้ 2 อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ส าหรบั
รายการยาทีบ่รรจุดว้ยเครื่องจกัร ALU 1, ALU 2, ALU 3 และ PVC 2) 
การบรรจุยาเม็ดลงแผงและการบรรจุแผงยาลงกล่องจะสามารถ
ด าเนินการไปพร้อมๆ กนัได้ แต่ในกรณีที่ทัง้สองพื้นที่อยู่แยกจากกนั 
(ส าหรบัรายการยาทีถู่กบรรจุดว้ยเครือ่งจกัร PVC 1 และ PVC 3)  แผง
ยาที่บรรจุแล้วเสร็จจะถูกน าไปยงัพื้นที่ Secondary Packaging ร่วม
ภายนอกเพือ่ด าเนินการบรรจุลงกล่องเดีย่ว และกล่องลกูฟูกต่อไป  

เนื่ องจากพื้นที่ Secondary Packaging ร่วมภายนอกนี้มีขนาด
ค่อนขา้งจ ากดั และเราสามารถใชพ้ื้นทีด่งักล่าวในการบรรจุรายการยา
ไดเ้พยีง 1 รายการในเวลาหนึ่งๆ (เพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากการ
บรรจุยาเมด็ต่างรายการ) นอกจากนี้ ทุกๆ ครัง้ทีม่กีารเปลีย่นรายการ
ยาเมด็บรรจุ เราจ าเป็นต้องท าความสะอาดพื้นที่บรรจุยาเมด็ซึ่งเวลา
ดังกล่าวขึ้นอยู่กบัรายการยาเม็ดที่บรรจุต่อเนื่องกัน ดังนัน้การวาง
แผนการบรรจุยาเมด็ทีข่าดประสทิธภิาพจงึอาจส่งผลต่อเวลาปฏบิตัิงาน
โดยรวม หากแต่การวางแผนการบรรจุยาเมด็ทีม่ปีระสทิธภิาพกเ็ป็นไป
ไดย้ากเนื่องจากความซบัซอ้นขององคป์ระกอบทัง้หลายประกอบกนั 

3.3 ข ัน้ตอนวิธีเชิงพนัธกุรรมส าหรบัการแก้ไขปัญหาการจดัตาราง
การบรรจยุาเมด็ 

ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเอาวธิกีารทางฮวิรสิตกิสแ์บบ 2 ข ัน้ มาใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาการจดัตารางการบรรจุยาเม็ดของโรงงานผลิตยากรณีศึกษา 
ร่วมกบัการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการพฒันาผลเฉลย โดยขอ้มลู
ทีน่ าเขา้มาใชใ้นการค านวณนี้ อา้งองิมาจากขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้าก
โรงงานผลติยากรณีศกึษาในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบไปด้วย 
ข้อมูลเวลามาตรฐาน (Standard Time) ที่ใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของการบรรจุยาเมด็ของโรงงานผลติยากรณีศกึษา ขอ้มูลรายการยา
เมด็บรรจุที่แตกต่างกนัจ านวน 11 รายการ ขอ้มูลเครื่องบรรจุยาเม็ด
จ านวน 6 เครือ่ง และขอ้มลูทีเ่กีย่วเนื่องกบัพืน้ที ่Secondary Packaging 
ร่วมภายนอก ภายใตก้รอบเวลาการวางแผนบรรจุยาเมด็และก าหนดส่ง
มอบ 30 วนั หรอืเท่ากบั 255 ชัว่โมงท างาน 
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ผูว้จิยัไดส้รา้งผลเฉลยเบื้องต้นดว้ยกฎการจ่ายงานตามเวลาบรรจุ
ยาเมด็ทีส่ ัน้ทีสุ่ด (SPT) เนื่องจากรายการยาทุกตวัมกีรอบเวลาก าหนด
ส่งมอบเท่ากนัที่ 30 วนัหรอืเท่ากบั 255 ชัว่โมงท างาน จากนัน้จงึท า
การพฒันาผลเฉลยทีไ่ด ้ดว้ยการแลกเปลีย่นขา้ม (Crossover) และการ
กลายพนัธุ์ (Mutation) ตามขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม ร่วมด้วยกบัการ
ค้นหาเฉพาะถิ่นรูปแบบต่างๆ เช่น 2-Exchange Neighbourhood 
(2OPT), 3-Exchange Neighbourhood (3OPT) และ Random swap 
แบบสุ่ม 10 รอบการวนซ ้า แลว้จงึท าการคดัเลอืก (Selection) ผลเฉลย 
และตรวจสอบเงือ่นไขในการหยุดคน้หา 

เนื่องจากโรงงานผลิตยากรณีศึกษายังไม่มีแบบแผนที่ช ัดเจน
ตายตวัในการวางแผนการบรรจุยาเมด็ หากแต่อาศยัเพยีงประสบการณ์
ของผูว้างแผนงานแต่ละคนทีม่แีนวความคดิ ทศันคต ิและรูปแบบการ
วางแผนการบรรจุยาเมด็ที่แตกต่างกนั ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาในการ
วางแผนต่อเดอืนประมาณครึ่งว ันถึง 1 วนั ดงันัน้ เมื่อข ัน้ตอนวธิเีชิง
พันธุกรรมสิ้นสุดลง ผลเฉลยที่ได้จะถูกน ามาประเมินทัง้ในมุมของ
คุณภาพของผลเฉลย (Solution Quality) และเวลาที่ใช้ในการค านวณ 
(Computational Time) โดยเปรยีบเทยีบกบัวธิกีารจ่ายงานอย่างงา่ย 

3.4 ตวัอย่างการด าเนินการตามขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธุกรรมส าหรบั
การแก้ไขปัญหาการจดัตารางการบรรจยุาเมด็ 

1. สร้าง และค้นหาผลเฉลยเบื้องต้นด้วยกฎการจ่ายงานตามเวลา
บรรจุยาเมด็ทีส่ ัน้ทีสุ่ด (SPT) ในการจดัเรยีงรายการยาเมด็บรรจุลงใน
เครือ่งบรรจุยาเมด็แต่ละเครือ่งและในพืน้ที ่Secondary Packaging แลว้
แสดงผลลพัธ์ทีไ่ดใ้นรูปของเวลาปิดงานการบรรจุยาเมด็ (Makespan) 
โดยผลเฉลยเบือ้งตน้ของแผนการบรรจุรายการยาประเภท Aluminium-
Aluminium Blister Pack บนเครือ่งจกัร ALU 1 และ ALU 2 ซึง่ค านวณ
เวลาปิดงานของการบรรจุยาเมด็ได้ 194.75 ชัว่โมง และ 206 ชัว่โมง
สามารถแสดงตวัอย่างไดด้งัรปูที ่2 

2. ในแต่ละขัน้การวนซ ้า (Iteration) ท าการคดัเลือกผลเฉลยบน
เครื่องจกัรแบบสุ่มขึ้นมาจากผลเฉลยปัจจุบนั แล้วท าการปรบัปรุงผล
เฉลยดงักล่าวผ่านการแลกเปลีย่นขา้ม และการกลายพนัธุ์ ร่วมดว้ยกบั 

รปูที ่2 ผลเฉลยเบือ้งตน้ของแผนการบรรจุรายการยาประเภท  
Aluminium-Aluminium Blister Pack บนเครือ่งจกัร ALU1 และ ALU2 

การค้นหาเฉพาะถิ่นแบบ 2-Exchange Neighbourhood (2OPT), 3-
Exchange Neighbourhood (3OPT) และ Random swap ทุกๆ 10 รอบ
การวนซ ้าโดยรปูที ่3 และ 4 แสดงตวัอย่างของการแลกเปลีย่นขา้ม และ
การกลายพนัธุข์องผลเฉลยในรปูที ่2 

รปูที ่3 การแลกเปลีย่นขา้มของผลเฉลยรายการยาประเภท 
Aluminium-Aluminium Blister Pack จากรปูที ่2 

รปูที ่4 การกลายพนัธุข์องผลเฉลยรายการยาประเภท Aluminium-
Aluminium Blister Pack บนเครือ่งจกัร ALU 1  

3. ท าการคดัเลอืก (Selection) ผลเฉลยประชากรดว้ยการสุ่มอย่าง
ทัว่ถงึ และตรวจสอบเงือ่นไขในการหยุดคน้หา โดยผูว้จิยัจะหยุดคน้หา
เมื่อได้ด าเนินการวนซ ้าตามขัน้ตอนวิธีทางพันธุกรรมจนครบตาม
จ านวนรุ่นของประชากร (Number of Generation) ที่ก าหนดไว้ (100 
รอบ) หรอืเมื่อผลเฉลยในหลายๆ ขัน้ตอนการวนซ ้าที่ผ่านมาไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงไปจากประชากรรุ่นก่อนหน้า 

4. ผลการด าเนินงานวิจยั
จากข้อมูลของโรงงานผลิตยากรณีศึกษา ภายใต้กรอบเวลาการ

วางแผนบรรจุยาเมด็เป็นเวลา 30 วนั (255 ชัว่โมงท างาน) ผูว้จิยัไดท้ า
การค านวณเวลาปิดงานของการบรรจุยาเม็ดบนเครื่องบรรจุยาเม็ด 
ALU 1, ALU 2, ALU 3, PVC 1, PVC 2, PVC 3 และพืน้ที ่Secondary 
Packaging จากกฎการจ่ายงานอย่างง่าย และขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 
ดงัแสดงสรุปไวใ้นตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 เวลาปิดงานของการบรรจุยาเมด็ (Makespan) ของเครื่อง
บรรจุยาเมด็ และพืน้ที ่Secondary Packaging ทีค่ านวณไดจ้ากกฎการ
จ่ายงานอย่างงา่ย และขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า เวลาปิดงานของการบรรจุยาเมด็ของ
เครื่องบรรจุยาเม็ด ALU 1 , ALU 2 , ALU 3 , PVC 1 , PVC 2 และ 
 PVC 3 ทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมนัน้มคี่าไมแ่ตกต่างไปจากกฎ
การจ่ายงานอย่างง่ายแบบ SPT หากแต่เวลาปิดงานของการบรรจุยา
เมด็ในพื้นที ่Secondary Packaging ทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม
นัน้มคี่าน้อยกว่าเวลาปิดงานทีไ่ดจ้ากการกฎการจ่ายงานอย่างง่ายกว่า 
8.90% ซึ่งคดิเป็นจ านวนชัว่โมงทีล่ดลงกว่า 19 ชัว่โมง หรอืมคี่าเท่ากบั 
2.24 วนั (ค านวณจากจ านวนวนัตามกรอบเวลา คอื 30 วนั หรอืเท่ากบั 
255 ชัว่โมงท างาน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเรยีงล าดบัรายการ
ยาบรรจุบนเครื่องบรรจุยาเม็ด PVC 3 ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ถึงแมว้่าเวลาปิดงานของการบรรจุยาเมด็บนเครื่องจกัรดงักล่าวยงัคง
เท่าเดมิ 

ทัง้นี้ เมือ่ล าดบัรายการยา และกจิกรรมต่างๆ บนเครือ่งบรรจุยาเมด็ 
PVC 3 เปลี่ยนแปลงไป ล าดับของการบรรจุแผงยาเม็ดในพื้นที่ 
Secondary Packaging ร่วมจึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลท าให้
เวลาปิดงานใน พืน้ที ่Secondary Packaging ลดลงในทีสุ่ด 

เมื่อพิจารณาถึงจ านวนงานล่าช้า ผู้ว ิจบัพบว่า วิธีการทัง้สองไม่
แตกต่างกนั กล่าวคอื ผลเฉลยทัง้สองลว้นแลว้แต่สรา้งตารางการบรรจุ
ยาเม็ดที่ตอบสนองต่อความต้องการของแผนกแผนงานการผลิตได้ 
100% อย่างไรก็ดี เมื่อน าผลเฉลยทัง้ 2 ไปพิจารณาโดยละเอียดใน
ระดบัปฏบิตักิารรายวนัจะพบว่า ผลเฉลยจากขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม
สามารถลดต้นทุนค่าล่วงเวลารวมลงได้กว่า 10.61% หรือคิดเป็น
จ านวนกว่า 58,294.36 บาท เมื่อเทยีบกบัผลเฉลยอย่างง่าย โดยหาก
แยกพิจารณาลงไปถึงรายละเอียดของต้นทุนค่าล่วงเวลาที่ลดลงจะ
พบว่า การที่สามารถลดต้นทุนค่าล่วงเวลารวมลงได้กว่า 10.61% นัน้
เป็นผลมาจากการลดต้นทุนค่าล่วงเวลาบนเครื่อง บรรจุยาเมด็ PVC 3 
กว่า 10.29% หรือคิดเป็นจ านวนกว่า 1,151,50 บาท และจากพื้นที่ 
Secondary Packaging ถึงกว่ า  22.99% หรือคิด เ ป็นจ านวนกว่ า 

57,142.86 บาท ซึ่งมคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนค่า
ล่วงเวลาที่เกดิขึ้นจะแปรผนัตามชัว่โมงการท างานล่วงเวลาและอตัรา
เงนิเดอืนของผู้ปฏบิตัิงานในเครื่องบรรจุยาเม็ดและพื้นที่ Secondary 
Packaging นัน้ๆ ดงัแสดงสรุปไวใ้นตารางที ่3 

ตารางที่ 3 ต้นทุนค่าล่วงเวลา (Overtime Cost) เปรยีบเทยีบระหว่าง
แผนการบรรจุยาเมด็จากกฎการจ่ายงานอย่างง่าย และขัน้ตอนวธิเีชงิ
พนัธุกรรม 

เมือ่พจิารณาถงึการลดลงของตน้ทุนค่าล่วงเวลาโดยละเอยีด ผูว้จิยั
ยงัพบอีกว่า การบรรจุแผงยาเมด็ในพื้นที่ Secondary Packaging นัน้ 
มกัเลอืกใชผู้ป้ฏบิตังิานทีม่อีตัราเงนิเดอืนค่อนขา้งสงู ส่งผลท าใหต้น้ทุน
ค่าล่วงเวลาที่ค านวณได้จากกฎการจ่ายงานอย่างง่ายมคี่าค่อนขา้งสูง 
ในขณะทีต่้นทุนค่าล่วงเวลาทีค่ านวณไดจ้ากขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมมี
ค่าต ่ากว่า เนื่องจากล าดบัของการบรรจุยาเมด็บนเครื่องบรรจุยาเม็ด 
PVC 3 และการบรรจแุผงยาเมด็ในพืน้ที ่Secondary Packaging ร่วมมี
ประสทิธภิาพสงูขึน้กว่าเดมิ ดงัทีอ่ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
 อย่างไรกด็ ีผลการด าเนินงานวจิยัทีไ่ดข้า้งตน้ อา้งองิอยู่บนพืน้ฐาน
ของกระบวนการบรรจุยาเมด็ทีเ่น้นการใชแ้รงงานมนุษยเ์ป็นหลกั หากมี
การทดแทนแรงงานมนุษย์ด้วยเครื่องจกัรที่ทนัสมยัมากขึ้นหรอืมกีาร
ปรบัเปลีย่นรูปแบบการจา้งงานของผูป้ฏบิตังิาน ผลทีไ่ด ้(ทัง้ในมุมมอง
ของเวลาปิดงาน และตน้ทุนค่าล่วงเวลา) กอ็าจแตกต่างกนัออกไป 

Packing 

Machine

Construction 

Heuristics by SPT

Improvement Heuristics 

by Genetic Algorithm

% Difference 

of Makespan

ALU 1 194.75 194.75 0.00%

ALU 2 206.00 206.00 0.00%

ALU 3 217.00 217.00 0.00%
PVC 1 21.00 21.00 0.00%

PVC 2 184.75 184.75 0.00%

PVC 3 108.00 108.00 0.00%

Secondary 

Packaging
213.50 194.50 8.90%

Makespan (Hours)

Packing 

Machine

Construction Heuristics 

by SPT

Improvement Heuristics 

by Genetic Algorithm

% Difference of 

Overtime Cost

ALU 1 62,253.33 62,253.33 0.00%
ALU 2 68,478.67 68,478.67 0.00%
ALU 3 74,704.00 74,704.00 0.00%
PVC 1 0.00 0.00 N/A
PVC 2 84,255.50 84,255.50 0.00%
PVC 3 11,186.00 10,034.50 10.29%

Secondary

Packaging
248571.43 191,428.57 22.99%

Total 549,448.93 491,154.57 10.61%

Overtime Cost (Baht)
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5. สรปุผลและอภิปรายผล
การจดัตารางการบรรจุยาเมด็ในงานวจิยัฉบบันี้ เป็นหนึ่งในปัญหา

การจดัตารางการผลติที่มุ่งเน้นการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเวลาที่ใช้ในการบรรจุยาเม็ด ให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์กร และลูกค้าได้โดยมตี้นทุนที่ต ่าที่สุด อย่างไรก็ดี 
ปัญหาการจดัตารางการบรรจุยาเมด็นัน้กลบัมคีวามซับซ้อน ทัง้จาก
จ านวนรายการยา และเครื่องจักรที่มีความหลากหลาย ตลอดจน
ขอ้จ ากดัในการบรรจุต่างๆ ส่งผลท าใหก้ารค้นหาผลเฉลยดว้ยเทคนิค
การหาค่าทีเ่หมาะสมเป็นไปอย่างจ ากดั ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจงึไดท้ า
การพฒันาวธิเีมตาฮวิสตกิส์โดยอ้างองิจากขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมมา
ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการจดัตารางการบรรจุยาเมด็ของโรงงานผลติยา
กรณีศกึษา โดยมุ่งหวงัให้ตวัชี้วดัต่างๆ ที่ส าคญั อนัประกอบไปด้วย 
เวลาปิดงาน จ านวนงานล่าชา้ และตน้ทุนค่าล่วงเวลาทีด่ขี ึน้  

จากการทดลองโดยอาศยัขอ้มลูของโรงงานผูผ้ลติยากรณศีกึษาเป็น
เวลา 30 วัน หรือ 255 ชัว่โมงท างาน ผู้วิจ ัยพบว่า ข ัน้ตอนวิธีเชิง
พนัธุกรรมทีพ่ฒันาขึน้สามารถน าไปใชป้รบัปรุงแผนการบรรจุยาเมด็ให้
มปีระสทิธภิาพสูงขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อพจิารณาถึงต้นทุนค่า
ล่วงเวลาที่เกดิขึ้น เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรูปแบบการจ่ายงานอย่างง่าย 
โดยการประเมนิผลลพัธ์ทีไ่ดข้องขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมดว้ยเวลาปิด
งาน จ านวนงานล่าชา้ และตน้ทุนค่าล่วงเวลาทีล่ดลง 

นอกจากการปรบัปรุงด้านต้นทุนแล้ว ข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมที่
พฒันาขึ้นยงัส่งผลโดยอ้อมต่อคุณภาพชวีติของทัง้ผูว้างแผนงาน และ
ผูป้ฏบิตังิาน จากเดมิทีต่อ้งใชเ้วลาหลายชัว่โมงในการวางแผนการบรรจุ
ยาเมด็ และมาปฎบิตังิานในวนัหยุด กส็ามารถน าเวลาทีเ่สยีไปไปใชใ้น
กจิกรรมการผลติอื่นๆ หรอืน าไปใชใ้นชวีตินอกเหนือจากการท างาน ซึง่
จะเป็นผลทางออ้มทีด่ต่ีอสงัคมในภาพรวม 

ผูว้จิยัคาดหวงัว่า งานวจิยัฉบบันี้จะสามารถน าไปต่อยอดจากเดิม 
โดยอาจพจิารณาสรา้งเมตาฮวิรสิตกิสอ์ื่นๆ มาใชร้่วมในการพฒันาสรา้ง
แผนการบรรจุยาเมด็ หรอืปรบัปรุงตวัชี้วดัที่ส าคญัอื่นๆ เช่น การลด
เวลาสายสูงสุด หรือการเพิม่ความเท่าเทยีมของอรรถประโยชน์ของ
เครื่องจกัร วธิกีารทีน่ าเสนอนี้ยงัสามารถน าไปใชใ้นการประเมนิผลการ
ปรบัปรุงจากการปรบัเปลี่ยนรูปแบบกจิกรรมการบรรจุยาเมด็เดมิ ไป
เป็นรูปแบบอื่น เช่น การปรบัเปลีย่นลดขนาดของรุ่นการผลติลง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการตอบสนองต่ออุปสงค์ที่ดีข ึ้น หากแต่จะ
เพิม่ความซบัซอ้นของการวางแผนมากขึน้กว่าเดมิ  
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บทคดัย่อ 
  งานวจิยัฉบบันี้น าเสนอตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการจดัสรรเทีย่วบนิเขา้หลุมจอดอากาศยาน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลด

จ านวนเที่ยวบนิที่จะเขา้จอดที่หลุมจอดอากาศยานประเภทระยะไกลลงใหน้้อยที่สุด ตวัแบบดงักล่าวได้ถูกพฒันาขึน้โดยอ้างองิจากตวัแบบการจดั
เส้นทางการเดินรถ และแนวทางปฏิบตัขิองท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิซึ่งมขี้อจ ากดัต่างๆ ที่ส าคญั เช่น ระยะห่างของเที่ยวบิน หรอืของกิจกรรม
เทีย่วบนิทีต่่างกนัตอ้งสงูกว่า Buffer Time ทีก่ าหนดไว ้นอกจากนี้ผูว้จิยัยงัไดท้ าการก าหนดเงื่อนไขเพิม่เตมิส าหรบัการจดัสรรเทีย่วบนิตามกจิกรรม
ของเทีย่วบนิทีม่ ีGround Time สงู เพื่อเพิม่อรรถประโยชน์ของหลุมจอดประชดิทีม่อียู่อย่างจ ากดั ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบตวัแบบดงักล่าวผ่านปัญหา
จ าลอง 3 ชุด (ชุดละ 3 ปัญหา) ซึ่งในแต่ละชุดปัญหาจะมจี านวนเที่ยวบนิ และจ านวนหลุมจอดที่แตกต่างกนั ผูว้จิยัพบว่า ตวัแบบดงักล่าวสามารถ
แก้ปัญหาจ าลองทัง้ 9 ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรก็ดี จ านวนของเที่ยวบินที่ถูกจดัสรรเขา้หลุมจอดอากาศยานระยะไกลมคี่าเพิม่สูงขึน้อย่าง
รวดเรว็ เมื่อจ านวนเทีย่วบนิเพิม่สงูขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการนับการเขา้จอดของกจิกรรมย่อยในสมการวตัถุประสงคด์ว้ย นอกจากนี้ เวลา
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาก็เพิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผลท าใหก้ารแก้ไขปัญหาที่มขีนาดใหญ่อาจเป็นไปอย่างจ ากดั จึงอาจจ าเป็นต้องพฒันาฮวิรสิตกิส์ 
หรอืเมตาฮวิรสิตกิสข์ึน้เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวในอนาคต 

ค าส าคญั:  ปัญหาการจดัการสรรเทีย่วบนิเขา้หลุมจอดอากาศยาน, ปัญหาการจดัเสน้ทางการเดนิรถ, ปัญหาการจดัตาราง 

Abstract 
This research proposes a mathematical formulation model for the so-called Airport Gate Assignment Problem (AGAP), whose 

objective is to minimize the total number of flights assigned to remote gates. This model is formulated based on the model of renowned 
Vehicle Routing Problem, under the operational procedure imposed by the Suvarnabhumi Airport, i.e. the duration between flights, or 
activities, must be at least predefined buffer times, which may vary depending on flight and activity types. In order to enhance the utilization 
of limited contact gates, we have also introduced additional constraints for the allocation of flights according to their ground times and 
activities. The model has been tested based on three different settings (each with three instances) with different numbers of flights and 
gates. We find that the model could successfully solve all nine hypothetical instances with a gap of zero. Nonetheless, the number of 
flights assigned to remote gates increases dramatically, along with the computational time, as we increase the problem sizes. As such, 
the model might be incapable of solving practical problems with hundreds of flights and gates requiring a development of heuristics and 
metaheuristics that practically solve such problems in the future.    

Keywords:  Airport Gate Assignment Problem, Vehicle Routing Problem, Scheduling Problem 
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1. บทน า
     การเดินทางโดยอากาศยาน ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่
เป็นที่นิยมส าหรับการเดินทางระยะไกลเมื่อเทียบกับรูปแบบการ
เดนิทางประเภทอื่น เนื่องจากใช้เวลาในการเดนิทางที่ส ัน้กว่า อกีทัง้ยงั
มผีูใ้หบ้รกิารทีห่ลากหลาย ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเตบิโตของอุตสาหกรรม
การบินทัว่โลกก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
หรอืที่รูจ้กักนัในชื่อ SARS-CoV-2 ณ เมอืงอู่ฮัน่ เมอืงหลวงของมณฑล
หเูป่ย ์สาธารณรฐัประชาชนจนี ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 

ส าหรบัประเทศไทย การเดินทางโดยอากาศยานมีแนวโน้มการ
เจรญิเตบิโตทีด่อีย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี ค.ศ. 2015 ถงึ 2019 โดยมจี านวน
เที่ยวบินรวมที่เข้ามาใช้บรกิารสนามบินภายในประเทศเพิม่ขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 5.3 ต่อปี [5] อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการระบาดของโรค 
COVID-19 ในช่ ว งปลายปี  ค .ศ .  2019 ที่ ผ่ านมา ก็ ส่ งผลท า ให้
อุตสาหกรรมการบินในหลายๆ ประเทศทัว่โลก (รวมถึงประเทศไทย) 
ได้รบัผลกระทบอย่างหนัก ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการประกาศระงบั
เที่ยวบนิขาเขา้ที่มาจากต่างประเทศเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิด
การแพร่กระจายของเชื้อ SARS-CoV-2 เที่ยวบินระหว่างประเทศ
จ านวนมากถูกยกเลิก หรอืถูกเลื่อนไปอย่างไม่มกี าหนด ส่งผลท าให้
จ านวนเที่ยวบนิรวมในสนามบนิต่างๆ ทัว่โลก ลดลงอย่างมาก โดยใน
ประเทศไทย จ านวนเที่ยวบนิที่เข้ามาใช้บรกิารสนามบนิรวมในปี ค.ศ 
2020 ได้ลดลงจาก 893,522 เที่ยวบินในปี ค.ศ 2019 เหลือเพียง 
498,374 เที่ยวบนิ หรอืคดิเป็นการลดลงกว่า 44.22% ภายในช่วงเวลา 
1 ปีเท่านัน้ [6]   
     อย่างไรก็ดี จากการคาดการณ์ของส านักงานการบินพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (กพท.) อุตสาหกรรมการบนิจะเริม่กลบัมาฟ้ืนตวัภายหลงั
การสิ้นสุดการระบาดของโรค COVID-19 โดยจ านวนเที่ยวบินใน
สนามบินต่างๆ จะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น และอาจเพิ่มสูงกว่าจ านวน
เทีย่วบนิในช่วงปี ค.ศ. 2019 ทีผ่่านมา  

จากเหตุการณ์ขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า อุตสาหกรรมการบนิ ถอืเป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมที่มคีวามเปราะบาง หากแต่มคีวามจ าเป็นต้องใช้เ งิน
ลงทุนสูง ทัง้ในส่วนของอากาศยานและท่าอากาศยาน การใช้งาน
ทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งที่
ส าคญั โดยงานวจิยัฉบบันี้จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์ของหลุมจอด
อากาศยานในท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดั และ
ถอืเป็นหนึ่งในขอ้จ ากดัความสามารถในการรองรบัจ านวนเที่ยวบนิของ
ท่าอากาศยานทีส่ าคญัประการหนึ่ง  

ปัญหาดงักล่าวมกัถูกกล่าวถงึในวรรณกรรม ภายใตช้ื่อ “ปัญหาการ
จัดสรรเที่ยวบินเข้าหลุมจอดอากาศยาน (Airport Gate Assignment 
Problem : AGAP) โดยในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้ว ิจัยได้ท าการพฒันาตัว
แบบทางคณิตศาสตร์ของปัญหาดงักล่าวขึน้ใหม่ ซึ่งมวีตัถุประสงค์ คอื
เพื่อจัดสรรกิจกรรมของเที่ยวบินเข้าหลุมจอดอากาศยานประเภท
ระยะไกลน้อยทีสุ่ด โดยสะทอ้นคุณลกัษณะที่ส าคญัของการจดัสรรทีม่กั
ถูกละเลยในวรรณกรรม เช่น ขนาดของหลุมจอดที่เหมาะสมกบัขนาด

ของอากาศยาน ตลอดจนกิจกรรม และระยะเวลาของเที่ยวบินที่
แตกต่างกนัออกไปตามประเภทของเทีย่วบนิ 
2. การทบทวนวรรณกรรม
     จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหา AGAP [1-4] ตวั
แบบทางคณิตศาสตรข์องปัญหา AGAP ส่วนใหญ่ มกัมโีครงสรา้งอย่าง
ง่าย ดงัแสดงไวด้งันี้  

• เซตและพารามเิตอร ์(Sets and Parameters)
F     เซตของเทีย่วบนิ
G      เซตของหลุมจอดอากาศยานประเภทประชดิอาคาร

0G    เซตของหลุมจอดอากาศยานประเภทระยะไกล
ai      เวลาขาเขา้ของเทีย่วบนิ i
di     เวลาขาออกของเทีย่วบนิ i

• ตวัแปรตดัสนิใจ (Decision variable)

 0,1Xik   โดย 1Xik =  ถ้าเที่ยวบนิ i ถูกจดัสรรให้

เข้าหลุมจอดอากาศยาน k  และมีค่าเท่ากับ 0  ในกรณี
อื่นๆ

• สมการวตัถุประสงค ์(Objective Function)

0

Minimize Xik
i F k G
 
 

 (1) 

• ขอ้จ ากดัของตวัแบบ

1,

0

X i Fik
k G G

=  


  (2) 

( )( ) 0, , : , 0X X d a d a i j F i j k G Gik jk j i i j− −         (3) 

 0,1 , , 0X i F k G Gik      (4) 

     สมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ที่ (1) มุ่งเน้นให้การ
จัดสรรเที่ยวบินเข้าหลุมจอดอากาศยานประเภทระยะไกลน้อยที่สุด 
ในขณะทีส่มการเงื่อนไขที ่(2) ก าหนดใหทุ้กเทีย่วบนิสามารถถูกจดัสรร
ไปยังหลุมจอดอากาศยานได้เพียง 1 หลุมจอดเท่านัน้ โดยเราไม่
สามารถจดัสรรเที่ยวบนิที่มเีวลาคาบเกี่ยวกนั เขา้หลุมจอดอากาศยาน
เดยีวกนัได้โดยอสมการเงื่อนไขที ่(3) ส่วนขอ้จ ากดัที่ (4) เป็นขอ้จ ากดั
ขอบเขตของตวัแปรตดัสนิใจ Xik  

ถงึแมว้่าตวัแบบขา้งตน้จะง่ายต่อการเขา้ใจ ตวัแบบดงักล่าวกลบัไม่
สะท้อนคุณลกัษณะที่ส าคญัของการจดัสรรหลุมจอด ตลอดจนกจิกรรม
ย่อยของเทีย่วบนิ ตวัอย่างเช่น เทีย่วบนิขาเขา้ และเทีย่วบนิขาออกของ
อากาศยานล าหนึ่งๆ ไม่จ าเป็นตอ้งถูกจดัสรรใหอ้ยู่บนหลุมจอดเดยีวกนั 
หากระยะเวลาระหว่างเที่ยวบนิทัง้สองยาวนานเกนิกว่าค่าที่ท่าอากาศ
ยานก าหนดไว้ (ส าหรบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิได้มกีารก าหนดให้
เที่ยวบินใดๆ สามารถเข้าจอดที่หลุมจอดอากาศยานประเภทประชิด
อาคาร (Contact Gate Aircraft Stand) ไดไ้ม่เกนิ 4 ชัว่โมง) นอกจากนี้
ตวัแบบทางคณิตศาสตรข์า้งตน้ยงัไม่มกีารก าหนดเรื่องขนาดของ 
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อากาศยานที่ไม่สามารถเขา้จอดที่หลุมจอดอากาศยานบางหลุมจอดได้ 
(อากาศยานขนาดใหญ่ไม่สามารถเขา้หลุมจอดที่มขีนาดเลก็ หรอืหลุม
จอดทีม่ตี าแหน่งทีเ่ขา้ถงึไดย้าก)  
     ด้วยเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจงึได้ท าการพฒันาตวัแบบทางคณิตศาสตร์
ของปัญหา AGAP ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง และครอบคลุมต่อสภาพ
ความเป็นจรงิของการจัดสรรหลุมจอดอากาศยานมากยิง่ขึ้น โดยตวั
แบบที่ทางผูว้จิยัสรา้งขึน้จะอ้างองิอยู่บนแนวทางปฏิบตัขิองท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมเิพยีงเท่านัน้ 

3. Problem Description
3.1 ภาพรวมการจดัสรรหลุดจอดภายในท่าอากาศยาน 

โดยปกตแิลว้การจดัสรรเทีย่วบนิเขา้สู่หลุมจอดอากาศยานส่วนใหญ่ 
มักขึ้นอยู่กับประเภทของเที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินภายในประเทศ 
เที่ยวบนิระหว่างประเทศ หรอืเที่ยวบนิที่มกีารเปลี่ยนประเภทระหว่าง
ขาเขา้-ขาออก จ านวนของหลุมจอด (ทัง้หลุมจอดอากาศยานประเภท
ประชิดอาคาร และหลุมจอดอากาศยานประเภทระยะไกล) ขนาดของ
หลุมจอดที่สามารถรองรับอากาศยานได้ ตลอดจนระยะเวลาขัน้ต ่า
ระหว่างเที่ยวบิน หรือ Buffer Time ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปตาม
นโยบายของสนามบิน (ส าหรบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ก าหนด 
Minimum buffer time ไวท้ี่ 30 นาท ีระหว่างสองเที่ยวบนิที่เข้าต่อกนั) 
ส าหรบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมแีนวนโยบายในการจดัสรรเที่ยวบิน
เขา้หลุมจอดอากาศยาน ดงันี้ 

• เที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนประเภทระหว่างขาเข้า -ขาออก
(Switching Flight) จะถูกจดัสรรใหเ้ขา้จอดทีห่ลุมจอดอากาศ
ยานประเภทระยะไกลเท่านัน้

• ส าหรบัเที่ยวบนิภายประเทศ และเที่ยวบนิระหว่างประเทศ
ที่ม ีGround time ไม่เกิน 4 ชัว่โมง สามารถเข้าจอดที่หลุม
จอดอากาศยานประเภทประชดิอาคารได้ แต่หากเที่ยวบนิ
ดงักล่าวม ีGround time เกนิ 4 ชัว่โมง อากาศยานทีจ่อด ณ
หลุมจอดประชิดอาคารจะถูกลากจูงไปจอดพกัที่หลุมจอด
อากาศยานประเภทระยะไกลเสมอ (ท าการเปลี่ยนหลุมจอด
จากหลุมจอดอากาศยานประเภทประชิดอาคาร เป็นหลุม
จอดอากาศยานประเภทระยะไกล) เพื่อลดการจอดค้างที่
หลุมจอดอากาศยานประชดิอาคาร

โดยในงานวจิยัฉบบันี้ ผูว้จิยัไดม้กีารก าหนดเงื่อนไขเพิม่เตมิ ดงันี้ 
• ส าหรบัเที่ยวบินที่มี Ground Time เกินกว่า 4 ชัว่โมง ท่า

อากาศยานสุวรรณภูม ิไดก้ าหนดแบ่งระยะเวลาของกจิกรรม
ออกเป็นกิจกรรมขาเข้า 60 นาที กิจกรรมขาออก 75 นาที
ส่วนระยะเวลาที่เหลอืจะถูกจดัสรรในส่วนกจิกรรมการจอด
รอ

• เที่ยวบินที่ม ีGround Time สูง จะถูกแบ่งออกเป็นกิจกรรม
ย่อย [8] 3 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมขาเขา้ (Arrival) กจิกรรม
จอดรอ (Parking) และกิจกรรมขาออก (Departure) ส่วน
เที่ยวบินใดๆ ที่มี Ground Time ต ่า จะไม่มีการแบ่งย่อย
กิจกรรมเพื่อลดการโยกย้ายอากาศยานระหว่างหลุมจอด
อากาศยาน และจะถูกก าหนดใหเ้ป็น กจิกรรมปกต ิ(Normal)
ในท านองเดยีวกนั เที่ยวบนิที่มีการเปลี่ยนประเภทระหว่าง
ขาเข้า-ขาออก (Switching Flight) จะไม่มีการแบ่งย่อย
กิจกรรมเนื่องจากเที่ยวบินประเภทนี้ จะถูกบงัคบัให้จอดที่
หลุมจอดอากาศยานประเภทระยะไกลเท่านัน้ และจะถูก
ก าหนดใหเ้ป็น กจิกรรมการเปลีย่น (Switching)

• ส าหรบัเที่ยวบนิที่เป็นกจิกรรมขาเขา้ หรือกจิกรรมขาออกที่
ถูกจัดสรรเข้าจอดที่หลุมจอดระยะไกล ท่าอากาศยาน
จ าเป็นต้องจดัสรรรถบสัเพื่อรบัส่งผูโ้ดยสารระหว่างอากาศ
ยาน กบัท่าอากาศยานผ่านจุดรบัส่ง ที่เรยีกว่า Point โดยจะ
มีทัง้สิ้น 3 Point คือ Point 1 เป็นจุดปล่อยรถบัสเพื่อส่ง
ผูโ้ดยสารขาออก Point ที่ 2 เป็นจุดที่รถบสัจะเดนิทางไปส่ง
ผูโ้ดยสารขาเขา้ของเทีย่วบนิภายในประเทศ และ Point ที ่3
เป็นจุดที่รถบสัจะเดนิทางไปส่งผูโ้ดยสารขาเขา้ของเทีย่วบนิ
ระหว่างประเทศ

3.2 ตวัแบบทางคณิตศาสตร ์
ตวัแบบทางคณิตศาสตรข์องปัญหา AGAP ทีถู่กสรา้งขึน้ในงานวจิยั

ฉบับนี้  เ ป็นตัวแบบชนิด  Integer Linear  Programing ( ILP) ซึ่ งมี
โครงสร้างคล้ายปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ (Vehicle Routing 
Problem) [9] ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
3.2.1 เซตและพารามิเตอร ์(Sets and Parameters) 

• Seq  เซตจ านวนเที่ยวบินมากสุด ที่คาดว่าจะจอดในหลุม
จอดอากาศยานของท่าอากาศยาน

• intpo เซตจุดออกรถบสั และจุดส่งผู้โดยสารภายใน หรอื
ระหว่างประเทศ

• AAC  เซตประเภทกิจกรรมของเที่ยวบิน โดยที่รวมจุด
สมมต ิ(Depot)

• AAC เซตประเภทกิจกรรมของเที่ยวบิน โดยที่ไม่รวมจุด
สมมต ิ(Depot)

• AF เซตจ านวนเทีย่วบนิ โดยทีร่วมจุดสมมต ิ(Depot)

• AF  เซตจ านวนเทีย่วบนิ โดยทีไ่ม่รวมจุดสมมต ิ(Depot)

• AG  เซตของหลุมจอดอากาศยานทัง้หมด
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• GCRD  เซตของหลุมจอดอากาศยานประเภทประชิด
อาคาร และหลุมจอดอากาศยานประเภทระยะไกลทีเ่ที่ยวบนิ
ภายในประเทศสามารถเขา้จอดได้

• GCRI   เซตของหลุมจอดอากาศยานประเภทประชิด
อาคาร และหลุมจอดอากาศยานประเภทระยะไกลทีเ่ที่ยวบนิ
ระหว่างประเทศสามารถเขา้จอดได้

• 3G  เซตของหลุมจอดอากาศยานประเภทระยะไกลที่
สามารถจอดไดท้ัง้เทีย่วบนิภายใน หรอืระหว่างประเทศ 

• GR เซตของหลุมจอดอากาศยานประเภทระยะไกลทัง้หมด

• 1ADN  เซตของกิจกรรมประเภท Arrival และ Departure
ตลอดจนเที่ยวบินที่มี Ground Time ระยะสัน้ (Normal) ที่
ของเทีย่วบนิภายในประเทศ  

• 2ADN  เซตของกจิกรรมประเภท Arrival และ Departure
ตลอดจนเทีย่วบนิทีม่ ีGround Time ระยะสัน้ (Normal) ของ
เทีย่วบนิระหว่างประเทศ 

• PS เซตของกิจกรรมประเภท Parking ของเที่ยวบิน
ภายในประเทศ และเที่ยวบินประเภท Switching ของ
เทีย่วบนิทัง้ภายใน และระหว่างประเทศ

• 2P เซตของกจิกรรมประเภท Parking ของเทีย่วบนิระหว่าง
ประเทศ 

• M ค่าจ านวนมาก

• buffer  เวลาขัน้ต ่าระหว่างเทีย่วบนิตามทีส่นามบนิก าหนด

• sizeflightij   ขนาดเครื่ องบินของกิจกกรม i  ของ

เทีย่วบนิ j

• sizegatek ขนาดของหลุมจอดอากาศยานล าดบัที่ k

• atimeij  เวลาเขา้ของกจิกกรม i  ของเทีย่วบนิ j

• dtimeij  เวลาออกของกจิกกรม i  ของเทีย่วบนิ j

3.2.2 ตวัแปรตดัสินใจ (Decision variable) 

•  0,1kXij   โดย kXij มีค่าเป็น 1 ถ้ากิจกรรม i  ของ

เที่ยวบนิ j  ถูกจดัสรรเขา้หลุมจอดอากาศยาน k  และเป็น 
0 ในกรณีอื่นๆ 

•  0,1kY
ijul

  โดย kY
ijul

มีค่าเป็น 1 ถ้ากิจกรรม i  ของ

เที่ยวบิน j  ถูกจัดสรรให้อยู่ก่อนหน้า กิจกรรม u  ของ
เที่ยวบนิ l  บนหลุมจอดอากาศยาน k  และเป็น 0 ในกรณี
อื่นๆ 

• krij  คือ  ตัว แปรนั บล า ดับ (Counter variable) ส าห รับ

กิจกรรม i  ของเที่ยวบิน j  ที่ถูกจัดสรรเข้าหลุมจอด
อากาศยาน k  

3.2.3 ตวัแบบทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) 
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     จากตัวแบบทางคณิตศาสตร์ข้างต้น สมการที่ (5) เป็นสมการ
วตัถุประสงค์(Objective Function) ของปัญหา AGAP ที่มุ่งเน้นการลด
ใช้หลุมจอดอากาศยานประเภทระยะไกล โดยข้อจ ากัดที่ (6)-(9) 
ก าหนดให้กจิกรรม i  ของเที่ยวบนิ j  อยู่ก่อนหน้ากจิกรรม u  ของ
เที่ยวบนิ l  ได้เพยีง 1 ครัง้ ในท านองเดยีวกนั สมการเงื่อนไขที่ (10)-
(13) ก าหนดให้กิจกรรม u  ของเที่ยวบิน l  สามารถถูกจดัสรรอยู่ต่อ
จากกจิกรรม i  ของเทีย่วบนิ j  ไดเ้พยีง 1 ครัง้  

สมการเงื่อนไขที่ (14) เป็นสมการควบคุมการไหลของตัวแปร 
(Flow balance) โดยมอีสมการเงื่อนไขที่ (15) ช่วยก าหนดใหห้ลุมจอด
อากาศยาน k  สามารถรองรบักจิกรรม u  ของเที่ยวบนิ l  ที่ออกจาก 
Depot ได้เพยีง 1 ครัง้ ในท านองเดยีวกนั อสมการเงื่อนไขที่ (16) ช่วย
ก าหนดให้หลุมจอดอากาศยาน k  สามารถรองรบักิจกรรม i  ของ
เที่ยวบนิ j  ที่เขา้ Depot ได้เพยีง 1 ครัง้ นอกจากนี้ สมการเงื่อนไขที่ 
(17) ช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กดิการวนซ ้าทีต่ าแหน่งใดๆ (Self-Loop)  

การเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตัดสนิใจ X  และตวัแปร
ตัดสินใจ Y  เป็นไปตามสมการเงื่อนไขที่ (18)-(19) โดยมีอสมการ
เงื่อนไขที่ (20)-(21) ช่วยก าจดัการวนซ ้าย่อย ซึ่งเทยีบได้กบั Sub-tour 
elimination constraints ในปัญหาการจดัเส้นทางการเดินรถ (Vehicle 
Routing Problem)  

อสมการเงื่อนไขที่ (22) ก าหนดให้ช่วงเวลาระหว่าง Depot กับ
กจิกรรม u  ของเที่ยวบนิ l  ที่ต่อจาก Depot บนหลุมจอดอากาศยาน
เดียวกันต้องมีค่ามากว่า หรือเท่ากับ buffer time ในขณะที่อสมการ
เงื่อนไขที่ (23) ก าหนดให้ช่วงเวลาระหว่างเที่ยวบินเดียวกันในช่วง
กิจกรรมที่ 1 และ 2 กบั กิจกรรมที่ 2 และ 3 บนหลุมจอดอากาศยาน

เดยีวกนัตอ้งมคี่ามากว่าหรอืเท่ากบั buffer time ส่วนอสมการเงื่อนไขที่ 
(24) ก าหนดใหช้่วงเวลาระหว่างเทีย่วบนิที่ถูกจดัสรรต่อกนับนหลุมจอด
อากาศยานเดยีวกนัตอ้งมากกว่าหรอืเท่ากบั buffer time  

ส่วนอสมการเงื่อนไขที ่(25) ช่วยก าหนดขอบเขตขนาดอากาศยาน
ใหพ้อเหมาะกบัขนาดของหลุมจอดอากาศยาน  

4. ผลการด าเนินการ
4.1 ชุดข้อมูล และผลการทดลอง 
     ขอ้มูลที่ใช้ในการทดสอบตวัแบบทางคณิตศาสตร์ที่พฒันาขึน้ เป็น
ส่วนหนึ่งของชุดขอ้มูลจรงิที่ได้จากท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยผูว้จิยั
ได้แบ่งชุดข้อมูลดังกล่าวออกเป็นชุดข้อมูลขนาด 10, 30, และ 50 
เที่ยวบิน อย่างละ 3 ชุดข้อมูล เพื่อพิจารณาความสามารถในการหา
ค าตอบของโปรแกรม CPLEX โดยขอ้มูลแต่ละขนาดที่ถูกออกแบบขึน้
จะมีจ านวนหลุมจอดอากาศยานที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ชุด
ข้อมูลขนาด 10 เที่ยวบิน จะมหีลุมจอดอากาศยานเพยีง 8 หลุมจอด 
(ประชิด 2 หลุม ระยะไกล 6 หลุม) ในขณะที่เมื่อจ านวนเที่ยวบินเพิม่
สูงขึ้น จ านวนหลุมจอดอากาศยานก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 10 หลุมจอด 
(ประชดิ 4 หลุม ระยะไกล 6 หลุม) และ 14 หลุมจอด (ประชดิ 4 หลุม 
ระยะไกล 10 หลุม) ในปัญหาขนาด 30 และ 50 เทีย่วบนิ ตามล าดบั  

ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม CPLEX ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว บน
คอมพวิเตอร ์AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 3.59 GHz และ 
RAM 16 GB โดยผลการทดลองบนปัญหาจ าลองทัง้ 9 สามารถสรุปได้
ดงัตารางที่ 1-3 ส่วนตวัอย่างการจดัสรรกจิกรรมของเที่ยวบนิเข้าหลุม
จอดอากาศยานของชุดข้อมูลที่ 1 สามารถแสดงได้ด้วย Gantt Chart 
ดงัแสดงในรปูที ่1 

ตารางที ่1 ผลทดสอบของปัญหาขนาด 10 เทีย่วบนิ 8 หลุมจอด 
ชุด

ขอ้มลู 
จ านวน
เทีย่วบนิ 

ค าตอบทีด่ทีีสุ่ด (จ านวน
กจิกรรมของเทีย่วบนิ) 

เวลา
(วนิาท)ี 

1 10 2 2.84 
2 10 2 2.88 
3 10 2 2.88 

ตารางที ่2 ผลทดสอบของปัญหาขนาด 30 เทีย่วบนิ 10 หลุมจอด 
ชุด

ขอ้มลู 
จ านวน
เทีย่วบนิ 

ค าตอบทีด่ทีีสุ่ด (จ านวน
กจิกรรมของเทีย่วบนิ) 

เวลา
(วนิาท)ี 

4 30 4 41.47 
5 30 1 41.27 
6 30 2 42.03 
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ตารางที ่3 ผลทดสอบของปัญหาขนาด 50 เทีย่วบนิ 14 หลุมจอด 
ชุด

ขอ้มลู 
จ านวน
เทีย่วบนิ 

ค าตอบทีด่ทีีสุ่ด (จ านวน
กจิกรรมของเทีย่วบนิ) 

เวลา
(วนิาท)ี 

7 50 15 158.29 
8 50 13 185.18 
9 50 12 292.95 

4.2 อภิปรายผลการทดลอง 
จากการทดลองแก้ปัญหา AGAP ด้วยจ านวนเที่ยวบิน และหลุม

จอดที่แตกต่างกนั ผู้วจิยัพบว่า ปัญหาขนาด 10 เที่ยวบิน และปัญหา
ขนาด 30 เที่ยวบินนัน้ มีจ านวนเที่ยวบินที่ถูกจัดสรรเข้าหลุมจอด
อากาศยานประเภทระยะไกลเพยีง 1 – 4 เที่ยวบนิ แต่ในปัญหาขนาด 
50 เที่ยวบินกลับมีจ านวนเที่ยวบินเข้าจอดที่หลุมจอดอากาศยาน
ระยะไกลสูงถึง 15 เที่ยวบิน ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการนับรวม
การเข้าจอดของอากาศยานด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันในสมการ
วตัถุประสงค ์หากแต่มจี านวนหลุมจอดแบบประชดิเท่ากบัปัญหาขนาด 
30 เทีย่วบนิ  

อย่างไรก็ตาม แบบจ าลองดงักล่าวสามารถหาค าตอบที่เหมาะสม
ที่สุดได้ในทุกชุดปัญหา (%Gap มีค่าเท่ากับ 0) โดยหากเพิ่มจ านวน
เทีย่วบนิมากขึน้ เวลาทีใ่ชใ้นการค านวณกจ็ะเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย โดย
แนวโน้มเวลาที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบฟังก์ชันเอกโปแนน
เชยีล ซึง่อาจไม่เหมาะสมส าหรบัการน าไปใช้งานจรงิ เนื่องจากในแต่ละ
วนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมจิ าเป็นตอ้งรองรบัเทีย่วบนิว่า 550 เทีย่วบนิ 
ด้วยหลุมจอดจ านวนมากถึง 120 หลุม การพัฒนาฮิวริสติกส์หรือ 
เมตาฮวิรสิตกิส์เพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว ภายในเวลาจ ากดั จงึนับเป็น
หนึ่งในแนวทางทีน่่าสนใจส าหรบัการศกึษาปัญหา AGAP ในอนาคต 

รปูที ่1 การจดัสรรเทีย่วบนิเขา้หลุมจอดอากาศยานของชุดขอ้มลูที ่1 

5. สรปุผลการวิจยั
     หลุมจอดอากาศยานถอืเป็นหนึ่งในทรพัยากรทีส่ าคญัของท่าอากาศ
ยาน ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการรองรบัเที่ยวบนิของสนามบิน 
โดยในงานวจิยัฉบบันี้ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาสรา้งตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อ
จดัสรรเที่ยวบนิใหส้ามารถเขา้จอดที่หลุมจอดอากาศยานโดยมจี านวน
เที่ยวบนิที่ถูกจดัสรรเขา้ที่หลุมจอดระยะไกลน้อยสุด ทัง้นี้ ตวัแบบทาง

คณิตศาสตร์ดงักล่าวได้ถูกพฒันาขึน้โดยอ้างองิจากแนวปฏิบตัขิองท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

ผูว้จิยัได้ทดสอบแบบจ าลองดงักล่าวผ่านปัญหาตวัอย่างที่มจี านวน
เที่ยวบิน และหลุมจอดที่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยพบว่า แบบจ าลอง
ดงักล่าวสามารถแก้ไขปัญหาขนาด 10 30 และ 50 เที่ยวบนิได้อย่างมี
ประสทิธภิาพโดยใช้เวลาไม่มากนัก อย่างไรก็ด ีผูว้จิยัคาดว่า เมื่อเพิม่
ขนาดของปัญหา (จ านวนอากาศยาน และหลุมจอดอากาศยาน) ให้
เทยีบเคยีงกบัปัญหาจรงิในท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเราอาจจ าเป็นต้อง
พฒันาฮวิรสิตกิสห์รอืเมตาฮวิรสิตกิส ์เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยอาจ
จ าเป็นต้องเพิม่ตวัชี้วดัอื่นๆ ที่ส าคญั เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
จดัสรรจ านวนกจิกรรมของเทีย่วบนิเขา้หลุมจอดอากาศยาน ซึ่งนับเป็น
หนึ่งในแนวทางการด าเนินงานวจิยัทีน่่าสนใจในอนาคตต่อไป 
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บทคดัยอ่ 

งานวจิยันมีวีตัถปุระสงคเ์พอืศกึษาเทคนิคการพยากรณ์ทเีหมาะสมกบัสนิคา้ และลกูคา้แต่ละประเภท รวมถงึศกึษาปัจจยัทสี่งผลกระทบ

ต่อยอดขายในแต่ละสนิคา้ และลกูคา้แต่ละประเภท ทาํใหเ้ขา้ใจปัจจยัทมีผีลกระทบต่อยอดขาย และสามารถปรบักลยุทธ์การขายให้เหมาะสม ส่งผล

ใหย้อดขายเป็นไปไดต้ามทตีงัไว ้โดยใชค่้าเฉลยีความผดิพลาดสมับูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) เป็นตวัชวีดั พยากรณ์ออกมา

ใน  รปูแบบ ตามชนดิของสนิคา้ในกลุม่ราคาประหยดั มสีนิคา้อยู ่  ชนิด เลอืกพยากรณ์ค่าเพยีง  ชนิดเนอืงจากมปีรมิาณยอดขาย  เปอรเ์ซน็ต์

ของยอดขายกลุ่มสนิคา้ราคาประหยดั และประเภทของลกูคา้ มลีกูคา้แบบซอืตรง และซอืผา่นตวัแทนจําหน่าย โดยลกูคา้ทซีอืตรงคอืผูผ้ลติเครอืงจกัร 

และผู้ผลติระบบตู้  ตัวแทนจําหน่ายมทีงัหมด  ประเภทคอื ตวัแทนทวัไปดูแลลูกค้าประเภทร้านค้า และผูผ้ลติตู้, ตวัแทนเฉพาะทางดูแลลูกค้า

ประเภทผูผ้ลติเครอืงจกัรและโรงงาน และตวัแทนทางอุตสาหกรรมดูแลลูกคา้ประเภทผูผ้ลติเครอืงจกัรและโรงงาน เนืองจากประเภทของลูกคา้ทแีต่

ละตวัแทนดูแลแตกต่างกนั ทําใหก้ารพยากรณ์ยอดขาย และปัจจยัทมีผีลกระทบของแต่ละตวัแทนแตกต่างกนั  โดยมกีารเกบ็ขอ้มูลยอดขายในอดีต

ตงัแต่ปี -  มาทดสอบหาวธิกีารพยากรณ์ทเีหมาะสม  วดัผลความแม่นยําจากค่า Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

คาํสาํคญั:  การพยากรณ์ยอดขาย , เทคนิคการพยาการณ์ 

Abstract 

This research focused on study forecasting technique suitable for the product and each customer type including study 

concerned factors related with sale volume then adjusting sale strategy to increase sale volume up to company target by use parameter 

Mean Absolute Percentage Error or MAPE to be Key point indicator. In economical-price product have 9 type of product, this research 

selected 4 type of product to study due to total sale volume covered 96 percent of total economical-price product sale volume and customer 

type have direct customers, buy through dealers, The direct customers are the machine manufacturers and also panel builder 

manufacturers, There are 3 types of dealers: general dealer taking care of shop customers and panel builder manufacturers, specialized 

dealer taking care of customers, machine manufacturers and factories due to different of customer type effected to sale forecasting 

technique contain different concerned factors in each customer by keeping historical sales data from the year 2558-2562 to applied the 

best forecasting technique that measure the accuracy from Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

Keywords:  Sales forecasting, Forecasting technique 
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1. บทนํา
บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทผลิต และจัดจํ าหน่ายอุปกรณ์

อุตสาหกรรมประเภทอุปกรณ์ในการสรา้งระบบตู้, ผูผ้ลติเครอืงจกัร และ

ผูท้าํระบบ สนิคา้แต่ละกลุ่มสามารถแบ่งออกเป็น  ประเภท คอื  สนิคา้

ราคาปกต ิ และสนิคา้ราคาประหยดั  โดยสนิค้าราคาปกตเิป็นสนิค้าทมีี

คุณภาพสูงได้รบัการรบัรองด้วยมาตรฐานนานาชาต ิ  มีฟังก์ชนัการ

ทาํงานให้เลอืกอย่างหลากหลาย  ต้องการผูเ้ชยีวชาญในการตงัค่าและ

ใชร้ะบบ มคีวามแขง็แรงทนทาน และสว่นใหญ่ผลติจากประเทศในทวปี

ยุโรป  ในขณะทสีนิค้าราคาประหยดั เป็นสนิค้าทคีุณภาพดีปานกลาง

แต่มีราคาถูกกว่าสนิค้าราคาปกติ  คุม้ค่าต่อการใช้งาน ซงึทางบรษิัท

กรณีศกึษาได้ทําการเปลียนฐานการผลติจากยุโรปมาทีเอเชียเพือลด

ตน้ทนุแรงงานในการผลิต แต่ยงัคงคุณภาพและมาตรฐานไว,้ ฟังก์ชนั

การทํางานเพียงพอต่อการใช้งานทวัไป สามารถหาซือได้ง่าย และ

สะดวกต่อการจดัหาไวใ้ชง้าน  

 ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษาสนิคา้ประเภทราคาประหยดัเนืองจากมสีนิคา้ที

ตอบโจทย์ความต้องการเบอืงต้นในการเรมิเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม .  

ประกอบไปดว้ยสนิคา้ย่อย  กลุม่  ดงัน ี

1) หน้าจอทชัสกรนี (Human Machine Interface, HMI)

2) อปุกรณ์ควบคมุการเคลอืนไหวของมอเตอร ์(Motion control)

3) โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic

Control, PLC)

4) อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive,

VSD)

5) อุปกรณ์ควบคุม และส่งสัญญาณแบบพืนฐาน (Control and

Signaling)

6) อปุกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Power supply)

งานวจิยัเล่มนีทําการศกึษาเกยีวกบัการพฒันาการพยากรณ์สนิค้า

อุตสากรรม  กลุ่มราคาประหยดั  โดยทผีา่นมามีการพยากรณ์โดยการ

ใช้วิธีการพยากรณ์อย่างง่ายตามฤดูกาล (Naïve seasonal forecast) 

แลว้นําคา่การพยากรณ์สง่ไปยงัโรงงานผลติทตี่างประเทศททีําการผลติ

สนิคา้แต่ละประเภท  โดยทางโรงงานจะให้ค่าความน่าเชอืถอืในตัวเลข

การพยากรณ์ทแีต่ละส่วนของแต่ละประเทศ  แล้วทําการเตรยีมสนิค้า

ตามค่าความน่าเชือถือของค่าพยากรณ์ดังกล่าวทังนีหากตัวเลข

พยากรณ์ทส่ีงใหโ้รงงานผลติตํากวา่ค่าความเป็นจรงิจะทาํใหส้นิคา้ส่งไม่

ทนัตามความต้องการของลูกค้า  และทําให้เสียโอกาสในการขาย 

นอกจากนีสนิคา้ทใีชภ้ายในโรงงาน  เมอืโรงงานมีการใชง้านสนิค้ายหี้อ

ใดแล้วจะมีการเก็บสินค้าสํารอง (Spare part) เป็นยีห้อนัน ๆ การ

เปลยีนไปใชย้หีอ้อนื ๆ เป็นไปไดย้าก ทาํใหบ้รษิทัเสยีโอกาสในการขาย

ไม่ใช่แค่ครงัแรก  แต่เสยีโอกาสการขายกบัลูกค้าดังกล่าวไปเรอืย ๆ 

รวมไปถงึการรกัษาความเชอืมนัของลูกค้าทมีีต่อสนิคา้ของบรษิทัเรอืง

การจดัส่งของใหต้รงตามเวลาทกีําหนด  อย่างไรกด็หีากค่าพยากรณ์สูง

กวา่ความเป็นจรงิ  จะทาํใหเ้สยีค่าพืนทใีนคลงัสนิค้าเพอืทจีะเกบ็สนิค้า

ดงักล่าวไว ้  ณ ปัจจุบนัมกีารตอบกลบัจากทางโรงงานเกยีวกบัตวัเลข

การพยากรณ์ของสินค้าราคาประหยัดในประเทศไทยว่ามีค่าความ

ผดิพลาดค่อนขา้งสงู ทาํใหค้่าความน่าเชอืถอืททีางโรงงานใหก้บัตวัเลข

พยากรณ์ทปีระเทศไทยส่งไปค่อนขา้งตํา  สง่ผลใหโ้รงงานไม่ได้เตรยีม

ของใหต้ามตวัเลขพยากรณ์ทปีระเทศไทยสง่ไป  ทาํใหส้นิค้าไม่เพียงพอ

ตอ่การจดัจําหน่ายใหก้บัลูกคา้ 

2. ทฤษฏีและเครืองมือทางสถิติทีเกียวข้อง
2.1 ประเภทของการพยากรณ์

(การพยากรณ์ทางสถติ,ิ รศ.ดร.กรนิทร ์กาญทนานนท)์

ประเภทของการพยากรณ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น  ประเภท คอื

2.1.1 วิธีการพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting

Method) เป็นการพยากรณ์ทอีาศยัประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ

ของผูช้าํนาญการทางดา้นนนนั ๆ หรอืผูท้เีกยีวของโดยตรง เชน่ วธิเีดล

ไฟ (Delphi method) ซงึวธิีการนีจะเหมาะกบักรณีทขี้อมูลในอดีตไม่

เพียงพอ หรือต้องการพยากรณ์ในระยะเวลาทีจํากดัโดยอาจจะเกิด

ความเอนเอยีงได ้(Bias)  

 2.1.2 วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting 

Method) ซงึเป็นวธิกีารทอีาศยัตวัเลขทางคณิตศาสตร์มาเป็นเครอืงมือ

ชว่ยในการพยากรณ์ สามารถแบ่งออกเป็น  ประเภทหลกัไดด้งัน ี

 2.1.2.1 การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time-series Forecasting) 

เป็นวธิกีารพยากรณ์โดยใชข้อ้มูลในอดตีมาทําการพยากรณ์บนคาํนิยาม

ทวีา่ ขอ้มูลของสงิต่าง ๆ ในอดตีเป็นตวับ่งชขีอ้มูลทจีะเกดิขนึในอนาคต 

แต่วิธีการนีจะเหมาะสมกับข้อมูลทีสภาวะแวดล้อมไม่ค่อยมีการ

เปลยีนแปลง และรูปแบบของขอ้มูลในอดีตมีลกัษณะคล้ายกนัในทุกปี 

เป็นวธิีการทีง่ายในการใช้งาน โดยจะทําการพิจารณาปัจจัยเดียวคือ 

เวลา วธิกีารพยากรณ์แบบอนุกรมเวลามใีหเ้ลอืกหลายวธิ ีดงันี 

 2.1.2.1.1 วิธีการพยากรณ์อย่ าง ง่ าย  (Naïve forecast) 

วิธีการพยากรณ์นี  จะมีแนวคิดทีว่ายอดขายหรือความต้องการใน

อนาคตจะมีค่าเท่ากับความต้องการในอดีตหรือปัจจุบัน  เช่น ถ้า

ยอดขายสนิคา้ A เทา่กบั  ชนิในเดอืนมกราคม  จะสามารถพยากรณ์

ยอดขายในเดอืนกมุภาพนัธไ์ดเ้ทา่กบั  ชนิเชน่เดยีวกนั  วธินีจีะมกีาร

พยากรณ์แบบง่ายตามฤดูกาล (Naïve Seasonal) ยอดขายของแต่ละ

เดอืนในอนาคตจะเทา่กบัยอดขายเดอืนดงักล่าวในปีทผี่านมา หรอืในปี

ปัจจุบนั เชน่ ยอดขายในเดอืนมีนาคมปีค.ศ.  เทา่กบั  ชนิ จะ

สามารถพยากรณ์ยอดขายในเดอืนมนีาคมปีค.ศ.  เทา่กบั  ชนิ

เช่นเดียวกัน  วธิีนีเป็นวิธีการพยากรณ์ทรีวดเร็ว  และประหยดัทสีุด 

สามารถใช้เป็นวธิีเริมต้นในการพยากรณ์  หรอืจะใชเ้ป็นการเทียบค่า

ความผดิพลาด (Error) กบัวธิอีนื ๆ 

 2.1.2.1.2 วิธีการหาค่าเฉลียเคลือนที (Moving Average) 

วิธีการพยากรณ์นี จะเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ทีใช้หลักการหา

ค่าเฉลยีทเีปลยีนไปตามช่วงเวลาทกีําหนดโดยใช้ขอ้มูลชุดล่าสุดแทนที

ขอ้มูลเก่าทสุีดแล้วทําการหาค่าเฉลยีใหม่ในแต่ละช่วง เช่น  หรอื  

เดอืน สามารถหาค่าเฉลยีไดห้ลายวธิ ีดงันี 

1. Simple Moving Average (SMA) ถ่วงนําหนักในการหา

คา่เฉลยีของขอ้มูลเทา่กนัทุกตวั 
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2. Weighted Moving Average (WMA) ถ่วงนําหนักในการ

หาค่าเฉลยีไม่เท่ากันทุกขอ้มูล โดยจะให้นําหนักกบัข้อมูลล่าสุดมาก

ทสีดุ แลว้ไลล่าํดบัไปเรอืย ๆ 

3. Exponential Moving Average (EMA) ถ่วงนําหนักในการ

หาค่าเฉลยีไม่เท่ากนัทุกขอ้มูล เหมือนกบัแบบ WMA แต่จะแตกต่าง

ตรง EMA ใหค้วามสาํคญักบัค่า Smoothing Factor โดยใชสู้ตรคาํนวณ 

2/(n+ ) เป็นคา่ทใีชใ้นการถ่วงนําหนัก 

 การใช้วิธี Moving Average ช่วยกระจายความผิดปกติ

ออกไปจากขอ้มูล  เช่น  บางเดือนทมีียอดขายสูงขนึอย่างมาก  หรือ

ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดีวิธีปรับเรียบผ่านค่าเฉลียเป็น 

Indicator ทใีหส้ญัญาณชา้ จึงเหมาะกบัลกัษณะของขอ้มูลทเีปลยีนไป

อยา่งชา้ ๆ  

 2.1.2.1.3 วธิกีารปรบัเรยีบเอ็กซ์โพแนนเชยีล (Exponential 

Smoothing) วิธีการพยากรณ์แบบนีเป็นวิธีการสร้างสมการเคลือนที

แบบถ่วงนําหนักโดยให้นําหนักกบัขอ้มูลปัจจุบนัมากทสีุด และน้อยลง

เรอืย ๆ ตามแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล โดยมีค่าสมัประสิทธิปรับเรียบ

เท่ากบั ∝ มีค่าอยู่ระหว่าง  ถึง  เป็นวิธีทเีหมาะกบัขอ้มูลทีมีการ

เปลยีนแปลง และคาดเดาได้ยาก แต่ไมเ่หมาะกบัขอ้มูลทมีลีกัษณะแบบ

แนวโน้ม (Trend) และฤดกูาล (Seasonal)  

 2.1.2.1.4 วธิกีารปรบัเรยีบเอ็กซ์โพแนนเชยีลแบบโฮลท-์วิน

เทอร ์(Exponential Smoothing Holt-Winter method) วธิกีารพยากรณ์

นี เหมาะสมกับข้อมู ลทีเ ป็นแบบแนวโน้ม  (Trend) และฤดูกาล 

(Seasonal) ใช้ค่าปรับให้เรียบ  ค่า คือ ∝, γ และ δ ซึงมีค่าอยู่

ระหว่าง  ถึง  โดย ∝ เป็นค่าปรับนําหนักของแนวโน้ม γ  เป็น

คา่ปรบันําหนกัความลาดชนั  และ δ  เป็นค่านําหนกัของฤดูกาล 

 2.1.2.1.5 วธิบีอกซเ์จนกนิส ์(Box-Jenkins) วธิกีารพยากรณ์

นีเหมาะสําหรบัข้อมูลทุกประเภท และใหผ้ลการพยากรณ์ทคี่อนข้าง

แม่นยําสําหรับการพยากรณ์ในระยะสนั ธีการพยากรณ์อย่างง่าย 

(Naïve forecast), วธิหีาค่าเฉลยีเคลอืนท ี(Moving Average) และปรบั

เรยีบเอก็ซโ์พแนนเชยีล (Exponential Smoothing) 

 2.1.2.2 การพยากรณ์แบบความสัมพัน ธ์ของข้อมูล (Causal 

Forecasting) วิธีการพยากรณ์นี เ ป็นวิธีทีทําการศึกษาเกียวกับ

ความสัมพันธ์เชิง เหตุและผลของตัวแปรทีสนใจมีแนวคิดว่ ามี

ความสัมพันธ์, ผลกระทบ และอิทธิพลต่อกัน  เมอืทําการประมาณ

ความสมัพนัธ์ได้แลว้  สามารถพยากรณ์โดยอาศยัค่าของตวัแปรทสีนใจ 

ฟังกช์นันจีะทําการแปลงขอ้มูลของตวัแปรทเีป็นสาเหตุ (x)  มาเป็นค่า

ของตวัแปรทสีนใจ (y)  ดงัสมการ  y=f(x)  ซงึรูปแบบของความสมัพันธ์

สามารถทําได้หลายวธิี  เช่น  วธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเส้น  แต่

บางวธิีไม่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรไดอ้ย่างชดัเจน  เชน่  วธิี

โครงขา่ยประสาทเทยีม 

 2.1.2.2.1 การวิ เ คร าะห์ก ารถดถอยเชิง เ ส้น  ( Linear 

Regression Analysis, LRA) วธิกีารพยากรณ์แบบนีเป็นวธิีทใีชเ้ทคนิค

ทางสถิตเิขา้มาช่วยในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 

(Independent Variable) ซึงเป็นตัวแปรทีมีการกําหนดค่าทีแน่นอน 

และตวัแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตวัแปรทมีกีารเปลยีนแปลง

ไปอย่างอิสระ วธิีการพยากรณ์แบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน ี

1) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple

Linear Regression Analysis) เ ป็ นวิ ธี ก า รพ ย า ก รณ์ ที วิ เ ค ร า ะ ห์

ความสมัพนัธ์ทมีตีวัแปรตาม และตวัแปรอสิระเพยีงแค่อย่างละ 1 ตวั มี

สมการดงัน ี

𝑦 =  𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝜀 (2) 

โดยท ี  y คอื ตวัแปรตาม 

X คอื ตวัแปรอสิระ 

β0 และβ1คอื สมัประสทิธิของสมการการถดถอย

เป็นตวัแปรทไีม่ทราบค่าจึงต้องประมาณค่าด้วยวธิีกําลงัสองน้อยทีสุด 

(Least Squares Method) 

ε คอื คา่ความผดิพลาด 

2) การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้พหุคณู (Multiple Linear

Regression Analysis) เป็นวธิกีารพยากรณ์ทวีเิคราะหค์วามสมัพันธ์ที

มตีวัแปรตาม 1 ตวัและตวัแปรอสิระมหีลายตวั โดยมสีมการดงันี 

𝑦 = 𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 + ⋯ + 𝛽 𝑥 + 𝜀 (3) 

โดยท ี  y                 คอื ตวัแปรตาม 

X1, X2, …, Xn คอื ตวัแปรอสิระ 

 β0, β1, …, βn คอื สมัประสทิธขิองสมการการถดถอยเป็น

ตัวแปรทีไม่ทราบค่าจึงต้องประมาณค่าด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุด 

(Least Squares Method) 

ε                  คอื คา่ความผดิพลาด 

 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเป็นวธิีทเีป็นทนีิยมใช้กัน 

เนืองจากง่ายต่อการใช้งาน  และตคีวามการพยากรณ์ทเีขา้ใจง่าย  แต่

หากความสมัพนัธ์ของตวัแปรไม่เป็นเชิงเสน้กจ็ะทําใหก้ารพยากรณ์มี

ผลคลาดเคลอืนสูง 

2.2 คา่ความผิดพลาดของการพยากรณ์ (Forecast error) 

   การเลอืกใชว้ธิีการพยากรณ์ทเีหมาะสมต่อการพยากรณ์ข้อมูลแต่

ละชดุ  สามารถเลอืกเทคนิคการพยากรณ์ทเีหมาะสมไดจ้ากค่าวดัความ

ถกูต้องของการพยากรณ์  โดยค่าความถูกตอ้งของการพยากรณ์จะมคี่า

มากหรอืน้อยขนึอยู่กบัค่าทไีดจ้ากการพยากรณ์ว่ามีค่าใกล้เคยีงกบัค่า

จรงิมากน้อยเพยีงใด  หรอืเรยีกอกีอย่างว่า  ค่าความผดิพลาดของการ

พยากรณ์ (Forecast error)  โดยค่าทใีช้ช่วยวดัความถูกต้องของการ

พยากรณ์  ไดแ้ก ่

1) ค่าเฉลยีความผดิพลาด (Mean Error) เป็นวธิีทเีปรยีบเทยีบค่าจริง

กบัค่าทไีด้จากการพยากรณ์ แล้วหาค่าเฉลียความผดิพลาด แต่การ

ประยุกต์ใช้วิธีนีหากค่าจริงมากกว่าค่าพยากรณ์ค่าความผดิพลาดที

ออกมาจะเป็นบวก และถ้าค่าจรงิน้อยกว่าคา่พยากรณ์ค่าความผดิพลาด

ทไีดจ้ะเป็นลบ ทาํใหผ้ลทอีอกมาค่าเฉลยีความผดิพลาดน้อย แต่ทจีรงิ

แลว้ใหผ้ลการพยากรณ์ทไีม่แม่นยํา 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
∑(𝐴 − 𝐹 )

𝑁
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2) ค่าเฉลยีความผดิพลาดสมับูรณ์ (Mean Absolute Deviation, MAD)

เป็นค่าทวีดัจากขนาดของคา่ความผดิพลาดของการพยากรณ์ โดยไม่

คํานึงถงึทศิทาง หรอืเครอืงหมายของคา่ความแตกต่าง 

𝑀𝐴𝐷 =  
∑|𝐴 − 𝐹 |

𝑁
3) ค่าเฉลยีความผดิพลาดกําลงัสอง (Mean Square Error, MSE) เป็น

การวดัค่าความแม่นยําโดยแกปั้ญหาทเีกดิขนึในวธิกีารหาค่าเฉลยี

ธรรมดา โดยการกําลงัสองทผีลต่างระหว่างคา่จรงิและคา่พยากรณ์ 

𝑀𝑆𝐸 =  
∑(𝐴 − 𝐹 )

𝑁
4) ร้อยละของความผิดพลาดเฉลยี (Mean Percentage Error, MPE)

เป็นการวดัความแม่นยาํจากความผดิพลาดทเีทยีบเป็นเปอรเ์ซน็ต ์

𝑀𝑃𝐸 =  
∑[ ] × 100

𝑁
5) คา่เฉลยีรอ้ยละความผดิพลาดสมับูรณ์ (Mean Absolute Percentage

Error, MAPE) เป็นการวัดค่าความแม่นยําโดยอาศัยการคํานวณ

เปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดของการพยากรณ์ และไม่คํานึ งถึ ง

เครอืงหมาย 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
∑[

| |
] × 100

𝑁
โดย 𝐹    คอื  คา่พยากรณ์ในเวลา t 

𝐴   คอื  คา่จรงิในเวลา t 

N    คอื จํานวนขอ้มูล 

ค่าความผิดพลาดทีได้จากวิธีข้างต้นจะถูกนํามาใช้ในการ

เปรยีบเทียบเพือแสดงถึงความแม่นยําในแต่ละเทคนิคการพยากรณ์ 

โดยงานวิจัยนีจะใช้ค่าเฉลียร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean 

Absolute Percentage Error, MAPE) ในการเปรยีบเทยีบโดยเลอืกจาก

ค่าความผดิพลาดทน้ีอยทสีุดจะทําให้ค่าพยากรณ์ใกล้เคยีงกบัค่าจริง

มากทสีดุ  เพอืใหไ้ดว้ธิทีดีทีสุีดในการพยากรณ์ยอดขายสนิคา้ทสีนใจ   

3. วิธีการดาํเนินงาน
3.1 การวิเคราะหปั์ญหา 

งานวจิยัฉบบันจีดัทําขนึเพอืพฒันาการพยากรณ์ยอดขายของสนิค้า

สําหรบัโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทราคาประหยดั  ตามรูปแบบสนิคา้ 

และประเภทของลูกค้า  รวมถึงศกึษาปัจจัยทมีีผลต่อยอดขาย  โดยมี

จุดมุ่งหมายเพอืทจีะลดค่าความผดิพลาดทเีกดิขนึกบัตวัเลขพยากรณ์

ยอดขายสนิค้า  และสามารถเขา้ใจถงึปัจจยัทสี่งผลกระทบต่อยอดขาย

สนิค้า  ผูว้จิยัได้เรมิศกึษาวิธีการพยากรณ์ทใีช้งานอยู่ในปัจจุบันของ

บริษัทกรณีศึกษา  พบว่ามีการใช้งานวิธีการพยากรณ์แบบ Naïve 

Seasonal  เนืองจากไม่ทราบเกียวกบัเทคนิคการพยากรณ์ทสีามารถ

เลือกใช้งานได้  และคิดว่าวิธีทีทําอยู่เพียงพอแล้ว  ปัญหาเริมเห็น

เด่นชดัมากขนึเมือมีการตอบกลบัมาจากโรงงานว่า  ประเทศไทยมีค่า

ความผดิพลาดของตวัเลขพยากรณ์ยอดขายทคีอ่นขา้งสูง  ส่งผลให้ค่า

ความน่าเชอืถอืททีางโรงงานใหก้บัประเทศไทยตาํ  นอกจากนยีงัมกีาร

แจ้งเตือนจากทางโรงงานว่า  หากค่าความผดิพลาดของตัวเลขการ

พยากรณ์ไม่มกีารพฒันาขนึ  ทางโรงงานไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าจะ

มกีารจดัส่งสินค้าให้ประเทศไทยได้ตามทพียากรณ์มาหรือไม่  ทําให้

ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทักรณีศึกษาตระหนักถึงปัญหาดงักล่าวมาก

ขนึ  มนีโยบายใหผู้จ้ดัการสนิคา้ (Product Manager) ทดีูแลแตล่ะสนิค้า

ทําการหาวิธีทีเหมาะสมทีช่วยในการพัฒนาค่าความผิดพลาดของ

ตวัเลขพยากรณ์ในแต่ละสนิค้า  ผู้ว ิจัยได้รบัหน้าทดีูแลสินค้าสําหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทราคาประหยดั  ผูว้จิยัจงึทําการคดัเลือก

สนิค้าในกลุ่มดงักล่าว  แล้วนํามาวเิคราะห์รูปแบบของขอ้มูลยอดขาย

สนิคา้  และลกูคา้แต่ละประเภท  รวมถงึกราฟ Time Series และ กราฟ 

Autocorrelation  ว่ามีล ักษณะใดแล้วจึงทําการ เลือกเทคนิคการ

พยากรณ์ทเีหมาะสมต่อรปูแบบขอ้มูลดงักล่าว   

 การวเิคราะหข์้อมูลยอดขายย้อนหลงัตงัแต่ปี ค.ศ.  – 2019 

เป็นระยะเวลา   ปี  โดยวเิคราะหส์ดัส่วนของยอดขายในแต่ละสนิค้าใน

กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรมแบบราคาประหยดั  ซงึมีสนิค้าในกลุ่มนีอยู่  

ประเภท  แตพ่บวา่มสีนิคา้จํานวน   ประเภททคีดิเป็น   เปอร์เซ็นต์

ของยอดขายทงัหมดในสนิคา้กลุม่นี คอื สนิคา้ประเภทDrive 1,Drive 2, 

Control and Signaling  และ Control and Signaling   จึงเลอืกทจีะ

พยากรณ์สนิคา้  ประเภทนี นอกจากการพยากรณ์ตามประเภทของ

สนิคา้แลว้  ผูว้จิยัยงัทาํการพยากรณ์ยอดขายของแต่ละชอ่งทางการจดั

จําหน่าย โดยสดัส่วนของช่องทางการขายตรงคดิเป็น  เปอร์เซ็นต์

ของยอดขายทงัหมด  และช่องทางการขายผ่านตวัแทนคิดเป็น   

เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทงัหมด ผู้วิจ ัยทําการวิเคราะห์เพิมเติมใน

สดัส่วนของลูกคา้แต่ละประเภท พบว่าตวัแทนทวัไปมียอดขายเป็น  

เปอรเ์ซน็ของยอดขายทงัหมด,  ตวัแทนทางอุตสาหกรรมมยีอดขายเป็น 

 เปอรเ์ซน็ต์ของยอดขายทงัหมด,  ตวัแทนเฉพาะทางมยีอดขายเป็น 

 เปอร์เซน็ของยอดขายทงัหมด,  ผูผ้ลิตระบบตู้แบบซอืตรงคิดเป็น 

 เปอรเ์ซน็ของยอดขายทงัหมด  และผูผ้ลติเครอืงจกัรแบบซอืตรงคดิ

เป็น   เปอรเ์ซน็ต์ของยอดขายทงัหมด  จงึทาํการเลอืกศกึษาช่องทาง

การจัดจําหน่ายประเภทตัวแทนทัง  ประเภท  ซึงคิดเป็น   

เปอรเ์ซน็ตข์องยอดขายทงัหมด   

3.2. วิเคราะหปั์จจยัทีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อยอดขาย  

 3.2.1 ราคาทเีปลยีนแปลงไปในแต่ละเดอืน (Price) สนิคา้มกีารขนึ

ราคาอย่างน้อยปีละ  ครงั ในช่วงเดือนเมษายน จะทําให้ช่วงเดือน

มนีาคมมกีารสงัซอืเขา้มาเช่นกนั เนอืงจากตวัแทนจําหน่ายต้องการได้

ราคาต้นทุนทเีท่าเดมิก่อนทรีาคาจะขนึ และในบางช่วงเวลามกีารปรบั

ราคาลงใหเ้หมาะสมกบัตลาดเชน่กนั  

 สมมติฐาน  คอื  เมอืราคาเพิมขนึ  ความต้องการจะลดลง และ

ยอดขายของสนิคา้ดงักล่าวกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

 3.2.2 Point of Sale (POS) สามารถวดัไดแ้ตกต่างกนัตามประเภท

ของลูกค้า เช่น ลูกค้าประเภทร้านค้าวดัจากจํานวนร้านค้าทจํีาหน่าย

สนิคา้ราคาประหยดัของทางบรษิทักรณีศกึษา และลกูคา้ประเภทผู้ผลติ

ระบบตูว้ดัจากจํานวนผู้ผลติระบบตู้ทใีชส้นิค้าราคาประหยดัของบรษิทั

กรณีศกึษาในการผลติระบบตู้   
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 สมมตฐิาน  คอื  เมอื point of sales(POS) มากขนึ  จะทําให้การ

กระจายของสนิค้ามากเพมิขนึตามไปด้วยส่งผลใหย้อดขายของสินค้า

ดงักลา่วเพมิขนึ 

 3.2.3 การจดัทําโปรโมชนัในแต่ละเดือน มคีวามแรงของโปรโมชนั

ในระดบัทแีตกต่างกนัวดัจากเปอร์เซ็นต์ของของแถมหรอืการลดราคา

เมอืเทยีบกบัยอดขายต่อหน่วยของสนิคา้ทจีดัทําโปรโมชนั 

 สมมตฐิาน  คอื  เดอืนใดทมีโีปรโมชนั  จะสง่ผลใหย้อดขายเพมิขนึ 

โดยยอดขายจะเพมิขนึตามความแรงของโปรโมชนัเชน่เดยีวกนั 

 3.2.4 การแต่งตงัตวัแทนใหม่ใหจ้ําหน่ายสนิค้าราคาประหยดั การ

เข้ามาเป็นตัวแทนขายจะต้องมีการสังสินค้าล๊อตแรกในปริมาณที

สมเหตุสมผลกบัยอดทตีงัร่วมกนัไว ้

 สมมตฐิาน  คอื  เมอืมกีารแต่งตงัตวัแทนใหม่จะทําให้ยอดขายพุ่ง

ขนึสูงเนืองจากมกีารสงัสนิคา้ลอ๊ตแรก 

 3.2.5 ยอดทตีงัใหก้บัตวัแทนจําหน่ายแต่ละบรษิทั ตวัแทนจําหน่าย

แต่ละบริษัทจะได้รับการตังยอด เป็นการตกลงกันระหว่างบริษัท

กรณีศกึษา และบรษิทัตวัแทนจําหน่าย โดยจะตงัยอดทงัปีตามปีปฎทินิ 

 สมมตฐิาน  คอื  หากยอดขายทีทําการตงัให้ตวัแทนเพิมขนึ  จะ

สง่ผลใหย้อดขายของสนิคา้เพมิขนึเชน่เดยีวกนั 

 3.2.6 การตังยอดขายจะมีการตงัยอดขายทงัปี จะมกีารแบ่งส่วน

ของการตังยอดออกเป็นทุกๆ  เดอืน และการจ่ายโบนัสให้กบัเซลล์

ของบรษิทัจะวดัยอดขายรวมทกุ ๆ  เดอืนเชน่กนั ปัจจยัหนงึทคีดิว่ามี

ผลกค็อืการจบเดอืนท ี  ของทกุ ๆ ชว่ง 

 สมมติฐาน  คือ  ยอดขายจะสูงขึนในเดือน , 6,  และ  

เนืองจากเป็นเดือนทพีนักงานขายต้องการจะปิดยอด  รวมไปถึงการ

วดัผลของตวัแทนจะวดัผลยอดขายรวมทุก ๆ  เดอืนเช่นเดยีวกนั 

 3.2.7 สนิคา้มกีารพฒันาอยู่ตลอดเวลาเพอืตอบโจทยค์วามต้องการ

ของตลาด  ทาํให้บรษิทัมีการพฒันาออกสนิคา้ใหม่ ๆ เพมิขนึมาเรือย 

ๆ ทาํใหว้งจรผลติภณัฑ ์ (Product life cycle)  มผีลกระทบต่อยอดขาย

ในแต่ละผลติภณัฑ์เชน่กนั ๆ มกีารแบ่งออกเป็น 4 ชว่ง  ชว่งแรกเป็น

ช่วงเปิดตวัสินค้า (Introduction) สนิค้ายงัไม่เป็นทีรู้จ ักในตลาด  เป็น

ช่วงในการแนะนําสินค้าให้เข้าสู่ตลาดอย่างมนัคง  ทําให้ยอดขายมี

ระดบัสูงขนึอย่างชา้ ๆ ชว่งทสีองคอืชว่งเจรญิเตบิโต (Growth) เป็นช่วง

ทสีนิค้าได้เรมิเข้าสู่ตลาดแล้ว  ได้รบัการยอมรบัจากลูกค้า  ยอดขาย

ในชว่งนีมกีารเพมิขนึอย่างรวดเร็ว  จงึตอ้งมกีารเตรยีมการให้สนิค้ามี

เพยีงพอต่อความต้องการของลูกคา้ทเีพมิขนึ  ช่วงทสีาม  ช่วงทมีีการ

เจริญเติบโตเต็มที (Maturity) เป็นช่วงทีตลาดเริมอิมตัวในสินค้า

ดงักล่าว  ทําใหย้อดขายสูง แต่มกีารเปลยีนแปลงของยอดขายเพียง

เลก็น้อย  และช่วงทสี ี คอื  ชว่งลดลง (Decline) เป็นช่วงทสีนิค้าได้รบั

ความนิยมน้อยลง  เกดิจากความนิยมของลูกค้าทเีปลยีนแปลงไปจาก

เทคโนโลย ี หรอื มสีนิคา้ชนิดอนืทดีกีว่าเขา้มาในตลาด  ทําใหย้อดขาย

ลดลงอยา่งรวดเรว็ 

 สมมตฐิาน  คอื  ยอดขายจะเพมิขนึอยา่งชา้ ๆ ในชว่งเปิดตวัสนิค้า

แรก ๆ  เมอืสนิค้าเรมิเป็นทรีูจ้กัยอดขายจะเพมิขนึอย่างรวดเรว็  เมอื

สนิคา้เรมิตดิตลาดยอดขายจะคงท ี และจะลดลงเมอืเขา้สู่ชว่งใกลจ้ะเลกิ

ผลติ  หรอืเปลยีนสนิคา้รุน่ใหม ่

 3.2.8 นอกจากสถานการณ์ในบริษัททส่ีงผลต่อยอดขายแล้ว ยงัมี

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก ่ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product, GDP) มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขนัสุดท้ายทผีลิตใน

ประเทศในชว่งเวลาหนงึ ๆ โดยไม่คํานึงว่าผลผลตินนัจะผลติขนึจะจาก

วัตถุดิบของประเทศใด โดยการคิดค้นของ Simon Kuznets นัก

เศรษฐศาสตร์ชาวรสัเซยีพบว่าผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศเป็นตัว

บง่ชถีงึมาตรฐานการครองชพีของประเทศนนั ๆ  

 สมมตฐิาน  คอื  เมอื GDP ของประเทศมีค่าเพมิขนึ  กจ็ะส่งผลให้

ยอดขายสนิคา้เพมิขนึเช่นเดยีวกนั 

 3.2.9 ยอดสังซือจากตัวแทนจําหน่ายกลุ่มสินค้าราคาปกติทีมี

ประเภทสนิคา้เดยีวกนั 

 สมมตฐิาน  คอื หากยอดสงัซอืจากตวัแทนของกลุม่สนิคา้ราคาปกติ

ทมีปีระเภทสนิคา้เดยีวกนัสงู  แสดงถงึเศรษฐกจิของประเทศทมีแีนวโน้

วทีดี ส่งผลให้ยอดขายของสินค้าราคาประหยัดสูงเช่นเดียวกัน 

เนอืงจากประเภทของสนิคา้ดงักล่าวเป็นทรูีจ้กัของตลาด 

3.2.10 ยอดสงัซอืจากตวัแทนจําหน่ายกลุม่สนิคา้ราคาประหยดั 

 สมมติฐาน  คอื ยอดสงัซือจากตัวแทนจําหน่ายกลุ่มสินค้าราคา

ประหยดัสูง  แสดงถงึยอดขายออกของตวัแทนสู่ตลาดสูงเชน่เดยีวกนั 

4. ผลการวิจยั
จากการพัฒนาการพยากรณ์ยอดขายของสินค้าสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม ประเภทราคาประหยดั  ตามรูปแบบสนิค้า  และประเภท

ของลกูคา้ทงั 5 วธิ ีสามารถสรปุผลแตล่ะวธิไีด้ดงันี 

4.1 วธิีนาอีฟสําหรับข้อมูลอนุกรมฤดูกาล (Naïve for seasonal) เป็น

วธิกีารปัจจุบนัทมีกีารใชง้านในการพยากรณ์ยอดขายของสนิคา้สําหรบั

โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทราคาประหยดั เนอืงจากไม่ทราบถงึวธิอีนื 

ๆ ในการพยากรณ์ ในงานวิจัยฉบับนีจึงได้นําวิธีการนาอีฟสําหรับ

อนุกรมฤดูกาลมาเป็น Base Line โดยเทยีบจากค่า MAPE ดงัแสดงใน

ตารางท ี4.1 และ 4.2 

ตารางท ี4.1 คา่ MAPE ของผลการพยากรณ์แบบนาอฟีแบบจํานวนชนิ 

ประเภท MAPE (Naïve Seasonal) (%) 

Drive 1 2,091.67 

Drive 2 899.03 

C&S 1 11.76 

C&S 2 44.07 

ตวัแทนทวัไป 21.32 

ตวัแทนเฉพาะทาง 49.46 

ตวัแทนทางอุตสาหกรรม 98.78 

366

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



ตารางท ี4.2 คา่ MAPE ของผลการพยากรณ์แบบนาอฟีแบบยอดขาย 

ประเภท MAPE (Naïve Seasonal) (%) 

Drive 1 1,890.79 

Drive 2 892.52 

C&S 1 16.92 

C&S 2 40.29 

ตวัแทนทวัไป 30.78 

ตวัแทนเฉพาะทาง 53.4 

ตวัแทนทางอุตสาหกรรม 108.67 

4.2 วธิคีา่เฉลยีเคลอืนท ี(Moving Average) 

 ใชค้า่เฉลยีทเีปลยีนไปตามช่วงเวลาในรูปแบบ MA(3) โดยใชข้อ้มูล

คา่เฉลยียอ้นหลงัทกุ ๆ 3 เดอืนมาพยากรณ์ 

4.3 วธิวีเิคราะห์สมการถดถอยแบบหลายตวัแปรสําหรบัขอ้มูลอนุกรม

เวลา (Multiple Regression with time series Analysis) 

 จากการศึกษาตังสมมติฐานไว้ว่ามี 10 ปัจจัยทีเกียวข้องกับ

ยอดขาย ดงันี 

X  ราคาทเีปลยีนแปลงไปในแต่ละเดอืน (Price)  

X2 Point of Sale (POS) 

X  การจดัทาํโปรโมชนัในแต่ละเดอืน 

X  การแต่งตงัตวัแทนใหมใ่หจํ้าหน่ายสนิคา้ราคาประหยดั 

X5 ยอดทตีงัใหก้บัตวัแทนจําหน่ายแต่ละบรษิทั 

X  การตงัยอดขายจะมกีารตงัยอดขายทงัปี จะมกีารแบ่งส่วนของการ

ตงัยอดออกเป็นทุกๆ  เดอืน 

X7 Product life cycle 

X8 Gross Domestic Product (GDP)  

X  ยอดสงัซือจากตัวแทนจําหน่ายกลุ่มสินค้าราคาปกติทีมีประเภท 

สนิคา้เดยีวกนั 

X  ยอดสงัซอืจากตวัแทนจําหน่ายกลุ่มสนิคา้ราคาประหยดั 

 หลังจากทํา Step wise พบว่าปัจจัยทีผลกระทบของแต่ละการ

พยากรณ์แตกต่างกนั  ดงัแสดงเป็นสมการตามตารางท ี4.3 และ 4.4 

ตารางท ี .3 สมการถดถอยแบบหลายตวัแปรสําหรบัขอ้มูลอนุกรมเวลา 

สาํหรบัการพยากรณ์แบบจํานวนชนิ 

ประเภท Regression Equation 

Drive 1 Y=-11.92 + 2.052X2 + 2.20X8 

Drive 2 Y=3.05 + 0.0311X9 

C&S 1 Y=1426 + 53.1X2 + 1418X3 + 472X8 

C&S 2 Y=1909 + 28.1X2 + 0.1073X5 + 1704X7 + 

647X8 

ตวัแทนทวัไป Y=2499 - 16.32X1 + 84.2X2 + 1703X7 

ตัว แทน เฉพ า ะ

ทาง 

Y=-565 + 505X3 + 0.251X5 + 868X8 

ตั ว แ ท น ท า ง

อุตสาหกรรม 

Y=798 + 0.0328X5 

ตารางท ี .4 สมการถดถอยแบบหลายตวัแปรสําหรบัขอ้มูลอนุกรมเวลา 

สาํหรบัการพยากรณ์แบบยอดขาย 

ประเภท Regression Equation 

Drive 1 Y=-58180 + 24474X2 

Drive 2 Y=83524 + 2.286X1 - 141804X3 + 

0.0813X9 

C&S 1 Y=-770674 + 9846X1 + 4780X2 + 

123565X3 + 46369X8 

C&S 2 Y=32303 + 3176X2 + 0.1588X5 + 

170834X7 + 32617X8 

ตวัแทนทวัไป Y=-438254 + 4131X1 + 13330X2 + 

453574X7 - 83658X8 

ตวัแทนเฉพาะทาง Y=89173 + 36147X3 + 27297X8 

ตั ว แ ท น ท า ง

อุตสาหกรรม 

Y=-9569 + 640X2 

4.4 วธิปีรบัเรยีบเอกซโ์พแนนเชยีลของวนิเทอร ์(Winters’ Exponential 

Smoothing) 

 การพยากรณ์ยอดขายของสินค้าสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเภทราคาประหยดัด้วยวธิีการปรบัใหเ้รียบ มีการคํานวณค่าคงที

ปรบัใหเ้รยีบจากการ Optimization ดงัแสดงในตารางท ี4.5 และ 4.6 

ตารางท ี4.5 คา่ปรบัใหเ้รยีบ (การพยากรณ์แบบจํานวนชนิ) 

ประเภท α β δ 

Drive 1 0.70 1.15 0.10 

Drive 2 0.98 0.98 0.10 

C&S 1 0.17 3.19 0.10 

C&S 2 0.36 0.13 0.10 

ตวัแทนทวัไป 0.79 0.64 0.10 

ตวัแทนเฉพาะทาง 0.03 1.25 0.10 

ตวัแทนทางอุตสาหกรรม 0.07 0.56 0.10 

ตารางท ี4.6 คา่ปรบัใหเ้รยีบ (การพยากรณ์แบบยอดขาย) 

ประเภท α β δ 

Drive 1 1.11 1.17 0.10 

Drive 2 0.21 1.13 0.10 

C&S 1 0.43 1.33 0.10 

C&S 2 0.08 1.65 0.10 

ตวัแทนทวัไป 0.94 0.20 0.10 

ตวัแทนเฉพาะทาง 0.05 9.24 0.10 

ตวัแทนทางอุตสาหกรรม 0.11 0.66 0.10 
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4.5 วธิวีเิคราะหข์อ้มูลอนุกรมเวลาดว้ยวธิ ีARIMA 

 ทาํการคํานวณค่า p, d, q เพอืใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของขอ้มูลแต่

ละประเภท   ดงัแสดงในตารางท ี4.7 และ 4.8 

ตารางท ี4.7 คา่ p, d, q (การพยากรณ์แบบจํานวนชนิ) 

ประเภท p d q 

Drive 1 2 2 1 

Drive 2 2 1 1 

C&S 1 1 4 1 

C&S 2 1 1 1 

ตวัแทนทวัไป 2 1 1 

ตวัแทนเฉพาะทาง 3 1 1 

ตวัแทนทางอุตสาหกรรม 2 2 1 

ตารางท ี4.8 คา่ p, d, q (การพยากรณ์แบบยอดขาย) 

ประเภท p d q 

Drive 1 2 2 1 

Drive 2 2 1 1 

C&S 1 1 3 1 

ประเภท p d q 

C&S 2 2 1 1 

ตวัแทนทวัไป 2 1 1 

ตวัแทนเฉพาะทาง 2 1 1 

ตวัแทนทางอุตสาหกรรม 2 2 1 

5. สรปุ
งานวจิัยนีเป็นการเปรียบเทียบการพยากรณ์ยอดขายของสินค้า

สําหรบัโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทราคาประหยดั  ตามรูปแบบสนิคา้ 

และประเภท  เพอืหาวธิกีารทเีหมาะสมโดยทําการพยากรณ์ 5 วธิี คอื 

วิธีนาอีฟสําหรับข้อมูลอนุกรมฤดูกาล (Naïve for seasonal), วิธี

ค่าเฉลยีเคลอืนท ี(Moving Average), วธิีวเิคราะหส์มการถดถอยแบบ

หลายตัวแปรสําหรับข้อมูลอนุกรมเวลา (Multiple Regression with 

time series Analysis), วิธีปรับเรียบเอกซ์โพแนนเชียลของวินเทอร์ 

(Winters’ Exponential Smoothing)  และวธิวีเิคราะหข์อ้มูลอนุกรมเวลา

ดว้ยวธิ ีARIMA โดยการเลอืกวธิทีแีมน่ยาํทสีดุดว้ยการเปรยีบเทยีบจาก

คา่ MAPE ดงัแสดงในตารางท ี5.1 และ 5.2  

ตารางท ี5.1 คา่ MAPE ของผลการพยากรณ์แบบจํานวนชนิ   

ประเภท 

MAPE (%) 

Naïve 

Season 

al 

Multiple 

regress 

ion 

Moving 

Ave 

rage 

Holt 

Winter'

s 

ARI 

MA 

Drive 1 2,092 86 1,164 145 298 

Drive 2 899 68 972 293 75 

C&S 1 12 9 15 17 20 

C&S 2 44 25 38 48 41 

ตวัแทน

ทวัไป 

21 15 25 45 27 

ตวัแทน

เฉพาะทาง

49 23 35 29 36 

ตวัแทนทาง

อุตสาหกรร

ม

99 61 81 74 61 

ตารางท ี5.2 คา่ MAPE ของผลการพยากรณ์แบบยอดขาย 

ประเภท 

MAPE (%) 

Naïve 

Season

al 

Multiple 

regressio

n 

Moving 

Averag

e 

Holt 

Winter'

s 

ARIMA 

Drive 1 1,890.79 55.99 1,054.5

9 

90.49 217.65 

Drive 2 892.52 60.11 552.21 40.70 100.88 

C&S 1 16.92 8.30 20.09 33.88 24.54 

C&S 2 40.29 25.90 34.78 40.70 36.60 

ประเภท 

MAPE (%) 

Naïve 

Season

al 

Multiple 

regressio

n 

Moving 

Averag

e 

Holt 

Winter'

s 

ARIMA 

ตวัแทน

ทวัไป 

30.78 13.96 28.09 172.46 24.89 

ตวัแทน

เฉพาะทาง

53.4 25.24 35.61 52.46 35.99 

ตวัแทนทาง

อุตสาหกรรม

108.67 52.26 82.77 50.03 63.20 

พบว่าการพยากรณ์แบบจํานวนชนิวธิวีเิคราะหส์มการถดถอยแบบ

หลายตวัแปรสําหรบัขอ้มูลอนุกรมเวลามีค่า MAPE น้อยทสุีด และการ

พยากรณ์แบบยอดขายวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยแบบหลายตัวแปร

สําหรบัขอ้มูลอนุกรมเวลา และวธิีปรบัเรียบเอกซ์โพแนนเชยีลของวิน

เทอร ์ใหค้า่ MAPE น้อยทสุีด เมอืเปรยีบเทยีบกบัวธิกีารพยากรณ์อนื ๆ 

จึงเลือกใช้วิธีดังกล่าวในการพยากรณ์  เนืองจากมีการนําปัจจัยที

เกยีวขอ้งมาประกอบการพยากรณ์ในแต่ละเดือน  ซงึแต่ละเดือนจะมี

ปัจจัยทีแตกต่างกัน  ทําให้ค่าทีได้ใกล้เคียงกับค่าจริงกว่าวิธีการ

พยากรณ์แบบอนื ๆ และสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัช่วงเวลาต่าง ๆ แต่

ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้างเยอะในแต่ละปัจจัย  และใช้

เวลานาน ซับซ้อนในการพยากรณ์  หากไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

ครบถว้น  สามารถเลอืกใชว้ธิปีรบัเรยีบเอกซ์โพแนนเชยีลของวนิเทอร์ 

(Winters’ Exponential Smoothing) หรอืวธิวีเิคราะหข์อ้มูลอนุกรมเวลา

ด้วยวธิี ARIMA ซงึมีค่าความผดิพลาดน้อยรองลงมาจากวธิีวเิคราะห์

สมการถดถอยแบบหลายตัวแปรสําหรบัข้อมูลอนุกรมเวลา (Multiple 
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Regression with time series Analysis)  ทงั 2 วธิีใช้เวลาสนั และง่าย

ในการพยากรณ์ 

หากนําวิธีการพยากรณ์ไปใช้ในอนาคตควรมีการปรับเปลียน

สมการใหเ้หมาะสมในแต่ละชว่งเวลา และเกบ็ขอ้มูลเพมิเตมิ  เนืองจาก

ในงานวิจัยฉบบันีมีข้อมูลเพียง 2 ปี ทําให้ไม่สามารถนําข้อมูล Train 

data และ Test data ได้  จึงไม่สามารถทราบได้ว่าโมเดล Overfitting 

หรอืไม่  หากนํางานวจิัยนีไปพฒันาต่อควรทําการเกบ็ข้อมูลเพิมเป็น 

Test data  เพอืนํามาทดสอบว่าโมเดลทีได้สามารถพยากรณ์ผลลพัธ์

จากข้อมูล Train data และ Test data ได้แม่นยําทังคู่  โดยไม่เกิด 

Overfitting และหาวธิกีารพยากรณ์อนื ๆ เพอืเพิมความแม่นยําในการ

พยากรณ์  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยให้การ
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บทคดัย่อ 
 การตดัสนิใจส่งผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตสู่โรงพยาบาลควรทราบความพรอ้มและความสามารถของโรงพยาบาลเช่น เวลาการเดนิทาง ระดบัศกัยภาพ
โรงพยาบาล แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ทัว่ไป หอ้งผูป่้วยฉุกเฉิน เครื่องมอืส าหรบัการรกัษา ขอ้มูลเหล่านี้เป็นสิง่ส าคญัอย่างมาก
ส าหรบัการช่วยชวีติ ในงานวจิยันี้จงึได้ศกึษาและรวบรวมปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อการตดัสนิใจส่งผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตใหส้ามารถเขา้รบัการรกัษาได้
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ไดน้ าวธิกีารทีใ่ชส้ าหรบัการตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ์มาวเิคราะหท์างเลอืกโรงพยาบาลส าหรบัผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤต 
โดยใช้แนวคดิของเอนโทรปี (Entropy) ในการก าหนดน ้าหนักความส าคญัของเกณฑ์และได้ใช้เทคนิค TOPSIS จดัอนัดบัทางเลือกใกล้เคยีงกบั
ผลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ด ผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์เกณฑภ์ายใตเ้งื่อนไขการน าส่งผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตสู่โรงพยาบาลจากสถานการณ์จ าลองโดยวธิกีารตดัสนิใจ
แบบหลายหลกัเกณฑ์ไดเ้ลอืกโรงพยาบาลที ่5 (A5) ซึ่งเมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัการตดัสนิใจแบบเดมิพบว่าโดยรวมแล้วมผีลลพัท์ทีด่ขี ึน้ เฉลีย่ส่วน
ต่างรอ้ยละ 22.13 ของเกณฑท์ีก่ าหนด สามารถน าไปเป็นส่วนช่วยในการตดัสนิใจใหก้บัผูม้อี านาจตดัสนิใจส าหรบัผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตใหไ้ด้มโีอกาส
รอดชวีติมากทีสุ่ด 
ค าส าคญั: การตดัสนิใจส่งผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตสู่โรงพยาบาล, การตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ,์ เอนโทรปี, เทคนิคเรยีงล าดบัตามอุดมคติ

Abstract 
 The Emergency Patient Assignment should be based on the readiness and capabilities of the hospital. such as the Travel time, level 
of the hospital, Emergency medicine, General Doctor, Emergency Room, Tool for treatment. This information is essential for saving lives. 
In this research, various factors influencing the decision to send critically ill patients to be able to receive treatment more effectively. A 
multi-criteria decision-making method was used to analyze hospital alternatives for Emergency Patient. Using the concept of entropy In 
determining the weight, importance of criteria, and using the TOPSIS technique to rank alternatives closer to the best results. The results 
of the criterion analysis under the conditions of delivering Critical Emergency Patients to the hospital from a simulated scenario using a 
multi-criteria decision-making method were selected Hospital 5 (A5). When compared with the traditional decision, it was found that the 
overall results were better, with an average margin of 22.13%, which could be used to assist decision-makers for the emergency patient. 
Had the greatest chance of survival. 
Keywords:  Emergency Patient Assignment, multi-criteria decision-making, entropy, Technique for Order Preference by Similarity to an 
Ideal Solution 
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1. บทน า
การรกัษาผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤตได้มีการเตรยีมความพร้อมในด้าน

ทรพัยากรและบุคลากรที่ให้บริการรกัษาพยาบาลทางการแพทย์แก่
ผู้ป่วยที่ได้รบับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยฉุกเฉินทัง้นอกและในโรงพยาบาล
ผูป่้วยที่มอีาการเฉียบพลนั [1] การตดัสนิใจส่งผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาล
ที่ไม่มคีวามพร้อมส าหรบัการรองรบัการรกัษาอาจท าให้ผู้ป่วยอาการ
ทรุดหนักกว่าที่เป็น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีหมายเลข
โทรศพัทท์ีส่ามารถแจง้เหตุไดโ้ดยโทรหมายเลข 1669 จะแจง้ไปศูนยส์ัง่
การที่จงัหวดันัน้ เจ้าหน้าที่ศูนย์สัง่การจะสอบถามผูแ้จ้งถงึลกัษณะเหตุ
ที่เกิด ความรุนแรงและสถานที่เกิดเหตุ โดยมีค าสัง่แจ้งไปยังชุด
ปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถเพียงพอและใกล้จุดเกิดเหตุ เพื่อน า
ผูป่้วยไปส่งโรงพยาบาลและท าการรกัษา 
 เมื่อไปรบัผูป่้วยแล้วนัน้ ในการตดัสนิใจส่งผูป่้วยสู่โรงพยาบาลเป็น
ปัญหาที่ส าคัญมากในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain 
managers :SCM) ในช่วงไม่กี่ ปีที่ผ่ านมาการตัดสินใจส่งผู้ ป่วยสู่
โรงพยาบาลในห่วงโซ่อุปทาน ได้กลายเป็นสิง่ชี้ขาดอย่างมากในการ
รบัประกนัได้ว่าผูป่้วยจะได้รบัการรกัษาที่ทนัท่วงทแีละถูกต้อง [2] โดย
ตอ้งค านึงถงึเกณฑข์องเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ เกณฑเ์หล่านี้ได้ร ับ
การพิจารณาส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจส่งผู้ป่วยสู่
โรงพยาบาลได้อย่างครอบคลุมจากกระบวนการที่กล่าวมาขา้งต้น เป็น
ปัญหาการตดัสนิใจแบบหลายเงื่อนไข (multi-criteria decision making: 
MCDM) เนื่องจากตลอดกระบวนการตอ้งพจิารณาเกณฑท์ี่แตกต่างกนั
ที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมห่วงโซ่อุปทาน แต่ละวตัถุประสงค์และเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง บ่อยครัง้ทีเ่กณฑเ์หล่านี้มคีวามขดัแยง้กนั  
 เพื่อประนีประนอมระหว่างทางเลอืกที่เป็นไปได้ทัง้หมดในการเป็น
ส่วนช่วยในการตัดสินใจส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสู่โรงพยาบาล จึงน า
วิธีแก้ไขปัญหาการตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไข (MCDM) มาใช้ใน
งานวจิยัเพื่อพฒันาตวัแบบวธิกีารส าหรบัการตดัสนิใจส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
วกิฤตสู่โรงพยาบาล 

2. การทบทวนวรรณกรรม
การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ หรือที่เรียกว่า Multi-Criteria

Decision Making: MCDM นัน้ เป็นวิธีการหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาที่
นิยมน าไปใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งเครื่องมือที่นิยม
น ามาใช้ในการวเิคราะห์การตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ์คอืตวัแบบ
การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (multi-criteria decision making: 
MCDM) วธิกีาร MCDM เป็นทีน่ิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีทีผ่่านมาและ
มกัจะถูกน าไปใชใ้นหลาย ๆ ดา้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค 
[3] ในการตดัสนิใจส าหรบัการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินสู่โรงพยาบาลยงัไม่ได้
เป็นที่แพร่หลายนัก ในการตดัสนิใจเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากในการ
ก าหนดปัญหา ในงานวิจัยนี้ เราได้ใช้แนวคิดของเอนโทรปีในการ
ก าหนดน ้าหนักเกณฑ ์เอนโทรปีเป็นค าศพัทใ์นทฤษฎสีารสนเทศหรอืที่

เรยีกว่าปรมิาณขอ้มูลโดยเฉลี่ย น ้าหนักเกณฑ์ค านวณโดยวธิเีอนโทรปี 
ตามระดบัการกระจายตวัของดชันีน ้าหนักของตวับ่งชี้ทัง้หมดค านวณ
โดยเอนโทรปีข้อมูล วิธีเอนโทรปีมีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถ
น ามาใช้ในการวดัขอ้มูลได้อย่างง่ายดาย [4] และได้ใชเ้ทคนิค TOPSIS 
ได้ร ับการพัฒนาโดย [5] ส าหรับการแก้ปัญหาการตัดสินใจหลาย
เงื่อนไข (MCDM) ตามแนวคดิที่ว่าคน้หาทางเลอืกที่ดีที่สุดโดยการลด
ระยะทางไปยงัทางออกที่ดีที่สุด(A*) และเพิม่ระยะทางที่ยาวที่สุดจาก
โซลูชนัอุดมคตเิชงิลบให้มากที่สุด (A-) กระบวนการทางเลอืกทัง้หมด
สามารถจัดอันดับได้ตามความใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มา
ประยุกต์ ใช้ส าหรับปัญหาการตัดสินใจส่งผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสู่
โรงพยาบาล 
 และยงัมอีกีหลายงานวจิยัที่ใช่วธิกีารเดยีวกนัส าหรบัแก้ปัญหาเช่น 

[6] ได้ประยุกต์ใช้เอนโทรปีและ TOPSIS มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ลูกคา้สามารถซื้อโทรศพัทม์อืถอืทีด่ทีีสุ่ด ในขณะทีผู่ผ้ลติโทรศพัทม์อืถอื
สามารถผลิตโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติทางเทคโนโลยีที่ เ ป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะส าหรบัผูใ้ช้ไดโ้ดยเฉพาะและสามารถช่วยลูกคา้ในการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง [7] ได้น าเสนอแนวทางการตดัสนิใจขึ้นอยู่กบัการ
รวมกนัของเอนโทรปี ส าหรบัปัญหาการคดัเลอืก Apple ลกัษณะของน ้า
แอปเป้ิลเข้มข้น ได้แก่ ระดับความเป็นกรดและความหวานของ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปขึ้นอยู่กบัความหลากหลายของแอปเป้ิล ดงันัน้การ
เลอืกแอปเป้ิลที่เหมาะสมที่สุดในบรรดาทางเลอืกอื่น ๆ ในตลาดสดจึง
ไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรบั บรษิัท อาหาร การเลือกนี้อาจได้รบัการจดัการ
เป็นปัญหาการตดัสนิใจหลายเกณฑ ์(MCDM) [8] ไดท้ าการประเมนิผล
การด าเนินงานทางการเงินของ REITs ระหว่าง 2011Q1-2014Q3 
ภายในตลาดการเงนิในตุรกถีูกวดัโดยใช้ TOPSIS ที่องิเอนโทรปี จาก
ผลการวิจัย เชิงประจักษ์ ในทุกช่วง เวลาพบกว่าสามารถระบุ
ประสทิธภิาพดแีละแย่ทีสุ่ดของบรษิทัต่าง ๆ ไดต้ามล าดบั  

3. วิธีด าเนินการวิจยั
ในระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินเริม่จากจุดเกดิเหตุเมื่อเขา้ถึงจุด

เกิดเหตุจะมีข้อมูลรายงานประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุและ
ผู้ป่วยเพื่อน าส่งข้อมูลกลับมายังศูนย์รบัแจ้งและสัง่การจากนัน้ ซึ่ง
จ าเป็นต้องมขีอ้มูล 2 ส่วน ด้วยกนัก็คอื ขอ้มูลผูป่้วย ณ จุดเกดิเหตุ ซึ่ง
จะ น ามาก าหนดเงื่อนไขที่เป็นขอ้มูลในด้านของเกณฑ์ต่าง ๆ ที่น ามา
พจิารณาต่อน ้าหนักความส าคญัของผูป่้วย อกีส่วนคอืขอ้มลูการประเมนิ
ของทางโรงพยาบาล (Input data) น ามาใช้ในการวเิคราะห์การค านวณ
น ้าหนักด้วยวิธีการเอนโทรปี (Entropy) และจัดอันดับทางเลือกด้วย
วิธี ก า ร เทคนิ ค เ รีย ง ล า ดับต ามอุ ดมคติ  ( Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution: TOPSIS) ตดัสนิใจในการ
เลือกส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤตสู่โรงพยาบาล ส าหรบัเป็นตวัช่วยในการ
ตดัสนิใจเพื่อสัง่การใหร้ถฉุกเฉินไปส่งโรงพยาบาลทางเลอืกทีเ่หมาะสม 
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รปูที ่1 กรอบการด าเนินงาน 

3.1 ระบบเกณฑ์การประเมินผลของการตัดสินใจส าหรบัการส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสู่โรงพยาบาล 
 การเลือกเกณฑ์มคีวามส าคญัส าหรบักระบวนการประเมนิผลและ
ได้รบัการยอมรบัด้วยวรรณกรรมที่หลากหลายในการแนะน าเช่น [9] 
บทความนี้มุ่งเน้นไปในส่วนของการจัดการการตัดสินใจส่งผู้ป่วยสู่
โรงพยาบาล ได้ค านึงถงึชวีติของผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตและปัจจยัที่เกี่ยว
ขอ้กบัการด าเนินการทางด้านบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินปัจจยั 6 เกณฑ์ 
ดงัต่อไปนี้  
 - เวลาการเดนิทาง (C1) คอืเวลารถฉุกเฉินรบัผูป่้วยฉุกเฉินจากจุด
เกดิเหตุถงึโรงพยาบาล โดยเกบ็ขอ้มลูมหีน่วยเป็นนาท ี
 -  ร ะดับศักยภาพโรงพยาบาล (C2)  คือ  การจัดระดับขีด
ความสามารถของสถานบรกิารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขการ
ด าเนินการตามเกณฑ์พฒันาระบบเครอืข่ายบรกิารสุขภาพ แนวทาง
พฒันางานบริการชนัสูตรสาธารณสุขและประเมินผล เพื่อน าผลการ
ประเมนิไปจดัท าแนวทางการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิาร
โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัดงันี้ 
 ระดบั 1 ระดบัโรงพยาบาล A ใหก้ารปฏบิตักิารแบบเชีย่วชาญและ
ครอบคลุม 

ระดบั 2 ระดบัโรงพยาบาล S ใหก้ารรกัษาพยาบาลฉุกเฉินขัน้สงู 
 ระดบั 3 ระดบัโรงพยาบาล M ใหก้ารรกัษาพยาบาลฉุกเฉินขัน้ปาน
กลาง 

ระดับ 4 ระดับโรงพยาบาล F ให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉินขัน้
พืน้ฐาน 
 ระดบั 5 ระดบัโรงพยาบาล PCC หรอื รพ.สต. ใหก้ารรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉินเบือ้งตน้ 
 - แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (C3) ในภาวะฉุกเฉินแพทย์
จะไม่สามารถคาดเดาอาการของผูป่้วยในแต่ละครัง้ได ้แพทยเ์วชศาสตร์
ฉุกเฉิน เป็นแพทย์ที่มีองค์ความรู้ของภาวะฉุกเฉินในทุกระบบ เช่น 
ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูตนิรเีวช พษิวทิยา รวมถงึตอ้ง
สามารถดูแลและจ าแนกล าดบัผูป่้วยตามสภาวะฉุกเฉินในขณะนัน้ 

 - แพทยท์ัว่ไป (C4) คอืแพทยห์รอืแพทยท์ีป่ระจ าอยู่ ณ หอ้งฉุกเฉิน
และพรอ้มปฎบิตัหิน้าที่ท าการรกัษาแก่ผูป่้วยฉุกเฉิน 
 - ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (C5) คอืบรเิวณพื้นที่ของห้องตรวจอุบตัิเหตุ
และฉุกเฉิน สามารถรองรบัผูป่้วยที่เขา้รบัการรกัษา โดยพจิารณาจาก
เตยีงและเครื่องมอืส าหรบัเตรยีมการรกัษา 
 - เครื่องมอืส าหรบัการรกัษา (C6) เครื่องมอืส าหรบัการรกัษา เช่น 
CT SCAN 
 เกณฑ์ C3-C6 การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลอตัราการบริการ
ของเกณฑ์นัน้ ๆ ส าหรับรองรบัการรกัษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ามารบั
บรกิารซึ่งเป็นชุดข้อมูลร้อยละของการบรกิารโดยสามารถค านวณได้
ดงันี้ 

อตัราการบรกิาร =
จ านวนชัว่โมงทีบ่รกิาร×100

จ านวนทีบ่รกิารไดจ้รงิ
    (1) 

 จากสมการที่ 1 ขอ้มูลอตัราการบรกิารแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้ม
ส าหรับการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ถ้าอัตราการบริการที่สูง เกินไป
หมายความว่าจ านวนเจา้หน้าทีน้่อยเกนิไป ไม่เพยีงพอหรอืไม่พรอ้มต่อ
การรกัษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ท าให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่เข้ามารบัการรกัษาเจอ
ความหนาแน่นของการบรกิารในด้านต่าง ๆ ต้องรอใช้บรกิารส่งผลให้
เกดิความเสีย่งต่อผูป่้วยได้ 

3.2 วิธีการตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์(multi criteria decision 
making: MCDM) 
 กระบวนการตดัสนิใจแบบหลายเกณฑ์มีกระบวนการจดัอนัดบัเพื่อ
คน้หาผลลพัธ์เชงิปรมิาณที่ดทีี่สุดจากชุดของขอ้มูล ในครัง้นี้ไดน้ าเสนอ
วธิเีอนโทรปี (Entropy) เนื่องจากมคีวามน่าเชื่อถอืเป็นพเิศษส าหรบัการ
วดัขอ้มูลและใหค้วามแม่นย าสูงในการก าหนดน ้าหนักของคุณลกัษณะ
ของปัญหา จากนัน้ชุดขอ้มลูจะถูกน ามาจดัอนัดบัโดยวธิ ีTOPSIS ใหไ้ด้
ผลลพัธ์ใกล้เคยีงกบัผลลพัธ์ที่ดีที่สุดปัญหา MCDM สามารถแสดงใน
รปูแบบเมทรกิซ์เป็น 

1 2 3 4 5

1 11 12 13 1

2 21 22 23 2

3 31 33 33 3

1 2 3

C C C C C

A a a a a n
A a a a a n

M
A a a a a n

Am a a a am m m mn

 
 
 =
 
 
 
 
 

      (2) 

 , ,1 2 3W w w w wn=  

 โดยที่ A1, A2, A3,…,Am เป็นทางเลือกที่มีอยู่ซึ่งจะได้ร ับการจัด
อันดับโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจ C1, C2, C3,…,Cn เป็นเกณฑ์ในการ
จดัล าดบัทางเลอืกทีม่อียู่ aij คอืประสทิธภิาพของมลูค่าของ Ai ทางเลอืก
บนพืน้ฐานของเกณฑ ์Cj และ wj คอืน ้าหนักของเกณฑ ์Cj 

3.2.1 วิธีเอนโทรปีส าหรบัการก าหนดน ้าหนัก (Entropy Method 
for Weight Determination)
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ในงานวจิยันี้เราได้ใช้แนวคดิของเอนโทรปีในการก าหนดน ้าหนัก
เกณฑ ์เอนโทรปีเป็นค าศพัทใ์นทฤษฎสีารสนเทศหรอืที่เรยีกว่าปรมิาณ
ขอ้มูลโดยเฉลี่ย น ้าหนักเกณฑ์ค านวณโดยวธิเีอนโทรปี ตามระดบัการ
กระจายตวัของดชันีน ้าหนักของตวับ่งชี้ทัง้หมดค านวณโดยเอนโทรปี
ขอ้มูล วธิเีอนโทรปีมคีวามน่าเชื่อถอืสูงและสามารถน ามาใช้ในการวดั
ขอ้มลูไดอ้ย่างง่ายดาย ขัน้ตอนการค านวณมดีงันี้ [10] 
 ขัน้ตอนที่ 1: การค านวณน ้าหนักคุณลกัษณะ Pij ส าหรบัทางเลือก
และเกณฑ ์jth 

,2
1

aijPij m aiji
=
 =

    ( )1 ,1 j ni m    (3) 

ขัน้ตอนที ่2: น าขอ้มลูเขา้ส าหรบัเอนโทรปี ej ของตวัประกอบ jth 

( )ln ,1
me k P Pj ij iji= −  =  ( )1 j n    (4) 

( )

1

ln
k

m
=  (5) 

ขัน้ตอนที ่3: การค านวณค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนัของ jth ส าหรบั
เกณฑเ์ฟคเตอร ์gj 

1 ,g ej j= −  ( )1 j n     (6) 

ขัน้ตอนที ่4: การค านวณน ้าหนักของเอนโทรปี wj 

,
1

g jWj m g ji
=
 =

( )1 j n   (7) 

3.2.2 เทคนิคเ รียงล าดับตามอุดมคติ  (Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution: TOPSIS)
 เทคนิค TOPSIS ได้ร ับการพัฒนาส าหรับการแก้ปัญหาการ
ตดัสนิใจหลายเงื่อนไข (MCDM) ตามแนวคดิที่ว่าค้นหาทางเลือกที่ดี
ทีสุ่ดโดยการลดระยะทางไปยงัทางออกทีด่ทีีสุ่ด(A*) และเพิม่ระยะทางที่
ยาวที่สุดจากโซลูชันอุดมคติเชิงลบให้มากที่สุด (A-) กระบวนการ
ทางเลอืกทัง้หมดสามารถจดัอนัดบัไดต้ามความใกล้เคยีงกับผลลพัธ์ที่ดี
ทีสุ่ด โดยมวีธิกีารดงัต่อไปนี้ [11] 

ขัน้ตอนที ่1: สรา้งตารางการตดัสนิใจส าหรบัการจดัอนัดบั 
 ขัน้ตอนที่ 2: ท าขอ้มูลคุณลกัษณะแต่ละชัน้ขอ้มูลใหเ้ป็นมาตรฐาน 
(Standardize) 

 
=

 
 =
 
  

2

1

( )
' ;

( )

i i

m

i ii

g a
e

g a
1,2,..., ;i m=  และ 1,2,..., ;j n=  (11) 

เมื่อ ig เป็นค่าทีก่ าหนดไดข้องทางเลอืก i ของเกณฑ ์j

 ขัน้ตอนที่ 3: ค านวณเมทรกิซ์การตดัสนิใจปกตทิี่ถ่วงน ้าหนักโดย
การคณูเมทรกิซ์การตดัสนิใจปกตกิบัน ้าหนักทีเ่กีย่วขอ้ง 

* ' ; 1,2,...,m;ij j ije e iπ=  =  และ 1,2,..., ;j n= (12) 

เมื่อ jπ คอื น ้าหนักของเกณฑ ์jth 
ขัน้ตอนที่ 4: ระบุทางออกในเชงิบวก (A *) และโซลูชนัในอุดมคติ

เชงิลบ (A -) 
โซลูชนัในอุดมคตเิชงิบวก 

     * * * * * * ''
1 2, 1,2,..., , ,..., ; maxj n j i ijA e j n e e e e e= = = =

 ** min , 1,..., ; 1,...,j ijA e i m และj n− = = = (13) 

โซลูชนัในอุดมคตเิชงิลบ 

   " "
*min , 1,..., ; 1,..., ;j ij j i ijA e i m และj n e Min e− = = = =

   * 1* 2* n*, j 1,2,..., , ,...,jA e n e e e− = = =  (14) 

 ขัน้ตอนที่ 5: ค านวณระยะทางระหว่างจุดในอุดมคติเชิงบวกกบั
อุดมคตเิชงิลบส าหรบัขอ้มลูโดยใชส้ตูรดงัสมการต่อไปนี้ 

( )
2

* *

1
, 1,2,...,

n

i ij j
j

D e e i m
=

= − =    (15) 

( )
2

1
, 1,2,...,

n

i ij j
j

D e e i m− −

=

= − = (16) 

*
iD  คอื ระยะทางระหว่างขอ้มลูกบัจุดอุดมคตเิชงิบวก 

iD
− คอื ระยะทางระหว่างขอ้มลูกบัจุดอุดมคตเิชงิลบ 

ije  คอื ขอ้มลูคุณลกัษณะ 
*
je  คอื ค่าสงูสุดทีเ่ป็นค่าในอุดมคตเิชงิบวก 
"
je  คอื ค่าสงูสุดทีเ่ป็นค่าในอุดมคตเิชงิลบ 

 ขัน้ตอนที่ 6: ค านวณค่าสัมประสิทธิค์วามใกล้ชิดสัมพัทธ์ของ
ทางเลอืกที ่i ถงึวธิแีกปั้ญหาอุดมคตโิดยใชส้มการต่อไปนี้ 

*
*

, 1,2,...,i
i

i i

D
C i m

D D

−

−
= =

+
 (17) 

ที,่ *0 1.iC   
7) จดัอนัดบัทางเลอืกทัง้หมดและเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

4. ผลการทดลอง
บทความนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์ของการตดัสนิใจแบบหลาย

หลักเกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤตสู่โรงพยาบาล (Emergency 
Patient Assignment) ในพื้นที่เขตก าลงัพฒันาท าให้การมโีรงพยาบาล
ระดบัที่แตกต่างและโรงพยาบาลระดบัสูงไม่ทัว่ถงึ โดยพื้นที่การจ าลอง
สถานการณ์มโีรงพยาบาลทางเลอืก 7 แห่ง (A1-A7) ในเหตุการณ์ผูป่้วย
ฉุกเฉินวกิฤตอยู่ในพื้นที่การจ าลองสถาณการณ์ครัง้นี้ ต าแหน่งจุดเกิด
เหตุ (สญัลกัษณ์รูปดาวสแีดง) ในรูปที่ 2 เพื่อน ามาจ าลองสถานการณ์
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และเปรยีบเทียบข้อมูลผลลพัธ์ของความเป็นไปได้ของผู้ป่วยฉุกเฉิน
วกิฤตวกิฤต 

รปูที ่2 พืน้ทีเ่ขตกรณีศกึษา 

4.1 สร้างเมตริกส์การติดสินใจ 
 จากการสร้างชุดข้อมูลการจ าลองสถานการณ์ โดยการเก็บข้อมูล
จากการเกิดเหตุขึ้นและรวมรวมข้อมูลเกณฑ์ เวลาการเดินทาง (C1) 
ระดบัศกัยภาพโรงพยาบาล (C2) แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
(C3) แพทย์ทัว่ไป (C4) ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (C5) เครื่องมอืส าหรบัการ
รกัษา (C6) ที่ก าหนด ของโรงพยาบาลทางเลอืกส าหรบัการตด้สนิใจ 7 
แห่ง (A1-A7) จากนัน้ท าการสรา้งเมตรกิสส์ าหรบัการตดัสนิใจดงัตาราง
ที ่2 
ตารางที ่2 เมตรกิสก์ารตดิสนิใจส าหรบัชุดขอ้มลูการจ าลองสถานการณ์ 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
A1 6 3 92 120 104 112 
A2 7 4 88 107 87 118 
A3 4 3 105 111 102 117 
A4 7 3 102 113 120 111 
A5 6 2 82 79 82 95 
A6 8 3 92 102 80 117 
A7 12 1 105 108 102 116 

 การเก็บขอ้มูลตวัอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ 1 (A1) เวลาการเดนิทาง 
(C1) เท่ากบั 6 นาที ระดบัศกัยภาพโรงพยาบาล (C2) ระดบั 3 ระดบั
โรงพยาบาล M ใหก้ารรกัษาพยาบาลฉุกเฉินขัน้ปานกลาง แพทยเ์ฉพาะ
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (C3) มอีตัราการบรกิารอยู่ที่รอ้ยละ 92 แพทย์
ทัว่ไป (C4) มอีตัราการบรกิารอยู่ทีร่อ้ยละ 120 หอ้งผูป่้วยฉุกเฉิน (C5) 
มอีตัราการบรกิารอยู่ทีร่อ้ยละ 104 และเครื่องมอืส าหรบัการรกัษา (C6) 
มอีตัราการบรกิารอยู่ทีร่อ้ยละ 112 

4.2 ผลน ้าหนักความส าคญัต่อเกณฑโ์ดยใช้วิธีเอนโทรปี 
ระบบการส่งผูป่้วยสู่โรงพยาบาลมเีกณฑ์ที่ให้น ้าหนักความส าคญั

ในปัญหา MCDM หนึ่งในงานที่ยากที่สุดคือการก าหนดน ้ าหนักให้
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกที่จะจดัอนัดับ ส าหรบัการ

ก าหนดน ้าหนักให้กบัเกณฑ์จะใช้วธิีเอนโทรปี ขัน้ตอนในการค านวณ
น ้าหนักโดยวธิเีอนโทรปีส าหรบัเมทรกิซ์การตดัสนิใจ มดีงันี้ 
 ขัน้ตอนที่ 1: การค านวณน ้าหนักคุณลกัษณะ Pij ส าหรบัทางเลือก
และเกณฑ ์jth ดงัตารางที ่3 
ตารางที่ 3 ชุดขอ้มูลโรงพยาบาลทางเลอืกส าหรบัการวเิคราะห์น ้าหนัก
เอนโทรปี 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
A1 0.12 0.16 0.14 0.16 0.15 0.14 
A2 0.14 0.21 0.13 0.14 0.13 0.15 
A3 0.08 0.16 0.12 0.11 0.12 0.15 
A4 0.14 0.16 0.16 0.15 0.15 0.12 
A5 0.12 0.11 0.15 0.15 0.18 0.14 
A6 0.16 0.16 0.14 0.14 0.12 0.15 
A7 0.24 0.05 0.16 0.15 0.15 0.15 

จากตารางที่ 3 แสดงถึงการการค านวณน ้าหนักคุณลักษณะ Pij

ส าหรบัเกณฑ์ทางเลอืก โดยน าชุดขอ้มูลที่สรา้งขึน้ในตารางที่ 2 น ามา
ค านวณน ้าหนักคุณลกัษณะในสมการที ่3 

ขัน้ตอนที่ 2 3 และ 4: น าข้อมูลเข้าส าหรบัเอนโทรปี ej ของตัว
ประกอบ jth  จากนัน้ค านวณค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนัของปัจจัย jth 
และ gj  และค านวณน ้าหนักของเอนโทรปี wj ดงัตารางที ่4 
ตารางที ่4 การค านวณน ้าหนักเอนโทรปี 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
ej 0.97 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 

g j  0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

Wj 0.37 0.46 0.03 0.05 0.07 0.02 

จากตารางที่ 4 การค านวณน ้าหนักเอนโทรปี โดยน าขอ้มูล
จากตารางที่ 3 มาค านวณ ej ในสมการที่ 4 โดยค่า k จากสมการที่ 5 
ค านวณได้เท่ากบั -0.514 จากนัน้ค านวณค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนั
ของ jth ส าหรบัเกณฑ์เฟคเตอร์ gj ดงัสมการที่ 6 และค านวณน ้าหนัก
ของเอนโทรปี wj ไดจ้ากสมการที ่7 

4.3 ผลการประเมินทางเลือกโดยใช้วิธี TOPSIS 
 ในขัน้ตอนสุดท้ายใช้วิธี TOPSIS เพื่อจัดอันดับในการส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉินสู่โรงพยาบาลทางเลอืก (Alternative) น ้าหนักของแต่ละเกณฑ์
ซึ่งค านวณโดยเอนโทรปีมาใช้ในวธิ ีTOPSIS จากนัน้ใช้ขอ้มูลจากการ
สรา้งเมตรกิส ์MCDM ค านวณเพื่อจดัอนัดบัไดด้งัต่อไปนี้  

ขัน้ตอนที ่1: สรา้งตารางการตดัสนิใจส าหรบัการจดัอนัดบั 
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ตารางที่ 5 ชุดขอ้มูลโรงพยาบาลทางเลอืกของเกณฑ์การประเมนิด้วย
วธิ ีTOPSIS 
เกณฑ์ C1 C2 C3 C4 C5 C6 
น ้าหนัก 0.37 0.46 0.03 0.05 0.07 0.02 

A1 6 3 92 120 104 112 
A2 7 4 88 107 87 118 
A3 4 3 105 111 102 117 
A4 7 3 102 113 120 111 
A5 6 2 82 79 82 95 
A6 8 3 92 102 80 117 
A7 12 1 105 108 102 116 

 น าข้อมูลน าหนักที่ได้จากการค านวณเอนโทรปี wj ในตารางที่ 5 
และน าชุดข้อมูลเมตริกส์การติดสินใจส าหรับชุดข้อมูลการจ าลอง
สถานการณ์ตารางที ่2 มาสรา้งตารางการตดัสนิใจส าหรบัการจดัอนัดบั 
 ขัน้ตอนที่ 2 3 และ 4: ท าข้อมูลคุณลกัษณะแต่ละชัน้ขอ้มูลใหเ้ป็น
มาตรฐาน (Standardize) และ ค านวณเมทรกิซ์การตดัสนิใจปกตทิีถ่่วง
น ้าหนักโดยการคูณเมทริกซ์การตดัสนิใจปกติกับน ้าหนักที่เกี่ยวข้อง 
จากนัน้ระบุทางออกในเชงิบวก (A *) และโซลูชนัในอุดมคตเิชงิลบ (A -) 
ตารางที ่6  เมทรกิซ์การตดัสนิใจปกตแิบบถ่วงน ้าหนัก 
เกณฑ์ C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A1 0.68 0.45 12.08 18.57 15.20 15.21 
A2 0.79 0.61 11.55 16.56 12.71 16.03 
A3 0.45 0.45 13.78 17.18 14.90 15.89 
A4 0.79 0.45 13.39 17.49 17.53 15.08 
A5 0.68 0.30 10.76 12.23 11.98 12.90 
A6 0.91 0.45 12.08 15.79 11.69 15.89 
A7 1.36 0.15 13.78 16.72 14.90 15.76 
A* 1.36 0.61 13.78 18.57 17.53 16.03 
A- 0.45 0.15 10.76 12.23 11.69 12.90 

 จากตารางที่  6 ท าข้อมูลคุณลักษณะแต่ละชัน้ข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน (Standardize) ไดโ้ดยสามารถที ่11 และค านวณเมทรกิซ์การ
ตดัสนิใจปกติที่ถ่วงน ้าหนักโดยการคูณเมทรกิซ์การตดัสนิใจปกติกับ
น ้าหนักที่เกี่ยวขอ้งโดยสมการที่ 12 จากนัน้ระบุทางออกในเชงิบวก (A 
*) และโซลูชันในอุดมคติเชิงลบ (A -) โดยสมการที่  13 และ 14 
ตามล าดบั 
 ขัน้ตอนที่ 5 6 และ 7: ค านวณระยะทางระหว่างจุดในอุดมคติเชงิ
บวกกับข้อมูลแต่ละชัน้ข้อมูล  ค านวณค่าสัมประสิทธิค์วามใกล้ชิด
สมัพทัธข์องทางเลอืกที ่ i ถงึวธิแีกปั้ญหาอุดมคตแิละจดัอนัดบัทางเลอืก
ทัง้หมดและเลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

ตารางที ่7 การประเมนิขัน้สุดทา้ยและการจดัอนัดบัทางเลอืก 
ทางเลือก D* D- Ci Rank 

A1 7.801 31.459 0.801 5 
A2 5.664 29.338 0.838 3 
A3 7.304 31.564 0.812 4 
A4 8.712 32.528 0.789 6 
A5 0.656 24.582 0.974 1 
A6 5.079 28.602 0.849 2 
A7 7.738 3.263 0.297 7 

 จากตารางที่ 7 ค านวณระยะทางระหว่างจุดในอุดมคตเิชงิบวก D* 
ได้โดยสมการที่ 15 และจุดในอุดมคติเชิงลบ D- ได้โดยสมการที่ 16 
ค านวณค่าสมัประสทิธิค์วามใกล้ชดิสมัพทัธ์ Ci ของทางเลอืกที่ i ถงึวธิี
แกปั้ญหาอุดมคตโิดยใชส้มการที ่17 ผลการจ าลองแบบที่เสนอแสดงให้
เห็นว่าโรงพยาบาลที่ 5 (A5) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยค่า Ci เท่ากบั 
0.974 

4.4 เปรียบเทียบผลการตดัสินใจ 
 ข้อมูลการตดัสนิใจเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว โดยปรกติแล้วการส่ง
ผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั ้น ตัดสินใจโดยศูนย์สัง่การจากการเลือก
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แต่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเมื่อส่งเข้ารบัการ
รกัษาแล้วนัน้ ทางด้านคุณภาพและอตัราการบรกิารต่าง ๆ ที่หนาแน่น
ท าใหผู้ป่้วยฉุกเฉินไม่ได้รบัการรกัษาได้อย่างทนัถ่วงที งานวจิยันี้จงึได้
น าตวัแบบการตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑม์าประยุกต์ใชส้ าหรบัการ
ตดัสนิใจในครัง้นี้ และได้น ามาเปรียบเทียบกับการตัดสนิใจแบบเดิม 
เพื่อพสิจูน์ว่าผลการตดัสนิใจจากวธิกีารตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑด์ี
ขึน้กว่าเดมิในดา้นใดบา้งจากเกณฑท์ีก่ าหนด 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการตดัสนิใจแบบเดิมกบัวธิีการตดัสนิใจแบบ
หลายหลกัเกณฑ ์

วิธี 
โรงพยา
บาล (Ci) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

เดิม 
A3 

(0.812) 
4 3 105 111 102 117 

MCDM 
A5 

(0.974) 
6 2 82 79 82 95 

ส่วน
ต่าง 
(ร้อย
ละ) 

19.95 -33.33 50.00 28.05 40.51 24.39 23.16 

เฉลี่ยส่วนต่าง 22.13 

 จากตารางที่  8 เปรียบเทียบการตัดสินใจแบบเดิมได้เลือก
โรงพยาบาลที่ 3 (A3) โดยมคี่า Ci เท่ากบั 0.812 วธิกีารตดัสนิใจแบบ
หลายหลกัเกณฑ์เลอืกโรงพยาบาลที ่5 (A5) โดยมคี่า Ci เท่ากบั 0.974 
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ส่วนต่างการค านวณผลลพัทด์ขีึน้รอ้ยละ 19.95 การเปรยีบเทยีบในส่วน
ของเกณฑ์ เวลาการเดนิทาง (C1) เท่ากบั 4 นาท ีกบั 6 นาท ีส่วนต่าง
การค านวณผลลพัท์ลดลงรอ้ยละ -33.33 ระดบัศกัยภาพโรงพยาบาล 
(C2) ระดับ 3 กับระดับ 2 ส่วนต่างการค านวณผลลัพท์ดีขึ้นร้อยละ 
50.00 แพทยเ์ฉพาะทางเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (C3) มอีตัราการบรกิารอยู่ที่
ร้อยละ 105 กบั ร้อยละ 82 ส่วนต่างการค านวณผลลพัท์ดีขึ้นร้อยละ 
28.05 แพทยท์ัว่ไป (C4) มอีตัราการบรกิารอยู่ทีร่อ้ยละ 111 กบั รอ้ยละ 
79 ส่วนต่างการค านวณผลลพัท์ดีขึ้นร้อยละ 40.51 ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(C5) มอีตัราการบรกิารอยู่ที่รอ้ยละ 102 กบั 82 ส่วนต่างการค านวณ
ผลลพัทด์ขีึน้รอ้ยละ 24.39 และเครื่องมอืส าหรบัการรกัษา (C6) มอีตัรา
การบรกิารอยู่ทีร่อ้ยละ 117 กบัรอ้ยละ 95 ส่วนต่างการค านวณผลลพัท์
ดขีึน้รอ้ยละ 23.16 โดยรวมแลว้ เฉลีย่ส่วนต่างรอ้ยละ 22.13 

5. สรปุ
 น ้าหนักของแต่ละเกณฑก์ารประเมนิเกณฑ์ส าหรบัส่งผูป่้วยฉุกเฉิน
วกิฤตได้มาจากวธิีเอนโทรปี ได้แสดงผลของการตดัสนิใจแบบหลาย
หลกัเกณฑ์ส าหรบัส่งผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตสู่โรงพยาบาลและน ามาใช้กบั
สถานการณ์จ าลองได้รวบรวมชุดขอ้มูลทัง้หมดของเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การน ามาตดัสนิใจเพื่อหาผลลพัธ์ด้วยวธิ ีTOPSIS ซึ่งในงานวจิยัครัง้นี้
ได้สร้างชุดข้อมูลสถานการณ์จ าลองน ามาทดสอบ โดยการให้น ้าหนัก
โดยวธิ ีเอนโทรปี (ตารางที่ 4) และท าการรวบรวมผลลพัทใ์น TOPSIS 
แสดงผลการจัดอันดับของโหมดการรวบรวมส าหรบัการตัดสินใจส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสู่โรงพยาบาล (ตารางที่ 7) โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 
 ผลลพัธ์การใหน้ ้าหนักเกณฑ์จากขอ้มูลสถานการณ์จ าลองส าหรบั
การตดัสนิใจส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤตสู่โรงพยาบาลได้แก่ เวลาเดินทาง 
(C1) เท่ากับ 0.37 ระดับศักยภาพโรงพยาบาล (C2) เท่ากับ 0.46 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (C3) เท่ากบั 0.03 แพทย์ทัว่ไป (C4) เท่ากบั 
0.05 ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (C5) เท่ากบั 0.07 เครื่องมอืส าหรบัการรกัษา 
(C6) เท่ากบั 0.02 จากนัน้ได้น าน ้าหนักของเกณฑ์ต่าง ๆ มาจดัอนัดบั
ทางเลือกโดย TOPSIS มีผลลัพธ์ดังนี้ โรงพยาบาลอันดับที่ 1 ได้แก่ 
โรงพยาบาลที่ 5 (A5) ผลคะแนนเท่ากบั 0.974 โรงพยาบาลอนัดบัที่ 2 
ได้แก่ โรงพยาบาลที่ 6 (A6) ผลคะแนนเท่ากับ 0.849 โรงพยาบาล
อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลที่ 2 (A2) ผลคะแนนเท่ากับ 0.838
โรงพยาบาลอนัดบัที่ 4 ได้แก่ โรงพยาบาลที่ 3 (A3) ผลคะแนนเท่ากบั 
0.812 โรงพยาบาลอนัดบัที่ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลที่ 1 (A1) ผลคะแนน
เท่ากบั 0.801 โรงพยาบาลอนัดบัที่ 6 ได้แก่ โรงพยาบาลที่ 4 (A4) ผล
คะแนนเท่ากบั 0.789 โรงพยาบาลอนัดบัที่ 7 ได้แก่ โรงพยาบาลที่ 7 
(A7) ผลคะแนนเท่ากบั 0.297 
 ส าหรบัการตดัสนิใจส่งผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตที่เหมาะสมนัน้ผลลพัธท์ี่
ได้นัน้เลอืกโรงพยาบาลที่ 5 (A5) ซึ่งเมื่อมองลงไปในชุดขอ้มูล มีเวลา
เดนิทาง (C1) เท่ากบั 6 นาท ีระดบัศกัยภาพโรงพยาบาล (C2) ระดบัที่ 
2 หรอืระดบั A ที่ใหก้ารรกัษาพยาบาลฉุกเฉินชัน้ปานกลาง แพทย์เวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน (C3) อัตราบริการอยู่ที่ร้อยละ 82 แพทย์ทัว่ไป (C4) 

อตัราบรกิารอยู่ที่ร้อยละ 79 ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (C5) อตัราบรกิารอยู่ที่
รอ้ยละ 82 เครื่องมอืส าหรบัการรกัษา (C6) อตัราบรกิารอยู่ทีร่อ้ยละ 95 
 จากนั ้นผลลัพท์การตัดสินใจโดยศู นย์สัง่การจากการเลือก
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลือกโรงพยาบาลที่ 3 (A3) และการตัดสนิใจ
แบบหลายหลกัเกณฑเ์ลอืกโรงพยาบาลที ่5 (A5) น ามาเปรยีบเทยีบกบั
การตดัสนิใจแบบเดมิ เพื่อพสิูจน์ว่าผลการตดัสนิใจจากวธิกีารตดัสนิใจ
แบบหลายหลกัเกณฑ์ดีขึ้นกว่าเดิมในด้านใดบ้างจากเกณฑ์ที่ก าหนด
พบว่าโดยรวมแลว้มผีลลพัทท์ี่ดขีึน้เฉลีย่ส่วนต่างรอ้ยละ 22.13 ผลลพัท์
การประเมนิจากวธิกีารตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ์ค่า Ci ดขีึน้รอ้ยละ 
19.95 มเีพยีงเกณฑ์ทางดา้นของเวลาการเดนิทาง (C1) ลดลงรอ้ยละ -
33.33 ระดบัศกัยภาพโรงพยาบาล (C2) แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (C3) แพทย์ทัว่ไป (C4) หอ้งผูป่้วยฉุกเฉิน (C5) และเครื่องมอื
ส าหรบัการรกัษา (C6) ส่วนต่างการค านวณผลลพัท์ดขีึน้รอ้ยละ 50.00 
28.05 40.51 24.39 และ 23.16 ตามล าดบั 

6.ข้อเสนอแนะ
 การใหน้ ้าหนักโดยวธิเีอนโทรปี ตามระดบัการกระจายตวัของดชันี
น ้ าหนักของตัวบ่งชี้ทัง้หมดสัมพันธ์กับชุดข้อมูลซึ่งไม่มีการอคติ
เช่นเดียวกับหลาย ๆ วิธีที่ใช้มนุษย์ส าหรบัการประเมิน ท าให้การ
วิเคราะห์ได้ตามความผันแปรได้มากขึ้นตามชุดข้อมูลและรวดเร็ว 
เกณฑ์ขอ้ก าหนดต่าง ๆ จากการทดสอบครัง้นี้ น ้าหนักของเกณฑ์การ
ตัดสินใจนี้จะให้ความส าคัญกับระยะทาง (C1) และศักยาภาพของ
โรงพยาบาล (C2) เป็นหลกัและใหค้วามส าคญัเกณฑอ์ื่น ๆ ค่อนขา้งต ่า 
แต่อย่างไรน ้าหนักการประเมนิจะถูกน ามาใชส้ าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูล
อีกรอบโดย TOPSIS ที่สามารถเลือกชุดข้อมูลที่ดีที่สุดได้ส าหรับ
สถานการณ์จ าลองในครัง้นี้ในอนาคตอาจมกีารเก็บขอ้มูลสถานการณ์
จ าลองเพิม่เตมิทีเ่ป็นตวัแทนและช่วงเวลาการตดัสนิใจนัน้ ๆ เพื่อพสินูจ์
ว่าการให้น ้าหนักและการตัดสินใจเหมาะสมส าหรบัพื้นที่นัน้ ๆ การ
วิเคราะห์จากผลการทดลองครัง้นี้เป็นส่วนช่วยในการตัดสนิใจ ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูม้อี านาจตดัสนิใจส าหรบัผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตให้
ไดม้โีอกาสรอดชวีติมากทีสุ่ด 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัชิ้นนี้ไดน้ าเสนอกระบวนการตรวจนับประชากรในพืน้ทีส่าธารณะดว้ยการประมวลผลภาพ โดยใชไ้ลบราร ีPerson-Detection-

Retial-0013 ของเครื่องมอืส าเรจ็รปู OpenVINO เพื่อมกีารวดัจ านวนประชากรในพืน้ทีจ่ากขอ้มลูเฟรมภาพทีไ่ดจ้ากการบนัทกึของระบบกลอ้งวงจร
ปิดทีใ่หบ้รกิารในพืน้ทีส่าธารณะของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จ านวน 10 จุดตดิตัง้ โดยท าการเขยีนชุดค าสัง่ควบคุมการท างานของ
ระบบกลอ้งวงจรปิด โดยระบบจะท าการประมวลผลทลีะเฟรมภาพขนาด 1280 x 720 pixel น ามาเปรยีบเทยีบกบั Training Model ทีม่ขีองเครือ่งมอื
ส าเรจ็รูป ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูโ้มเดลของชุดค าสัง่ ระบบจะท าการก าหนดจุดการแสดงผลลพัธ์ เพื่อแสดงผลลพัธ์ผ่านระบบแสดงผลอตัโนมตั ิ
บนแอปพลเิคชนัไลน์ มกีารวดัประสทิธภิาพของการก าหนดจุดแสดงผลลพัธต์ามการก าหนดคุณสมบตัขิองค่า Threshold ประกอบดว้ย 60% , 70% 
และ 80% ในช่วงเวลาการทดลอง 2 ช่วงประกอบดว้ย 1.ช่วงเวลาปฏบิตังิาน และ 2.ช่วงนอกเวลาปฏบิตังิาน การวดัประสทิธภิาพของในช่วงเวลา
การปฏบิตังิาน พบว่ามปีระสทิธภิาพความถูกต้องอยู่ที่รอ้ยละ 70 มอีตัราความผดิพลาดเพยีงรอ้ยละ 30 และการวดัประสทิธภิาพในช่วงเวลานอก
เวลาการปฏบิตัิงาน พบว่ามปีระสทิธภิาพความถูกต้องอยู่ที่รอ้ยละ 80 มอีตัราความผดิพลาดเพยีงรอ้ยะ 20 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดบัทีด่ี สามารถน า
เครื่องมอืส าเรจ็รูป OpenVINO โดยการใชง้านไลบรารฟัีงก์ชนั person-detection-retail-0013 ไปพฒันาเป็นโปรแกรมระบบควบคุมความหนาแน่น
ของการเขา้ใชง้านพืน้ทีส่าธารณะของมหาวทิยาลยัสอดคลอ้งการด าเนินชวีติวถิใีหมอ่ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 
ค าส าคญั:   

ประมวลผลภาพ , เครือ่งมอืส าเรจ็รปู OpenVINO , การตรวจนบัประชากร 

Abstract 
This research proposes a process of population counting in public areas with image processing, using person-detection-retail-

0013 library in the OpenVINO toolkit, in order to measure population in the area from image frame data obtained from recordings of a 
CCTV system serving in 10 locations of public areas of Rajamangala University of Technology Lanna. A command set to control the 
operation of the system was written to make the closed circuit camera system processed a 1280x720-pixel image one frame at a time, 
then compared with the existing Training Model of the toolkit. Results obtained from learning the model of the instruction set indicated that 
the system would determine output displaying points in order to display results via the automated display system (in LINE Chat). The 
performance in determining output displaying point was measured according to the Threshold properties, consisting of 60%, 70% and 
80% over 2 trial periods: 1. Working hours, and 2. Outside working hours (off-hours). Measuring of efficiency during the working hours 
was found to be effective at an accuracy rate of 70% , with an error rate of 30%. On the other hand, measuring of efficiency during the 
off-hours was found to be efficient at an accuracy rate of 80% , with an error rate of only 20%, which was considered to be good. The 
person-detection-retail-0013 function in the library of the OpenVINO ready-made could be developed into a program for the density control 
system of access into public areas of the university, to be in accordance with an effective new-normal way of living. 
Keywords:   

Image processing, OpenVINO Toolkit, Population counting 
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1. บทน า
จากสถานการณ์การเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา

2019 ท าใหม้กีารปรบัเปลีย่นรูปแบบกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนจากการเรียนในชัน้เรียนเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
โดยมหาวทิยาลยัมกีารปรบัรูปแบบจากการเรยีนในชัน้เรยีนเป็นการ
เรยีนผ่านระบบออนไลน์ และมีมาตรการให้บริการพื้นฐานสาธารณะ
แบบเปิดตามแนวทางการปรบัรูปแบบการด าเนินชวีติวถิีใหม่ (New 
Normal) โดยทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีการน า
เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมาใช้ควบคุมและดูแลการให้บริการพื้นที่
สาธารณะของมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุมความปลอดภัย และ เพิ่ม
ประสทิธภิาพการใชง้านพืน้ทีส่าธารณะ เช่น พืน้ที ่Co-working Space, 
หอ้งบรกิารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ เป็นต้น 
เพื่อใหม้กีารงานพืน้ทีใ่หเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด และช่วยลดการท างาน
ของบุคลากรในการสมัผสักบัพื้นทีเ่สีย่ง  การท างานของกลอ้งวงจรปิด
ในพื้นทีส่าธารณะถูกน ามาใชง้าน โดยท าการตดิตัง้ในจุดการใหบ้รกิาร
พื้นที่สาธารณะต่างๆ มรีูปแบบการประมวลผลเป็นการประมวลผล
สญัญาณดจิทิลั (Digital Processing) ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้
งานระบบกล้องวงจรปิดซึ่งมีหลักการท างานคือ ระบบบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวทีถู่กจบัภาพโดยกลอ้งวงจรปิด ซึ่งมกีารตดิตัง้ตามสถานที่
ต่างๆ มายงัส่วนรบัภาพซึง่เรยีกว่า จอภาพ (Monitor) เป็นระบบส าหรบั
ใชเ้พื่อการรกัษาความปลอดภยัหรอืใชเ้พื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ต่างๆ โดยมกีารเขยีนค าสัง่เพือ่ควบคุมการท างานและ
บูรณาการการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดโดยท าการเขยีนโปรแกรม
แบบปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) ใหก้ลอ้งวงจรปิดสามารถ
ท าหน้าที่ได้มากกว่าระบบบนัทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและส่ง
ต่อมายงัจอภาพ ใหส้ามารถท าความเขา้ใจ เรยีนรูอ้งค์ความรูต่้างๆ ได้
ตามความต้องการของมนุษย์โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 
learning) ใหส้ามารถตรวจสอบบุคคลทีเ่ขา้มาใชง้านพื้นที ่รวมทัง้มกีาร
รายงานผลไปยงัอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา รวมทัง้มกีารเชื่อมต่อ
ขอ้มลูเขา้สู่ระบบรกัษาความปลอดภยัของหน่วยงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูค้วบคุมพืน้ที ่ 
 รูปแบบการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital image processing) 
เป็นรูปแบบหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมในปัจจุบนัทัง้ด้านประสทิธภิาพของ
ภาพนิ่ง (Still image) และภาพเคลื่อนไหว (Video) เนื่องจากสามารถ
น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประมวลผลได้ใช้งานต่อได้หลากหลายด้าน เช่น 
ทางด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ หรือน าไปประยุกต์ใช้งานใน
การจราจร โดยการใช้งานกล้องวงจรปิดในการบนัทกึภาพการกระท า
ความผิดบนท้องถนน การตรวจจับความเร็วรถ และการตรวจจับ
ทะเบยีนรถยนต์ เป็นต้น [1] กระบวนการท างานของการประมวลผล
ภาพดจิทิลัมลีกัษณะการท างานที่แตกต่างกบัตามความต้องการของ
ผลลพัธ์ทีผู่ใ้ชง้านต้องการ เช่น กระบวนการสรา้งขัน้ตอน (Algorithm) 
น าผลลพัธม์าใชจ้ าแนกหรอืส าหรบัสบืคน้ขอ้มลูภาพ , กระบวนการแทน
ความหมายของขอ้มลูภาพ (Image representation) และวธิกีารการใช้งาน
เครือ่งมอืจ าแนกภาพ (Classification method) [2] เป็นตน้ 

 งานวจิยัดงักล่าว เป็นการน าเทคโนโลยกีารประมวผลภาพจากการ
เขยีนชุดค าสัง่ควบคุมการท างานของระบบกลอ้งวงจรปิดทีใ่หบ้รกิารใน
พื้นที่สาธารณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อ
ทดสอบประสทิธภิาพการกระบวนผลการเรยีนรูข้องเครื่อง (Machine 
learning) ในการอ่านขอ้มูลบุคคลที่เขา้มาใช้งานพื้นที ่โดยใชไ้ลบราร ี
person-detection-retail-0013 ของเครื่องมอืส าเร็จรูป OpenVINO ใน
การทดสอบความแม่นย าของการท านายจ านวนประชากรจาก
ขอ้มลูภาพทีร่ะบบท าการเรยีนรูจ้ากโมเดล และสามารถน าผลลพัธท์ีไ่ด้
ไปพฒันาและต่อยอดในการท าระบบควบคุมพื้นทีก่ารใชง้านผ่านกลอ้ง
วงจรปิด เพื่อให้การบรหิารจดัการเชงิพื้นที่มปีระสทิธิภาพ ลดความ
หนาแน่นของผู้ใช้งานสอดคล้องการด าเนินชีวิตวิถีใหม่อย่างมี
ประสทิธภิาพต่อไป  

2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 การประมวลผลภาพ (Image Processing) 
การประมวลผลภาพ ( Image Processing) เป็นกระบวนการแปลง
ขอ้มลูภาพใหอ้ยู่ในรปูแบบของขอ้มลูดจิทิลั (Digital format) หรอืขอ้มลู
เชงิตวัเลข โดยวตัถุประสงค์ของการประมวลผลภาพ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท [3] ประกอบด้วย 1.การปรับปรุงคุณภาพของภาพเพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น 2.การแปล
ความหมายเพื่อให้คอมพวิเตอร์สามารถแปลความหมายของภาพได้ 
(Computer Interpretation) ซึง่ผลลพัธข์องทัง้ 2 ประเภทจะช่วยใหภ้าพ
มคีวามคมชดัมากยิง่ขึน้ สามารถก าจดัสญัญาณรบกวนออกไปจากภาพ 
หรอืการแบ่งวตัถุออกเป็นส่วนๆ  โดยการประมวลผลดว้ยภาพสามารถ
น าประโยชน์ไปใชง้านดา้นต่างๆ เช่น การจ าแนกประเภทเมลด็ขา้วขาว
ด้วยการประมวลผลภาพ [4] และการตรจสอบป้ายภาษีรถค้างช าระ
ภาษโีดยใชร้ะบบประมวลผลภาพ [5] เป็นตน้ 

2.2 ทฤษฏีโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) 
 โครงข่ายประสาทเทยีมเป็นโครงขา่ยทีม่รีปูแบบและโครงสรา้งการ
ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัการท างานของ
สมองมนุษย ์ทีม่คีวามยดืหยุ่น ปรบัเปลีย่นตวัเองใหม้กีารตอบสนองต่อ
ขอ้มูลน าเขา้ (Input Data) ตามกฏที้เรยีนรู้ หรอืกล่าวไดว้่า โครงข่าย
ประสาทเทยีมเป็นการท างานคลา้ยกบัการท างานของสมองมนุษย ์การ
แบ่งประเภทการท างานของโครงข่ายประสาทเทียม สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ [6] คือ 1. การเรียนรู้แบบมผีู้สอน (Supervised 
learning) เป็นลกัษณะการท างานทีม่ ีAlgorithm ทีเ่น้นใหค้อมพวิเตอร์
ศกึษาจากขอ้มูลตวัอย่างและเรยีนรู ้สามารถหาค าตอบของการแกไ้ข
ปัญหา ได้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้จากขอ้มูลชุดตวัอย่างที่ผู้ใช้งาน  
ท าการป้อนไปขอ้มลูกลุ่มทดสอบ  
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ภาพที ่1 รปูแบบการเรยีนรูแ้บบมผีูส้อน (Supervised learning) 

2. การเรียนรู้แบบไม่มผีู้สอน (Unsupervised learning) เป็นลกัษณะ
การท างานทีเ่รยีนรูโ้ดยไม่มคี่าเป้าหมายทีก่ าหนดไวล้่วงหน้าหรอืมคี่า
ต าคอบในการก าหนดใหชุ้ดของขอ้มูลได้เรยีนรู ้ส่วนใหญ่ลกัษณะการ
ท างานแบบไม่มผีูส้อน นิยมใชง้านกบัการแบ่งกลุ่มของขอ้มลูแบบกลุ่ม
การเรยีนรู้ (Clustering) โดยเครื่องคอมพวิเตอร์จะด าเนินการจดักลุ่ม
ของขอ้มลูทีม่คีวามใกลเ้คยีงทีถู่กป้อนเขา้มาตามลกัษณะบางอย่างที่มี
ความเหมอืนหรอืใกลเ้คยีงกนั เช่น ส ีขนาด เป็นตน้ 

ภาพที ่2 รปูแบบการเรยีนรูแ้บบไมม่ผีูส้อน (Unsupervised learning) 

2.3 การประมวลผลภาพโดยใช้เครื่องมือส าเร็จรูป OpenVINO
 เค รื่ อ งมือส า เ ร็จ รูป  OpenVINO (Open Visual Inference and 
Neural network Optimization) [7] เป็นเครื่องมอืส าเรจ็รูปในการเขยีน
โปรแกรม ที่มุ่งเน้นไปที่การแสดงผลด้วยคอมพวิเตอร์แบบเรยีลไทม์ 
(Real Time Computer  Vision) ถูกพฒันาขึน้โดยบรษิทัอนิเทล (Intel) 
OpenVINO รองรับการท างานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ Python และ 
Java  OpenVINO เป็นไลบารทีีส่ามารถท างานขา้มแพลตฟอรม์ (Cross 
Platform)  สามารถแสดงผลได้ทัง้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows , Ubuntu , CentOS , macOS และ Yocto Project  

ภาพที ่3 ลกัษณะการท างานไลบรารฟัีงกช์นั OpenVINO ในการ
ตรวจสอบความสมัพนัธข์องกลุ่มขอ้มลูตวัอย่าง 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ณัฐนนท์ ร ัตนานนท์และศุภวิชญ์ ฝอยทอง [8] ได้ท าการวัด
ประสทิธภิาพระบบตรวจจบัและคดัแยกถุงขยะดว้ยการประมวลผลภาพ 
โดยท าการศกึษาขัน้ตอนการตรวจจบั การหาถุงขยะสดี า มกีารทดสอบ
ประสทิธภิาพของระบบโดยท าการทดสอบกบัคลปิวดีโิอจ านวน 2 วดีโิอ 
ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและใช้มนุษย์ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการตรวจจบัขอ้มลูพบว่ามคีวามถูกต้องในอตัรารอ้ยละ 80 
ระบบสามารถท าการตรวจจบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจากโดยใชว้ธิีการ
เรยีนรูแ้บบมผีูส้อน 
 สุชาต ิแยม้แมน่และคณะ [4] ไดท้ าการศกึษาวธิกีารจ าแนกประเภท
เมลด็ขา้วขาวดว้ยวธิกีารประมวลผลภาพ โดยใชว้ธิกีารแปลงภาพสใีห้
เป็นภาพไบนารดีว้ยการก าหนดค่าขดีเริม่เปลีย่นแบบอตัโนมตัโิดยใชว้ธิี
โอซี กรองสัญาณรอบกวนด้วยกระบวนการประมวลผลภาพด้วย
องคป์ระกอบโครงสรา้งรปูสีเ่หลีย่มจตุรสั หาขอบเมลด็ขา้วดว้ยวธิแีคนนี่ 
หาความยาวของเมลด็ขา้วดว้ยวธิวีดัระยะทางแบบยคูลคิ จากนัน้ความ
ยาวที่ได้เขา้กระบวนการตดัสนิใจตามข้อมูลพื้นฐานขา้วไทย โดยผล
การวดัประสทิธภิาพจากจ านวนภาพตวัอย่าง 500 ภาพ โปรแกรมไดใ้ห้
ค่าความผดิพลาดของความยาวสมบูรณ์อยู่ระดบัเฉลีย่ 0.01 มลิลเิมตร
ต่อเมล็ด และในกรณีที่ใช้ภาพถ่ายเมล็ดข้าวขาวแบบกลุ่มจ านวน 3 
กลุ่มๆละ 100 ภาพ โปรแกรมไดใ้หค้่าความถูกตอ้งของการคดัแยกของ
ประเภทเมลด็ขา้วขาวอยู่ทีร่อ้ยละ 99.33 
 นพรุจ พฒันสาร และณฐัวุฒ ิศรวีบิูลย ์[9] ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบั
การประมวลผลภาพส าหรบัการจ าแนกคุณภาพมะม่วงพนัธุ์โชคอนันต์ 
โดยการจ าลองการมองเห็นของมนุษย์ด้วยวิธีการเรยีนรู้เชงิลึก โดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพถ่ายมะม่วงพนัธุ์โชคอนันต์และเกบ็
ข้อมูลการจ าแนกคุณภาพ ก าหนดระดับคุณภาพออกเป็น 4 ระดับ
ประกอบด้วยระดบัคุณภาพเกรด A คอืมะม่วงคุณภาพดเียี่ยม ,B คอื
มะม่วงคุณภาพระดบัดี , C คอืมะม่วงคุณภาพระดบัพอใช้ และระดบั
คุณภาพเกรด D คอื มะม่วงเน่า ในงานวจิยัได้ใช้วธิกีารเรยีนรูเ้ชงิลกึ
ดว้ยอลักอรทิมึโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบสงัวตันาการ (Convolutional 
Neural Network : CCN) เพื่อสร้างแบบจ าลองโดยแสดงค่าความ
แม่นย าสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 99.79 จากนัน้น าแบบจ าลองมาพฒันาเป็น
ระบบต้นแบบส าหรบัจ าแนกคุณภาพมะม่วงพนัธุ์โชคอนันต์ พบว่า
อตัราส่วนความส าเรจ็ในการจ าแนกคอืรอ้ยละ 100 

3. วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั
 3.1 เพือ่ตรวจนบัประชากรในพืน้ทีส่าธารณะดว้ยการประมวลผล 
ภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืส าเรจ็รปู OpenVINO 
 3.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือส าเร็จรูป OpenVINO 
ไลบรารฟัีงกช์นั person-detection-retail-0013 ในพืน้ทีส่าธารณะ  
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4. วิธีการด าเนินการวิจยั
4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในงานวจิยัครัง้นี้ ได้ด าเนินการตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิดในพื้นที่
การให้บรกิารสาธารณะของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ในส่วนของอาคารส านักหอสมุด ส านักวทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยท าการเขยีนโปรแกรมควบคุมการท างานของกล้องให้ตรวจจับ
บุคคลที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ใช้ เครื่องมือส าเร็จรูป OpenVINO โดย
แสดงผลเป็นจ านวนคนที่เข้ามาใช้งานในจุดต่างๆ ที่ก าหนดไว้โดย
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคอื 1.ช่วงเวลาปฏบิตังิาน ตัง้แต่ 06.00 – 18.00 น. 
และ 2.ช่วงนอกเวลาปฏบิตังิาน ตัง้แต่เวลา 18.01- 05.59 น. ของทุกวนั 
4.2 การออกแบบขัน้ตอนการศึกษา 
 การออกแบบขัน้ตอนการศกึษา เพื่อวดัประสทิธภิาพประมวลผล
ภาพส าหรับการให้บริการพื้นที่สาธารณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลา้นนา ดว้ยเครือ่งมอืส าเรจ็รปู OpenVINO เริม่จากการเขยีน
ชุดค าสัง่ควบคุมการท างานของระบบกล้องวงจรปิดที่ตดิอยู่ตามพื้นที่
สาธารณะในบรเิวณอาคารหอสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 10 จุดติดตัง้ โดยระบบบนัทกึภาพนิ่งจากข้อมูล
กล้องวงจรปิดทีบ่นัทกึไว ้ไปประมวลผลทีละเฟรมภาพ ภาพที่ได้จาก
การบนัทกึเฟรมขนาดของภาพ 1920 x 1080 ผ่านกระบวนการปรบั
ขนาดเป็นขนาด 1280 x 720 pixel เพือ่การประมวลผลทีร่วดเรว็ 

ต่อจากนัน้ภาพทีผ่่านกระบวนการปรบัขนาดภาพแลว้จะเขา้
สู่กระบวนการทดสอบผ่านเครือ่งมอืส าเรจ็รปู OpenVINO ดว้ยเทคนิคที่
ผูว้จิยัท าการทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพภาพทีไ่ดจ้ากการน าโมเดลมา
ใชง้าน ระบบจะท าก าหนดจุดพืน้ทีก่ารแสดงผลในการนบัจ านวนบุคคล
ที่อยู่ ในภาพ และท าการรายงานผลออกทาง จอภาพ การวัด
ประสิทธิภาพของเครื่องมือส าเร็จรูป  OpenVINO ไลบรารีฟังก์ช ัน 
person-detection-retail-0013  ทีไ่ดจ้ากระบบน ามาเปรยีบเทยีบกบัการ
นับจ านวนบุคคลในเฟรมภาพเดยีวกนัเพื่อหาประสทิธภิาพการท างาน
ของเทคนิคการประมวลผลภาพดงักล่าว 

ภาพที ่4 แผนภาพขัน้ตอนการตรวจนบัประชากรในพืน้ทีส่าธารณะดว้ย
การประมวลผลภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืส าเรจ็รปู OpenVINO 

4.2.1 การติดตัง้กล้องวงจรปิดในการให้บริการพื้นท่ีสาธารณะ
อาคารหอสมดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการติดตัง้กล้องวงจรปิดในพื้นที่การให้บริการ
สาธารณะประกอบด้วย พื้นที่หน้าจุดบริการยืม-คืนหนังสือ , พื้นที่ 
co space working , ห้องปฏบิตัิการคอมพวิเตอร์ และห้องเรยีนรู้ดว้ย
ตนเอง จ านวน 10 จุดตดิตัง้  

ภาพที ่5 การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร 
สาธารณะของมหาวทิยาลยั 

4.2.2 ขัน้ตอนการคดัแยกวตัถเุฟรมภาพ 
ผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาใช้งานการประมวลผลภาพโดยใช้

เทคนิค OpenVINO ผ่านไลบรารฟัีงกช์นั person-detection-retail-0013  
มกีระบวนการท างานโดยน าเฟรมภาพท าการปรบัขนาดแลว้ มาท าการ 
เปรยีบเทยีบกบั Training Model ที่มขีองเครื่องมอืส าเรจ็รูป ผลลพัธ์ที่
ได้จากการเรยีนรู้โมเดลของชุดค าสัง่ ระบบจะท าการก าหนดจุดการ
แสดงผลลพัธ ์(Mask Area) เพือ่แสดงผลลพัธ ์

ภาพที ่6 การก าหนดจุดการแสดงผล (Mask Area) โดยใชเ้ทคนิค 
OpenVINO ผ่านไลบรารฟัีงกช์นั person-detection-retail-0013   

4.2.3 การนับจ านวนบคุคลท่ีอยู่ในภาพผา่นการแสดงผลของระบบ
อตัโนมติั 
 ผู้วิจ ัยได้ท าการพัฒนาระบบการแสดงผลแบบอัตโนมัติบน
แอปพลเิคชัน่ไลน์ เพื่อท าการอ่านค่าจากแฟ้มขอ้มลูทีม่กีารบนัทกึไวใ้น
แต่ละช่วงเวลาของเฟรมภาพ และแสดงผลจากพื้นที่การติดตัง้กล้อง
วงจรปิดตามช่วงเวลาต่างๆ 

ภาพที ่7 การแสดงผลจ านวนนบับุคคลทีป่รากฏอยู่ในภาพ 
ผ่านการแสดงผลบนแอปพลเิคชนัไลน์  
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5. ผลการทดลอง
 ท าการทดสอบประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของชุดค าสัง่ในการ
ตรวจจบับุคคลในเฟรมภาพนิ่งในแต่ละช่วงเวลา ในพื้นที่การติดตัง้
กล้องวงจรปิดพื้นทีสาธารณะ อาคารหอสมุด ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 10 จุดติดตัง้ โดยใช้กล้องที่มีความ
ละเอยีดของภาพวดีโิอ 2 ลา้นพกิเซล และเฟรมเรต 25 เฟรมต่อวนิาท ี
จะได้มุมมองภาพการเขา้ใช้บรกิารพื้นที่ ดงัภาพที่ 8 ซึ่งระบบท าการ 
ตกีรอบตรวจจบับุคคลในเฟรมภาพนิ่ง 

ภาพที ่8 การตกีรอบก าหนดจุดนบัจ านวนบุคคลในเฟรมภาพ 

 จากการแสดงผลจ านวนนับที่เกดิขึ้นจากชุดค าสัง่ที่มรีูปแบบการ
ประมวลผลโดยใชเ้ครื่องมอืส าเรจ็รูป OpenVINO ผ่านไลบรารฟัีงก์ชนั 
person-detection- retail- 0013  โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของ 
ค่า Threshold ประกอบดว้ย 60% , 70% และ 80% ตามล าดบั 
 น าเฟรมภาพที่ผ่านการประมวลผลภาพเทคนิค OpenVINO ผ่าน
ไลบรารฟัีงก์ชนั person-detection-retail-0013 มาท าการประเมนิโดย
ใชผู้เ้ชีย่วชาญท าการตรวจสอบขอ้มลูตามรหสัไฟลภ์าพ เพื่อหาจ านวน
บุคคลทีอ่ยู่ในภาพ โดยมผีลการทดลองในแต่ละช่วงเวลา ดงันี้ 

ตารางที่  1 การเปรียบเทียบจ านวนนับที่ เกิดจากชุดค าสัง่การ
ประมวลผลภาพ และการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญในช่วงเวลาปฏบิตังิาน 
ตัง้แต่ 06.00 – 18.00 น. 

รหสัไฟลภ์าพ 

การอ่านค่าจากชดุค าสัง่ (คน) 
จ านวน

บคุคลโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(คน) 

Th
re

sh
ol

d 
60
%

 

Th
re

sh
ol

d 
70
%

 

Th
re

sh
ol

d 
80
%

 

File D1 1 3 4 3 
File D2 4 6 6 5 
File D3 5 4 2 4 
File D4 2 2 1 2 
File D5 2 3 1 3 
File D6 1 1 1 1 
File D7 0 2 2 1 
File D8 0 1 1 0 
File D9 1 2 2 2 
File D10 3 4 2 4 

ตารางที่  2 การเปรียบเทียบจ านวนนับที่ เกิดจากชุดค าสัง่การ
ประมวลผลภาพ และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในช่วงนอกเวลา
ปฏบิตังิาน ตัง้แต่ 18.01 – 05.59 น. 

รหสัไฟลภ์าพ 

การอ่านค่าจากชดุค าสัง่ (คน) 
จ านวน

บคุคลโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(คน) 

Th
re

sh
ol

d 
60
%

 

Th
re

sh
ol

d 
70
%

 

Th
re

sh
ol

d 
80
%

 

File N1 0 1 3 3 
File N2 0 1 1 1 
File N3 0 0 2 1 
File N4 1 1 1 1 
File N5 0 0 1 1 
File N6 0 2 3 2 
File N7 1 3 4 3 
File N8 1 1 2 2 
File N9 2 1 2 2 
File N10 1 1 1 1 

6. การวดัประสิทธิภาพ
 การวดัประสทิธภิาพของผลการจ านวนประชากรในพืน้ทีส่าธารณะ 
ด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้เครื่องมือส าเร็จรูป OpenVINO ผ่าน
ไลบรารฟัีงกช์นั person-detection-retail-0013 โดยการก าหนดคุณสมบตัิ
ของค่า Threshold 70% ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานและการก าหนด
คุณสมบตัขิองค่า Threshold 80% ในช่วงนอกเวลาปฏบิตังิาน เพือ่หาค่า
ประสทิธภิาพความถูกตอ้ง (Accuracy) ในการตรวจนับจ านวนประชากร
ที่ได้จากชุดค าสัง่ (Acc) ซึ่งถ้ามปีระสทิธภิาพดจีะมคี่าเขา้ใกล้หรือมคี่า
เท่ากบั 1 และค่าความผดิพลาด (False Positive Rate) ในการตรวจรบั
ประชากรทีไ่ดจ้ากชุดค าสัง่ (Error) ซงีมคี่าเขา้ใกลห้รอืเท่ากบั 0 แสดงว่า
มปีระสทิธภิาพด ี[10] โดยการประเมนิจากสมการ ที ่(1) และ (2) 

โดยที ่
 TP (True Positive) คอื สิง่ที่โปรแกรมท านายว่า “จรงิ” และ มคี่า
เป็น “จรงิ” 
 TN (True Negative) คอื สิง่ทีโ่ปรแกรมท านายว่า “ไม่จรงิ” และ มี
ค่า “ ไมจ่รงิ” 
 FP (False Positive) คอื สิง่ที่โปรแกรมท านายว่า “จรงิ” แต่ มคี่า
เป็น “ไมจ่รงิ” 
 FN (False Negative) คอื สิง่ทีโ่ปรแกรมท านายว่า “ไม่จรงิ” แต่ มี
ค่าเป็น “จรงิ” 
โดยมผีลการศกึษาตามตารางที ่3 ดงันี้ 
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ตารางที่  3 ค่าประสิทธิภาพของการตรวจนับประชากรในช่วง 
การทดสอบต่างๆ 
การทดสอบ TP TN FP FN Acc Error 
เวลา
ปฏบิตังิาน 

5 2 2 1 0.7 0.3 

นอกเวลา
ปฏบิตังิาน 

6 2 1 1 0.8 0.2 

บทสรปุและการอภิปรายผล 
 งานวจิยันี้ได้น าการตรวจนับประชากรในพื้นที่สาธารณะด้วยการ
ประมวลผลภาพโดยใช้เครื่องมอืส าเร็จรูป OpenVINO โดยใช้กล้อง
วงจรปิดที่มคีวามละเอียดของภาพวดีโิอ 2 ล้านพกิเซล และเฟรมเรต 
25 เฟรมต่อวินาที ในการบันทึกภาพนิ่ง โดยมีการปรับขนาดของ
คุณภาพของภาพ 1280 x 720 pixel เพื่อการประมวลผลและความ
เหมาะสมของการตกีรอบนบัจ านวนบุคคลในภาพ จากนัน้มกีารก าหนด
คุณสมบตัิของการเรียนรู้จากชุดค าสัง่  ผ่านไลบรารีฟังก์ชนั person-
detection-retail-0013 โดยมกีารก าหนดคุณสมบตัิของค่า Threshold 
ประกอบด้วย 60% , 70% และ 80% ตามล าดับในการทดลองแบ่ง
ช่วงเวลาการวดัประสทิธภิาพของการประมวลผลภาพออกเป็น 2 ช่วง
ประกอบดว้ย 1.ช่วงเวลาปฏบิตังิาน อยู่ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. 
และ 2.ช่วงเวลานอกเวลาปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างช่วงเวลา 18.01 – 
05.59 น. จ านวน 20 ภาพการทดลอง ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการตกีรอบนับ
จ านวนบุคคลที่ได้จากชุดค าสัง่ มกีารแสดงผลผ่านอตัโนมตัิผ่านแอป
พลิเคชนัไลน์ เพื่อท าการอ่านค่าจากแฟ้มข้อมูลที่มกีารบนัทึกไว้ใน 
แต่ละช่วงเวลาของเฟรมภาพ และแสดงผลจากพื้นที่การติดตัง้กล้อง
วงจรปิดตามช่วงเวลาต่างๆ และทดสอบประสทิธภิาพการแสดงผลโดย
เปรยีบเทยีบการนบัจ านวนบุคคลโดยผูเ้ชีย่วชาญจากไฟลภ์าพ 
 ผลการเปรยีบเทยีบ การประมวลผลภาพส าหรบัการใหบ้รกิารพื้นที่
สาธาธารณะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยเทคนิค 
OpenVINO โดยใชผ้่านไลบรารฟัีงก์ชนั person-detection-retail-0013 
พบว่า ในช่วงการทดลองในช่วงปฏิบตัิงาน ตัง้แต่ 06.00 – 18.00 น. 
ประสทิธภิาพ การก าหนดคุณบตัิ Threshold 70% มปีระสทิธภิาพใน
การนับจ านวนบุคคลในเฟรมภาพได้ดีที่สุด เนื่องจากในช่วงเวลา
ดงักล่าวมแีสงทีเ่พยีงต่อต่อการประมวลและตกีรอบภาพ ท าใหชุ้ดค าสัง่
มคีวามแม่นย า ในการนับจ านวนบุคคล และ ในช่วงการทดลองในช่วง
ปฏบิตังิาน ตัง้แต่ 18.01 – 05.59 น. ประสทิธภิาพ การก าหนดคุณบตั ิ
Threshold 80% มปีระสทิธภิาพในการนบัจ านวนบุคคลในเฟรมภาพได้
ดทีีสุ่ด เนื่องจาก จะต้องมกีารปรบัความเขม้ขน้ของแสงทีส่งูขึน้ เพื่อให้
ชดัเจนในการนบัจ านวนบุคคลในภาพ  
 การวดัประสทิธภิาพของประสทิธภิาพในช่วงเวลาการปฏบิตังิาน 
พบว่ามีประสิทธิภาพความถูกต้องอยู่ที่ ร้อยละ 70 มีอัตราความ
ผดิพลาดเพยีงรอ้ยละ 30 และการวดัประสทิธภิาพในช่วงเวลานอกเวลา
การปฏิบัติงาน พบว่ามีประสิทธิภาพความถูกต้องอยู่ที่ ร้อยละ 80 
มอีตัราความผดิพลาดเพยีงรอ้ยละ 20 ซึง่ถอืว่าอยู่ในระดบัทีด่ ี

 งานวจิยัชิ้นนี้ สามารถน าผลการทดลองวดัประสทิธภิาพไปพฒันา
เป็นโปรแกรมในการตรวจจับและการให้บริการพื้นที่สาธารณะโดย
ควบคุมผ่านระบบการประมวลผลออนไลน์ เพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท างานได้ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถเชื่อมโยงกบัระบบรกัษา
ความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อควบคุมการรักษาความปลอดภัยให้มี
ประสทิธภิาพ สามารถพฒันาต่อยอดระบบควบคุมความหนาแน่นของ
การเขา้ใชง้านพื้นที่สาธารณะสอดคลอ้งการด าเนินชวีิตวถิใีหม่อย่างมี
ประสทิธภิาพต่อไป 

7. กิตติกรรมประกาศ
 งานวจิยันี้ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนชุดอุปกรณ์ในการด าเนินการ
วจิยั เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินโครงการ งบประมาณแผ่นดนิ หมวด
งบรายจ่ายอื่น โครงการอุทยานเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2562 (รอบที ่ 3) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา 
 ขอขอบคุณ ดร.ประเสรฐิ ลอืโขง ผู้อ านวยการส านักวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศในการอนุเคราะหพ์ืน้ทีก่ารตดิตัง้อุปกรณ์การทดลอง 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ลดระยะเวลาในการพมิพจ์ดหมายแจง้เตอืนและลดระยะเวลาในการคน้หาเอกสารจดหมายแจง้เตอืน 

จากการตรวจสอบขอ้มลูการท างานขององค์กรกรณีศกึษาพบว่ามปัีญหาทางด้านการจดัพมิพ์จดหมายแจ้งเตอืนล่าชา้และใชร้ะยะเวลามากในการ
คน้หาเอกสารจดหมายแจง้เตอืน เนื่องจากระบบเดมิใชว้ธิกีรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์แบบป้อนดว้ยมอื ดงันัน้จงึมแีนวคดิในการแกปั้ญหาโดยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลล์ ในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมระบบการจดัการฐานข้อมูล เพื่อช่วยบริหารจดัการให้มี
ประสทิธภิาพ ลดระยะเวลาในการการพมิพ์จดหมายแจง้เตอืน ลดระยะเวลาในการคน้หาเอกสาร จากการทดสอบกบัระบบการท างาน เมือ่เทยีบกบั
ระบบการท างานแบบเดมิพบว่าโปรแกรมทีพ่ ัฒนาขึน้ช่วยใหท้ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใชเ้วลาเฉลีย่ในการพมิพ์จดหมายแจ้งเตอืน 100 
วนิาทต่ีอฉบบั จากเดมิ 728 วนิาทต่ีอฉบบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 86.26 และลดระยะเวลาในการคน้หาเอกสาร 80 วนิาทต่ีอฉบบั จากเดมิ 271 วนิาที
ต่อฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 70.48 ช่วยลดค่าความสูญเสยีจากระยะเวลาการพมิพ์จดหมายแจ้งเตอืนนานไดป้ระมาณ 189,511.05 บาทต่อปี จากการ
ทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าโปรแกรมระบบการจดัการฐานขอ้มลูทีท่ าการพฒันา ช่วยใหร้ะบบการท างานแบบใหมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างรวดเรว็ ช่วย
ลดเวลาในการพมิพจ์ดหมายแจง้เตอืน ลดระยะเวลาในการคน้หาเอกสารไดเ้ป็นอย่างด ี
ค าส าคญั:  ไมโครซอฟต์เอก็ซ์เซลล,์ จดหมายแจง้เตอืน, ระบบการจดัการฐานขอ้มลู

Abstract 
This research aims to reduce the time needed to create and search for the notification letter. By examining the work data   of 

the bank, there was a problem that the notification letter was created late due to a long time searching for the notification letter. 
The system is not systematic because the original system has used manual to key form filling. Therefore, there is a concept for solving 
problems by applying Microsoft Excel in designing and developing the database management system in order to help the management 
more efficient, to reduce the time to create notification letter and to reduce loss of searching time. The developed program helps to work 
more efficiently as the average time to create notification letter is reduced to 100 second per copy from the previous 728 second per copy 
or 86.26 percent reduction. Moreover, searching time of notification letter is reduced to 80 second per copy from the original 271 second 
per copy which is 70.48 percent reduction. This means loss can be reduced upto 189,511.05 baht per year. The experiments show that, 
the developed program allows the new operating system to be able to quickly reduce time to create and reduce timing for searching the 
notification letter as well. 
Keywords:  Microsoft excel, Notification letter, Database management system
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1. บทน า
ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการเงนิการธนาคารถือว่ามบีทบาทและ

ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก โดยธนาคารใน
ประเทศไทยไดม้กีารแขง่ขนัและพฒันาปรบัปรุงในหลากหลายดา้น เช่น 
ด้านการบริการที่รวดเร็ว ด้านความปลอดภยัของข้อมูลลูกค้า ด้าน
เทคโนโลย ีดา้นอตัราดอกเบีย้เงนิฝากและดอกเบีย้เงนิกู ้เป็นตน้ เพือ่ให้
ลูกค้าได้รบัการบริการที่สะดวกรวดเร็วและตอบสนองเทคโนโลยใีน
ปัจจุบนัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
 ธนาคารที่น ามาท าในกรณีศกึษานี้ มกีารบรกิารรบัฝาก-ถอนเงนิ 
บรกิารดา้นสนิเชื่อ เป็นต้น และในส่วนทีจ่ะน ามาศกึษาในกรณีศกึษานี้
จะเป็นส่วนของการส่งจดหมายแจง้เตอืนใหลู้กคา้ทราบเพือ่ใหลู้กคา้มา
ช าระค่าธรรมเนียมกบัทางธนาคาร จงึไดม้กีารจดัส่งจดหมายแจง้เตอืน
การช าระค่าธรรมเนียมนี้ไปให้ยงัที่อยู่ของลูกค้าก่อนครบวนัก าหนด
ช าระ 30 วนั 
 จากการสอบถามขอ้มลูจากหวัหน้ากลุ่มงานและผูป้ฏบิตังิาน พบว่า
ปัจจุบนัในผู้ปฏบิตัิงานจ านวน 1 คน จะท าการจดัพมิพ์จดหมายแจ้ง
เตือนเพื่อส่งไปยงัลูกค้าโดยคิดเป็นการท างานเฉลี่ยร้อยละ 40 ของ
สดัส่วนความรบัผดิชอบต่องานทัง้หมดในการท างาน 1 วนั โดยใช้วธิี
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft 
Word) และเกบ็บนัทกึขอ้มลูแยกส่วนกนั จากการหาเวลามาตรฐานโดย
ใชว้ธิกีารจบัเวลางานย่อย 5 วฏัจกัร เพื่อใชค้ านวณหาจ านวนวฏัจกัรที่
เหมาะสมโดยใช้ตาราง Maytag ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลที่ได้
พบว่าผู้ปฏบิตังิานจะใชร้ะยะเวลาเฉลี่ยในการกรอกขอ้มูล 728 วนิาท ี
ต่อจดหมายแจง้เตอืนของ 1 รายลูกคา้ จงึท าใหเ้กดิความล่าช้าในการ
ท างานและอาจท าให้ลูกค้าได้ร ับจดหมายแจ้ง เตือนการช าระ
ค่าธรรมเนียมที่ล่าช้าไปด้วย และเนื่องจากการจดัพมิพ์จดหมายแจ้ง
เตอืนมกีารเกบ็บนัทกึขอ้มลูแยกส่วนกนัจากผูป้ฏบิตังิานแต่ละคน จงึท า
ให้สูญเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล ผลที่ได้พบว่าผู้ปฏิบัติงานจะใช้
ระยะเวลาเฉลีย่ในการคน้หาขอ้มลูเอกสาร 271 วนิาท ีต่อการคน้หาของ 
1 รายลูกคา้ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการเก็บขอ้มลูจากผู้ปฏบิตัิงานมาพจิารณา
กบัขอ้มลูพืน้ฐาน โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานมฐีานเงนิเดอืน 35,000 บาทต่อเดอืน 
วนัท างาน   21 วนัต่อเดอืน 
ท างานวนัละ 27000 วนิาท ี

ตารางท่ี 1-1 ขอ้มลูค่าใชจ้่ายทีส่ญูเสยีในการจดัพมิพจ์ดหมาย 

ชว่งปี 2563 
จ านวนจดัพมิพ์
จดหมายแจง้
เตอืน (ฉบบั) 

ค่าใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการ
จดัพมิพจ์ดหมายแจง้

เตอืน (บาท) 
มกราคม 439 19,727.90 
กุมภาพนัธ ์ 376  16,479.01 
มนีาคม 276  12,402.96 
เมษายน 267  11,850.19 

พฤษภาคม 236  10,780.25 
มถิุนายน 416  18,514.57 
กรกฎาคม 478  20,713.33 
สงิหาคม 468  22,042.22 
กนัยายน 603  27,097.78 
ตุลาคม 447  20,446.11 
พฤศจกิายน 398  17,541.48 
ธนัวาคม 413  18,890.93 
รวม  4,817 216,486.73 
ค่าเฉลีย่ (12เดอืน) 401 18,040.56 

 ดงัตารางที่ 1-1 ท าให้ทราบถึงค่าใชจ้่ายประมาณการที่สูญเสยีใน
การจดัพมิพ์จดหมายแจ้งเตือน คดิเป็นเงนิ 216,486.73 บาท/ปี และ
ขอ้มลูค่าใชจ้่ายทีส่ญูเสยีในการคน้หาเอกสารขอ้มลูจะอยู่ในตารางที ่1-2 

ตารางท่ี 1-2 ขอ้มลูค่าใชจ้่ายทีส่ญูเสยีในการคน้หาเอกสารขอ้มลู 

ชว่งปี 2563 
จ านวนการคน้หา
จดหมายแจง้เตอืน 

(ฉบบั) 

ค่าใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการคน้หา
จดหมายแจง้เตอืน (บาท) 

มกราคม 21 353.89 
กุมภาพนัธ ์ 16 269.63 
มนีาคม 16 277.53 
เมษายน 23 376.23 
พฤษภาคม 19 326.05 
มถิุนายน 17 281.23 
กรกฎาคม 24 402.96 
สงิหาคม 22 366.67 
กนัยายน 30 492.59 
ตุลาคม 15 248.15 
พฤศจกิายน 22 357.16 
ธนัวาคม 10 167.28 
รวม 235  3,919.38 
ค่าเฉลีย่ (12 เดอืน) 20 326.62 

 ดงัตารางที่ 1-2 ท าให้ทราบถึงค่าใชจ้่ายประมาณการที่สูญเสยีใน
การคน้หาจดหมายแจง้เตอืน คดิเป็นเงนิ 3,919.38 บาท/ปี ดงันัน้เพื่อ
การจดัการกบัปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ได้มกีารจดัท าและออกแบบ
ระบบข้อมูลและพฒันาโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลล์ (Microsoft 
Excel) ส าหรบัการจดัพมิพจ์ดหมายแจง้เตอืน ท าใหม้วีธิกีารท างานทีจ่ะ
ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ จงึมแีนวคดิ
ในการน าเอาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการจดัเกบ็ขอ้มลูในโปรแกรม 
ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลล์ และ วชิวลเบสกิส าหรบัโปรแกรมประยุกต์ ( 
Visual Basic for Application : VBA) มาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์
จดหมายแจง้เตอืนอตัโนมตัใินการด าเนินงาน เพือ่แกปั้ญหาความล่าชา้
ในการจดัพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนและลดเวลาในการค้นหาเอกสาร
ขอ้มลูลกูคา้ 
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2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information

System : MIS) 
โอภาส (2560) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ ( Information 

Systems : IS) เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมมาใช้เพื่อรวบรวม
สร้าง และเผยแพร่ขอ้มูลที่ประโยชน์ ในขณะที่เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology : IT) ประกอบดว้ยฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร ์และ
สือ่สารโทรคมนาคม โดยเทคโนโลยสีารสนเทศจดัเป็นเครือ่งมอืส าคญัที่
มต่ีอระบบสารสนเทศ และต่างเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 

ทนุวงศ์ (2554) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ ( Information 
Systems) เป็นระบบที่ท างานร่วมกนัระหว่างฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
(Hardware Computer) ซอฟต์แวร์ (Software) ขอ้มูล (Data) ขัน้ตอน
การด าเนินงาน (Procedure) และบุคลากร (People) เพือ่รวบรวมขอ้มลู 
ประมวลผลขอ้มลูและผลติสารสนเทศ เนื่องจากคอมพวิเตอรจ์ะเป็นส่วน
หนึ่งของระบบสารสนเทศ  

อรรถกร (2560) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศที่ได้ร ับการ
ออกแบบมาใหม้คีวามสมัพนัธก์นั เพือ่การจดัการในดา้นการประมวลผล 
เกบ็รกัษา วเิคราะห์ และกระจายสารสนเทศเหล่านัน้เพื่อสนับสนุนการ
ตดัสนิใจและประสานงาน เพือ่การควบคุมการท างานต่าง ๆ ในองคก์ร 

ไพบูรณ์ และณัฎฐพนัธ์ (2551) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ คอืระบบทีร่วบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทัง้
ภายในและภายนอกองค์การอย่างมหีลกัเกณฑ์เพื่อน ามาประมวลผล
และจดัรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างานและการ
ตดัสนิใจในดา้นของผูบ้รหิาร 

Laudon and Laudon (2006) กล่าวว่า ความหมายของการ
ประมวลผลขอ้มูลการประมวล ผลของขอ้มูลเป็นกระบวนการแปรผนั 
(Conversion) หรอืการจดัด าเนินการ (Manipulation) ของขอ้มลู (Raw 
Data) โดยในรปูแบบซึง่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

Turban, et al (2006) กล่ าวว่ า  ความรู้ประกอบไปด้วย
สารสนเทศที่ได้มกีารประมวลขึ้นจากความเข้าใจประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถน าไปใช้งานได้และความหมายของ
ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการระบบสารสนเทศ 

3. ศึกษาระบบงานและสภาพปัญหาในปัจจบุนั
3.1 โครงสร้างของกลุ่มงานการออกหนังสือค า้ประกนั 

ภาพท่ี 3-1 แผนผงัการบรหิารงานของกลุ่มงาน 

 กลุ่มงานการออกหนังสือค ้าประกัน มีหน้าที่จ ัดพิมพ์หนังสือค ้า
ประกนัใหล้กูคา้ทัง้บรษิทัของไทยและบรษิทัของต่างชาต ิซึง่จะจดัพมิพ์
หนังสอืค ้าประกนัทัง้ 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อ
รองรับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และจัดพิมพ์
จดหมายแจง้เตอืนการช าระค่าธรรมเนียมของการออกหนงัสอืค ้าประกนั
ใหก้บัลกูคา้รวมทัง้ค านวณค่าธรรมเนียมใหล้กูคา้ดว้ยและช่วยสนบัสนุน
กลุ่มงานอื่นภายในองคก์รในการลดเวลาการท างานทีซ่บัซอ้น 
 กลุ่มงานการออกหนงัสอืค ้าประกนั มแีนวทางในการด าเนินการงาน 
เนื่องจากปัจจุบนัมคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยที าใหเ้กดิการแข่งขนั
มากขึน้และเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้อย่าง
รวดเร็ว จึงท าให้จ าเป็นต้องหันมาสนใจและเข้าใจถึงลักษณะของ
เทคโนโลยนีัน้ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งทีม่ผีลกระทบต่อรปูแบบการด าเนินงาน 

3.2 ศึกษาระบบงานและสภาพปัญหาในปัจจบุนั 
3.2.1 กระแสขอ้มลู (Data Flow Diagram : DFD) ของระบบ

การท างานในปัจจุบนั 
 จากการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มงานการออก
หนังสือค ้าประกนั สามารถแสดงแผนภาพกระแสข้อมูลข ัน้ตอนการ
ท างานในแต่ละส่วนของกลุ่มงาน และความสมัพนัธ์ของขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงานภายในองคก์ร ซึง่เป็นการศกึษาการไหลของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ
ปฏบิตังิานในมมุมองของระบบสารสนเทศ ดงัภาพที ่3-2 

ภาพท่ี 3-2 แผนภาพระบบการไหลของขอ้มลูของกลุ่มงาน 

 จากภาพที ่3-2 แผนภาพระบบการไหลของขอ้มลูของกลุ่มงานการ
ออกหนังสือค ้ าประกันพบว่ามีความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในองคก์ร โดยแต่ละส่วนมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ฝ่ายจดัพมิพจ์ดหมายแจง้เตอืน (Marker) จะดงึขอ้มลูของ
ลูกค้าที่จะครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมจากระบบฐานขอ้มูล (Data 
Base System : DBS) ของธนาคารเพื่อท าการจัดพิมพ์จดหมายแจ้ง
เตือนในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด และหลังจากนัน้ท าการปริ้น
จดหมายแจง้เตอืนและส่งไปยงัฝ่ายตรวจสอบการจดัพมิพจ์ดหมายแจง้
เตอืน (Checker) เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและลงนามความถูกตอ้ง 

2. ฝ่ายตรวจสอบการจดัพมิพ์จดหมายแจง้เตอืน (Checker)
ท าการตรวจสอบเอกสารและจดหมายแจ้งเตือนจากฝ่ายจัดพิมพ์
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จดหมายแจ้งเตือน (Marker) ว่ามคีวามถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
หลงัจากนัน้ท าการลงนามเพือ่รบัรองความถูกตอ้ง 

3. ฝ่ายไปรษณียภณัฑ ์ท าการจดัส่งเอกสารรวมทัง้จดหมาย
แจง้เตอืนการช าระค่าธรรมเนียมของการออกหนงัสอืค ้าประกนัใหล้กูคา้ 
 จะเหน็ว่าระบบการท างานของกลุ่มงานในปัจจุบนัยงัมกีารจดัพมิพ์
ขอ้มลูของลกูคา้และการบนัทกึโดยใชว้ธิป้ีอนดว้ยมอื ซึง่จะท าใหใ้ชเ้วลา
ในการจดัพมิพม์ากแลว้อาจมขีอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้งได้ 
 3.2.2 การค านวณหารอบเวลาในการจบัเวลาโดยใชต้าราง Maytag
เบือ้งตน้พบว่างานจดัพมิพจ์ดหมายแจง้เตอืนมเีวลาวฏัจกัรยาวนานกวา่ 
2 นาท ีจงึท าการจบัเวลาเบือ้งตน้มา 5 ครัง้ 

ตารางท่ี 3-1 จบัเวลาโดยใชต้าราง Maytag เบือ้งตน้มา 5 ครัง้
ครัง้ที ่ 1 2 3 4 5 

ผลของการจบั
เวลา (วนิาท)ี 

741 681 759 799 762 

 3.2.2.1 หาค่าพสิยั (R) ของขอ้มูลโดย พสิยั (R) = ค่าเวลาที่มาก
ทีสุ่ด (H) – ค่าเวลาทีน้่อยทีสุ่ด (L) 
- ค่าเวลาทีม่ากทีสุ่ด (H) = 799 
- ค่าเวลาทีน้่อยทีสุ่ด (L) = 681 

799 − 681 = 118

∴ พสิยั (R) = 118 
  หาค่าเฉลี่ย �̅� ได้จากผลรวมค่าเวลาทัง้หมดในกลุ่มหารด้วย
จ านวนขอ้มลูของกลุ่ม 

�̅� = (741 + 681 + 759 + 799 + 762)/5
�̅�  =  748 

ค านวณหาค่าพสิยัหารดว้ยค่าเฉลีย่ 𝑅
�̅�

118

748
= O. 16

 น าค่าพสิยัไปเปิดตาราง Maytag เพื่อหาจ านวนครัง้ทีต่้องจบัเวลา
เพิม่ พบว่าจะไดจ้ านวนการจบัเวลาทีเ่หมาะสมคอื 8 ครัง้ ดงันัน้ตอ้งจบั
เวลาเพิม่อกี 3 ครัง้ 

ตารางท่ี 3-2 ตาราง Maytag การประมาณค่าจ านวนครัง้ในการจบัเวลา
ส าหรบัความคลาดเคลือ่น ±5% ภายใตค้วามเชือ่ม ัน่ 95% 

(รชัต์วรรณ, 2552 : 267) 

 จากการจบัเวลาเพิ่มอีก 3 ครัง้ ผลรวมของเวลาทัง้หมดเท่ากับ 
5,931 วนิาท ีมาหารกบัจ านวนขอ้มลูของกลุ่มทีจ่บัเวลามา 8 ครัง้จะได้
ค่าเวลาเฉลีย่ในการจดัพมิพจ์ดหมายแจง้เตอืนเท่ากบั 741 วนิาท ี
 3.2.3 การค านวณหารอบเวลาในการจบัเวลาโดยใชต้าราง Maytag
จบัเวลาของการค้นหาเอกสารจดหมายแจ้งเตือน เบื้องต้นพบว่างาน
จดัพมิพจ์ดหมายแจง้เตอืนมเีวลาวฏัจกัรยาวนานกว่า 2 นาท ีจงึท าการ
จบัเวลาเบือ้งตน้มา 5 ครัง้ 

ตารางท่ี 3-3 จบัเวลาโดยใชต้าราง Maytag เบือ้งตน้มา 5 ครัง้
ครัง้ที ่ 1 2 3 4 5 

ผลของการจบั
เวลา (วนิาท)ี 

283 259 265 257 290 

 3.2.3.1 หาค่าพสิยั (R) ของขอ้มูลโดย พสิยั (R) = ค่าเวลาที่มาก
ทีสุ่ด (H) – ค่าเวลาทีน้่อยทีสุ่ด (L) 
- ค่าเวลาทีม่ากทีสุ่ด (H) = 290 
- ค่าเวลาทีน้่อยทีสุ่ด (L) = 257 

290 − 257 = 33

∴ พสิยั (R) = 33 
  หาค่าเฉลี่ย �̅� ได้จากผลรวมค่าเวลาทัง้หมดในกลุ่มหารด้วย
จ านวนขอ้มลูของกลุ่ม 

�̅� = (283 + 259 + 265 + 257 + 290)/5
�̅�  =  271 

ค านวณหาค่าพสิยัหารดว้ยค่าเฉลีย่ 𝑅
�̅�

33

271
= 𝑂. 12

 น าค่าพสิยัไปเปิดตาราง Maytag เพื่อหาจ านวนครัง้ทีต่้องจบัเวลา
เพิม่ พบว่าจะไดจ้ านวนการจบัเวลาทีเ่หมาะสมคอื 4 ครัง้ ซึ่งมคี่าน้อย
กว่าการจบัเวลาเบื้องต้นจงึไม่ต้องท าการจบัเวลาเพิม่ จากผลรวมของ
เวลาทัง้หมดเท่ากบั 1,354 วนิาท ีมาหารกบัจ านวนขอ้มลูของกลุ่มที่จบั
เวลามา 5 ครัง้ จะไดค้่าเวลาเฉลีย่ในการคน้หาเอกสารจดหมาย เท่ากบั 
271 วนิาท ี

3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
3.3.1 การออกแบบระบบโครงสรา้งโปรแกรมการท างานใหม่ 

 จากการวเิคราะห์ปัญหาในระบบการท างานปัจจุบนัของกลุ่มงาน
การออกหนังสือค ้าประกัน  พบปัญหาเรื่องใช้เวลาในการจัดพิมพ์
จดหมายแจง้เตอืนมาก อนัเนื่องมาจากไม่มรีะบบการจดัเกบ็ฐานขอ้มลู
ทีด่ ีการเกบ็ขอ้มลูเป็นอสิระต่อกนั ขาดการเชือ่มโยงของขอ้มลู ส่งผลให้
เกดิความล่าช้าในการท างาน จงึมกีารศกึษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
โดยน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในเรื่องระบบสารสนเทศ เพื่อการ
จดัการเขา้มาช่วยในการพฒันาและจดัท าระบบการจดัการฐานข้อมูล
เพื่อใหเ้กดิระบบงานแบบใหม่ โดยไดท้ าการออกแบบผงักระแสขอ้มูล
ของขอ้มลูระบบงานแบบใหม ่ดงัภาพที ่3-4 และ ภาพที ่3-5 
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ภาพท่ี 3-4 แผนภาพระบบการไหลของขอ้มลูของกลุ่มงาน แบบใหม่ 
 จากภาพที่ 3-4 จะเห็นว่าระบบการท างานของกลุ่มงานการออก
หนังสือค ้าประกนั แบบใหม่ มกีารจดัพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนโดยใช้
ฐานข้อมูลจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลล์ ในการท างานซึ่ง
วธิกีารท างานแบบใหม่นี้จะท าให้ใช้เวลาในการจัดพมิพ์จดหมายแจ้ง
เตอืนเรว็ขึน้ 

ภาพท่ี 3-5 แผนภาพการไหลขอ้มลูของโครงสรา้งโปรแกรม แบบใหม่ 
 จากภาพที่ 3-5 แผนภาพระบบการไหลข้อมูลของโครงสร้าง
โปรแกรมแบบใหม่ ได้ท าการพฒันาระบบการจดัการข้อมูลโดยการ
สรา้งฐานขอ้มลูเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นระบบ สรา้งการเชื่อมโยงของ
ขอ้มูล และสนับสนุนการท างานระหว่างภายในหน่วยงาน โดยแต่ละ
ส่วนมรีายละเอยีดดงันี้ 

3.3.1.1 หน้าจอ Login ผูใ้ชง้านท าการกรอก Username และ 
Password เพื่อเขา้ระบบฐานขอ้มลูส าหรบัการใช้งาน โดย Username 
ของผูใ้ชง้านจะมกีารแบ่ง Level เป็น 2 ระดบั ตามสทิธิก์ารใชง้าน ดงันี้ 

- Level Admin มีสิทธิ ใ์นการเข้าถึงข้อมูลทุกส่วนของ
โปรแกรม, สามารถเพิม่สทิธิ ์Username ในการเขา้ใชง้านระบบ รวมทัง้
ท าการแกไ้ขและปรบัปรุงโปรแกรม 

- Level Staff มสีทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูในหน้าจอ Input เพือ่
ท าการจัดพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนและ Sheet Open End เพื่อเลือก
ข้อมูลลูกค้าที่จะท าการพิมพ์จดหมายแจ้งเตือน และสามารถเข้าถึง
ขอ้มลูในหน้าจอ Record, หน้าจอ Report ได ้

3.3.1.2 หน้าจอหลกั Home ผู้ใช้งานเลอืกเมนูทีต่้องการใช้
งานในระบบของฐานขอ้มลู 

3.3.1.3 หน้าจอ Input กรอกขอ้มลูของลูกค้ารายทีต่้องการ
จดัพิมพ์จดหมายแจ้งเตือน และสามารถตรวจเช็คความถูกต้องของ
ขอ้มลูลกูคา้ได ้

3.3.1.4 หน้าจอ Record ระบบฐานข้อมูลจะท าการบนัทกึ
ประวัติข้อมูลการจัดพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ ว่ามีการส่ง
จดหมายแจง้เตอืนของลกูคา้รายใดและส่งไปใหล้กูคา้วนัทีเ่ท่าไร 

3.3.1.5 หน้าจอ  Report แสดงขอ้มูลปรมิาณงานย้อนหลงั
ของการส่งจดหมายแจง้เตอืนไปใหล้กูคา้ 

3.3.1.6  ระบบฐานข้อมูลไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลล์ส าหรบั
โปรแกรมประยุกต์  ท าการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลและท าการจดัเก็บอัตโนมตัิไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูล
(Server Data Base) ของส่วนกลาง 

4. ผลการทดลอง
การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้

โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลล์ และ วชิวลเบสกิส าหรบัโปรแกรม
ประยุกต์ มาช่วยในการจดัการ เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถจดัพิมพ์
จดหมายแจง้เตอืนไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกต้อง ง่ายต่อการจดัเกบ็ขอ้มลู
และน าขอ้มลูมาประมวลผล เกบ็บนัทกึประวตักิารส่งจดหมายแจง้เตอืน
ไปยงัลกูคา้ ค านวณค่าธรรมเนียมของลกูคา้ในสกุลเงนิต่างประเทศ (ใน
กรณทีีล่กูคา้เป็นบรษิทัต่างชาต)ิ รายงานสรุปขอ้มลูของปรมิาณงานและ
รายงานสรุปปรมิาณการท างานของพนกังานรวมทัง้มกีารวิเคราะหก์าร
พยากรณ์ของปรมิาณงานในอนาคต โดยส าหรบัโปรแกรมไมโครซอฟต์
เอ็กซ์เซลล์ ที่ใช้ในการจดัการฐานขอ้มูลที่ได้ออกแบบขึ้นมาสามารถ
แสดงไดต้ามขัน้ตอนต่อไปนี้

4.1 หน้าจอป้องกนัการเข้าถึงข้อมลู (Login) เพือ่ความปลอดภยั
ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นการป้องกนัผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้งานใน
โปรแกรม ผูใ้ชจ้ะตอ้งป้อนชือ่ผูใ้ชง้านและรหสัผ่านของผูใ้ชง้านใหร้ะบบ
ท าการตรวจสอบว่ามสีทิธิก์ารใชง้านระบบฐานขอ้มลูหรอืไม ่โดยเมือ่กด
ปุ่ ม Login ระบบจะตรวจสอบรหสัผ่านแลว้แสดงว่ามสีทิธิเ์ขา้ใชจ้งึจะเขา้
สู่หน้าจอหลกัของระบบฐานขอ้มลูต่อไป ดงัภาพที ่4-1 

ภาพท่ี 4-1 หน้าจอป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลู (Login)

 ในกรณทีีม่กีารกรอก Username หรอื Password ไมถู่กตอ้ง ระบบ
จะท าการแจง้เตอืน ดงัภาพที ่4-2 
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ภาพท่ี 4-2 แจง้เตอืนเมือ่กรอก Username หรอื Password ไมถู่กตอ้ง 

 ในกรณทีีม่กีารกรอก Username หรอื Password ไมถู่กตอ้ง เป็น
จ านวน 3 ครัง้ ระบบจะท าการแจง้เตอืนและโปรแกรมจะปิดไปอตัโนมตั ิ
เพือ่เป็นการป้องกนัความปลอดภยั ดงัภาพที ่4-3 

ภาพท่ี 4-3 ขอ้ความแจง้เตอืนเมือ่กรอก Username หรอื Password 
ไมถู่กตอ้ง เป็นจ านวน 3 ครัง้ 

 ในกรณีที่ต้องการออกจากโปรแกรมให้กดปุ่ ม Exit ระบบจะมกีาร
แจง้ขอ้ความถามเพือ่ยนืยนัการออกจากโปรแกรม ดงัภาพที ่4-4 

ภาพท่ี 4-4 การแจง้ขอ้ความถามเพือ่ยนืยนัการออกจากโปรแกรม 

 4.2 หน้าจอหลกัของโปรแกรม เมื่อท าการกรอกชื่อผูใ้ชง้านและ
รหสัผ่านถูกตอ้ง กจ็ะสามารถเขา้สู่หน้าเมนูหลกัของระบบ และสามารถ
เลอืกเขา้ไปยงัเมนูอื่นไดจ้ากหน้าจอนี้ ดงัภาพที ่4-5 

ภาพท่ี 4-5 หน้าจอหลกัของโปรแกรม 

 หน้าจอหลักของโปรแกรม  แสดงแถบเมนูที่ใช้ในการจัดพิมพ์
จดหมายแจ้งเตือน เมนูประวัติการจัดพิมพ์จดหมายที่ส่งให้ลูกค้า 
(History) และเมนูรายงาน (Report)  เพื่อน าไปใช้ในการประมวลผล
และวเิคราะห์ขอ้มลูในกระบวนการท างานโดยมรีายละเอยีดการใชง้าน
แต่ละเมนู ดงันี้ 

4.2.1 หน้าจอ Input จดัพิมพ์จดหมายแจ้งเตือน เป็นการ
น าเขา้ขอ้มลูของลูกคา้ โดยผู้ใชง้านจะท าการกรอกขอ้มลูเฉพาะในช่อง
สีเขียว  ซึ่ งประกอบไปด้วย  เลข  LG No., ระยะ เวลาการ เก็บ
ค่าธรรมเนียม (วนัทีเ่ริม่และวนัทิส่ ิ้นสุด) , อตัราแลกเปลีย่น (ในกรณีที่
เป็นสกุลเงนิต่างประเทศ) จากนัน้กดปุ่ ม Run ระบบฐานขอ้มลูจะท าการ
ดึงข้อมูลของลูกค้ารายที่ต้องการมาแสดงรายละเอียดในทุกช่อง ดงั
แสดงในภาพที่ 4-6 ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ ม Reset เพื่อเคลียร์ขอ้มูล
รายละเอยีดในทุกช่องได ้และเมือ่หลงัจากผูใ้ชง้านกดปุ่ ม Run เพื่อดงึ
รายละเอียดขอ้มูลลูกค้ามาเรยีบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานกดปุ่ ม Export File 
ระบบจะน ารายละเอียดข้อมูลในหน้าจอ Input ไปใส่ในแบบฟอร์ม
จดหมายการแจ้งเตอืนที่อยู่ในฐานขอ้มูลและ Save เป็น File ประเภท 
PDF อัตโนมตัิ โดย File ประเภท PDF จะมกีารจดัเก็บไว้ยงัที่อยู่ใน 
Drive ที่ก าหนด ทัง้นี้ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ ม Home เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอหลกัของโปรแกรม และปุ่ ม Log Out เพือ่ออกจากระบบ 

ภาพท่ี 4-6  หน้าจอ Input จดัพมิพจ์ดหมายแจง้เตอืน 

 เมื่อผู้ใช้งานกดในช่อง First Date หรือ Last Date จะปรากฏ 
Popup ส าหรบัใหเ้ลอืกวนัทีข่อง First Date และ Last Date 

ภาพท่ี 4-7 หน้าจอเลอืกวนัทีใ่นชอ่ง First Date และ Last Date 
 จากภาพที ่ 4-7 จะสามารถเลอืก First Date และ Last Date 
ตามล าดบัดงันี้ 
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1. เลอืกวนัทีข่อง First Date
2. กดปุ่ ม Last date
3. เลอืกวนัทีข่อง Last date
4. กด OK

4.2.2 หน้าจอ Menu Report ผูใ้ชง้านเลอืกว่าตอ้งการเรยีกด ู
Report ประเภทไหน ดงัภาพที ่4-8 

ภาพท่ี 4-8  หน้าจอ Menu Report 

4.2.2.1 หน้าจอ Report ปรมิาณงาน จะแสดงขอ้มลู Report 
เป็นรายเดอืนหรอืรายปีและขอ้มูลปรมิาณงานพร้อมกบัจ านวนเงนิที่
ลูกคา้ช าระค่าธรรมเนียมแสดงผลเป็นกราฟ สามารถเลอืกดูตามรายปี
หรอืรายเดอืนได ้ดงัภาพที ่4-9 

ภาพท่ี 4-9  หน้าจอ Report ปรมิาณงาน 

4.2.2.2 หน้าจอ Report พนักงานจะแสดงขอ้มูลของงานที่
พนักงานแต่ละคนท าการจดัพมิพ์จดหมายแจ้งเตอืนไปยงัลูกคา้พรอ้ม
แสดงผลออกเป็นกราฟ ทัง้นี้หวัหน้ากลุ่มงานสามารถน าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก 
Report นี้ ไปใช้ประกอบในการประเมนิผลการท างานของพนักงาน
ประจ าปี หรอืน าไปวางแผนการจดัสรรก าลงัคนได ้ดงัภาพที ่4-10 

ภาพท่ี 4-10  หน้าจอ Report พนกังาน 

4.2.2.3 หน้าจอ Report Forecast เมือ่ท าการกดปุ่ ม Report 
Forecast โปรแกรมจะท าการ Forecast ให้ โดยจะมขีอ้มูลย้อนหลงั 1 
ปี มกีาร Forecast แบบ Seasonality ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และ
แสดงผลเป็นกราฟ ดงัภาพที ่4-11 

 ภาพท่ี 4-11  หน้าจอ Report Forecast 

 4.3 ผลการเปรียบเทียบระบบงานเดิมกบัระบบงานท่ีพฒันาขึ้น
ใหม่ 
 จากการทดสอบการใชง้านโปรแกรมการจดัการฐานขอ้มลูระบบการ
จดัพมิพ์จดหมายแจง้เตอืน โดยใหผู้ป้ฏบิตังิานไดท้ดลองใชโ้ปรแกรมที่
ไดท้ าการพฒันาขึน้มาใหม่ เพื่อใชส้นับสนุนการท างาน โดยไดท้ าการ
จับเวลาจริงเมื่อผู้ปฏิบัติงานท าการจดัพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนและ
ค้นหาเอกสารจดหมายแจ้งเตือน ผลที่ได้ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถ
จัดพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนและค้นหาเอกสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลด
ระยะเวลาสูญเสียและการรอคอยข้อมูล ช่วยให้ท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 โดยงานวิจัยนี้ ได้ใช้วิธีจับเวลาในแต่ละครัง้ของการจัดพิมพ์
จดหมายและการคน้หาเอกสาร ซึง่จ านวนครัง้ในการจบัเวลานัน้ เพือ่ให้
เวลาทีไ่ดม้คีวามเชือ่ม ัน่ที ่95 เปอรเ์ซน็ต์ จะใชท้ฤษฎ ีMaytag เป็นการ
ประเมนิจ านวนครัง้ในการจบัเวลาโดยการใชค้่าพสิยั (Range) เป็นการ
ประมาณค่าจ านวนครัง้ในการจบัเวลา 

ตารางท่ี 4-1  การเปรยีบเทยีบเวลาเฉลีย่ของการสบืคน้ขอ้มลู 
กระบวนการ
ท างาน 

เวลาเฉลีย่วธิกีาร
ท างานแบบเดมิ 

เวลาเฉลีย่วธิกีาร
ท างานแบบใหม่ 

จดัพมิพจ์ดหมาย
แจง้เตอืน 

728 วนิาท ี 100 วนิาท ี

คน้หาเอกสาร
จดหมายแจง้เตอืน 

271 วนิาท ี 80 วนิาท ี

 จากตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบเวลาในการจดัพิมพ์จดหมายแจ้ง
เตอืนและการคน้หาเอกสารจดหมายแจง้เตอืนระหว่างระบบการท างาน
เดมิกบัระบบการท างานแบบใหม่ แสดงใหเ้หน็ว่าระบบการท างานแบบ
ใหม่ช่วยลดเวลาในการจดัพมิพ์จดหมายแจ้งเตือนลงได้จากเดมิ 728 
วนิาทต่ีอจดหมายแจง้เตอืน 1 ฉบบั ลดลงเหลอื 100 วนิาทต่ีอจดหมาย
แจ้งเตือน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.26 และลดเวลาในการค้นหา
เอกสารจดหมายแจ้งเตือนลงได้จากเดิม 271 วินาทีต่อจดหมายแจ้ง
เตือน 1 ฉบบั ลดลงเหลอื 80 วนิาทต่ีอจดหมายแจง้เตือน 1 ฉบบั คดิ
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เป็นร้อยละ 70.48 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียได้ประมาณ 
189,511.05 บาทต่อปี ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าวธิกีารท างานแบบใหมใ่ช้เวลา
การจดัพมิพ์จดหมายแจง้เตอืนและคน้หาเอกสารไดร้วดเรว็กว่าวธิกีาร
ท างานแบบเดมิ โดยสามารถเขยีนกราฟแสดงผลเปรยีบเทยีบขอ้มลูได ้
ดงัภาพที ่4-12 

ภาพท่ี 4-12  กราฟผลเปรยีบเทยีบเวลาเฉลีย่ของการท างาน 

5. สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรปุผลการด าเนินงานวิจยั
งานวิจัยนี้ ได้ท าการศึกษาในเรื่องการลดเวลาในการจัดพิมพ์

จดหมายแจ้งเตือนและการค้นหาเอกสารจดหมายแจ้งเตือนส าหรับ
สนับสนุนงานด้านการออกหนังสือค ้าประกันให้ลูกค้า โดยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลล์ เข้ามาช่วยในการ
ออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มลูส าหรบักลุ่มงานการออกหนังสอืค ้า
ประกนั โดยมุ่งเน้นในส่วนการจดัพมิพ์จดหมายอตัโนมตั ิโดยจะมกีาร
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใส่ในแบบฟอร์มจดหมายแจ้งเตือนโดย
อตัโนมตั ิการคน้หาขอ้มลูและการน าขอ้มลูเพือ่ไปวเิคราะหป์ระมวลผล
โดยมเีป้าหมายทีจ่ะลดเวลาในการจดัพมิพจ์ดหมายแจง้เตอืนลงไดอ้ย่าง
น้อยรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกบัการท างานแบบระบบเดมิ จากการทดลอง
ใชง้านโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มลูทีไ่ดท้ าการออกแบบโดยน าไป
ทดลองใชจ้รงิ พบว่าสามารถลดระยะเวลาจดัพมิพจ์ดหมายแจง้เตอืนได้
ร้อยละ 86.26 และสามารถลดเวลาในการค้นหาเอกสารจดหมายแจ้ง
เตอืนไดร้อ้ยละ 70.48 ซึ่งถอืไดว้่ามคี่าสูงกว่าสมมตฐิานทีว่างไวร้อ้ยละ 
10 ซึ่งถือได้ว่ามีค่าสูงกว่าสมมติฐานที่วางไว้ สามารถมีการจดัการ
เกีย่วกบัระบบฐานขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2 ประโยชน์ท่ีได้รบัจากงานวิจยั 
 ประโยชน์ที่ได้ร ับจากการศึกษา เรื่องการจดัพิมพ์จดหมายแจ้ง
เตือนการช าระค่าธรรมเนียมหนังสอืค ้าประกนัของลูกคา้ของกลุ่มงาน
การออกหนังสือค ้าประกนั โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel มาใชใ้นการจดัการฐานขอ้มลู สรุปไดด้งันี้ 

5.2.1 สามารถสรา้งระบบฐานขอ้มลู เพือ่ลดระยะเวลาในการ
พมิพ์จดหมายแจง้เตอืนและลดระยะเวลาในการคน้หาเอกสารขอ้มลูได ้

ท าให้องค์กรสามารถลดการสูญเสียโอกาสจากการบริการที่ส่งผล
กระทบต่อความพงึพอใจของลกูคา้ได ้

5.2.2 ท าใหร้ะบบการจดัการของกลุ่มงานการออกหนงัสอืค ้า
ประกันมีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

5.2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา และปรบัปรุงใช้งาน
ฐานขอ้มลูใหก้บัหน่วยงานอื่น 

5.3 ข้อดีของงานวิจยั 
5.3.1 โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มลูทีผู่จ้ดัท าพฒันาขึน้ มี

ความสอดคล้องกับความต้องการที่ตรงจุดของผู้ใช้งานเนื่องจาก
ออกแบบและเขยีนขึ้นมาจากปัญหาที่พบในองค์กร ท าให้เกิดความ
สะดวกแก่ผูใ้ชง้านจรงิ 

5.3.2 สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการทีเ่ปลีย่นไปตลอดเวลา 

5.3.3 ผูป้ฏบิตังิานสามารถน าขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูนัน้มา
ใชเ้พื่อการวเิคราะห์และแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกต้อง ตลอดจน
ใชใ้นการวางแผนการท างาน 

5.3.4 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากเขียนและ
พฒันาโปรแกรมขึ้นมาเอง ท าให้ไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ
โปรแกรมส าเรจ็รปูมาใชง้าน 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้ร ับความ
ช่วยเหลอืจากอาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัและคณะกรรมการสอบงานวจิยั 
เนื่องดว้ยการใหค้ าแนะน าในระหว่างการคน้ควา้และช่วยเหลอืเป็นอย่าง
ดยีิง่ รวมถงึชี้แนะวธิใีนการแกปั้ญหาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
จัดท างานวิจัยนี้  ตลอดจนช่วยตรวจทานและชี้แนะแนวทางแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดในงานวจิยันี้ใหป้ระสบผลส าเรจ็
 ในท้ายที่สุดนี้ผู้ว ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา-มารดาและพี่ชาย 
รวมทัง้พีน้่องในรุ่น X-MIE 25 ทีช่่วยเหลอืเกือ้กลูดา้นการเรยีนตลอดชวีติ
การศึกษาในระดับปริญญาโทเสมอมา อีกทัง้ขอขอบพระคุณท่าน
คณาจารย์ทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสานวชิาความรูน้บัตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปัจจุบัน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาทุกท่านที่สนับสนุนและ
ประสานงานกบัทางภาควชิาจนสามารถด าเนินการให้งานวจิยัฉบบันี้
ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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Defective Reduction in solder power cord process 

นัทธมน ก่อเกยีรต1ิ  สมเกยีรต ิตัง้จติสติเจรญิ2

1,2สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

E-mail: 6270136621@student.chula.ac.th1 somkiat.ta@eng.chula.ac.th2 

Nattamon Korkiat1  Somkiat Tangjitsitcharoen2 
1,2Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 

E-mail: 6270136621@student.chula.ac.th1 somkiat.ta@eng.chula.ac.th2 

บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดสดัสว่นงานเสยีในกระบวนการบดักรสีายไฟดว้ยเครื่องจกัรอตัโนมตัิ (Auto Solder machine) ผูว้จิยัน าเอา

เทคนิคซกิซ์ ซกิมา่ (Six Sigma) มาประยกุต์ใชด้ าเนินงานวจิยัตามหลกัการ DMAIC เพื่อปรบัปรุงและพฒันากระบวนการบดักรสีายไฟดว้ยเครื่องจกัร

อตัโนมตัิใหม้คีุณภาพ จากการวิเคราะห์ดว้ยแผนผงัก้างปลาท าใหท้ราบว่าสาเหตุที่มอีทิธพิลหลกัต่อสดัสว่นงานเสยี ไดแ้ก่ 1.อุปกรณ์จบัยดึชิ้นงาน

ไมไ่ดม้าตรฐาน 2. ระยะเวลาใหค้วามรอ้นเสน้ลวดตะกัว่ก่อนการบดักร ี3. ระยะเวลาที่ปลอ่ยเสน้ลวดตะกัว่ 4. ระยะเวลาที่ใชใ้นการบดักร ีหลงัจากนัน้

ท าการปรบัปรุงแกไ้ขแต่ละสาเหตุ โดยสาเหตุแรกท าการปรบัปรุงอุปกรณ์จบัยดึชิ้นงานโดยเพิม่ตวัลอ็คสายไฟ เพื่อท าหน้าที่ประคองสายไฟไมใ่หเ้กิด

การเอนเอยีงขณะเครื่องจกัรท าการบดักร ีสามารถลดสดัสว่นงานเสยีลง 11.23% และลดอตัราการเกดิขอ้บกพร่องต่อหน่ึงหน่วยชิ้นงาน 14.89% และ

สาเหตุที่ 2-4 แกไ้ขโดยใชก้ารออกแบบการทดลองแบบบอ็กซ์-เบหน์เคน (Box-Behnken Design) เพื่อหาระดบัปัจจยัที่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นปัจจยั

ระดบัพารามเิตอร์ของเครื่องจกัรบดักรอีตัโนมตัิ ผลจากการทดลองพบว่าปัจจยัระยะเวลาใหค้วามรอ้นเสน้ลวดตะกัว่ก่อนการบดักร ีระยะเวลาที่ปลอ่ย

เสน้ลวดตะกัว่ และระยะเวลาที่ใชใ้นการบดักร ีสง่ผลกระทบต่อตวัแปรตอบสนองอยา่งมนีัยส าคญั ท าใหส้ามารถลดสดัสว่นงานเสยีลงถงึ 80.50% และ

ลดอตัราการเกดิขอ้บกพร่องต่อหน่ึงหน่วยชิ้นงาน 82.50% อกีทัง้ยงัช่วยลดคา่ใชจ้า่ยในการซ่อมแซมงานและสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของเครื่องจกัร

อกีดว้ย 

ค าส าคญั: การลดสดัสว่นงานเสยี, การออกแบบการทดลอง, การบดักรสีายไฟ

Abstract 

The purpose of this research is to Defective reduction in solder power cord from auto solder machine. Therefore, the researcher 

applied the Six Sigma technique with DMAIC methods to improve the quality of solder power cord from auto solder machine process. 

From the fish bone diagram analysis, it was known that the main influencing causes on the waste proportion were: 1. Carrier of soldering 

2. Heating time before solder 3. Solder feed out time before solder point 4. Solder feeding time. After that, adjusting in each cause. The

first reason was to improve the carrier of soldering by adding a jig to support the power cord not to incline while soldering process. The 

defective ratio was reduced 11.23% and reduced defect per unit 14.89% and the 2nd – 4th reasons were corrected by using Box-Behnken 

Design. To find an appropriate factor levels as this is a parameter of automatic soldering machinery. The results of the experiment showed 

that the factor of heating time before soldering. Solder feed out time before and Solder feeding time affect the occurrence of the response 

variable significantly. This defective ratio was reduced 80.50% and reduced defect per unit 82.50%. It also reduces the cost of repair work 

piece and can increase the efficiency of the machine as well. 

Keywords: Defective reduction, Design of experiment, Solder power cord 
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1. บทน า

จากสภาพการณ์ปัจจุบัน บริษัทมีค าส ัง่ซื้อจากลูกค้าเข้ามาใน

ปรมิาณที่สงูและเพื่อตอบนโยบายของบรษิทัในการใช้เทคโนโลยพีฒันา

กระบวนการผลติ และอกีทัง้สถานการณ์ปัจจบุนัเกดิการแพร่ระบาดของ

โคโรน่าไวรัส (Corona virus : COVID-19) ท าให้ทางบริษัทมีความ

ตระหนักถงึสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัที่ไมอ่าจคาดการณ์

ได้ ส่งผลให้บริษัทต้องท าการเพิ่มจ านวนสายการผลิตและมีการน า

เครื่องจกัรเข้ามาในใช้การผลิต เพื่อให้สามารถผลิตได้ทันต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้และลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัจา้งพนักงาน แต่ทว่าบรษิทั

ประสบปัญหาคุณภาพของชิ้นงานไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

เน่ืองจากมกีระบวนการผลติที่ไมม่ปีระสทิธภิาพเกิดขึ้นในสายการผลติ 

คือ กระบวนการบัดกรีสายไฟด้วยเครื่องจักรบัดกรีอัตโนมตัิ(Auto 

Solder Machine) ซึ่งเครื่องจกัรบดักรีอตัโนมตัิ ประกอบดว้ย 2 สถานี

งาน คอืสถานีงานฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา จากการรวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาใช้

พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของเสียที่เกิดขึ้น  เพื่อ

บรรลุวตัถุประสงค์ คอื ลดสดัส่วนงานเสยีในกระบวนการบดักรสีายไฟ

ดว้ยเครื่องจกัรอตัโนมตัิ (Auto Solder machine)  ซึ่งสามารถจ าแนก

ข้อมูลส ัดส่วนของเสียและอัตราการเกิดข้อบกพร่องต่อหน่ึงหน่วย

ชิ้นงาน (Defect per unit : DPU) จากการปรบัตัง้ค่าพารามเิตอร์ 2 ชุด 

ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สดัสว่นของเสยีและDPUในกระบวนการบดักรสีายไฟ 

พารามิเตอร ์ชุดท่ี 1 พารามิเตอร ์ชุดท่ี 2 

สถานีงาน ม.ีค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63 ก.ค.63 

ฝัง่ซ้าย 66.72% 66.55% 66.47% 61.07% 60.85% 

ฝัง่ขวา 66.70% 66.53% 65.51% 61.20% 61.68% 

ค่าเฉลีย่

สดัส่วน

ของเสยี

66.71% 66.54% 66.49% 61.14% 61.27% 

66.58% 61.21% 

DPU 0.62 0.47 

ค่าเฉลีย่

DPU 
0.54 

 จากตารางที่ 1 แสดงสดัส่วนของเสยีของเครื่องสถานีงานฝั ่งซ้าย

และฝัง่ขวา มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย จึงพิจารณาภาพรวมของ

สดัส่วนของเสีย โดยไม่แยกพิจารณาสถานีงาน โดยสามารถจ าแนก

ประเภทของขอ้บกพร่องไดท้ัง้หมด 4 ประเภท ดงัน้ี 

1.บดักรมีากเกนิไป (Excessive solder) คอื มตีะกัว่ออกนอกบรเิวณลาย

วงจรทองแดงและไมไ่ดรู้ปทรงพรีะมดิ 

2. บดักรไีมเ่ตม็ (Solder hole) คอื มตีะกัว่ยดึตดิกบัสายไฟน้อยจนเกนิ

ไปไมค่รอบคลมุสายไฟทัง้หมด และไมไ่ดรู้ปทรงพรีะมดิ 

3. บดักรเีป็นสะเกด็ (Solder Ball) คอื มนี ้าตะกัว่หยอดลงบนแผ่นวงจร

ในบรเิวณที่ไมต่อ้งการ 

4.บดักรไีมห่ลอมละลาย (Non-wetting solder) คอื ตะกัว่หลอมละลาย

ไมส่มบูรณ์ 

 หลงัจากนัน้จงึน าขอ้มลูสดัสว่นของเสยีมาวิเคราะห์ดว้ยหลกัการพา

เรโต ในการพิจารณาประเภทของข้อบกพร่องที่มีมากเกินกว่า 80% 

จากของเสียทัง้หมดเพื่อจดัล าดบัข้อบกพร่องที่มีอิทธิพลสูงที่สุดและ

น าไปท าการวเิคราะหห์าสาเหตุและเร่งแกไ้ขโดยดว่น 

รูปที่ 1 แผนภูมิพาเรโตจดัล  าดบัสัดส่วนของเสียที่มีอิทธิพลสูง   

2. วิธีการด าเนินงานวิจยั

ซิกซ์ ซิกมา คือการก าหนดขัน้ตอนในการปรับปรุงคุณภาพไว้

ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการนิยามปัญหา ขัน้ตอนการ

วัดสภาพปัญหา ขัน้ตอนการวิเคราะห์ปัญหา ขัน้ตอนการปรับปรุง

กระบวนการ และขัน้ตอนการควบคุมกระบวนการ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอน 

ไดร้วบรวมเครื่องมอืหลกัๆ ที่ใชใ้นแต่ละขัน้ตอนไวอ้ยา่งชดัเจน [1,2,8] 
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2.1. การวดัสภาพปัญหา 

 ในขัน้ตอนน้ีจะมกีารเก็บข้อมูลเพื่ออธิบายสภาพปัญหาและเก็บ

ขอ้มูลสนับสนุนในการก าหนดสาเหตุที่เป็นไปได ้โดยจ าเป็นต้องมกีาร

วางแผนเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ความสามารถของระบบการวัด 

เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าระบบการวดั จะใหค้า่ที่เชื่อถอืได ้ 

 ส าหรบัตวัชี้วดัความสามารถของกระบวนการส าหรับขอ้มูลแบบ

หน่วยนับ กรณีที่มกีารตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน เช่น การตรวจสอบ

ดว้ยสายตา (Visual Inspection)  

1) สดัส่วนของเสยี คือ หากต้องการประมาณค่าสดัส่วนของเสียจาก

กระบวนการ ดงัสมการที่ (1) 

𝑃 =  𝐷
𝑁
 (1) 

โดยที่ P คอื สดัสว่นของเสยี D คอื จ านวนชิ้นงานเสยีที่ไดจ้ากการผลติ 

และ N คอืจ านวนชิ้นงานผลติทัง้หมด  

2) อตัราการเกดิของเสยีต่อหน่วย (Defect per unit) โดยจะนับของเสยี

นัน้เป็น 1 หน่วยหรือเป็นชิ้น อาจจะประกอบดว้ยจ านวนขอ้บกพร่อง

มากกว่า 1 รายการ ดงัสมการที่ (2) 

𝐷𝑃𝑈 =  𝑑
𝑛
  (2) 

โดยที่  DPU คือ  อัตราการเกิดของเสียต่อหน่วย d คือ  จ านวน

ข้อบกพร่องที่พบจากการผลิต และ n คือจ านวนชิ้นงานที่ท าการ

ตรวจสอบ 

2.2. การวิเคราะห์ปัญหา 

 ในขัน้ตอนน้ีจะวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหงา้ที่มนีัยส าคญัต่อปัญหา 

โดยเริ่มจากการระดมสมองหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา หากมี

จ านวนของสาเหตุมาก จะต้องมีการกรองจ านวนสาเหตุหรือปัจจัย

ก่อนที่จะน าไปท าการทดลอง เพื่อพิสูจน์ว่าสาเหตุหรือปัจจัยใดมี

นัยส าคญัต่อปัญหา โดยในการพสิจูน์ว่าปัจจยัใดมนีัยส าคญัต่อปัญหา  

2.3. การปรบัปรงุกระบวนการ 

 หลงัจากทราบว่าปัจจยัใดเป็นสาเหตุรากเหงา้ของปัญหา ก็จะท า

การปรบัปรุงแกไ้ขสาเหตุนัน้ หากเป็นสาเหตุหรอืปัจจยัที่เป็นคา่ปรบัตัง้

เครื่องจกัร ก็จะท าการออกแบบการทดลอง เพื่อตัดสนิใจว่าจะตัง้ค่า

ปรบัตัง้พารามเิตอร์บนเครื่องจกัรไวท้ี่ค่าใดที่จะใหผ้ลที่ดทีี่สดุ หากเป็น

ปัจจยัที่ปรบัปรุงไดโ้ดยการจดัการก็จะก าหนดทางเลอืกในการปรบัปรุง

และวเิคราะห์เปรยีบเทียบแต่ละทางเลอืก จากนัน้ท าการเกบ็ขอ้มลูเพื่อ

ยนืยนัผลการปรบัปรุง ว่าดขีึน้จรงิตามเป้าหมายที่ไดก้ าหนด  

2.4. การควบคมุกระบวนการ

 หลงัจากที่ได้วิธีการปรับปรุงที่ได้ผลตามเป้าหมายแล้ว จะต้อง

จดัท ามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีการที่ได้ปรบัปรุง

รวมทัง้จดัท าแผนควบคุมกระบวนการให้เหมาะสม โดยระบุถึงสิ่งที่

จะต้องควบคุม เครื่องมือ และวิธีการในการควบคุมกระบวนการที่

เหมาะสม เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าผลลพัธ์ที่ดขีึ้นหลงัจากการปรบัปรุงนัน้จะ

อยูอ่ยา่งยัง่ยนืต่อไป 

3. การด าเนินงานวิจยั

3.1 การท างานของเคร่ืองจกัรบดักรีอตัโนมติั 

การท างานของเครื่องบดักรอีตัโนมตั ิประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

3.1.1 เริม่ตน้จากน าเสน้ลวดตะกัว่สมัผสักบัปลายหวัแรง้ก่อนเริ่ม

กระบวนการบดักร ีเพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัหวัแรง้ 

         3.1.2 หวัแรง้ใหค้วามรอ้นแก่ขาของสายไฟ ส าหรบัเตรยีมความ

พรอ้มใหก้บัสายไฟและปลอ่ยเสน้ลวดตะกัว่ เตรยีมก่อนเริม่การบดักร ี

3.1.3 เครื่องจกัรท าการปลอ่ยเสน้ลวดตะกัว่ ส าหรบัการบดักร ี

3.1.4 หวัแรง้ใหค้วามรอ้นแก่จดุบดักร ีหลงัท าการบดักร ีเพื่อใหน้ ้า

ตะกัว่หลอมละลายครอบคลมุขาของสายไฟเป็นรูปทรงพรีะมดิ 

หลงัจากท าการวเิคราะห์ดว้ยแผนผงัก้างปลา ท าใหท้ราบถงึปัจจยั

ที่มอีทิธพิลต่อขอ้บกพร่องบดักรมีากเกนิไป ดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ล าดบัความส าคญัของปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อขอ้บกพรอ่ง 

ล าดบั ตวัแปร ปัจจยั 

1 G อุปกรณ์จบัยดึประคองสายไฟไมไ่ดม้าตรฐาน 

2 I 
ระยะเวลาใหค้วามรอ้นเสน้ลวดตะกัว่ก่อนการ

บดักรไีมเ่หมาะสม 

3 L ระยะเวลาที่ปลอ่ยเสน้ลวดตะกัว่ไมเ่หมาะสม 

4 K ระยะเวลาที่ใชใ้นการบดักรไีมเ่หมาะสม 
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3.2. วิเคราะหปั์จจยัอิทธิพลต่อข้อบกพร่องความส าคญัล าดบัท่ี 1 

 เน่ืองจากกระบวนการบดักรีสายไฟดว้ยเครื่องจกัรบดักรีอตัโนมตัิ

จ าเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์จบัยดึประคองสายไฟในการปฏิบตัิงาน แต่

ปัจจุบนัพบว่าอุปกรณ์จบัยดึประคองสายไฟไม่มตีวัลอ็คสายไฟในการ

ก าหนดใหส้ายไฟอยู่ในทิศทางเดียวกนั จะส่งผลใหส้ายไฟที่ประกอบ

เขา้กบัแผ่นวงจรสามารถเอนเอยีงก่อนเริม่ท าการบดักร ีซึ่งการที่สายไฟ

เกดิการเอนเอยีงถอืเป็นสาเหตุหลกัที่ท าใหล้กัษณะการบดักรีไม่ไดต้าม

ขอ้ก าหนด 

รูปที่ 2 อุปกรณ์จบัยดึประคองสายไฟเดมิ 

รูปที่ 3 ทศิทางการไหลน ้าตะกัว่ของอุปกรณ์จบัยดึประคองสายไฟเดมิ 

 ฉะนัน้ จึงท าการเพิ่มตวัล็อคสายไฟ เพื่อใช้เป็นตวัควบคุมไม่ให้

สายไฟเกดิการเอนเอยีงก่อนไหลเขา้สูก่ระบวนการบดักรสีายไฟ โดยตวั

ลอ็คสายไฟจะช่วยประคองใหส้ายไฟตัง้ตรง 90 องศา 

รูปที่ 4 อุปกรณ์จบัยดึประคองสายไฟใหม ่

รูปที่ 5 ทศิทางการไหลน ้าตะกัว่ของอุปกรณ์จบัยดึประคองสายไฟใหม ่

 โดยสามารถสรุปได้ว่าถึงแมก้ารปรบัปรุงอุปกรณ์จบัยึดประคอง

สายไฟ จะท าใหส้ดัสว่นของเสยีของปัญหาขอ้บกพร่องบดักรมีากเกนิไป 

ลดลงจาก 61.21% เป็น 56.72% และให้อัตราการเกิดข้อบกพร่องต่อ

หน่ึงหน่วยชิ้นงานลดลงอยู่ที่ 0.4 แต่ก็ยงัคงปรากฏสดัส่วนของเสีย

ปริมาณที่สูง จึงจ าเป็นต้องท าการปรับปรุงแก้ไขสาเหตุของปัญหา

ขอ้บกพร่องบดักรมีากเกนิไปล าดบัต่อไป 

3.3. วิเคราะหปั์จจยัอิทธิพลต่อข้อบกพร่องความส าคญัล าดบัท่ี 2-4  

 ส าหรบัปัจจยัล าดบัที่ 2-4 ลว้นมาจากการปรับตัง้ค่าพารามิเตอร์

ของเครื่องจกัร ผูว้จิยัจงึท าการออกแบบการทดลองส าหรบัใชใ้นการหา

พารามเิตอร์ที่เหมาะสมที่สดุ ซึ่งระดบัของแต่ละปัจจยัที่น าไปใชใ้นการ

ออกแบบการทดลอง พจิารณาโดยอาศยัระยะเวลาเริ่มตน้ที่สามารถท า

ใหเ้กดิจดุบดักรทีี่สายไฟ เป็นขอบเขตของระดบัต ่า และคา่พารามเิตอร์

การท างานปัจจุบนับางปัจจยัเป็นขอบเขตระดบัสูง ดงัตารางที่ 3 โดย

ผู้วิจยัเลือกใช้การออกแบบการทดลองแบบบ็อก -เบห์นเคน ท าการ

ทดลองจ านวน 15 การทดลองแบบสุม่ ดงัตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 ระดบัของปัจจยัน าเขา้ที่ท าการศกึษา 

ปัจจยั ตวัแปร 
ระดบั 

หน่วย 
ต ่า กลาง สงู

ระยะเวลาใหค้วามรอ้นเสน้ลวดตะกัว่

ก่อนการบดักร ี
(I) 0.1 0.2 0.3 วนิาท ี

 ระยะเวลาทีป่ล่อยเสน้ลวดตะกัว่ (L) 0.1 0.2 0.3 วนิาท ี

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการบดักร ี (K) 0.1 0.2 0.3 วนิาท ี

ตารางที่ 4 การทดลองหาพารามเิตอร์ที่เหมาะสมที่สดุ 

Std 

Order 

Run 

Order 

ปัจจยั 
ตวัแปร

ตอบสนอง 

I L K DPU 

11 1 0.2 0.1 0.3 0.067 

2 2 0.3 0.1 0.2 0.133 

6 3 0.3 0.2 0.1 0.067 

7 4 0.1 0.2 0.3 0.000 

10 5 0.2 0.3 0.1 0.133 

4 6 0.3 0.3 0.2 0.200 

3 7 0.1 0.3 0.2 0.133 

9 8 0.2 0.1 0.1 0.200 

12 9 0.2 0.3 0.3 0.200 

8 10 0.3 0.2 0.3 0.200 

13 11 0.2 0.2 0.2 0.133 

15 12 0.2 0.2 0.2 0.133 

1 13 0.1 0.1 0.2 0.200 

14 14 0.2 0.2 0.2 0.133 

5 15 0.1 0.2 0.1 0.200 

3.3.1. การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 

 ซึ่งก่อนที่จะน าผลการทดลองขา้งต้นไปใช้ในการวิเคราะห์ผลนัน้ 

จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาจากการ

ทดลอง ซึ่งจะท าการตรวจสอบสมมตฐิานของสว่นตกคา้ง พบว่าขอ้มลูมี

การแจกแจงแบบปกต ิและคา่ความคลาดเคลือ่นกระจายตวัอสิระต่อกนั 
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ไม่มแีบบแผน ดงันัน้จงึไม่มคีวามผิดปกติของส่วนตกคา้ง สามารถน า

แบบจ าลองที่ไดไ้ปใชใ้นการอธบิายการทดลองได ้ดงัรูปที่ 6 

รูปที่ 6 ตรวจสอบตวัแบบถดถอยที่ไดจ้ากการทดลอง 

 ในการวิ เคราะห์ผลการทดลอง เริ่มต้นจากการวิ เคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้าเละตัวแปรตอบสนอง โดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) และพิจารณาว่ามีปัจจัยใดหรือ

อนัตรกริยิาระหว่างปัจจยัใดที่มผีลต่อตวัแปรตอบสนองอยา่งมนีัยส าคญั 

ซึ่งก าหนดใหค้วามผดิพลาดที่สามารถยอมรบัไดอ้ยูท่ี่ 95% (α = 0.05) 

รูปที่ 7 ผลการวเิคราะห์การออกแบบการทดลอง 

 จากรูปที่ 7 พบว่าค่า P-Value ของเทอมก าลงัสองและเทอมอนัตร

กริยิา มคีา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าเทอมก าลงัสองและเทอมอนัตรกิริยา

มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตอบสนองอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิแต่ยงัคง

พบบางปัจจยัมคี่า P-value มากกว่า 0.05 จงึท าการลดรูปสมการ และ

น าสมการมาเปรียบเทียบค่าความแม่นย า ท าให้ทราบว่าสมการเต็ม

รูปแบบมคี่าความแม่นย ามากกว่า จงึเลอืกสมการเต็มรูปแบบมาใชใ้น

การวิเคราะห์ และจากรูปที่ 8 ส าหรบัอิทธพิลหลกัทัง้ 3 ปัจจยัสามารถ

อภปิรายผล ไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัระยะเวลาที่ปลอ่ยเสน้ลวด (L) : การใหร้ะยะเวลาที่ปลอ่ยเสน้

ลวดตะกัว่ในระดบัต ่า จะท าใหก้ารป้อนเสน้ลวดตะกัว่ไดป้ริมาณที่ไม่

เพียงพอที่ในการครอบคลุมขาสายไฟ ซึ่งท าใหเ้กิดขอ้บกพร่องบดักรี

น้อยเกินไป และในทางกลบักนัหากใหร้ะยะเวลาที่ปล่อยเสน้ลวดตะกัว่

ในระดบัสูง จะท าใหม้กีารป้อนเสน้ลวดตะกัว่ในปริมาณที่มากเกินไป 

และท าใหเ้สน้ลวดตะกัว่หลอมละลายลน้ออกนอกลายวงจรที่ก าหนด 

 ปัจจยัระยะเวลาใหค้วามรอ้นเสน้ลวดตะกัว่ก่อนการบดักร ี (I) : การ

ให้ความร้อนแก่เสน้ลวดตะกัว่ก่อนเริ่มการบัดกรีในระดบัต ่า มีความ

เหมาะสมที่สุด เน่ืองจากหากใช้ระยะเวลาใหค้วามร้อนเสน้ลวดตะกัว่

ก่อนการบัดกรีระดบักลางหรือระดบัสูง จะท าให้มีการป้อนเส้นลวด

ตะกัว่มาก เมื่อหลอมละลาย ท าใหม้กีารสะสมและติดคา้งบรเิวณปลาย

หวัแร้ง ส่งผลต่อปรมิาณของเสน้ลวดตะกัว่ที่มากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุ

ของการเกดิขอ้บกพร่องบดักรมีากเกนิไป 

 ปัจจยัระยะเวลาที่ใชใ้นการบดักร ี (K) : การใหร้ะยะเวลาที่ใชใ้นการ

บัดกรีในระดบัต ่าและระดบักลาง จะท าให้การป้อนเส้นลวดตะกัว่ได้

ปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการครอบคลุมขาสายไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุ

ของการเกิดขอ้บกพร่องบัดกรีน้อยเกินไป และในทางกลบักนัหากให้

ระยะเวลาที่ใชใ้นการบดักรใีนระดบัสงู จะท าใหก้ารป้อนเสน้ลวดตะกัว่มี

ปรมิาณเพยีงพอที่จะใชใ้นการครอบคลมุขาสายไฟ  

รูปที่ 8 กราฟปัจจยัหลกัที่มอีทิธพิลต่อตวัแปรตอบสนอง 

 หลงัจากนัน้จงึท าการวเิคราะหอ์ทิธพิลร่วมแต่ละคูข่องปัจจยัที่ส่งผล

ต่อตวัแปรตอบสนองโดยวิธกีารพื้นผิวตอบสนอง ซึ่งสามารถจ าแนก

อทิธพิลร่วมแต่ละคูข่องปัจจยัไดท้ัง้หมด 3 คู ่คอื I*L I*K และ L*K  

อิทธิพลร่วมคู่ท่ี 1 ระหว่างปัจจยั คอื I*L 

 ในการเปลี่ยนระดบัของระยะเวลาใหค้วามรอ้นเสน้ลวดตะกัว่ก่อน

การบดักร ี(I) ถา้อยูใ่นระดบั 0.3 วนิาท ีจะใหค้า่ DPU สงูกว่าระดบั 0.1 

วนิาท ีเน่ืองจากระยะเวลาใหค้วามรอ้นนาน จะท าใหเ้สน้ลวดตะกัว่เกิด

การหลอมละลายมากกว่า เมื่อปรับระดบัระยะเวลาที่ปล่อยเส้นลวด

ตะกัว่ (L)  จาก 0.1 วินาที เป็น 0.3 วินาที จะท าใหเ้กิดการป้อนเส้น

ลวดตะกัว่ในปริมาณมากกว่า เพราะฉะนัน้เส้นลวดตะกัว่จะหลอม

ละลายมากกว่า สง่ผลใหค้า่ DPU สงูมากเช่นกนั 
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อิทธิพลร่วมคู่ท่ี 2 ระหว่างปัจจยั คอื I*K 

 ในการเปลี่ยนระดบัของระยะเวลาที่ใช้ในการบัดกรี (K) ถ้าอยู่ใน

ระดับ 0.3 วินาที จะให้ค่า DPU ต ่ากว่าระดับ 0.1 วินาที เน่ืองจาก

ระยะเวลาในการบัดกรีนาน จะท าให้เกิดการป้อนเส้นลวดตะกัว่ ใน

ปริมาณเพียงพอครอบคลุมขาสายไฟ แต่เมื่อปรบัระดบัระยะเวลาให้

ความร้อนเส้นลวดตะกัว่ก่อนการบัดกรี (I) จาก 0.1 วินาที เป็น 0.3 

วินาที จะท าให้เกิดการให้ความร้อนในระยะ เวลานานมากขึ้น 

เพราะฉะนัน้เสน้ลวดตะกัว่จะหลอมละลายมากกว่า ส่งผลให้ค่า DPU 

สงูมากเช่นกนั 

อิทธิพลร่วมคู่ท่ี 3 ระหว่างปัจจยั คอื L*K 

 ในการเปลี่ยนระดบัของระยะเวลาที่ใช้ในการบัดกรี (K) ถ้าอยู่ใน

ระดบั 0.3 วินาที จะให้ค่า DPU ต ่ากว่าระดบั 0.1 วินาที เน่ืองจาก

ระยะเวลาในการบดักรนีาน จะท าใหเ้กดิการป้อนเสน้ลวดตะกัว่ปริมาณ

เพียงพอครอบคลุมขาสายไฟ แต่เมื่อปรบัระดบัระยะเวลาที่ปล่อยเสน้

ลวดตะกัว่ (L) จาก 0.1 วนิาท ีเป็น 0.3 วนิาท ีจะท าใหเ้กดิการป้อนเสน้

ลวดตะกัว่ก่อนการบดักรมีากขึ้น เพราะฉะนัน้ปรมิาณเสน้ลวดตะกัว่จะ

มาก และหลอมละลายมาก สง่ผลใหค้า่ DPU สงูมากเช่นกนั 

 ฉะนัน้สามารถสรุปไดว้่าอิทธพิลหลกัทัง้ 3 ปัจจยั รวมถึงอิทธพิล

ร่วมแต่ละคู่ของปัจจยัมผีลกระทบต่อตวัแปรตอบสนอง หลงัจากนัน้จงึ

ท าการหาระดับของปัจจัยที่ เหมาะสมที่สุดในการปรับตัง้ ระดับ

พารามเิตอร์ ดว้ยโปรแกรม MINITAB เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 

คอื สดัส่วนของเสยีและอตัราการเกิดขอ้บกพร่องต่อหน่ึงหน่วยชิ้นงาน

ต ่าที่สดุ ดงัรูปที่ 9 

รูปที่ 9 ผลการวเิคราะหร์ะดบัของปัจจยัน าเขา้ที่เหมาะสมที่สดุ 

4. สรปุผลและข้อเสนอแนะ

ในตอนตน้มกีารก าหนดพารามเิตอร์ชุดที่ 1 (I=0.4 วนิาท,ีL= 

0.4 วินาที,K=0.3 วินาที) ตามใบคู่มือการท างานเบื้องต้น พบว่า

สดัสว่นของเสยีและอตัราการเกิดขอ้บกพร่องต่อหน่ึงหน่วยชิ้นงาน

อยู่ที่ 66.58% และ 0.62 ตามล าดบั จากนัน้ท าการทดลองปรับ

พารามเิตอร์ชุดที่ 2 (I=0.2 วินาที,L=0.3 วินาที,K=0.3 วินาที) พบ

สดัสว่นของเสยีและอตัราการเกิดขอ้บกพร่องต่อหน่ึงหน่วยชิ้นงาน

อยู่ที่ 61.21% และ 0.47 ตามล าดบั ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์หา

สาเหตุรากเหง้าของปัญหา พบว่าอุปกรณ์จับยึดสายไฟไม่ได้

มาตรฐาน จงึท าการปรบัปรุงอุปกรณ์จบัยดึสายไฟ โดยการเพิม่ตวั

ลอ็คสายไฟ พบว่าสดัสว่นของเสยีและอตัราการเกดิขอ้บกพร่องต่อ

หน่ึงหน่วยชิ้ นงานลดลงอยู่ที่  56.72% และ  0.40 ตามล าดับ

ภายหลงัการทดลองผู้วิจยัจึงท าการออกแบบการทดลองอีกครัง้

เพื่ อก าหนดระดับของพารามิเตอร์ที่ เหมาะสมที่สุด  จึงได้

พารามิเตอร์ชุดที่  3 (I=0.1 วินาที ,L=0.2 วินาที ,K=0.3 วินาที)

พบว่าสดัส่วนของเสยีและอตัราการเกิดขอ้บกพร่องต่อหน่ึงหน่วย

ชิ้นงานอยูท่ี่ 11.06% และ 0.07 ตามล าดบั
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงกระบวนการผลติฝาครอบเครื่องยนต์ของบรษิทัตวัอย่าง ซึ่งประสบปัญหาชิน้งานเป็นรอยไม่ผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพ ปรมิาณของเสยีที่เกดิขึน้ส่งผลกระทบต่อนโยบายขององค์กรโดยตรงในด้านการผลติสนิคา้ใหไ้ด้คุณภาพ ลดขอ้ผดิพลาดใน
กระบวนการผลติเพื่อลดต้นทุน และการจดัส่งสนิค้าใหต้รงเวลา ปัจจุบนับรษิทัมใีบสัง่ผลติฝาครอบเครื่องยนต์เอนกประสงค์เฉลี่ย 55,872 ชิ้นต่อ
เดอืน ตรวจพบปรมิาณของเสยีเฉลี่ย 546 ชิ้นต่อเดอืน คดิเป็นมูลค่างานเสยีเฉลี่ย 75,707 บาทต่อเดอืน เนื่องจากไม่สามารถน าผลติภณัฑ์กลบัมา
ซ่อมได ้ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะท าการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานเพื่อเพิม่ผลผลติ เริม่จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากสถานทีท่ างานจรงิ ชิน้งานที่
ผลติจรงิ และการบนัทกึขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พบว่ากระบวนการผลติฝาครอบเครื่องยนต์มขี ัน้ตอนการผลติทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ตัง้แต่การหลอมขึน้
รปูฝาครอบเครื่องยนต์จนถงึน าส่งใหลู้กคา้เพื่อท าการประกอบ จากการใชเ้ทคนิค 5w1H เพื่อส ารวจปัญหาพบว่าขัน้ตอนทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิ
ปัญหามากที่สุด คอื ขัน้ตอนที่ 3 การขึน้รูปฝาครอบเครื่องยนต์ เนื่องจากมเีศษอลูมเินียมที่เกิดจากการขึน้รูปตกคา้งเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุท าใหช้ิน้งานเสยีได ้ผูว้จิยัจงึน าไปท าการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยแผนภูมกิารจดัการความคดิ พบว่าหลงัจากการขึน้รปูเสรจ็แลว้น าชิน้งานออกจะ
มเีศษอลูมเินียมตกคา้งอยู่ในอุปกรณ์จบัยดึ โดยเฉพาะบรเิวณร่องที่เป็นแนวปะเก็นเมื่อน าชิ้นงานใหม่ใส่เขา้ไปเกดิการกดทบัท าให้ชิน้งานเกดิเป็น
รอย และเมื่อพนักงานน างานออกจากอุปกรณ์จบัยดึแลว้วางซอ้นกนัในกล่องก็จะเกดิการกดทบัอกีครัง้จากน ้าหนักของฝาครอบเครื่องยนต์ท าใหส้่วน
อื่นเป็นรอยด้วย แนวทางการแก้ไขผูว้จิยัท าการออกแบบท่อลมเพื่อเป่าเศษอลูมเินียมที่ตกค้างในอุปกรณ์จบัยดึชิ้นงานหลงัจากขึน้รูปเสรจ็โดยใช้
สวติช์เป็นตวัควบคุมระบบการท างาน จากนัน้ปรบัปรุงอุปกรณ์จดัเก็บชิ้นงานจากแบบเดมิเป็นแบบรางล้อเลื่อนเพื่อป้องกนัการวางชิน้งานทบัซอ้น
กนัในกล่อง ผลการปรบัปรุงท าให้ปรมิาณของเสยีลดลงรอ้ยละ 100 มูลค่างานเสยีลดลงรอ้ยละ 100 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายตัง้ไวท้ี่รอ้ยละ 80 ของ
ปรมิาณของเสยีทัง้หมด อตัราผลิตภาพเพิม่ขึ้นจาก 22 ชิ้น/ชัว่โมง/คน เป็น 27 ชิ้น/ชัว่โมง/คน  และสามารถก าหนดเป็นเอกสารมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานใหก้บัพนักงานได ้  

ค าส าคญั:  แผนภูมกิารจดักลุ่มความคดิ อตัราผลติภาพ การตัง้ค าถาม 5w1H เทคนิค 3 จรงิ 

Abstract 
This research aims to improve the production process the engine cover of the sample companies. Which faces the problem 

of the workpiece being scratched and failed to pass the quality inspection. The amount of waste generated directly affects corporate policy 
in the production of quality products, reduce errors in the production process to reduce costs and delivery the goods on time. Currently, 
the company has orders for the production of average general purpose engine covers 55,872 pcs per month detected the average quantity 
of waste 546 pieces per month the average waste value is 75,707 baht per month because the product cannot be repaired. The researcher 
has the idea to improve the work process to increase productivity. It starts with collecting information from the actual workplace, the actual 
production work, and recording the actual data. It was found that the engine cover manufacturing process has a total of 7 production steps 
from casting the engine cover to delivering the customer to the customer for assembly. Using the 5W1H technique to survey the problem, 
it was found that the step was the most vulnerable to the problem Step 3 molding of the engine cover. Due to the remnants of the 
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aluminum forming residues are many which may cause damage to the workpiece. The researcher then used to analyze the problem with 
relationship chart. found that after complete forming and take out the workpiece the debris aluminum residue in the jigs especially in the 
groove that is the gasket line when a new work piece is inserted, it will be pressed causing a notch and when employees work out of the 
grips and stacked in boxes. It will be pressed again from the weight of the engine cover causing other areas to have marks as well. 
Solution: The researcher designed an air duct to blow off the residual aluminum in the workpiece jig after completing the molding of the 
engine cover by using a switch to control the operation system then improve the workpiece storage device originally a wheel rails to 
prevent parts from overlapping in the box. The results of improving the amount of waste dropped 100 percent cost is reduced by 100 
percent which is more than the target set at 80 percent of the total waste volume Productivity increased from  22 Pcs / hour / person is 
27 Pcs / hour / person and can be set as a standard operating document for employees. 
Keywords:  Affinity Diagram, Productivity, Thinking 5w1H, 3 Gen 

1. บทน า
บรษิทัตวัอย่างเป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนฝาครอบเครื่องยนต์อเนกประสงค์

ส่งใหก้บัลูกคา้ทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ ดงัแสดงในรปูที ่1 

รปูที ่1 ชิน้ส่วนฝาครอบเครือ่งยนตอ์เนกประสงค ์

 ปัจจุบนักระบวนการผลติประสบปัญหาเนื่องจากชิน้งานไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ จากการเก็บขอ้มูลทัง้หมด 6 เดอืน ปรมิาณของเสยี
ดงัแสดงในรปูที ่2 

รปูที ่2 ขอ้มลูชิน้งานทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 จากรปูที ่2 ปรมิาณของเสยีมาจากสาเหตุ 5 ลกัษณะประกอบดว้ย
แนวปะเกน็เป็นรอย (A1) ผวิงานไม่เรยีบ (A2) งานเสยีจากเครื่องจกัร  

(A3) งานเสียจากการกระทบ (A4) และของเสยีจากการตัง้เครื่องไม่
ถูกตอ้ง (A5) ผูว้จิยัจงึน ามาคดัเลอืกปัญหาเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขตามล าดบั
ความส าคญั ด้วยการใหค้ะแนนแบบถ่วงน ้าหนักจากปัจจยัที่ส่งผล ดงั
แสดงในตารางที ่1 

ตารางที ่1 ผลการใหค้ะแนนความส าคญัแบบถ่วงน ้าหนัก 

 จากตารางที่ 2 ผลการใหค้ะแนนพบว่าปัญหาแนวปะเก็นเป็นรอย
เป็นปัญหาที่มคีะแนนความส าคญัมากที่สุด ผู้วจิยัจึงเลือกน ามาแก้ไข
ก่อนเป็นล าดบัแรก ซึ่งปัจจุบันตรวจพบปริมาณของเสยีร้อยละ 0.98 
ของปรมิาณการผลติทัง้หมดคดิเป็นมูลค่างานเสยี เฉลี่ย 75,707 บาท 
จากนัน้จงึจะขยายผลเพื่อแกไ้ขปัญหาในล าดบัต่อไป 

1.1 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 เพื่อเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฝาครอบเครื่องยนต์ 
ของบรษิทัตวัอย่าง  

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
 วนัสนันท์ เงินจัตุร ัส และคณะ [1] แก้ไขปัญหาในกระบวนการ
ประกอบชิ้นส่วนชุดจ่ายไฟให้ได้งานดีตามเป้าหมายที่ 99.95 %  เริม่
จากเก็บขอ้มูลด้วยแผ่นตรวจสอบโดยอาศยัหลกั 3 จรงิ พบว่าขัน้ตอน
การประกอบขดลวดเข้ากับล้อตุนก าลังโดนนอตกระแทกจนท าให้
ขดลวดขาดไม่สามารถใช้งานได้ แผนผงัก้างปลาจึงถูกน ามาใช้ในการ
วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพบว่าตวันอตมรีะยะห่างกบัขดลวดใกล้
เกนิไปท าใหม้โีอกาสไปกระแทกขดลวดในชุดสายไฟด าเนินการ แก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นด้วยการเปลี่ยนจากนอตหวักลมมาใชน้อตหวัจมและชุด

404

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



เครื่องมอืประกอบที่มขีนาดเลก็กว่า ผลในการแก้ยงัไม่สามารถลดของ
เสยีตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ ผูว้จิยัจงึวเิคราะหปั์ญหาดว้ยเทคนิคการ
ตัง้ค าถาม 5w1H พบว่าชุดเครื่องมอืประกอบไม่สามารถควบคุมการขนั
นอตหวัจมได ้ผูว้จิยัจงึไดอ้อกแบบอุปกรณ์ควบคุมการขนันอตจากแผ่น
พลาสตกิใสเพื่อป้องกนัการกระแทกของนอตและขดลวด ผลการแก้ไข
สามารถลดของเสยีจากขัน้ตอนการประกอบขดลวดเขา้กบัล้อตุนก าลงั
ได ้100% ไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 อนัญญา จรเข ้และคณะ [2] ลดของเสยีในกระบวนการผลติพื้นยาง
ปูหลงัรถยนต์เป็นรอยเนื่องจากใบเลื่อยวงเดือนที่ใช้ในการตดัมขีนาด
เดยีวและใหญ่เกนิไปเนื่องจากตอ้งใชต้ดัชิน้งานหลายรุ่นเวลาใชไ้ปนาน 
ๆ ท าให้ใบเลื่อยไม่คมส่งผลให้ชิ้นงานเป็นรอยข้างขอบ และเกิดจาก
พนักงานตอ้งยกชิน้งานออกจากจิก๊ที่ตดัแลว้เอามาวางกลบัด้านบนโต๊ะ
เพื่อแต่งลบคมเก็บความเรยีบรอ้ยหลงัจากใช้แขนกลตดัปีกขอบออกท า
ใหช้ิน้งานเป็นรอยบนขอบเนื่องจากโต๊ะแต่งไม่เรยีบ วธิกีารแกไ้ขท าการ
เปลี่ยนใบเลื่อยวงเดือนจากขนาด 30 มิลลิเมตร เป็น 20 มิลลิเมตร 
เนื่องจากใบเลื่อยทีม่ขีนาดเลก็มคีุณสมบตัทินความรอ้นไดส้งูและระบาย
ความรอ้นได้ดกีว่าใบเลื่อยที่มขีนาดใหญ่ จากนัน้ใช้ถุงพลาสตกิห่อหุ้ม
โต๊ะแต่งชิ้นงานเพื่อลดการเสยีดสซีึง่เป็นสาเหตุหลกัของการท าใหข้อบ
เป็นรอย ผลการด าเนินงานสามารถลดของเสยีที่เกดิจากสาเหตุพืน้ยาง
ปเูป็นรอยไดร้อ้ยละ 100 
 นันทพนัธ์ กนกศิรริุจิษยา [3] ลดของเสยีในกระบวนการงานหล่อ
อดัฉีดอลูมเินียมในการผลิตเสื้อสูบ จ านวน 95 ชิ้น จากยอดการผลิต 
15,733 ชิ้น คดิเป็นร้อยละ 39.58 การด าเนินงานวเิคราะห์ปัญหาด้วย
แผนผงัก้างปลา พบว่าสารเคลอืบแม่พมิพข์องเสือ้สูบน้อยจนเกนิไปท า
ใหเ้สื้อสูบเกดิรอยร้าวหลงัจากการถอดชิ้นงาน การปรบัปรุงแก้ไขโดย
การเพิม่ความหยาบของพืน้ผวิดว้ยวธิกีาร Spark Deposition เพื่อท าให้
สารเคลอืบแม่พมิพ์เกาะตดิได้ดีขึน้ลดการดงึรัง้ของผวิชิ้นงาน ผลจาก
การด าเนินงาน สามารถลดของเสยีได ้100% และลดปัญหาขอ้รอ้งเรยีน
จากลูกคา้ได ้100% 
 สุตนัตรา แซ่จวิ [4] ศกึษาขอ้บกพร่องประเภทรอยขดีขว่นทีม่อีตัรา
การเพิ่มขึ้นของปรมิาณชิ้นงานเสยีมากที่สุดถึง 368% เมื่อเทียบกบั
ขอ้บกพร่องทัง้หมด ซึ่งปัญหารอยขดีข่วนบนผวิโลหะลดีเฟรม PPF มี
ปรมิาณชิ้นงานเสยีมากที่สุด 32 PPM และมลีูกค้าร้องเรยีนมากที่สุด
เมื่อเทยีบกบัลกัษณะของรอยขดีขว่นทุกประเภท การระดมสมองจงึถูก
น ามาใช้ในการค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ร่วมกบัแผนผงัก้างปลา
จากนัน้วเิคราะห์หาข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA พบว่าสาเหตุ
หลกัของปัญหาเกดิจากการเสยีดสกีนัของสตรปิงานในแมกกาซนี และ
แผ่นรองสตรปิงานในแมกกาซนี แบบซ้อนไม่เรยีบ วธิแีก้ปัญหาท าการ
เปลี่ยนแมกกาซนีจากแบบซอ้นเป็นแบบร่อง ผลที่ได้จากการแก้ปัญหา
พบว่า สามารถลดปัญหารอยขดีขว่นรวมทุกประเภทลดลงได ้88%   
 วรีชยั มฎัฐารกัษ์ [5] ออกแบบอุปกรณ์เพื่อป้องกนัความผดิพลาด 
ในกระบวนการผลติกรอบรปูวทิยาศาสตร ์จากขัน้ตอนการร่างแบบและ
การตดัแต่งชิน้งาน ซึง่เป็นความผดิพลาดทีม่คีวามสญูเสยีมากทีสุ่ดรวม
เป็น 60% พบว่ามสีาเหตุมาจาก “การพลัง้เผลอ” ส่งผลให้เกิดต้นทุน 

การผลิตที่สูงขึ้นรวมถึงสูญเสยีเวลา ซึ่งการท างานขัน้ตอนดงักล่าวใช้ 
เวลาเฉลี่ย 173.06 วินาที/ชิ้น การแก้ปัญหาผู้วิจัยท าการออกแบบ 
อุปกรณ์ทีช่่วยในการร่างแบบตดัแต่งชิน้งานมชีื่ออุปกรณ์ว่า “Cut Crop” 
โดยน าไปทดลองใช้ในการจัดโครงการในพื้นที่  ซึ่งใช้ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 15 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสามารถควบคุมของเสียได้ 
100% หลังน าไปใช้จริงใช้เวลาท างานเฉลี่ย 36.76 วินาที/ชิ้น ลดลง 
13.63 วนิาท/ีชิน้ และของเสยีทีเ่กดิเป็นศูนย์ 

3. วิธีด าเนินงานวิจยั
3.1 ส ารวจสภาพปัจจบุนั 
 ผู้วจิยัเริม่ศึกษาสภาพปัจจุบนั โดยการใช้หลกัเทคนิค 3 จรงิ ดงั
แสดงในรปูที ่3 

รปูที ่3 ขัน้ตอนการผลติชิน้สว่นฝาครอบเครื่องยนต์อเนกประสงค ์

 จากรูปที่ 3 แสดงขัน้ตอนการผลติผลติชิน้ส่วนฝาครอบเครื่องยนต์
อเนกประสงค์ ของบริษัทตัวอย่าง ซึ่งมีทัง้หมด 7 ขัน้ตอน เริ่มจาก
ขัน้ตอนที ่1 การหลอมละลายอลูมเินียมและเทลงแบบ จากนัน้ขัน้ตอนที ่
2 พนักงานตรวจสอบคุณภาพท าการตรวจเช็คมาตรฐานผลติภัณฑ์ให้
ได้ตามขอ้ก าหนดที่ตกลงไวก้บัลูกคา้ และส่งชิ้นส่วนเขา้สู่กระบวนการ
ขึน้รปูตามลกัษณะ ดงันี้ 
ขัน้ตอนที ่3 การขึน้รปูดว้ยเครื่องกดัอตัโนมตัติามแบบงาน 
ขัน้ตอนที ่4 การจะรเูพื่อใชต้๊าปเกลยีว 
ขัน้ตอนที ่5 การต๊าปเกลยีวโดยเครื่องต๊าป 5 หวั 
ขัน้ตอนที ่6 การลา้งท าความสะอาดชิน้งาน 
ขัน้ตอนที ่7 การตรวจสอบคุณภาพแลว้จดัเกบ็รอส่งลูกคา้ 
 จากการลงไปดูสถานที่ท างานจรงิ ชิน้งานทีผ่ลติจรงิ และเกบ็ขอ้มูล
ตามหลัก 3 จริง พบว่ามีของเสียเฉลี่ยมากถึง 546 ชิ้น หรือคิดเป็น 
0.98% ของปริมาณการผลิตต่อเดือน ลักษณะงานที่ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจะมลีกัษณะเป็นรอยขดีข่วนบรเิวณแนวปะเก็น ดงั
แสดงในรปูที ่4 
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รปูที ่4 ลกัษณะรอยขดีบรเิวณแนวปะเกน็ 

 จากรูปที่ 4 แสดงลักษณะชิ้นงานเกิดการเป็นรอยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ และไม่สามารถน ากลบัมาซ่อมได้โดยคดิเป็นมูลค่า
งานเสยีเฉลี่ยจ านวน 55,872 บาทต่อเดอืน จากการสงัเกตขัน้ตอนที่มี
ความเสีย่งที่จะท าใหเ้กดิปัญหามากที่สุดคอืขัน้ตอนที่ 3 การขึน้รูปดว้ย
เครื่องกดัอตัโนมตัติามแบบงานจากขัน้ตอนนี้มเีศษอลูมเินียมจากขึน้รูป
เป็นจ านวนมากอาจเป็นสาเหตุท าใหเ้กดิปัญหา ดงัแสดงในรปูที ่5 

รปูที ่5 เศษอลูมเินียมทีเ่หลอืจากการขึน้รปูชิน้งาน 

 จากรูปที่ 5 แสดงลักษณะอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานในเครื่องจักร
อตัโนมตัทิีน่ าชิน้งานออกแลว้พบว่ามเีศษอลูมเินียมทีเ่กดิจากการขึน้รูป
เหลืออยู่เป็นจ านวนมากซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของปัญหา ผู้วจิยัได้เรยีก
ประชุม (Meeting) ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเพื่อระดมสมอง (Brainstorming) 
หาสาเหตุทีอ่าจเป็นปัญหา ดงัแสดงในรปูที ่6  

รปูที ่6 ขอ้มลูจากการระดมสมอง 

3.2  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการระดมสมองผูว้จิยัน ามาวเิคราะห์ดว้ยแผนภูมกิาร
จดักลุ่มความคดิ (Affinity Diagram) เพื่อแยกลกัษณะตามหลกัการ 4 M 
ดงัแสดงในรปูที ่7  

รปูที ่7 การวเิคราะหปั์ญหาดว้ยแผนภูมกิารจดักลุ่มความคดิ 

 จากการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด ผู้ว ิจัยน ามา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขจาก 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่
สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้  (Controllable : C) และ ตัวแปรที่ไม่
สามารถแก้ไขได้หรอืแก้ไขได้ยาก (Non Controllable : N) ดงัแสดงใน
ตารางที ่2 

ตารางที ่2 การวเิคราะหต์วัแปรทีส่ามารถแกไ้ขได ้และแกไ้ขไม่ได้ 
4M ปัญหา C/N 

วธิกีาร 

ก่อน MC ปั้มลมไล่เศษ Al ไม่สะอาด C 
หลงั MC ปั้มลมไล่เศษ Al ไม่สะอาด C 

ไม่มรีะบบไล่เศษ Al มาตรฐาน C 
ขาดการปรบัปรุงงาน C 

หลงั MC มกีารวางงานซอ้นกนั C 
การขนส่งชิน้งานจากงานหล่อไม่ด ี C 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

ไม่มอีุปกรณ์ไล่เศษ Al C 
กล่องใส่ชิน้งานมขีนาดเลก็ C 

ลกัษณะจิก๊มซีอกเลก็ ๆ เยอะ N 
ลมไล่เศษไม่หมดเนื่องจากลมตกบ่อย C 
ไม่มอีุกรณ์วางชิน้งานแบบไหลตาม C 

วตัถุดบิ 
หลุดรอดการตรวจเชค็จากงานหล่อ N 

ไม่มกีารตรวจเชค็ชิ้นงาน C 
ผดิผลาดจากงานหล่อ N 

พนักงาน 

พนักงานไม่มคีวามรูใ้นการใส่งาน C 
พนักงานขาดจติส านึกในการท างาน C 

พนักงานรบีรอ้นใส่งาน C 
พนักงานไม่มคีวามรูเ้นื่องจากยา้ยมาจากแผนกอื่น C 

เป็นพนักงานใหม่ขาดการอบรม C 
ไม่มพีีเ้ลีย้งค่อยแนะน า N 
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 จากตารางที่ 2 มีตัวแปรที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือแก้ไขได้ยาก
ทัง้หมด 4 ปัญหา ส่วนที่เหลือสามารถน ามาแก้ไขได้ ผู้ว ิจัยจึงเลือก
น ามาคดัเลอืกเพื่อน าไปก าหนดแนวทางการแกไ้ข ด้วยจตัุรสัแสดงการ
ก าหนดความส าคญัของปัญหาในการแก้ไขเนื่องจากปัญหาบางอย่าง
สามารถควบคุมไดด้ว้ยการเฝ้าระวงั แสดงไดด้งัตารางที ่3 

ตารางที ่3  จตัุรสัแสดงการก าหนดความส าคญัของปัญหาในการแกไ้ข 

ปัญหา เหตุผล 
ระดบัการ
แก้ไข 

วิธีการ 

ก่อน MC ปั้มลมไล่เศษ Al ไม่สะอาด A 
หลงั MC ปั้มลมไล่เศษ Al ไม่สะอาด A 

ไม่มรีะบบไล่เศษ Al มาตรฐาน A 
กล่องใส่ชิน้งานมขีนาดเลก็ A 

หลงั MC มกีารวางงานซอ้นกนั A 
การขนส่งชิน้งานจากงานหล่อไม่ด ี C 

เครื่องจกัร 
เครื่องจกัรมซีอกเลก็ ๆ เยอะท าใหเ้ศษ Al ตกคา้ง A 

ไม่มอีุปกรณ์ไล่เศษ Al ทีเ่ป็นมาตรฐาน A 
ลมไล่เศษไม่หมดเนื่องจากลมตกบ่อย B 

วตัถดิุบ ไม่มกีารตรวจเชค็ชิ้นงาน C 

พนักงาน 

พนักงานไม่มคีวามรูใ้นการใส่งาน C 
พนักงานขาดจติส านึกในการท างาน D 

พนักงานรบีรอ้นใส่งาน C 
พนักงานไม่มคีวามรูเ้นื่องจากยา้ยมาจากแผนกอื่น D 

เป็นพนักงานใหม่ขาดการอบรม D 

ความสามารถในการด าเนินการ 

 
 

 

3.3 ก าหนดแนวทางการแก้ไข 
 จากขอ้มลูในจตัุรสัแสดงการก าหนดความส าคญัของปัญหาผูว้จิยัได้
น ามาวเิคราะหแ์ละตรวจสอบผลเพื่อหาแนวทางการปรบัรุง ดงันี้ 

ตารางที ่4 การวเิคราะหปั์ญหาดา้นวธิกีารเพื่อก าหนดแนวทาง 

ปัญหา ผลการตรวจสอบ การประเมิน 

ก่อนและหลงั MC เป่า
ลมไล่เศษไม่ไดเ้ท่ากนั

ทุกครัง้

ไม่ใช่พนักงานประจ าที่
สายการผลติอาจมาช่วยเป็นครัง้
คราวหรอืเป็นพนักงานใหม่ทีย่งั

ไม่มคีวามรูห้รอืช านาญ 

สรา้งแผนทกัษะ 
(Skill Map) 

ใหก้บัพนักงาน 
ค่อยตรวจเชค็ 

พนักงานใชว้ธิวีางงาน
ซอ้นกนัหลงัจากยกออก
จากอุปกรณ์จบัยดึแลว้ 

ไม่มอีุปกรณ์สนับสนุนใหก้บั
พนักงานหรอืขาดการปรบัปรุง

อุปกรณ์ใหด้ขี ึน้ 

ควรหาวธิแีก่
ปัญหาอย่าง
เร่งด่วน 

 จากการประเมนิปัญหาด้านวธิีการเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขจาก
การที่พนักงานใช้วธิวีางงานซ้อนกนัหลงัจากยกออกจากอุปกรณ์จบัยดึ
เนื่องจากกล่องมขีนาดเลก็ ดงัแสดงในรปูที ่8 

รปูที ่8 กล่องใส่ชิน้งานก่อนการปรบัปรุง 

 จากรูปที่ 8 แสดงลักษณะกล่องใส่ชิ้นงานก่อนการปรบัปรุง เป็น
สาเหตุที่ท าใหช้ิน้งานเป็นรอย ซึ่งผูว้จิยัมแีนวคดิทีจ่ะจดัสรา้งอุปกรณ์ที่
สามารถวางชิน้งานโดยไม่ใหซ้อ้นกนัเพื่อแกปั้ญหา  

ตารางที ่5 การวเิคราะหปั์ญหาดา้นเครื่องจกัรเพื่อก าหนดแนวทาง 
ปัญหา ผลการตรวจสอบ การประเมิน 

เครื่องจกัรมซีอกเลก็ ๆ 
เยอะท าใหเ้ศษ Al 

ตกคา้ง และไม่มอีุปกรณ์
ไล่เศษ Al ทีเ่ป็น

มาตรฐาน 

เครื่อง MC มเีศษอะลูมเินียม 
เป็นจ านวนมากทัง้เศษเลก็ 

และ เศษใหญ่ การไหลชะลา้ง 
ของน ้ายาท าความสะอาด 

(Coolant)ไม่สามารถลา้งไดห้มด 

ควรหาวธิแีก่
ปัญหาอย่าง
เร่งด่วน 

 จากการประเมนิปัญหาด้านเครื่องจกัรเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข
จากการที่มีเศษอลูมิเนียมตกค้างเนื่องจากไหลชะล้างของน ้ายาไม่
สามารถล้างได้หมด อีกทัง้พนักงานใช้ลมเป่าเข้าไปไม่ถึงซอกเล็ก ๆ 
ของอุปกรณ์จบัยดึ ผู้วจิยัจึงมแีนวคดิที่จะออกแบบท่อลมกึ่งอตัโนมตัิ 
(Semi-Automatic) เขา้ไปในระบบเพื่อช่วยแกปั้ญหา 

4. ด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข
4.1 ปรบัปรงุแก้ไขปัญหาการวางช้ินงานซ้อนกนั 
 จากการก าหนดแนวทางการปรบัปรุงแก้ไขปัญหาการวางชิ้นงาน
ซ้อนกนัเนื่องจากกล่องใส่ชิ้นงานมขีนาดเล็ก ซึ่งเป็นสาเหตุท าใหแ้นว
ปะเก็นเกดิการเป็นรอย ผูว้จิยัได้จดัท าอุปกรณ์วางชิน้งานแบบลอ้เลื่อน 
(Roller) เพื่อวางชิน้งานใหไ้หลตามโดยไม่ทบักนั ดงัแสดงในรปูที ่9 

รปูที ่9 อุปกรณ์วางชิน้งานแบบลอ้เลื่อน 

ประเภท
เทคโนโลยี 

ประเภท 
ปรบัปรงุ
เร่งด่วน 

A 

C 

B 

D 
ประเภท 

ปรบัปรงุต่อเน่ือง 

ประเภท 
เฝ้าระวงั 

ด าเนินการ 

ไม่ด าเนินการ ไมท่ราบ

ทราบ 

ทราบ ไมท่ราบ 
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4.2 ปรบัปรงุแก้ไขปัญหาเศษอลูมิเนียมตกค้าง 
 จากการก าหนดแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาที่มเีศษอลูมเินียม
ตกค้างในเครื่องจกัรบรเิวณอุปกรณ์จบัยดึเป็นจ านวนมากเนื่องจากมี
ซอกเลก็ ๆ ที่น ้ายาล้างเขา้ไม่ถงึ ผูว้จิบัได้ท าการออกแบบต่อระบบลม
กึง่อตัโนมตัคิวบคุมดว้ยปุ่มสวติช ์(Air blow switch) เขา้ตามซอกเลก็ ๆ 
ที่เพื่อใหส้ามารถเป่าเศษอลูมเินียมทีห่ลบซอ้นอยู่ใหอ้อกจากเครื่องจกัร
ไดท้ัง้หมด ดงัแสดงในรปูที ่10  

รปูที ่10 ระบบท่อลมในการเป่าเศษอลูมเินียม 

4.3 เกบ็ข้อมูลหลงัการปรบัปรุง 
 หลงัปรบัปรุงแก้ไขผู้วจิยัท าการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจาก
การแก้ปัญหาการวางชิ้นงานซ้อนกนั และปัญหาเศษอลูมเินียมตกค้าง 
พบว่าสามารถลดชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพลงได้ 71% 
หรอืร้อยละ 0.69 ของปรมิาณของเสยีที่เกิดทัง้หมด ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ที่ 80% ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลของปัญหาอีกครัง้ด้วย
เทคนิค 3 จรงิ แสดงดงัตารางที ่6 

ตารางที ่6 การส ารวจปัญหาดว้ยเทคนิค 3 จรงิ 
สถานทีจ่รงิ (Genba) เหตุการณ์จรงิ (Genjitsu) ชิน้งานจรงิ (Genbutsu) 

สภาพทัว่ไปของ
สายการผลติพบว่า
อุปกรณ์รางลอ้เลื่อนที่
วางใหช้ิน้งานไหลลอ้

ไม่หมุน 

จากการส ารวจหน้างานจรงิ
พบว่ามเีศษอลูมเินียมตดิ
อยู่ทีร่างเป็นจ านวนมาก 

ชิน้งานวางบนทีค่รอบลอ้ที่
เป็นเหลก็เป็นสาเหตุส่วน
หนึ่งทีท่ าใหเ้กดิรอยขดี

ขว่นได้ 

 จากการส ารวจปัญหาดว้ยเทคนิค 3 จรงิ ผูว้จิยัน าขอ้มลูมาวเิคราะห์
ด้วยเทคนิคการตัง้ค าถาม 5w1H เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ดงัแสดงใน
ตารางที ่7 

ตารางที ่7 การตัง้ค าถาม 5w1H เพื่อหาแนวทางการแกไ้ข 
What ปัญหาคอือะไร มเีศษอลูมเินียมตกคา้งในรางลอ้เลอืน 

Where พบปัญหาทีไ่หน สายการผลติฝาครอบเครื่องยนต์ 

Why สาเหตุเกดิจากอะไร 
ลกัษณะของรางไม่มช่ีองใหเ้ศษหล่นลง
ดา้นล่างและทีค่รอบลอ้ดา้นบนเป็นเหลก็ 

When จะแกไ้ขเมื่อไร แกท้นัท ี

Who ใครเป็นผูร้บัผดิชอบ คณะผู้วจิยั 

How ด าเนินการอย่างไร 
ปรับปรุงรางล้อเลื่อนและระบบระบาย
เศษอลูมเินียม 

 จากตารางที่ 5 รางล้อเลื่อนแบบเดมิมฝีาครอบเป็นเหลก็วางครอบ
ล้อไวไ้ม่มชี่องระบายเศษใหห้ล่นลงด้านล่างเมื่อใชง้านไปนาน ๆ ท าให้
เศษทีห่ลงเหลอืเกดิการสะสมผลใหล้อ้ไม่หมุน ดงัแสดงในรปูที ่11 

รปูที ่11 ลกัษณะฝาครอบรางลอ้เลื่อน 

 จากรูปที่ 11 ผู้วจิยัท าการออกแบบรางล้อเลื่อนใหม่โดยไม่ต้องใช้
ฝาครอบพร้อมเพิม่ช่องระบายเศษอลูมเินียมด้านล่างให้เศษสามารถ
ระบายออกไดอ้ย่างสะดวก ดงัแสดงในรปูที ่12 

รปูที ่12 รางลอ้เลื่อนทีท่ าการปรบัปรุง 

 หลังจากการปรบัปรุงผู้ว ิจัยท าการเก็บข้อมูลพบว่าไม่พบปัญหา
ชิน้งานไม่ผ่านการตรวจสอบ 100%  

4.4 ระยะเวลาคืนทุน 
 กระบวนการปรบัปรุงในงานวจิยันี้สามารถลดปัญหาชิ้นงานที่ไม่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพได้ 100% ต้นทุนที่สูญเสียไปกลับคืนมา 
75,707 บาทต่อเดือน หรือ (75,707 / 30) = 2,523 บาทต่อวัน เสีย
ค่าใชจ้่ายในการจดัซื้ออุปกรณ์ทัง้หมด 20,850 บาท  

ระยะเวลาคนืทุน = 20,850 / 2,523 = 8.26 วนั 

5. สรปุผลการด าเนินงาน
5.1  อภิปรายผล 
 งานวจิยันี้เป็นการศึกษา และปรบัปรุงกระบวนการผลิตฝาครอบ
เครื่องยนต์เอนกประสงค์ ของบรษิทัตวัอย่าง ซึ่งประสบปัญหาชิ้นงาน
ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเนื่องจากมีรอยขีดข่วน  โดยมีการ
ตัง้เป้าหมายหลงัจากการปรบัปรุงกระบวนการผลิตแล้วสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้อย่างน้อย 80% ของความสูญเสียในปัจจุบัน ผลการ
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ด าเนินงานสามารถลดความสูญเสยีทีเ่กดิจากชิน้งานเป็นรอยไดร้อ้ยละ 
100 อัตราผลิตภาพเพิ่มขึ้นจาก อัตราผลิตภาพเพิ่มขึ้นจาก 22 ชิ้น/
ชัว่โมง/คน เป็น 27 ชิ้น/ชัว่โมง/คน เพิม่ขึ้น 5 ชิ้น/ชัว่โมง/คน คดิเป็น
ร้อยละ 17.5 และสามารถสร้างเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานได ้   

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 การด าเนินการแก้ไขควรจดัช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ใหก้ระทบ
กบักระบวนการผลติ สมาชกิที่ไม่ไดอ้ยู่ในสายการผลติหรอืสมาชกิทีม่า
จากสายการผลติอื่นอาจท าใหม้กีารแก้ไขปัญหาได้ไม่สะดวก พนักงาน
ที่ท างานใหม่ควรมพีีเ่ลี้ยงค่อยแนะน าในช่วงแรกที่เริม่งานจนกว่าจะมี
ความช านาญหรอืการอบรมใหค้วามรู้ นอกจากนี้กจิกรรมการปรบัปรุง
ครัง้ต่อไปควรท าในรูปแบบนโยบายของบริษัทสร้างแรงจูงใจในการ
ปรบัปรุงดา้นต่าง ๆ เช่น โบนัส หรอื ค่าตอบแทนในรปูแบบรางวลั 
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บทคดัย่อ 
บรษิทัตวัอย่างเป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนยางปูพื้นรถยนต์ใหก้บัผูผ้ลติรถยนต์ชัน้น าหลายบรษิทั มยีอดการสัง่ผลติในแต่ละรุ่นเฉลีย่ 5,400 ชิน้

ต่อเดือน ปัจจุบันประสบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเฉลี่ยมากถึง 198 ชิ้นต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.66 งานวิจัยนี้จึงมี
วตัถุประสงค์เพือ่เพิม่ผลผลติดว้ยการลดความสญูเสยีจากเวลาในการซ่อมงานทีเ่กดิจากความผดิพลาดในขัน้ตอนการตกแต่ง เริม่จากการใชเ้ทคนิค 
3 จรงิ ซึ่งประกอบดว้ย การลงไปดูสถานทีท่ างานจรงิ ชิ้นงานทีผ่ลติ และเกดิปัญหาจรงิ เกบ็ขอ้มลูขอ้จรงิดว้ยแผ่นตรวจสอบพบว่าชิน้งานทีไ่มผ่่าน
การตรวจสอบคุณภาพเกดิจากมลีกัษณะรอยขดีขว่นที่ชิน้งาน จากนัน้น าปัญหาไปวเิคราะห์ดว้ยแผนภูมติ้นไม ้พบว่ารอยทีเ่กดิม ี2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
ชิ้นงานเป็นรอยขา้งขอบเกดิจากขัน้ตอนการตดัตกแต่งด้วยใบเลื่อยวงเดอืน ซึ่งมขีนาดใหญ่เกนิไป และต้องใช้ตดัชิ้นงานหลายรุ่นต่อเนื่องเป็น
เวลานานท าใหใ้บเลือ่ยไม่คมขนาดทีใ่หญ่เกนิไปมผีลต่อการระบายความรอ้น และชิ้นงานเป็นรอยบนขอบเกดิจากพนกังานตอ้งยกชิ้นงานทีต่ดัขอบ
เสรจ็ออกจากอุปกรณ์จบัยดึ แลว้น ามาวางกลบัดา้นบนโต๊ะเพือ่แต่งลบคมเกบ็ความเรยีบรอ้ยสาเหตุเกดิจากโต๊ะท างานไม่เรยีบ ก าหนดแนวทางการ
แกไ้ขเริม่จากสาเหตุที ่1 ทดลองเปลีย่นใบเลือ่ยวงเดอืนเพือ่หาขนาดทีเ่หมาะสม โดยเลอืกทดลองทัง้หมด 3 ขนาด คอื 25, 20, 15 มลิลเิมตร ก าหนด
แนวทางการแกไ้ขปัญหาที ่2 ทดลองใชอุ้ปกรณ์ทีม่คีวามยดืหยุ่นหุม้โต๊ะท างานเพือ่ลดการเสยีดส ีโดยเลอืกวสัดุ 3 ชนิด ไดแ้ก่ ผา้ดบิ, พลาสตกิ, เทป
ใส น าแนวคดิไปท าการทดลองแลว้เกบ็ขอ้มูล พบว่าใบเลื่อยขนาด 15-20 มลิลเิมตร ตดัชิ้นงานไดด้สีามารถแกปั้ญหาเป็นรอยขา้งขอบได้ แต่ขนาด 
15 มลิลเิมตร ขณะตดัจะเกดิขนกระจายเป็นจ านวนมาก จงึเลอืกใชข้นาด 20 มลิลเิมตร ส่วนการเพิม่ความยดืหยุ่นใหโ้ต๊ะท างานพลาสตกิและเทปใส
สามารถลดปัญหาชิน้งานเป็นรอยบนขอบไดด้เีท่ากนั แต่เลอืกใชพ้ลาสตกิเนื่องจากราคาถูก สรุปผลการด าเนินงานสามารถลดความสญูเสยีทีเ่กดิจาก
ชิ้นงานเป็นรอยบนขอบ และขา้งขอบได้รอ้ยละ 100 อตัราผลติภาพเพิม่ขึน้จาก 3.69  ชิ้น/ชัว่โมง/คน เป็น 3.83  ชิ้น/ชัว่โมง/คน เพิม่ขึน้ 0.14 ชิ้น/
ชัว่โมง/คน และสามารถสรา้งเป็นมาตรฐานการปฏบิตังิานใหก้บัพนกังานได ้   
ค าส าคญั:  แผนภมูติน้ไม ้อตัราผลติภาพ มาตรฐานการปฏบิตังิาน เทคนิค 3 จรงิ 

Abstract 
Sample company is a manufacturer of rubber car floor mat parts for many leading car manufacturers in each model average 

production order is 5,400 pieces per month. Current experiencing the problem of products failing quality checks, an average of 198 pieces 
per month representing 3.66 percent. The objective of this research is to increase productivity by reducing wastage from repair time 
Caused by mistakes in the finishing process.  Let's start with the technique 3 gen which consists of going down to see the actual workplace 
work piece produced and a real problem occurred collect the truth with the check sheet found that the work piece that has not passed the 
quality inspection is caused by the scratch on the work piece Then the problem was analyzed with a tree diagram It was found that there 
were 2 types of scratches the work piece is scratched on the edge caused by the process of cutting decorated with a circular saw blade 
which is too large and must be used for cutting many different models continued for a long time make the saw blade not sharp, too large 
will affect the heat dissipation and the work piece is scratched on the edge caused by the operator to lift the finished edge off the jig. 
Then placed back on top of the table in order to trim and remove sharp edges the cause is because the desk is not smooth. Define 
solutions starting from cause 1 try replacing the circular saw blade to find the right size by selecting all 3 sizes: 25, 20, 15 mm. Determine 
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solution for problem 2 try using a device that is flexible to cover your workbench to reduce friction by selecting 3 materials: calico, plastic, 
transparent tape bring ideas to experiment and collect data. Found that the saw blade size 15-20 mm good cutting work can solve the 
problem of edge marks but 15 mm in size while cutting will produce a lot of feathers therefore choosing to use size 20 mm adding flexibility 
to the plastic work table and clear tape can reduce the problem of scratching on the edge as well but choose to use plastic because of 
its cheap price. Conclusion The results of operations can reduce the losses caused by scratches on the edges and edges  100 percent 
the productivity rate increased from 3.69 pcs / hour / person to 3.83 pcs / hour / person, increasing 0.14 pcs / hour / person. and can 
create a standard of performance for employees. 
Keywords:  Tree Diagram, Productivity, Performance Standards, 3 Gen 

411

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



1. บทน า
บรษิัทตวัอย่างเป็นผู้ผลติชิ้นส่วนยางปูพื้นในรถยนต์ให้กบัผู้ผลิต

รถยนต์ชัน้น าหลายบรษิทัภายในประเทศ โดยมคี าสัง่ซื้อจากลกูคา้ในแต่
ละรุ่นเฉลีย่ 5,400 ชิน้ต่อเดอืน ดงัแสดงในรปูที ่1 

รปูที ่1 ตวัอย่างชิน้สว่นยางปพูืน้ในรถยนต ์

 จากรูปที่ 1 แสดงตัวอย่างชิ้นส่วนยางปูพื้นในรถยนต์ของบรษิัท
ตวัอย่างจ าแนกชิ้นส่วนในแต่ละรุ่นตามขอ้ตกลงการสัง่ผลติของลูกคา้ 
ปัจจุบนัประสบปัญหาผลติภณัฑไ์ม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเนื่องจาก
เกดิรอยต าหนิเป็นรอยขดีขว่นทีต่วัชิน้งาน ดงัแสดงในรปูที ่2 

 รปูที ่2 ลกัษณะของงานทีไ่มผ่่านการตรวจสอบคุณภาพ 

 จากการเกบ็ขอ้มลูเป็นระยะเวลา 6 เดอืนก่อนแกไ้ขปัญหาพบว่า มี
ชิ้นงานทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพต่อเดอืนจ านวน 170  209 176 
201 212 และ 220 คดิเป็นค่าเฉลีย่ 6 เดอืนยอ้นหลงั มากถงึ 198 ชิน้ต่อ
เดอืน ท าใหต้อ้งเสยีเวลาน างานกลบัมาซ่อม ชิน้ละ 1.30 ชัว่โมง คดิเป็น
ความสญูเปล่าทีป่ระเมนิได ้430,000 บาทต่อปี  จากปัญหาดงักล่าว  จงึ
เกดิแนวคดิทีจ่ะท าการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานเพื่อเพิม่ผลผลติ 
ในสายการผลติชิน้ส่วนยางปพูืน้ในรถยนต์ใหส้ามารถท าการผลติได้โดย
ไมม่ชีิน้งานเสยีเกดิขึน้ 

1.1 เป้าหมายในการด าเนินงาน 
 ปรบัปรุงวธิกีารการปฏบิตังิานในขัน้ตอนการตกแต่งชิ้นส่วนพื้นยาง
รถยนต์เพื่อลดปัญหาชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่เกิดจาก
รอยขดีขว่นใหไ้ดอ้ย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของปรมิาณทีเ่กดิในปัจจุบนั 

1.2  วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 เพื่อเพิม่ผลผลติในกระบวนการผลติชิ้นส่วนยางปูพื้นรถยนต์ ของ
บรษิทัตวัอย่าง 

2. ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 การปรบัปรงุการเพ่ิมผลผลิต (Productivity Improvements) 
 การเพิ่มผลผลิต (Productivity) [1] เป็นเครื่องมอืส าคญัในการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัให้เกดิประโยชน์สูงสุด การ
ปรบัปรุงการเพิม่ผลผลติทีม่ปีระสทิธภิาพจะท าให้บรรลุเป้าหมายของ
การเพิม่ผลผลติ องค์ประกอบของการเพิม่ผลผลติทีด่ีมาจาก 7 ปัจจยั 
กบั 3 การตอบสนอง ทีส่่งผลโดยตรงต่อการปรบัปรุงซึง่ไดแ้ก่  คุณภาพ 
(Quality) ตน้ทุน (Cost) การส่งมอบ (Delivery) ความปลอดภยั (Safety) 
ขวญัก าลงัใจ (Morale) สิง่แวดลอ้ม (Environment) และ จรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกจิ (Ethics)  
 การวดัการเพิม่ผลผลติเป็นการค านวณหาผลลพัธ์จากผลติผลส่วน
ด้วยปัจจยัการผลติแต่ต้องค านึงด้วยว่าผลติผลที่น ามาใช้วดันัน้ต้องมี
คุณภาพดว้ย สมการทีใ่ชใ้นการค านวณคอื [2] 

Productivity = Output / Input  (1) 

 2.2 เทคนิค 3 จริง (3 Gen) 
 เป็นปรชัญาแห่งการปฏบิตัขิองงานการผลติสิง่ของ ซึ่งเป็นแนวคดิ
และหลกัปฏบิตัทิีถู่กก าหนดขึน้มาให้เป็นรูปแบบและใช้ปฏบิตัใินธุรกจิ
อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงและ
สถานการณ์ในการผลติตามแนวคดิที่ว่า “อย่าเชื่อใครง่ายๆ ถ้าไม่เหน็
กบัตา” ซึ่งประกอบด้วย [3] Genba (เก็มบะ) คือ สถานที่ท างานจรงิ 
Genbutsu (เกม็บุส)ึ คอื ชิน้งานทีผ่ลติจรงิ Genjitsu (เกน็จสิ)ึ คอื ขอ้มลู
ความเป็นจรงิ 

2.3 เทคนิคการวิเคราะหส์าเหตแุละแนวทางการแก้ไข 
 เทคนิคการวเิคราะห์สาเหตุและแนวทางการแกไ้ขจะใชเ้ครือ่งมอื 2 
ชนิดทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไดแ้ก่ ผงักา้งปลาหรอืผงัสาเหตุและผล (Cause 
and Effect Diagram) ใชใ้นการวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา และ แผนภมูิ
ต้นไม ้(Tree Diagrams) [4] ใชเ้ป็นเครื่องมอืส าหรบัเรยีบเรยีงความคดิ 
ในการก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ยุทธณรงค์ จงจันทร์ [5]  ได้ท าการวิจัยเพื่อ เพิ่มผลผลิตใน
กระบวนการเชื่อมชิ้นส่วนโครงรถจกัรยานยนต์ ด้วยการใช้เทคนิค 3 
จรงิ ผลการปรบัปรุงสามารถตรวจสอบเมด็เชื่อมได้ 100% ลดปัญหา
การหลุดผ่านของชิ้นงานที่ไม่มคีุณภาพไปยงัแผนกประกอบได้ และมี
ระยะเวลาคนืทุน 10.8 วนั  
 สุตนัตรา แซ่จวิ [6] ได้ศกึษาขอ้บกพร่องประเภทรอยขดีข่วนที่มี
อตัราการเพิม่ขึน้ของปรมิาณชิ้นงานเสยีมากทีสุ่ดถงึ 368 % เมือ่เทยีบ
กบัขอ้บกพร่องทัง้หมด โดยใชก้ารระดมสมอง ร่วมกบัแผนผงักา้งปลา
และการวเิคราะห์หาขอ้บกพร่องและผลกระทบ (FMEA พบว่าสาเหตุ
หลกัของปัญหาเกดิจากการเสยีดสกีนัของสตรปิงานในแมกกาซนี และ
แผ่นรองสตรปิงานในแมกกาซนีแบบซอ้นทุกประเภทลงได ้ 88%   
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กรีตยิา  ลปิิวฒันาการ [7] ไดท้ างานวจิยัเรือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพ
สายการผลติของโรงงานเครื่องส าอาง โดยปรบัปรุงผงัโรงงานและการ
จดัสมดุลการผลติ เพื่อแก้ปัญหาด้านการขนถ่ายวสัดุที่มรีะยะทางมาก
เกนิไป เครื่องจกัรล้าสมยั จ านวนพนักงานมากเกนิไป และปัญหาคอ
ขวด   ส่งผลให้จ านวนสถานีงานลดลงจาก 16 เหลือ 10 สถานีงาน 
ลดลงรอ้ยละ 37.50 จ านวนพนกังานลดลงจาก 17 คน เหลอื 9 คนลดลง
รอ้ยละ 47.06 รอบเวลาในการผลติ ลดลงจาก 5.50 วนิาท ีเหลอื 3.34 
วนิาท ีลดลงร้อยละ39.27 ประสทิธภิาพของสายการผลติเพิม่ขึ้นจาก
รอ้ยละ 41.34 เป็นรอ้ยละ 75.70 เพิม่ขึน้รอ้ยละ34.36  

คณิศร  ภูนิคม [8] ได้วิจัย เรื่อ ง  การปรับปรุ งประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยเก็บข้อมูลจากใบตรวจสอบ 
สนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาปรับปรุงโดย
กระบวนการวเิคราะห์เชงิล าดบัชัน้  วเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งและผลกระทบ
และใชแ้ผนภูมพิาเรโตคน้หากระบวนการทีม่คีวามเสีย่งสูง วเิคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภาพ ท าไม ท าไม และหามาตรการ
ปรบัปรุงคุณภาพโดยใช้แผนภูมติ้นไม ้ หลงัจากนัน้วเิคราะห์หาความ
สูญเปล่าจากแผนภูมกิระบวนการไหล  แผนภูมกิจิกรรมพหุคูณ และ
แผนภูมิคน เครื่องจักร แล้วท าการลดวามสูญเปล่ าโดยใช้หลกัการ 
ECRS   ได้ผลลพัธ์คอื  ค่าสมรรถนะในกระบวนการสูงขึ้น  ค่าความ
เสีย่งลดลง ระยะทางในสายการผลติลดลง และ ระยะเวลาทีใ่ชล้ดลง 

จกัรกฤษณ์  ฮัน่ยะลา [9] ไดพ้ฒันาประสทิธภิาพกระบวนการผลติ
กางเกงเวส ในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยใช้หลกัการ 
ECRS เพื่อลดขัน้ตอนและลดเวลาในกระบวนการผลิต ผลการวิจยั
พบว่า สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลติจาก 44.44 นาท ีเป็น 
41.42 นาท ีหรอืลดลงรอ้ยละ 6.79 และลดขัน้ตอนการผลติโดยการรวม
ขัน้ตอนการผลติเขา้ดว้ยกนั ช่วยท าใหข้ ัน้ตอนในการผลติลดลงจาก 155 
ขัน้ตอน เป็น 98 ขัน้ตอน หรอืลดลงรอ้ยละ 36.77  

3. วิธีด าเนินงานวิจยั
3.1 ศึกษาสภาพปัจจบุนั 
 เริ่มศึกษาสภาพปัจจุบัน โดยการใช้หลักเทคนิค 3 จริง โดยมี
ข ัน้ตอนการผลติยางปพูื้นรถยนต์ของบรษิทัตวัอย่างทัง้หมด 9 ข ัน้ตอน 
และมลีกัษณะดงัภาพที ่3 ดงัต่อไปนี้  

ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบเพือ่รบัชิน้งานจากแผนกขึน้รปูผลติภณัฑ์ 
ขัน้ตอนที ่2 พนกังานปรบัเปลีย่นอุปกรณ์จบัยดึตามรุ่นทีต่รวจรบั 
ขัน้ตอนที ่3 ตดิตัง้โปรแกรมแขนกล  
ขัน้ตอนที ่4 พนกังานน าชิน้งานขึน้วางบนอุปกรณ์จบัยดึ 
ขัน้ตอนที ่5 เดนิเครือ่งแขนกลตดัขอบชิน้งานดา้นขา้ง 
ขัน้ตอนที ่6 ยกชิน้งานออกไปวางบนโต๊ะเพือ่ตกแต่ง 
ขัน้ตอนที ่7 วดัขนาดเพือ่ตรวจสอบคุณภาพชิน้งาน 
ขัน้ตอนที ่8 แผนกประกนัคุณภาพสุ่มตรวจรบัผลติภณัฑ์ 
ขัน้ตอนที ่9 บรรจุภณัฑเ์พือ่รอส่งใหล้กูคา้ 

รปูที ่3 ขัน้ตอนการผลติยางปพูืน้รถยนต ์

 จากการเก็บข้อมูลด้วยหลักการเทคนิค 3 จริง ที่ท าการบันทึก 
พบว่าชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมีลักษณะเป็นรอยขีดข่วน 2 
ลกัษณะ ดงัแสดงในรปูที ่4 

รปูที ่4 ลกัษณะรอยขดีขว่น 

 จากรูปที ่4 แสดงลกัษณะรอยขดีข่วนทีเ่กดิกบัผลติภณัฑ์ยางปูพื้น
รถยนต์ท าใหไ้มผ่่านการตรวจสอบคุณภาพประกอบดว้ยลกัษณะชิ้นงาน
เป็นรอยขา้งขอบ และชิ้นงานเป็นรอยบนขอบ จากปัญหาดงักล่าวน าไป
ประชุมผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อระดมสมองวเิคราะห์หาสาเหตุที่อาจเป็น
ปัญหาท าใหย้างปพูืน้รถยนต์เป็นรอย ดงัแสดงในรปูที ่5  

รปูที ่5 สาเหตุทีอ่าจเป็นปัญหาท าใหเ้กดิรอยขดีขว่น 
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3.2  วิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
 ข้อมูลที่ได้จากการระดมสมอง  น ามาวิเคราะห์ต่อเนื่องเพื่อแยก
ลกัษณะตามหลกัการ 4 M ดว้ยแผนภมูติน้ไม ้ดงัแสดงในรปูที ่6  

รปูที ่6 การวเิคราะหปั์ญหาดว้ยแผนภมูติน้ไม ้

 จากการวเิคราะห์ดว้ยแผนภูมติ้นไมผู้ ้ น ามาวเิคราะห์ความเป็นไป
ไดใ้นการแกไ้ขจาก 2 ตวัแปร คอื ตวัแปรทีส่ามารถควบคุมหรอืแกไ้ขได ้
(Controllable : C) และ ตวัแปรที่ไม่สามารถแก้ไขไดห้รอืแก้ไขไดย้าก 
(Non Controllable : N) ดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางที ่1 การวเิคราะหต์วัแปรทีส่ามารถแกไ้ขได ้และแกไ้ขไมไ่ด้ 

วธิกีาร 

หวัตดัเคลื่อนทีเ่รว็ C 
พนกังานตัง้โปรแกรมผดิรุ่น C 

พนกังานไม่มคีวามรูใ้นการใส่งาน C 
พนกังานสื่อสารกนัไม่เขา้ใจ C 

พนกังานรบีใส่ชิน้งาน C 
พนกังานใส่งานไม่ลงจิก๊ C 
พนกังานใส่จิก๊ไม่ตรงรุ่น C 

เครื่องจกัร 
ปั้มแวคเสยีบ่อย C 
ลมตกบ่อย N 

เครื่องจกัรเสยีบ่อย N 

วตัถุดบิ 

ผวิชิน้งานมลีายมาก N 
ชิน้งานเกบ็ไวน้านเกนิไป C 

ชิน้งานมคีวามหนาบางไม่เท่ากนั N 
ชิน้งานเสยีรปู C 

อุปกรณ์ 

ผวิโต๊ะแต่งชิน้งานช ารุด C 
แท่นยดืจิก๊ไม่แน่น N 
ใบตดัรศัมไีม่คม C 

ใบเลื่อยวงเดอืนไม่คม C 
ผวิโต๊ะงานไม่เรยีบ C 
จิก๊มหีลายรุ่น C 

 จากตารางที่ 1 มีตัวแปรที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือแก้ไขได้ยาก
ทัง้หมด 5 ปัญหา น ามาคดัเลอืกเพื่อน าไปก าหนดแนวทางการแก้ไข 
ดว้ยจตุัรสัแสดงการก าหนดความส าคญัของปัญหาในการแกไ้ขเนื่องจาก
ปัญหาบางอย่างสามารถควบคุมไดด้ว้ยการเฝ้าระวงั ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2  จตุัรสัแสดงการก าหนดความส าคญัของปัญหาในการแกไ้ข 

ปัญหา เหตุผล 
ระดบัการ
แก้ไข 

วิธีการ 

พนกังานขาดความช านาญ C 

สื่อสารกนัไม่เขา้ใจ C 

ประมาท/ไม่ตัง้ใจ/ขาดจติส านึก C 

ไม่มพีีเ่ลีย้งคอยแนะน า/ขาดการฝึกอบรม C 

เครื่องจกัร 

เป็นเครื่องจกัรทีต่อ้งใชล้มช่วย B 

ใชง้านมาเป็นเวลานาน/ไม่มกีาร
บ ารุงรกัษา

C 

ปั้มแวคมจี านวนจ ากดั B 

วตัถดิุบ 

ความหนาของชิน้งานไม่เท่ากนั B 

ไม่มกีารตรวจสอบชิน้งานก่อนการตดั C 

ชิน้งานมลีายมาก C 

อปุกรณ์ 

โต๊ะแต่งช้ินงานผิวไม่เรียบ A 

 ใบเลื่อยวงเดอืนไม่คมเนื่องจากตอ้งใชง้าน
ต่อเนื่อง

B 

ใบเล่ือยวงเดือนมีขนาดไม่เหมาะสม A 

ใบเลื่อยวงเดอืนมจี านวนจ ากดัตอ้งสัง่จากดา้น
นอก 

C 

ความสามารถในการด าเนินการ 

3.3 พิสจูน์สาเหตขุองปัญหา 
3.3.1 ช้ินงานเป็นรอยข้างขอบ 
 จากการสงัเกตการปฏบิตัิงานในสถานที่และกระบวนการผลติจรงิ
พบว่าในขัน้ตอนการตดัปีกขอบรอบตวัผลติภณัฑเ์พื่อใหไ้ดต้ามขนาดที่
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ตกลงไว้กบัลูกค้าใช้แขนกลติดใบเลื่อยวงเดือนขนาด 30 มิลลิเมตร 
ควบคุมดว้ยโปรแกรมทีพ่นกังานตัง้ค่าไว ้ดงัแสดงในรปูที ่7 

รปูที ่7 ลกัษณะการท างานของแขนกล 

 จากนัน้ท าการทดลองโดยมใิหเ้กดิกระทบต่อการด าเนินการผลติ จงึ
ให้พนักงานทดลองผลติเพยีง 5 ชิ้น เพื่อสงัเกตและเก็บขอ้มูลผลการ
ทดลอง ดงัแสดงในตารางที ่3 

ตารางที ่3 ผลพสิจูน์การใชแ้กนกลตดัขอบชิน้งาน 
ช้ินท่ี เป็นรอย ไม่เป็นรอย ลกัษณะงาน 

1 √ 
2 √ 

3 √ 
4 √ 
5 √ 

 จากการสงัเกตและเกบ็ขอ้มลูพบว่าขณะแขนกลเริม่ท างานใบเลื่อย
วงเดอืนสมัผสัโดยตรงกบัขอบของชิน้งานเนื่องจากใบเลื่อยมขีนาดใหญ่
มกีารใช้อย่างต่อเนื่องทุกรุ่นโดยไม่มกีารเปลี่ยนท าให้ชิ้นงานเกิดการ
เป็นรอย ดงัแสดงในรปูที ่8  

รปูที ่8 ลกัษณะใบเลือ่ยสมัผสักบัชิน้งาน 

3.3.2 ช้ินงานเป็นรอยบนขอบ 
 เนื่องจากพนักงานต้องยกชิ้นงานออกจากจิก๊ทีแ่ขนกลตดัขอบแล้ว
น ามาวางกลบัดา้น บนโต๊ะท างานเพื่อตกแต่งลบคมเกบ็ความเรยีบรอ้ย 
ดงัแสดงในรปูที ่9 

i 

รปูที ่9 การยกงานออกมาวางบนโต๊ะ 

จากนัน้ท าการพสิูจน์โดยใหพ้นกังานทดลองผลติ 5 ชิ้น เพื่อสงัเกต 
และเกบ็ขอ้มลูผลการทดลอง ดงัแสดงในตารางที ่4 

ตารางที ่4 ผลพสิจูน์การยกชิน้งานออกจากจิก๊มาวางบนโต๊ะท างาน 
ช้ินท่ี เป็นรอย ไม่เป็นรอย ลกัษณะงาน 

1 √ 
2 √ 
3 √ 
4 √ 
5 √ 

√ 

 จากการสังเกตและเก็บข้อมูลพบว่าผิวโต๊ะวางชิ้นงานไม่เรียบ
เนื่องจากใชง้านมานาน เมือ่วางชิ้นงานทีม่นี ้าหนักเกดิการกดทบัท าให้
ชิน้งานเป็นรอย ดงัแสดงในรปูที ่10  

รปูที ่10 ลกัษณะการกดทบัของชิน้งานกบัโต๊ะ 

3.4 ก าหนดแนวทางการแก้ไข 
3.4.1 ปัญหาช้ินงานเป็นรอยข้างขอบ 
 จากการพสิจูน์ปัญหา น ามาสรุปแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขไดผ้ล 
ดงัแสดงในรปูที ่11 

รปูที ่11 ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาชิน้งานเป็นรอยขา้งขอบ 

G 

NG 

NG 

G 
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3.4.2 ปัญหาช้ินงานเป็นรอยบนขอบ 
 จากการพสิูจน์ปัญหา สามารถน ามาสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงแกไ้ข ดงัแสดงในรปูที ่12 

รปูที ่12 ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาชิน้งานเป็นรอยบนขอบ 

4. ด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข
4.1 ปรบัปรงุแก้ไขช้ินงานเป็นรอยข้างขอบ 
 จากแนวทางการปรบัปรุงแก้ไข  เลอืกการปรบัเปลี่ยนใบเลื่อยวง
เดอืนโดยทดลองทัง้หมด 3 ขนาด ไดผ้ลดงัตารางที ่5 

ตารางที ่5 ผลการทดลองการปรบัเปลีย่นใบเลือ่ยวงเดอืน 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 

(มิลลิเมตร) 
ขนาดความหนา 
(มิลลิเมตร) 

ผลการทดลอง 

25 1.5 

ตัดชิ้นงานขาดได้ดีแต่
การกินลึกของใบมีดยงั
เขา้ไปถงึจิก๊ท าใหจ้ิก๊เกดิ
ความเสยีหาย 

20 1.5 

ตัดชิ้นงานขาดได้ดีการ
กินลึกของใบมีดเข้าไม่
ถงึถงึจิก๊ท าให้จิก๊ไม่เกิด
ความเสียหายระบาย
ความร้อนได้ดเีนื่องจาก
มฟัีนทีห่่าง 

15 1.5 

ตัดชิ้นงานไม่ขาดการ
กินลึกของใบมีดเข้าไม่
ถงึจิก๊ท าให้จิก๊ท าให้รอย
ตดัมเีศษขนกระจายต้อง
เสียเวลาในการตัดแต่ง
อกีรอบระบายความรอ้น
ได้ไม่ดเีนื่องจากใบเลื่อย
มฟัีนทีถ่ี ่

จากตารางที่ 5 เลอืกใบเลื่อยวงเดอืนขนาด 20 มลิลเิมตร จากนัน้
ทดลองตัดชิ้นงานจ านวน 5 ชิ้น แล้วเก็บข้อมูล สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที ่6 

ตารางที ่6 ผลการทดสอบใบเลือ่ยวงเดอืนขนาด 20 มลิลเิมตร 

ใบเล่ือยขนาด 20 มิลลิเมตร ช้ินท่ี เป็นรอย ไม่เป็นรอย 
1 √ 
2 √ 
3 √ 
4 √ 
5 √ 

4.2 ปรบัปรงุแก้ไขช้ินงานเป็นรอยบนขอบ 
 จากแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ข  เลอืกการปรบัเปลีย่นวสัดุปพูื้นโต๊ะ
วางชิ้นงานโดยมกีารทดลองทัง้หมด 3 แบบ ผลการทดลองแสดงได้ดงั
ตารางที ่7 

ตารางที ่7 ผลการทดลองการปรบัเปลีย่นวสัดุปโูต๊ะวางชิน้งาน 
วสัดปุโูต๊ะท างาน ผลการทดลอง 

ผ้าดิบ 
ไม่พบปัญหาการเป็นรอยแต่มเีศษฝุ่ นที่ตดิชิ้นงาน
เกาะตดิบนผา้ท าความสะอาดยากเสยีเวลาในการ
เปลีย่นผา้บ่อย ๆ 

พลาสติก 
ไม่พบปัญหาการเป็นรอยพนักงานท าความสะอาด
ง่ายไม่มเีศษฝุ่ นเกาะตดิบนโต๊ะราคาไม่แพง 

เทปใส 
ไม่พบปัญหาการเป็นรอยพนักงานท าความสะอาด
ง่ายไม่มเีศษฝุ่ นเกาะตดิบนโต๊ะแต่วสัดุมรีาคาแพง 

 จากตารางที่ 7 เลือกใช้วสัดุพลาสติกห่อหุ้มโต๊ะท างาน จากนัน้
ทดลองวางชิ้นงานเพื่อตกแต่งจ านวน 5 ชิ้น แล้วเก็บข้อมูล สามารถ
แสดงไดด้งัตารางที ่8 

ตารางที ่8 ผลการทดสอบการใชว้สัดุพลาสตกิห่อหุม้โต๊ท างาน 

วสัดพุลาสติก ช้ินท่ี เป็นรอย ไม่เป็นรอย 

1 √ 
2 √ 
3 √ 
4 √ 
5 √ 

5. ผลการด าเนินงาน
5.1  อภิปรายผล 
 งานวจิยันี้เป็นการศกึษา และปรบัปรุงกระบวนการผลติยางปูพื้น
รถยนต์ของบริษัทตัวอย่าง ซึ่งประสบปัญหาชิ้นงานไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพเนื่องจากมรีอยขดีขว่น ผลการด าเนินงานสามารถลด
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ความสูญเสยีทีเ่กดิจากชิ้นงานไม่ได้คุณภาพได้รอ้ยละ 100 อตัราผลติ
ภาพเพิ่มขึ้นจาก 3.69  ชิ้น/ชัว่โมง/คน เป็น 3.84  ชิ้น/ชัว่โมง/คน 
เพิ่มขึ้น 0.14 ชิ้น/ชัว่โมง/คน และสามารถสร้างเป็นมาตรฐานการ
ปฏบิตัิงานให้กบัพนักงานได ้  เป็นการแก้ปัญหาลกัษณะเช่นเดยีวกนั
และสอดคล้องกนักบั  สุตนัตรา แซ่จวิ [6]  กรีติยา  ลปิิวฒันาการ [7] 
คณิศร ภูนิคม [8] และ จกัรกฤษณ์  ฮัน่ยะลา [9] ที่ได้ใช้เครื่องมอืทาง
การศกึษาการท างานในการแกปั้ญหากระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกนัไป 
แต่สามารถให้ผลลัพธ์ไปในทางเดียวกันคือ จ านวนกระบวนการ 
พนักงาน ระยะทาง เวลา  และ ของเสยี ลดลง  แต่อตัราผลติภาพและ
สมรรถนะกระบวนการเพิม่มากขึน้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัพบว่าปัญหาส าคญับางประการ คือ การมองไม่เห็น
ความสูญเปล่าที่เกดิขึ้นของผู้ปฏิบตัิงาน และการแก้ปัญหายงัไม่เป็น
ระบบ ดงันัน้ การใสรา้งความตระหนกัแก่ผูป้ฏบิตังิานใหเ้กดิกระบวนคดิ
ในการพัฒนาและน ามาปฏิบัติจึงมีความส าคัญเป็นอย่ างยิ่ง การ
ด าเนินการแก้ไขควรจัดช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ให้กระทบกับ
กระบวนการผลิต นอกจากนี้ งานวิจัยครัง้ต่อไปควรท าในรูปแบบ
นโยบายของบรษิทัสรา้งแรงจูงใจในการปรบัปรุงดา้นต่าง ๆ เช่น โบนสั 
หรอื ค่าตอบแทนในรปูแบบรางวลั 
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อนุญาตใหน้ าออกเผยแพร่เพือ่เป็นประโยชน์กบัสายการผลติทีใ่กล้เคยีง
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Increasing Productivity in Canning Processes for Baby Corn and Pickled Mustard Green 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่เพิม่ผลติภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋องส าหรบัขา้วโพดอ่อนและผกักาดดอง โดยมุง่เน้นการลดความสญูเสยีของ
วตัถุดบิในกระบวนการผลิต ใช้เครื่องมอืคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tool) และหลกัการซิกส์ซิกมา (Six Sigma) ช่วยในการปรบัปรุงกระบวนการ 
ข ัน้ตอนการศกึษาประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การสบืสภาพของปัญหา การวดัปรมิาณของปัญหา การวเิคราะห์ปัญหา การปรบัปรุงปัญหาและ
การควบคุมกระบวนการเพือ่ลดปัญหา จากการศกึษา พบว่า การสญูเสยีหลกัในกระบวนการผลติขา้วโพดอ่อนกระป๋องคอืจุดงานลวกขา้วโพดอ่อนที่
ใชเ้วลาเกนิความจ าเป็น การปรบัปรุงเวลาในการลวกทีเ่หมาะสมสามารถลดการสญูเสยีของวตัถุดบิ ส่งผลใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ 1.74% ส่วนในการผลติ
ผกักาดดองกระป๋อง พบว่า ความสูญเสยีของวตัถุดบิในกระบวนการทีส่ามารถปรบัปรุงได้อยู่ทีจุ่ดบรรจุ-ชัง่น ้าหนัก ซึ่งหลงัจากทีป่รบัปรุงปัจจยัที่
ส่งผลต่อการสญูเสยีพบว่าสามารถลดการสญูเสยีของวตัถุดบิ ส่งผลใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ 5.53% 
ค าส าคญั:  ผลติภาพ, เครือ่งมอืคุณภาพ 7 ชนิด, ซกิสซ์กิมา, ผลผลติ 

Abstract 
 The objective of this research were to increase productivity of canning processes for baby corn and pickled mustard green by focusing 
on raw material loss reduction. Seven QC tools and six sigma principle were used for process improvement. The study methodology 
included five phases which are Define, Measure, Analyze, Improve and Control. For baby corn canning process, it was found that excessive 
time had been used for the blanching step. Optimization of blanching time caused the yield to increase 1.74%. For mustard green canning 
process, it was found that the packing and weighing step caused major loss. Optimization of this step caused the yield to increase 5.53%. 
Keywords:  Productivity, 7 QC Tool, Six Sigma, Yield 
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1. บทน า
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋องเป็นกระบวนการถนอมอาหารด้วย

ความร้อน เพื่อท าให้อาหารนัน้สามารถเก็บรกัษาได้ในอุณหภูมปิกติ
เป็นเวลานาน บรษิทั สนัตภิาพ (ฮัว่เพง้ 1958) จ ากดั ผลติขา้วโพดอ่อน
บรรจุกระป๋องและผักกาดดองบรรจุกระป๋องตลอดทัง้ปี จากข้อมูล
เบื้องต้น พบว่ากระบวนการผลิตของทัง้สองสินค้ามกีารสูญเสียของ
วตัถุดบิในกระบวนการผลติจ านวนมาก คอืสญูเสยีวตัถุดบิขา้วโพดอ่อน 
4.86% และสูญเสยีวตัถุดบิผกักาดดอง 14.01% โดยเฉลีย่ คณะผูว้จิยั
เล็งเห็นถงึปัญหาดงักล่าว จงึมุ่งเน้นการศกึษาเพื่อหาต้นเหตุของการ
สญูเสยีและลดการสูญเสยีของวตัถุดบิในกระบวนการผลติเพือ่เพิม่ผลติ
ภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋องส าหรบัขา้วโพดอ่อนและผกักาดดอง 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 ผลิตภาพ 
 ผลิตภาพ  (Productivity) โดยทัว่ ไปหมายถึง  การปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ผลผลิต (Yield) มปีริมาณหรือมูลค่าที่
สูงขึน้ โดยค านึงถึงการใช้หลกัการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน
การปรบัปรุงคุณภาพ โดยผลติภาพของกระบวนการเป็นดชันีชี้วดัถึง
ความมปีระสทิธภิาพในกระบวนการผลติในรปูแบบของรอ้ยละผลผลติที่
ไดต่้อการใชท้รพัยากรต่างๆของกระบวนการ (%Yield) 
 การเพิม่ผลิตภาพในกระบวนการผลติ มอีงค์ประกอบที่ส าคญั 7 
ประการ คอื QCDSMEE ดงันี้ [1] 
1. คุณภาพ (Quality) 2. ตน้ทุน (Cost) 3. การส่งมอบ (Delivery)
4. ความปลอดภยั (Safety) 5. ขวญัและก าลงัใจในการท างาน (Morale)
6. สิง่แวดลอ้ม (Environment) 7. จรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิ (Ethics)

2.2 เครื่องมือคณุภาพ 7 ชนิด 
 เครือ่งมอืคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC tools) เป็นเครือ่งมอืทีน่ ามาใชใ้น
การพฒันาปรบัปรุงหรอืควบคุมกระบวนการดา้นคุณภาพ โดยมุง่เน้นให้
เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
ประกอบดว้ย 1. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheets) 2. กราฟ (Graphs) 3. 
แผนผงัการกระจาย (Scatter Diagrams) 4. ฮสีโตแกรม (Histogram) 
5. แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) 6. แผนผงัพา
เรโต (Pareto Diagram) และ 7. แผนภมูคิวบคุม (Control Charts) [2] 
 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคุณภาพใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดอย่าง
แพร่หลาย และประสบความส าเรจ็ในการพฒันาปรบัปรุงกระบวนการ
ดา้นคุณภาพ จริวฒัน์ และ สมชาย ไดใ้ช้เครื่องมอืคุณภาพ 7 ชนิด ใน
การปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลติสนิคา้ทางการเกษตรบรรจุ
กระป๋อง สามารถลดปัญหาของเสยีจากกระบวนการไดถ้งึ 30.73% [3] 

2.3 หลกัการ ซิกสซิ์กมา 
 หลกัการ ซกิส์ซกิมา (Six Sigma) เป็นหลกัการส าหรบัการปรบัปรุง
กระบวนการต่างๆ มุ่งเน้น ลดความผดิพลาดหรอืลดความสูญเปล่าใน

กระบวนการ โดยขัน้ตอนในการปรบัปรุงกระบวนการแบบซกิสซ์กิมา มี
อยู่ 5 ข ัน้ตอน [4] ดงันี้ 
1. ขัน้ตอนการระบุ/คดัเลอืกหวัขอ้หรอืปัญหาทีพ่บ (Define Phase)
2. ขัน้ตอนวดัปัญหาทีพ่บในกระบวนการจรงิ (Measure Phase)
3. ขัน้ตอนการวเิคราะหส์าเหตุหลกัของปัญหา (Analyze Phase)
4. ขัน้ตอนการปรบัปรุงปัจจยัทีส่่งผลต่อปัญหา (Improve Phase)
5. ขัน้ตอนการออกแบบระบบควบคุมคุณภาพ/ควบคุมปัจจยัทีส่่งผลต่อ
ปัญหา (Control Phase) 

 2.4 การหากิจกรรมของเอนไซมใ์นกลุ่มเพอรอ์อกซิเดส 
 ขัน้ตอนการลวก (Blanching) เป็นหนึ่งในขัน้ตอนทีส่ าคญัเพือ่รกัษา
คุณภาพของสนิคา้ขา้วโพดฝักอ่อนเพราะหากไม่ไดผ้่านการลวกจะท า
ใหเ้กดิปฎกิริยิาออกซเิดชนัของสารประกอบฟีนอลกิกบัออกซเิจนโดยมี
เอนไซมพ์อลฟีินอลออกซเิดส (Polyphenol Oxidase) เร่งปฏกิริยิา ท า
ใหเ้กดิสนี ้าตาล ท าใหส้นิคา้ทีไ่ดม้คีุณภาพไมด่ ีสคีล ้า [5] 

รปูที ่1 ปฏกิริยิาการเกดิสนี ้าตาลทีม่เีอนไซมเ์ร่งปฏกิริยิา [6] 

 วัตถุประสงค์หลักของการลวกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นการยับยัง้
กิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส โดยการติดตามความ
สมบูรณ์ของการลวกจะใช้เอนไซม์เพอร์ออกซิเดสเป็นดัชนี เพราะ
เอนไซม์ดงักล่าวสามารถทนรอ้นได้ด ีโดยทัว่ไปการยบัยัง้เอนไซม์ท า
โดยการลวกในน ้ารอ้นหรอืไอน ้า บางกรณอีาจลวกดว้ยไมโครเวฟ [7] 
 ณตชา และ อญัชล ีวดัประสทิธภิาพการลวกขา้วโพดฝักอ่อนโดย
วดักจิกรรมของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส น าตวัอย่างขา้วโพดอ่อน 35 
กรัม บดผสมกับน ้ ากลัน่ 100 มิลลิลิตร กรองด้วยกระดาษกรอง 
หลงัจากนัน้ น าสารละลายเติมลงในหลอดทดลอง 2 มลิลลิติร เติมน ้า
กลัน่ 20 มลิลลิติร เตมิสารไกวเอคอล (Guaiacol) รอ้ยละ 0.50 ปรมิาตร 
1 มลิลลิติรและเตมิไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด ์(Hydrogen Peroxide) รอ้ย
ละ 0.80 ปรมิาตร 1 มลิลลิิตร เขย่าให้เข้ากนั เริม่จบัเวลาสงัเกตการ
เปลีย่นแปลงส ีถ้าหากไม่มกีารเปลี่ยนแปลงสภีายใน 5.00 นาท ีแสดง
ว่าไม่มีการท างานของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส  การลวกนัน้ยับยัง้
เอนไซม์โดยสมบูรณ์ แต่หากมกีารเปลี่ยนแปลงสีภายใน 5.00 นาที 
แสดงว่ามกีารท างานของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส การลวกนัน้ยงัไม่
สามารถยบัยัง้เอนไซมไ์ด้ ใชต้วัอย่างทีไ่ม่มกีารเตมิสารไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซดร์อ้ยละ 0.80 เป็นตวัอย่างเปรยีบเทยีบส ี[8] 
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3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ลดสญูเสียวตัถดิุบในกระบวนการผลิตข้าวโพดอ่อนกระป๋อง 
3.1.1 สืบสภาพและวัดปริมาณการสูญเ สียของวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต 
 ศกึษากระบวนการผลติขา้วโพดอ่อนกระป๋อง มขี ัน้ตอนการผลติอยู่ 
13 ขัน้ตอนดงัรปู 

รปูที ่2 ข ัน้ตอนกระบวนการผลติขา้วโพดอ่อนกระป๋อง 

 เกบ็ขอ้มลูการสูญเสยีของวตัถุดบิขา้วโพดอ่อน 4 สปัดาห์ พบว่ามี
การสญูเสยีมากทีสุ่ด ณ ขัน้ตอนการลวกขา้วโพดอ่อน สญูเสยี 2.36% 

รปูที ่3 กราฟพาเรโต ล าดบัความสญูเสยีของวตัถุดบิขา้วโพดอ่อน 

3.1.2 วิเคราะหห์าปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหา 
 วเิคราะหห์าสาเหตุหรอืปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการสูญเสยีของวตัถุดบิ ณ 
จุดลวกขา้วโพดอ่อน โดยใชแ้ผนผงัเหตุและผล 

รปูที ่4 แผนผงัเหตุและผลเพือ่หาปัจจยัของการสญูเสยี ณ จุดลวก 

 จากการวเิคราะห์หาปัจจยัทีส่่งผลต่อการสูญเสยีของวตัถุดบิ ณ จุด
ลวก ได้เลอืกปัจจยัที่น ามาแก้ไขแค่ 1 ปัจจยัคอื วธิีการลวกข้าวโพด
อ่อน เนื่องจากเป็นปัจจยัที่สามารถแกไ้ขไดท้นัทแีละมผีลกระทบที่สูง 
(High Impact Low Effort) 
 Aggarwal และ Kaur ได้ทดลองหาสภาวะการลวกข้าวโพดอ่อนที่
สามารถยบัยัง้เอนไซมก์ลุ่มเพอร์ออกซเิดส พบว่าสภาวะทีเ่หมาะสมคอื 
ลวกในน ้าเดอืดเป็นเวลา 4.00 นาท ี[9] จากขอ้มลูงานวจิยัดงักล่าว เมือ่
เปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันที่ใช้เวลาการลวกต่อ 1 รอบเท่ากับ 
5.50 นาท ีดงันัน้ จงึตัง้สมมติฐานว่าเวลาการลวกในปัจจุบนั ใช้เวลา
มากเกนิความจ าเป็น ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิการสญูเสยีวตัถุดบิได ้ 

3.1.3 ทดลองหาเวลาการลวกข้าวโพดอ่อนท่ีเหมาะสมในระดบั
ห้องปฏิบติัการ
 ออกแบบการทดลองหาเวลาการลวกที่เหมาะสม มุ่งเน้นลดเวลา
การลวกลง โดยก าหนดเวลาการลวก ปัจจยัอุณหภูมนิ ้าลวก การเติม
กรดซติรกิ และอตัราส่วนการลวก (วตัถุดบิ : น ้าลวก) ดงัตารางที ่1 
 น าขา้วโพดอ่อนมาลา้งสิง่สกปรกออกและลวกในสภาวะที่ก าหนด 
น าตวัอย่างทีผ่่านการลวกมาวดัค่ากจิกรรมของเอนไซมก์ลุ่มเพอรอ์อกซิ
เดส บนัทกึผล 
ตารางที ่1 ทดลองหาเวลาการลวกขา้วโพดอ่อนทีเ่หมาะสม 

การ
ทดลอง 

อุณหภมูนิ ้าลวก 
(องศาเซลเซยีส) 

กรดซติรกิ 
(%) 

เวลาในการลวก 
(นาท)ี 

1 

97 0.1 

5.50 
2 5.00 
3 4.50 
4 4.00 
5 3.50 
6 3.00 

หมายเหต ุอตัราส่วนการลวก (วตัถุดบิ : น ้าลวก) = 1 : 17 
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3.1.4 ทดลองใช้สภาวะการลวกใหม่ในระดบัการผลิตจริง 
 น าสภาวะที่เหมาะสมในการลวกขา้วโพดอ่อนที่ได้การทดลองใน
ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร มาก าหนดใชใ้นระดบัการผลติจรงิ 2 สปัดาห์ เพื่อ
ดคูวามเปลีย่นแปลงเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุง 

1. วดักจิกรรมของเอนไซม์กลุ่มเพอร์ออกซเิดส โดยน าตวัอย่างที่
ผ่านการลวกแบบปกติและตัวอย่างลดเวลาการลวกมาทดสอบหา
กจิกรรมของเอนไซมเ์ปรยีบเทยีบกนั บนัทกึผล 

2. สังเกตสีของตัวอย่างข้าวโพดอ่อนหลังลวกเปรียบเทียบกับ
ตวัอย่างทีผ่่านการลวกแบบปกต ิบนัทกึผล 

3. ทดสอบทางประสาทสมัผสัดคูวามแตกต่างของตวัอย่างขา้วโพด
อ่อนโดยวธิ ีTriangle Test โดยใชต้วัอย่างทีผ่่านการลวกแบบปกตเิป็น
ตวัอย่างควบคุม และตวัอย่างที่ลดเวลาการลวกเป็นตวัอย่างทดสอบ 
เตรยีมตวัอย่างควบคุม 1 ชิน้ และตวัอย่างทดสอบ 2 ชิน้ส าหรบั 1 จาน
ต่อ 1 ผู้ทดสอบชิม ก ากบัเลขชุด 3 หลักทัง้ 3 ตัวอย่างแทนชื่อของ
ตวัอย่าง ใช้ผู้ทดสอบชิม 31 คน ชิมตัวอย่างทัง้ 3 เพื่อหาตัวอย่างที่
แตกต่าง บนัทกึผลในใบทดสอบชมิ โดยวงกลมเลอืกตวัอย่างทีแ่ตกต่าง
และอธบิายความแตกต่าง วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ดคูวามแตกต่าง 

รปูที ่5 จานทดสอบชมิและตวัอย่างทดสอบชมิ 

รปูที ่6 ใบทดสอบทางประสาทสมัผสั – Triangle Test 

4. ศึกษาคุณภาพหลังการเก็บรักษาตามอายุการเก็บรักษาของ
สนิคา้ (Shelf Life) โดยเกบ็ตวัอย่างสนิคา้ทีผ่่านการลวกแบบปกตแิละ
ตวัอย่างสนิค้าทีผ่่านการลดเวลาการลวก อย่างละ 25 กระป๋อง มาท า
การเกบ็รกัษาครบอายุการเกบ็รกัษา 1 ปี โดยเกบ็ในสภาวะเร่งในตู้บ่ม
ทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเพื่อลดระยะเวลา แลว้น ามาทดสอบทาง

ประสาทสมัผสั และวเิคราะห์ค่า pH ค่าความเคม็ ค่าความสว่างของส ี
(L*) และค่าความเขม้ส ี(Chroma) 

ตารางที ่2 แผนการตรวจสอบทางประสาทสมัผสัและค่าทางเคม ี
ครัง้ที ่ อายุการเกบ็รกัษา 

(วนั) 
อายุการเกบ็รกัษา ณ ตูบ้่ม 

(วนั)
1 1 - 
2 14 6 
3 30 13 
4 45 19 
5 60 26 
6 180 78 
7 365 (1.0 ปี) 160 

5. เปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการก่อนและหลงั
ปรับปรุง โดยวัดค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิต หรือ %Yield โดยสามารถ
ค านวณไดจ้าก 

%Yield = ( )

( )

RM Output

RM Input
x 100                          (1) 

โดยที ่RM (Output) คอื น ้าหนกัวตัถุดบิหลงัออกจากกระบวนการ 
   RM (Input) คอื น ้าหนกัวตัถุดบิก่อนเขา้สู่กระบวนการ 

3.2 ลดสญูเสียวตัถดิุบในกระบวนการผลิตผกักาดดองกระป๋อง 
3.2.1 สืบสภาพและวัดปริมาณการสูญเ สียของวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต 
 กระบวนการบรรจุผกักาดดองกระป๋อง มขี ัน้ตอนการผลิตอยู่ 8 
ขัน้ตอนดงัรปู 

รปูที ่7 ข ัน้ตอนกระบวนการผลติผกักาดดองกระป๋อง 
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 เกบ็ขอ้มลูการสญูเสยีของวตัถุดบิผกักาดดอง 36 สปัดาห ์พบว่า 80 
เปอร์เซน็ต์ของการสูญเสยีมาจาก 1. สญูเสยีจากวตัถุดบิไม่ไดคุ้ณภาพ 
(Defect) 2. สูญเสยีจากวตัถุดบิติดเครื่องลา้ง 3. สูญเสยีจากการบรรจุ
น ้าหนกัเกนิก าหนด 

รปูที ่8 กราฟพาเรโต ล าดบัความสญูเสยีของวตัถุดบิผกักาดดอง 

3.2.2 วิเคราะหห์าปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหา 
 จากสาเหตุของการสูญเสยีวตัถุดบิผกักาดดองทัง้ 3 สาเหตุ พบว่า 
ปัญหาการสูญเสยี ณ จุดงานบรรจุทีม่กีารบรรจุน ้าหนักสนิคา้เกนิ เป็น
จุดงานทีส่ามารถแกไ้ขไดท้นัท ีแตกต่างจากปัญหาการสญูเสยีดา้นอื่นๆ 
(คุณภาพวตัถุดบิ ประสทิธภิาพเครือ่งลา้ง) ทีจ่ าเป็นตอ้งปรบัปรุงร่วมกบั
แผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมุ่งเน้นปรบัปรุง ณ จุดงานดงักล่าว โดยหา
สาเหตุหรอืปัจจยัทีท่ าใหบ้รรจุน ้าหนกัเกนิดว้ย แผนผงัเหตุและผล 

รปูที ่9 แผนผงัเหตุและผล หาปัจจยัของการบรรจุน ้าหนกัเกนิ 

 จากแผนผงัเหตุและผลพบว่ามปัีจจยัที่คาดว่าส่งผลต่อการบรรจุ
น ้าหนักเกนิก าหนดอยู่ 6 ปัจจยั คอื คุณภาพเครื่องชัง่, ความช านาญ
พนกังาน, ความเรว็ในการชัง่น ้าหนกั, ความเรว็ในการบรรจุ, ขนาดของ
วตัถุดบิ และ วธิกีารบรรจุ 

3.2.3 ออกแบบการทดลองพิสจูน์ปัจจยัท่ีคาดว่าส่งผลต่อปัญหา 
 จากปัจจยัทีค่าดว่าส่งผลต่อปัญหาทีไ่ดจ้ากแผนผงัแสดงเหตุและผล 
ทัง้ 6 ปัจจยั ท าการพสิูจน์ปัจจยัดงักล่าว เพื่อพสิูจน์ว่าปัจจยัดงักล่าว
เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรรจุน ้าหนกัเกนิ 

3.2.3.1 ปัจจยัคณุภาพเครื่องชัง่
 น าเครื่องชัง่ทีใ่ชจ้รงิในการผลติ เพือ่น ามาวดัประสทิธภิาพว่าแต่ละ
เครื่องชัง่ ให้ค่าน ้าหนักที่ช ัง่แตกต่างกนัหรือไม่โดยสุ่มเครื่องชัง่ 10 
เครือ่ง แต่ละเครือ่งวดัน ้าหนักสนิคา้ควบคุม 10 ครัง้ต่อเครือ่ง บนัทกึผล
และวเิคราะหค์่าเฉลีย่ของน ้าหนกัทีไ่ดโ้ดยวธิ ีt-Test 
3.2.3.2 ปัจจยัความช านาญของพนักงาน 
 วัดประสิทธิภาพของการท างาน ณ จุดบรรจุ -ชัง่น ้ าหนัก โดย
ก าหนดให้พนักงานที่มปีระสบการณ์ท างาน 0 – 5, 5 – 10, 10 – 15, 
15 – 20 และ 20 ปีขึ้นไป ทดลองบรรจุและชัง่น ้ าหนักผักกาดดอง
กระป๋อง 100 กระป๋องต่อกลุ่มทดลอง บนัทกึผลและวเิคราะห์ค่าเฉลี่ย
ของน ้าหนกัทีไ่ดโ้ดยวธิ ีt-Test 
3.2.3.3 ปัจจยัความเรว็ในการชัง่น ้าหนัก  
 เนื่ องจากลักษณะการท างานในจุดชัง่น ้ าหนักปัจจุบันพบว่า 
พนกังานส่วนใหญ่ชัง่น ้าหนกัเรว็เกนิไป คอืไม่รอใหส้เกลเครือ่งชัง่ทีโ่ชว์
น ้าหนักหยุดนิ่งก่อน ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าน ้าหนักที่ช ัง่ได้ผิดพลาด จึง
ก าหนดทดลองปัจจยัความเรว็ในการชัง่น ้าหนัก ระหว่างการชัง่น ้าหนัก
แบบเร็ว คือไม่รอสเกลโชว์น ้าหนักที่เครื่องชัง่นิ่ง กบัการชัง่น ้าหนัก
แบบชา้ โดยรอใหส้เกลโชว์น ้าหนักทีเ่ครื่องชัง่นิ่งก่อนปล่อยสนิคา้ 100 
กระป๋องต่อการทดลอง บนัทกึผลและวเิคราะหค์่าเฉลีย่ของน ้าหนกัทีไ่ด้
โดยวธิ ีt-Test 
3.2.3.4 ปัจจยัความเรว็ในการบรรจ ุ 
 ก าหนดความเร็วในการบรรจุแตกต่างกัน 150, 170 และ 190 
กระป๋องต่อนาท ีชัง่น ้าหนักทีไ่ดจ้ากแต่ละการทดลอง 100 กระป๋องต่อ
การทดลอง บนัทึกผลและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของน ้าหนักที่ได้โดยวิธี  
t-Test 
3.2.3.5 ปัจจยัขนาดวตัถดิุบ  
 ก าหนดช่วงน ้าหนักของวตัถุดบิ 3 ช่วงตามมาตรฐานก าหนด คอื 
60 - 66, 67 - 73 และ 74 - 80 กรมั น าวตัถุดบิแต่ละช่วงน ้าหนัก บรรจุ
และชัง่น ้าหนัก 100 กระป๋องต่อการทดลอง บันทึกผลและวิเคราะห์
ค่าเฉลีย่ของน ้าหนกัทีไ่ดโ้ดยวธิ ีt-Test 
3.2.3.6 ปัจจยัวิธีการบรรจ ุ 
 ขัน้ตอนการบรรจุผกักาดดองสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอนคอื 
ขัน้ตอนการบรรจุซิมผกั และ ข ัน้ตอนการบรรจุก้านผกั ออกแบบการ
ทดลองวธิกีารบรรจุทีแ่ตกต่างกนั โดยวธิทีี ่1 ใหบ้รรจุซมิผกัและกา้นผกั
บนจานบรรจ ุ(แบบปัจจุบนั) แลว้ชัง่น ้าหนกั ส่วนวธิทีี ่2 บรรจุซมิผกับน
จานบรรจุ และบรรจุก้านผกั ณ จุดชัง่น ้าหนัก บนัทกึผลและวเิคราะห์
ค่าเฉลีย่ของน ้าหนกัทีไ่ดโ้ดยวธิ ีt-Test 
3.2.4 ปรบัปรงุปัจจยัและควบคมุปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหา 
 ปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหา “น ้ าหนักบรรจุเกิน ” โดยใช้
เครื่องมอืทางสถติต่ิางๆ เขา้มาช่วยในการปรบัปรุง หาสภาวะหรอืค่าที่
เหมาะสม เมือ่ไดค้่าก าหนดใหมข่องแต่ละปัจจยั น าค่าดงักล่าวมาใชจ้รงิ
ในกระบวนการผลติ ควบคุมปัจจยัไม่ใหเ้กดิปัญหาซ ้าเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ทีด่ขี ึน้ หรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้เกดิน้อยลง และค านวณหาผลผลติก่อนและ
หลงัปรบัปรุงเปรยีบเทยีบความแตกต่าง ตามสมการ (1) 
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4. ผลการทดลอง
4.1 ลดสญูเสียวตัถดิุบในกระบวนการผลิตข้าวโพดอ่อนกระป๋อง 
4.1.1 ผลของการหาเวลาการลวกข้าวโพดอ่อนท่ีเหมาะสมใน
ระดบัห้องปฏิบติัการ 
 ทดลองหาเวลาทีเ่หมาะสมในการลวก โดยวดักจิกรรมของเอนไซม์
เพอร์ออกซเิดสเป็นเกณฑ์ เวลาในการลวกที่เหมาะสมจะต้องสามารถ
ยบัยัง้กจิกรรมของเอนไซมไ์ดโ้ดยสมบรูณ์ 
 ผลการทดลองพบว่าเวลาการลวกที่สามารถยบัยัง้กิจกรรมของ
เอนไซมเ์พอร์ออกซิเดส โดยสมบูรณ์คอื การทดลองทีใ่ชเ้วลาการลวก 
3.50 นาทขีึน้ไป จงึสรุปไดว้่าสภาวะทีเ่หมาะสมในการลวก คอื ลวกใน
น ้าร้อนอุณหภูม ิ97 องศาเซลเซียส เติมกรดซิตริก 0.1 เปอร์เซ็นต์ 
อตัราส่วนวตัถุดบิต่อน ้าลวก 1 : 17 และใชเ้วลาลวก 3.50 นาทขีึน้ไป 
4.1.2 ผลของการทดลองใช้สภาวะการลวกใหม่ในการผลิตจริง 
 ใช้สภาวะการลวกใหม่โดยลดเวลาการลวกลงจากเดมิ 5.50 นาที 
เป็น 3.50 นาท ีอุณหภูมนิ ้าลวก 97 องศาเซลเซียส กรดซิตรกิ 0.1% 
และอตัราส่วนวตัถุดบิ : น ้าลวกเท่ากบั 1 : 17 
4.1.2.1 กิจกรรมของเอนไซมเ์พอรอ์อกซิเดส 
 ผลการทดลองพบว่าตวัอย่างทดลองที่ลวก 5.50 และ 3.50 นาที 
สามารถยบัยัง้กจิกรรมของเอนไซมเ์พอรอ์อกซเิดสไดโ้ดยสมบรูณ์  
4.1.2.2 สงัเกตสีของตวัอย่างหลงัลวก 
 ตวัอย่างทดลอง ลวกขา้วโพดอ่อนในเวลาการลวกทีแ่ตกต่างกนั ได้
ท าการสงัเกตสขีองขา้วโพดอ่อนหลงัการลวกทนัที และทุกๆ 20 นาที
เป็นเวลา 60 นาที เปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างปกติ และตัวอย่าง
ทดลองพบว่าตัวอย่างทัง้สอง เมื่อเวลาครบ 60 นาที ไม่พบการ
เปลีย่นแปลงของส ีทีเ่กดิจากกจิกรรมของเอนไซมเ์พอรอ์อกซเิดส  

รปูที ่10 สขีองขา้วโพดอ่อนหลงัผ่านการลวกในสภาวะทีก่ าหนด 

4.1.2.3 ผลทดสอบทางประสาทสมัผสัสินค้าข้าวโพดอ่อนกระป๋อง
ลดเวลาการลวก โดยใช้วิธี Triangle Test 
 ทดสอบความแตกต่างของตวัอย่างปกต ิและตวัอย่างทดลองทีผ่่าน
สภาวะการลวกทีแ่ตกต่างกนั โดยใชว้ธิกีารทดสอบทางประสาทสมัผสั 
แยกความแตกต่างแบบ Triangle Test พบว่า ตวัอย่างทัง้สอง มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างไมม่นียัส าคญัทางสถติทิีค่วามเชือ่ม ัน่ 95% 

รปูที ่11 การทดสอบความแตกต่างโดยวธิ ีTriangle Test 

4.1.2.4 ผลการศึกษาอายุการเก็บรกัษาของสินค้าข้าวโพดอ่อน
กระป๋องท่ีลดเวลาการลวก 

ผลการศกึษาอายุการเก็บรกัษาของสินค้าข้าวโพดอ่อนกระป๋อง 
เทียบระหว่างตัวอย่างควบคุมและตัวอย่างทดลอง โดยเก็บรักษาที่
สภาวะเร่ง ผลการศกึษาอายุการเกบ็รกัษาตัง้แต่วนัที่ 1 ถึง วนัที่ 365 
(1 ปี) พบว่าตวัอย่างควบคุมและตวัอย่างทดลอง ค่า pH และค่าความ
เคม็อยู่ในค่าทีก่ าหนดในทุกๆการสุ่มตรวจ 
 ส่วนการทดสอบทางประสาทสมัผสัดา้น รสชาต ิเนื้อสมัผสั สี กลิน่
และลกัษณะโดยรวม มคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ความเชื่อมัน่ 95% และค่าความสว่างของสี รวมทัง้ค่าความเข้มสี
ระหว่างตวัอย่างทัง้สองมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ความเชือ่ม ัน่ 95% ในบางช่วงการเกบ็รกัษา 

รปูที ่12 ค่า pH ของตวัอย่างขา้วโพดอ่อนกระป๋อง 

รปูที ่13 ค่าความเคม็ของตวัอย่างขา้วโพดอ่อนกระป๋อง
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หมายเหต ุns ค่าเฉลีย่ของคะแนนระหวา่งตวัอย่างควบคุมและตวัอย่างทดลองมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติทิีค่วามเชื่อมัน่ 95%

รปูที ่14 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสั (Sensory Evaluation)

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบสขีองสนิคา้ขา้วโพดอ่อนกระป๋อง 

หมายเหต ุa, b ค่าเฉลีย่ทีม่ตีวัอกัษรก ากบัระหว่างตวัอย่างควบคุมและตวัอย่างทดลองมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีค่วามเชื่อมัน่ 95% 
ns ค่าเฉลีย่ระหว่างตวัอย่างควบคุมและตวัอย่างทดลองมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติทิีค่วามเชื่อมัน่ 95%

ตวัอย่าง ครัง้ทีต่รวจสอบ 
1 2 3 4 5 6 7 

Control 
(C) 

Sample 
(S) 

L* (C) 70.04b ± 2.37 75.07ns ± 1.95 72.51ns ± 1.19 72.79b ± 3.80 72.54ns ± 3.07 74.60ns ± 3.50 70.74b ± 3.74 
L* (S) 74.26a ± 2.52 74.43ns ± 2.30 72.87ns ± 1.88 75.40a ± 3.15 74.44ns ± 1.99 74.71ns ± 2.20 73.92a ± 2.47 

Chroma 
(C) 

34.18b ± 1.99 40.30b ± 2.13 42.23a ± 1.92 40.53ns ± 1.49 33.80ns ± 1.25 40.42b ± 1.55 40.48ns ± 2.71 

Chroma 
(S) 

36.04a ± 2.19 41.96a ± 1.50 38.15b ± 1.45 41.12ns ± 1.95 33.44ns ± 1.18 41.90a ± 2.26 41.09ns ± 1.41 
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4.1.2.5 ผลผลิตของกระบวนการผลิตข้าวโพดอ่อนกระป๋อง ก่อน
และหลงัปรบัปรงุ 
 ผลผลติของการผลติขา้วโพดอ่อนทีใ่ชส้ภาวะการลวกใหม ่(ลดเวลา
การลวก) เปรยีบเทยีบกบัผลผลติของการผลติที่ใชส้ภาวะการลวกเดมิ 
6 สปัดาห์ พบว่า ผลผลติของทัง้สองกระบวนการ มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีค่วามเชือ่ม ัน่ 95% โดยพบว่าสภาวะการลวก
แบบใหมช่่วยลดการสญูเสยีของวตัถุดบิ ผลผลติเพิม่ขึน้ 1.74%  

หมายเหตุ a, b ค่าเฉลี่ยที่มตีวัอกัษรก ากบัแตกต่างกนัมคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีค่วามเชื่อมัน่ 95% 

รปูที ่15 ผลผลติของการผลติขา้วโพดอ่อนกระป๋องก่อน – หลงัปรบัปรุง 

4.2 ลดสญูเสียวตัถดิุบในกระบวนการผลิตผกักาดดองกระป๋อง 
4.2.1 ผลทดลองพิสจูน์ปัจจยัท่ีคาดว่าส่งผลต่อปัญหา 
 พิสูจน์ปัจจัยที่คาดว่าส่งผลต่อปัญหา พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัญหา น ้ าหนักบรรจุเกินอยู่  4 ปัจจัยคือ คุณภาพเครื่องชัง่ ความ
ช านาญของพนกังานความเรว็ในการชัง่น ้าหนกั และขนาดของวตัถุดบิ 

4.2.2 ผลทดลองปรบัปรงุปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหา 
4.2.2.1 ปัจจยัคณุภาพเครื่องชัง่ 
 จากปัจจยัคุณภาพเครื่องชัง่ส่งผลต่อน ้าหนักบรรจุที่แตกต่างกนั 
พบว่าอายุการใชง้านของเครือ่งชัง่มผีลต่อประสทิธภิาพ โดยพบว่าหาก
อายุการใชง้านมากกว่า 5 ปี ท าใหค้่าเฉลีย่ของน ้าหนกัทีช่ ัง่ไดแ้ตกต่าง
กบัเครื่องชัง่ที่อายุการใช้งานน้อยกว่า 5 ปีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ความเชื่อมัน่ 95% จึงได้ท าการคดัเลือกเครื่องชัง่ที่น ามาใช้ในจุดชัง่
น ้ าหนัก อายุงานต้องไม่เกิน 5 ปี วัดประสิทธิภาพของเครื่องชัง่ที่
ค ัดเลือกเพื่อน ามาใช้โดยเครื่องมือ Gage R&R พบว่าหลังจากที่
ค ัดเลือกเครื่องชัง่ที่อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เครื่องชัง่ทุกตัวมี
ประสิทธิภาพที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Sigma Repeat + Sigma 
Reproduce ≤ 10%)        

รปูที ่16 Gage R&R วดัประสทิธภิาพเครือ่งชัง่หลงัคดัเลอืก 

4.2.2.2 ปัจจยัความช านาญของพนักงานและความเร็วในการชัง่
น ้าหนัก 
 ความช านาญของพนักงานและความเรว็ในการชัง่น ้าหนักทีถู่กต้อง 
คอืต้องรอสเกลเครื่องชัง่นิ่งก่อนปล่อยสนิคา้ สามารถแกไ้ขปรบัปรุงได้
โดยการอบรมลักษณะงานที่ถูกต้อง น ้ าหนักการชัง่ที่ถูกต้องให้แก่
พนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีารทดสอบ ก่อนและหลงัอบรม รวมทัง้หลงั
อบรม 2 สัปดาห์ วิเคราะห์ผลโดยเครื่องมือ McNemar Changetest 
พบว่าหลงัอบรมและหลงัอบรม 2 สปัดาห ์พนกังานมคีวามเขา้ใจในการ
ท างานมากขึน้ เขา้ใจลกัษณะการท างานทีถู่กตอ้งรวมทัง้น ้าหนกับรรจุที่
ถูกตอ้ง รวมทัง้มกีารตดิป้ายบ่งชีน้ ้าหนักบรรจุทีจุ่ดงานเพือ่ใหพ้นักงาน
ทราบถงึน ้าหนกับรรจุของแต่ละสนิคา้ 

ตารางที ่4 ผลการทดสอบการอบรมพนกังานชัง่น ้าหนกั 
ผลการอบรม ก่อนอบรม 

(A) 
หลงัอบรม 

(B) 
หลงัอบรม 2 
สปัดาห ์(C) 

ผ่าน 8 18 18 
ไมผ่่าน 11 1 1 
วเิคราะห ์A : B X2 (8.10) > Xc (3.84) = มคีวามแตกต่าง 
วเิคราะห ์A : C X2 (8.10) > Xc (3.84) = มคีวามแตกต่าง 

หมายเหตุ X2 มากกว่าXc แสดงว่าผลก่อนอบรมและหลังอบรมมีความ
แตกต่างกนั 

รปูที ่17 ป้ายบ่งชี ้น ้าหนกับรรจุ ณ จุดงานชัง่น ้าหนกั 

0.000% 0.005%

99.995%

Sigma Repeat
Sigma Reproduce
Sigma Product
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4.2.2.3 ปัจจยัขนาดของวตัถดิุบ 
 ออกแบบการทดลองเพื่อหาขนาดของวตัถุดบิที่เหมาะสม โดยวธิี
Factorial design : Two factor with replicated วิเคราะห์ปัจจัยขนาด
วตัถุดบิและลกัษณะการผ่าของวตัถุดบิ 

ตารางที ่5 ออกแบบการทดลองหาขนาดวตัถุดบิทีเ่หมาะสม 
การทดลอง ขนาดวตัถุดบิ (กรมั) ลกัษณะการผ่า 

1 60-66 ผ่า 2 
2 ผ่า 3 
3 67-73 ผ่า 2 
4 ผ่า 3 
5 74-80 ผ่า 2 
6 ผ่า 3 

 ผลการทดลองพบว่าปัจจยั ขนาดของวตัถุดบิไม่ใช่ปัจจยัที่ส่งผล 
แต่ปัจจยัลกัษณะการผ่าเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อน ้าหนักบรรจุ ตามตาราง 
ANOVA  

รปูที ่18 ตาราง ANOVA วเิคราะหปั์จจยัของขนาดวตัถุดบิ 

 ลกัษณะการผ่าวตัถุดบิแบบผ่า 3 พบว่ามคี่าเฉลีย่ของน ้าหนกับรรจุ
ที่น้อยกว่า วตัถุดิบแบบผ่า 2 เนื่องจากลกัษณะของวัตถุดิบผ่า 3 มี
ลกัษณะรูปร่างที่แตกต่างออกไป คอืมสี่วนของวตัถุดบิยื่นออกมากิน
พืน้ทีว่่างของกระป๋องมากกว่าแบบผ่า 2 จงึท าใหโ้อกาสในการเตมิกา้น
ผกัเพื่อปรบัน ้าหนักให้ได้น ้าหนักบรรจุตามก าหนดน้อยลง จึงท าให้
ค่าเฉลีย่น ้าหนักบรรจุน้อยลงดว้ย สรุปคอืขนาดของวตัถุดบิทีเ่หมาะสม
คอืช่วงน ้าหนกั 60 – 80 ลกัษณะการผ่าแบบ ผ่า 3 

รปูที ่19 ค่าเฉลีย่น ้าหนกับรรจุของวตัถุดบิแบบผ่า 2 และ ผ่า 3 

รปูที ่20 วตัถุดบิซมิผกั ลกัษณะผ่าแบบผ่า 2 และ ผ่า 3 

 แต่เนื่องจากวตัถุดบิผกักาดดองปัจจุบนั มกีารผ่าทัง้แบบผ่า 2 และ
ผ่า 3 ซึ่งไม่สามารถก าหนดใหใ้ชแ้ค่แบบ ผ่า 3 ได ้ปัจจยัขนาดวตัถุดบิ
จงึก าหนดใชค้่าเดมิคอื น ้าหนกั 60 - 80 กรมั แบบผ่า 2 และผ่า 3 

4.2.3 ผลทดลองควบคมุปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหา 
 ควบคุมปัจจยัที่ส่งผลต่อปัญหา น ้าหนักบรรจุเกิน ก าหนดใช้ใน
สายการผลิตจริง 8 สปัดาห์พบว่าสามารถลดการบรรจุเกินส่งผลให้
ผลผลติทีไ่ดส้งูจากผลผลติก่อนปรบัปรุง 5.53% 

ตารางที ่6 สรุปแนวทางการปรบัปรุงปัจจยั 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

คุณภาพเครือ่งชัง่ - คดัเลอืกเครือ่งชัง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
(อายุการใชง้านไมเ่กนิ 5 ปี) 

ความช านาญของพนกังาน - อบรมเทคนิคการท างานที่ถูกต้อง 
(ข้อก าหนดน ้ าหนัก + ความเร็วใน
การชัง่) แก่พนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ตดิป้ายบ่งชี ้แสดงน ้าหนกับรรจุของ
แต่ละสนิคา้ 

ความเรว็ในการชัง่น ้าหนกั 

ขนาดวตัถุดบิ ก าหนดช่วงน ้าหนกัเดมิ 60 – 80 กรมั 
ลกัษณะการผ่าแบบ ผ่า 2 และผ่า 3 

หมายเหตุ a, b ค่าเฉลี่ยที่มตีวัอกัษรก ากบัแตกต่างกนัมคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีค่วามเชื่อมัน่ 95% 

รปูที ่21 ผลผลติของการผลติผกักาดดองกระป๋องก่อน – หลงัปรบัปรุง 
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5. สรปุผลและอภิปรายผลการทดลอง
5.1 ลดการสญูเสียของวตัถดิุบในการผลิตข้าวโพดอ่อนกระป๋อง 
 การลดเวลาลวกขา้วโพดอ่อนจากเดมิทีใ่ชเ้วลา 5.50 นาท ีลดเป็น 
3.50 นาทีต่อรอบการลวก ส่งผลต่อผลผลิตของกระบวนการเพิ่มขึ้น 
1.74% เนื่องจากการลวกในน ้าร้อนจะท าให้เยื่อหุม้เซลล์ของผกัผลไม้
อ่อนตวัลง เพิม่ความสามารถในการเป็นเยื่อเลอืกผ่านของเยื่อหุม้เซลล์
ใหม้ากขึน้ เพิม่โอกาสการแพร่ของน ้าออกจากเซลล์ [10] ดงันัน้เมือ่ลด
เวลาการลวกลงใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑ์ จงึลดโอกาสการสูญเสียน ้า 
ส่งผลให้ผลผลติเพิม่สูงขึน้ โดยไม่กระทบต่อคุณลกัษณะทางประสาท
สมัผสัและค่าทางเคมขีองผลิตภณัฑ์ แต่ถ้าหากพิจารณาคะแนนโดย
เฉลี่ยของการทดสอบทางประสาทสมัผสัในแต่ละด้าน  ดา้นรสชาติและ
ลกัษณะโดยรวมช่วงแรกได้คะแนนไม่แตกต่างกนั แต่ในด้าน ส ีกลิน่ 
และ เนื้อสมัผสั ในการเก็บรกัษาช่วงแรก คะแนนดา้นส ีกลิน่ และ เนื้อ
สมัผสั ของตัวอย่างทดลองได้มากกว่า ตัวอย่างปกติ ซึ่งบ่งบอกถึง
ตวัอย่างทดลองมสีทีี่เหลอืงทอง กลิน่ที่แรงกว่าและเนื้อสมัผสัที่กรอบ
กว่า และเมื่อเก็บรักษาไประยะหนึ่ง พบว่าตัวอย่างควบคุมมีความ
เปลี่ยนแปลงของสีตัวอย่างเป็นเหลืองอ่อน ซีดกว่า เมื่อเทียบกับ
ตวัอย่างทดลองทีพ่บว่ามสีเีหลอืงทองน่ารบัประทาน ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ค่าความสว่าง (L*) และค่าความเขม้ส ี(Chroma, C) ตวัอย่างทดลองมี
ค่าเฉลี่ยของ L* และ C ที่มากกว่าตัวอย่างควบคุม หมายความว่า
ตวัอย่างทดลองมสีทีีส่ว่างและสดใสกว่า เมื่อเทียบกบัตวัอย่างควบคุม 
ตรงตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องสนิคา้ทีต่อ้งการ 

5.2 ลดการสญูเสียของวตัถดิุบในการผลิตผกักาดดองกระป๋อง 
 การสูญเสยีของวตัถุดิบในกระบวนการผลิตผกักาดดองกระป๋อง
ที่มาจากการบรรจุน ้าหนักเกิน พบปัจจยัที่ส่งผลต่อปัญหาดงักล่าว 4 
ปัจจยัคอื คุณภาพเครือ่งชัง่ ความช านาญของพนกังาน ความเรว็ในการ
ชัง่น ้าหนักและขนาดวตัถุดิบ ได้ท าการทดลองแก้ไขปรบัปรุงปัจจัย
ดงักล่าวและควบคุมปัจจยั พบว่าสามารถลดการสญูเสยีของวตัถุดบิท า
ใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ 5.53% โดยปัจจยัหลกัทีส่่งผลใหน้ ้าหนักบรรจุเกนิคอื
ปัจจยัความช านาญของพนักงาน เนื่องจากพนักงานบางคนไมท่ราบถงึ
น ้าหนักบรรจุทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้ว่าต้องบรรจุเท่าไหร่ และพนักงานบาง
คนยงัไม่ตระหนักถึงปัญหาของการบรรจุน ้าหนักเกนิ เมื่อได้ท าการ
อบรมเทคนิคการชัง่น ้าหนัก รวมทัง้น ้าหนกับรรจุทีถู่กต้อง และตดิป้าย
บ่งชี้แสดงถึงน ้าหนักทีต่้องชัง่ ส่งผลใหค้่าน ้าหนักบรรจุโดยเฉลีย่ลดลง
และช่วยใหผ้ลผลติในกระบวนการเพิม่สงูขึน้ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อลดเวลาในกระบวนการผลติบนัได โดยท าการศกึษาตัง้แต่กระบวนการแรกไปจนถงึกระบวนการสุดทา้ย 

พบว่ามทีัง้หมด 7 กระบวนการ อย่างไรกต็ามพบปญัหาใน 2 กระบวนการ คอื กระบวนการตดัโครงบนัได และกระบวนการเชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได 
ทีม่คีวามล่าชา้ จงึท าการวเิคราะหห์าสาเหตุดว้ยแผนผงัสาเหตุและผล ซึง่พบสาเหตุของกระบวนการแรกคอื กระบวนการตดัโครงบนัไดนัน้พนักงาน
ตอ้งใชต้ลบัเมตรวดัความยาวของชิน้งานทุกครัง้และตอ้งท าการลอ็คอุปกรณ์หยุดชิน้งานอยู่บ่อยครัง้ และสาเหตุของกระบวนการทีส่องคอื การเชื่อม
ฐานซพัพอร์ทบนัไดนัน้พนักงานจะต้องใช้สายตาในการเล็งเพื่อให้รูของน็อตและรูบนแผ่นเพลทนัน้ร่วมศูนย์กนั จงึได้ท าการปรบัปรุงด้วยการ
ประยุกต์ใชห้ลกัการออกแบบทางวศิวกรรม และการออกแบบอุปกรณ์จบัยดึและอุปกรณ์ก าหนดต าแหน่ง เพื่อออกแบบอุปกรณ์หยุดชิ้นงานและไกด์
พนิขึน้มาช่วยในกระบวนการตดัโครงบนัไดและกระบวนการเชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได ตามล าดบั โดยหลงัจากการตดิตัง้และทดลองใชแ้ลว้นัน้ พบว่า
สามารถลดเวลาในกระบวนการตดัโครงบนัได จากเดมิ 297.89 วนิาทต่ีอชิ้น ลดลงเหลอื 218.99 วนิาทต่ีอชิ้น หรอืลดลงรอ้ยละ 26.49 และสามารถ
ลดเวลาในกระบวนการเชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได จากเดมิ 45.80 วนิาทต่ีอชิน้ ลดลงเหลอื 30.19 วนิาทต่ีอชิน้ หรอืลดลงรอ้ยละ 34.08  
ค าส าคญั:  กระบวนการผลติบนัได การลดเวลา การออกแบบทางวศิวกรรม การออกแบบอุปกรณ์จบัยดึและอุปกรณ์ก าหนดต าแหน่ง 

Abstract 
The purpose of the research is to reduce process time of stairs production. The study was done on all seven processes of 

the production. However, there are two processes with long production time, stair-frame cutting process and support-base welding. The 
cause and effect diagram was used to analyze these problems. The analyzing found that the staffs had to use a tape measure every 
time when determining the length of work piece and must locked the work piece frequently in the cutting process. In the welding 
process, the staffs must use their eyes to stare for welding alignment of nut hole and support-base. There for, the engineering design, 
jig and fixture design was applied to design stopper and guide pins for improvement of the cutting and welding process respectively. 
After implementation and testing of the tools, the results showed that the cutting process time was reduced from 297.89 seconds to 
218.99 seconds per piece or reduces by 26.49 percent. Moreover, the welding process time was reduced from 45.80 seconds to 30.19 
seconds per piece or reduces by 34.08 percent. 
Keywords:  Stair production process, Time reduction, Engineering Design, Jig and Fixture Design 
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1. บทน า
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์มกีารขยายตวัและมกีารเตบิโตเพิม่มากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยการเตบิโตในปี 2561 อยู่ทีร่อ้ยละ 6-8 จากปี 2560 
ทีเ่ตบิโตเพยีงรอ้ยละ 2-3 [1] ถงึแมใ้นปี 2562 และ 2563 จะมกีารชะลอ
การขยายตวั อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกจิ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหก้ าลงัซื้อลดลง [2-3] อย่างไรกต็ามจาก
การทีผู่ค้นซึ่งอาศยัอยู่ต่างจงัหวดัไดม้กีารโยกยา้ยเพื่อเขา้มาท างานใน
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นจ านวนมาก อีกทัง้โครงการ
ต่างๆ ของภาครฐัทีเ่กดิขึน้เพือ่ช่วยกระตุน้ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ [4] จงึ
ท าใหธุ้รกจิอสงัหารมิทรพัยย์งัมคีวามตอ้งการอย่างต่อเนื่อง มผีลต่อการ
จา้งงานและมคีวามเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลาย อาท ิ
ธุรกจิรบัเหมาก่อสร้าง ธุรกิจวสัดุก่อสร้าง งานออกแบบตกแต่ง และ
เฟอร์นิเจอร์ โดยหนี่งในนัน้คือธุรกจิหรอืสถานประกอบการที่ท าการ
ผลติบนัได เนื่องด้วยอสงัหารมิทรพัย์ประเภทบ้านจดัสรรและอาคาร
ต่างๆ ในปจัจุบนัส่วนใหญ่จะสรา้งเป็นแบบบา้นสองชัน้และอาคารแบบ
สองชัน้ขึน้ไป เพือ่ลดตน้ทุนในการลงทุนซื้อทีด่นิในการปลกูสรา้ง บนัได
จงึถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัอย่างหนึ่งในแบบบ้านหรอือาคารที่มี
ขนาดสองชัน้ขึน้ไป ส่งผลใหธุ้รกจิดงักล่าวมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ไปดว้ย 
ดงันัน้ผูป้ระกอบการในธุรกจินี้จงึตอ้งมกีารจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติและการบรกิารอย่างต่อเนื่องเพือ่รองรบัการขยายตวัทีเ่พิม่ขึน้นี้ 
 บรษิทักรณศีกึษาเป็นสถานประกอบการทีท่ าการผลติบนัได โดยจะ
ผลิตให้กบัโครงการบ้านจดัสรร อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม
ต่างๆ จากการเขา้ศกึษากระบวนการผลติบนัได พบว่าบนัไดทีผ่ลตินัน้
มีหลากหลายรุ่นและหลากหลายขนาด แตกต่างกันไปตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ อย่างไรกต็ามจากขอ้มลูยอ้นหลงั พบว่าบนัไดรุ่นทีม่ ี
ยอดการสัง่ผลติมากทีสุ่ด และมกีารผลติอย่างต่อเนื่องคอื รุ่น 5.7 ซึ่ง
การผลติบนัไดรุ่นดงักล่าวนัน้ประกอบไปด้วยหลายชิ้นส่วน เช่น โครง
บนัได ราวบันได ฐานซัพพอร์ทบันได เป็นต้น และแต่ละชิ้นส่วนมี
กระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยพบว่ากระบวนการที่ส่งผล
ท าใหส้ถานประกอบการนี้ต้องประสบปญัหาดา้นการสูญเสยีเวลา กค็อื
กระบวนการตัดโครงบันได เนื่องจากพนักงานต้องมีการวัดขนาด
ชิน้งานอยู่บ่อยครัง้ โดยใชต้ลบัเมตรวดัทัง้ก่อนตดัและหลงัตดั ท าใหเ้กดิ
การล่าชา้ในกระบวนการนี้ และ กระบวนการเชื่อมฐานซพัพอร์ทบนัได 
เนื่องจากพนักงานต้องใช้เครื่องอาร์คสปอตเพื่อเชื่อมน็อตและแผ่น
เพลททีเ่จาะรใูหรู้ทัง้สองร่วมศูนย์กนั พนักงานจงึต้องใชส้ายตาเลง็ ท า
ให้เกดิการล่าช้าในกระบวนการอีกเช่นกนั ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้น
การแก้ปญัหาในกระบวนการดังกล่าวข้างต้น โดยน าหลักการทาง
วศิวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้เพื่อลดเวลาในกระบวนการผลิต
บนัได ซึง่จะส่งผลใหก้ระบวนการดงักล่าวมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

2. งานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
การวิจยัและพฒันาในกลุ่มการพฒันาเครื่องมืออุปกรณ์มีให้พบ

อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ 
เนื่องจากมุง่เน้นการพฒันาเครือ่งมอือุปกรณ์ทีม่อียู่เดมิในระบบการผลติ

ใหม้คีวามสะดวกและมปีระสทิธภิาพในการใชง้านมากขึน้ อกีทัง้มคีวาม
คงทน ลดต้นทุน มีคุณภาพและผลผลิตสูงขึ้น [5] โดยการวิจัยและ
พฒันาเครื่องมอือุปกรณ์ในเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ มกัประยุกต์ใช้
หลกัการการออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering Design) [6] การ
ออกแบบอุปกรณ์จบัยดึและอุปกรณ์ก าหนดต าแหน่ง (Jig and Fixture 
Design) [7] หลักการความพอดีและพิกัดความเผื่อ (Fits and 
Tolerances) [8-9]  ร่วมกบัการวเิคราะห์ปญัหาดว้ยแผนผงัสาเหตุและ
ผล (Cause and Effect Diagram) [10] การวเิคราะห์กระบวนการและ
เวลาด้วยหลกัการการศึกษางาน (Work Study) [11-12] ดงัเช่น 
งานวจิยัเพื่อลดปญัหาในการจบัยดึชิ้นงานกดับนเครื่องกดั CNC โดย
พบว่าการใชป้ากกาธรรมดาหรอืแขนกดแบบแผ่น (Clamping) นัน้จะ
ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการเปลีย่นชิ้นงานกดั ดงันัน้จงึมแีนวความคดิ
ในการพฒันาจิก๊และฟิกเจอร์ระบบโมดูลาร์มาใชแ้ทนการจบัยดึชิ้นงาน
กดัแบบเก่า โดยเมือ่ออกแบบและสรา้งตวัจบัยดึชิ้นงานเสรจ็แลว้น าไป
ประกอบเขา้กบัอุปกรณ์มาตรฐานของจิ๊กและฟิกเจอร์ จากนัน้ท าการ
ทดลองกดัชิ้นงาน ผลที่ได้จากการศึกษาทดลองพบว่าเวลาปรับตัง้
ชิ้นงานกดัลดลง 14.7 นาท ีหรอืรอ้ยละ 147 [13] งานวจิยัเพื่อลดเวลา
การผลติของหน่วยเจยีรนัยรูในโดยใชอุ้ปกรณ์จบัยดึชิ้นงาน โดยพบว่า
เวลาเฉลีย่ของการเจยีรนยัรใูนดว้ยอุปกรณ์เดมิ ก่อนปรบัปรุงเท่ากบั 23 
นาทต่ีอชิ้น เมื่อท าการออกแบบอุปกรณ์จบัยดึชิ้นงานและน าอุปกรณ์
ดงักล่าวไปท าการตดิตัง้ ผลการทดสอบพบว่าเวลาเฉลีย่ของการเจยีร
นัยรูใน หลงัปรบัปรุง ลดลงเหลอื 15 นาทต่ีอชิ้น หรอืลดลงรอ้ยละ 25 
ท าใหเ้วลาในการผลติรวมสามารถลดลงรอ้ยละ 34.78 ยงัผลใหต้้นทุน
การผลติลดลง [14] การลดเวลาการผลติกระบวนการเชื่อมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ โดยก่อนการปรบักรุงก าลงัการผลติของบรษิทัตอบสนองไดเ้พยีง 
300 ชิน้ต่อวนั แต่ลกูคา้มคีวามตอ้งการเพิม่ขึน้เป็น 600 ชิ้นต่อวนั จาก
การวิเคราะห์กระบวนการเชื่อมคานกันกระแทกแขนกลพบว่า การ
ท างานของคนกบัเครื่องจกัรท างานไม่สมดุลกนั ส่งผลใหร้อบเวลาการ
ผลติสงู ดงันัน้จงึน าเทคนิค ECRS ปรบัปรุงวธิกีารท างาน โดยการรวม
งานของพนักงานผลิตและพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) เข้า
ดว้ยกนั จดัล าดบังานของกระบวนการใหม ่ปรบัปรุงหวัเชือ่มใหส้ามารถ
เชือ่มไดค้รัง้ละ 2 แนว และปรบัปรุงตู้เชื่อมใหม้ ี2 ช่องการท างาน จาก
การปรบัปรุงกระบวนการผลติท าใหร้อบเวลาการผลติลดลงจาก 86.68 
วนิาทต่ีอชิ้น เหลอื 46.34 วนิาทต่ีอชิ้น หรอืลดลงรอ้ยละ 45.05 ท าให้
ปรมิาณผลผลติเพิม่ขึน้ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ [15] การออกแบบและสรา้ง
ตน้แบบฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลงึส าหรบังานท าร่องลิม่บนเพลา ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ทีท่ าหน้าทีเ่พิม่ความสามารถใหก้บัเครื่องกลงึ (Universal lathe 
machine) โดยสามารถกัดร่องลิ่มบนเพลากลมได้  ให้กับสถาน
ประกอบการอู่ ซ่อมเครี่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็ก ในการ
ทดลองไดต้ดิตัง้ต้นแบบฟิกซ์เจอร์นี้บนป้อมมดีของเครื่องกลงึ เพื่อจบั
ยึดชิ้นงานเพลาตัวอย่าง แล้วท าการกัดร่องลิ่มขดับนชิ้นงานเพลา
ตวัอย่าง โดยใชด้อกกดั End mill  ขนาด 8 mm  แลว้วดัขนาดร่องลิม่
ขดับนชิ้นงานเพลาตวัอย่างเทยีบกบัค่าพกิดัเผื่อส าหรบัร่องลิม่ขดัแบบ
แท่งตามมาตรฐาน DIN 6885-1(1968-08)  แบบ A และงานสวมตาม
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ระบบ DIN ISO 286-2(1990-1) N9  พบว่าค่าเฉลีย่ของขนาดร่องลิม่
ขดับนชิ้นงานเพลาตัวอย่าง มคี่าความกว้าง, ความลึก และความ
ยาว คลาดเคลื่อนจากช่วงค่าพกิดัเผื่ออยู่ที่ +0.118,-0.056 และ 0.000 
mm ตามล าดบั โดยต้นทุนรวมทัง้หมดของต้นแบบฟิกซ์เจอร์นี้อยู่ที ่
11,532 บาท จะต้องกดัร่องลิม่ขดันี้จ านวน 77 หน่วยชิ้นงาน จงึจะคุม้
ทุน และใชร้ะยะเวลาคนืทุนประมาณ 45 วนั [16] การออกแบบตวัจบั
ยึดงานกลึงใหม่ส าหรับดรัมเบรก เนื่ องจากแบบเดิมไม่เหมาะ
ส าหรบัดรมัเบรกทีม่ชี่องดา้นบน ท าใหม้ชี่องว่างไม่เพยีงพอจงึเป็นการ
ยากที่จะท าการเจาะรูดรมัเบรก (เส้นผ่านศูนย์กลางน าร่อง) รวมถึง
พื้นผิวของดรมัเบรกในชุดเดียวเพื่อให้ได้ศูนย์กลาง นอกจากนี้การ
ตดิตัง้ในปจัจุบนัยงัมคีวามซบัซ้อน โดยผลจากการทดสอบพบว่าตวัจบั
ยดึงานกลงึใหม่นี้ใช้งานง่าย สะดวกสบายกว่าแบบดมิ อีกทัง้เป็นการ
ออกแบบที่เรยีบง่ายและใช้ต้นทุนน้อย [17] นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัที่
ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบตวัจบัยดึเป็นกระบวนการที่ซบัซ้อนและต้อง
อาศยัประสบการณ์ ตวัจบัยดึทีเ่หมาะสมจะช่วยในการปรบัปรุงคุณภาพ
ของผลติภณัฑ ์ลดต้นทุน รวมถงึเวลาในการผลติ และการออกแบบตวั
จบัยดึบนพืน้ฐานของกรณศีกึษาจรงิเป็นวธิทีีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
[18] ดงักล่าวขา้งต้นพบว่าการวจิยัและพฒันาเครื่องมอือุปกรณ์เกดิขึน้
อย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย โดยมกีารประยุกต์ในหลากหลายบรบิททัง้
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการบรกิาร ภาคการเกษตร และอื่นๆ ดงันัน้
งานวจิยันี้จงึได้ประยุกต์ใช้หลกัการดงักล่าวในการด าเนินงานเพื่อลด
เวลาในกระบวนการผลติบนัไดใหก้บับรษิทักรณศีกึษา 

3. วิธีการด าเนินงานวิจยั
3.1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
 บรษิัทกรณีศึกษาเป็นสถานประกอบการที่ท าการผลิตบนัไดและ
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งภายในอาคาร บ้านเรอืน โดยกลุ่มลูกค้าส่วน
ใหญ่ของทางบริษัทกรณีศกึษานี้จะเป็น บ้านจดัสรร อาคารพาณิชย ์
และคอนโด บันไดที่บริษัทกรณีศึกษาผลิตนัน้จะมีหลายรุ่นหลาย
รูปแบบ เช่น รุ่น 5.7 รุ่น 4.9 รุ่น PLS01 รุ่น PLS02 รุ่น PLS03 เป็น
ต้น ดงัรูปที่ 1 ส่วนประกอบหลกั ๆ ของบนัไดก็คือ โครงบนัได ราว
บนัได และฐานซพัพอรท์บนัได แต่ละรุ่นทีผ่ลตินัน้จะมคีวามแตกต่างกนั
ในเรือ่งของขนาด ในส่วนของเฟอรน์ิเจอรท์ีผ่ลตินัน้จะมทีัง้ ตูเ้สือ้ผา้ โต๊ะ
เครือ่งแป้ง โซฟา เกา้อี้ และอื่นๆ โดยชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการผลติบนัได
และเฟอร์นิเจอร์นัน้ ทางบรษิทักรณีศกึษาไม่ไดเ้ป็นผู้ผลติเองทัง้หมด 
โดยจะมกีารสัง่ซื้อชิน้ส่วนหลกัๆ จากซพัพลายเออร ์(Supplier) เช่น ไม ้
เหลก็กล่อง เหลก็แผ่น หนงัเทยีม เป็นตน้ เพือ่น าชิน้ส่วนเหล่านี้มาเขา้สู่
กระบวนการผลติของทางบรษิทัต่อไป  

รปูที ่1 ผลติภณัฑบ์นัได 

3.2 การศึกษากระบวนการผลิตบนัได 
จากการศกึษากระบวนการผลติบนัได พบว่าม ี7 กระบวนการ ดงันี้ 

1) รบัสนิคา้จากซพัพลายเออร์ 2) ตดัโครงบนัได 3) ตดัฐานซพัพอร์ท
บนัได 4) เชื่อมฐานซพัพอร์ทบนัได 5) เชื่อมประกอบ 6) ท าการขดั 7) 
พ่นสี จากนั ้นจะเป็นการเตรียมเก็บเพื่อรอส่งลูกค้า  โดยแสดง
ไดอะแกรมการเคลือ่นทีข่องกระบวนการผลติบนัได ดงัรปูที ่2 

รปูที ่2 ไดอะแกรมการเคลือ่นทีข่องกระบวนการผลติบนัได 

 โดยในงานวจิยันี้ไดมุ้ง่เน้นท าการศกึษากระบวนการตดัโครงบนัได 
และกระบวนการเชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได เนื่องจากโครงบนัไดและฐาน
ซัพพอร์ทบันไดนั ้นเป็นส่วนประกอบหลักของบันได อีกทัง้เป็น
กระบวนการทีต่้องการด าเนินการปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ โดย 
กระบวนการตดัโครงบนัได มขี ัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 7 ข ัน้ตอน แสดง
ดงัรูปที ่ 3 และกระบวนการเชื่อมฐานซพัพอร์ทบนัได มขี ัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานทัง้หมด 4 ข ัน้ตอน แสดงดงัรปูที ่4 

1.ล าเลยีงเหลก็
ไปทีเ่ครือ่งตดั 

2.ตดัเหลก็ทีเ่สยี
รปูออก 

3.วดัขนาดความยาวของเหลก็ 

4.ลอ็คอุปกรณ์
หยุดชิน้งาน 

5.ตดัเหลก็ตาม
ขนาดทีว่ดัไว ้

6.เขยีนชือ่แบบ
บนเหลก็ 

7.น าเหลก็ทีต่ดั
เสรจ็แลว้ไปเกบ็ 

รปูที ่3 กระบวนการตดัโครงบนัได 
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1.วางแผน่เพลท
บนแทน่อารค์

2.น าน็อตขนาด M10
มาวางบนเพลทและเลง็
ใหร้นู็อตตรงกบัรบูน 

3.เชื่อมน็อตเขา้
กบัแผน่เพลท

4.หยบิชิน้งานที่
ท าการเชื่อมเสรจ็

แลว้ออก 
รปูที ่4 กระบวนการเชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได 

 จากทัง้ 2 กระบวนการขา้งต้น ไดท้ าการศกึษาเวลามาตรฐาน โดย
ท าการจบัเวลาเบื้องต้น 10 รอบ เพื่อหาเวลาเฉลี่ย ซึ่งจากตาราง 
Maytag พบว่าจ านวนรอบการจบัเวลาเพยีงพอแล้ว จากนัน้ค านวณ
เวลามาตรฐาน โดยท าการประเมนิอัตราเร็วด้วยวธิี Westinghouse 
System of Rating ซึ่งพบว่าอตัราเรว็ของกระบวนการตดัโครงบนัได 
และกระบวนการเชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได เท่ากบัรอ้ยละ 114 และ 108 
ตามล าดบั โดยจากการประเมนิพบว่าในส่วนของทกัษะ (Skill) และ
ความสม ่าเสมอ (Consistency) ไดค้่าเท่ากนั แต่กระบวนการตดัโครง
บนัไดได้ค่าความพยายาม (Effort) และค่าสภาพเงื่อนไขการท างาน 
(Conditions) สูงกว่า เนื่องจากพนักงานมคีวามใส่ใจในการปฏบิตังิาน
มากกว่า อีกทัง้สภาพแวดล้อมในส่วนงานดงักล่าวสนับสนุนต่อการ
ปฏบิตัิงานได้ดีกว่าในแง่ของการจดัวางเครื่องจกัรอุปกรณ์ พื้นที่และ
แสงสว่างในการปฏบิตังิาน จากนัน้ท าการประเมนิเวลาเผื่อดว้ยตาราง
วเิคราะห์เวลาเผื่อของการท างาน เนื่องจากเป็นวธิทีี่มกีารประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลาย [11-12] แสดงดงัตารางที ่1 และ ตารางที ่2 ตามล าดบั 

ตารางที ่1 เวลามาตราฐานกระบวนการตดัโครงบนัได 
ขัน้ตอน เวลาเฉลีย่ 

(วนิาท)ี 
อตัราเรว็ 

(%) 
เวลาปกต ิ
(วนิาท)ี 

ค่าเผือ่ 
 (%) 

เวลามาตรฐาน 
(วนิาท)ี 

1 5.03 114 5.73 15 6.59 
2 25.76 114 29.37 15 33.78 
3 60.70 114 69.20 15 79.58 
4 4.37 114 4.98 15 5.73 
5 79.06 114 90.13 15 103.65 
6 26.59 114 30.31 15 34.86 
7 25.70 114 29.30 15 33.70 

รวม 297.89 

ตารางที ่2 เวลามาตราฐานกระบวนการเชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได 
ขัน้ตอน เวลาเฉลีย่ 

(วนิาท)ี 
อตัราเรว็ 

(%) 
เวลาปกต ิ
(วนิาท)ี 

ค่าเผือ่ 
 (%) 

เวลามาตรฐาน
(วนิาท)ี 

1 6.07 108 6.56 19 7.81 
2 14.81 108 16.00 19 19.04 
3 10.69 108 11.55 19 13.74 
4 4.06 108 4.38 19 5.21 

รวม 45.80 

 จากตารางที ่1 และ 2 พบว่าเวลามาตรฐานรวมของกระบวนการตดั
โครงบนัได และกระบวนการเชื่อมฐานซพัพอร์ทบนัได เท่ากบั 297.89 
และ 45.80 วนิาทต่ีอชิน้ ตามล าดบั ซึง่พบว่าเป็นผลมาจากบางขัน้ตอน
ทีล่่าชา้ จงึไดท้ าการวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาดงัหวัขอ้ถดัไป 

3.3 การวิเคราะหปั์ญหาและก าหนดแนวทางการปรบัปรงุ 
 จากการศกึษาขอ้มลูกระบวนการตดัโครงบนัได และกระบวนการ
เชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได พบปญัหาความล่าชา้ทัง้ 2 กระบวน ท าใหไ้ม่
สามารถผลติชิ้นงานได้ตามความต้องการได้ ส่งผลให้ต้องเปิดท างาน
ล่วงเวลา (OT) อยู่บ่อยครัง้ ดงันัน้จงึไดท้ าการวเิคราะห์หาสาเหตุของ
ปญัหา โดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล แสดงดงัรปูที ่5 และรปูที ่6 

รปูที ่5 แผนผงัสาเหตุและผลกระบวนการตดัโครงบนัได 

 จากการวเิคราะห์ดงัรูปที ่5 พบว่ากระบวนการตดัโครงบนัไดล่าชา้
มสีาเหตุ ดงันี้ 

1) พนักงาน: พนักงานต้องยกเหลก็มาตดัเพื่อท าโครง หลงัจากที่
ตดัเสรจ็แลว้พนกังานยงัต้องน าเหลก็ทีต่ดัเรยีบรอ้ยแลว้ไปเกบ็จงึท าให้
เกดิการเมือ่ยลา้ 

2) วิธดี าเนินงาน: ก่อนตัดและหลงัจากที่ตัดเสร็จจนได้ชิ้นงาน
พนักงานต้องใช้ตลบัเมตรวดัเพื่อตรวจสอบความยาวของชิ้นงานอยู่
บ่อยครัง้ ว่าสเกลคลาดเคลือ่นหรอืไม่ ดงัรปูที ่3 (ขัน้ตอนที ่3)  

3) อุปกรณ์หยุดชิ้นงาน: ก่อนทีพ่นักงานจะท าการวดัและตดัเหลก็
ตอ้งมกีารจบัยดึชิน้งานใหแ้น่น เมือ่ท าการเดนิเครื่องแลว้ หลงัจากทีต่ดั
เหลก็ไปโดยประมาณ 2-3 ชิ้น พนักงานจะต้องท าการล็อคชิ้นงานใหม ่
เพราะอุปกรณ์หยุดชิน้งานนัน้จบัยดึชิน้งานไมแ่น่นเหมอืนตอนแรกทีไ่ด้
ท าการลอ็คไว ้เพราะเกดิจากการสัน่ของเครื่องตดั ท าใหเ้กลยีวลอ็คนัน้
คลายตวั ดงัรปูที ่3 (ขัน้ตอนที ่4) 

4) เครื่องตดั: เครื่องตดัทีใ่ชส้ามารถตดัได้ทลีะชิ้น ท าให้เกดิการ
ล่าชา้ 
 ดงักล่าวข้างต้นพบว่า 2 สาเหตุส าคญัที่ส่งผลต่อเวลา คือ วิธี
ด าเนินงาน และอุปกรณ์หยุดชิ้นงาน จงึจะได้ด าเนินการปรบัปรุงด้วย
การพัฒนาอุปกรณ์หยุดชิ้นงาน (Stopper) เพื่อช่วยลดเวลาใน
กระบวนการตดัโครงบนัได 
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รปูที ่6 แผนผงัสาเหตุและผลกระบวนการเชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได 

 จากการวเิคราะห์ดงัรูปที ่6 พบว่ากระบวนการเชื่อมฐานซพัพอร์ท
บนัไดล่าชา้มสีาเหตุ ดงันี้ 

1) วธิดี าเนินงาน : พนกังานจะตอ้งใชส้ายตาในการเลง็เพือ่ใหร้น็ูอต
และรขูองแผ่นเพลทตรงกนั ท าใหพ้นกังานเกดิการเมื่อยลา้และล่าชา้ใน
กระบวนการนี้ ดงัรปูที ่4 (ขัน้ตอนที ่2) 

2) ชิน้ส่วนของเครื่องอาร์ค : ขนาดของตวัน าศูนย์ทีใ่ชใ้นการเชื่อม
น็อตเขา้กบัฐานบนัไดไม่เหมาะสม ท าใหเ้กดิการคลาดเคลื่อนระหว่างรู
ของน็อต และรขูองแผ่นเพลท ดงัรปูที ่4 (ขัน้ตอนที ่2) 

3) สภาพแวดล้อมในการท างาน : บริเวณพื้นที่การท างานใน
กระบวนการนี้ มกีารจดัวางอุปกรณ์ที่ไม่เป็นระเบียบ ท าให้พนักงาน
ต้องเดนิหลบสิง่กดีขวางเพื่อไปหยบิอุปกรณ์ทีต่้องใช้ และแสงสว่างใน
การท างานบรเิวณนัน้ค่อนขา้งสลวั 

4) พนกังาน : ไมค่่อยมคีวามช านาญในการใชเ้ครื่องอาร์ค และต้อง
ท าหลายหน้าที ่ทัง้ เชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได คุมแขนกลงานเชื่อม และ
เจาะรแูผ่นเพลท  
 ดงักล่าวข้างต้นพบว่า 2 สาเหตุส าคญัที่ส่งผลต่อเวลา คือ วิธี
ด าเนินงาน และชิ้นส่วนของเครื่องอาร์ค จงึจะได้ด าเนินการปรบัปรุง
ดว้ยการพฒันาไกด์พนิ (Guide Pin) เพื่อช่วยลดเวลาในกระบวนการ
เชือ่มฐานซพัพอรท์บนัได

3.4 การด าเนินการปรบัปรงุ 
 การพฒันาอุปกรณ์หยุดชิน้งาน และ ไกด์พนิ เริม่จากการออกแบบ
แนวคดิเบื้องต้น การพฒันาแบบ การก าหนดขนาด และการเขยีนแบบ 
(Drawing) [6-7] โดยแบบทีไ่ดแ้สดงดงัรปูที ่7  

รปูที ่7 ภาพฉายอุปกรณ์หยุดชิน้งานและไกดพ์นิ 

 อุปกรณ์หยุดชิน้งานแบบเดมิทีใ่ชอ้ยู่ ตวัลอ็คจะเป็นเกลยีวแลว้หมุน 
โดยพนักงานจะต้องหมุนเพื่อล็อค และพนักงานจะใชต้ลบัเมตรในการ
วดัขนาดของชิ้นงานทุกชิ้น จึงได้พัฒนาโดยการท าสเกลขึ้นมาเพื่อ
น าไปตดิตัง้ที่เครื่องตดัโครงบนัได และเปลี่ยนกลไกการลอ็คเป็นแบบ
กดโดยใชแ้คลมป์ลอ็ค 
 ไกดพ์นิแบบเดมิทีใ่ชอ้ยู่ เป็นเพยีงเดอืยเลก็ๆ ทีโ่ผล่ข ึน้มาเพื่อใชน้ า
ร่องในการเชือ่มน็อตขนาด M10 กบัแผ่นเพลทเขา้ดว้ยกนั จงึไม่มคีวาม
เที่ยงตรงของรูน็อตกับรูของแผ่นเพลท จึงได้ท าการพัฒนาโดยใช้
หลกัการความพอดแีละพกิดัความเผื่อเขา้มาช่วย ซึ่งออกแบบให้เป็น
การสวมแบบพอด ี(Transition Fit) [8-9] และเพิม่สปรงิขา้งล่างของตวั
ไกด์พินในตอนที่หัวเชื่อมกดลงมา จะได้ไม่เป็นการกระแทกแบบ
โดยตรง เพราะยงัมสีปรงิคอยซบัแรงกระแทกไว ้
 จากนัน้ท าการคดัเลอืกวสัดุ โดยเริ่มจากการก าหนดคุณสมบตัิที่
ตอ้งการของทัง้ 2 อุปกรณ์  และน าวธิกีารตดัสนิใจ (Decision Making) 
ดว้ยการให้คะแนนน ้าหนักปจัจยั (Weighted Factor Rating Method) 
[19] มาประยุกต์ใช้เพื่อคดัเลือกวสัดุ โดยวสัดุที่ใช้ท าอุปกรณ์หยุด
ชิ้นงาน คอื สแตนเลสเกรด 304 และ เกรด 316 ส่วนวสัดุทีใ่ช้ท าไกด์
พนิ คอื เซรามกิสโตนแวร์เนื้อขาว และเหล็กกล้า จากนัน้ด าเนินการ
จดัท าอุปกรณ์ทัง้ 2 ตามขัน้ตอนดงัรปูที ่8 และรปูที ่9 ตามล าดบั 

รปูที ่8 ขัน้ตอนการจดัท าอุปกรณ์หยดุชิน้งาน 

รปูที ่9 ข ัน้ตอนการจดัท าไกดพ์นิ 

 จากนัน้ไดน้ าอุปกรณ์หยุดชิ้นงานและไกด์พนิ ไปตดิตัง้และทดลอง
ใชง้านทีส่ถานประกอบการ ดงัรปูที ่10 และ รปูที ่11 ตามล าดบั 
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เชือ่มราวเลื่อนเขา้กบัโต๊ะท างาน ตดิสเกลเขา้กบัราวเลื่อน โดยใชก้าวยาง 

อุปกรณ์หยุดชิน้งานทีต่ดิตัง้เรยีบรอ้ย ประกอบตวัหยุดชิน้งานเขา้กบัราวเลื่อน 

รปูที ่10 การตดิตัง้อุปกรณ์หยุดชิน้งาน 

สวมเสือ้ไกดพ์นิเขา้กบัแท่นอารค์ ใส่สปรงิเขา้ไปในเสือ้ไกดพ์นิทางดา้นบน 

ตดิตัง้ไกดพ์นิเรยีบรอ้ยแลว้ น าตวัไกดพ์นิสวมเขา้ไปในเสือ้ไกดพ์นิ 

รปูที ่11 การตดิตัง้ไกดพ์นิ 

 หลังจากการติดตัง้และทดลองใช้อุปกรณ์ พบว่าอุปกรณ์ทัง้ 2 
สามารถใช้งานได้โดยไม่พบปญัหา จงึได้น าไปใชใ้นกระบวนผลติจรงิ
และบนัทกึผลดา้นเวลาหลงัการปรบัปรุงต่อไป 

4. ผลการศึกษาวิจยั
 จากการด าเนินการปรบัปรุงดงักล่าวขา้งต้น สามารถสรุปผลด้าน
กระบวน ไดด้งัตารางที ่3 และ ตารางที ่4  

ตารางที ่3 กระบวนการตดัโครงบนัไดก่อน-หลงัปรบัปรุง 
ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 

ขัน้ตอนที ่3 วดัขนาดความยาวของเหลก็ 

4. ลอ็คอุปกรณ์หยุดชิน้งาน

ตารางที ่4 กระบวนการเชือ่มฐานซพัพอรท์บนัไดก่อน-หลงัปรบัปรุง 
ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 

ขัน้ตอนที่ 2 น าน็อตขนาด M10 มาวางบน
เพลท และเลง็ใหร้นู็อตตรงกบัรบูน 

ขัน้ตอนที่ 2 น าน็อต M10 มาวางบนเพลท 
โดยสวมลงกบัตวัไกด์พนิ 

 จากตารางที ่ 3  เมือ่น าอุปกรณ์หยุดชิ้นงานมาใชแ้ทนอุปกรณ์เดมิ 
พบว่าในขัน้ตอนที ่3 การวดัขนาดความยาวของเหลก็ และขัน้ตอนที ่4 
การล็อคอุปกรณ์หยุดชิ้นงาน ยงัคงเดมิแต่ต่างแตกในรายละเอียดที่มี
อุปกรณ์เข้ามาช่วย และจากตารางที่ 4 เมื่อน าไกด์พินมาใช้แทน
อุปกรณ์เดมิ พบว่าข ัน้ตอนที ่2 เปลีย่นจากน าน็อต M10 มาวางบน
เพลท และเลง็ใหรู้น็อตตรงกบัรูบน เป็นน าน็อต M10 มาวางบนเพลท 
โดยสวมลงกบัตวัไกด์พนิ ดงันัน้หลงัการปรบัปรุงจงึท าการบนัทกึเวลา
ใหม่เฉพาะขัน้ตอนที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าว จากนัน้ท าการจดัท า
เป็นเวลามาตรฐาน โดยการประเมนิอตัราเร็วส าหรบัข ัน้ตอนที่มกีาร
เปลีย่นแปลงของทัง้ 2 กระบวนการ ใชค้่าเดมิจากตารางที่ 1 และ 2 
ตามล าดบั เนื่องจากหลงัปรบัปรุงไดใ้หพ้นกังานปฏบิตังิานดว้ยอุปกรณ์
ใหมอ่ย่างช านาญแลว้จงึท าการศกึษาเวลา ท าใหท้กัษะไม่เปลีย่นแปลง 
ส่วนค่าอื่นๆ ทัง้ ความพยายาม ความสม ่าเสมอ และสภาพเงือ่นไขการ
ท างาน ยงัคงเดมิ เนื่องจากใช้พนักงานชุดเดมิและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานเดมิ ซึ่งสามารถสรุปผลเปรียบเทยีบด้านเวลาก่อนและหลงั
ปรบัปรุงดงัตารางที ่5 ตารางที ่6 และรปูที ่12  

ตารางที ่5 เวลามาตรฐานกระบวนการตดัโครงบนัไดก่อน-หลงัปรบัปรุง 

ขัน้ตอน 
เวลามาตรฐาน (วนิาท)ี 

ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 
1 6.59 6.59 
2 33.78 33.78 
3 79.58 6.08 
4 5.73 0.33 
5 103.65 103.65 
6 34.86 34.86 
7 33.70 33.70 
รวม 297.89 218.99 

ตารางที ่6 เวลามาตรฐานกระบวนการเชือ่มฐานซพัพอรท์บนัไดก่อน-
หลงัปรบัปรุง 

ขัน้ตอน 
เวลามาตรฐาน (วนิาท)ี 

ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 
1 7.81 7.81 
2 19.04 3.43 
3 13.74 13.74 
4 5.21 5.21 
รวม 45.80 30.19 
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รปูที ่12 เปรยีบเทยีบเวลาก่อน – หลงัการปรบัปรุง 

 จากตารางที ่5 และรูปที ่12 เมือ่น าอุปกรณ์หยุดชิ้นงานมาใชแ้ทน
อุปกรณ์เดมิ พบว่าสามารถลดเวลาในขัน้ตอนการวดัขนาดความยาว
ของเหลก็ และขัน้ตอนการลอ็คอุปกรณ์หยุดชิ้นงาน ซึ่งจากเดมิใชเ้วลา 
79.58 และ 5.73 วนิาทต่ีอชิ้น ลดลงเหลอื 6.08 และ 0.33 วนิาทต่ีอชิ้น 
ตามล าดบั ส่งผลให้เวลามาตรฐานรวม ลดลงจากเดิม 297.89 เหลือ 
218.99 วนิาทต่ีอชิน้ หรอืลดลงรอ้ยละ 26.49  
 จากตารางที ่6 และรูปที ่12 เมือ่น าไกด์พนิมาใชแ้ทนอุปกรณ์เดมิ 
พบว่าสามารถลดวลาในขัน้ตอนการน าน็อตขนาด M10 มาวางบนเพลท 
และเล็งให้รูน็อตตรงกบัรูบน ซึ่งจากเดมิใช้เวลา 19.04 วนิาทต่ีอชิ้น 
ลดลงเหลอื 3.43 วนิาทต่ีอชิ้น ส่งผลให้เวลามาตรฐานรวม ลดลงจาก
เดมิ 45.80 เหลอื 30.19 วนิาทต่ีอชิน้ หรอืลดลงรอ้ยละ 34.08  

5. สรปุและข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษากระบวนการผลติบนัไดของบรษิทักรณีศกึษา พบว่า
กระบวนการตดัโครงบนัไดและกระบวนการเชื่อมฐานซพัพอร์ทบนัไดมี
ความล่าช้า จึงได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการทัง้ 2 นี้ด้วยแผนผงั
สาเหตุและผล โดยพบว่าสาเหตุความล่าชา้ของกระบวนการตดัโครง
บนัได คอื พนักงานต้องใช้ตลบัเมตรวดัขนาดชิ้นงานทุกครัง้ก่อนและ
หลงัท าการตดั และในกรณีที่อุปกรณ์หยุดชิ้นงานคลายตวัจากการตดั
พนักงานจะต้องท าการลอ็คใหม่ให้แน่นทุกครัง้ ส่วนสาเหตุความล่าช้า
ของกระบวนการเชือ่มฐานซพัพอร์ทบนัได คอื พนักงานจะต้องน าแผ่น
เพลทที่เจาะรูและน็อตขนาด M10 มาเชื่อมเขา้ด้วยกนั โดยจะต้องใช้
สายตาเล็งให้รูน็อตนัน้ร่วมศูนย์กบัรูบนแผ่นเพลท จงึไดท้ าการพฒันา
อุปกรณ์ขึน้มาช่วยทัง้สองกระบวนการนี้  โดยใช้หลกัการออกแบบทาง
วศิวกรรม และการออกแบบอุปกรณ์จบัยดึและอุปกรณ์ก าหนดต าแหน่ง 
โดยกระบวนการตดัโครงบนัไดนัน้ ไดจ้ดัท าอุปกรณ์หยุดชิ้นงาน ขึน้มา
ช่วยในขัน้ตอนที่ 3 และขัน้ตอนที่ 4 ส่วนกระบวนการเชื่อมฐานซพั
พอรท์บนัไดนัน้ ไดจ้ดัท าไกดพ์นิขึน้มาช่วยในขัน้ตอนที ่2 โดยหลงัจาก
การด าเนินงานพบว่าอุปกรณ์ทัง้ 2 สามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการ

ดงักล่าวลงได้ ส่งผลให้เวลามาตรฐานรวมของกระบวนการตัดโครง
บนัได ลดลงจากเดมิ 297.89 เหลอื 218.99 วนิาทต่ีอชิน้ หรอืลดลงรอ้ย
ละ 26.49 และเวลามาตรฐานรวมของกระบวนการเชื่อมฐานซพัพอร์ท
บนัได ลดลงจากเดมิ 45.80 เหลอื 30.19 วนิาทต่ีอชิน้ หรอืลดลงรอ้ยละ 
34.08 โดยมจีุดคุม้ทุนอยู่ที ่49 วนั และ 77 วนัตามล าดบั และสามารถ
ลดตน้ทุนค่าแรงรวมได ้3,415.59 บาทต่อเดอืน  
 อย่างไรก็ตามมขีอ้เสนอแนะเพิม่เติมส าหรบัอุปกรณ์หยุดชิ้นงาน 
โดยสามารถเพิ่มโรลเลอร์ที่ตัวหยุดชิ้นงาน ถ้าหากต้องการ ให้การ
เคลื่อนที่ของตวัหยุดชิ้นงานราบรื่นกว่านี้ ซึ่งจะสามารถลดการใช้แรง
ของพนักงานในการเลื่อนตัวหยุดชิ้นงานได้ นอกจากนี้ งานวิจัยใน
อนาคตในลกัษณะเดยีวกนันี้ หากมกีารวเิคราะห์รูปแบบการปฏบิตังิาน
ใหมด่ว้ยแผนภมูกิระบวนการผลติแบบสองมอื (Two-Handed Process 
Chart) เพื่อประกอบการประยุกต์ใช้งาน จะสามารถเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน (Labor Productivity) ได ้เนื่องจากการปฏบิตังิานดว้ยอุปกรณ์
ใหม่ พนังงานต้องเรยีนรู้ใหม่ ท าให้อาจจะมคีวามผดิพลาดเกดิขึ้นได ้
และหากมีการค านวณต้นทุนแบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity 
Based Costing) จะช่วยเพิม่การเปรยีบเทียบในส่วนของการลดต้นทุน
ไดช้ดัเจนขึน้ 
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บทคดัย่อ 
งานชิ้นนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเพิม่ผลผลติในกระบวนการหัน่หยวกกล้วย จากการได้ลงพื้นที่บ้านหว้ยขนั ต าบลพะวง อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัสงขลา พบว่าการผลติอาหารสตัวจ์ากหยวกกลว้ยตอ้งมกีารหัน่ตน้กล้วยเป็นชิน้เลก็ ๆ จนหมดล าต้น ท าใหช้าวบ้านใชเ้วลาในการหัน่
หยวกเสยีเวลานานและเสยีก าลงัไปโดยสญูเปล่า ผูว้จิยัจงึไดค้ดิและออกแบบเครื่องหัน่หยวกขนาดเลก็ซึง่จะมแีรงขบั 2 แรงมา้ 3 ใบมดี ทีเ่คลื่อนยา้ย
ไดส้ะดวกเหมาะสมและสามารถหัน่หยวกไดเ้รว็และละเอยีดขึน้ โดยใชห้ลกัการวศิวกรรมทฤษฎแีรงเคน้เฉือน ทดสอบสมรรถนะการหัน่หยวกและหา
ประสทิธภิาพการท างานของเครื่องหัน่หยวกอตัราทด 0.6 ต่อ 1 ไปขบัเคลื่อนชุดมดีตดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. โดยศกึษาถงึตวัแปรทีม่ผีล
ต่อสมรรถนะของเครื่อง คอืความเรว็ของชุดใบมดี จากการทดสอบโดยใชค้วามเรว็ของใบมดี 1 ,000 รอบต่อนาท ีเครื่องสามารถหัน่หยวกกล้วย ได้
ความละเอยีดของเศษหยวกขนาด 0.5 ตร.ซม. ประเมนิผลด้านคุณภาพของเครื่องโดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 4 ท่าน มรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 4.11 เมื่อ
เปรยีบเทยีบการหัน่หยวกกลว้ยดว้ยใชแ้รงงานคนและใช้เครื่องหัน่หยวกกลว้ยทีส่รา้งขึน้ โดยใชเ้วลา 5 นาท ีการหัน่หยวกกลว้ยดว้ยแรงงานคน ได้
หยวกกลว้ย 1.01 กโิลกรมั ส่วนการหัน่จากเครื่องหัน่หยวกกลว้ยทีส่รา้งขึน้ ไดห้ยวกกลว้ย 25.2 กโิลกรมั  
ค าส าคญั:  การเพิม่ผลผลติ เครื่องหัน่หยวกกลว้ย  

Abstract 
The objective of this paper is to study the productivity in cutting banana tree process. From the observation of Ban Huai Khan 

Village, Phawong Subdistrict, Mueang District, Songkhla Province, the banana tree has been cut into small pieces for animal feed. It takes 
time to cut a long tree and waste the villager energy. Then the researchers design to build the banana tree cutting machine for the village. 
The machine consists of motor 2 horsepower (hp) 3 blades which is able to move conveniently to cut the banana tree faster and finer. 
The machine was designed and built according to engineering principles of shear stress. The productivity was evaluated from cutting 
capability and performance. The driving gear ratio is 0.6 : 1 which drives the cutting knife diameter 50 cm. The effect of cutting knife speed 
was also analyzed. From the result, the knife speed at 1,000 rounds per minute (rpm), the banana stalk pith was cut with length 0.5 cm2. 
The machine quality was evaluated by 4 experts, an average score was 4.11. The comparison between the machine and man power in 
5 minutes showed that the machine cut 25.2 kilograms faster than 1.01 kilogram by hand at the same time.  
Keywords:  Productivity, Cut the banana tree Machine 
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1. บทน า
ประเทศไทยมอีาชพีในการท าการเกษตรและการเลีย้งสตัวเ์ป็นหลกั

ท าใหเ้กษตรกรพบเจอปญัหาคอืค่าใชก้ารในการจดัซื้ออาหารสตัวเ์ลีย้ง
ของเกษตรกรจงึมแีนวคดิทีจ่ะลดตน้ทุนในการเลีย้งสตัวโ์ดยใชต้น้กล้วย
ซึง่เป็นพชืทีป่ลูกง่าย มกีารเจรญิเตบิโตและขยายพนัธุเ์รว็ ปลูกไดใ้นดนิ
แทบทุกชนิดนิยมปลูกแพร่หลายทุกภาคของประเทศ เป็นพืชที่ปลูก
แพร่หลายตามบ้านเรอืนของเกษตรกร มกัจะปลูกต้นกล้วยเพื่อเป็นร่ม
เงา และเก็บใบกล้วยมาใช้สอยเป็นครัง้คราว ต้นกล้วยมกีารแตกหน่อ
แตกใบให้ผลผลติตลอดทัง้ปี ปจัจุบนัเกษตรกรจ านวนมากหนัมาปลูก
กล้วยเป็นอาชีพหลัก เมื่อเก็บผลกล้วยที่แก่เต็มที่ แล้วจะต้องตดัต้น
กลว้ยทิง้ทัง้ตน้ เพื่อใหห้น่อกลว้ย เจรญิเตบิโตแทนที ่ตน้กลว้ย ใบกลว้ย 
เหงา้ของกลว้ยรวมทัง้เปลอืกกลว้ย จงึเป็นผลพลอยไดท้ีน่่าจะเป็นแหล่ง
อาหาร ส าหรบัเลี้ยงสตัว์ที่ส าคญัอย่างหนึ่ง เป็นอาหารหยาบหลกัเลี้ยง
ไก่ โดยการน าตน้กลว้ยทัง้ตน้มาหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ แลว้น ามาต าแลว้ผสม
ร าเพื่อน าไปเป็นอาหารในการเลีย้งไก่ แต่ก็ประหยดัตน้ทุนส าหรบัเลีย้ง
ไก่ได้มาก จากการได้ลงพื้นที่บ้านห้วยขนั หมู่ 4 ต าบลพะวง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัสงขลา ซึง่ไดดู้การผลติอาหารสตัวจ์ากหยวกกลว้ย ซึง่ตอ้ง
มกีารหัน่ต้นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆ จนหมดล าต้น ชาวบ้านจะเสยีเวลาใน
การหัน่หยวกนานพอสมควรและเสยีก าลงัไปโดยสญูเปล่า 
 ความพยายามในการคดิหาเทคนิควธิีการ เพื่อให้ได้แนวทางที่ดี
ที่สุด [1] จงึมคีวามจ าเป็นต้องศกึษาวจิยัและพฒันาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง 
แนวคิดที่ว่า วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ จะต้องดีกว่าวันนี้  จึง
สอดคล้องกับค าว่าการเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะมีหน่วยวดัที่มีความหมาย
คล้ายคลึงกัน 3 หน่วย คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) และผลิตภาพ (Productivity) [2] การหาแนวทางเพื่อ
การปรบัปรุงพฒันาสิง่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ที่สถานประกอบการ
ต่างๆ มุ่งหวงั บทบาทหน้าที่การบริหารจัดการจึงได้เข้ามามสี่วนใน
กระบวนการผลติเป็นอย่างมาก จากการเลง็เหน็ถงึความส าคญัผูว้จิยัจงึ
ไดศ้กึษาการท างานซึ่งเป็นบทบาทโดยตรงของการศกึษาการท างานซึ่ง
คอืการเพิม่ผลผลติและลดตน้ทุนการผลติ แนวทางที่ใช้ในกระบวนการ
ศกึษาการท างานคอื การคน้หาความสญูเสยีจากความสญูเปล่าของการ
ท างาน ซึง่ส่งผลใหเ้กดิการเพิม่ผลผลติและลดตน้ทุนการผลติ [3]  
 เทคนิคการปรบัปรุงงานเพื่อการเพิม่ผลผลิตหลกัการส าคญัอย่าง
หนึ่งและเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในปจัจุบันคือการออกแบบ
เครื่องมอืเขา้มาช่วยในการท างาน โดยอาจจะเป็นเครื่องมอื/อุปกรณ์ทุ่น
แรงต่างๆ ในการท างานให้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนัน้ยงัช่วย
ทดแทนการท างานดว้ยแรงงานคนทีอ่าจมคีวามเครยีด ความเมื่อยลา้สงู 
ทดแทนงานที่ต้องท าต่อเนื่องยาวนาน และต้องการคุณภาพงานที่มี
ความสม ่าเสมอ [4] จากหลกัการดงักล่าวผู้วจิยัจึงได้ศึกษาข้อมูลเพื่อ
การออกแบบเครื่องหัน่หยวกกล้วยขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวกเหมาะสมกับการท าอาหารสตัว์ที่ท าให้เกษตรกรสามารถหัน่
หยวกไดเ้รว็และละเอยีดขึน้ ใหแ้ก่ชุมชนบา้นหว้ยขนั หมู่ 4 ต าบลพะวง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 

รูปที่ 1 การหัน่หยวกกลว้ยโดยใชแ้รงงานคน 

2. วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีการศึกษา
ในการศกึษาครัง้นี้มขี ัน้ตอนการศกึษา และเครื่องมอืทีใ่ช ้ดงันี้

2.1 ขัน้ตอนการศึกษา 
ในการด าเนินการครัง้นี้ทมีงานมขีัน้ตอนการศกึษาดงัรปูที ่2 

รูปที่ 2 ขัน้ตอนการศกึษา 

ศกึษาขัน้ตอนการหัน่หยวกกลว้ย 
ปญัหาในการหัน่หยวกกลว้ยของเกษตรกร 

ตรวจสอบและประเมนิการท างานดว้ยแรงงานคน 
ในสภาพการท างานปจัจุบนั 

วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการปรบัปรุง 
ออกแบบเครื่องมอื/อุปกรณ์ตน้แบบ น าไปทดลอง

ใช้

ตรวจสอบและประเมนิการท างาน 
หลงัใชเ้ครื่องมอื/อุปกรณ์ทีอ่อกแบบ 

เปรยีบเทยีบผลการปรบัปรุงการเพิม่ผลผลติ 
จากการออกแบบเครื่องมอื/อุปกรณ์ตน้แบบ 

ประเมนิผลดา้นคุณภาพของเครือ่งหัน่กลว้ยฉาบ 
โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 4 ท่าน 

จากการออกแบบเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ตน้แบบ
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 จากรูปที่ 2 แสดงขัน้ตอนในการท างานโดยเริ่มจากศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น ศึกษาขัน้ตอนการหัน่หยวกกล้วย ปญัหาในการหัน่หยวก
กล้วยของเกษตรกร ตรวจสอบและประเมนิการท างานด้วยแรงงานคน
ในสภาพการท างานปจัจุบนั วเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อการปรบัปรุง ออกแบบ
เครื่องมอื/อุปกรณ์ต้นแบบ น าไปทดลองใช้ ตรวจสอบและประเมนิการ
ท างานหลงัใชเ้ครื่องมอื/อุปกรณ์ทีอ่อกแบบ  ท าการเปรยีบเทยีบผลการ
ปรบัปรุงเพื่อการเพิม่ผลผลิต และประเมนิผลด้านคุณภาพของเครื่อง
โดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 4 ท่าน 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
ประกอบดว้ย วสัดุ/อุปกรณ์ เครื่องมอืประกอบ และแบบประเมนิ 

2.2.1 วสัด/ุอปุกรณ์ต่าง 
 ใช้ส าหรับการท าเครื่องมือ/เครื่องจักรต้นแบบ (Prototype) ใน
การศกึษาครัง้นี้คอื การออกแบบและสรา้งเครื่องหัน่หยวกกลว้ย 

2.2.2 เครื่องมือประกอบต่างๆ 
 โดยมนีาฬิกาจบัเวลา ตาชัง่ แผนภูมกิระบวนการผลิต เครื่องมอื 
QC tool [5] เพื่อประยุกต์ใชใ้นการท างาน  

2.2.3 แบบประเมินคณุภาพ 
 เป็นแบบประเมินเครื่องหัน่ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 4 ท่าน 
ประยุกต์ใชเ้กณฑก์ารประมาณค่า (ประคอง กรรณสตูร) [6] ดงันี้คอื 

ค่า 4.50 – 5.00   หมายถงึ  ระดบัดมีาก 
ค่า 3.50 – 4.49   หมายถงึ  ระดบัด ี
ค่า 2.50 – 3.49   หมายถงึ  ระดบัพอใช ้
ค่า 1.50 – 2.49   หมายถงึ  ระดบัควรปรบัปรุง 
ค่า 1.00 – 1.49   หมายถงึ  ระดบัตอ้งปรบัปรุง 

3. ผลการศึกษา
จากการด าเนินการสร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบ

ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม [7] โดยผลการศกึษาแบ่งเป็น 3 ส่วนคอื ผลการ
ออกแบบและสร้างเครื่องหัน่หยวกกล้วย ผลการปรบัปรุงเพื่อการเพิม่
ผลผลิตในการหัน่หยวกกล้วย และผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 4 ท่าน  

3.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องหัน่หยวกกล้วย 
 ผลการออกแบบและสรา้งเครื่องหัน่หยวกกล้วยครัง้นี้ โดยเริม่ต้น
จากการศึกษาข้อมูล สเกตซ์แบบ ศึกษาการท างานของเครื่อง 
กลัน่กรองพฒันาโครงสรา้งของเครื่อง เมื่อไดแ้บบทีต่อ้งการแลว้กล็งมอื
สร้างเครื่องตามแบบ ท าการทดลองการท างานของเครื่องว่ ามี
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ผ่านจะต้องน าไป
ปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะน ามาทดลองใช้งานจรงิ ดงัแสดง
รปูภาพประกอบในรปูที ่3 - 5 

รูปที่ 3 การพฒันาโครงสรา้งของเครื่อง 

 จากรูปที่ 3 โครงสร ้างของเครื่องหัน่ท าด้วยเหล ็กฉาก  ใช้
หลกัการวศิวกรรมทฤษฎีแรงเค้นเฉือน มแีรงขบั 2 แรงม้า 3 ใบมดี
ทดสอบสมรรถนะการหัน่หยวกและหาประสทิธิภาพการท างานของ
เครื่องหัน่หยวกอตัราทด 0.6 ต่อ 1 ไปขบัเคลื่อนชุดมดีตดัที่มขีนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ความเร็วของชุดใบมดี จากการทดสอบโดยใช้
ความเร็วของใบมดีที่มคีวามเร็ว 1,000 รอบต่อนาที 

รูปที่ 4 การทดลองการท างานของเครื่อง 

รูปที่ 5 หยวกกลว้ยทีห่ ัน่ดว้ยเครื่องหัน่ทีส่รา้งขึน้ 
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 จากรูปที่ 4-5 เป็นการทดลองการท างานของเครื่องหัน่หยวก
กล้วยที่สร้างขึ้นเพื่อหาจุดบกพร่อง ปญัหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทาง
ปรบัปรุงแก้ไขให้มปีระสทิธิภาพเพิม่ขึน้  จากการหัน่หยวกกล้วย ได้
ความเร็วและความละเอยีดที่ได้เป็นที่น่าพอใจ โดยรูปที่ 6 เป็นเครื่อง
หัน่หยวกกลว้ยทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 

รูปที่ 6 เครื่องหัน่หยวกกลว้ยทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 

3.2 ผลการปรบัปรงุเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
 ในการท าการศกึษาครัง้นี้ได้แสดงผลการเปรยีบเทยีบระหว่างการ
ปรบัปรุงวธิกีารท างานเพื่อการเพิม่ผลผลติในการหัน่หยวกกล้วย โดย
การออกแบบและสรา้งเครื่องหัน่กบัการใชแ้รงงานคนในพืน้ทีท่ดลองหัน่
หยวกกล้วย ก่อนการปรบัปรุงการท างาน จากการทดลองโดยใช้เวลา
ครัง้ละ 5 นาท ีทดสอบจ านวน 10 ครัง้ ซึ่งใช้วธิกีารเปรยีบเทยีบขอ้มูล
ระหว่างคนและเครื่องหัน่ ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมา ผลการทดลอง
วธิกีารเดมิและวธิปีรบัปรุง ดงัแสดงในตารางที ่1  

ตารางที ่1 ผลการทดลองครัง้ละ 5 นาท ีจ านวน 10 ครัง้
วธิกีาร 

ครัง้ที ่
วธิเีดมิ 

ใชค้น(กโิลกรมั) 
วธิปีรบัปรุง 

ใชเ้ครื่อง(กโิลกรมั) 
1 .980 25.2 
2 1.02 25.3 
3 1.07 24.9 
4 .990 25.2 
5 1.08 25.1 

6 .960 25.4 

7 1.00 25.3 

8 1.03 25.3 

9 .980 25.1 

10 .990 25.2 

ผลรวม (กก.) 1.01 25.2 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการเปรยีบเทียบการใช้เครื่องหัน่กบัการใช้
แรงงานคนหัน่ในเวลา 5 นาที จ านวน 10 ครัง้ โดยใช้คนหัน่ได้เฉลี่ย 
1.01 กิโลกรมั และใช้เครื่องหัน่ได้เฉลี่ย 25.2 กิโลกรมั ต่อ 5 นาที จึง
พบว่าเครื่องหัน่สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นและย่นระยะเวลาการ
ท างานให้ลดน้อยลง โดยผลเปรยีบเทียบก าลงัการผลิตที่เพิม่ขึ้น จาก 
1.01 กโิลกรมั เป็น 25.2 กโิลกรมั ต่อ 5 นาท ี

รปูที ่7 การใชเ้ครื่องหัน่หยวกกลว้ยในพืน้ทีก่รณีศกึษา 

 จากรูปที่ 7 เป็นการทดลองใช้เครื่องหัน่หยวกกล้วยที่สรา้งขึน้ ใน
พืน้ทีชุ่มชนบา้นหว้ยขนั ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา เพื่อหา
ประสทิธภิาพของเครื่อง 

รปูที ่8 เปรยีบเทยีบการใชแ้รงงานคนหัน่กบัการใชเ้ครื่องหัน่หยวก 

3.3 ผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 
 ในการประเมนิผลด้านคุณภาพของเครื่องโดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 4 
ท่าน โดยมรีายละเอยีดคอื 
 ผู้เชี่ยวชาญที่ ใช้ในการประเมิน เครื่องหัน่ เป็นอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยเทคนิค เป็นเพศชาย 4 คน มีช่วงอายุ
ระหว่าง 31-40  ปี  คดิเป็น 75% (3 คน) และช่วงอายุ 41 ปีขึน้ไป คดิ
เป็น 25% (1 คน) โดยจบปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่าคดิเป็น 25% (1 คน) 
และสูงกว่าปรญิญาตรคีดิเป็น  75% (3 คน) โดยมปีระสบการณ์ในการ
ท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบและสรา้งเครื่องจกัรกล ประสบการณ์
ช่วง 6-10 ปี คดิเป็น  75% (3 คน) และประสบการณ์ช่วง 16-20 ปี คดิ
เป็น 25% (1 คน) 
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รปูที ่9 การประเมนิดา้นการออกแบบโครงสรา้ง 

 จากรูปที่ 9 พบว่าการประเมินเครื่องหัน่หยวกกล้วย ด้านการ
ออกแบบโครงสรา้งอยู่ในระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.33 โดยความเหมาะสม
ของการออกแบบมคีะแนน 4 ความคงทนแขง็แรงของเครื่องมคีะแนน 5 
ความเหมาะสมของขนาดรูปร่างมคีะแนน 4 ความเหมาะสมของวสัดุที่
ใช้ท าเครื่องมคีะแนน 4 ความปลอดภยัมคีะแนน 5 และความเหมาะสม
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เลอืกใช้มคีะแนน 4 ซึ่งผลการประเมนิอยู่ในระดบั
คุณภาพด ี

รปูที ่10 การประเมนิดา้นการใชง้าน 

 จากรูปที่ 10 พบว่าการประเมนิเครื่องหัน่หยวกกล้วย ด้านการใช้
งานอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4 โดยความสะดวกในการใช้เครื่องมี
คะแนน 4  ความสะดวกในการบ ารุงรกัษามคีะแนน 5 ความสะดวกใน
การท าความสะอาดมีคะแนน 4 และความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ตวัเครื่องมคีะแนน 3 ซึง่ผลการประเมนิอยู่ในระดบัคุณภาพด ี

รปูที ่11 การประเมนิดา้นคุณภาพการใชง้าน 

 จากรปูที ่11 พบว่าการประเมนิเครื่องหัน่หยวกกลว้ย ดา้นคุณภาพ
การใชง้าน อยู่ในระดบัคะแนนเฉลีย่ 4 โดยความสม ่าเสมอในการท างาน
ของระบบมคีะแนน 4  การผลติชิน้งานใชไ้ดจ้รงิมคีะแนน 4 และลกัษณะ
โดยรวมของเครื่องมคีะแนน 4 ซึ่งผลการประเมนิอยู่ในระดบัคุณภาพ
การใชง้านด ี

รปูที ่12 การประเมนิดา้นคุณภาพโดยรวม 

 จากรูปที่ 12 พบว่าการประเมนิดา้นคุณภาพโดยรวมของเครื่องหัน่
หยวกกลว้ย อยู่ในระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.11 โดยดา้นโครงสรา้งมคีะแนน
เฉลี่ย 4.33 ด้านการใช้งานมคีะแนนเฉลี่ย 4 และด้านคุณภาพการใช้
งานของเครื่องมคีะแนนเฉลี่ย 4 ซึ่งผลการประเมนิโดยรวมสรุปอยู่ใน
ระดบัคุณภาพด ี

รปูที ่13 การมอบเครื่องหัน่หยวกกกลว้ยใหก้บัชุมชนกรณีศกึษา 

 จากรูปที่ 13 เป็นการมอบเครื่องหัน่หยวกกกล้วยให้กับชุมชน
กรณีศกึษา โดยหลงัจากที่ได้ออกแบบสรา้งเครื่องหัน่หยวกกล้วย โดย
ศกึษาทฤษฎแีละงานทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ [8] ท าการทดลองและประเมนิผล
โดยผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ทมีงานผูว้จิยัไดม้อบเครื่องหัน่หยวกกลว้ยดงักล่าว
ใหก้บัผูใ้หญ่บ้านและตวัแทนเกษตรกรชุมชนบ้านหว้ยขนั ต าบลพะวง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไว้ใช้ทุ่นแรงเพื่อการประกอบอาชีพ
ท าอาหารสตัวเ์ลีย้งต่อไป 

440

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



4. สรปุผลการศึกษา
ในการศกึษาการออกแบบและสร้างเครื่องหัน่หยวกกล้วย ผูว้จิยัมี

สรุปผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะดงันี้

4.1 สรปุผลการศึกษา 
 จากการที่ทีมงานได้ศึกษาการออกแบบและสรา้งเครื่องหัน่หยวก
กล้วยเพื่อการปรบัปรุงการเพิม่ผลผลติ โดยแบ่งเป็น ผลการออกแบบ
และสร้างเครื่องหัน่หยวกกล้วย ผลการปรบัปรุงเพื่อการเพิม่ผลผลิต 
และผลการประเมนิโดยผูเ้ชี่ยวชาญ โดยส่วนของการท างานของเครื่อง
หัน่หยวก จะมแีรงขบั 2 แรงม้า 3 ใบมดี ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก หัน่
หยวกได้เรว็และละเอยีดขึน้ โดยหาประสทิธภิาพการท างานของเครื่อง
หัน่หยวก อัตราทด 0.6 ต่อ 1 ไปขบัเคลื่อนชุดมีดตดัขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 50 ซม. โดยศกึษาถงึตวัแปรที่มผีลต่อสมรรถนะของเครื่อง 
คอืความเร็วของชุดใบมดี จากการทดสอบโดยใช้ความเร็วของใบมีด 
1,000 รอบต่อนาที หลังจากนั ้นน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
กรณีศึกษาดังกล่าว โดยเปรียบเทียบการใช้เครื่องหัน่กับการใช้
แรงงานคนหัน่ในเวลา 5 นาที จ านวน 10 ครัง้ โดยใช้คนหัน่ได้เฉลี่ย 
1.01 กโิลกรมั และใช้เครื่องหัน่ได้เฉลี่ย 25.2 กโิลกรมั ต่อ 5 นาท ีซึ่ง
พบว่าเครื่องหัน่หยวกกล้วยใช้เวลาในการท างานน้อยลงอีกทัง้ยงัให้
ผลผลติที่มากกว่าการใชแ้รงงานคนในการหัน่หยวกกลว้ย นอกจากนัน้
แลว้ยงัเป็นการลดความเมื่อยล้าในการท างานของคนไดอ้กีดว้ย จากผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมนิคุณภาพ ของเครื่องหัน่โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
4 ท่าน ทัง้ด้านโครงสรา้ง ด้านการใช้งาน และด้านคุณภาพการใช้งาน
ของเครื่อง โดยภาพรวมอยู่ในระดบั 4.11 ซึง่อยู่ในระดบัคุณภาพด ี

4.2 ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องหัน่หยวกกล้วยในครัง้นี้
พบว่าเครื่องยงัมขีอ้เสนอแนะในกระบวนการออกแบบและสรา้งคอื ควร
ใช้มอเตอร์ขบัที่มกี าลงัขบัตัง้แต่ 2 แรงขึ้นไป ความแขง็ของใบมดีตดั
ควรมคีวามแขง็ตัง้แต่ 40 HRC ขึน้ไป องศาของตวัป้อนมมีุมไม่ควรเกนิ 
90 องศา กับคมตัด และความเร็วรอบของจานหมุนไม่ควรน้อยกว่า 
1,000 รอบต่อนาที ซึ่งจะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน ทัง้นี้ใน
การออกแบบและสรา้งเครื่องถ้าสามารถออกแบบให้เครื่องมขีนาดเล็ก
ลงเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยและลดการใชว้สัดุต่างๆ  

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างเครื่องหัน่หยวกกล้วย

ได้แก่ นายวรธนัตถ์ พฒันกุล นายพจนกร ชินนา และนายพุทธิวฒัน์ 
เกษรกัษ์ ขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะ
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัฉบบัน้ีจดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคด์งัน้ี เพือ่พฒันาระบบทีจ่ะใชต้รวจสอบสถานะสนิคา้คงคลงั และเพือ่จดัสรรตําแหน่งของการวางสนิคา้

ในคลงัสนิคา้ โดยการศกึษาในครัง้น้ีไดม้กีารรวบรวมขอ้มูลจากคลงัสนิคา้ของบรษิทักรณีศกึษาเพื่อใชใ้นการทดสอบระบบ วธิดีําเนินงานเริม่ทีก่าร

จําแนกสนิคา้คงคลงัแบบ ABC, ออกแบบแผนผงัการวางสนิคา้ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ  คอื แบบกําหนดช่องจดัเกบ็ตายตวัและ แบบสุ่มตําแหน่งวาง

สนิคา้, วเิคราะหก์ารออกแบบโดยเปรยีบเทยีบกนัระหวา่งวธิกีารกําหนดช่องจดัเกบ็ตายตวักบัวธิกีารแบบสุม่ตําแหน่งวางสนิคา้ ซึง่ใชว้ธิกีารวเิคราะห์

แบบคะแนนถ่วงน้ําหนัก, ออกแบบโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลการเบิก – สัง่สนิค้าและใช้ตรวจสอบตําแหน่งของสินค้าในคลงัสนิค้า และทดสอบ

โปรแกรมโดยการจําลองสถานการณ์ ผลการทดลองพบว่าการจดัคลงัแบบวธิกีารกําหนดช่องจดัเก็บตายตวั มปีระสทิธภิาพในการใชง้านมากกว่า

แบบวธิกีารไมไ่ดก้ําหนดตําแหน่งตายตวัมคีะแนนมากกวา่ คดิเปอรเ์ซน็ตค์วามแตกต่างเป็น 5.06 % จากผลการประเมนิการใชง้านโปรแกรมการเบกิ 

– สัง่สนิคา้ สรุปออกมาไดว้า่เปอรเ์ซน็ตป์ระสทิธภิาพของโปรแกรมไมเ่กดิปัญหาในระหวา่งใชง้าน 97.62% และพบปัญหาในระหวา่งใชง้าน 2.38%

คาํสาํคญั:  การจดัวางตําแหน่งในคลงัสนิคา้, ระบบในคลงัสนิคา้, การจาํลองสถานการณ์

Abstract 

The objective of this research is to develop a system to monitoring the status of the inventory and to assign products to each location 

in the warehouse. In this paper, we collect data from the company's warehouse case study to investigate our system. The methodology 

is initial to classify the inventory by using ABC analysis, determine the space requirements and location layout of products. We implement 

2 method: fixed location system and random location system. In addition, the comparison of the efficiency of two layouts are studied by 

using the weight score method. We develop the software to collect the data of receiving, shipping, and monitoring the product in warehouse. 

Our software is investigated by using the simulation method. The results show that the fixed location system provides more efficiency than 

the random location system at percentage difference 5.06. The evaluation of our software show that the software could be usable without 

practical problems of 97.62% and with practical problem of 2.38%. 

Keywords:  Warehouse location layout, Warehouse system, Simulation 
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1. บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัสถานการณ์การแขง่ขนัเพือ่ใหไ้ดค้วามไดเ้ปรยีบทางการ

ค้ามีหลากหลายวิธีที่บริษัทหรือองค์กรแต่ละแห่งเลือกกลยุทธ์เพื่อ

วางแผนนโยบายการดําเนินงาน มหีลายบรษิทัทีเ่ลอืกวธิกีารลดต้นทุน

ทางระบบซพัพลายเชน หรอืโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึง่คลงัสนิคา้ก็

เป็นสว่นหน่ึงของระบบซพัพลายเชนหรอืโซ่อุปทานเช่นกนั ดงันัน้หากมี

การจดัการหรอืบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพตัง้แต่การจดัลําดบัการรบั

สนิคา้ทีเ่ขา้มาภายในคลงัสนิคา้ การเกบ็สนิคา้ การหยบิสนิคา้รวมไปถงึ

การขนส่งสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถส่งสนิคา้ทีม่ ีคุณภาพตรงตาม

ความตอ้งการของลกูคา้ไปยงัจุดหมายปลายทางทีถู่กตอ้ง ยอ่มนํามาซึง่

การเพิม่ความไดเ้ปรยีบทางการคา้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เน่ืองด้วยบรษิัทกรณีศกึษาประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกบัรบัสนิคา้อุปโภค บรโิภคเพื่อขายปลกีและขายส่ง รวมทัง้เป็น

ศูนยก์ระจายสนิคา้ โดยมหีา้งสรรพสนิคา้เป็นแหล่งจําหน่ายสนิคา้ การ

ปรบัปรุงประสทิธภิาพนับว่ามคีวามสําคญัอย่างมากในการทําใหธุ้รกจิ

สามารถแข่งขันกับสถานประกอบกิจการอื่ น  ๆ ได้  การ เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการส่งออกจึงเป็นหนทางหน่ึงที่ช่วยส่งเสริมการ

บรหิารงานใหธุ้รกจิสามารถขบัเคลื่อนไปได ้เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ในการส่งออกสนิคา้ และเพื่อลดความสญูเสยีจากขัน้ตอนในการขนยา้ย

สนิคา้ โดยพบปัญหาทีต่อ้งดาํเนินการปรบัปรุงคอื การลดการสญูเสยีใน

วงจรการผลติหรอืบรกิาร โดยมวีตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื่อออกแบบ

ระบบที่ใช้ตรวจสอบสถานะสนิค้าคงคลงั, เพื่อออกแบบตําแหน่งของ

การวางสนิคา้ในคลงัสนิคา้ และเพือ่ใหส้ามารถระบุตําแหน่งของการวาง

สนิคา้คงคลงั โดยทีข่อบเขตของการวจิยั ไดแ้ก่ การออกแบบโปรแกรม

ระบบจดัเก็บสนิค้าคงคลงัเพื่อเช็คจํานวนสนิคา้ และออกแบบแผนผงั

การจดัเกบ็สนิคา้คงคลงั, ศกึษาและออกแบบโดยสนใจแคส่นิคา้ประเภท

นมเท่านัน้ ซึ่งมจีํานวน 87 รายการ, ทําการแบ่งกลุ่มการจดัเกบ็สนิคา้

เป็น ABC,ชัน้วางของม ี2 แถว โดยแต่ละแถวจะมทีัง้หมด 4 ชัน้ แต่ละ

ชัน้ม ี14 ช่อง และในแต่ละช่องม ี2 พาเลท และการทดสอบโปรแกรมใช้

วธิกีารการจาํลองสถานการณ์ โดยการสรา้งขอ้มลูสุม่การสัง่ซือ้สนิคา้ 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

การควบคุมพสัดุคงคลงัควรพจิารณาถงึความสาํคญัของพสัดุแต่ละ

ประเภท โดยแบ่งความสําคญัมากและน้อยรองลงไป เรียกว่าระบบ 

ABC เป็นระบบที่แบ่งประเภทความสําคญัของพสัดุคงคลงัตามมูลค่า

การใช้พสัดุคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปี สินค้าที่มีมูลค่าขายสูงกว่า

ประเภทอื่น ๆ และมผีลกระทบต่อตน้ทุนพสัดุคงคลงัมากทีสุ่ด จดัอยู่ใน

สนิคา้ประเภท A ซึง่ประเภท B และ C มคีวามสาํคญัรอง  

2.1 การให้ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก (Weight score) 

 คะแนนถ่วงน้ําหนัก (Weighted score) น้ําหนักของแต่ละปัจจยัจะ

แตกต่างกนัขึน้อยูก่บัตวัแปร ซึง่สตูรการคาํนวณ คะแนนของช่องคอื 

คะแนน= (X1 + X2 + Z1 +Z2) + (X3 + X4 + Z3 +Z4) 

โดยการเปรยีบเทยีบคลงัสนิคา้โดยใชว้ธิกีาร Weight score 

�(X1 + X2 + Z1 + Z2)i + �(𝑋𝑋3 + 𝑋𝑋4 + 𝑍𝑍3 + 𝑍𝑍4)𝑗𝑗

m

j=1

n

i=1

 

ความหมายของตวัแปลคอื 

 i   คอื จาํนวนรอบของการขนสง่เขา้ (รอบที ่i = 1, 2, 3, …., n) 

 j   คอื จาํนวนรอบของการขนสง่ออก (รอบที ่j = 1, 2, 3, …., n) 

X1 คอื จาํนวนคะแนนของรถโฟลค์ลฟิท ์ทีว่ ิง่เขา้คลงัสนิคา้แบบมสีนิคา้ 

X2 คอื จาํนวนคะแนนของรถโฟลค์ลฟิท ์ทีว่ ิง่ออกคลงัแบบไมม่สีนิคา้ 

X3 คอื จาํนวนคะแนนของรถโฟลค์ลฟิท ์ทีว่ ิง่เขา้คลงัแบบไมม่สีนิคา้  

X4 คอื จาํนวนคะแนนของรถโฟลค์ลฟิท ์ทีว่ ิง่ออกคลงัแบบมสีนิคา้  

Z1 คอื จาํนวนคะแนนทีร่ถโฟลค์ลฟิท ์ทีย่กขึน้ชัน้วางแบบมสีนิคา้ 

Z2 คอื จาํนวนคะแนนทีร่ถโฟลค์ลฟิท ์ทีย่กลงชัน้วางแบบไมม่สีนิคา้ 

Z3 คอื จาํนวนคะแนนทีร่ถโฟลค์ลฟิท ์ทีย่กขึน้ชัน้วางแบบมสีนิคา้ 

Z4 คอื จาํนวนคะแนนทีร่ถโฟลค์ลฟิท ์ทีย่กลงชัน้วางแบบไมม่สีนิคา้  

การกําหนดคะแนนของการเคลื่อนที่ขึน้และลง ความสูงเป็นปัจจยั

หน่ึงทีส่่งผลต่อความสามารถในการยกของรถโฟลค์ลฟิท์ ยิง่ยกสูงมาก

ขึ้นเท่าไร เสถียรภาพในการยกของรถโฟล์คลิฟท์ยิ่งลดลงเท่านัน้ 

รวมถึงน้ําหนักที่สามารถบรรทุกได้ก็ลดลง เมื่อเปรียบเทียบชัน้วาง

สนิคา้ชัน้ 4 สามารถรบัน้ําหนักไดน้้อยกว่าชัน้ 3 ถงึ 2.5 เท่า ชัน้ 2 ถงึ 

3.3125 เท่า ชัน้ 1 ถงึ 4.375 เท่า การนําสนิคา้เขา้และออกจากชัน้ที ่2, 

3 และ 4 ต้องใชร้ถโฟล์คลฟิท์ในการยกเท่านัน้ คะแนนความปลอดภยั

ในการยกสนิค้าคอื 10 เท่า และหากมสีนิค้าในระหว่างการใช้รถโฟร์

คลฟิเคลื่อนทีข่ ึน้และลงชัน้วางสิน้คา้จะคูณดว้ยน้ําหนักเฉลีย่ของสิน้คา้

คอื 307 กิโลกรมั สูตรการคํานวณ คอื สามารถรบัน้ําหนัก X คะแนน

ความปลอดภยั X น้ําหนกัเฉลีย่ 

การกําหนดคะแนนของการเคลื่อนทีเ่ขา้และออก การเคลื่อนทีเ่ขา้

และออกจะใหค้ะแนนเป็นช่องของสนิคา้ โดยมขีองวางสนิคา้ทัง้หมด 28 

ช่อง จะให้คะเรียงจาก 1 ถึง 28 คะแนน โดยกําหนดให้ช่องที่ใกล้

ทางเขา้ออกจะมคีะแนนมากทีสุ่ด ช่องที ่1 ม ี28 คะแนน และช่องที ่28 

จะม ี1 คะแนน ลการเคลื่อนที่เข้าและออกถ้าหากมสีนิค้าจะคูณด้วย

น้ําหนักเฉลี่ยของสิง่ของ 307 กิโลกรมั สูตรการคํานวณ คอื คะแนน

ช่องงสนิคา้ X น้ําหนกัเฉลีย่ 

3. วิธีการดาํเนินงาน

1) ศกึษาวธิกีารทาํงานของบรษิทักรณีศกึษาเกีย่วกบักระบวนการ

เบกิและจดัเกบ็สนิคา้คงคลงั

2) ออกแบบแผนผงัการวางสนิคา้ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ  คอื แบบ

กําหนดช่องจัดเก็บตายตัว (Fixed location system) และ แบบสุ่ม

ตําแหน่งวางสนิคา้ (Random location system) 

3) วิเคราะห์การออกแบบ โดยเปรียบเทียบกันระหว่างวิธีการ

กําหนดช่องจดัเกบ็ตายตวั กบั วธิกีารแบบสุ่มตําแหน่งวางสนิคา้ ซึ่งใช้

วธิกีารวเิคราะหแ์บบเปรยีบเทยีบคะแนนถ่วงน้ําหนกั 

4) ออกแบบโปรแกรมการเบิก – สัง่สินค้า เพื่อใช้ตรวจสอบ

ตําแหน่งของสนิคา้ 
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5) ทดสอบโปรแกรมโดยการจําลองสถานการณื ซึง่ใชว้ธิกีาร การ

สรา้งขอ้มลูสุม่การสัง่ซือ้สนิคา้จากขอ้มลูยอดการขายรายปีของสนิคา้ 

6) สรุปผลการทาํงาน

เครือ่งมอืทีใ่ช:้ ออกแบบโปรแกรมโดยใช ้Microsoft Excel 

3.1 ศึกษาวิธีการแบง่กลุ่มการจดัเกบ็สินค้าเป็น ABC 

การแบ่งการจดัเก็บสนิคา้เป็น ABC กลุ่ม A จะมสีนิคา้คงคลงัอยู่ที่ 

70% ของรายการสนิค้าคงคลงัทัง้หมด มมีูลค่าขายอยู่ประมาณ 70% 

ของมลูค่าสนิคา้คงคลงัทัง้หมด สนิคา้คงคลงักลุ่ม B มสีนิคา้คงคลงัอยูท่ี ่

20% ของรายการสนิค้าคงคลงัทัง้หมด มมีูลค่าขายอยู่ประมาณ 20% 

ของมลูค่าสนิคา้คงคลงัทัง้หมด และสนิคา้คงคลงักลุ่ม C มสีนิคา้คงคลงั

อยู่ที่ 10% ของรายการสินค้าคงคลังทัง้หมด และมีมูลค่าขายอยู่

ประมาณ 10% ของมูลค่าสนิคา้คงคลงัทัง้หมด โดยใชสู้ตรคํานวณการ

แบ่งกลุ่มของสนิคา้ คอื  

(มลูคา่การขายประจาํปี) = จาํนวนหน่วยต่อปีทีข่าย *ราคาต่อหน่วย 

จากนัน้นํามลูคา่การขายประจาํปีมาเรยีงจากมากลงไปน้อยและนํามา

คาํนวณ%ปรมิาณการใชต่้อปีโดยใชส้ตูร 

(% ปรมิาณการใชต้่อปี) = (มลูคา่การขายประจาํปี*100) / มลูคา่การ

ขายสนิคา้รวมประจาํปี 

- ปรมิาณการใชต้่อปี 70% แรกจดัเป็นสนิคา้กลุ่ม A 

- ปรมิาณการใชต้่อปี 20% ต่อมาจดัเป็นสนิคา้กลุ่ม B 

- ปรมิาณการใชต้่อปี 10% สดุทา้ยจดัเป็นสนิคา้กลุ่ม C 

3.2 วิธีการคาํนวณ score 

 คํานวณ  คะแนนจะนําคะแนนทีไ่ดจ้ากการคํานวณมาใช้ในการจดั

วางแผนผงัแบบกําหนดช่องจดัเกบ็ตายตวัซึ่งจะคํานวณคะแนนออกว่า

ว่าตําแหน่งไหนมคี่า คะแนนมากกจ็ะวางสนิคา้ที่มเีปอรเ์ซน็ต์ยอดขาย

สูงสุดไวต้ําแหน่งนัน้และสนิคา้ชิ้นทีม่ยีอดขายรองลงมาคา่ คะแนนของ

ตําแหน่งทีว่างจะมคีะแนนน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งคะแนนทีค่ํานวณจากสตูร 

คะแนนจะไม่ได้นําไปจัดวางแผนผังแบบสุ่มตําแหน่งวางสินค้า 

เน่ืองจากแบบสุ่มตําแหน่งวางสินค้า เป็นการสุ่มวางตําแหน่งในการ

จดัเก็บสนิคา้ แสดงดงัรูปที ่1 แสดงแผนผงัตําแหน่งการวางของสนิคา้

ซึง่สตูรการคาํนวณ คะแนนคอื 

 คะแนน= (X1 + X2 + Z1 +Z2) + (X3 + X4 + Z3 +Z4) 

3.3 วิธีออกแบบผงัจดัวางสินค้า 

 วธิทีี ่1 ออกแบบแผนผงัการวางแบบกําหนดช่องจดัเกบ็ตายตวัโดย

การวางตําแหน่งสินค้า แบบกําหนดช่องจัดเก็บตายตัว จะมีชัน้วาง

สนิคา้ 2 แถว โดยจะใชพ้ืน้ทีว่าง 2 ชัน้ ซึง่มจีาํนวนช่องพาเลท 105 ช่อง 

และวธิทีี ่2 ออกแบบแผนผงัการวางแบบสุ่มตําแหน่งวางสนิคา้ โดยการ

วางตําแหน่งสนิคา้จะใชว้ธิกีารสุ่มวางสนิคา้ตามตําแหน่งต่าง ๆ โดยจะ

มชีัน้วางสนิคา้ 2 แถว โดยจะใชพ้ืน้ทีว่าง 2 ชัน้ ซึง่มจีํานวนช่องพาเลท 

105 ช่อง  

3.4 การเปรียบเทียบคลงัสินค้าแบบ แบบกาํหนดช่องจดัเกบ็

ตายตวัและแบบสุ่มตาํแหน่งวางสินค้า 

 การเปรียบเทียบคลังสินค้าโดยใช้วิธีการ คะแนนถ่วงน้ําหนัก

คํานวณค่าคะแนนของแต่ละสินค้า โดยคิดจากรอบการเบิก การสัง่

สนิคา้ ยกตวัอยา่งการเปรยีบเทยีบคะแนนการการจดัคลงัทัง้ 2 แบบ ซึง่

สตูรการคาํนวณ คะแนนถ่วงน้ําหนกัคอื 

คะแนนถ่วงน้ําหนกั = 

�(X1 + X2 + Z1 + Z2)i + �(𝑋𝑋3 + 𝑋𝑋4 + 𝑍𝑍3 + 𝑍𝑍4)𝑗𝑗

m

j=1

n

i=1

 

รปูที ่1 แผนผงัตําแหน่งการวางของสนิคา้ 

3.5 วิธีการออกแบบโปรแกรมเพ่ือใช้ตรวจสอบตาํแหน่งของสินค้า 

 ศกึษากจิกรรมภายในโรงงาน ยกตวัอย่าง เช่น กจิกรรมการเบกิ - 

สัง่สนิค้า, กิจกรรมการรบัสนิคา้, กิจกรรมการเกบ็สนิคา้ และกิจกรรม

ตรวจสอบจํานวนสนิคา้ เป็นต้น จากนัน้ทําการออกแบบโปรแกรมเพื่อ

รองรบักิจกรรมต่าง ๆ ภายในการเบิก การสัง่ และการเก็บภายใน

คลงัสนิคา้ เพือ่เพิม่ความสะดวกในการตรวจสอบในการทาํกจิกรรมทีไ่ด้

กล่าวมาขา้งตน้ 
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3.5.1 จัดทําหน้าระบบสารสนเทศ และทําปุ่ มเพื่อเชื่อมโยงการทํา

รายการอื่น ๆ จากหน้าหลกัของโปรแกรมการทํางานดงัรูปที่ 2 และ

จดัทําหน้าต่างสําหรบักรอกขอ้มูลของสนิคา้ทีใ่ชใ้นการเบกิ – สัง่สนิคา้ 

ดังรูปที่ 3 เมื่อกดบันทึกข้อมูล ข้อมูลของสินค้าจะไปปรากฏที่หน้า

แบบฟอรม์ประวตัเิบกิสนิคา้ หน้าแบบฟอรม์ประวตัสิ ัง่สนิคา้ แบบฟอรม์

ใบเบกิสนิคา้ และแบบฟอรม์ใบสัง่สนิคา้ ดงัรปูที ่4, 5, 6 และรปูที ่7 

รปูที ่2 แสดงหน้าโปรแกรมการทาํงาน 

รปูที ่3 แสดงหน้าต่างเบกิ – สัง่สนิคา้ 

3.5.2 จดัทาํแบบฟอรม์ประวตัเิบกิสนิคา้ และแบบฟอรม์ประวตัสิ ัง่สนิคา้

ดงัรปูที ่4 และ 5 

รปูที ่4 แสดงแบบฟอรม์ประวตัเิบกิสนิคา้ 

รปูที ่5 แสดงแบบฟอรม์ประวตัสิ ัง่สนิคา้ 

3.5.3 จดัทําแบบฟอร์มใบเบกิสนิคา้และแบบฟอร์มใบสัง่สนิคา้ เพื่อใช้

สาํหรบัการคน้หาและเกบ็สนิคา้ในคลงัสนิคา้ 

รปูที ่6 แสดงแบบฟอรม์ใบเบกิสนิคา้ 

รปูที ่7 แสดงแบบฟอรม์ใบสัง่สนิคา้ 

3.5.4 จดัทาํแบบฟอรม์สรุปยอดขาย (Summary)  

รปูที ่8 แสดงแบบฟอรม์สรุปยอดขาย (Summary) 

3.5.5 จดัทําแบบฟอรม์ Product inspection หรอื หน้าเชค็สนิคา้ ซึ่งจะ

นําจํานวนสนิคา้จากหน้าแบบฟอรม์ประวตัสิ ัง่สนิคา้ กบัหน้าแบบฟอรม์

ประวตัเิบกิสนิคา้ มาคาํนวณเพือ่หายอดคงเหลอืในคลงัสนิคา้ ดงัรปูที ่9 

รปูที ่9 แสดงแบบฟอรม์ Product inspection 

3.5.6 จดัทาํแบบฟอรม์แผนผงั(layout) 

รปูที ่10 แสดงแบบฟอรม์แผนผงั (layout) 
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3.6 ขัน้ตอนการจาํลองสถานการณ์ โดยการสร้างข้อมูลสุ่มการ

สัง่ซ้ือสินค้า 

- การเบกิสนิคา้ สุ่มตวัเลขการเบกิสนิคา้ทุกรายการ เป็นการเบกิ

แบบรายวนั จาํนวนทีสุ่ม่รวมกนัเท่ากบัจาํนวนทีเ่บกิของยอดขายจรงิ   

- การสัง่สินค้า กําหนดวนัที่ส ัง่สินค้า สินค้ากลุ่ม A สัง่ทุก 6 วนั 

สนิคา้กลุ่ม A สัง่ทุก 14 วนั สนิคา้กลุ่ม A สัง่ทุก 21 วนั จํานวนการสัง่

สนิคา้เท่ากบัคา่ EOQ ของแต่ละสนิคา้ 

- การตรวจสอบ ตรวจสอบจํานวนการสัง่สินค้าสามารถวางได้

เพียงพอภายในคลังสินค้า และตรวจสอบการเบิกสินค้า มีสินค้าใน

คลงัสนิคา้เพยีงพอต่อความตอ้งการในแต่ละวนั  

4. ผลการดาํเนินงาน

4.1 ผลการดาํเนินงานออกแบบแผนผงัการวางสินค้าแบบกาํหนด

ช่องจดัเกบ็ตายตวั และแบบ แบบสุ่มตาํแหน่งวางสินค้า 

จากการออกแบบพบว่ามจีํานวนช่องในการวางสนิคา้เท่ากนัทัง้ 2 

แบบ แต่มสี่วนทีแ่ตกต่างกนัคอืชัน้ทีใ่ชใ้นการวาง โดยการวางตําแหน่ง

แบบกําหนดช่องจดัเกบ็ตายตวั จะวาง 2 ชัน้ และการวางตําแหน่งแบบ

สุ่มตําแหน่งวางสนิค้า จะวาง 4 ชัน้ ดงันัน้จงึใช้การเปรยีบเทยีบด้วย

วธิกีารคะแนนถ่วงน้ําหนักเพื่อจะเปรยีบเทยีบว่าการออกแบบแผนผงั

แบบใดมปีระสทิธภิาพในใช้งานมากกว่ากนั ซึ่งจากการเปรยีบเทยีบ

ไดผ้ลดงัน้ี 

4.1.1 การเปรยีบเทยีบคลงัสนิคา้ ของแบบกําหนดช่องจดัเก็บตายตวั

และ แบบสุม่ตําแหน่งวางสนิคา้  

 การเปรยีบเทยีบคลงัสนิคา้โดยใชว้ธิกีาร คะแนนถ่วงน้ําหนกัจะได ้

คะแนนถ่วงน้ําหนกั = 

�(X1 + X2 + Z1 + Z2)i + �(𝑋𝑋3 + 𝑋𝑋4 + 𝑍𝑍3 + 𝑍𝑍4)𝑗𝑗

m

j=1

n

i=1

 

ยกตวัอยา่งสนิคา้ทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ คอื เอส26นมผงดดัแปลง600g 

คลงัสนิคา้แบบกําหนดช่องจดัเกบ็ตายตวั=∑ 25*(21,833) +n
i=1

� 330*(21,833)m

j=1
 = 7,768,367.38 คะแนน

คลงัสนิคา้แบบสุม่ตําแหน่งวางสนิคา้ = ∑ 25*(18,494) +n
i=1

� 330*(18,494)m

j=1
 = 7,331,007.38 คะแนน

โดยคํานวนคะแนน คะแนนถ่วงน้ําหนักของสนิคา้ทุกชนิดรวมกนั 

คลังสินค้าแบบกําหนดช่องจัดเก็บตายตัวจะมีคะแนนรวมเท่ากับ 

281,047,008.38 คะแนน และคลงัสนิค้าแบบสุ่มตําแหน่งวางสนิค้า มี

คะแนนรวมเท่ากบั 267,511,687.75 คะแนน 

จากผลการดําเนินงานการเปรยีบเทยีบคลงัสนิคา้แบบกําหนดช่อง

จดัเก็บตายตวัและแบบสุ่มตําแหน่งวางสนิคา้ ด้วยวธิกีารเปรยีบเทยีบ

แบบ คะแนนถ่วงน้ําหนักพบว่าผลของคะแนนของการออกแบบ

คลงัสินค้าแบบกําหนดช่องจดัเก็บตายตัวมีคะแนน 281,047,008.38 

คะแนน และการออกแบบคลังสินค้าแบบสุ่มตําแหน่งวางสินค้า มี

คะแนน 267,511,686.75 คะแนน เมื่อทําการเปรียบเทียบแล้วการ

ออกแบบคลงัสนิค้าแบบกําหนดช่องจดัเก็บตายตวัมคีะแนนมากกว่า 

คดิเปอรเ์ซน็ตค์วามแตกต่างเป็น 5.06 % นัน้กส็ามารถสรุปผลไดว้า่การ

จดัคลงัแบบกําหนดช่องจัดเก็บตายตัวมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

มากกวา่แบบสุม่ตําแหน่งวางสนิคา้ 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนถ่วงน้ําหนักและการเปรยีบเทียบคลงัสินค้า 

ของ แบบกําหนดช่องจดัเกบ็ตายตวัและ แบบสุม่ตําแหน่งวางสนิคา้ 

วธิกีารจดัวาง

ตําแหน่ง 
คะแนน 

% ความแตกต่างระหว่างแบบ

กําหนดช่องจดัเกบ็ตายตวั 

และแบบสุม่ตาํแหน่งวางสนิคา้ 

แบบกําหนดช่อง

จดัเกบ็ตายตวั 
281,047,008.38 

5.06 % 
แบบสุม่ตาํแหน่ง

วางสนิคา้ 
267,511,686.75 

4.1.2 เปอรเ์ซน็ตก์ารใชป้ระโยชน์ของช่องเกบ็สนิคา้ (%utilization) การ

ใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ทัง้หมด 

ตารางที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบเปอรเ์ซน็ตก์ารใชป้ระโยชน์ของช่อง

เกบ็สนิคา้ 

Group A Group B Group C 

จาํนวนช่องวางสนิคา้ 69 24 12 

ใชป้ระโยชน์ 64 23 12 

utilization 92.75362 95.83333 100 

จากผลการดําเนินงานพบว่าการจดัคลงัแบบกําหนดช่องจดัเก็บ

ตายตวั มปีระสทิธภิาพในการใชง้านมากกวา่แบบสุ่มตําแหน่งวางสนิคา้ 

จงึสรุปผลเปอรเ์ซน็ต์การใชป้ระโยชน์ของช่องเกบ็สนิคา้สนิคา้ในการจดั

คลงัแบบกําหนดช่องจดัเกบ็ตายตวั กลุ่ม A มช่ีองเกบ็สนิคา้ทัง้หมด 69 

ช่องพาเลท โดยมชี่องเกบ็สนิคา้สาํรองจาํนวน12 ช่องพาเลท สว่นช่องที่

เหลอืเป็นช่องทีใ่ชเ้กบ็สนิคา้ปกต ิสนิคา้กลุ่ม B มช่ีองเกบ็สนิคา้ทัง้หมด 

24 ช่องพาเลท ช่องเก็บสนิคา้สํารองม ี4 ช่องพาเลท ส่วนช่องที่เหลอื

เป็นช่องทีใ่ชเ้กบ็สนิคา้ปกต ิและสนิคา้กลุ่ม C มช่ีองเกบ็สนิคา้ทัง้หมด 

12 ช่องพาเลท ช่องเกบ็สนิคา้สาํรอง 2 ช่องพาเลท สว่นช่องทีเ่หลอืเป็น

ช่องที่ใช้เก็บสินค้าปกติ จากการจําลองสถานการณ์ โดยสร้างข้อมูล

ความต้องการแบบสุ่ม กลุ่ม A จะพบว่าช่องพาเลทไปทัง้หมด 64 ช่อง

พาเลท จึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การใช้ประโยชน์ของช่องเก็บสินค้าคือ 

92.75 % กลุ่ม B จะพบว่าใชช้่องพาเลทไปทัง้หมด 23 ช่องพาเลท จงึ

คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตก์ารใชป้ระโยชน์ของช่องเกบ็สนิคา้คอื 95.83 % กลุ่ม 
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C จะพบว่าช่องพาเลทไปทัง้หมด 12 ช่องพาเลท จงึคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์

การใชป้ระโยชน์ของช่องเกบ็สนิคา้คอื 100 % 

4.2 ผลการดาํเนินงานการออกแบบโปรแกรมการเบิก – สัง่สินค้า

คงคลงั 

จากการออกแบบโปรแกรมการทํางานการเบกิ – สัง่สนิคา้คงคลงั

ได้ทําการทดสอบระบบโดยใช้ผู้ทําการทดสอบระบบ 10 คน และมี

ขอ้มูลที่ใช้ทําการทดสอบ 5 ชุด โดย 1 ชุดจะมผีูท้ําการทดสอบ 2 คน 

ซึ่งจะมคีู่มอืการใช้งานโปรแกรมสําหรบัผูท้ดสอบโปรแกรมเพื่อใหง้่าย

ต่อการใช้งาน โดยประเมินโปรแกรมการทํางานจากผู้ทดสอบด้วย 

หวัข้อตวัไปน้ี (1) สามารถเบิกสนิค้า และสัง่สนิค้าไปเก็บได้ตรงตาม

ตําแหน่งทีต่ัง้ไวไ้ด,้ (2) ปัญหาทีพ่บในโปรแกรมมหีรอืไม่, (3) สามารถ

เลอืกทํารายการอื่น ๆ ที่หน้าเมนู Home แล้วปรากฏหน้าที่เลอืกไดใ้ช่

หรอืไม,่ (4) เมือ่เลอืกรหสัสนิคา้และตําแหน่ง จากนัน้ทาํการกด Search 

ขอ้มูลที่ปรากฎที่ช่องชื่อสนิคา้ ยี่ห้อสนิค้า และจํานวนคงเหลอื ขอ้มูล

ปรากฏหรือไม่, (5) คู่มือการใช้โปรแกรม สามารถทําให้การใช้งาน

โปรแกรมง่ายขึน้หรอืไม่, (6) เมื่อกดเลอืกเบกิสนิคา้หรอืสัง่สนิคา้ ทีปุ่่ ม

เบิก - สัง่สนิค้าที่หน้า Home ข้อมูลที่กดบนัทึกไปที่หน้าใบเบิก.หรือ

ใบสัง่หรอืไม ่

ผลการประเมนิจากหวัข้อที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าโปรแกรมการ

ทํางานมปีระสทิธภิาพการใชง้านในหวัขอ้ที ่1 สามารถเบกิสนิคา้ และ

สัง่สนิค้าไปเก็บได้ตรงตามตําแหน่งที่ตัง้ไว้ได้ จากการประเมนิของผู้

ทดลองใชง้านพบว่าสามารถเบกิสนิคา้ และสัง่สนิคา้ไปเกบ็ไดต้รงตาม

ตําแหน่งที่ตัง้ไว้ได้ คือ 100% หวัข้อที่ 2 ปัญหาที่พบในโปรแกรมมี

หรอืไม่ จากการประเมนิของผูท้ดลองใชง้านพบว่าไม่พบพบปัญหาทีใ่น

โปรแกรม คือ 85.71%  และพบปัญหาที่ในโปรแกรม คือ 14.29% 

เน่ืองจากผูท้ดลองโปรแกรมพบว่าเมื่อกดเบกิสนิคา้ แต่ในคลงัสนิคา้ไม่

มสีนิค้า ก็สามารถกดบนัทึกรายการได้  หวัข้อที่ 3 สามารถเลือกทํา

รายการอื่น ๆ ที่หน้าเมนู Home แล้วปรากฏหน้าที่เลอืกได้ใช่หรอืไม่ 

จากการประเมนิของผูท้ดลองใชง้านพบว่าสามารถเลอืกทํารายการอื่น 

ๆ ที่หน้าเมนู Home แล้วปรากฏหน้าที่เลือกได้คอื 100% หวัข้อที่ 4 

เมื่อเลือกรหัสสินค้าและตําแหน่ง จากนัน้ทําการกดค้นหาข้อมูลที่

ปรากฎที่ช่องชื่อสนิค้า ยี่ห้อสนิคา้ และจํานวนคงเหลอื ขอ้มูลปรากฏ

หรือไม่ จากการประเมินของผู้ทดลองใช้งานพบว่าสามารถเลือก

รหสัสนิคา้และตําแหน่ง จากนัน้ทาํการกดคน้หาขอ้มลูทีป่รากฎทีช่่องชื่อ

สนิคา้ ยีห่อ้สนิคา้ และจํานวนคงเหลอืขอ้มลูปรากฏไดค้อื 100% หวัขอ้

ที่ 5 คู่มอืการใช้โปรแกรม สามารถทําให้การใช้งานโปรแกรมง่ายขึ้น

หรอืไม่ จากการประเมนิของผูท้ดลองใชง้านพบวา่คู่มอืการใชโ้ปรแกรม 

สามารถทําใหก้ารใชง้านโปรแกรมง่ายขึน้คอื 100% หวัขอ้ที ่6 เมื่อกด

เลอืกเบกิสนิคา้หรอืสัง่สนิคา้ ทีปุ่่ มเบกิ - สัง่สนิคา้ทีห่น้า Home ขอ้มลูที่

กดบันทึกไปที่หน้าใบเบิกหรือใบสัง่ หรือไม่จากการประเมินของผู้

ทดลองใชง้านพบว่าเมื่อกดเลอืกเบกิสนิคา้หรอืสัง่สนิคา้ ทีปุ่่ มเบกิ - สัง่

สนิค้าที่หน้า Home ขอ้มูลที่กดบนัทกึไปที่หน้าใบเบกิหรอืใบสัง่ได้คอื 

100% ตามรปูที ่11 

รปูที ่11 แสดงการประเมนิประสทิธภิาพการทาํงานของโปรแกรม 

จากการประเมนิได้ผลสรุปออกมาได้ว่าเปอร์เซ็นต์ประสทิธภิาพ

ของโปรแกรมรวมทุกหวัขอ้ทีผู่ท้ดลองประเมนิการทํางานของโปรแกรม

ไม่เกิดปัญหาในระหว่างใช้งานคอื 97.62% และผู้ทดลองประเมนิการ

ทาํงานของโปรแกรมเกดิปัญหาในระหวา่งใชง้านคอื 2.38% 

รปูที ่12 เปอรเ์ซน็ตป์ระสทิธภิาพของการใชโ้ปรแกรมรวมทุก

หวัขอ้การประเมนิ 

4.3 การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทุน 

วธิปีรบัปรุง จะมคีา่ใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 

1) คา่ใชจ่้ายในการเขยีนโปรแกรม

- ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์สําหรบัเขยีนโปรแกรม 67 ชัว่โมงทํางาน 

คดิชัว่โมงละ 200 บาท รวมเป็นคา่ใชจ่้าย 13,400 บาท  

- คา่ใชจ่้ายอื่น ๆ ในการตดิตัง้โปรแกรมอกี 10,000 บาท 

- รวมเป็น 23,400 บาท 

2) ค่ า โปรแกรมของ Office Home and Business 2019 อยู่ที่  

10,999 บาท 

3) รวมทัง้หมดเป็นเงนิ 23,400+10,999 = 34,399 บาท

วธิปีรบัปรุง สามารถลดลดพนักงานทีท่ํางานเกี่ยวกบักระบวนเบกิ

สนิคา้ได้ 1 คน และกระบวนการสัง่สนิคา้ได้ 1 คน คดิเป็นค่าใช้จ่ายที่

ลดลงคอื 18,336 บาท/เดอืน  

ดงันัน้การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนของการใช้ระบบจดัเก็บสนิคา้คงคลงั 

ใช้เวลาในการคนืทุนเป็น 34,399 บาท / 18,336 บาท/เดือน = 1.876 

เดอืน หรอื 56 วนั ทัง้น้ีไม่พจิารณาค่าบํารุงรกัษาโปรแกรมและอุปกรณ์

คอมพวิเตอร ์

5.สรปุผลการดาํเนินงานและข้อเสนอแนะ 

จากการออกแบบคลงัสินค้าโดยใช้วิธีการจดัเรยีงแบบ ABC มา

ประยุกต์ใช้ เราได้ทําการออกแบบคลงัสนิค้าแบบกําหนดช่องจดัเก็บ

100.00

85.71

100.00 100.00 100.00 100.00

14.29

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

หวัขอ้ที่ 1 หวัขอ้ที่ 2 หวัขอ้ที่ 3 หวัขอ้ที่ 4 หวัขอ้ที่ 5 หวัขอ้ที่ 6

การประเมนิประสทิธภิาพการใชง้านของโปรแกรม

ใช่

ไมใ่ช่

97.62

2.38
0.00

50.00
100.00

ไมมีปญหา มีปญหา

เปอรเซ็นตประสิทธิภาพของโปรแกรม

447

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



ตายตัว และแบบสุ่มตําแหน่งวางสินค้าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนด้วย 

คะแนนถ่วงน้ําหนักนัน้พบว่าการออกแบบคลงัของแบบกําหนดช่อง

จดัเกบ็ตายตวั มปีระสทิธภิาพมากกว่า เน่ืองจากการวางตําแหน่งของ

สนิค้าที่รอบการขนย้ายสูงไว้ช่องเก็บสนิค้าที่ใกล้ทางเขา้ออก แต่การ

ออกแบบคลงัของแบบสุ่มตําแหน่งวางสนิคา้มกีารวางตําแหน่งแบบสุ่ม

ช่องเกบ็สนิคา้ ทําใหส้นิคา้บางผลติภณัฑท์ีม่รีอบการขนยา้ยสงูอยู่ไกล

ทางเข้าออก จากการจําลองสถานการ์ โดยการ สร้างข้อมูลแบบสุ่ม 

พบว่าอตัราการใชป้ระโยชน์ของพื้นทีค่ลงัสนิคา้ กลุ่ม C มคี่ามากที่สุด 

และ กลุ่ม B และ A น้อยลงตามลําดบั เน่ืองจาก กลุ่ม A และกลุ่ม B มี

ช่องสาํรองมาก ทําใหบ้างครัง้มชี่องเกบ็สนิคา้ทีเ่หลอืวา่ง ส่วนกลุ่ม C มี

ช่องสาํรองน้อยทาํใหม้กีารใชช้่องเกบ็สนิคา้ทีเ่ตม็ทุกช่อง 

 จากการออกแบบการทํางานการใช้โปรแกรมเบิก – สัง่สินค้า 

สามารถสรุปไดว้่าโดยรวมแลว้โปรแกรมเบกิ – สัง่สนิคา้ทีผู่จ้ดัทําไดท้ํา

การออกแบบพบว่าโปรแกรมสามารถใช้งานได้จรงิ แต่อย่างไรก็ตาม

การตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมใช้การทดลองให้ผู้ทดลองใช้

โปรแกรม 10 คน 5 ชุด ชุดละ 2 คน เป็นจํานวนกลุ่มตวัอย่างน้อยผลที่

ไดย้งัขาดความน่าเชื่อถอืทางสถติ ิควรมกีารทดสอบจํานวนตวัอย่างที่

เหมาะ แสดงการวดัผลความน่าเชื่อถอืทางสถติเิพิม่เตมิ 

 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการปรบัปรุงโปรแกรม เน่ืองจากโปรแกรม

น้ีไม่ได้นําจํานวนสนิคา้คงเหลอืมาพจิารณา ในการปรบัปรุงเพื่อใหผ้ล

ตรวจนับจํานวนสนิคา้เป็นไปอย่างถูกตอ้งแม่นยาํควรเพิม่ฟังกช์ัน่ตรวจ

นับจํานวนสนิคา้จรงิตามรอบการตรวจนับสนิคา้แสดงผลเปรยีบเทยีบ

จํานวนสนิค้าที่อยู่ในโปรแกรมและที่ตรวจนับสนิค้าได้จรงิ เพื่อใช้วดั

ประสทิธภิาพของระบบต่อไป 
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การพฒันาแอปพลิเคชนัในมือถือ เพื่อเพ่ิมความรวดเรว็ในการน าระบบการผลิต 
แบบลีนไปใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพ 

Mobile application development in order to speed up the implementation of lean manufacturing 
system to increase productivity
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อท าการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีนให้สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 2) เพื่อเพิ่มความ

สะดวกสบายในการท างาน 3) เพิม่ความรวดเรว็ในการน าระบบการผลติแบบลนีไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยท าการศกึษาและออกแบบวธิกีารให้
บุคคลทัว่ไปสามารถท าความเขา้ใจในระบบการผลติแบบลนีไดอ้ย่างง่าย พรอ้มทัง้สามารถน าไปปฏบิตัหิรอืประยุกต์ใชใ้หเ้ขา้กบับรบิทขององค์กรได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ผลจากการวจิยัในครัง้นี้ คอื วธิกีารส าหรบัการน าระบบการผลติแบบลนีไปใชใ้นการเพิม่ผลติภาพทีส่ามารถปฏบิตัติามได้อย่าง
ง่าย โดยอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชนัในมอืถอืที่จะอธิบายถงึหลกัการ วธิีการลงมอืปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการปรบัปรุงวธิีการท างานตาม
หลกัการของระบบการผลติแบบลนี 
ค าส าคญั: ระบบการผลติแบบลนี การประยุกต์ใช ้แอปพลเิคชนั  

Abstract 
Objective of this research is 1) to develop a lean manufacturing system that can be easily understood, 2) to increase the 

convenience of work, 3) speed up the application of lean manufacturing system in organization by studying and designing methods for 
the general public to easily understand the lean manufacturing system. And able to be implemented or applied to the organization's context 
effectively. The results of this research are a method for applying lean manufacturing system to increase productivity that can be easily 
followed. It is in the form of a mobile application that describes the principles Action methods, validation and improvement of the principles 
of lean production systems. 
Keywords:  Lean manufacturing system, Implementation, Application  
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1. บทน า
ในปัจจุบันระบบการผลิตแบบลีนได้มีการน ามาประยุกต์ใช้อย่าง

แพร่หลายในอุตสาหกรรมหรอืงานบริการต่าง ๆ  โดยระบบการผลิต
แบบลีนนี้เริม่ต้นมาจาก อิจิ โทโยดะ (Eiji Toyoda) และไทอิจิ โอโนะ 
(Taiichi Ohno) ผู้บรหิารของบรษิทัโตโยต้า ได้พยายามน าเอาแนวคดิ
ของฟอร์ดไปปรบัปรุงระบบการผลิตของบริษัท โตโยต้าที่ญี่ปุ่ น  โดย
เริม่ต้นจากการคน้หาและแก้ปัญหาที่เกดิขึน้ในระดบัปฏบิตักิาร การน า
ข้อเสนอแนะการปรบัปรุงงานที่ได้จากพนักงานมาทดลองปฏิบตัิ และ
ประยุกต์แนวคดิของระบบซูเปอรม์ารเ์กต็หรอืระบบดงึมาสรา้งระบบการ
ผลิตที่ เรียกว่า “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (Toyota Production 
System) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
(Just in Time Production System : JIT) ซึ่งมหีลกัการส าคญัคอื “การ
ผลิตเฉพาะสนิค้าหรอืชิ้นส่วนที่จ าเป็น ตามปรมิาณที่มคีวามต้องการ 
และภายในเวลาที่มีความต้องการ” โดยมุ่งเน้นก าจัดความสูญเสีย 
(Waste/Muda) ทัง้ 7 ประการ ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 เจมส ์วอแมค็ และ 
แดเนียล โจนส์ ได้ร่วมกนัแต่งหนังสอืเล่มหนึ่งชื่อว่า The Machine that 
Changed the World ซึ่งเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความส าเร็จระหว่าง
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่ น ยุโรป และอเมริกา เพื่อ
อธบิายว่าบรษิทัสามารถเพิม่ขดีความสามารถในการจดัการกระบวนการ
ได้อย่างไร และเริม่ใช้ค าว่า “ระบบการผลติแบบลนี” เป็นต้นมา (เกยีรติ
ขจร, 2552) 
 การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพตามหลกั 
5 ประการของระบบการผลิตแบบลีน คือ 1) การระบุคุณค่า (Define 
Value) การระบุคุณค่าที่องค์กรต้องการที่จะสรา้งใหก้บัลูกค้า หรอืการ
ระบุปัญหาที่องค์กรตอ้งการจะแก้ไข  2) การสรา้งกระแสคุณค่า (Value 
Stream) การเขียนขัน้ตอนการท างานเพื่อดูกระแสคุณค่าจะท าให้
ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของการท างานทัง้หมดได้   3) การ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (Create Flow) การดูแลและควบคุมใหร้ะบบ
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง  4) การใช้ระบบดงึ (Pull) การน าความ
ตอ้งการของลูกคา้มาเป็นเป้าหมายหลกัในการท างาน  5) ความสมบูรณ์
แบบ (Perfection) การพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อเขา้สู่ความสมบูรณ์แบบ 
(Tiger, 2020) 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันงานอุตสาหกรรมต้องการที่จะตอบสนอง
ความต้องการของลูกคา้อย่างทนัท่วงท ีพรอ้มทัง้ต้องการลดต้นทุนการ
ผลิตเพื่อที่จะแข่งขนักบัคู่แข่งอื่น ๆ ในตลาดได้ และเมื่อพูดถึงความ
รวดเร็วในการผลิตเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า หรืองาน
อุตสาหกรรมทีต่้องการปรบัปรุงกระบวนการผลติหรอืการบรกิารใหเ้ป็น
แบบระบบการผลิตแบบลีนนั ้น จะต้องใช้บุคลากรหรือผู้ที่มีความ
เชีย่วชาญดา้นระบบการผลติแบบลนีเขา้มาช่วยในการท าโครงการนี้ ซึง่
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนานพอสมควรก่อนที่จะสามารถเริม่
ด าเนินโครงการนัน้ได ้
 ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้ตอ้งการทีจ่ะพฒันาระบบการผลติ
แบบลีนให้ผู้ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิต สามารถน าไป
ประยุกต์ใชห้รอืปฏบิตัติามได ้โดยผูว้จิยัไดป้ฏบิตัติามหลกัการที ่5 ของ

ระบบการผลิตแบบลีน คือ ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) หรือการ
พฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ความสมบูรณ์แบบ โดยท าการปรบัปรุง
หลกัการของระบบการผลติแบบลนีจากเดมิเป็นเพยีงหลกัการที่ต้องท า
ความเขา้ใจแลว้จงึน าไปประยุกต์ใชใ้หเ้ขา้กบับรบิทของแต่ละองคก์ร ให้
เป็นขัน้ตอนและวธิกีารท าระบบการผลติแบบลนีอย่างง่าย ที่สามารถท า
ความเข้าใจและด าเนินการได้เองโดยไม่ต้อ งใช้บุคลากรหรือผู้ที่
เชี่ยวชาญมาเป็นผูใ้หค้ าปรกึษา โดยผูว้ ิจยัได้พฒันาระบบการผลติแบบ
ลนีใหอ้ยู่ในรปูของแอปพลเิคชนั ทีส่ามารถอ่านหาความรู ้และค าแนะน า
ต่าง ๆ พรอ้มทัง้สามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนต่าง ๆ ได้ ซึ่งแอปพลเิคชนั
นี้จะบงัเกดิผลดตี่อระบบอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกจิไทย 

2. วตัถปุระสงค์
การศึกษาครัง้นี้ผู้ว ิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันในมือถือ โดยมี

วตัถุประสงค ์3 ประการ ดงันี้ 
1. เพื่อท าการพฒันาระบบการผลิตแบบลีนให้สามารถท าความ

เขา้ใจไดง้่าย 
2. เพื่อเพิม่ความสะดวกสบายในการท างาน
3.เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการน าระบบการผลิตแบบลีนไป

ประยุกต์ใชใ้นองคก์ร 

3. วิธีการศึกษา
การศึกษาวจิยัในครัง้นี้เป็นการศึกษาวจิยัเพื่อการพฒันาปรบัปรุง

แนวคดิหรอืหลกัการของระบบการผลิตแบบลีนที่เป็นหลกัการให้เป็น
ขัน้ตอนการปฏิบตัิ โดยอยู่ในรูปของแอปพลิเคชนัม ี3 ขัน้ตอนในการ
ศกึษาวจิยั ดงันี้ 

3.1 การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัระบบการผลิต
แบบลีน 
 การศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบการผลติแบบลนี โดยท าการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีนที่ได้จากการอ่าน
บทความ หนังสือ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
องคก์รดว้ยระบบการผลติแบบลนี หรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 จากบทสัมภาษณ์ ทองพูน  ทองดี, ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทที่ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์, 15 สงิหาคม 2563. กล่าวว่า ระบบการผลติแบบลีน
นัน้ไม่ไดม้หีลกัการ หรอืเครื่องมอืมากมายนัก ท าไดง้่ายแต่ตอ้งท าความ
เขา้ใจและรูจ้กักบัระบบการผลติแบบลนีใหถ้่องแท้ โดยก่อนที่จะท าลีน
นั ้นต้องเข้าใจหลักการของลีน การลงมือท า Workshop ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกบัการปรบัปรุงด้วยลีน เพื่อที่จะท าให้การพฒันา หรอืปรบัปรุง
กระบวนการการท างานด้วยลนีนัน้มปีระสทิธภิาพ โดยหวัใจส าคญัของ
ลีนนัน้ก็คอื การลดความสูญเปล่าในกระบวนการการท างานที่เกิดขึ้น 
ดว้ยหลกัการของลนี ซึง่หลกัการของลนีนัน้ไม่ได้มมีากมาย ยกตวัอย่าง
เช่น VSM, PULL System หรอื Lean Flow หลกัการเหล่านี้คอืหลกัการ
เบื้องต้น ต้องท าความเขา้ใจก่อน หลงัจากนัน้เมื่อเขา้ใจหลกัการของลนี
แล้วต้องลงมือท า  Workshop ซึ่ งการท า  Workshop ของลีนนั ้นมี
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เครื่องมอือยู่หลากหลายมาก แต่ตามที่ได้ท างานเกีย่วกบัลนีมามากกว่า 
20 ปี สามารถสรุปเครื่องมอืทีเ่ป็นหวัใจส าคญัของลนีได ้8 เครื่องมอื คอื 
VSM ( Value Stream Mapping) , PULL System, LLB ( Lean line 
Balancing) , SMED (Single Minute exchange of Dies) , TPM (Total 
Productive Maintenance) , LSS ( Lean six sigma) , 5S 
Implementation และ Industrial 4.0 เครื่องมือทัง้ 8 อย่างนี้ เพียงพอ
แล้วส าหรบัการท า Workshop ของลนี เนื่องด้วยเครื่องมอืย่อยอื่นนัน้ก็
จะอยู่ในเครื่องมอืเหล่านี้อยู่แลว้ จงึไม่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งน ามาเยอะจะท าให้
เขา้ใจได้ยาก และการท าลนีนัน้ต้องเขา้ใจกฎไลน์ผลติ 7 ประการว่าคอื
อะไร มอีะไรบ้าง เพื่อที่จะท าลนีใหม้ปีระสทิธภิาพมากที่สุด ต้องพฒันา
อยู่เสมอ และพฒันาอย่างต่อเนื่องดว้ยตามหลกัการของขัน้ตอนที ่5 ของ
ลนี คอื Perfection กล่าวคอื การพฒันาและปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอเพื่อ
เขา้สู่ความสมบูรณ์แบบ ดงันัน้ที่กล่าวมาขา้งตน้ จะเหน็ได้ว่าการท าลนี
นัน้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด สามารถท าได้ง่าย แต่ต้องท าความเข้าใจ
หลกัการของลนีก่อน 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล และสรปุเน้ือหาท่ีเป็นส่วนส าคญัของระบบ
การผลิตแบบลีน 
 เมื่อท าการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบการผลติแบบลนีเรยีบร้อย
แลว้ ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูจะเป็นการวเิคราะห์และสรุปขอ้มลูที่เป็น
ส่วนส าคญัของการท าระบบการผลติแบบลนี โดยจากเดมินัน้ระบบการ
ผลติแบบลนีทีเ่ราคุน้เคยจะมีเพยีงหลกั 5 ประการ และไม่ได้ระบุวธิกีาร
ท าแบบละเอียด หรอืเครื่องมอืที่ช่วยในการปรบัปรุงกระบวนการผลติ 
ดงันัน้ หลงัจากการรวบรวมข้อมูลและสมัภาษณ์ผู้มปีระสบการณ์ด้าน
การพฒันาองค์กรด้วยระบบการผลิตแบบลีน จะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะ
ด าเนินการปรบัปรุงกระบวนการผลิตนัน้เบื้องต้นต้องท าความเข้าใจ
หลกัการของระบบการผลติแบบลนีก่อน เมื่อท าความเขา้ใจหลกัการแล้ว
ต้องด าเนินการตามหลักการ หรือลงมือปฏิบัติตามหลักการด้วย
เครื่องมอืต่าง ๆ ของระบบการผลติแบบลนี โดยการลงมอืปฏบิตันิี้ต้อง
เขา้ใจกระบวนการผลติของผลติภณัฑน์ัน้อย่างละเอยีดก่อน เพื่อที่จะท า
ใหท้ราบถงึปัญหาหรอืวธิกีารทีจ่ะปรบัปรุงกระบวนการนัน้ ซึง่การลงมอื
ปฏบิตันิี้เป็นขัน้ตอนส าคญัในการปรบัปรุงกระบวนการผลติ เพราะตอ้ง
ใช้การระดมสมอง การประชุม การให้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงจะ
ประสบผลส าเรจ็ในการด าเนินการ เมื่อท าการลงมอืปฏบิตัติามขัน้ตอน
แล้วหลงัจากนัน้จะต้องด าเนินการปฏิบตัิตามกฎไลน์ผลิต 7 ประการ
หรอืตรวจสอบว่าสายการผลติหรอืการปรบัปรุงกระบวนการทีผ่่านมานัน้
เป็นไปตามกฎไลน์ผลิตหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามกฎจะต้องท าการ
ปรบัปรุงกระบวนการใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามกฎไลน์ผลิต และสุดท้าย
เมื่อปรับปรุงสายการผลิตเรียบร้อยแล้วจะต้องท าการพัฒนาและ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติอย่างต่อเนื่องตามหลักการที่ 5 ของระบบการ
ผลติแบบลนี คอื Perfection (ความสมบูรณ์แบบ) 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการสมัภาษณ์ 
สามารถสรุปขัน้ตอนของการท าระบบการผลติแบบลนีไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอน 
คอื 1) การท าความเขา้ใจแนวคดิหรอืหลกัการของระบบการผลติแบบ

ลีน  2) การลงมือปฏิบัติตามหลักการด้วยเครื่องมือต่าง ๆ  3) การ
ตรวจสอบการปรงัปรุง  4) การพฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง จะเหน็
ว่าขัน้ตอนการท าลีนนัน้มเีพยีง 4 ขัน้ตอนหลกั ๆ ซึ่งคล้ายกบัวธิีการ
ท างานดว้ย Kaizen หรอืทีเ่รารูจ้กัในชื่อระบบการท างานดว้ย P-D-C-A  
 ถ้าเปรยีบเทียบวธิีการท าระบบการผลิตแบบลีนกบัวธิีการท างาน
ดว้ย Kaizen จะมคีวามคลา้ยคลงึกนัในลกัษณะของการท างานอย่างเป็น
ระบบ โดยผูว้จิยัได้พบว่าถ้าน าวธิกีารท าระบบการผลติแบบลนีมาเป็น
ขัน้ตอนการท า และอยู่ในรูปของ P-D-C-A จะท าให้ผู้ที่สนใจการ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติเป็นระบบการผลติแบบลนีเขา้ใจง่ายขึน้ พรอ้ม
ทัง้สามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนได้ 
 ดงันัน้ งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อต้องการใหเ้กดิความรวดเรว็ใน
การน าระบบการผลิตแบบลีนไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ผู้ว ิจัยจึงสรุป
ขอ้มูลที่ไดม้าเป็นแนวคดิใหม่ในการท าระบบการผลติแบบลนีที่สามารถ
ท าใหผู้ท้ี่มคีวามสนใจในการใช้ระบบการผลติแบบลนีเข้าใจและปฏิบตัิ
ตามได้ง่ายขึ้น โดยแนวคิดใหม่นี้ เป็นแนวคิดแบบ Lean PDCA ซึ่ง
สามารถท าใหเ้ขา้ใจการท าระบบการผลติแบบลนีอย่างเป็นขัน้ตอนและ
การท าระบการผลติแบบลนีอย่างเป็นระบบ 

3.3 การออกแบบ และสร้างแอปพลิเคชนัของระบบการผลิตแบบ
ลีน 

3.3.1 การนิยามความหมายของแนวคิด Lean PDCA 
 หลงัจากวเิคราะห์และสรุปเนื้อหาและได้แนวคดิการท าระบบการ
ผลติแบบลนีใหม่แลว้ ต้องท าการระบุขัน้ตอนการท าลนีตามแนวคดิใหม่
คอื Lean PDCA โดยผูว้จิยัไดน้ิยามความหมายของ PDCA ตามแนวคดิ
ใหม่ ดงันี้ 

1. P คอื Principles หมายถึง หลกัการ ตามที่ผู้วจิยัได้สรุปข้อมูล
จากการศกึษาและสมัภาษณ์นัน้ ก่อนที่จะท าระบบการผลติแบบลนีควร
ที่จะท าความเขา้ใจหลกัการของลนีก่อน ผูว้จิยัจงึนิยามความหมายของ 
P คอื Principles หรอื หลกัการ 

2. D คือ Done Workshop หมายถึง การลงมือปฏิบัติ เมื่อเข้าใจ
หลกัการแล้ว ต่อมาจะเป็นขัน้ตอนการลงมอืปฏบิตัติามหลกัการ ผูว้จิยั
จงึนิยามความหมายของ D คอื Done Workshop หรอื การลงมอืปฏบิตั ิ

3. C คอื Cellular Line หมายถงึ กฎไลน์ผลติ เมื่อลงมอืปฏบิตัติาม
หลกัการด้วยเครื่องมอืต่าง ๆ แล้วต่อมาจะเป็นขัน้ตอนการตรวจสอบ
หรอืท าตามกฎไลน์ผลิต 7 ประการ ผู้วจิยัจึงนิยามความหมายของ C 
คอื Cellular Line หรอื กฎไลน์ผลติ 

4. A คือ  Act Lean Implementation Step by Step หมายถึ ง
ด าเนินการแบบลีนทีละขัน้ตอน เมื่อตรวจสอบหรอืปฏิบตัิตามกฎไลน์
ผลิต 7 ประการแล้ว ข้นตอนสุดท้ายคือการด าเนินการแบบลีนทีละ
ขัน้ตอน และพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิความสมบูรณ์แบบ 
(Perfection)  ผู้ ว ิ จัย จึ ง นิ ย ามคว ามหมายขอ ง  A คือ  Act Lean 
Implementation Step by Step หรือ ด าเนินการแบบลีนทีละขัน้ตอน
 เมื่อนิยามความหมายของแนวคิดใหม่แล้วเสร็จ ผู้ว ิจัยได้ศึกษา
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พบว่าหลกัการเดิมของลีนมเีพยีง 5 ประการ ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความ 
สมบูรณ์แบบ (Perfection) ในการปรบัปรุงกระบวนการผลติ ผูว้จิยัจงึได้
เพิม่หลกัการของแนวคดิ Lean PDCA โดยแบ่งความสมบูรณ์แบบเป็น
อกี 3 หลกัการ ดงันี้ 1) Flexible Manufacturing คอื ใหม้คีวามยดืหยุ่น
ในการผลิต 2) Digital Transformation คอื การน าเทคโนโลยดีจิิทลัมา
ใช้งาน โดยผู้วจิยัเห็นว่าการท าให้สายการผลิตเกิดความยดืหยุ่นและ
การใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลัจะเป็นการลดความสญูเปล่าจากการผลติได้ 
และ 3) Continuous Improvement คือ ท าการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
หลกัการสุดท้ายนี้เพื่อท าให้เกดิความสมบูรณ์แบบมากที่สุด จะเหน็ว่า 
ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ตามหลกัการเดิมสามารถแตกแขนง
เป็นหลกัการไดอ้กีถงึ 3 หลกัการ 
 ส าหรบัการลงมอืปฏิบตัิ หรอื Done Workshop ตามหลกัการของ
ลนีนัน้มเีครื่องมอืมากมายในการปรบัปรุงกระบวนการผลติใหเ้ป็นแบบ
ลนี เมื่อผูว้จิยัได้สมัภาษณ์ผูท้ี่มปีระสบการณ์ดา้นการพฒันาองคก์รดว้ย
ระบบการผลติแบบลนีแล้ว สรุปได้ว่า เครื่องมอืที่ใช้ในการปรบัปรุงและ
พัฒนากระบวนการผลิตนั ้นมีเพียง 8 เครื่องมือที่สามา รถน ามา
ประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ว ิจัยได้ท าการ
เรียงล าดับเครื่องมือส าหรับการลงมือปฏิบัติ ไว้ดังต่อไปนี้  1) 5S 
Implementation คอื ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 5ส  2) VSM (Value 
Stream Mapping) คอื ขัน้ตอนการจดัท าสายธารแห่งคุณค่า   3) PULL 
System คอื ขัน้ตอนการจดัท าระบบการผลิตแบบดึง   4)TPM (Total 
Productive Maintenance) คอื ขัน้ตอนการท ากจิกรรมบ ารุงรกัษาทัว่ทัง้
องค์กร  5) LLB (Lean Line Balancing) คือ ขัน้ตอนด าเนินกิจกรรม
เพิ่มผลิตภาพการผลิต  6)SMED (Single Minute exchange of Dies) 
คอื ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมลดเวลาเปลี่ยนรุ่น  7) LSS (Lean six 
sigma) คอื ขัน้ตอนด าเนินกจิกรรมลนีซกิซ์ซกิม่า 8) Industrial 4.0 คอื 
ขัน้ตอนการน าอุตสาหกรรม 4.0 ไปใชง้าน โดยตอ้งปฏบิตัติามเครื่องมอื
ทัง้ 8 อย่างนี้ไปทลีะเครื่องมอื เพื่อที่จะใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดในการ
ท าระบบการผลติแบบลนี 
 เมื่อด าเนินการครบทัง้สองขัน้ตอนแลว้ ในขัน้ตอนทีส่ามนี้คอืการท า
ตามกฎไลน์ผลติ 7 ประการเพื่อท าการตรวจสอบว่าสิง่ที่ท ามาก่อนหน้า
นัน้เป็นไปตามกฎไลน์ผลติหรอืไม่ ซึ่งกฎไลน์ผลติ 7 ประการ ประกอบ
ไปด้วย 1) U-Shape Cellular Line คอื การสรา้งไลน์การผลติเป็นแบบ
กลุ่มและมรีูปร่างเป็นตวัยู  2) One-Piece-Flow Line คอื การท าใหเ้กดิ
การไหลทีละหนึ่งชิ้นในไลน์การผลิต 3) Out-In Material Feeding คอื 
การสรา้งระบบส่งวตัถุดบิจากขา้งนอกเขา้สู่ไลน์และอยู่ขา้งหน้าพนักงาน 
4) Auto Eject to Next Station คือ การสร้างระบบส่งชิ้นงานที่เ ป็น
อตัโนมตัจิากสถานีงานหนึ่งไปอกีทีห่นึ่ง 5) No Spaghetti Flow คอื การ
ท าให้เส้นทางการไหลในไลน์ผลิตต้องไม่กลบัไป-กลับมา 6) Nothing 
inside U-Shape คือ ต้องไม่มีสิ่งของที่วางขัดขวางเส้นทางเดินของ
พนักงานในไลน์ผลติ 7) FG Stock at End of Line คอื การเก็บชิ้นงาน
ส าเรจ็รูปไวท้้ายไลน์เพื่อใหง้่ายในการควบคุมสถานะ ดงัสามารถแสดง
ไดด้งัรปูที ่1 

รปูที ่1 อธบิายกฎไลน์ผลติ 7 ประการ 

 ขัน้ตอนสุดท้ายคือการด าเนินการแบบลีนทีละขัน้ตอน หรือ Act 
Lean Implementation Step by Step โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดวธิกีารปฏบิตั ิ
เพื่อให้เกิดการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติอย่างต่อเนื่องและ
เอาน าระบบไปปฏบิตัทิลีะขัน้ตอน ซึ่งม ี7 ประการ ดงันี้ 1) 5S คอื การ
พฒันาองคก์รดว้ยหลกั 5ส  2) Visual Management & Control Mindset 
คือ การบริหารและควบคุมกิจกรรมด้วยการมองเห็น 3) Standardize 
Work Mindset คอื สรา้งมาตรฐานการท างานในทุกพื้นที่ 4) Multi-Skill 
& Flexible Manpower คือ การพฒันาทักษะของพนักงานเพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่น 5) Kanban and Pull System คือ สร้างระบบการผลิต
แบบดึงและใช้งานคัมบัง  6) Supplier Development คือ การพัฒนา
คุณภาพผู้ส่งมอบให้ลีน 7) Performance Management & Control คอื 
การบรหิารและควบคุมสมรรถนะขององคก์ร 
 ดงันัน้ การปรบัปรุงกระบวนการผลติใหเ้ป็นแบบลีนตามแนวคดิใหม่
หรอื Lean PDCA สามารถอธบิายได ้ดงัรปูที ่2 

รปูที ่2 สรุปขัน้ตอนการท า Lean PDCA 
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3.3.2 ออกแบบขัน้ตอนการท างานของแอปพลิเคชนั 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้การพฒันาระบบการผลิตแบบ
ลีนให้สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย ดงันัน้ ผู้วจิยัจึงออกแบบขัน้ตอน
การท างานของแอปพลิเคชนัให้มคีวามซบัซ้อนน้อยที่สุด โดยสามารถ
อธบิายขัน้ตอนการท างานของแอปพลเิคชนัได ้ดงัรปูที ่3 

รปูที ่3 Flow chart การท างานของแอปพลเิคชนั 

 จากรูปที่ 3 เป็นขัน้ตอนการท างานของแอปพลิเคชันที่ผู้ว ิจัยได้
ออกแบบใหข้ัน้ตอนการท างานของแอปพลเิคชนัไม่ซบัซ้อน สะดวกต่อ
การใชง้าน โดยใน Flow chart นี้มเีพยีง 4 ขัน้ตอนหลกั คอื 1) เมื่อเขา้สู่
หน้าแรกของแอปพลิเชนั จะท าการลงชื่อใช้งาน ถ้ายงัไม่มบีญัชตี้องท า
การสมคัรบญัชใีชง้าน 2) เมื่อลงชื่อเขา้ใชง้านเรยีบรอ้ยแล้วจะเขา้สู่หน้า
หลักของแอปพลิเคชัน โดยในหน้าหลักนี้จะแสดงเพียงหน้าต่างของ 
Lean PDCA และหน้าต่างเกี่ยวกับผู้พฒันา 3) เมื่อเข้าสู่หน้าต่างใด
หน้าต่างหนึ่งของ Lean PDCA จะมีหลักการและขัน้ตอนการปฏิบัติ
ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ก่อนหน้า 4) ในหน้าต่างส่วนใดทีม่กีารค านวณ
เขา้มาเกีย่วขอ้ง จะปรากฎหน้าต่างย่อยใหส้ามารถเขา้ไปท าการค านวณ
ตามสมการนัน้ ๆ ได้ พร้อมทัง้จะมหีน้าต่างวดิีโออธิบายหลกัการและ
วธิีการปฏิบตัิตามหลกัการนัน้ ๆ และมแีบบประเมนิการท าระบบการ
ผลติแบบลนีทีบ่่งชีค้วามสามารถในการปรบัปรุงกระบวนการไดอ้กีดว้ย 

3.3.3 โปรแกรมท่ีใช้ในการเขียนแอปพลิเคชนั 
 เมื่อท าการออกแบบขัน้ตอนการท างานของแอปพลิเคชนัไม่ให้มี
ความซับซ้อนแล้ว จากนัน้จะเป็นการเขียนแอปพลิเคชันตาม Flow 
chart ที่ได้ออกแบบไว้ โดยผู้วจิยัได้เลือกใช้โปรแกรม Thunkable ใน
การเขียนแอปพลิเคชัน เนื่องจากมีความซับซ้อนน้อยในการเขียน 
แอปพลเิคชนั และมกีารใชง้านอย่างแพร่หลาย  
 Thunkable มหีลกัการท างานเหมอืนกบั MIT App Inventor โดยใช้
หลกัการเขยีนโปรแกรมแบบ Visual Programming Language ซึ่งเป็น
แนวทางการเขยีนโปรแกรมมิง่รุ่นใหม่ เน้นความง่าย ต่อการเขยีนและ
ใช้หลกัการการต่อแบบเลโก้ คอืต่อเป็นบลอ็ค ๆ โดยยงัรกัษาหลกัการ
การเขยีนโปรแกรมมิง่ทุกอย่าง ซึง่เหมาะส าหรบัมอืใหม่ที่สนใจทางด้าน
การเขยีนโปรแกรมอย่างยิง่ Thunkable มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องซึ่ง
พัฒนามาจาการ MIT App Inventor Version 2 ซึ่งมีเครื่องมือต่างให้
ใช้ได้อย่างครบครันมากขึ้น อาทิเช่น ผู้ใช้สามารถเพิ่ม font ได้
หลากหลายยิง่ขึ้น มีสใีห้เลือกมากยิง่ขึ้น เหมาะส าหรบันักพฒันาแอป
พลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอืแอนดรอยดอ์ย่างยิง่ (คุณากร, 2560) 

3.3.4 ออกแบบช่ือและ Icon ของแอปพลิเคชนั 
 ในการตัง้ชื่อแอปพลิเคชันผู้วิจัย้องการที่จะใช้ชื่อที่จ าได้ง่าย คง
ความเป็น Lean PDCA ที่สื่อถึงแนวคดิใหม่ของการท าระบบการผลิต
แบบลีน และต้องการสื่อถึงความเป็นแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มอืถือ 
ผูว้จิยัจงึใช้ชื่อ MA-der-Lean เป็นชื่อแอปพลเิคชนั โดย M นัน้หมายถงึ 
“Mobile”  ห รือ  มือถือ  A หมายถึง  “Application”  แล ะ  der เ ป็น
ภาษาเยอรมนัซึ่งหมายความว่า “ของ” ดงันัน้ เมื่อน ามารวมกนัจะไดค้ า
ว่า “Mobile Application der Lean” ซึ่งแปลว่า แอปพลิเคชนับนมอืถอื
ของลีน โดยผู้วิจัยต้องการให้ชื่อจ าง่ายและบ่งบอกถึงนักวิจัยหรือ
ผูพ้ฒันามาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงึใชช้ื่อว่า “MA-der-Lean”  
 เมื่อได้ชื่อทีส่ามารถจ าได้ง่ายแลว้ ผูว้จิยัต้องการทีจ่ะออกแบบ Icon 
ของแอปพลเิคชนัใหม้คีวามโดดเด่น และสื่อถงึความเป็นอุตสาหกรรมใน
ยุคดจิทิลั ซึง่ Icon ของแอปพลเิคชนัสามารถแสดงไดใ้นรปูที ่4 

รปูที ่4 Icon แอปพลเิคชนั 

453

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



4. ผลการศึกษา

4.1 สรปุผลการศึกษา 
ผลการศกึษา สามารถสรุปไดด้งันี้ 
1. การปรบัปรุงกระบวนการผลิตตามหลกัการของระบบการผลิต

แบบลีนนัน้ ขัน้แรกต้องเข้าใจหลกัการของลีนอย่างละเอียดก่อนการ
ปฏบิตัเิพื่อไม่ใหเ้กดิความผดิพลาด 

2. ในการลงมอืปฏบิตัติามหลกัการของระบบการผลติแบบลีนด้วย
เครื่องมอืต่าง ๆ นัน้มอียู่มากมายใหน้ ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร แต่เมื่อ
ได้สมัภาษณ์ผู้ที่มปีระสบการณ์การท างานหรอืการพฒันาองค์กรด้วย
ระบบการผลิตแบบลีน พบว่าในการลงมอืปฏิบตันิัน้เครื่องมอืที่จ าเป็น
และก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปรบัปรุงกระบวนการผลติใหเ้ป็นแบบ
ลนีนัน้มเีพยีง 8 เครื่องมอืดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

3. เมื่อลงมือปฏิบัติตามหลักการของระบบการผลิตแบบลีนด้วย
เครื่องมอืทัง้ 8 อย่างแลว้ ตอ้งท าการตรวจสอบการท างานหรอืตรวจสอบ
การปรบัปรุงกระบวนการผลติใหต้รงตามกฎไลน์ผลติ 7 ประการเพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพสงูสุดในการท าระบบการผลติแบบลนี 

4. เพื่อให้การพฒันาหรือปรบัปรุงกระบวนการผลิตนัน้เกิดความ
สมบูรณ์แบบ (Perfection) ควรที่จะท าการพฒันาและปรบัปรุงอยู่เสมอ 
พรอ้มทัง้การน าระบบไปปฏบิตัอิย่างเป็นขัน้ตอนตามหลกัการทีไ่ด้กล่าว
ไวข้า้งตน้ 

5. ในการศึกษาครัง้นี้ผู้ว ิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพฒันา
ปรบัปรุงกระบวนการผลติด้วยระบบการผลติแบบลนี และท าการพฒันา
หลกัการของลนีใหเ้ป็นแนวคดิ Lean แบบใหม่ที่เป็นขัน้ตอนในการเพิม่
ความรวดเรว็ในการน าระบบการผลติแบบลนีไปประยุกต์ใชใ้นองค์กรได้
อย่างง่าย โดยอยู่ในรปูของแอปพลเิคชนั  

4.2 ผลการเขียนแอปพลิเคชนั 
 เมื่อท าการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล พร้อมทัง้ออกแบบ
ขัน้ตอนการท างานของแอปพลเิคชนัแล้ว ผู้วจิยัจึงได้ด าเนินการเขยีน
แอปพลิเคชนัใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนและหลกัการที่ได้ออกแบบไว ้โดย
สามารถแสดงหน้าตาแอปพลเิคชนัได ้ดงัรปูต่อไปนี้ 

รปูที ่5 ลงชื่อเขา้ใชง้านแอปพลเิคชนั 

 จากรูปที่ 5 เป็นการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชนั ใน
หน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างแรกของของแอปพลเิคชนั และถา้เป็นผูใ้ชง้าน
ใหม่จะต้องสมัครใช้งานแอปพลิเคชันก่อน โดยผู้ใช้งานกดที่ค าว่า 
Create Account แล้วแอปพลิเคชันจะลิงค์ไปยงัหน้าต่างการสมคัรใช้
งานแอปพลเิคชนั ดงัสามารถแสดงไดด้งัรูปที ่6 โดยผูใ้ชง้านตอ้งมบีญัช ี
E-mail ก่อนจงึจะสามารถสมคัรใช้งานได้ และสามารถตัง้รหสัผ่านใหม่
ในการใชง้านแอปพลเิคชนัได้ 

รปูที ่6 สมคัรเขา้ใชง้านแอปพลเิคชนั 

 เมื่อผูใ้ช้งานได้ลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชนัแล้ว จะเขา้สู่หน้าต่าง
หลกั โดยในหน้าหลกันี้จะเป็นหน้าที่ใช้แสดงถงึขัน้ตอนในการท าระบบ
การผลติแบบลนีซึง่ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอนดว้ยกนั คอื 1) Principles 
2) Done Workshop 3) Cellular Line 4) Act by Step ซึ่งเป็นแนวคิด
การท าลีนแบบใหม่ และจะมหีน้าต่างย่อยเพิม่เติมอีกเพื่อที่จะอธิบาย
และให้ข้อมูลหรอืค าแนะน าในการท าลีนให้กบัผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชนั 
พร้อมทัง้มไีอคอนรูปวดิีโอที่สามารถกดเข้าชมวดิีโอที่อธิบายขัน้ตอน
ต่าง ๆ ได้ถ้าผู้ใช้งานไม่เข้าใจหรอือาจจะมขี้อสงสยัในการใช้งาน ดงั
สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่7 

รปูที ่7 หน้าหลกัของแอปพลเิคชนั 

 เมื่อผู้ใช้งานกดเข้าหน้าต่าง Principles โดยในหน้าต่างนี้จะแสดง
หวัข้อหลกัการของระบบการผลิตแบบลีนซึ่งประกอบด้วย 7 หลกัการ
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ด้วยกนั ดงัแสดงในรูปที่ 8 โดยจะมคี าอธบิายในหลกัการต่าง ๆ และมี
วดิโีออธบิายในแต่ละหลกัการด้วย ส าหรบัผูใ้ช้งานที่อาจจะไม่เขา้ใจใน
หลกัการต่าง ๆ ผูว้จิยัจงึไดจ้ดัท าวดิโีอเพื่อการอธบิายเพิม่เตมิดว้ย  

รปูที ่8 ในหน้าต่าง Principles 

 ในหน้าต่าง Done Workshop จะแสดงหัวข้อเครื่องมือในการท า
ระบบการผลิตแบบลีนทัง้ 8 อย่าง ดังแสดงในรูปที่ 9 โดยในแต่ละ
เครื่องมอืจะมขีัน้ตอนการท าที่แตกต่างกนั และจะมคี าอธิบายขัน้ตอน
ต่าง ๆ พร้อมทัง้มวีดิีโออธิบายในการลงมอืปฏิบตัิของแต่ละเครื่องมอื
รวมถึงสมการการค านวณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการค านวณใน 
แอปพลิเคชันนี้จะมีให้ผู้ใช้งานกรอกค่าต่าง ๆ และแอปพลิเคชันจะ
ค านวณและแสดงผลลพัธ์ที่ได้ใหผู้ใ้ชง้าน ดงัตวัอย่างการค านวณคมับงั
ในเครื่องมือ Pull System (PULL) ดังรูปที่ 10 พร้อมทัง้มีเกณฑ์การ
ประเมินส าหรับประเมินว่าได้ปฏิบัติหรือลงมือตามขัน้ตอนต่าง ๆ     
สมัฤทธิผ์ลแลว้หรอืไม่ ดงัแสดงในรปูที ่11 

รปูที ่9 ในหน้าต่าง Done Workshop 

รปูที ่10 การค านวณคมับงั 

รปูที ่11 ตวัอย่างเกณฑก์ารประเมนิการท า Workshop 

 ส าหรับหน้าต่าง Cellular Line จะแสดงหัวข้อกฎไลน์ผลิตทัง้ 7 
ประการ ดงัแสดงในรปูที ่12 โดยในแต่ละหวัขอ้จะมคี าอธบิายส าหรบักฎ
แต่ละข้อ และมีวิดีโออธิบายเพิ่มเติม พร้อมทัง้มีเกณฑ์การประเมิน
ส าหรบัประเมนิว่าไดด้ าเนินการตามกฎครบทัง้ 7 ขอ้และสมัฤทธิผ์ลแลว้
หรอืไม่ 

รปูที ่12 ในหน้าต่าง Cellular Line 
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 ในหน้าต่างสุดทา้ยหรอืขัน้ตอนสุดทา้ยในการท าระบบการผลติแบบ
ลีนคือหน้าต่าง Act by Step หรือ Act Lean Implementation Step by 
Step ในหน้าต่างนี้จะแสดงหลักการของการด าเนินการแบบลีนทีละ
ขัน้ตอนซึง่มทีัง้สิน้ 7 หลกัการ ดงัแสดงในรปูที ่13 โดยในแต่ละหลกัการ
จะมคี าอธบิายของแต่ละหลกัการ และมวีดิโีออธบิายเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้มี
เกณฑ์การประเมนิส าหรบัประเมนิว่าได้ด าเนินการตามวธิกีารครบทัง้ 7 
หลกัการและสมัฤทธิผ์ลแลว้หรอืไม่ 

รปูที ่13 ในหน้าต่าง Act by step 

5. อภิปราย
งานวิจัยนี้ผู้ว ิจัยได้ศึกษาและรวบรวมวิธีการ หลักการพร้อมทัง้

เครื่องมอืในการท าระบบการผลติแบบลนี จากการคน้ควา้และจากการ
สมัภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลติด้วยระบบลนี เพื่อน ามาพฒันา
และปรบัปรุงใหห้ลกัการเหล่านัน้สามารถเขา้ใจไดง้่าย และปฏบิตัติามได้
ง่ายขึน้ โดยการสรา้งเป็นแอปพลเิคชนัส าหรบัโทรศพัทม์อืถอื พรอ้มทัง้
ออกแบบแนวคิดลีนจากเดิมให้เป็นแนวคิดใหม่ โดยการท าให้เป็น
ขัน้ตอนของการท าลีนที่คนทัว่ไปสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 จากวตัถุประสงคข์องการวจิยัที่ว่า เพื่อท าการพฒันาระบบการผลติ
แบบลนีใหส้ามารถท าความเขา้ใจได้ง่าย เพิม่ความสะดวกสบายในการ
ท างาน และเพื่อเพิม่ความรวดเร็วในการน าระบบการผลิตแบบลีนไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรนัน้ หลงัจากได้สรา้งแอปพลเิคชนัส าเรจ็เรยีบรอ้ย
แล้ว ผู้วจิยัได้มกีารทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกบัระบบลนี 
ในแอปพลิเคชนั โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญในระบบการผลิตแบบลีนที่มี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี ที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ จ านวน 10 บรษิทั น าแอปพลเิคชนัไปทดลองใช้งานจรงิ และใหม้ี
การตอบกลบัว่าแอปพลเิคชนัตดิปัญหาอะไรหรอืไม่ ต้องแก้ไขปรบัปรุง
เพิ่มเติมส่วนใดหรือไม่  เพื่อ เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ          
แอปพลิเคชนั และเพื่อแสดงว่าแอปพลิเคชนัสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 หลังจากที่ได้น าแอปพลิเคชันไปทดลองใช้งานจริงในในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านระบบการผลติแบบลนีแล้ว มผีลตอบ
รบักลบัมา คอื แอปพลเิคชนัสามารถใชง้านไดเ้ป็นอย่างด ีนัน่จงึแสดงให้
เห็นว่าแอปพลิเคชัน MA-der-Lean สามารถใช้งานได้จริงในระบบ
อุตสาหกรรม และมคีวามน่าเชื่อถอือกีดว้ย 
 และในการน าแอปพลเิคชนัไปใชง้านโดยใหเ้ริม่เหน็ผลนัน้ จะขึน้อยู่
กบัขนาดการผลติของแต่ละสายการผลติ หรอืขึน้อยู่กบัความพรอ้มของ
องค์กรนัน้ ๆ ด้วย เนื่องจากการแต่ละองค์กรจะมีกระบวนการผลิตที่
แตกต่างกันไป และมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้ระยะเวลา
ด าเนินการปรบัปรุงกระบวนการผลติ และการน าแนวคดิลนีแบบใหม่นี้
ไปใช้งานจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกนัไปด้วย โดยปกตทิัว่ไปนัน้ในการ
ลงมือปฏิบัติ หรือการท า Workshop ทัง้ 8 เครื่องมือที่ได้กล่าวมานัน้ 
จะต้องใช้ระยะเวลาในการลงมือปฏิบัติอย่างน้อยเครื่องมือละ 5 วนั 
เนื่องจากต้องท าการศึกษาหาขอ้มูล เตรยีมความพรอ้มด้านต่าง ๆ จึง
ต้องใช้เวลานานในการลงมอืปฏบิตั ิแต่ถ้าได้น าแอปพลเิคชนัไปใช้งาน
จะสามารถลดเวลาการลงมอืปฏิบตัิลงได้ประมาณ 30% - 50% หรอืมี
เวลาลดลงในการลงมือปฏิบัติได้ประมาณ 1 –  2 วัน เพราะใน  
แอปพลเิคชนันัน้ไดม้กีารรวบรวมขอ้มูล ขัน้ตอน และเครื่องมอืทีช่่วยให้
ค าแนะน าในการลงมือปฏิบัติได้  ดังนั ้น  จึงสามารถบ่งชี้ ได้ว่า 
แอปพลเิคชนั MA-der-Lean หรอืแนวคดิลนีแบบใหม่นี้ สามารถใช้งาน
ไดจ้รงิและมปีระสทิธภิาพ 

6. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
1. ในการน าแอปพลิเคชันไปใช้ปรบัปรุงสายการผลิตนัน้ จะใช้

ระยะเวลาในการปรบัปรุงที่แตกต่างกนั ทัง้นี้ จะขึ้นอยู่กบัความพรอ้ม
ของแต่ละองคก์ร และขนาดการผลติ หรอืกระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกนั
ไปในแต่ละองคก์ร จงึอาจจะมรีะยะเวลาในการปรบัปรุงกระบวนการผลติ
ทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 

2. ควรทีจ่ะมกีารพฒันาหรอืต่อยอดแอปพลเิคชนัอย่างต่อเนื่อง หรอื
ควรที่จะมีการทดลองให้โปรแกรมอื่น ๆ ในการเขียนแอปพลิเคชัน 
เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างหรอืเพื่อเป็นตัวเลือกในการเขยีนแอปพลเิคชนั 
และเพื่อให้ได้แอปพลิเคชนัที่มีความสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ
มากทีสุ่ด 

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลอื

แนะน า ใหค้ าปรกึษา ตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอา
ใจใส่อย่างดียิง่จาก ศาสตราจารย์ ดร.ระพพีนัธ์  ปิตาคะโส อาจารย์ที่
ปรกึษา รวมถึงการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ผู้วจิยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ทองพูน  ทองดี อาจารย์ที่ปรกึษา (ร่วม) ซึ่ง
ท่านได้ใหค้ าแนะน าและขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การท าวจิยั อกีทัง้ยงัมคีวามกรุณาใหผู้้เขยีนได้สมัภาษณ์เรื่องเกี่ยวกบั
ประสบการณ์การท างานดา้นการจดัการดว้ยระบบการผลติแบบลนี  
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 สุดท้ายนี้ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณบดิามารดา และครอบครวั ซึ่งเปิด
โอกาสให้ได้ร ับการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้
ก าลงัใจผูว้จิยัเสมอมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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บทคดัย่อ 
จากการเข้าไปท าการศึกษาคลงัสนิค้าของโรงงานผลิตอาหารสตัว์ ตัง้แต่กระบวนการบรรจุและการขนย้ายอาหารสตัว์เข้าจดัเก็บที่

คลงัสนิคา้ พบว่าระบบคลงัสนิคา้ยงัมกีารจดัการที่ยงัไม่เป็นระบบมากนัก คอืมแีบบแผนในการท างานทีไ่ม่ชดัเจน ดงันัน้วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้
คอืการปรบัปรุงรูปแบบการจดัสนิค้าเข้าคลงัสนิคา้และพฒันารูปแบบการจดัวางผงัคลงัสนิคา้อย่างมรีะบบ  เพื่อใหร้ะยะทางในการขนยา้ยสนิคา้ใน
คลงัสนิคา้มคีวามเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบนัคลงัสนิคา้ของโรงงานผลติอาหารสตัว์ใช้ระยะทางรวมในการขนยา้ยสนิคา้สูตรมทส. 016 (สสีม้) 
เข้าคลงัสนิคา้ในหนึ่งวนัเท่ากบั 382.71 เมตร ซึ่งเป็นการใช้ระยะทางรวมในการขนยา้ยสนิค้าที่มากเกนิความจ าเป็น ผู้วจิยัจึงได้ท าการปรบัปรุง
รปูแบบการจดัสนิคา้และการวางผงัคลงัสนิคา้ใหเ้หมาะสมโดยใชก้ารวเิคราะหห์ลกัการ ABC Analysis เขา้มาช่วยในการจดัการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ 
โดยมทีางเลอืกในการปรบัปรุงคลงัสนิคา้ดงัต่อไปนี้ 1) การวางแบบวเิคราะหโ์ดยใชห้ลกัการ ABC Analysis ซึง่วางสนิคา้เหมอืนกนัไวข้า้งกนัและใช้
เสน้ทางขนเดมิ 2) การวางแบบวเิคราะหโ์ดยใชห้ลกัการ ABC Analysis ซึง่วางสนิคา้เหมอืนกนัไวต้รงขา้มกนัและใช้เสน้ทางขนเดมิ 3) การวางแบบ
วเิคราะหโ์ดยใชห้ลกัการ ABC Analysis ซึง่วางสนิคา้เป็นแนวยาวและแบ่งเสน้ทางเป็นสองทางคอืทางขนยา้ยสนิคา้เขา้และขนยา้ยสนิคา้ออกเพื่อขน
ยา้ยสนิคา้เก่าออกก่อน จากนัน้ท าการจ าลองแนวทางในการปรบัปรุงคลงัสนิคา้พบว่าทางเลอืกที ่1 เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เนื่องจากมกีารวาง
สนิคา้ทีม่ปีรมิาณความตอ้งการสงูไวใ้กล้เสน้ทางเขา้และออกของคลงัสนิคา้และสนิคา้ประเภทเดยีวกนัมกีารจดัเรยีงไวข้า้งกนั จงึส่งผลใหส้ามารถลด
ระยะทางในการขนยา้ยสนิคา้รวมลงไปไดถ้งึ 61.4 เมตร/วนั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 16.04  
ค าส าคญั:  การออกแบบคลงัสนิคา้, การวเิคราะหห์ลกัการ ABC Analysis, การจ าลองสถานการณ์ 

Abstract 
According to the study of the warehouse of the feed mill, from the process of filling and transporting feed to the warehouse. It 

found that the warehouse system also has very unsettled management, i.e. there are unclear working patterns, so the purpose of this 
research is to improve the layout of goods into the warehouse and develop a systematic layout of the warehouse to make the most 
appropriate transport distance in the warehouse. Currently, the warehouse of the feed mill uses the total distance to transport 016 (orange) 
products into the warehouse in one day, equal to 382.71 meters, which is the total distance to transport more goods than necessary. So, 
the researchers have optimized the layout of the product and the layout of the warehouse using ABC Analysis to help manage the 
problems. There are the following warehouse adjustment options:1) Placing an analysis using the ABC Analysis principle, which places 
the side of the same items by side and uses the same transport route. 2) Placing an analysis using the ABC Analysis principle, which 
places the same product opposite and uses the same transport route. 3) Placing an analysis using the ABC Analysis principle, which 
places goods in a long line and divides the route into two ways: the way to transport the goods in and out to transport the old goods first. 
Then, a simulation of the warehouse adjustment guidelines found that Option 1 was the most suitable since high-demand items placed 
near warehouse inbound and outbound routes, and the same types of items arranged side by side, it is possible to reduce the total 
transport moving distance to 61.4 m/day, which is 16.04%. 
Keywords:  Warehouse Design, ABC Analysis, Simulation
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1. บทน า
คลังสินค้า โรงเก็บสินค้า หรือโกดัง คืออาคารทางพาณิชย์ที่ใช้

ส าหรบัเก็บสนิคา้เพื่อรอการขนส่ง คลงัสนิคา้ถูกใช้โดยผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ 
ผูส้่งออก ผูค้า้ส่ง ธุรกจิขนส่ง ศุลกากร ฯลฯ คลงัสนิคา้มกัจะเป็นอาคาร
ธรรมดาหลงัใหญ่และกวา้ง ภายในอาคารมทีางลาดเอยีงส าหรบัขนถ่าย
สนิคา้ขึน้หรอืลงรถ หรอืบางครัง้คลงัสนิคา้ใชร้บัถ่ายสนิคา้มาจากสถานี
รถไฟ สนามบิน หรอืท่าเรอืโดยตรง และมกัจะมเีครนหรอืโฟล์คลฟิท์
เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าที่วางอยู่บนแท่นวางสินค้า  (Pallet) ขนาด
มาตรฐาน ISO สนิคา้ที่เก็บอาจเป็นชนิดใดก็ได้เช่น วตัถุดบิ วสัดุบรรจุ
ภณัฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบต่าง ๆ หรอืสนิคา้ส าเรจ็รปูเกีย่วกบั
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรอืพาณิชยกรรม มรีะบบการบรหิารจดัการ
สนิคา้คงคลงัเพื่อระบุตวัสนิคา้ เพื่อจ าแนกหมวดหมู่ และเพื่อใหท้ราบว่า
มสีนิคา้เท่าใด รบัเขา้และส่งออกปรมิาณเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา 

จากการศกึษาเป็นการศกึษาเฉพาะคลงัสนิคา้ส าหรบัจดัเกบ็สนิคา้ที่
มกีารผลิตเสร็จเรยีบร้อยเพื่อรอการจดัส่งให้กับลูกค้า โดยมกีารผลิต
หนึ่งสูตรต่อวันเท่านัน้ ซึ่งผลิตวันละ 30 ตัน หรือ 1,000 กระสอบ 
เพื่อใหม้จี านวนเพยีงพอส าหรบัลูกคา้ทัง้มกีารสัง่ไวแ้ละเขา้มาซื้อขณะมี
การผลติ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสัง่ไวก้่อนล่วงหน้าก่อนเขา้มารบัสนิคา้ 
ในการผลติแต่ละวนัเมื่อสนิคา้ถูกผลติและบรรจุลงกระสอบเสรจ็แลว้จะ
ถูกเยบ็และล าเลยีงไปบนสายพานเพื่อใหค้นงานยกลงไปวางบนพาเลท
ก่อนที่รถโฟล์คลฟิท์จะท าการยกไปเก็บที่คลงัสนิค้า ซึ่งผูว้จิยัได้พบว่า
ในการขนยา้ยสนิคา้เขา้คลงัสนิคา้ คนงานจะขบัรถโฟล์คลฟิท์น าสนิคา้
ไปวางโดยมีการแบ่งพื้นที่ต่อสูตรอาหารสตัว์เป็นการแยกชนิดของ
สนิค้า แต่ในบางครัง้ก็มกีารวางสนิค้าตามความสะดวกของคนงานคอื
ล้นออกมานอกพื้นที่ของคลงัสนิค้า ในขณะที่อาหารสตัว์สูตรนี้มพีื้นที่
เกบ็อยู่แลว้ในคลงัสนิคา้ แต่ไม่สามารถน าไปเกบ็ในคลงัสนิคา้ไดต้อ้งรอ
สนิค้าเก่าออกมาก่อนซึ่งเป็นการท างานที่ซ ้าซ้อน ถ้ามจี าลองการจัด
พืน้ทีใ่นการวางสนิคา้ใหเ้หมาะสมและสะดวกในการจดัเกบ็มากขึน้ได้จะ
ท าใหค้นงานไม่ต้องท างานซ ้าซ้อน และวางสนิคา้ที่ไม่มกีารก าหนดใน
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
การจ าแนกสนิคา้แบบแบ่งหมวดหมู่สนิคา้ตามหลกั ABC Analysis

เป็นวธิกีารจ าแนกสนิคา้คงคลงัออกเป็นประเภท โดยพจิารณาปรมิาณ
และมูลค่าของสนิค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระใน 
การดูแล ตรวจนับ และควบคุมสนิคา้คงคลงั 

จากการศึกษางานวจิยั ผู้วจิยัได้พจิารณาศึกษางานวจิยัที่น าการ
จ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Flexsim มาแก้ปัญหากระบวนการ
ท างานซ ้าซอ้น กระบวนการขนส่งในคลงัสนิคา้ การจดัการวางต าแหน่ง
การจดัเกบ็ การลดระยะทางในการขนยา้ย การลดเวลาการรอคอย โดย
มรีายละเอยีดดงันี้ 

พฒันพงศ์ น้อยนวล และธนัญญา วสุศรี [1] ได้ท าการศกึษาระบบ
การขนส่งภายในคลงัสนิคา้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อขจดักจิกรรมทีม่คีวาม
สูญเปล่า และมีการวิเคราะห์หาแนวทางการลดความสูญเสียด้วย

โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ เพื่อสะท้อนภาพการด าเนินงานใน
สภาพการณ์ปัจจุบนัและผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากแนวทางการปรบัปรุง   

Liu Yafei et al. [10] ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัการเพิม่ประสทิธภิาพ
การก าหนดต าแหน่งที่ เ ก็บวัสดุ  ซึ่ งกระบวนการจัด เก็บยังมี
ความสัมพันธ์กับการจัดวางต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่
เ ช่ น เ ดี ย ว กับณั ฐ ว ดี  ปัญญาพานิ ช  [2], ทมนี  สุ ข ใ ส  [6] แ ล ะ 
X. Zhu et al. [8] 

ชยุตม์ บรรเทิงจิตร [5] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการลดเวลา 
ในการขนถ่ายวสัดุและลดเวลาการรอคอย เช่นเดียวกบังานวจิัยของ 
จารุพงษ์ บรรเทา และคณะ [3] ที่ีได้วเิคราะห์ทางเลอืกเพื่อลดเวลาการ
รอคอยของผูป่้วยและญาตใินโรงพยาบาล และจกัรกฤษณ์ เจรญิรมัย ์[4] 
ไดศ้กึษาการจดัการตารางการผลติเพื่อหาเวลาการผลติรวมที่เหมาะสม
ทีสุ่ดของการจดัตารางการผลติ  

Tian Shihai and Wei Zhiqiang [7] ไดศ้กึษาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
การด าเนินงาน และ Wang and Chen [9] ไดศ้กึษาการสรา้งแบบจ าลอง
และวเิคราะห์ผลการจ าลองส าหรบัคลังสนิค้า และการขนส่งตามการ
ตรวจสอบรายละเอียดของระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและ
การลดของเสยี 

จากการศกึษางานวจิยัดงัที่กล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัจงึเลอืกงานวจิยั
ของพฒันพงศ์ น้อยนวล และธนัญญา วสุศร ี[1] มาเป็นแบบอย่างใน
การศึกษา เนื่องจากงานวจิยัดงักล่าวได้วจิยัเกี่ยวกบัระบบการขนส่ง
ภายในคลงัสนิค้าเพื่อขจดักิจกรรมที่มคีวามสูญเปล่าที่เกิดขึ้นภายใน
คลงัสนิคา้ โดยการน าแนวคดิการผลติแบบลนีมาประยุกต์ใชร้่วมกบัการ
จ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมทางคอมพวิเตอร์ เพื่อลดระยะเวลา
และปรมิาณสนิค้าคงคลงัที่สูงจากการบรหิารจดัการคลงัสนิค้า ซึ่งตรง
กบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัทีต่อ้งการลดระยะเวลาทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิความ
สูญเปล่าในการจัดการคลังสินค้า แต่ใช้การวิเคราะห์ด้วยหลักการ 
ABC Analysis มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าและ
พฒันารูปแบบการจดัวางผงัคลังสนิคา้อย่างมรีะบบร่วมกบัการจ าลอง
สถานการณ์ด้วยโปรแกรม Flexsim เพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุงที่
เหมาะสมทีสุ่ดในแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในคลงัสนิคา้ 

3. วิธีการด าเนินงานวิจยั
3.1 ศึกษาสภาพทัว่ไปของโรงงานผลิตอาหารสตัวข์องกรณีศึกษา 
 โรงงานกรณีศกึษาผลติอาหารสตัว ์ซึง่ในการผลติทางโรงงานมกีาร
ผลติเป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูชนิดเมด็ส าหรบัโคนม โคเนื้อ – โคขนุ ดงันี้ 

ตารางที ่1 ประเภทของสนิคา้ทีจ่ดัเกบ็ในคลงัสนิคา้ 
สูตร สีกระสอบ ข้อมูล 

มทส.
014 

สนี ้าเงนิ ใช้ส าหรับกลุ่มโคนมอายุ 6 เดือน – 1 ปี 
6 เดอืน (18 เดอืน) 

มทส.
016 

สสีม้ ใช้ส าหรับกลุ่ มโคนมที่ ร ีดนม  ระหว่ าง 
201 – 305 วนั 
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มทส.
021 

สนี ้าตาล ใชส้ าหรบักลุ่มแม่โคคลอดใหม่ และรดีน ้านม
ไม่เกนิ 100 วนั 

มทส.
112 

สแีดง ใช้ส าหรับกลุ่มโคเนื้อ - โคขุน อายุ 1 ปี  
ขึน้ไป 

มทส.
114 

สเีขยีว ใช้ส าหรบักลุ่มโคเนื้อ - โคขุน อายุ 6 เดอืน
ขึน้ไป 

โดยทางโรงงานจะมกีารผลติเพยีงวนัละสตูรเท่านัน้ ซึ่งปรมิาณการ
ผลติจะขึน้อยู่กบัค าสัง่ซื้อจากลูกคา้เป็นหลกั ในบางวนัจะมกีารผลติเกนิ
จ านวนค าสัง่ซื้อ แต่จะไม่ใหเ้กนิวนัละ 1,000 กระสอบ เนื่องจากมลีูกคา้
รายย่อยที่ไม่ได้มกีารสัง่ซื้อไว้แต่จะเขา้มาซื้อสนิค้า แต่บางวนัที่มกีาร
ผลติเกนิไวก้จ็ะมสีนิคา้เกบ็ในคลงัสนิคา้ทีค่่อนขา้งมาก และในแต่ละการ
ผลิตสินค้าที่ได้ จะมีอายุ 90 วันนับจากวันที่มีการผลิต ดังนัน้ทาง
โรงงานจึงต้องหาวิธีจัดการกับสินค้าให้อยู่ในคงคลังไม่เกิน 1 เดือน 
ท าใหก้ารผลติสามารถผลติไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ทางโรงงานต้องค านึงถงึสนิคา้ที่คา้งอยู่ในคลงัสนิคา้ด้วย เนื่องจาก
พื้นที่ในคลังสินค้ามีพื้นที่ 216 ตารางเมตร และพาเลทมีขนาดกว้าง 
1.2 เมตร ยาว 1.3 เมตร โดยจะวางตัง้ละ 100 กระสอบ ตัง้ละ 2 พาเลท 
คอืพาเลทล่าง 48 กระสอบและพาเลทบน 52 กระสอบ ซึ่งกระสอบที่
วางบนพาเลทไม่เท่ากนั เนื่องจากวางกระสอบ 48 กระสอบในพาเลท
ล่างจะท าใหส้ามารถวางกระสอบได้เต็มเสมอกนัพอดี และสามารถวาง
พาเลทบนได ้โดยมกีารแบ่งการวางออกเป็น 2 ฝัง่ มกีารสลบัสนิคา้เก่า
และสนิคา้ใหม่ในแต่ละฝัง่ เพื่อไม่ใหส้นิคา้ใหม่มกีารวางปิดเสน้ทางการ
ขนส่งสนิคา้เก่า ถ้าฝัง่ไหนวางยาวออกมา 5 พาเลท อีกฝัง่จะสามารถ
วางออกมาได้เพยีง 4 พาเลท เพื่อให้มีพื้นที่ส าหรบัให้รถโฟล์คลิฟท์
สามารถวิง่เขา้-ออก และกลบัรถไดส้ะดวก และทางโรงงานตอ้งการเพิม่
ก าลงัการผลติใหไ้ด้มากขึน้ แต่เนื่องจากพืน้ทีใ่นส่วนของคลงัสนิค้ามไีม่
เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าส าหรบัการเพิ่มจ านวนค าสัง่ซื้อได้ ซึ่ง
สามารถผลติเต็มก าลงัได้ 1,000 กระสอบ แต่บางวนัก็ไม่สามารถผลิต
ไดเ้ตม็ก าลงั เนื่องจากมสีนิคา้เก่าในคลงัสนิคา้ของลูกคา้ 

รปูที ่1 แผนผงัพืน้ทีภ่ายในโรงงานทัง้หมด 

ส าหรบัเวลาในการขนยา้ยตัง้แต่พนักงานยกสนิคา้ลงจากสายพาน
การผลิตแล้วรถโฟล์คลิฟท์ยกไปเก็บที่บรเิวณจดัเก็บสนิค้าสูตรมทส. 
016 (สสี้ม) ในแถวแรกดงัรูปที่ 2 ใช้เวลาเฉลี่ย 27.73 วนิาที ซึ่งผู้วจิยั

ได้ให้ความส าคัญที่อาหารของโคเนื้อ โคขุน และโคนมที่เก็บไว้ใน
คลงัสนิคา้ในพืน้ทีส่แีดง ดงัรปูที ่1 

รปูที ่2 การออกแบบการวางสนิคา้แบบเดมิ 

3.2 จัดกลุ่มสูตรอาหารสัตว์โดยใช้การ วิ เคราะห์หลักการ            
ABC Analysis 
 งานวจิยันี้ใช้หลกัการ ABC Analysis ในการวเิคราะห์การจดักลุ่ม
ชนิดกลุ่มสูตรอาหารสตัว์ตามปริมาณความต้องการของลูกค้า จาก
ขอ้มูลของโรงงาน สามารถจดักลุ่มสูตรอาหารสตัว์ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 
กลุ่ม A, กลุ่ม B และกลุ่ม C ซึ่งผลที่ได้จากการจดักลุ่มสูตรอาหารสตัว์
แสดงรายละเอยีดในตารางที ่2 

ตารางที่ 2 การใช้หลกัการ ABC Analysis ในการวเิคราะห์ข้อมูลการ
ขายในเดอืนมกราคม 

จากตารางที ่2 การวเิคราะหโ์ดยใชห้ลกัการ ABC Analysis ในการ
จดักลุ่มสนิคา้ตามขอ้มลูสามารถจดัไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงันี้ 

กลุ่ม A คือ กลุ่มชนิดของสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงเกิน 70-80% 
ได้แก่ อาหารสตัว์สตูรมทส. 016 และมทส. 021 คดิเป็นรอ้ยละ 71.201 
และมมีลูค่ารวมเท่ากบั 2,325,752 บาท 

กลุ่ม B คอื กลุ่มชนิดของสนิค้าคงคลังที่มมีูลค่าระหว่าง 15-30% 
ได้แก่ อาหารสตัวส์ูตรมทส. 114 และมทส. 014 คดิเป็นรอ้ยละ 24.809 
และมมีลูค่ารวมเท่ากบั 810,359 บาท 

กลุ่ม C คอื กลุ่มชนิดของสนิคา้คงคลงัที่มมีูลค่าต ่ากว่า 15% ไดแ้ก่ 
อาหารสตัว์สูตรมทส. 112, มทส. 214 และมทส. 216 คิดเป็นร้อยละ 
3.990 และมมีลูค่ารวมเท่ากบั 130,337 บาท 

 

สตูร จานวนท่ีขายได้ 
 ( กระสอบ ) 

ราคาต่อกระสอบ 
( บาท ) 

มลูค่า  
(บาท) 

ABC Analysis 

มทส.016 5,674 268.00 1,520,632.00 กลุ่ม 
A 

2,325,752.00 71.201% 
มทส.021 2,516 320.00 805,120.00 
มทส.114 2,508 253.00 634,524.00 กลุ่ม 

B 
810,359.00 24.809% 

มทส.014 695 253.00 175,835.00 
มทส.112 197 265.00 52,205.00 กลุ่ม 

C 
130,337.00 3.990% 

มทส.214 152 270.00 41,040.00 
มทส.216 132 281.00 37,092.00 
รวม 11,874 1,910 3,266,448 
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 จากการวิเคราะห์โดยใช้หลักการ ABC Analysis ส่งผลให้ผู้ว ิจัย
สามารถออกแบบแนวทางในการปรับปรุงได้ทัง้หมด  3 แนวทาง 
ดงัต่อไปนี้

1) การวางแบบวเิคราะหโ์ดยใชห้ลกัการ ABC Analysis ซึง่วาง
สินค้า เหมือนกันไว้ข้างกัน  เพื่ อจัดกลุ่ มสินค้า ในการ
ควบคุมดูแลตามความเขม้งวดของประเภทสนิคา้ แต่มกีาร
ใช้เสน้ทางในการขนยา้ยเดมิ และในการจดัพื้นที่ในการวาง
สนิคา้ ไดน้ าสนิคา้ทีม่ปีรมิาณความตอ้งการของตลาดสูงและ
มูลค่าสูงวางไวข้า้งกนั และใกล้เสน้ทางการขนยา้ยสนิคา้เขา้
และขนย้ายสินค้าออก เพื่อ ให้สะดวกต่อการขนย้าย
เนื่องจากสินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นสินค้าที่มีการขนส่งที่บ่อย
ทีสุ่ด ดงัรปูที ่3

รปูที ่3 แนวทางการปรบัปรุงที ่1 

2) การวางแบบวิเคราะห์โดยใช้หลักการ ABC Analysis โดย
วางสนิคา้เหมอืนกนัไวต้รงขา้มกนั ซึง่เรยีงล าดบัจากสนิคา้ที่
มีมูลค่าสูงกว่าวางไว้ก่อน และอยู่ใกล้เส้นทางการขนย้าย
สนิคา้เขา้และขนยา้ยสนิคา้ออก เพื่อใหส้ะดวกต่อการขนยา้ย
เนื่องจากสินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นสินค้าที่มีการขนส่งที่บ่อย
ที่สุด แต่มีการใช้เส้นทางการขนย้ายสินค้าเข้าและออกใน
รปูแบบเดมิ ดงัรปูที ่4

รปูที ่4 แนวทางการปรบัปรุงที ่2 

3) การวางแบบวิเคราะห์โดยใช้หลักการ ABC Analysis โดย
การวางสนิคา้เป็นแนวยาว ซึ่งน าสนิคา้ที่มมีูลค่าสูงกว่าวาง
ไว้ก่อน และใกล้เส้นทางการขนย้ายสนิค้าเข้า เพื่อจดัเรยีง
ตามประเภทของสินค้าและตามล าดับการเข้า -ออกจาก
คลังสินค้า อีกทัง้แบ่งเส้นทางเป็นสองทางคอื เส้นทางขน
ยา้ยสนิคา้เขา้และขนยา้ยสนิคา้ออก เพื่อขนยา้ยสนิคา้ที่คา้ง
สตอ็กออกก่อน ดงัรปูที ่5

รปูที ่5 แนวทางการปรบัปรุงที ่3 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้ Expert Fit 
 การเกบ็ขอ้มลูเวลาในการขนยา้ยพาเลททีว่างอาหารสตัว์ที่เต็มแล้ว
จากที่ผลติสนิคา้ไปวางในคลงัสนิคา้โดยใช้รถโฟล์คลฟิท์ น าขอ้มูลที่ได้
ไปวเิคราะหด์ว้ย Expert Fit ไดผ้ลดงัรปูที ่6 

รปูที ่6 ผลจากการวเิคราะหด์ว้ย Expert Fit 

ใ นก า ร จ า ล อ งสถ านกา ร ณ์ด้ ว ย โปร แก รม  Flexsim 2019 
version 19.1.0 จ าเป็นต้องมกีารตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปใช้
งานจรงิ เพื่อให้มัน่ใจว่าแบบจ าลองดงักล่าวนัน้มคีวามถูกต้องและได้
ผลลพัธ์ที่ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมากที่สุด โดยการวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใช ้Expert Fit ในการค านวณค่า Chi – Square เพื่อตรวจสอบเวลา
ในการขนยา้ยว่ามคีวามใกล้เคยีงกบัระบบจรงิหรอืไม่ ซึ่งผลที่ได้พบว่า
ค่าของเวลาในการขนยา้ยมคี่ามากกว่าค่าคาดหวงัหรอื 5.33333 ดงันัน้
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นมานี้มีความสมเหตุสมผลและสามารถทดแทน
ระบบงานจรงิได ้
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4. ผลการด าเนินงาน
การออกแบบการจดัวางคลงัสนิค้าแบบใหม่ ซึ่งมกีารก าหนดพื้นที่

โดยค านึงถึงปริมาณการขายของสินค้าแต่ละชนิดโดยใช้หลักการ 
ABC Analysis ในการจัดพื้นที่ในการวางตามประเภทของสินค้าที่มี
ปรมิาณความต้องการของตลาด ถ้ามปีรมิาณความต้องการสูงสินค้า
ชนิดนัน้ควรจดัวางไว้ให้สะดวกต่อการขนส่ง และจากข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า อาหารสตัว์สูตรมทส . 016 
(สีส้ม) มีปริมาณการขายมากที่สุด จึงเลือกจ าลองสถานการณ์การ  
ขนย้ายของอาหารสตัว์สูตรมทส . 016 (สีส้ม) และมีผลในการจ าลอง
สถานการณ์ในแต่ละทางเลอืก มดีงันี้ 

1) การวางแบบวิเคราะห์โดยใช้หลักการ ABC Analysis วาง
สินค้าเหมือนกันไว้ข้างกนั และใช้เส้นทางการขนย้ายเดิม
ดงัรปูที ่7

รปูที ่7 แบบจ าลองทางเลอืกในการปรบัปรุงที ่1 

จากรูปที่  7 ผลที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์จะเห็นได้ว่า
ทางเลอืกที ่1 มรีะยะทางรวม 321.31 เมตร/วนั 

2) การวางแบบวิเคราะห์โดยใช้หลักการ ABC Analysis โดย
วางสนิค้าเหมอืนกนัไว้ตรงข้ามกนั และใช้เส้นทางขนย้าย
เดมิ ดงัรปูที ่8

รปูที ่8 แบบจ าลองทางเลอืกในการปรบัปรุงที ่2 

จากรูปที่  8 ผลที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์จะเห็นได้ว่า
ทางเลอืกที ่2 มรีะยะทางรวม 342.23 เมตร/วนั 

3) การวางแบบวิเคราะห์โดยใช้หลักการ ABC Analysis วาง
สนิคา้เป็นแนวยาวและแบ่งเสน้ทางเป็นสองทางคอื เสน้ทาง
การขนย้ายสนิค้าเข้าและขนย้ายสนิค้าออก เพื่อให้ขนย้าย
สนิคา้ทีค่า้งสตอ็กออกก่อน ดงัรปูที ่9

รปูที ่9 แบบจ าลองทางเลอืกในการปรบัปรุงที ่3 

จากรูปที่  9 ผลที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์จะเห็นได้ว่า
ทางเลอืกที ่3 มรีะยะทางรวม 634.22 เมตร/วนั 

จากผลการจ าลองสถานการณ์พบว่าระยะทางรวมที่ใช้ในการขน
ย้ายสนิค้าเข้าจดัเก็บในคลงัสนิค้าของทางเลือกที่ 1 ใช้ระยะทางน้อย
ที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ค านึงถึงหลักการ FIFO เนื่ องจากมีการจัด
จ าหน่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าอยู่เสมอ ทางโรงงานจึงมีปัญหา
ทางด้านสนิค้าค้างในคลงัจัดเก็บสนิคา้น้อย อีกทัง้ทางโรงงานมคีวาม
พยายามในการระบายสนิคา้ไม่ใหส้นิคา้คา้งในคลงัจดัเก็บเกนิระยะเวลา 
1 เดอืน โดยการใหลู้กคา้รายย่อยมารบัสนิคา้เป็นประจ า 

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ
จากการจ าลองสถานการณ์โดยการใช้โปรแกรม Flexsim ในการ

จดัการคลงัสนิค้าโรงงานผลติอาหารสตัว์ พบว่าพนักงานคลงัสนิค้าจะ
ท างานตามความสะดวกในการขนย้ายสินค้า และมีการวางสนิค้าไว้  
ข้างนอกคลังสินค้าเพื่อรอให้สินค้าก่อนหน้าออกมาก่อน เนื่องจาก
คลงัสนิคา้มเีสน้ทางการขนยา้ยสนิคา้เขา้และออกเพยีงเสน้ทางเดยีว ซึง่
ส่งผลใหค้ลงัสนิคา้ยงัมกีารจดัการทีย่งัไม่เป็นระบบจากการทีม่แีบบแผน
ในการท างานที่ไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการ ABC Analysis มา
ปรบัปรุงรูปแบบการจดัสนิคา้เขา้คลงัสนิคา้และการจดัวางผงัคลงัสนิคา้
อย่ า งมีร ะบบ  โดยการน าสินค้ าที่ จัดปร ะ เภทต ามหลัก ก า ร 
ABC Analysis มาจดัเรยีงล าดบัตามมูลค่าของสนิคา้ในการเขา้และออก
จากคลังสินค้า โดยท าการจัดเรียงล าดับจากสินค้าที่มีมูลค่าสูงก่อน 
เนื่องจากสินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นสินค้าที่มีปริมาณความต้องการของ
ตลาดสูงและต้องได้รบัการควบคุมสินค้าที่เข้มงวด จึงต้องน าสินค้า
ประเภทนี้วางใกล้กับเส้นทางเข้าและออกของคลังสนิค้า นอกจากนี้
สนิค้าประเภทนี้ยงัเป็นสนิค้าที่มกีารขนส่งที่บ่อยที่สุด มกีารน าเข้ามา
จดัเกบ็และน าออกไปจดัจ าหน่ายอยู่เสมอ อกีทัง้ในการวางผงัคลงัสนิคา้ 
หากน าสินค้าประเภทเดียวกันวางไว้ข้างกันจะสามารถควบคุมดูแล
สนิค้าในคลงัสนิค้าได้ดีกว่า เนื่องจากไม่ต้องเสยีเวลาในการหาสนิคา้
และสามารถควบคุมดูแลสินค้าได้ง่าย ดังนัน้ ในการปรบัปรุงการจัด
สินค้าอาหารสตัว์สูตรมทส. 016 (สีส้ม) ในคลังจัดเก็บสินค้าโดยการ
วิเคราะห์ด้วยหลักการ ABC Analysis จึงพบว่าทางเลือกที่  1 ใช้
ระยะทางในการขนยา้ยสนิคา้เขา้คลงัสนิคา้น้อยที่สุด จากระยะทางเดมิ
คอื 382.71 เมตร/วนั สามารถลดลงไปไดเ้หลอื 321.31 เมตร/วนั ซึง่ลด
ระยะทางลงไปได้ 61.4 เมตร/วนั คดิเป็นรอ้ยละ 16.04 เนื่องจากมกีาร
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วางสินค้าที่มีปริมาณความต้องการสูงไว้ใกล้เส้นทางเข้า-ออกของ
คลงัสนิคา้และสนิคา้ประเภทเดยีวกนัมกีารจดัเรยีงไวข้า้งกนั จงึสามารถ
ลดระยะเวลาในการขนส่งสนิค้าได้ และส่งผลให้โอกาสในการจดัการ
คลงัสนิคา้โรงงานผลติอาหารสตัว์จรงิสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นใน
การจดัการคลงัสนิคา้ เช่น ค่าน ้ามนัของรถโฟลค์ลฟิท ์และลดระยะเวลา
ในการขนส่งได ้

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโรงงานผลติอาหารสตัว์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

และบุคลากรทีไ่ดเ้อือ้เฟ้ือขอ้มลู ค าปรกึษา ค าแนะน า และการพาเขา้ชม
โรงงานทีเ่ป็นประโยชน์อย่างสงูแก่ผูว้จิยัในการท างานครัง้นี้ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ประยุกต์ใชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์ เพื่อพฒันากระบวนการผลติน ้าดื่ม โดยมวีตัถุประสงคค์อืลดปัญหาที่เกดิกบัขวดน ้า

อย่างบ่อยครัง้ในสายการผลติ การด าเนินวจิยัไดเ้ลอืกศกึษากระบวนการของสายการผลติ ณ จุด การไหลของขวดทีอ่อกจากเครื่องล้างขวด เพราะมี
ปัญหาจากอตัราการล้มของขวดน ้าอยู่บ่อยครัง้ 1 ชม. คดิเป็น 10 - 15 ครัง้ ปัจจยัทีท่ าใหข้วดน ้าลม้ ม ี2 ปัจจยัหลกั ๆ 1) ขวดทีไ่ดม้าจาก Supplier 
บางขวดไม่ไดม้าตรฐาน ท าใหเ้มื่อขวดขณะล าเลยีงเกดิการเสยีสมดุลลม้ได ้2) สภาพแวดลอ้มในโรงงานจากพดัลมพดัขวดล้ม ปัจจยัเหล่านี้ส่งผลให้
สายการผลติหยุดชัว่ขณะ ท าใหเ้สยีเวลาในการรอเป็นเวลา 30 วนิาท ี- 1 นาท ีจงึจ าเป็นต้องมกีารศกึษาหาทางเลอืกปรบัปรุงแก้ไขการไหลของ 
ขวดน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยท าการศกึษาสายการผลติน ้าดื่ม จากนัน้ด าเนินการพฒันาทางเลอืกส าหรบัการผลติน ้าดื่ม โดยมขีอ้จ ากดัคอื
การไม่เปลีย่นแปลงสายการผลติหรอืสถานที ่แต่สามารถจดัสรรใหเ้หมาะสมได ้ซึง่การสรา้งทางเลอืกไดม้าจากการระดมสมอง การสอบถามหาขอ้มลู
เพิม่เตมิ และวเิคราะหจ์ากบุคลากร ณ จุด ทีเ่กดิปัญหา สามารถจ าแนกได ้3 ทางเลอืก ไดแ้ก่ 1. การเพิม่พนักงาน ณ จุดการล าเลยีงก่อนเขา้เครื่อง
บรรจุ 1 คน 2. การเพิม่อุปกรณ์ประคองขวดน ้าในสายพานล าเลยีงขวด โดยบบีส่วนบนของขวดน ้า 3. ปรบัรอบความเรว็ของสายพานล าเลยีงขวดน ้า
ใหช้า้ลง ผลจากการจ าลองสถานการณ์ 3 ทางเลอืก พบว่าทางเลอืกที ่2 คอืการเพิม่อุปกรณ์ประคองขวดน ้าในสายพานล าเลยีงขวด โดยบบีส่วนบน
ของขวดน ้าเป็นทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด เนื่องจากสามารถลดปัญหาการลม้ของขวดน ้าและสายการผลติหยุดชัว่ขณะได ้ซึง่เมื่อลดปัญหาตรงนี้ลงไดจ้ะท าให้
การผลตินัน้มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
ค าส าคญั:  สายการผลติ, เวลาในการรอคอย, คอขวด, การจ าลองสถานการณ์ 

Abstract 
This research applies simulation techniques to develop the production process of drinking water to reduce frequent problems 

with water bottles in the production line. The research was conducted to study the production line at the point of the flow of bottles out of 
the bottle washing machines because of frequent problems with the fall rate of water bottles for 1 hour, which accounted for 10 - 15 times. 
2 main factors that cause water bottles to fall. 1) Some bottles obtained from suppliers are not standard, so when the bottles during the 
conveying process lose their balance. 2) Factory environment from fan blowing bottle falling. These factors result in the production line 
stopping for a while, wasting time in waiting for 30 seconds - 1 minute. So, a study is needed to find alternatives to improve the flow of 
water bottles more efficiently by studying the production line of drinking water, and then developing alternatives for the production of 
drinking water, with the limitation being that the production line or location cannot be changed, but can be allocated by creating of 
alternatives from brainstorming, inquiries for more information and analysis from personnel at the point of problems can be classified into 
3 options: 1. Adding staff at the conveying point before entering the filling machine 1 person. 2. Adding bottle support equipment to the 
bottle conveyor by squeezing the top of the bottle. 3. Slow down the speed cycle of the water bottle conveyor. The result of 3 simulations, 
the second option was to add bottle support equipment to the bottle conveyor is the best choice because it can reduce the fall of water 
bottles and the production line stops for a while, which by reducing this problem will make the production more efficient. 
Keywords:  Production line, Waiting time, Bottleneck, Simulation
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1. บทน า
ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการจ าลองระบบงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม 
เนื่ องจากในการปฏิบัติงานจริงจะไม่สามารถท าการทดลองหรือ
ปรบัเปลี่ยนกระบวนการท างานได้จนกว่าจะมองเหน็ถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รบั เช่น การขจดัปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายที่เกดิขึน้ ท า
ใหก้ระบวนการผลติช้าลง ดงันัน้การจ าลองระบบโดยใช้โปรแกรมทาง
คอมพวิเตอร ์จะช่วยใหส้ามารถวเิคราะห์สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัของ
ระบบ และช่วยหาแนวทางหรือทางเลือกที่เหมาะสม ก่อนน าไปใช้กบั
สถานการณ์หรอืระบบงานจรงิ ซึ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิด
ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวได้ นอกจากนี้ยงัช่วยให้ประหยัด
ค่าใชจ้่ายและเวลาอกีดว้ย 

จากการศึกษากระบวนการผลติโดยตรงจากผูป้ระกอบการ ท าให้
ทราบว่ากระบวนการผลติมบีทบาทส าคญัตลอดช่วงการผลติ ซึ่งปัญหา
ที่พบจากการศึกษากระบวนการผลิตโดยตรงจากผู้ประกอบการ คอื 
ขวดน ้ าดื่มล้มขณะท าการผลิต ท าให้ระยะเวลาในการผลิตมากขึ้น 
พบว่ามีเวลา เฉลี่ย ในการจัดการปัญหา  37.35 วินาที ส่ งผลให้
กระบวนการผลติไม่ต่อเนื่อง และเกดิคอขวดระหว่างกระบวนการผลติ 
โดยส่งผลกระทบทัง้สายการผลติ ดงันัน้จึงต้องท าการแก้ปัญหาที่จุดนี้ 
เพื่อใหก้ระบวนการผลติด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกใช้
โปรแกรม Flexsim ซึ่งเป็นโปรแกรมทางคอมพวิเตอรท์ี่ช่วยใหส้ามารถ
จ าลองระบบการท างานในปัจจุบนัและผลจากการปรบัปรุงในรูปแบบ
ต่าง ๆ มาช่วยในการพฒันากระบวนการผลติ เพื่อใหก้ระบวนการผลติมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จากการลดปัญหาจากกระบวนการผลิต
ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลใหล้ดเวลาในกระบวนการผลติ รวมทัง้
ช่วยลดตน้ทุนในการทดลองกบัระบบจรงิ

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
การวเิคราะห์แบบ Lean Manufacturing หรอืการผลิตแบบ Lean

Production คือ ระบบการผลิตที่เน้นการขจัดความสูญเปล่า เพื่อลด
ต้นทุนและเพิม่ประสทิธิภาพ โดยยดึความพงึพอใจของลูกค้า ดงัเช่น 
งานวิจัยของชาญชยั เหลาหา [1] ที่ใช้ระบบการผลิตแบบลีนเพื่อลด
เวลาในการผลิตในช่วงการรอคอยของกระบวนการผลิตเรือคายคั   
งานวจิยัของฐติพิร มุสกิะนันทร์ [2] ไดน้ าระบบลนีมาใช้ในการผลติปลา
เส้น โดยการเพิม่ก าลงัการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายของบรษิัทโดยใช้
ทรพัยากรเท่าเดมิ 

การจดัการสนิคา้คงคลงัโดยใชร้ะบบการผลติแบบทนัเวลาพอดหีรอื 
Just In Time คือการผลิตหรอืการส่งมอบวตัถุดิบ สินค้า หรือบรกิาร 
โดยลูกคา้เป็นคนก าหนด Demand ดงัเช่น งานวจิยัของผ่องใส เพช็รรกั์ 
และศริตัน์ แจ้งรกัษ์สกุล [3] ได้ใช้ระบบ Pull system ควบคุมเวลาและ
ปรมิาณการเคลื่อนยา้ยวตัถุดบิพรอ้มกบัระบบ Kanban  

การลดความสูญเปล่า 7 ประการ คือความสูญเปล่าที่ซ่อนอยู่ใน
กระบวนการผลติ ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่เกดิประโยชน์ต่อบรษิทัและไม่ก่อใหเ้กดิ
ก า ไ ร  แต่ มีต้ นทุ น เ กิด ขึ้นตลอด เ วล า  ดั ง เ ช่ น  ง าน วิจัยขอ ง 
กนกวรรณ ตงัรตันพทิกัษ์ [4] ใช้กบัการลดความสูญเสยีของการผลติ
ล าโพงในโรงงาน โดยใช้เทคนิคการจดัการงานวศิวกรรม งานวจิยัของ
พงศกร นามรสัส ี[5] ใช้กบัการลดความสญูเสยีที่เกดิขึน้ภายในโรงงาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานมากขึ้น โดยใช้หลักการ 
ECRS เพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างานแต่ละงานใหม้คีวามสมดุลกนั 
งานวจิยัของกมลรตัน์ ศรสีงัขส์ุข และณฐัชา ทวแีสงสกุลไทย [6] ใชก้าร
ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเล็กโดยใช้
แนวทางของลนีซกิซ์ซกิม่าร่วมกนั 

การพัฒนาแบบจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Flexsim มา
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลติเพื่อใชใ้นการปรบัปรุงหรอืตดัสนิใจ
ในการเลือกโครงการ ดงัเช่น งานวจิยัของวกิานดา แสงกุหลาบ และ
วภิาว ีธรรมาภรณ์พลิาศ [7] ใชโ้ปรแกรม Flexsim ในการจ าลองจดัสรร
จ านวนพนักงานในสายการผลิตหัวอ่าน -เขียนส าเร็จ งานวิจัยของ  
ชยุตม์ บรรเทิงจิตร [8] เรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการจ าลอง
สถานการณ์การออกแบบผังสินค้า เพื่อหาแผนการผลิตที่ดีที่สุด 
ง าน วิจัย ข อ ง จ า รุ พ งษ์  บ ร ร เท า  รุ จิ นี  แ คลนกร ะ โทก  แล ะ  
รพิพันธ์ แก้วกลาง [9] ใช้ Flexsim ในการจ าลองสถานการณ์ระบบ
แถวคอย ณ จุดจ่ายยา กรณีศกึษาโรงพยาบาลโชคชยั 

การจดัการพื้นที่จดัเก็บสนิคา้ตามหลกั Full Turnover storage คอื
การจดัเกบ็สนิคา้ทีม่รีอบการผลติสงู ซึง่จะถูกจดัเกบ็ใหห้ยบิง่ายและใกล้
การขนส่ง ดังเช่น งานวิจัยของเทพกมล ศรีระพรหม [10] วิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกบัวตัถุดิบสูญหายในคลงัสนิค้า โดยมกีารน าเทคโนโลยี 
RFID (Radio Frequency Identification) มาประยุกต์ใชก้บัคลงัสนิคา้ 

3. วิธีการด าเนินงานวิจยั
ขัน้ตอนการด าเนินงานเริ่มจากการศึกษาระบบการท างานของ

โรงงานและรวบรวมข้อมูลจากสายการผลิตจรงิ เพื่อน ามาวิเคราะห์
ลกัษณะการท างานในปัจจุบนั ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะ
น าไปสรา้งแบบจ าลองการผลติ จากนัน้ท าการทดสอบแบบจ าลองการ
ผลติ และออกแบบทางเลอืกขึน้มาเพื่อปรบัปรุงการท างาน ผลจากการ
ออกแบบทางเลอืกน ามาสรา้งแบบจ าลองการผลติหลงัการปรบัปรุง แลว้
ท าการทดสอบความถูกต้องของแบบจ าลองที่ได้ท าการออกแบบขึน้มา 
เพื่อน ามาวเิคราะหแ์บบจ าลองทางคอมพวิเตอร ์ซึง่จะถูกน ามาพจิารณา
เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการปรบัปรุงกระบวนการท างานในปัจจุบนั 
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รปูที ่1 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

3.1 ศึกษาสภาพทัว่ไปของโรงงานกรณีศึกษา 
โรงงานกรณีศึกษาผลิตน ้าดื่มทัง้น ้าดื่มขวดและถงั เป็นการผลิต

แบบกึ่งอตัโนมตั ิบางกระบวนการยงัต้องใช้คนท าอยู่ ทัง้สายการผลิต 
ตัง้แต่ขวดจนถงึการแพค็น ้าระยะทางโดยประมาณ 1,403 เซนติเมตร 
โดยจะแบ่งกระบวนการหลกั ๆ ออกเป็นเครื่องล้างขวด เครื่องบรรจุน ้า 
เครื่องปิดฝา เครื่องแพค็ขวด และเครื่องเป่าลมรอ้น 

รปูที ่2 ผลติภณัฑข์องโรงงานกรณีศกึษา 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลการผลติน ้าดื่ม ณ จุดการล าเลยีงขวดไปยงั

เครื่องบรรจุน ้า โดยการเก็บขอ้มูลอตัราการลม้ของขวดและขอ้มูลอื่น ๆ 
ในกระบวนการผลติโดยการจดบนัทกึ และจบัเวลาการจดัการกบัปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ในช่วงการผลติ ขอ้มลูทีท่ าการเกบ็บนัทกึ ไดแ้ก่ ระยะเวลาการ
ท างานของแต่ละเครื่อง ระยะเวลาการจัดการปัญหาขวดที่ล้ม ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ระยะเวลาการจดัการปัญหา เก็บขอ้มูลโดยการใช้นาฬกิาจบั
เวลา โดยพจิารณาการหาจ านวนครัง้การจบัเวลาใหข้อ้มลูมี
ความถูกตอ้ง

2. ความถีใ่นการลม้ของขวดน ้าในสายพานล าเลยีง
3. การวดัระยะทางของกระบวนการผลติทัง้ระบบ เพื่อน ามาท า

แบบจ าลองในโปรแกรม Flexsim

3.3 การวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูล (Distribution Fitting) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล เวลาในการผลิตน ้ าดื่มของโรงงาน

กรณีศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น (1) เวลาที่ใช้ใส่ขวดน ้าในสายพาน
ล าเลียง (2) เวลาที่ใช้ล้างขวดของเครื่องล้าง (3) เวลาที่ใช้บรรจุน ้ า 
8 ขวด (4) เวลาที่ใช้ในการปิดฝา (5) เวลาที่ใช้ในการเป่าลมรอ้น โดย
ท าการเกบ็ขอ้มลูดงักล่าว จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหเ์ชงิสถติดิว้ย
โปรแกรม Expert Fit เพื่อหารูปแบบการแจกแจงข้อมูล ซึ่งน ามาใช้
จ าลองสถานการณ์ต่อไป 

รปูที ่3 ตวัอย่างวเิคราะหก์ารแจกแจงขอ้มลู 

3.4 การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ 
การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Flexsim มา

ประยุกต์ใช้ในการจ าลองกระบวนการท างาน ณ จุดล าเลียงขวด เมื่อ
สร้างแบบจ าลองสถานการณ์เสร็จให้น าค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ มา
ก าหนดคุณสมบตัิในแต่ละกระบวนการไปแทนค่าลงในตวัแบบจ าลอง
สถานการณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองสถานการณ์ 
เนื่องจากการจ าลองสถานการณ์ดงักล่าวจะตอ้งมปีระสทิธภิาพใกล้เคยีง
กบัสถานการณ์จรงิ โดยมคีวามคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ผลการ
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จ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Flexsim แสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งจะใช้ 
Resources ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม เ พี ย ง  Source, Queue, Conveyor, 
Processer, Combiner, Separator และ Sink หลงัจากนัน้จะท าการใส่
ค่า Inter-Arrival ของ Processer, Combiner ค่าทีใ่ชม้าจากการวเิคราะห์
แจกแจงขอ้มลูจาก Expert Fit 

รปูที ่4 แบบจ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม Flexsim 

รปูที ่5 การก าหนดค่า Distributions ใน Object ของ Process 
จากการท างานจรงิ 

3.5 การสร้างทางเลือกในการปรบัปรุงกระบวนการผลิต
 การพจิารณาทางเลอืกเพื่อปรบัปรุงกระบวนการผลติ ณ จุดล าเลยีง
ขวด จากเครื่องล้างขวดถึงเครื่องบรรจุน ้ า ผู้ว ิจัยได้พิจารณาสร้าง
ทางเลือกทัง้หมด 3 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  ทางเลือกที่ 1 การเพิ่ม
พ นั ก ง า น  ณ  จุ ด ก า ร ล า เ ลี ย ง ก่ อ น เ ข้ า เ ค รื่ อ ง บ ร ร จุ  1 ค น 

ทางเลอืกที่ 2 การเพิม่อุปกรณ์ประคองขวดน ้า ในสายพานล าเลยีงขวด 
โดยบีบส่วนบนของขวดน ้า และทางเลือกที่ 3 ปรบัรอบความเร็วของ
สายพานล าเลยีงขวดน ้าใหช้า้ลง ดงัแสดงในรปูที ่6 – 8 

รปูที ่6 การเพิม่พนักงาน ณ จุดล าเลยีงขวด (ทางเลอืกที ่1) 

รปูที ่7 การเพิม่อุปกรณ์ประคองขวดน ้า (ทางเลอืกที ่2) 

รปูที ่8 การปรบัรอบความเรว็ของสายพาน (ทางเลอืกที ่3) 

3.6 การตรวจสอบความถกูต้องของแบบจ าลองสถานการณ์ 
ในการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมจ าเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบ

ความถูกต้องก่อนน าไปใช้งานจรงิ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแบบจ าลองดงักล่าว
นัน้มคีวามถูกต้องและได้ผลลพัธ์ที่ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมากที่สุด 
โดยการเปรียบเทียบแบบจ าลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน  คือการ
เปรยีบเทยีบผลลพัธ์ที่ได้จากการประมวลของแบบจ าลองสถานการณ์
ด้วยโปรแกรมการจ าลองสถานการณ์ Flexsim กับค่าที่ได้จากการ
สังเกตการณ์และเก็บบันทึกตามจริง ซึ่งงานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบ  
แพค็น ้าทีผ่ลติได ้1 แพค็ โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไวท้ีร่อ้ยละ 5 
โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่าในสถานที่จริงได้เท่ากับ 270.68 วินาที 
และจากการจ าลองสถานการณ์จากโปรแกรมได้เท่ากบั 261.45 วนิาท ี
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หลังจากนั ้นน าค่าทัง้สองมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาร้อยละความ
คลาดเคลื่อน ดงัสมการที ่1 

%Difference = 
|𝐸−𝑆|

𝐸
𝑥 100     (1) 

ตารางที่ 1  ผลการค านวณ Chi-Square ของแบบจ าลองโรงงาน
กรณีศกึษา 

ตารางที ่2 ผลการค านวณ Chi-Square ของแบบจ าลองทางเลอืกที ่1 

ตารางที ่3 ผลการค านวณ Chi-Square ของแบบจ าลองทางเลอืกที ่2 

ตารางที ่4 ผลการค านวณ Chi-Square ของแบบจ าลองทางเลอืกที ่3 

หลงัจากท าการค านวณ Chi – Square เพื่อตรวจสอบว่า Normal 
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้พบว่าไม่ Normal จึงต้องท าการค านวณหาค่า 
U – Test ต่อเพื่อตรวจสอบว่า Valid หรอืไม่ ดงัตารางที ่5 - 7 

ตารางที ่5 การค านวณ U-Test แนวทางการปรบัปรุงที ่1 

ตารางที ่6 การค านวณ U-Test แนวทางการปรบัปรุงที ่2 
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ตารางที ่7 การค านวณ U-Test แนวทางการปรบัปรุงที ่3 

จากการค านวณพบว่า U – Test ทัง้ 3 แนวทางการปรับปรุง
ทัง้หมด Valid แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองหลังการปรับปรุ งทั ้ง 
3 แนวทางมคีวามถูกต้องและใกล้เคยีงกบัสถานการณ์จรงิ ซึ่งสามารถ
เป็นตวัแทนของระบบการผลติจรงิได้ 

4. ผลการด าเนินงาน
การวเิคราะห์ผลด าเนินงานจะท าการสรา้งแบบจ าลองสถานการณ์

แต่ละทางเลือกขึ้นมา และท าการรนัแบบจ าลองในโปรแกรมจ านวน 
30 ครัง้ เพื่อเปรยีบเทียบทางเลือกแต่ละทางเลือก โดยจะเลือกค่าที่ดี
ที่สุดในแต่ละทางเลือก ผลจากการจ าลองสถานการณ์แสดงในตาราง 
ที ่8 – 10 

ตารางที ่8 เปรยีบเทยีบจ านวนแพค็น ้าในเวลา 1 ชม. แต่ละทางเลอืก 

รปูที ่9 การเปรยีบเทยีบจ านวนแพค็น ้าในแต่ละทางเลอืก 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบเวลาแต่ละทางเลือกในกระบวนการผลิต 
ต่อ 1 แพค็ (วนิาท)ี 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบเวลาแต่ละทางเลือกในกระบวนการผลิต 
ต่อ 1 แพค็ (วนิาท)ี 

จากผลทีแ่สดงในตารางที ่8, 9 และ 10 พบว่าทางเลอืกที ่2 คอื การ
เพิม่ทีป่ระคองขวด ซึง่ช่วยใหข้วดน ้าในกระบวนการผลติไม่ลม้ ส่งผลให้
ไม่เกิดคอขวดระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิต
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการของ
ลูกคา้ จากการทีข่วดน ้าลม้ระหว่างกระบวนการผลติได ้ดงัรปูที ่10 และ 
รปูที ่11 ส่งผลใหจ้ านวนการผลติน ้าดื่มเพิม่ขึน้ และช่วยลดปัญหาทีเ่กดิ
ขึน้อยู่บ่อยครัง้ในเวลาเพยีง 1 ชม. ถา้สามารถปรบัแกจุ้ดนี้ไดก้จ็ะส่งผล
ไปยงัจุดอื่น ๆ ตามมา ท าให้การผลิตมคีวามต่อเนื่อง โดยได้ปรมิาณ
แพ็คน ้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 113 แพ็ค/ชม. เปลี่ยนเป็น 156 แพ็ค/ชม. 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.05 และเป็นการเพิ่มอุปกรณ์ เพื่อ

ขอ้มูลแพ็คน ้ำท่ีไดต่้อเวลำ 1 ชม.

กอ่นปรับปรุง 113
หลงัปรับปรุงเพิม่ทีป่ระคอง 156
หลงัปรับปรุงเพิม่คน 134
หลงัปรับปรุงความเร็วสายพาน 152

113

156

134

152

0 50 100 150 200

ก่อนปรบัปรุง

หลงัปรบัปรุงเพิม่ที…่

หลงัปรบัปรุงเพิม่คน

หลงัปรบัปรุงความเรว็…

ข้อมลูแพค็น ้าท่ีได้ต่อเวลา 1 ชม.

เวลาทีจั่บในจาลองงานจรงิ เวลำทำงเลือกท่ี1 เวลำทำงเลือกท่ี2 เวลำทำงเลือกท่ี3

252.85 228.00 214 231.07
268.22 245.41 213.95 226.38
260.65 293.67 195.9 248.26
269.9 249.74 222.09 241.65
272.48 240.13 228.16 254.52
254.37 299.68 228.86 265.39
240.65 228.26 279.48 285.07
252.71 280.34 241.47 232.69
252.22 225.81 260.21 231.36
252.85 213.26 230.22 224.63
268.22 298.72 219.52 279.72
260.65 259.13 251.79 244.58
269.9 295.15 214.02 240.53
259.48 222.91 227.54 283.37
254.37 227.74 262.89 287.29
240.65 297.63 220.93 236.60
258.22 242.58 211.43 228.03
253.46 218.31 226.35 222.05
229.68 268.19 220.47 256.07
210.65 290.86 222.98 253.72
346.43 301.17 260.95 257.64
220.08 221.43 243.63 258.43
269.69 217.3 251.79 259.22
265.49 225.81 245.306 260.01
305.33 280.34 279.48 260.80
239.28 298.72 241.47 261.59
292.03 293.67 260.21 262.38
226.01 245.41 219.52 263.16
301.9 295.15 251.79 263.95
295.09 227.74 227.54 264.74
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จดัการปัญหาที่พนักงานต้องเข้ามาแก้ปัญหาที่จุดนี้อยู่บ่อยครัง้ หรอื
การเพิม่พนักงานมาด าเนินงาน ณ จุดนี้ ซึ่งเป็นการเพิม่กระบวนการ
ท างานที่ไม่จ าเป็นใหก้บัพนักงาน ถ้าใช้อุปกรณ์ประคองขวดน ้าเพื่อลด
ปัญหาทีก่ระบวนการท างานในจุดนี้ได ้จะสามารถเพิม่อตัราการผลติน ้า
ดื่มและไม่จ าเป็นตอ้งใชพ้นักงานเขา้มาท างานหรอืแกปั้ญหาทีจุ่ดนี้ได้ 

รปูที ่10 ก่อนการปรบัปรุง 

รปูที ่11 หลงัการปรบัปรุง 

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ
จากการจ าลองกระบวนการผลติน ้าดื่ม กรณีศกึษาโรงงานน ้ามทส.

พบว่ากระบวนการผลติเกดิความไม่ต่อเนื่องและเกดิคอขวด ผูว้จิยัจงึได้
น าโปรแกรม Flexsim มาเป็นเครื่องมอืในการจ าลองระบบการท างาน 
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยออกแบบวิธีการ
ปรบัปรุงสายการผลติทัง้หมด 3 ทางเลอืก ดงันี้ ทางเลอืกที่ 1 การเพิม่
พนักงาน ณ จุดการล าเลียงก่อนเข้าเครื่องบรรจุ 1 คน ทางเลือกที่ 2 
การเพิม่อุปกรณ์ประคองขวดน ้าในสายพานล าเลยีงขวด โดยบบีส่วนบน
ของขวดน ้า และทางเลอืกที่ 3 ปรบัรอบความเรว็ของสายพานล าเลียง
ขวดน ้าให้ช้าลง ผลจากการจ าลองสถานการณ์ทัง้ 3 ทางเลือก พบว่า
ทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากใช้เวลาเฉลี่ยในการผลติ
ต่อแพค็จากเดมิ 270.68 วนิาท/ีแพค็ ลดลงเป็น 235.80 วนิาท/ีแพค็ ซึง่
สามารถลดระยะเวลาในการผลติน ้าดื่มต่อแพค็ และเพิม่อตัราการผลติ
น ้าดื่ม รวมทัง้ได้รบัความพงึพอใจของลูกค้าในระดบัที่สูงขึน้ การผลติ
เป็นไปตามเวลาทีเ่ป้าหมายก าหนดไว ้รวมทัง้ไม่จ าเป็นตอ้งใชพ้นักงาน
เขา้มาแก้ปัญหาที่กระบวนการผลติที่เกดิปัญหาจากการที่ขวดน ้าลม้ได้
อกีดว้ย 

6. กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณโรงงานกรณีศึกษาที่ได้เอื้อเฟ้ือข้อมูลและสละเวลาใน
การใหค้ าปรกึษา การพาเขา้ชมโรงงาน ค าแนะน า และอุปกรณ์ป้องกนั
อนัเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.นรา สมตัถภาพงศ์ และนายเกยีรตคิุณ พล
แสน ทีใ่หค้ าปรกึษาแนะน าและชีแ้นะแนวทางจนท าใหง้านวจิยัสามารถ
ส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี
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การออกแบบระบบท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าอตัโนมติัด้วยโอโซน 
Ozone Cleaning Automation Design For Water Tank 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เครื่องโอโซนอตัโนมตัทิี่ความเขม้ขน้ของโอโซนที่เหมาะสมส าหรบัฆ่าเชื้อก่อโรคในถังเก็บ

น ้าอุปโภค ระบบโอโซนท าความสะอาดอตัโนมตัสิามารถทดแทนการใชแ้รงงานมนุษย์และลดเวลาในการบ ารุงรกัษาถงัเก็บน ้า โดยการเพิม่ระบบลด
ความชื้นอตัโนมตั ิท าใหเ้ครื่องท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การน าระบบอตัโนมตัมิาใชใ้นถงัเกบ็น ้าพลาสตกิขนาด 400 ลติร ดว้ยคุณภาพน ้าใช้
แบบเดียวกนั ในการออกแบบระบบท าความสะอาดถงัเก็บน ้า โดยใช้โอโซนที่มคีวามสามารถในการก าจดัแบคทเีรยีและฟิล์มชีวภิาพ โดยไม่มสีาร
ตกค้าง จากการศึกษาประสิทธิภาพของโอโซนและการน ามาประยุกต์ใช้ ส าหรบัการออกแบบระบบท าความสะอาดถังเก็บน ้าอตัโนมตัิและการให้
ความรอ้นไล่ความชื้น  สามารถออกแบบและพฒันาระบบอตัโนมตัมิคีวามสามารถควบคุมการกระจายโอโซน นอกจากนี้กรณีศกึษายงัแสดงให้เห็น
ถึงหลกัการใช้ระบบโอโซนท าความสะอาดในถงัเก็บน ้าของอุตสาหกรรมส าคญัสามประการ (1) การลดแรงงาน (2) ระบบอตัโนมตัใินการท าความ
สะอาดถงัน ้าโดยใชโ้อโซนและ (3) โอกาสทางธุรกจิใหม่ 
ค าส าคญั:  โอโซน ถงัเกบ็น ้า ท าความสะอาด ระบบ อตัโนมตั ิ

Abstract 
This research aimed to implement appropriately ozone automation machine for disinfecting the water supply tank. The 

automatic Ozone cleaning system helps to replace cleansing labour and maintenance time. Moreover, Ozone cleaning system is sa fe with 
no residual chemicals in cleaning process. Automation implementation is experimented in 4 tanks of 400L Polymer Elixer water tank by  
the same water supply quality, design and development of an automated system. The automation implementation helped to control  fuming 
time and period to distribute ozone. The automatic heater use helped to control humidity level. Ozone is effective in disinfection of bacteria 
and biofilm. From the study, the Ozone. Furthermore, the case study also revealed three main principles for successfully implementing 
automation Ozone cleaning water supply tank in industry; (1) reduction of labour; (2) automation system of tank cleaning using ozone, 
and; (3) new business opportunities. 
Keywords:  Ozone, Water Tank, Cleaning, System, Automation
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1. บทน า
1.1 ความส าคญั 
 ถังน ้าเป็นภาชนะที่นิยมใช้ส าหรับการเก็บน ้ า เพื่ออุปโภคและ
บรโิภคของมนุษย์ เช่น การเกษตร, ปศุสตัว์,  ดบัเพลงิ, อุตสาหกรรมและ
การใช้งานในครัวเรือน ดังนั ้นถังเก็บน ้ าทัง้หมดจ าเป็นต้องมีการ
บ ารุงรักษาเป็นประจ า เพื่อรักษาคุณภาพของน ้ าในภาชนะ การ
ปนเป้ือนสามารถน าไปสู่โรคทีเ่ป็นอนัตราย โดยการจดัตารางรอบการ
บ ารุงรกัษาและตรวจสอบความสะอาดของถงั ซึ่งวธิกีารท าความสะอาด
ดว้ยตนเองแบบทัว่ไปจ าเป็นต้องใชแ้รงงาน สารเคม ีเวลาและเงนิ จาก
ปัญหาขา้งต้นจงึมวีธิแีก้ปัญหาทีเ่ป็นไปไดส้ าหรบัการออกแบบระบบท า
ความสะอาดถงัเก็บน ้าอตัโนมตัโิดยใช้โอโซนในการท าความสะอาด ที่
สามารถก าหนดเวลาทีแ่ม่นย าและกระจายไปไดห้ลายถงั รวมถงึโอโซน
แก๊สที่มีคุณสมบตัใินการฆ่าเชื้อแบคทเีรยีและไวรสัได้เป็นอย่างดี วิธีนี้
นอกจากจะสามารถท าความสะอาดถังเก็บน ้าได้แล้วยงัประหยดัเวลา 
ค่าแรง และไม่มสีารเคมตีกคา้งหลงัท าความสะอาดอกีดว้ย 
1.2 โครงสร้างโอโซนและประโยชน์ 
 โอโซนมีโครงสร้างประกอบด้วยออกซิเจน 3 อะตอมและมี
คุณสมบตัิเป็นก๊าซธรรมชาต ิโอโซนมาจากค าในภาษากรกี "Ozein" ที่
แปลว่าไดก้ลิน่ ซึ่งถูกใชค้รัง้แรกในปี พ.ศ. 2383 โดย ครสิทอีนั ฟรดีรชิ 
เชินไบน์ นักเคมีชาวเยอรมนั [1] โครงสร้างโมเลกุลของโอโซนมีความ
ไม่เสถียรเนื่องจากมีสถานะเมโซเมอรกิ โอโซนไม่มีสีและมีกลิ่นแรงใน
สถานะก๊าซ หน้าทีพ่ื้นฐานในระบบนิเวศของโลกคอืปกป้องมนุษย์จาก
รงัสทีีเ่ป็นอนัตรายจากดวงอาทติย์ ความเขม้ขน้ปกตบินพืน้ผวิโลกอยู่ที่
ประมาณ 20 ug/m3 ซึ่งไม่เป็นอนัตรายต่อสิ่งมีชีวิต นักวิจยัหลายคน
เชื่อว่าโอโซนมีข้อดีในการรกัษาโรคหลายอย่าง [2 -4] แม้ว่าจะมีผล
อนัตรายอยู่บ้าง และเครื่องก าเนิดโอโซนเพิ่งได้รบัการรบัรองส าหรับ
การทดสอบทางการแพทย์เกี่ยวกบัความเป็นพิษโดยการทดลองทาง
คลนิิก [3] ความสามารถในการออกซไิดซ์สารประกอบอนิทรีย์ [5] เป็น
ทีท่ราบกนัดวี่ามผีลเป็นพษิต่อระบบทางเดนิหายใจ [6-7] 

ตารางที ่1 การยบัยัง้แบคทเีรยีดว้ยโอโซน [10] 

เป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วที่โอโซนถูกใช้เพื่อช่วยในการรกัษาพยาบาล
โดยทนัตแพทย์ E.A. Fisch ในปีพ. ศ. 2473 เพื่อฆ่าเชื้อโรคในระหว่าง
การผ่าตดัช่องปาก [8] โดยการใช้งานหลกัขึ้นอยู่กบัคุณสมบตัิในการ
ก าจดัจุลชพี [9] ดงัแสดงในตาราง 1

1.3 การก าเนิดโอโซน 
 การใช้หลอด UV ที่มีการส่องผ่านสูงซึ่งปล่อยรงัสีที่ความยาวคลื่น 
185 นาโนเมตรสามารถสรา้งโอโซนทีม่คีวามเข้มข้นต ่าได ้[11] โดยวิธี
คอโรนาดิสชาร์จใช้กนัอย่างแพร่หลายส าหรบัการผลิตโอโซนที่มคีวาม
เข้มข้นสูงขึ้นดงัแสดงในรูปที่ 1 การใช้กระแสสลบัแรงดนัสูงผ่านพืน้ที่
ปล่อยกระตุ้นใหโ้มเลกุลของออกซเิจนแตกตวัและรวมตวักบั O2 ตวัอื่นที่
สรา้ง O3 ซึ่งอตัราการผลติขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น คุณสมบตัิ
ของวสัดุอเิลก็ทรกิและความหนาช่องว่างในช่องระบายความดนัเป็นต้น
 ในการก าเนิดโอโซนยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกมากมายในการผลิต
โอโซน เช่น การปล่อยแสงและไฟฟ้าเคมีความร้อนคีโมนิวเคลียร์และอิ
เลก็โทรไลต์ [12]

รูปที ่1 แนวคดิของเครื่องก าเนิดโอโซนแบบคอโรนาดสิชาร์จ A) การ
ก าหนดค่าพืน้ฐาน B) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบท่อ [10] 

2. แนวคิดการวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
2.1 โอโซนในการฆ่าเช้ือ 
 โมเลกุลของโอโซนถูกสร้างขึ้นโดยอนุภาคออกซิเจนสามอนุภาค
ออกซิเจนที่เท่ากนั และพนัธะออกซิเจนรวบรวมไว้ด้วยกันที่มุมป้าน 
116°C โครงสรา้งของโมเลกุลของโอโซนมสีิง่กดีขวางอยู่ภายในป้องกนั
ไม่ใหโ้ครงสรา้งเป็นรูปสามเหลีย่ม ดงัแสดงในรูปที ่2 โดยออกซเิจนแต่
ละอะตอมจะเชื่อมต่อกบัออกซิเจนอีกอะตอมหนึ่ง ออกซิเจนอะตอมที่
สามจบัอนุภาคเพื่อฆ่าเชื้อโรคส่งผลใหอ้อกซเิจนเปลีย่นรูป 
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รูปที ่2 ปฏกิริยิาการเกดิและฆ่าเชื้อของโอโซน 

 ก๊าซโอโซนจะไม่มสี ีแต่มกีลิน่และในอุณหภูมิหอ้งสามารถตรวจจบั
กลิ่นได้ที่ความเข้มข้นต ่า 0.02-0.05 ppm อายุการใช้งานของโอโซน
แปรผนัตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ อุณหภูมิที่ต ่ากว่าจะท าให้
โอโซนมอีายุการใชง้านยาวนานขึน้ 
 อนุภาคออกซิเจนในอากาศจะรวมตวักนัตามธรรมชาติเพื่อสร้าง
โอโซนภายใต้ปัจจยัอทิธพิลหลากหลาย เช่น การลดแสงการแผ่รงัสีของ
ดวงอาทิตย์การโดนความเครียดของน ้าและอื่นๆ หรือเครื่องก าเนิด
โอโซนในทางการแพทย์โดยการชาร์จออกซิเจนในท่อทีแ่รงดนัไฟฟ้าสูง
ตัง้แต่ 4000V ถงึ 14000V เครื่องก าเนิดโอโซนมสีามฐาน ไดแ้ก่ รงัสยูีวี 
คอโรนาดสิชาร์จ และพลาสมา 
 ความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรสัของโอโซนแสดงในตารางที่ 2 
นอกจากนี้ยงัแนะน าว่าควรด าเนินการฆ่าเชื้อไวรสัที่พื้นผิว โดยอตัรา
การรอดชวีติของไวรสัจะลดลงแบบทวคีูณดว้ยปรมิาณโอโซนทีเ่พิม่ขึน้ 

ตารางที ่2 อตัราการฆ่าเชื้อไวรสัดว้ยโอโซน [10] 

2.2 การสร้างฟิลม์ชีวภาพและโอโซน 
 ไบโอฟิล์มเป็นชุมชนเกิดจากการรวมตวัของจุลนิทรย์ี ซึ่งแบคทเีรีย
เกาะตดิกนับนพืน้ผวิวสัดุทีส่มัผสักบัน ้า ไบโอฟิล์มเกดิจากการหลัง่เมท
ริกซ์นอกเซลล์จากแบคทีเรียที่เกาะอยู่บนพื้นผิววัสดุเพื่อเพิ่มความ
หนาแน่นของแบคทีเรียและการสื่อสารของแบคทีเรียความต้านทานต่อ
ยาปฏชิวีนะ ผงซกัฟอกและภูมิคุม้กนัของโฮสต์ ท าใหแ้บคทเีรยีมอีตัรา
การตัง้รกรากรวมถึงการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ไบโอฟิล์มประกอบด้วย
สารโพลีเมอร์นอกเซลล์ (EPS) เช่น โพลีแซ็กคาไรด์นอกเซลล์โปรตนี
ลพิดิและดเีอน็เอ การพฒันาไบโอฟิล์มสรุปเป็นหา้ขัน้ตอน [13] ดงัแสดง
ในรูปที ่3 ขัน้ตอนการกระจายตวัของฟิล์มชวีภาพเป็นขัน้ตอนส าคญัใน
วงจรชีวิตของแบคทีเรีย ซึ่งการขยายอาณานิคมของแบคทีเรียไปยัง
พื้นผิววัสดุอื่นๆ ในการสร้างฟิล์มชีวภาพของแบคทีเรียเป็นปัญหา
ร้ายแรงที่ท าหน้าที่เป็นตัวสร้างเชื้อโรคของแบคทีเรียในน ้า อาหาร 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม ดังนั ้นจึง
จ าเป็นต้องก าจดัไบโอฟิล์มของแบคทเีรยี 

รูปที่ 3 ขัน้ตอนการสร้างฟิล์มชีวภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการยึดติดการ
เจรญิเตบิโตและขัน้ตอนการกระจาย [13] 

2.3 ประเภทถงัเกบ็น ้า 
 การเลือกวสัดุที่เหมาะสมในการสร้างถงัเก็บน ้า มีความจ าเป็นต้อง
ตรงตามข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจง ทัง้ด้านค่าใช้
และที่ส าคญัรวมถึงข้อจ ากัดด้านความสามารถในการผลิตของผู้ผลิต 
โดยถงัเกบ็น ้านัน้มหีลายชนิดดงันี้ 
 ถงัพลาสตกิ แนะน าใหใ้ชส้ าหรบัอุณหภูมหิอ้งและทีไ่ม่ใชแ้รงดนั ซึ่ง
พลาสติกเป็นวสัดุที่เบาที่สุด สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกโดย
มนุษย์ โดยปกติแล้วจะคุ้มค่าที่สุด เนื่องจากทนต่อการเกิดสนิม ถัง
พลาสติกบางชนิดมกัจะมอีายุการใชง้านยาวนานกว่าถงัทีไ่ม่ได้เคลอืบ
เหลก็กลา้คาร์บอนในสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามชื้นสูง การเปรยีบเทยีบถัง
เกบ็น ้าดงัแสดงในรูปที ่4 

รูปที ่4 เปรยีบเทยีบถงัเกบ็น ้า (5 ดาวดทีีสุ่ด, 1 ดาวแย่ทีสุ่ด) 

3. การออกแบบ
3.1 การออกแบบตามแนวคิด 
 จากการท าความเข้าใจกระบวนการท าความสะอาดในปัจจุบนัเป็น
ขัน้ตอนแรกในการพฒันากระบวนการท าความสะอาดด้วยโอโซนและ
ระบุความจ าเป็นในการพฒันา มีการสงัเกตการณ์ส าหรบักระบวนการ
ท าความสะอาดถงัน ้าในปัจจุบนัทัง้หมด ตัง้แต่การเตรยีมถังการระบาย
น ้าไปจนถึงการเติมน ้า การสงัเกตเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลทัว่ไป
เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพถังน ้า ข้อมูลเครื่องผลิตโอโซน ปริมาณ
โอโซนและระยะเวลาการสมัผสั โดยอ้างอิงจากเอกสารการวิจัย [10] 
รายงานชีววิทยา  รวมถึงรวบรวมข้อมูลรายละ เอียดเกี่ ยวกับ
กระบวนการ การสงัเกตไดท้ าหลายครัง้เพื่อรวบรวมขอ้มูล เมื่อรวบรวม
ผลลพัธ์ทัง้หมดแลว้จะสรุปผงักระบวนการดงัแสดงในรูปที ่ 5 เพื่อความ
สะดวกในการท าความเข้าใจ โดยมีส่วนส าคญัในการออกแบบ 3 อย่าง
คือ เครื่องผลิตโอโซนและประสทิธิภาพ การฆ่าเชื้อจากการสมัผสัและ
ระยะเวลาสมัผสั และประเภทถงัเกบ็น ้า 
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รูปที ่5 ขัน้ตอนวธิวีจิยั 

3.2 เคร่ืองผลิตโอโซน 
 ความสามารถในการผลิตโอโซนขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์สร้าง
โอโซนและปรมิาณออกซเิจนทีไ่หลผ่านและเครื่องก าเนิดโอโซนดงัแสดง
ในรูปที่ 6 ออกซิเจนบรสิุทธิห์รอืออกซเิจนในอากาศสามารถเป็นแหล่ง
ผลิตโอโซนได้ และปริมาณโอโซนที่ผลิตโดยใช้อากาศมีค่าน้อยกว่า
ออกซเิจนบรสิุทธิป์ระมาณ 5 เท่าดงัแสดงในรูปที ่7 

รูปที ่6 เครื่องผลติโอโซน 

รูปที ่7 ผลผลติโอโซนทีแ่ตกต่างกนัดว้ยการไหลของออกซิเจนและการ
ไหลของอากาศ 

 เมื่อใช้อากาศเป็นแหล่งก าเนิดโอโซน อาจท าให้เซลล์สร้างโอโซน
เสียหายได้จากความชื้นในอากาศ ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องติดตัง้ตัวดูด
ความชื้นเพื่อดูดความชื้นก่อนเข้าสู่เซลล์สร้างโอโซน เมื่อความชื้นถูก
ก าจัดเซลล์สร้างโอโซนจะเริ่มกลับมาท างานปกติ ส่วนประกอบของ
เครื่องผลติโอโซน 

3.3 การฆ่าเช้ือจากการสมัผสัปริมาณและระยะเวลาสมัผสั 
 เชื้อโรคมีความหลากหลายและมคีวามทนทานต่อสารเคมฆ่ีาเชื้อที่
แตกต่างกนั ความแตกต่างของความเข้มข้นของโอโซนและระยะเวลา
อาจส่งผลต่อเชื้อโรคต่างกนั งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อควบคุมและ
รวบรวมผลของเชื้อโรค 4 ชนิดโดยเฉพาะตามมาตรฐานการผลติน ้าดื่ม 
และผลของความเข้มขน้และระยะเวลาของโอโซนต่อเชื้อโรคดงัแสดงใน
ตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ปรมิาณโอโซนและเวลาในการฆ่าเชื้อ 

3.4 ถงัเกบ็น ้า 
 งานวิจยันี้เลือกถังเก็บน ้า Polymer Elixer ใช้ส าหรบัสรา้งระบบท า
ความสะอาดด้วยโอโซน เนื่องจากทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั 
กบัโอโซน ราคาถูกและน ้าหนักเบา ดงัแสดงในรูปที ่8 

รูปที ่8 ถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ 

4. ผลลพัธ์การศึกษาเบือ้งต้น
4.1 การออกแบบให้เป็นเคร่ืองจกัรอตัโนมติั 
 ขัน้ตอนต่อไปนี้คอืการสรา้งการออกแบบแนวความคิดโดยการรวม
แนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ของแต่ละเงือนไขเข้ากบัระบบอตัโนมัติ
เดียวดังแสดงในรูปที่ 9 แนวคิดที่ดีที่สุดถูกเลือกโดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการออกแบบ เพื่อตอบสนองลกัษณะทางวิศวกรรมที่
เป็นไปได ้โดยมตีวัแปรควบคุมหลกัคอืระยะเวลาในการสมัผสัแก๊ส ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อ ดังข้อมูลงานวิจัยอ้างอิงถึง
ประสทิธภิาพของโอโซนในการฆ่าเชื้อต่างๆ และสามารถใชง้านได้แบบ
อตัโนมตั ิลดการดูแลรกัษาและไม่มสีรา้งพษิตกคา้งหลงัจากท างาน 

รูปที ่9 วธิกีารออกแบบตามแนวคดิ 

4.2 การออกแบบโอโซนทัว่ไป 
 ในการทดลองนี้ได้ปรับปรุงระบบโอโซนแบบแมนนวลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ให้มีความสามารถแบบอัตโนมัติ โดยประสิทธิภาพให้ความ
สะดวกในการท างานและลดพนักงานในการตรวจสอบดูแลเครื่อง 
4.3 การทดลองปริมาณโอโซนและเวลา 
 การวดัค่าโอโซนในน ้าทีต่้องใชย้าเมด็ DPD No.4 ดว้ยโฟโตมเิตอร์ 
MD 600 และเครื่องวัดก๊าซโอโซน OS-4 / SM-EC ในอากาศ มี
การศกึษาปรมิาณโอโซนและระยะเวลาสมัผสัเพื่อก าจดัเชื้อโรคทีมุ่่งเน้น
เฉพาะ เวลาในการรมโอโซนม ี5, 15 และ 30 นาท ี
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5. การออกแบบแอปพลิเคชนั
5.1 ระบบการควบคุม 
 ส่วนประกอบหลกัของเครื่องโอโซนท าความสะอาดอตัโนมัติแบ่ง
ออกเป็นระบบการรมโอโซนและท าความรอ้นอตัโนมตั ิระบบถูกควบคุม
โดยคอนโทรลเลอร์ มีเอาต์พุตควบคุมอากาศสี่ตวั เครื่องก าเนิดโอโซน
หนึ่งเครื่องพรอ้มปัม๊ลมและเครื่องท าความรอ้นอกีหนึ่งเครื่อง โปรแกรม
จะท างานโดยใชแ้ผนภูมิการไหลระบบการเคร่ืองโอโซนท าความสะอาด
อตัโนมตัิตามแนวคดิทีแ่สดงในรูปที ่10 

รูปที ่10 แผนภูมิการไหลระบบการเคร่ืองโอโซนท าความสะอาด
อตัโนมตั ิ

5.2 ระบบการรมโอโซนอตัโนมติั 
 ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตโอโซนมีความเสถียรเมื่อท างาน
ร่วมกบัปัม๊ลมเป็นเวลา 15 นาที โดยขัน้ตอนการท างานของโซลินอยด์
วาล์วอากาศ s11, s41, s31 และ s21 ตามล าดบัเป็นเวลา 15, 30, 15 
และ 5 นาทีตามล าดบั โปรแกรมจะท างานตามเงื่อนไขดงัแสดงในรูปที ่
11 รูปที่ 12 และรูปที่ 13 โดยการตัง้ค่าอ้างอิงข้อมูลการตัง้ค่าจาก
งานวจิยัทีก่ล่าวถงึประสทิธภิาพและระยะเวลาในการฆ่าเชื้อของโอโซน 
[10] เพื่อใหร้ะบบอตัโนมตัมิปีระสทิธใินการท าความสะอาดอกีดว้ย 

รูปที ่11 แผนภูมิการไหลการพ่นโอโซนอตัโนมตัิ

รูปที ่12 Ladder diagram การรมโอโซนอตัโนมตั ิ
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รูปที ่13 ล าดบัเวลาการรมโอโซนอตัโนมตั ิ

5.3 ระบบท าความร้อนอตัโนมติั 
 เนื่องจากความชื้นในอากาศจะก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อเซลล์ทีใ่ช้
สรา้งโอโซน เครื่องดกัความชื้นจงึถูกตัง้ค่าใหดู้ดซบัความชื้นก่อนเขา้สู่
ระบบผลติโอโซน การใหค้วามรอ้นอตัโนมตัสิารดูดความชื้นจะต้อง
ท างานเป็นเวลา 30 นาทสี าหรบัการผลติโอโซนทุก 3 ชัว่โมง เพื่อก าจดั
ความชื้นออกจากระบบ โปรแกรมจะท างานตามเงื่อนไขดงัแสดงในรูปที ่
14 รูปที ่15 และรูปที ่16 อ้างอิงจากแนวความคิดหลกัการก าเนินโอโซน
ขา้งต้นทีไ่ดก้ล่าวมา จะท าใหเ้กดิน ้าในระบบจากาการผลติโอโซน จงึมี
ความจ าเป็นต้องท าใหน้ ้าออกจากระบบ เพื่อไม่ใหร้ะบบเกดิความ
เสยีหาย 

รูปที ่14 แผนภูมิการไหลการท าความร้อนอตัโนมตัิ

รูปที ่15 Ladder diagram การท าความรอ้นอตัโนมตั ิ

รูปที ่16 ล าดบัเวลาการท าความรอ้นอตัโนมตั ิ

6. การออกแบบฮารด์แวร์
6.1 เคร่ืองผลิตโอโซน 
 ก่อนเริ่มระบบต้องเปิดเครื่องก าเนิดโอโซนเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อ
อุ่นเครื่องและท าให้ เครื่อ ง เสถียร เมื่อ เครื่องผลิตโอโซนอ ยู่ใน
กระบวนการที่เหมาะสมแล้วจ าเป็นต้องปิดเครื่องหลงัจากผลิตโอโซน
เป็นเวลา 3 ชัว่โมง เนื่องจากมีการสรา้งความชื้นมากเกนิไป เมื่อถงึจุด
นี้เครื่องท าความรอ้นจะต้องเริม่ท างานเพื่อลดความชื้นดงักล่าว 
6.2 ปัม๊น ้า 
 ปั ๊มน ้ าอัตโนมัติจะท างานสร้างแรงดันน ้ าจนถึงระดับแรงดันที่
ก าหนด หากแรงดนัต ่ากว่าค่าทีก่ าหนดปัม๊น ้าจะท างานต่อ ปัม๊จะท างาน
ร่วมกบัวาล์วลูกลอยในถังน ้า หากวาล์วลูกลอยเปิดความดนัจะลดลง
ส่งผลใหปั้ม๊ท างานได ้ถ้าวาล์วลูกลอยปิดแรงดนัจะคงที่ท าใหว้าล์วปิด 
6.3 ถงัเกบ็น ้า 
 ถังพลาสติกถูกเลือกเนื่องจากทนต่อการเกิดสนิม ต้นทุนถูกและ
น ้าหนักเบา ใชส้ าหรบัส ารองน ้าสะอาดส าหรบับรโิภคในครวัเรอืนและใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
6.4 วาลว์ลูกลอย 
 วาล์วลูกลอยเป็นตวัควบคุมระดบัปรมิาณน ้าในถงัน ้า ถ้าน ้าต ่ากว่า
ระดบัที่ก าหนดวาล์วลูกลอยจะเปิดให้น ้าไหลเข้าท างานร่วมกบัปัม๊น ้า
อตัโนมตั ิเมื่อน ้าลดลงถึงระดบัหนึ่งปัม๊น ้าอตัโนมตัแิละวาล์วลูกลอยจะ
ท างาน 
6.5 วาลว์ควบคุมไฟฟ้า 
 วาล์วควบคุมอากาศเป็นวาล์วควบคุมไฟฟ้า สถานะปกตขิองวาล์ว
ควบคุมจะถูกปิด หากมแีหล่งจ่ายไฟวาล์วจะเปิดเพื่อใหอ้ากาศไหลผ่าน 
6.6 คอนโทรลเลอร ์

คอนโทรลเลอร์คอือุปกรณ์ทีค่วบคุมขอ้มูลและค าสัง่ไฟฟ้าทีถ่่ายโอน
ไปยงัอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เครื่องผลิตโอโซน ฮีตเตอร์และโซลิ
นอยด์วาล์ว ในรูปแบบค าสัง่ของโปรแกรม กล่องฟังก์ชนัและล าดบัเวลา
6.7 การออกแบบวงจรไฟฟ้า 

ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานหลกัของเครื่องที่ออกแบบ ใช้ส าหรบัปัม๊
น ้าอตัโนมตั,ิ เครื่องก าเนิดโอโซน, ปัม๊ลม, เครื่องท าความรอ้นและใชง้าน
คอนโทรลเลอร์ เครื่องจะใช้กระแสไฟฟ้ากระแสสลบัและกระแสตรงใน
ระบบโดยมรีายละเอยีดส่วนประกอบในตารางที ่4
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ตารางที ่4 รายการอุปกรณ์เครื่องจกัร 

Component Voltage 
Power 

(watt) 

Quantity 

(unit) 

Ozone generator 220V AC 145 1 

Air pump 220V AC 35 1 

Water pump 220V AC 200 1 

Heater 220V AC 150 1 

Controller 24V DC 11 1 

Relay 
220V AC 0.9 2 

24V DC 0.9 4 

Air control valve 24V DC 4.8 4 

6.8 โครงสร้างเคร่ือง 
โครงสร้างเฟรมใช้ส าหรับติดส่วนประกอบของเครื่องจักร  เช่น 

เครื่องผลติโอโซนวาล์วควบคุมอากาศและกล่องควบคุมลงในโมดูลเดียว 
แต่ละถังมีหวักระจายฟองอากาศในถงัเก็บน ้าด้านล่าง โดยจุดประสงค์
ของการออกแบบนี้คือเพื่อความสะดวกในการประกอบและบ ารุงรกัษา
ระบบลม วาล์ว ลูกลอยถูกติดตั ้งเข้ากับท่อพีวีซีผ่านข้อต่อพีวีซี 
รายละเอียดออกแบบเวิร์คสเตชัน่ระบบพ่นโอโซนฆ่าเชื้ออตัโนมตัิและ
ขัน้ตอนการท างานของเครื่องจกัรดงัแสดงในรูปที ่17 และรูปที ่18

รูปที ่17 การออกแบบเวริ์คสเตชัน่ระบบพ่นโอโซนฆ่าเชื้ออตัโนมตั ิ

รูปที ่18 ขัน้ตอนการท างานของเครื่องจกัร 

 หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการที่จ าเป็นทัง้หมดแล้วต้นแบบ
เครื่องจกัรจะถูกน าไปที่สถานีจ่ายน ้าเพื่อท าการติดตัง้ ผลการใช้งาน
ระบบอตัโนมตัจิะกล่าวถงึในบทต่อไปนี้ 

7. แบบการทดลอง
ต้นแบบเครื่องจกัรถูกน าไปใช้และรวมเข้ากบัระบบน ้าประปาและ

สถานที่ผลิตโอโซนอตัโนมตัิ โดยระบบได้จ าลองการท างานอตัโนมัติ
ของระบบโอโซนในการท าความสะอาดถงัน ้าทัง้ 3 ถัง และมีระบบการ
ท าความร้อนอตัโนมตั ิสลบักบัการท างาน เพื่อให้ไม่เกิดความเสียหาย
กับระบบ และไม่ต้องใช้คนในการควบคุมการเปิด-ปิด สลับระบบ
ระหว่างการท าโอโซนกับการท าความร้อนไล่ความชื้น รวมถึงการ
สลายตวัของโอโซนที่จะกลายเป็นออกซิเจน ท าให้ไม่มีสารเคมีตกคา้ง
หลงัจากระบบท างาน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก าจดัสารตกคา้ง
เหมอืนการใชค้ลอรนีอกีดว้ย ดงัแสดงในรูปที ่20 รวมถงึรูปอุปกรณ์และ
การใชง้านเครื่องต่างๆ 

รูปที ่19 ระบบท าความสะอาดถงัน ้าดว้ยโอโซนอตัโนมตั ิ
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รูปที ่20 กล่องควบคุมและเครื่องผลติโอโซน 

รูปที ่21 ไฟแสดงสถานะการท างานของระบบ 

รูปที ่22 การตรวจเชค็ระบบไฟฟ้ากล่องควบคุม 

รูปที ่23 การตรวจเชค็โปรแกรมการท างานกล่องควบคุม 

รูปที ่24 วาล์วไฟฟ้าควบคุมอากาศ 

รูปที ่25 ภาพภายในเครื่องก าเนิดโอโซน ปัม๊ลม และฮตีเตอร์ไล่
ความชื้น ทีน่ ามาเขยีนค าสัง่ใหท้ างานไดอ้ตัโนมตั ิ

รูปที ่26 วาล์วลูกลอยควบคุมระดบัน ้าและหวักระจายอากาศ 
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8. สรปุ
การท าความสะอาดถังน ้ าเป็นสิ่งส าคัญในการจัดหาน ้าสะอาด

ส าหรับใช้ในครัวเรือนการเกษตรและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
กระบวนการท าความสะอาดใช้แรงงาน เวลา สารเคมีในการท าความ
สะอาดและค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติการล้างท าความสะอาดถังน ้าโดยใช้
คนและคลอลนีขนาด 10,000 ลติร จะมคี่าใชจ่้ายประมาณ 11,000 บาท 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ภายใต้ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นและความขาด
แคลนแรงงานเจ้าของธุรกิจอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่
ออก จากการทดลองระบบโอโซนอตัโนมตัปิระกอบดว้ย 2 ระบบ 

1) ระบบดูดและกระจายโอโซนซึ่งช่วยกระจายโอโซนจากผู้ผลิต
โอโซนรายหนึ่งไปยังถังต่างๆ การใช้เครื่องดังกล่าวท าให้สามารถ
ควบคุมเวลาในการกระจายโอโซนโดยอตัโนมตัิ และสามารถท างานได้
หลายถงัในการท างาน และไม่ต้องใชแ้รงงานในการควบคุม จงึประหยดั
ค่าแรงและแรงงานในการท างานไดด้ ี

2) การรกัษาความรอ้นอตัโนมตัชิ่วยควบคุมระดบัความชื้นในระบบ
ระบบอัตโนมัติ ท าให้ระบบไม่เกิดการสะสมขอน ้ าและสร้างความ
เสียหายแกเครื่องผลิตโอโซน รวมถึงช่วยป้องกนัความผิดพลาดของ
มนุษย์จากการเปิดและปิดเครื่องท าความรอ้นด้วยตนเองเมื่อความชื้น
สูง ท าใหส้ามารถลดแรงงานในการดูแลรกัษาและค่าใชจ่้ายส าหรบัซ่อม
บ ารุงจากความเสยีหายของระบบไดอ้กีดว้ย 
 นอกจากนี้ระบบท าความสะอาดด้วยโอโซนยังปลอดภัยโดยไม่มี
สารเคมตีกคา้งในกระบวนการท าความสะอาด เพราะโอโซนเป็นแก๊สที่
ไม่เสถียรและจะสลายตวักลายเป็นออกซเิจนในเวลาประมาณ 40 นาที 
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ดงันัน้ระบบท าความสะอาดโอโซนจงึมี
โอกาสทีจ่ะเป็นธุรกจิใหม่ในการท าความสะอาดถงัเกบ็น ้า 

9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษัท ฮกเส็งไรซฟลาว จ ากดั ที่ให้ความร่วมมือและ

อ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ติดตัง้เครื่องจักรและทดสอบระบบ
อตัโนมตั ิ
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การปรบัปรงุประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรโดยรวมโดยการลดความสญูเสีย 
และประยกุตใ์ช้ TPM ของกระบวนการผลิตเต้าหู้ปลา 

OEE IMPROVEMENT BY REDUCING LOSSES 
 AND APPLYING TPM OF FISH TOFU PROCESS 
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บทคดัย่อ 
แนวคดิการบ ารุงรกัษาแบบทวผีลทีทุ่กคนมสี่วนรวม (TPM) ดว้ยประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัร (OEE) เป็นเครื่องมอืเพือ่ช่วยเพิม่

ประสทิธผิลของกระบวนการผลติ และอุปกรณ์เครื่องจกัร โดยบทความนี้ประยุกต์ใช้เครื่องมอืคุณภาพในการวเิคราะห์การสูญเสยีจากการหยุด
กะทนัหนัของเครือ่งจกัรดว้ยแผนภาพพาเรโต แสดงสาเหตุส าคญัทีท่ าใหเ้ครือ่งจกัรหยุดขดัขอ้งในตอนแรก ขัน้ตอนถดัมาค านวณค่า OEE ในเครือ่ง
ผลติเต้าหูป้ลาเพื่อคน้หาอรรถประโยชน์ และความสูญเสยีเครื่องจกัร ในขัน้ตอนสุดทา้ยวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างการหยุดตามแผน และกา ร
หยุดทีไ่ม่ไดว้างแผนไว ้โดยมเีวลาเฉลีย่ระหว่างการขดัขอ้ง (MTBF) และเวลาเฉลีย่ในการซ่อมแซม (MTTR) เป็นตวัชี้วดัผลสมัฤทธิข์องเครือ่งจกัร 
ผลจากการศกึษาพบว่า การใช้หลกัการของ TPM ในส่วนของเครื่องขึ้นรูปเต้าหู้ปลาสามารถเพิม่ค่า OEE จาก 68.25 เปอร์เซ็นต์ เป็น 74.10 
เปอร์เซ็นต์ ค่า MTBF เพิ่มขึ้นจาก 2,248.50 นาที เป็น 2,481.67 นาทีหลงัปรบัปรุง และค่า MTTR ลดลงจาก 83.75 นาที เป็น 79.12 นาที 
ตามล าดบั สามารถสรุปไดว้่าการบ ารุงรกัษาแบบทวผีลทีทุ่กคนมสี่วนรวม (TPM) ดว้ยประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร (OEE) ในกระบวนการ
ผลติเตา้หูป้ลาประสบความส าเรจ็ และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
ค าส าคญั:  ประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัร  การบ ารุงรกัษาแบบทวผีลทีทุ่กคนมสี่วนรวม การลดความสญูเสยี 

Abstract 
The Total Productive Maintenance (TPM) approach with the Overall Equipment Effectiveness (OEE) as a tool for boost the 

effectiveness of manufacturing process and Equipment. This article applies to use tools of quality.  At the first, a Pareto analysis of 
machine downtime losses showed that equipment breakdown was the greatest contributor. Next, we carried out OEE on fish tofu machine 
to find out machine utilization and hidden losses.  Finally, a clear distinction is made between planned downtime and unplanned downtime. 
In addition, mean time between failures (MTBF) and mean time to repair (MTTR) are claimed to be measures of equipment achievement. 
The results from the study showed that the TPM implementation on the fish tofu machine has increased its OEE value from 68.25% to 
74.10%. The MTBF value peaked to 2,481.67 min from 2,284.50 min. In the other hand the MTTR value slightly decreased from 83.75 
min to 79.12 min. respectively. In conclusion, the Implementation of TPM with OEE in the tofu process is quite achievement and is related 
to objectives. 
Keywords:  Overall Equipment Effectiveness, Total Productive Maintenance, Reducing Losses 
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1. บทน า
แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทยปี

2562-2564 พบว่า ประเทศไทยจดัเป็นผูส้่งออกอาหารทะเลแปรรูปราย
ใหญ่อันดบั 5 ของโลก โดยมมีูลค่าทางการตลาดรวมมากกว่า 6.60 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ การส่งออกสงูถงึ 89 เปอรเ์ซน็ต์ของปรมิาณการ
ผลติทัง้หมด โดยมผีลติภณัฑ์ส่งออกทีส่ าคญั ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง 
(สดัส่วน 38.60 เปอรเ์ซน็ต์ของมลูค่าส่งออกอาหารทะเลแปรรปูรวมของ
ไทย) กุ้งแช่เย็น-แช่แข็ง13.10เปอร์เซ็นต์ กุ้งปรุงสุก-ปรุงรส 9.50 
เปอร์เซ็นต์ ปลาหมกึแช่เยน็-แช่แขง็ 5.60 เปอร์เซ็นต์ ปลาปรุงสุก-ปรุง
รส 5.50 เปอร์เซ็นต์ และเนื้อปลาแล่แช่เย็น-แช่แขง็ 4.40 เปอร์เซ็นต์ 
ตลาดส่งออกหลกั ไดแ้ก่ สหรฐัฯ สดัส่วน 20.80 เปอร์เซ็นต์ ของมลูค่า 
ส่งออกรวม ญี่ปุ่ น 20.40 เปอร์เซ็นต์ EU 6.70 เปอร์เซ็นต์ ออสเตรเลยี 
6.20 เปอร์เซ็นต์ และจนี 5.20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตลาดในประเทศของ
อาหารทะเลแปรรูปมสีดัส่วนเพยีง 11 เปอร์เซ็นต์ของปรมิาณการผลติ
ทัง้หมด (ชยัวชั, 2562)  
 ในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการปรับปรุงเพื่อผลิต
ผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กรควรวางกลยุทธ์ทางธุรกจิเพื่อปรบัปรุงการผลติใหเ้พิม่
ผลติภาพ รวดเรว็ และมคีุณภาพ การด าเนินธุรกจิให้มปีระสทิธภิาพนัน้
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น ใน
กระบวนการต่างๆ ซึ่งการท าให้สมรรรถนะขององค์กรด้านการผลติมี
ประสทิธภิาพ ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัร 
คอื เครื่องจกัรสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สงัเกตได้จาก อตัราการ
เดินเครื่อง (Availability) ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance 
Efficiency) และอตัราคุณภาพ (Quality Rate)  เช่นเดยีวกบัโรงงานแปร
รูปอาหารทะเลแห่งหนึ่งในจงัหวดัสงขลา มสีนิค้าหลกั คอื ผลติภณัฑ์
ลูกชิ้นปลา 70 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ปลา 10 เปอร์เซ็นต์ 
ผลิตภัณฑ์อาแกะ 10 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์คลุกเกล็ดขนมปัง 5 
เปอรเ์ซน็ต์ และผลติภณัฑอ์ื่นๆ 5 เปอรเ์ซน็ต์  พบว่าในขัน้ตอนการผลติ
เต้าหูป้ลามปัีญหาจากเครื่องจกัรที่ใชใ้นกระบวนการผลติเสยีหรอืหยุด
รองานบ่อยครัง้ ส่งผลให้เสียเวลาในการผลิตและประสิทธิภาพ
เครือ่งจกัรต ่า กระบวนการผลติเกดิความล่าชา้ รวมทัง้มตีน้ทุนการผลติ
เพิม่ขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลา โดยในปัจจุบนัมคี่า
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรของเครื่องขึ้นรูปเต้าหูปลาอยู่
ประมาณ 68.25 เปอรเ์ซน็ต์  
 ดงันัน้เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพโดยรวมของการผลติ งานวจิยันี้จงึ
ท าการศกึษาถึงสาเหตุของการสูญเสยีประสทิธภิาพของกระบวนการ
แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งชนิดเต้าหู้ปลา และประยุกต์ใช้วิธีการ
ปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment 
Efficiency) โดยมุ่งเน้นเครื่องจกัรในเครื่องขึ้นรูปเต้าหู้ปลานี้ เป็นหลกั
ตามความต้องการของโรงงาน และจัดท าระบบการบ ารุงรกัษาเชิง
ป้องกัน (Total Productive Maintenance) ใน 3 เสาหลัก คือ การ
บ ารุงรกัษาดว้ยตนเอง การปรบัปรุงเฉพาะเรือ่ง และการบ ารุงรกัษาตาม
แผนงาน และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ใน

กระบวนการแปรรูปอาหารทะเลในส่วนของเครื่องขึ้นรูปเต้าหู้ปลาให้
เพิม่ขึน้และเป็นไปตามมาตรฐานขอ้ก าหนดจากเดมิ 5 เปอรเ์ซน็ต์ 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ในงานวจิยันี้ประยุกต์ใช้แนวคดิ 2 ส่วนคอื การบ ารุงรกัษาทวผีล

แบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) หมายถึง ระบบการบ ารุงร ักษาที่
ครอบคลุมตลอดช่วงอายุของอุปกรณ์ นับตัง้แต่การวางแผน การผลติ 
การบ ารุงรกัษา และอื่นๆ โดยอาศยัความร่วมมอืจากพนักงานทุกคน 
ตัง้แต่ฝ่ายบรหิารระดบัสูงจนถงึพนักงานระดบัปฏบิตัิการ ในเบื้องต้น
นักวจิยัไดใ้ช ้3 เสาหลกัของ TPM ในการด าเนินงาน อนัประกอบดว้ย 
1) การปรบัปรุงเฉพาะเรือ่ง (Specific Improvement  2) การบ ารุงรกัษา
ด้วยตนเอง (Self-Maintenance) และ 3) การบ ารุงรกัษาตามแผนงาน 
(Planned Maintenance ) ร่วมกับการวัดประสิทธิผลโดยรวมของ
เครือ่งจกัร (OEE ) เป็นเครือ่งมอืในรปูของดชันีทีท่ าใหส้ามารถแยกแยะ
ความสูญเสียเหล่านี้ออกมาอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่ าย ค่อนข้าง
ครอบคลุมในระดบัปฏบิตักิาร และระดบัการจดัการ ท าใหส้ามารถทีจ่ะ
ท าการแก้ไข หรือปรบัปรุงได้ถูกต้องที่สุดโดยค านวณจากสมการที่ 
(1-4) และแสดงรายละเอยีดความสญูเสยีในการค านวณค่า OEE ดงันี้ 

OEE  = A× P× Q    (1) 
  A = T/L 

= (L-D)/L      (2)
 P  = N/T 

= (TS x q)/T    (3) 
  Q  = O / q  

= (q - N)/q    (4) 
เมือ่ OEE คอื การวดัประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัร  

A      คอื อตัราการเดนิเครือ่ง (Availability Rate) 
P      คอื ประสทิธภิาพในการเดนิเครือ่ง (Performance Efficiency) 
Q     คอื อตัราคุณภาพ (Quality Rate) 
T  คอื เวลาการเดนิเครือ่งจกัรจรงิ 
L  คอื เวลาทีเ่ครือ่งจกัรรบัภาระงาน 
D  คอื เวลาทีเ่ครือ่งจกัรหยุดนอกแผน 
N  คอื เวลาการเดนิเครือ่งจกัรสุทธ ิ
TS  คอื เวลามาตรฐานในการเดนิเครือ่งจกัร 
q  คอื จ านวนชิน้งานทัง้หมดทีผ่ลติได ้
O  คอื จ านวนชิน้งานทีต่รงตามขอ้ก าหนด 
N  คอื จ านวนชิน้งานเสยี 
q  คอื จ านวนชิน้งานทัง้หมด 
จากการศึกษาพบว่า มกีารใช้แนวคิด TPM และ OEE เพื่อช่วย

ปรบัปรุงประสทิธภิาพของเครือ่งจดั ลดการสญูเสยี และเพิม่ประสทิธผิล
ในการผลติ เช่น กุลยุทธ บุญเซ่ง และคณะ (2556) ท าการวิเคราะห์
ประสทิธภิาพการบ ารุงรกัษาในโรงงานผลติอาหารแช่เยอืกแขง็ โดยการ
เกบ็ขอ้มลูจ านวนชนิดเครื่องจกัร ศกึษาหน้าที ่และหลกัการท างานของ
เครื่องจักร รวมถึงแยกความส าคัญของเครื่องจักร โดยใช้ ABC 
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5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



Analysis และส ารวจพื้นที่โดยใช้ไลน์ผลติซูรมิ ิ  และสร้างแบบฟอร์ม
บนัทึกหลกัการท างานของเครื่องจกัร เพื่อใช้เป็นคู่มอืในการศึกษา
หลกัการท างานของเครื่องจักรเบื้องต้นให้กับพนักงาน ส่วนการวดั
ประสทิธภิาพในการซ่อมบ ารุงเครือ่งจกัร เป็นการเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเวลาเดินเครื่องจกัร จากการศึกษาข้อมูลดงักล่าวสามารถใช้เป็น
แนวทางเริม่ต้นเพื่อใชป้รบัปรุงระบบบ ารุงรกัษา และเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการผลติใหโ้รงงานกรณีศกึษาต่อไป นอกจากนี้มกีารประยุกต์ใชก้าร
ปรบัปรุงค่าประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรของเครื่องบรรจุแป้งใน
โรงงานผลิตแป้งโดยท าการศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้ค่าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจกัรต ่า จากวเิคราะห์แผนภูมพิาเรโต และแผนผงั
กา้งปลา จดัท ามาตรการปรบัปรุงค่าประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัร
ใหส้งูขึน้ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้10 เปอรเ์ซน็ต์ (ประจวบ น านาผล,2555) 
ส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบการบ ารุงรกัษาแบบทวผีลเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพโดยรวมของเครือ่งจกัรในกระบวนการผลติชิน้ส่วนรถยนต์
แบบอตัโนมตั ิสามารถช่วยหาจุดบกพร่อง ก าหนดมาตรการ ด าเนินการ
แกไ้ข จดัท าเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเชก็และท าความสะอาด โดย
ผลการด าเนินการพบว่า ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกัรเพิม่ขึ้น 
12.85 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการขดัข้องของเครื่องจักรลดลง 1.29 
เปอรเ์ซน็ต์   (มาโนช ทองเจอื และคณะ,2555)  
 Panagiotis (2013) ชี้ให้เห็นว่า สามารถประยุกต์ใช้ OEE ในการ
วดัประสทิธภิาพอุตสาหกรรมระหว่างการบรหิารโรงงานกบัการผลิต
สายการผลติ เพือ่วเิคราะหค์วามลม้เหลว และค านวณหาสมรรถนะของ
ส่วนประกอบ (A) ประสทิธภิาพการท างาน (P) และอตัราคุณภาพ (Q) 
ของ OEE โดยแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบของ P และ Q ควรได้รบั
การปรับปรุงให้ดีข ึ้นทันทีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
ประสทิธภิาพของสายการผลติ นอกจากนี้ยงัสามารถใชใ้นอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มโดยผู้ผลิตเครื่องจักร และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุขวดเพื่อ
ปรบัปรุงการออกแบบ และการจดัการการด าเนินงานของสายการผลติ
บรรจุขวด 

3. วิธีการศึกษา
 ในงานวจิยันี้ มกีารด าเนินงานดงันี้ 1) การเกบ็ขอ้มลูกระบวนการ
ผลติเตา้หูป้ลา และสภาพปัญหาปัจจุบนัของอุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร
ทะเลแช่ เยือกแข็งตัวอย่ าง โดยในขัน้ตอนนี้ จะเ ป็นการศึกษา
กระบวนการผลติของโรงงานกรณีศกึษา ในกระบวนการแปรรูปสนิค้า
เต้าหู้ปลาชนิด A ในกลุ่มเครื่องจกัรตวัอย่างที่มปัีญหาค่าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจกัรต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 จ านวน 6 
เครื่อง (เครื่องขึน้รูปเต้าหูป้ลา) เป็นเครื่องจกัรต้นแบบในการปรบัปรุง
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกัร  2) ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกบั
เครื่องจกัรในกลุ่มเครื่องจกัรตวัอย่าง ปัญหาจากกระบวนการผลติ และ
ปัญหาจากกระบวนการอื่นๆ ที่ส่งผลให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจกัรต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และรวบรวมขอ้มลูปัญหาเครื่องจกัร
ขดัขอ้ง เพื่อมาท าการวเิคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคทางวศิวกรรม คอื 
แผนภมูพิาเรโต และแผนผงักา้งปลา 3) ค านวณค่าประสทิธผิลโดยรวม

ของเครื่องจกัร (OEE) แลว้จงึ 4) น าผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ปัญหามา
จดัท าแผนการบ ารุงรกัษา และแนวทางการแกไ้ข โดยใชเ้ครือ่งมอื TPM 
3 เสาหลกั รวมทัง้แผนการบ ารุงรกัษา 

4. ผลการศึกษา
 จากการเขา้ศกึษากระบวนการผลติของโรงงานกรณีศกึษาในส่วน
ของกระบวนการแปรรูปสนิคา้ A  พบว่า ค่า OEE ของกลุ่มเครื่องจกัร
ทัง้หมดในกระบวนการแปรรูปสนิค้า A   โดยมเีครื่องจกัรที่มคี่า OEE 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 (เกณฑ์มาตรฐานของค่า OEE ไม่ควรต ่ากว่า รอ้ยละ 
70) อยู่ 6 เครื่องได้แก่ เครื่องขึ้นรูปลูกชิ้นสงิคโปร์ เครื่องขึ้นรูปลูกชิ้น
สงิคโปร์ เครื่องขึ้นรูปลูกชิ้นรกับี้ เครื่องขึ้นรูปเต้าหู้ปลา เครื่องขึ้นรูป
ทอดมนั และตูฟ้รสี ดงัแสดงในรปูที ่1 

 รปูที ่1 ค่า OEE ของเครือ่งจกัรทัง้หมดในกระบวนการแปรรปูสนิคา้ A 

 จากข้อมูลของกลุ่มเครื่องจกัรตัวอย่างทัง้  6 เครื่อง ทางโรงงาน
กรณีศกึษาได้มอบหมายให้ผูจ้ดัท าปรบัปรุงค่า OEE ของเครื่องขึน้รูป
เต้าหู้ปลาเป็นหลกั เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยและมปีริมาณการ
ผลติมากกว่าเครือ่งขึน้รปูชนิดอื่น 

4.1 วิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
 จากขอ้มูลก่อนการปรบัปรุงชี้ให้เห็นว่าค่า OEE ของเครื่องขึ้นรูป
เต้าหู้ปลาต ่ากว่ามาตรฐาน มีปัจจัยมาจากค่าอัตราการเดินเครื่อง 
(Availability) และเมือ่วเิคราะห์ปัญหาของเครื่องขึน้รปูเตา้หูป้ลา พบว่า
มปัีญหาหลกัๆ  คอื การรอแป้งจากกระบวนการก่อนหน้า การปรบัแต่ง
น ้าหนัก เครื่องจกัรหยุดขดัขอ้ง การติดตัง้เครื่องขึ้นรูป และอุณหภูมิ
แป้ง หรอืน ้ามนัไม่ไดม้าตรฐานอตัราการเดนิเครื่องต ่า เป็นเหตุมาจาก
การรอแป้งจากกระบวนการก่อนหน้า การปรบัแต่งน ้าหนัก การตดิตัง้
เครื่องขึน้รูป เครื่องจกัรหยุดขดัขอ้ง และอุณหภูมแิป้งหรอืน ้ามนัไม่ได้
มาตรฐาน ดงัแสดงในผงัพาเรโตในรปูที ่2 ดงัต่อไปนี้ 

483

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



 

รปูที ่2  ผงัพาเรโตแสดงสาเหตุปัญหาของเครือ่งขึน้รปูเตา้หูป้ลา 

 ดงันัน้จงึได้น าปัญหาทัง้หมดมาวเิคราะห์ด้วยผงัก้างปลา โดยใช้
หลกัการ 4M คือ คน (Man) เครื่องจกัร (Machine) วิธีการ (Method) 
และวตัถุดบิ (Material) ดงัตารางที ่1 และรปูที ่3 ดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์ผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) ของเครื่อง
ขึน้รปูเตา้หูป้ลา 

ปัจจยั ปัญหา สาเหตุ 

คน 

- ขาดทกัษะการ
ปฏบิตังิาน 

-ไมม่กีารฝึกอบรมวธิกีาร
ท างาน 

- เมือ่ยลา้ อ่อนลา้ - ไมม่เีวลาพกัระหว่างการ
ท างาน 

วตัถุดบิ 
- เนื้อแป้งเหลว - ใส่น ้ามากเกนิไป 
- เนื้อแป้งไมเ่นียน - ใส่น ้าแขง็น้อยเกนิไป 

วธิกีาร 

- เครือ่งจกัรหยุด - รอแป้งจากเครือ่งผสม 
- รอพนกังานเอาแป้งใส่
เครือ่งปัม๊อดัเนื้อ 
- ขาดการบ ารุงรกัษาที่
ถูกตอ้ง 

- ขาดคู่มอืการใช้
เครือ่งจกัร 

- ขาดการจดัเกบ็ขอ้มลู
เครือ่งจกัร และแผนบนัทกึ
การซ่อมทีถู่กตอ้ง 

เครือ่งจกัร 

- สปรงิขาด - เกดิการเสือ่มสภาพ 
- การใชเ้ครือ่งจกัรเกนิก าลงั 

- โซลนิอยดไ์ม่
ท างาน 

- เกดิการเสือ่มสภาพ และ
การควบคุมทีถู่กตอ้ง 

- ลกูปืนแตก - เกดิการเสือ่มสภาพ 
- การใชเ้ครือ่งจกัรเกนิก าลงั 

- ใบมดีหลุด - เกดิการหลวม 

รปูที ่3  ผงักา้งปลาสาเหตุทีเ่ครือ่งจกัรหยุดของเครือ่งขึน้รปูเตา้หูป้ลา 

 โดยจากรูปที่ 3 พบว่า ปัญหาหลักที่น ามาปรับปรุงมีดังนี้  ขาด
มาตรฐานการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร เครื่องหยุดขดัขอ้ง คอื สปรงิขาด 
โซลนิอยด์ไม่ท างาน ลูกปืนแตก และใบมดีหลุด ขาดการจดัเก็บขอ้มูล
เครือ่งจกัร และแผนบนัทกึขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ขาดทกัษะ และความรูใ้นการ
บ ารุงรกัษา และรอแป้งจากกระบวนการก่อนหน้า เช่น รอแป้งจาก
เครือ่งผสม และรอพนกังานเอาแป้งใส่เครือ่งปัม๊อดัเนื้อ 

4.2 การพิจารณาการแก้ไขปัญหา 
 จากสาเหตุของปัญหาที่ได้วิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา จึงด าเนิน
มาตรการการปรบัปรุงแกไ้ขตามสาเหตุของปัญหาประยุกต์ใชห้ลกัการ
ของ TPM ในส่วนของเครื่องขึน้รูปเต้าหูป้ลา เพื่อเพิม่ค่า OEE ภายใต้
หลกัการของ TPM 3 เสาหลกั เพื่อเป็นการวางแนวทางในการเพิม่ค่า 
OEE ในกลุ่มทีม่คี่าต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานรอ้ยละ 70 ซึ่งมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

4.2.1 เ ส า หลัก ท่ี  1  ก า รป รับ ป รุ ง เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง  ( Specific 
Improvement) 

การประยุกต์หลกัการของ TPM ในเสาที ่1 การปรบัปรุงเฉพาะเรือ่ง 
ทางผูจ้ดัท าไดเ้ลอืกปัญหาในส่วนของการจดัเกบ็ขอ้มลูเครื่องจกัร เช่น 
ใบแจ้งซ่อม คู่มอืเครื่องจกัร เป็นต้น ซึ่งปัจจุปันโรงงานกรณีศกึษา มี
เครื่องจกัรในการผลิตเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การบนัทึกขอ้มูลของ
เครื่องจกัรมคีวามซบัซอ้น และท าใหไ้ม่สามารถอ านวยความสะดวกกบั
ผู้ใช้งานได้  เนื่องจากการลงประวตัขิอ้มลูเครื่องจกัรในฝ่ายวศิวกรรม
ของโรงงานกรณีศกึษา ปัจจุบนัเป็นการบนัทกึประวตัิเครื่องจกัรด้วย
ลายลกัษณ์อกัษรเพยีงเท่านัน้ ท าให้เกดิปัญหาการอ่านลายมอืของผู้
บนัทกึ เอกสารสูญหาย เสยีหาย และท าให้สูญเสยีเวลาในการท างาน 
ดังนัน้จึงมีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลของประวัติเครื่องจักรใน
รูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อใหส้ะดวกในการคน้หาขอ้มลู จดัเกบ็ขอ้มูล 
และงา่ยต่อการแกไ้ขขอ้มลู 

Downtime (min.)   % 

สาเหตของ
การรอแป้ง 
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4.2.2 เสาหลกัท่ี 2 การบ ารงุรกัษาด้วยตนเอง (Self Maintenance: 
SM) 

ไดน้ าแผนการบ ารุงษาดว้ยตนเอง มาปรบัใชก้บัเครื่องขึน้รูปเต้าหู้
ปลา โดยเน้นให้พนักงานประจ าเครื่องเป็นผู้ตรวจสอบ ดูแลรักษา
เครื่องจกัร และการซ่อมแซมเครื่องจกัรเบื้องต้น โดยการบ ารุงรกัษา
ดว้ยตนเอง จะด าเนินการตรวจเชก็เป็นประจ าทุกวนั การหล่อลื่น การ
เปลีย่นชิ้นส่วนการซ่อมแซมเบื้องต้นโดยผ่าน 7 ขัน้ตอน และไดจ้ดัท า
ป้าย (Tag) ซึ่งจะเป็นเครื่องมอืในการแสดงจุดบกพร่องของเครื่องจกัร
ต่างๆ เพื่อต้องการใหเ้หน็สิง่ทีผ่ดิปกตขิองเครื่องจกัรอย่างชดัเจน โดย
ป้ายทีน่ ามาใชใ้นกระบวนการผลติ แบ่งออกเป็น  2 ชนิด คอื ป้ายสแีดง 
ใช้ส าหรบัติดในจุดที่ยากล าบากต่อการปฏบิตัิงาน ในส่วนของการท า
ความสะอาด การตรวจสอบ และการบ ารุงรกัษา โดยช่างประจ าเครื่อง
ขึ้นรูปเต้าหู้ปลาเป็นผู้ติดป้าย โดยป้ายสีขาวใช้ส าหรบัติดจุดที่มกีาร
ช ารุดหรอืการเสือ่มสภาพ โดยพนกังานประจ าเครือ่งขึน้รูปเต้าหูป้ลาจะ
เป็นผูต้ดิป้าย ซึ่งบนแผ่นป้าย Tag จะบอกรายละเอยีดต่างๆ ดงัแสดง
ในรปูที ่4 

รปูท่ี 4 ตวัอย่างป้ายแสดงจุดบกพร่องของเครือ่งจกัรต่าง ๆ 

4.2.3 เสาหลัก ท่ี  3 การบ ารุงร ักษาตามแผนงาน (Planned 
Maintenance: PM) 
 เมื่อน าแผน PM มาปรบัใช้ในเครื่องขึ้นรูปเต้าหู้ปลา เพื่อเพิ่มค่า 
OEE ในการด าเนินการตรวจเชก็ในแผนPM จะด าเนินการตรวจเชก็โดย
ช่างประจ าเครื่องจกัร การตรวจเชก็จะเป็นการตรวจสอบเครื่องจกัรทัง้
ภายนอก และภายในของเครือ่งจกัร รวมถงึการหล่อลืน่ส่วนต่าง ๆ ของ
เครื่องจกัร การเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ โดยแผนPM จะด าเนินการตรวจ
เชก็ผ่านใบตรวจสอบ (Check Sheet) ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ตาม
ความถี่ของปัญหา การท าแผนการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัจะมกีารตรวจ
เชก็ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด ตามความเหมาะสมของปัญหา  
 โดยนักวจิยัไดส้รุปตวัอย่างแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของเครื่อง
ขึน้รปูเตา้หูป้ลา ดงัแสดงตารางที ่2 ดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2  ตวัอย่างแนวทางการแกไ้ขปัญหาหลกั ๆ ของเครือ่งขึน้รปู
เตา้หูป้ลา  

4.3 ผลการด าเนินงาน 
 จากทีไ่ดท้ าการศกึษาสภาพปัญหา และวเิคราะห์หาสาเหตุปัญหา
ของโรงงานกรณีศกึษา และด าเนินกจิกรรมเพื่อปรบัปรุงค่าประสทิธผิล
โดยรวมของเครือ่งจกัร โดยท าการรวบรวมขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการวเิคราะห์
ผลการด าเนินงาน แล้วเปรยีบเทยีบผลก่อน และหลงัการด าเนินงาน 
พบว่าค่า OEE ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัส าคญั 2 
ปัจจัย คือ อัตราการเดินเครื่อง (Availability) และประสิทธิภาพการ
เดินเครื่อง (Performance Efficiency) พบว่าภายหลงัด าเนินกจิกรรม
การปรบัปรุงจะเหน็ไดว้่า ค่าอตัราการเดนิเครือ่ง (Availability) จากเดมิ
อยู่ที ่73.36 เปอรเ์ซน็ต์ เพิม่ขึน้เป็น 84.88 เปอรเ์ซน็ต์ ค่าประสทิธภิาพ
กา ร เดิน เ ค รื่ อ ง  (Performance Efficiency) จ าก เดิม อ ยู่ ที่  82.29 
เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้น เป็น 87.43 เปอร์เซ็นต์ และค่าอัตราคุณภาพ 
(Quality Rate) จากเดิมอยู่ที่ 99.26 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นเป็น 99.62 
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลใหค้่าประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร (OEE) จาก
เดมิอยู่ที่ 68.25 เปอร์เซ็นต์ เพิม่ขึ้นเป็น 74.10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพิม่ขึน้
ตามวตัถุประสงคท์ีว่างไวด้งัตารางที ่3 

ตารางที ่3  ค่าประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัร (OEE) ก่อน และหลงั
การปรบัปรุง 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ขาดการบ ารุงรกัษา
ทีถู่กตอ้ง 

จัดท าแผนการบ ารุงรกัษาด้วยตนเอง (SM) 
และแผนการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั (PM) โดย
ต้องมกีารบงัคบัใช้แผนการบ ารุงรกัษาในทุก
ขัน้ตอน 

โซลนิอยดไ์มท่ างาน จดัท าเอกสารการบ ารุงรกัษาดว้ยตนเอง (SM) 
ใบมดีหลุด จดัท าเอกสารบ ารุงรกัษาดว้ยตนเอง (SM) 
ข า ด ก า ร จั ด เ ก็ บ
ข้อมูล เค รื่ อ ง จัก ร 
และแผนบนัทึกการ
ซ่อมทีถู่กตอ้ง 

จดัท าโปรแกรมจดัเกบ็ขอ้มลูเครือ่งจกัร ใบแจง้
ซ่อม แบบแผนการบันทึกงานซ่อมที่ชดัเจน 
จดัท าเอกสารแบบฟอร์มบนัทกึงานซ่อม และ
บนัทกึลงในระบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านโปรแกรม 
Microsoft Excel 

ขาดทกัษะ และ
ความรูใ้นการ
ปฏบิตังิาน 

ท าการฝึกอบรมพนักงาน และจดัท าใบสอน
งาน 

รอพนักงานเอาแป้ง
ใส่เครือ่งปัม๊อดัเนื้อ 

จัดท าใบงานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และ
จัดล าดับการท างานก่อน-หลัง ระหว่างการ
ท างาน 

Machine 
Availability 

Performance 
Efficiency 

Quality Rate OEE 

Before  After Before  After Before  After Before  After 

Fish Tofu Forming Machine 73.36 84.88 82.29 87.43 99.26 99.62 68.25 74.10 
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5.อภิปรายผล 
 จากการด าเนินการศกึษาในครัง้นี้ไดศ้กึษาถงึผลการประยุกต์การใช้
ระบบ TPM โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใชห้ลกัการของ TPM เพยีง 3 เสา
หลกั จากทัง้หมด 8 เสาหลกั ในการวางแนวทางในการเพิม่ค่า OEE ใน
กลุ่มทีม่คี่าต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานรอ้ยละ 70 เพื่อการปรบัปรุงค่า OEE 
โดยมุ่งเน้นเครื่องขึน้รูปของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลตวัอย่าง ซึ่งใน
การศกึษาไดเ้ลอืกเครือ่งขึน้รูปเตา้หูป้ลา เป็นเครื่องจกัรตวัอย่างในการ
ปรบัปรุงค่า OEE  พบว่าสามารถเพิม่ค่า OEE ใหเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.85 
อกีทัง้ยงัสามารถเพิม่ค่า MTBF และลดค่า MTTR ลงได ้หลงัจากด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางของระบบ TPM ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการ
ปรบัปรุง จากการประเมนิผลการท างานของพนกังาน พบว่าพนกังานมี
ทกัษะในการตรวจสอบปัญหาในระดบัเบื้องต้นเกี่ยวกบัความผดิปกติ
ของเครือ่งจกัรได ้และยงัสามารถแกไ้ขปัญหาในระดบังา่ยไดด้ว้ยตนเอง 
ส่งผลให้ความสามารถในการท างานของพนักงานเกี่ยวกบัเครื่องจกัร 
และอตัราการผลติของเครื่องขึน้รูปเต้าหูป้ลาเพิม่สูงขึน้ ซึ่งข ัน้ตอนการ
ด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ สามารถน ามาเป็นต้นแบบ และเป็น
แนวทางในการด าเนินระบบ TPM เพื่อปรุบปรุงค่า OEE ให้กับ
เครือ่งจกัรเครือ่งอื่นๆ ได ้

6. สรปุผล
  การปรบัปรุงประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัร (OEE) ของเครื่อง
ขึน้รปูเตา้หูป้ลาในกระบวนการผลติเตา้หูป้ลาของโรงงานแปรรูปอาหาร
ทะเลแช่เยอืกแขง็ตวัอย่าง โดยน าแนวทางการด าเนินงานตามหลกัการ
ของระบบการบ ารุงรกัษาแบบทวผีลที่ทุกคนมสี่วนร่วม (TPM) เขา้มา
เป็นแนวทางในการปรบัปรุง และสรา้งระบบซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร
ไวเ้ป็นต้นแบบประกอบไปดว้ย ขัน้ตอนเตรยีมการก่อนการด าเนินงาน 
ขัน้ตอนการประยุกต์ใช้ระบบ TPM การวดัวดัผลการด าเนินงานของ
ระบบ TPM และสรุปผลการด าเนินงาน โดยน าเสาหลกัของระบบ TPM 
มา 3 เสาหลกั จาก 8 เสาหลกั เพือ่เป็นแนวทางในการศกึษาด าเนินงาน 
ซึ่งประกอบด้วยเสาหลักที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific 
Improvement) เสาหลักที่  2  การบ ารุ ง ร ักษาด้วยตนเอง  ( Self-
Maintenance) และเสาหลักที่ 3 การบ ารุงร ักษาตามแผน (Planned 
Maintenance) พร้อมทัง้ใช้หลกัการวเิคราะห์ คอื 7 QC Tools ในการ

วเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น โดยสามารถสรุปผลการศกึษาได้ว่า
การบ ารุงรกัษาแบบทวผีลที่ทุกคนมสี่วนรวม (TPM) ด้วยประสทิธผิล
โดยรวมของเครื่องจกัร (OEE) ในกระบวนการผลติเต้าหู้ปลาประสบ
ความส าเรจ็ และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์กล่าวคอืการปรบัปรุงค่า OEE 
ของเครื่องขึ้นรูปเต้าหู้ปลา สามารถเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องเต้าหูป้ลา (OEE) จากเดมิอยู่ทีร่อ้ยละ 68.25 เป็นรอ้ยละ 74.10 
หรอืเพิม่ขึน้เฉลี่ยเป็นร้อยละ 5.85 อีกทัง้ยงัสามารถเพิม่ค่าเวลาเฉลีย่
ระหว่างการขัดข้อง (MTBF) จากเดิม อยู่ที่ 2 ,248.50 นาที เป็น 
2,481.67 นาท ีเพิม่ขึ้นเฉลีย่เป็น 10.37 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าเวลาเฉลีย่ใน
การซ่อมแซม (MTTR) จากเดมิอยู่ที ่83.75 นาท ีเป็น 79.17 นาท ีลดลง
เฉลี่ย 5.79 เปอร์เซ็นต์ และยงัลดเวลาหยุดการท างานของเครื่องจกัร 
(Downtime) จากเดมิอยู่ที ่3,612 นาท ีเป็น 3,510 นาท ีลดลงเฉลีย่เป็น 
2.82 เปอรเ์ซน็ต์ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและเพิม่ประสิทธิภาพในสายการผลิตด้วยเทคนิควศิวกรรม   
อุตสาหการ ของบรษิทักรณีศกึษา ซึ่งจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลพบว่า แผนกเยบ็ 2 สายการผลติที ่18 และแผนกเยบ็ 3 สายการผลติที ่24 ของ
สาขาสาม (G3) เป็นสายการผลติที่มปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานต ่าที่สุด จงึด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงโดยใชเ้ทคนิควศิวกรรมอุตสาหการเป็น
เครื่องมอืในการวเิคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านประสทิธภิาพของสายการผลติ ได้แก่ การวางผงัการผลติ การจดัสมดุลการผลติ การน าหลกั
เศรษฐศาสตรก์ารเคลือ่นไหว และการจดัพืน้ทีก่ารวางงาน ผลการปรบัปรุงพบว่า แต่ละสายการผลติมรีอบเวลาการท างานลดลง และมปีระสทิธภิาพ
เพิ่มขึ้นโดยสายการผลิตที่ 18 มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.13 เป็นร้อยละ 60.82 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 และ สายการผลิตที่ 24 มี
ประสทิธภิาพของสายการผลติเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 44.58 เป็นรอ้ยละ 68.82 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 54.37 

ค าส าคญั:  เทคนิคดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ  การวางผงัการผลติ  การปรบัสมดุลการผลติ 

Abstract 

This research aims is to study the problems in the manufacturing process and productivity improvement by industrial engineering 
techniques.The case study results that collected from the case study showed the sewing department no. 2 production line 18, and the 
sewing department no. 3 production line 24 were the lowest efficiency because of inappropriate operational.  The industrial engineering 
techniques Production layout, Line  balancing, Principles of motion economy and Work place layout were used as a tool to analyzed and 
solved in the efficient problem and improved the results of the production line. It was found that the cycle time in each production line was 
reduced and the efficiency of the production line 18 and production line 24 can be increased by 16.67% (52.13% to 60.82%) and 54.37% 
(44.58% to 68.82%) respectively.  

Keywords :  Industrial Techniques, Layout, Line balancing 
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1. บทน า
 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งทีส่ร้างรายได้
ใหก้บัประเทศเป็นจ านวนมาก และเป็นอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบั
ระดบัสากล เนื่องจากมกีระบวนการผลติทีค่รบวงจรตัง้แต่อุตสาหกรรม
ตน้น ้าจนถงึอุตสาหกรรมปลายน ้า แต่จากปัญหาเศรษฐกจิโลกทีม่คีวาม
ไม่แน่นอนและการปรบัค่าแรงขัน้ต ่าที่สูงขึ้นของประเทศไทยส่งผลให้  
นกัลงทุนหนัมาร่วมลงทุนในประเทศทีม่ฐีานการลงทุนต ่า เพือ่ลดตน้ทุน
ที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตลงแต่ผู้ประกอบการจ านวนมากมิได้
เลง็เหน็ถงึปัญหาด้านการผลติ ยงัใชว้ธิกีารผลติแบบง่ายๆ ใชแ้รงงาน
จ านวนมาก เมือ่ผลติไมท่นัตามเป้าหมาย กแ็กไ้ขดว้ยการเพิม่เวลาการ
ท างานของคนและเครื่องจกัรโดยมไิด้วางแผนในแต่ละด้านให้มคีวาม  
สมัพนัธแ์ละสมดุลกนั ซึง่ก่อใหเ้กดิความสญูเสยีทางดา้นการผลติที่ลว้น
แต่เป็นตน้ทุนของบรษิทัทัง้สิน้ 
     จากการสงัเกตและศกึษากระบวนการผลติของ บรษิทักรณีศกึษา ใน
สาขาสาม (G3) แผนกเย็บ 2 และแผนกเย็บ 3 พบว่าเป็นสายการผลติที่
ท างานไม่ทนัตามแผนงาน (Plan) และมงีานซ่อมเกดิขึ้นในสายการผลติ
ค่อนขา้งมาก เนื่องจากระหว่างกระบวนการผลติมบีางขัน้ตอนเกดิคอขวด 
(Bottle Neck) ท าให้เกดิความสูญเปล่าในการท างาน และเกดิการรองาน
ซึง่มผีลกระทบกบักระบวนการผลติในขัน้ตอนต่อๆ ไป นอกจากนี้ยงัพบว่า
มีการใช้เครื่องจักร และวิธีการท างานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลท าให้
ประสทิธภิาพของสายการผลติต ่า  
  จากปัญหาขา้งต้นคณะผู้วจิยัจงึได้น าแนวคดิที่จะแก้ไขปัญหาและ
ปรบัปรุงวธิกีารท างาน โดยการใชเ้ทคนิคทางดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ 
เกี่ยวกับการศึกษาการท างาน การจัดสมดุลของสายการผลิต และ
หลกัการก าจดัความสูญเปล่า (ECRS) ในการแก้ปัญหาการด าเนินงาน
ของสายการผลติ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 

1) ศกึษาปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ
2) เพิม่ประสทิธภิาพของสายการผลติ

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
      เกษรนิทร์ พูลทรพัย์ และคณะ (2560) การปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานโดยการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว :  กรณีศึ กษา 
กระบวนการผลิตชุดชัน้ในสตรี [1] มีว ัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานและเพื่อเพิ่มผลิตภาพของสายการผลิตโดยใช้
การศกึษาเวลา และการเคลื่อนไหวแบบไมโคร พบว่ากระบวนการผลติ
ชุดชัน้ในสตรรีูปแบบ HBA 507 ของพนักงานในสายการผลติ B12 มี
ความสญูเปล่าจากการเคลือ่นไหวทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิผลงานในหลายขัน้ตอน 
จึงใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว และหลักการปรับปรุงงาน 
(ECRS) คือ การตัดขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็นออก การรวมขัน้ตอน การ
เรียงล าดับขัน้ตอนใหม่ และการออกแบบวิธีการท างานให้ง่ายขึ้น 
สามารถลดเวลาลงได้ 28.076 วินาที คิดเป็นการเพิ่มผลิตภาพของ
สายการผลติเท่ากบัรอ้ยละ 3.63 

    ธยา ภริมย์ และคณะ (2561)  การปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลิต
เครื่องนุ่งห่มด้วยหลกัความสูญเสยี 7 ประการ [2] มวีตัถุประสงค์เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ พบว่าแผนกเยบ็ที ่4 และ 27 มี
ประสทิธภิาพการผลติที่ต ่า ท าให้ผลติสนิค้าไม่ทนัตามก าหนด จงึหา
วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้หลักความสูญเสีย 7 ประการ และ
หลักการขจัดความสูญเปล่า (ECRS) การศึกษาการท างาน (Work 
Study) และการออกแบบการยศาสตร์ (Ergonomic) มาใชใ้นการแกไ้ข
ปรบัปรุง เปรยีบเทยีบเวลาทีไ่ด้ และของเสยีทีเ่กดิขึน้ก่อนและหลงัการ
ปรบัปรุง ท าใหข้ ัน้ตอนในการท างานใชเ้วลาลดลง 151 วนิาท/ีตวั ช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพดา้นเวลาขึน้รอ้ยละ 8.46 และท าใหม้ขีองเสยีลดลง 19 
ตวั ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพดา้นของเสยีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 54.30 
     ธชัณนท์ แดนเขต และคณะ (2561) การจดัสมดุลสายการผลติเพือ่
ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงง านผลิต
ปลาแซลมอนแช่แข็ง [3] มีว ัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต โดยใช้หลักการ ECRS ลดความสูญเปล่าในการ
ท างาน วเิคราะห์การจดัสรรพื้นทีใ่หเ้หมาะสมกบักระบวนการประกอบ
กบัแนวทางต่างๆ ในการแก้ปัญหาคอขวดในกระบวนการผลติ พบว่า
ลดได้ 1 ขัน้ตอน ลดเวลาได้ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของเวลาเดิมลด
ระยะทางโดยรวมได ้7.66 เมตร คดิเป็นรอ้ยละ 14.74 ของระยะทางเดมิ 
และสามารถประเมนิมลูค่ารายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ต่อวนั จาก 1,456,647 บาท 
(ราคามาตรฐานของปลาแซลมอนอยู่ที่ 350 บาท/กโิลกรมั) หลงัจาก
ปรับปรุง 1,582,417.58 บาท ส่วนต่างอยู่ที่ 125,770.18 บาท/วัน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.63 ของมลูค่ายอดขายเดมิ 
      สุพฒัตรา เกษราพงศ์ และคณะ (2561) การเพิม่ประสทิธภิาพใน
กระบวนการประกอบคอยล์เยน็ข ัน้ตอนสุดทา้ยโดยประยุกต์ใช้เทคนิค
การปรับปรุ งงาน [4]  มีว ัต ถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการประกอบคอยล์เยน็ข ัน้ตอนสุดทา้ยทีเ่ป็นปัญหาคอขวด จงึ
ประยุกต์ใช้หลักการไคเซ็น (Kaizen) หลักการขจัดความสูญเปล่า 
(ECRS) หลกัการวเิคราะห์การเคลื่อนไหวแบบไมโคร (Micromotion 
Analysis) และการจดัสมดุลสายการผลติ ในการปรบัปรุงกจิกรรมลด
เวลาในการเปลีย่นรุ่นงาน (Set Up Time) ปรบัปรุงข ัน้ตอนการท างาน
โดยออกแบบอุปกรณ์ช่วย พบว่าเวลาการหยุดงานในสายการผลติลดลง
จากเดมิ 204.30 วนิาท ีเป็น 162.90 วนิาท ีลดลงมา 41.40 วนิาท ีคดิ
เป็น 20.26% เวลาในการท างานลดลงจาก 58.30 วินาที เป็น 39.40 
วินาที ลดลงมา 18.90 วินาที คิด เ ป็น  32.41% ประสิทธิภาพ
สายการผลติเพิม่ขึน้จาก 85.23% เป็น 89.34% สามารถลดพนกังานได ้
1 คน เป็นต้นแบบให้กับการปรับปรุงในสายการผลิตที่มีล ักษณะ
กระบวนการท างานในรปูแบบเดยีวกนั 
    นุชสรา เกรยีงกรกฎ และคณะ (2559) การลดชิน้งานซ่อมในขัน้ตอน
การเย็บของโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป [5] มวีตัถุประสงค์เพื่อลด
จ านวนชิน้งานซ่อมของขัน้ตอนการเยบ็ในไลน์ผลติ B26 ของผลติภณัฑ์
กางเกงขาสัน้ในโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าในขัน้ตอนการเย็บยังมีชิ้นงานซ่อม เกิดขึ้น
ค่อนข้างมาก เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงประยุกต์ใช้
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เครื่องมือทางคุณภาพ (QC Tools) และหลักการ PDCA  พบว่ามี
จ านวนชิ้นงานซ่อมเฉลี่ยลดลง 14.5 ชิ้น/เดือน สามารถลดจ านวน
ชิ้นงานซ่อมลงได้ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 63.5 ชิ้น หรือคิดเป็น 
81.4 %  ของชิน้งานซ่อมทีล่ดลงได ้

2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.2.1 การศึกษาการท างาน [6] 
         การศึกษาการท างาน (Work Study) คือ การศึกษาวิธีการ 
(Method Study) และการวัดผลงาน (Work Measurement) ซึ่งใช้ใน
การศกึษากระบวนการท างานและองคป์ระกอบต่างๆ เพื่อปรบัปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนามาตรฐานของการ
ท างานและเวลาท างาน  

 การศกึษาวธิกีารท างาน (Method Study) เป็นการเก็บบนัทกึ
อย่างมขี ัน้ตอน และการตรวจสอบอย่างถีถ่้วนของแนวทางการท างานที่
มอียู่ และทีจ่ะเสนอขึน้มาใหม่ เพื่อการปรบัปรุงขบวนการและแนวทาง
ในการท างาน ปรบัปรุงโรงงาน โรงปฏบิตัิการ และการวางผงัสถานที่
ท างาน การออกแบบโรงงานและเครื่องจกัรต่างๆ และ เพื่อศกึษาทาง
เศรษฐศาสตรใ์นดา้นการประหยดัแรงงาน และการลดความเมือ่ยลา้ทีไ่ม่
จ าเป็นของคนงาน เพื่อการปรบัปรุงวิธีการใช้ว ัสดุ เครื่องจกัร และ
แรงงาน เพือ่การพฒันาสภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ างานใหด้ยีิง่ขึน้  

 การวัดผลงาน (Work Measurement) เป็นแนวทางในการ
ก าหนดเวลามาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลผลติต่อหนึ่งหน่วยเวลามาตรฐาน 
ซึ่งจะใช้เป็นขอ้มูลเวลาท างานที่เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารการผลติ 
เป้าหมายของการวดัผลงาน จงึเป็นการก าหนดมาตรฐานในการท างาน
เพื่อประโยชน์ในด้านการบรหิารการผลติอย่างมปีระสิทธิผล ใช้เป็น
เกณฑ์ในการก าหนดแผนงานส่งเสรมิการจ่ายเงนิจูงใจใช้เป็นขอ้มูล 
ในการเปรียบเทียบผลการศึกษาวิธีการท างานก่อนและหลังการ
ปรบัปรุง ใช้เป็นขอ้มูลในการประกอบการพฒันาบุคลากรและใช้เป็น
แนวทางในการเพิม่ผลผลติในอุตสาหกรรม 

2.2.2 การลดความสญูเปล่าด้วยหลกัการ ECRS [7] 
         หลกัการ ECRS ประกอบดว้ย การก าจดั (Eliminate) การรวมกนั 
(Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และการท าใหง้่าย (Simplify) ซึ่ง
เป็นหลกัการง่ายๆ ทีส่ามารถใช้ในการเริม่ต้นลดความสูญเปล่า ลงได้
เป็นอย่างด ีการลดความสูญเปล่าในการผลติเป็นสิง่จ าเป็นและควรให้
ความส าคญั เพราะความสญูเปล่าทีเ่กดิขึน้จะหมายถงึตน้ทุนของสนิคา้
ทีเ่พิม่สูงขึน้ หากสามารถลดความสูญเปล่าลงไดก้จ็ะส่งผลใหป้ระหยดั
ต้นทุนการผลติลงดว้ย ผลทีต่ามมากค็อืมคีวามสามารถในการแข่งขนั
กบัคู่แข่งสูงขึ้น โดยแนวทางการลด MUDA ลงสามารถท าได้โดยใช้
หลกัการ ECRS ดงันี้ 1) การก าจดั (Eliminate) หมายถงึ การพจิารณา
การท างานปัจจุบนัและท าการก าจดัความสูญเปล่าทัง้ 7 ที่พบในการ
ผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่/
เคลื่อนย้าย 2) การรวมกัน (Combine) สามารถลดการท างานที่ไม่
จ าเป็นลงได้ โดยสามารถรวมขัน้ตอนการท างานให้ลดลงได้หรอืไม่   

3) การจดัใหม่ (Rearrange) คอื การจดัข ัน้ตอนการผลติใหม่เพื่อใหล้ด
การเคลื่อนที่ที่ไม่จ าเป็นหรอืการรอคอย 4) การท าให้ง่าย (Simplify) 
หมายถงึ การปรบัปรุงการท างานให้ง่ายและสะดวกขึน้ ซึ่งสามารถลด
ของเสยีลงได ้จงึเป็นการลดการเคลือ่นที่ ทีไ่ม่จ าเป็นและลดการท างาน
ทีไ่มจ่ าเป็น    

2.2.3  การจดัสมดลุของสายการผลิต [8] 
    การจัดสมดุลสายการผลิตถือเป็นเครื่องมือส าคัญของการวาง
แผนการผลิต โดยเฉพาะระบบการผลิตแบบต่อเนื่องที่มกีารวางผัง 
ตามกระบวนการผลติ โดยทัว่ไปในการผลติสนิคา้นัน้ จะต้องวเิคราะห์
ลกัษณะงาน (Job Analysis) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการผลติ 
ซึ่งการจดัสมดุลการผลิตเป็นงานส่วนหนึ่งของการวางแผนการผลติ 
นี้  การท าให้สายการผลิตมีความสมดุล ก็เพื่อลดเวลาที่สูญเปล่า 
(Idle Time) ในสายการผลติ รวมถึงเป็นการใช้ประโยชน์จากแรงงาน
และเครื่องมอืให้เกดิประโยชน์สูงสุดด้วย ซึ่งมคีวามส าคญัต่อการผลติ 
ของอุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งห่มเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นงานทีย่งัคงตอ้งใช้
แรงงานหรอืทกัษะความช านาญของคนเป็นส าคญั (Labor Oriented) 

3. วิธีการด าเนินงาน
มขี ัน้ตอนการด าเนินงานเป็นไปตามล าดบัข ัน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 1)

ศึกษาสภาพทัว่ไปและการท างานของแผนกเย็บ   2)  คัดเลือก
สายการผลติทีจ่ะท าการศกึษาและเกบ็ขอ้มลูก่อนปรบัปรุง 3) วเิคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา 4) วางแนวทางการแก้ไขและด าเนินการแก้ไข
ปรบัปรุงโดยการใช้เทคนิคด้านวศิวกรรมอุตสาหการ และ 5) สรุปผล
การวเิคราะหข์อ้มลู 

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 ศึกษาสภาพทัว่ไปและการท างานของแผนกเยบ็ 
 จากการศึกษาสภาพทัว่ไปและการท างานของแผนกเย็บแต่ละ
แผนกพบว่า 

1) แผนกเย็บ 2 สาขาสาม (G3)  มีสายการผลิตทัง้หมด 12
สายการผลติ คอืสายการผลติที่ 11-22 มลีกัษณะการวางผงัการผลิต
เป็นรปูตวัย ูและมลีกัษณะการส่งงานไปดา้นขา้ง (ดงัรปูที ่1) 

รปูท่ี 1 แผนผงัการผลติแบบโมดลูลาร ์หรอืรปูตวัย ู
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2) แผนกเย็บ 3 สาขาสาม (G3)  มีสายการผลิตทัง้หมด 8
สายการผลติ ประกอบดว้ยสายการผลติที ่23-30 ซึ่งมลีกัษณะการวาง
ผงัการผลติเป็นรูปซกิแซก และมลีกัษณะการส่งงานไปดา้นหลงั (ดงัรปู
ที ่2) 

รปูท่ี 2 แผนผงัการผลติแบบซกิแซก 

4.2 คดัเลือกสายการผลิตท่ีจะท าการศึกษาและเก็บข้อมูลก่อน
ปรบัปรงุ 
      คดัเลอืกสายการผลติจากบรษิทักรณีศกึษา สาขา 3 โดยพจิารณา
จากสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพในการผลิตต ่ ากว่าสายการผลิต 
อื่นๆ โดยแสดงรายละเอยีดดงันี้ 

1) แผนกเย็บ 2 พบว่าสายการผลติที่ 18 มปีระสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานที ่43.80% ซึง่ต ่าทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสายการผลติอื่นในแผนก
เดยีวกนั (ดงัรปูที ่3) 

รปูท่ี 3 ประสทิธภิาพของสายการผลติแผนกเยบ็ 2 

โดยสายการผลติที ่18 ผลติเสื้อมฮีูด้ แขนยาวมกีระเป๋าด้านหน้า ตดิ
ซปิ Style BV2645 ซึง่มขี ัน้ตอนการเยบ็ 34 ข ัน้ตอน 29 สถานีงาน ท าการ
จับเวลาทุกขัน้ตอนและท ากราฟความสมดุล พบว่า เวลาการท างาน
ทัง้หมด 2,775.13 วนิาท ีMax. C/T 170.51 วนิาท ีแท็คไทม์ 121 วนิาท ี
ประสทิธภิาพการจดัสมดุลสายการผลติร้อยละ 60.27 และประสทิธภิาพ
ของสายการผลติรอ้ยละ 52.13  ซึง่ม ี10 ขัน้ตอนทีใ่ชเ้วลาเกนิค่าแท็คไทม ์
คอื 1) พนัรมิตะเขบ็ขา้ง+ตรา 2) ลาตะเขบ็ขา้ง  3) พนัรมิเขา้ซกปลาย

แขน 4) ลาคิ้วปลายแขน 5) เยบ็ตดิซปิ 6) บาร์แทก็ย ้า 7) ลาคิ้วหมวก
นอก 8) ถกัรงัหน้าหมวก 9) เย็บทบัคิ้วซิป และ 10) เย็บยดึในหมวก 
(ดงัรปูที ่4) 

รปูท่ี 4 กราฟความสมดุลก่อนปรบัปรงุ Style BV2645 

2) แผนกเย็บ 3 พบว่าสายการผลติที ่24 และ 29 มปีระสทิธภิาพ
การด าเนินงานที่ 38.23% ซึ่งต ่าที่สุด เมื่อเทยีบกบัสายการผลติอื่นๆ 
แต่เนื่องจากม ี2 สายการผลติ ดงันัน้การเลอืกสายการผลติทีจ่ะท าการ
ปรบัปรุงจะพจิารณาจากระยะเวลาในการด าเนินงาน และปรมิาณงาน 
เพื่อให้การเก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ผลมคีวามถูกต้องแม่นย าและ
น่าเชื่อถือ โดยสายการผลิตที่มีเวลาการด าเนินงานมากที่สุด คือ
สายการผลติที ่24 (ดงัรปูที ่5 

รปูท่ี 5 ประสทิธภิาพของสายการผลติแผนกเยบ็ 3 

     สายการผลติที ่24 ผลติเสื้อคอกลมแขนยาวตดัต่อปลายแขน Style 
CJ3589 มขี ัน้ตอนการด าเนินงาน 30 ขัน้ตอน 21 สถานีงาน ท าการจบั
เวลาการท างานทุกขัน้ตอนในสายการผลติและ จดัท ากราฟความสมดุล 
พบว่า เวลาการท างานทัง้หมด 2,177.60 วินาที Max. C/T 125.21 
วนิาท ีแทค็ไทม ์ 113.75 วนิาท ีประสทิธภิาพการจดัสมดุลสายการผลติ
ร้อยละ 86.95 และประสิทธิภาพของสายการผลิตร้อยละ 44.58 มี
ข ัน้ตอนทีใ่ชเ้วลาเกนิค่าแทค็ไทม ์ทัง้หมด 9 ข ัน้ตอน คอื 1) โพง้ต่อตรง
ซกแขน 2) ลาคิ้วปลายแขนเบิ้ล 3) โพ้งเข้าซกแขน 4) โพ้งต่อตรง
กระเป๋า 5) โพง้ต่อไหล่+ใส่ตรา 6) โพง้เขา้ซกชาย 7) โพง้เขา้แขนกลม 8) 
เยบ็ทบัคิว้คอ และ 9) บารแ์ทก็ปลายแขน  (ดงัรปูที ่6)  
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รปูท่ี 6 กราฟความสมดุลก่อนปรบัปรงุ Style CJ3589 

3.3 วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 
     จากการรวบรวมและวเิคราะหปั์ญหาโดยการใชแ้ผนผงัแสดงเหตุ
และผล และหลกั 4M ของสายการผลติที ่18 และ 24 พบว่า  

1) ปัญหาทีเ่กดิจากคน (Man) คอื พนักงานขาดทกัษะในการท างาน
ไมต่ัง้ใจท างาน ขาดงานบ่อย และขาดแรงจงูใจ 

2) ปัญหาที่เกิดจากเครื่องจกัร (Machine) คือ เครื่องจกัรเสียบ่อย
ช่างใชเ้วลาซ่อมจกัรนาน ใชช้นิดจกัรไมเ่หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

3) ปัญหาทีเ่กดิจากวธิกีาร (Method) คอื การวางผงัการผลติไม่สมดุล
การเคลือ่นไหวการท างานไมด่ ีการวางงานไมเ่หมาะสม เกดิงานกองใน
แต่ละขัน้ตอนมากเกนิไป และ 

4) ปัญหาทีเ่กดิจากวตัถุดบิ (Material) คอื ผา้ผดิเฉดส ีขนาดไซส์
ไมเ่ท่ากนั การส่งงานมาไมต่่อเนื่อง และรอวตัถุดบิประกอบ 

3.4 วางแนวทางการแก้ไขและด าเนินการแก้ไขปรบัปรงุโดยการใช้
เทคนิคด้านวิศวกรรมอตุสาหการ 
 ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  โดยการใช้เทคนิคด้านวิศวกรรม       
อุตสาหการ เกี่ยวกบัการวางผงัการผลติ การปรบัสมดุลการผลติ การ
ออกแบบทางการยศาสตร ์หลกัการขจดัความสญูเปล่า (ECRS) ไคเซน็ 
(Kaizen)  และการจดัพื้นที่ในการท างาน (Work Place Layout) มาใช้
ในการแกไ้ขปัญหาและปรบัปรุง โดยมขีอ้มลูและรายละเอยีดดงันี้  

1) สายการผลิตท่ี 18 แกไ้ขปรบัปรุงงาน ดว้ยหลกัการจดัสมดุลการ
ผลติ โดยปรบัปรุงการวางผงัจกัร การแบ่งงาน และการส่งงานใหท้ างาน
งา่ยขึน้ และเวลาการท างานของแต่ละขัน้ตอนใกลเ้คยีงกนัมากขึน้ เช่น 
       1.1) ข ัน้ตอนพันริมตะเข็บข้าง ปรับปรุงโดยการใช้เทคนิค 

ECRS คอืการก าจดั 
    ก่อนปรบัปรุง : พนักงานต้องหยบิชิน้ตราแครม์าประกบกนัและ

จดัต าแหน่งใหอ้ยู่กึง่กลางจงึจะวางใตต้นีผ ีท าใหเ้กดิการสญูเสยีเวลาไป
กบัการพลกิชิ้นงานไปมา ใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 127 วนิาท/ีตวั มผีลผลติ 
28 ตวั/ชัว่โมง 

    หลงัปรบัปรุง : พนักงานเยบ็เตรยีมซกแขนช่วยเยบ็เตรยีมตรา
แคร์ดว้ยเพือ่ใหง้่ายต่อการหยบิมาพนัรมิตดิตรา พนักงานพนัรมิตะเขบ็
ข้างจึงใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 93 วินาที/ตัว เวลาลดลงร้อยละ 26.77 มี
ผลผลติ 39 ตวั/ชัว่โมง ผลผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.29 

 1.2) ข ัน้ตอนลาตะเขบ็ขา้ง ใชห้ลกัเศรษฐศาสตรก์ารเคลือ่นไหว 
      ก่อนปรบัปรุง : ลาตะเขบ็ขา้งม ี4 ตะเขบ็ โดยหยบิชิ้นงานวางใต้
ตีนผีแล้วเหยียบจกัร ระหว่างเย็บพนักงานหยุดจกัร 5 ครัง้ ยกตีนผี
เปลีย่นต าแหน่งตะเขบ็ทีข่นานกนั เหยยีบจกัร ยกตนีผดีงึงานออก พลกิ
กลบัตวัเสือ้เปลีย่นต าแหน่งอกีขา้ง สญูเสยีเวลาในการกลบัชิน้ผา้เพือ่หา
ตะเข็บอีกข้าง ท าซ ้าเหมือนอีกด้านจนจบขัน้ตอน ยกตีนผีดึงงาน
ออกวางขา้งตวั ใชเ้วลาเฉลีย่ 132 วนิาท/ีตวั ผลผลติ 27 ตวั/ชัว่โมง 

 หลงัปรบัปรุง : ฝึกใหพ้นักงานเยบ็งานต่อเนื่องโดยใหเ้ริม่เยบ็จาก
ช่องแขนดา้นซ้ายเยบ็ไปตามแนวแลว้ใหจ้บัอกีด้านเริม่จากชายเสื้อไป
จนถึงช่องวงแขน เปลี่ยนตะเขบ็ที่ขนานกนัท าซ ้าเหมอืนอีกด้าน และ
หยุดจกัร 3 ครัง้ ใชเ้วลาเฉลีย่ 105 วนิาท/ีตวั เวลาลดลงรอ้ยละ 20.45 
ผลผลติ 34 ตวั/ชัว่โมง ผลผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.93 
  1.3) ข ัน้ตอนพนัรมิเขา้ซกปลายแขน+ซกชาย ใช้เทคนิคการจดั
สมดุลการผลติ โดยพนกังานมทีกัษะการท างานทีด่อียู่แลว้ แต่ตอ้งท า 2 
ขัน้ตอนท าให้เกินเวลามาตรฐานต่อคน เกิดงานกอง (WIP) จึงปรบั
สมดุลการผลติให้พนักงานขัน้ตอนพนัรมิใต้ท้องแขน  ช่วยในขัน้ตอน
พนัริมเข้าซกแขน ท าให้เวลาลดลงจาก 146 วินาที/ตัว เหลือ 123 
วนิาท/ีตวั เวลาลดลงรอ้ยละ 15.75 และผลผลติเพิม่ขึน้จากเดมิ 25 ตวั/
ชัว่โมง เป็น 29 ตวั/ชัว่โมง ผลผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.00 
      1.4) ลาคิ้วซกปลายแขน+ซกชาย ปรบัปรุงโดยใช้เทคนิคการจดั
พื้นที่การวางงาน (Work Place Layout) ซึ่งมปัีญหาที่การส่งและหยบิ
ชิ้นงาน การส่งงานของพนักงานในขัน้ตอนลาวงแขนจะรวบชิ้นงานไป
กองดา้นขา้ง ท าใหพ้นกังานลาซกแขน+ซกชาย ตอ้งหยบิชิน้งานยกขึน้
เพื่อหาปลายแขน จงึเปลีย่นการวางงานของพนักงานลาวงแขน ใหว้าง
ชิน้งานแบบกางออกซอ้นกนัใหป้ลายแขนอยู่ใกลม้อืพนกังานลาซกแขน
มากที่สุด เพื่อเย็บได้ต่อเนื่อง ท าให้เวลาการท างานลดลงจาก 169 
วนิาท/ีตวั เหลอื 114 วนิาท/ีตวั เวลาลดลงร้อยละ 32.54 และผลผลติ
เพิม่ขึน้จากเดมิ 21 ตวั/ชัว่โมง เป็น 31 ตวั/ชัว่โมง ผลผลติเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 47.62 
 1.5) เย็บติดซิป ปรบัปรุงโดยการใช้เทคนิคการจดัสมดุลการผลติ 
ซึง่มรีอบเวลาการท างานของพนกังานเกนิกว่าเวลามาตรฐานมาก ท าให้
เกดิงานกอง จงึไดท้ าการปรบัสมดุลการผลติใหม่โดยการเพิม่จักรเย็บ 
และปรบัเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานในขัน้ตอนการผ่าหน้ากระเป๋าให้
ช่วยในขัน้ตอนการติดซิปด้วย ท าให้เวลาการท างานลดลงจาก 170 
วนิาท/ีตวั เหลอื 107 วนิาท/ีตวั เวลาลดลงร้อยละ 37.06 และผลผลติ
เพิม่ขึน้จากเดมิ 21 ตวั/ชัว่โมง เป็น 34 ตวั/ชัว่โมง ผลผลติเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 61.90 

 2) สายการผลิตท่ี 24  แก้ไขปรบัปรุงด้วยหลกัการจดัพื้นทีก่ารวาง
งานให้ท างานง่ายขึ้น และลดการเคลื่อนไหวที่ท าใหเ้กดิความเมือ่ยลา้ 
ดงันี้ 
       2.1) โพง้ต่อตรงซกแขน ปรบัปรุงโดยใชเ้ทคนิคการสรา้งอุปกรณ์ 
ลอ็กต าแหน่ง   
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      ก่อนปรับปรุง : ขนาดชิ้นตัดต่อแขนไซส์ใหญ่ไม่เท่ากันท าให้
ข ัน้ตอนการโพ้งเข้าชิ้นตัดต่อตะเข็บไม่ตรงกนั ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 30 
วนิาท/ีตวั มผีลผลติเฉลีย่ 120 ตวั/ชัว่โมง 
      หลงัปรบัปรุง : ท าแท่นเสรมิจกัรเยบ็ และตดิบลอ็กส าหรบัการโพง้
ชิ้นตดัต่อไซส์ใหญ่ ใชเ้วลาเฉลีย่ 26 วนิาท/ีตวั ประสทิธภิาพดา้นเวลา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.33 มผีลผลิตเฉลี่ย 138  ตัว/ชัว่โมง ประสิทธภิาพ
ดา้นผลผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.00 

 2.2) ลาคิว้แขนเบิล้ ปรบัปรุงโดยการปรบัวธิกีารเคลือ่นไหว 
      ก่อนปรบัปรุง : พนักงานใชเ้วลาในการเยบ็งานมาก โดยเสยีเวลา
ในงานย่อย (Element) ที่มกีารพบังานเขา้จกัร และพนักงานเย็บหยุด
จกัรเฉลี่ย 12 ครัง้/ตัว เพื่อจดัต าแหน่งงาน ซึ่งท าให้มรีอบเวลาการ
ท างานเฉลีย่ 186 วนิาท/ีตวั และมผีลผลติ 19 ตวั/ชัว่โมง 

 หลงัปรบัปรุง : สอนวธิกีารพบังานเขา้จกัรที่ง่าย และเร็วขึ้น ลด
เวลาในการหยุดจกัรลงเฉลีย่ 8 ครัง้/ตวั ลดเวลาได ้56 วนิาท/ีตวั รอบ
เวลาการท างานเฉลีย่ 130 วนิาท/ีตวั ประสทิธภิาพดา้นเวลาเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 30.11 และมผีลผลติ 27 ตวั/ชัว่โมง ประสทิธภิาพดา้นผลผลติเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 42.11 
      2.3) โพ้งเขา้ซกแขน ปรบัปรุงโดยการใชเ้ทคนิคการลดความสูญ
เปล่าจากการเคลือ่นไหว (Motion) 
      ก่อนปรบัปรุง : จากเดมิพนักงานเยบ็หยุดจกัรโดยเฉลี่ย 15 ครัง้/
ตวั ซึง่ใชเ้วลาเฉลีย่ 98 วนิาท/ีตวั มผีลผลติเฉลีย่ 36 ตวั/ชัว่โมง 
      หลงัปรบัปรุง : สอนการเย็บ ให้พนักงานเขา้ใจในวิธกีารท างาน 
หยุดจักร น้อยลงเฉลี่ย  8 ครัง้ /ตัว  ใช้ เวลาเฉลี่ย  74 วินาที/ตัว 
ประสิทธิภาพด้านเวลาเพิม่ขึ้นร้อยละ 24.49 มผีลผลิตเฉลี่ย 48 ตัว/
ชัว่โมง ประสทิธภิาพดา้นผลผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.33 
      ผลการปรบัปรุงสายการผลติที ่24 เดมิมเีวลาเฉลีย่ 117.56 วนิาท ี
ลดลงเหลอื 63.33 วนิาท ีมปีระสทิธภิาพดา้นเวลาเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
46.13 และผลผลิตเฉลี่ย 50.89 ตัว/ชัว่โมง เพิ่มขึ้นเป็น 72.33 ตัว/
ชัว่โมง ประสทิธภิาพด้านผลผลติเฉลี่ยเพิม่ขึ้นร้อยละ 42.13 ส่งผลให้
เวลาการท างานทัง้หมดเป็น 1,401.18 วนิาท ีMax. C/T 76.73 วนิาท ี
แทค็ไทม ์76.60 วนิาท ีประสทิธภิาพการจดัสมดุลสายการผลติรอ้ยละ 
87.14 และประสทิธภิาพของสายการผลติรอ้ยละ 68.82  

4. สรปุผล 
 ผลของการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต ตามวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดสรุปผลไดด้งันี้ 

1) เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต จากผลการ
ด าเนินงานสรุปว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากวธิีการท างาน ไม่เหมาะสม 
การวางผงัจกัรไม่สมดุล มกีารวางงานและเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความ
เมือ่ยลา้ ซึ่งท าใหเ้กดิความสูญเปล่าด้านเวลา และส่งผลใหป้ระสทิธภิาพ
ของสายการผลติต ่า 

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึง
ด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ ท าให้เวลา  
การท างานของแต่ละสายการผลติลดลง ผลผลติ/ชัว่โมง และประสทิธภิาพ

ของแต่ละสายการผลติเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 สายการผลิตที่ 18 ผลิตเสื้อ Style BV2645 จากประสิทธิภาพ

ก่อนการปรบัปรุง มปีระสทิธภิาพของสายการผลติรอ้ยละ 52.13  เป็นรอ้ย
ละ 60.82 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.67 (ดงัตารางที ่3) 

 สายการผลติที ่24 ผลติเสื้อ Style CJ3589 จากประสทิธภิาพก่อน
การปรบัปรุง ของสายการผลติร้อยละ 44.58 เป็นร้อยละ 68.82 เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 54.37 (ดงัตารางที ่1) 

ตารางที ่1 สรุปผลการเพิม่ประสทิธภิาพของสายการผลติที ่18 และ 24 

รายการ ก่อน หลงั 
ร้อยละ
ผลต่าง 

  สายการผลิตท่ี 18  

รอบเวลาการท างานรวม (TCT) (วนิาท/ีตวั) 2,775.13 2,441.78 12.01 

รอบเวลาการท างานสงูสดุ (MCT) (วนิาท/ีตวั) 170.51 104.00 39.01 

จ านวนพนกังานทัง้หมด คน 27 27 0.00 

ผลผลติต่อชัว่โมง ตวั 30 35 16.67 

ประสทิธภิาพการจดัสมดลุการผลติ รอ้ยละ 60.27 86.96 44.28 

ประสทิธภิาพของสายการผลติ รอ้ยละ 52.13 60.82 16.67 

สายการผลิตท่ี 24 

รอบเวลาการท างานรวม (TCT) (วนิาท/ีตวั) 2,177.60 1,401.18 35.65 

รอบเวลาการท างานสงูสดุ (MCT) (วนิาท/ีตวั) 125.21 76.73 38.72 

จ านวนพนกังานทัง้หมด   คน 20 21 5.00 

ผลผลติต่อชัว่โมง   ตวั 29 47 62.07 

ประสทิธภิาพการจดัสมดลุการผลติ    รอ้ยละ 86.95 87.14 0.22 

ประสทิธภิาพของสายการผลติ รอ้ยละ 44.58 62.82 54.37 

5. อภิปรายผล 
 จากผลการด าเนินงานพบว่ าปัญหาที่ท าให้สายการผลิตมี
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานต ่าคอื มวีธิกีารท างานไม่เหมาะสม การวาง
ผงัการผลติไม่สมดุล จงึด าเนินการแกไ้ขโดยการใช้เทคนิคด้านวศิวกรรม
อุตสาหการ ท าให้สามารถลดเวลาการท างานของแต่ละสายการผลติ มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการด าเนินง านเพิ่มขึ้น ดังนี้  
สายการผลติที ่18 มเีวลาลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 12.01 ผลผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
16.67 และประสิทธิภาพของสายการผลติเพิม่ขึ้นร้อยละ 16.67 ส าหรบั
สายการผลติที ่24 เวลาลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 35.65 ผลผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
62.07 และประสิทธิภาพของสายการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.37 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของเกษรนิทร์ และคณะ (2561) [1] ได้ศกึษาการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว : 
กรณีศึกษา กระบวนการผลิตชุดชัน้ในสตรี ซึ่งสามารถลดเวลาของ
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กระบวนการลงได้ 28.076 วินาที คิดเป็นการเพิ่มผลิตภาพของ
สายการผลติ เท่ากบัรอ้ยละ 3.63 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของของธยา 
ภริมย์ และคณะ (2561) [2] ได้ศกึษาการปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ
เครื่องนุ่งห่มดว้ยหลกัความสูญเสยี 7 ประการ ซึ่งสามารถลดเวลาลง 151 
วนิาท/ีตวั ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพดา้นเวลาขึน้รอ้ยละ 8.46 และท าใหม้ขีอง
เสยีลดลง 19 ตวั ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพดา้นของเสยีขึน้รอ้ยละ 54.30  

6. กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณผูจ้ดัการฝ่ายผลติและพนักงานในสายการผลติของบรษิัท
กรณีศกึษา รวมทัง้ผู้ช่วยวจิยัทุกท่านทีช่่วยเก็บขอ้มูลในการด าเนินงาน
วจิยัจนสามารถส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประยุกต์ใชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพในกระบวนการผลติเครื่องดื่ม โดย

ใชห้ลกัการ 3 จรงิ ในการลงไปส ารวจสถานทีท่ างานจรงิ ชิน้งานทีผ่ลติจรงิ และสถานการณ์จรงิ พบปัญหาการรอคอย และการว่างงานเกดิขึน้ ดงันัน้
คณะผูว้จิยัจงึสรา้งทางเลอืกขึน้มา 3 ทางเลอืก เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว จากนัน้ท าการจ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม Flexsim® 2019 และท าการ
ทดสอบแต่ละทางเลอืก ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าทางเลอืกที ่1 การปรบัเปลีย่นเสน้ทางการเดนิรถโฟลค์ลฟิทเ์ป็นทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการปรบัปรุง
กระบวนการผลติเครือ่งดืม่ ท าใหล้ดเวลาเหลอื 781.12 วนิาทต่ีอชิน้ เวลาทีล่ดไปจากปัจจุบนั คอื 208.88 วนิาทต่ีอชิน้หรอืรอ้ยละ 21.09 
ค าส าคญั:  การจ าลองสถานการณ์, การปรบัปรุง, การลดความสญูเปล่า 

Abstract 
The objective of this research was to apply simulation techniques to improve beverage production process efficiency. The 

research used 3 GEN techniques to survey the actual work place, work piece and real situations. It was found that there was a problem 
with bottleneck during process. Therefore, three scenarios were generated to solve the problem then each scenario was tested using 
experimenting tool through simulation analysis process. The simulation model of the beverage production process was created using 
Flexsim® 2019 simulation software. The results showed that the scenario which modification of the forklift route for materials handling 
process was the optimal solution for increasing efficiency in the beverage production process. By this scenario, the average materials 
handling process time was reduced to 781.12 seconds per piece. The reduced production time was 208.88 seconds per piece which 
was equivalent to 21.09%. 
Keywords:  Simulation, Improvement, Reducing Waste 
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1. บทน า
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลติยงัคงมวีวิฒันาการเปลี่ยนไปตามยุค

สมยั แต่ไม่ว่าเทคโนโลยจีะเปลี่ยนแปลงไปเพยีงใด สิ่งที่ลูกค้ายงัคง
ต้องการก็คือ สินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา ด้วยการบริการที่
รวดเรว็ สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างทนัท่วงท ีจงึท าใหก้าร
รกัษาคุณภาพ และความรวดเร็วในการบรกิารตามความต้องการของ
ลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่แต่ละองค์กรหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง 
เนื่องจากสิง่เหล่านี้หมายถงึความอยู่รอดขององคก์ร และจากการเขา้ไป
ศกึษาบรษิทักรณีศกึษาซึ่งเป็นโรงงานผลติเครื่องดื่มพบปัญหาเกดิการ
ว่างงานของคนงาน และการรอคอยเกิดขึ้นในกระบวนการ ซึ่ง
คณะผู้วิจ ัยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่การเคลื่อนย้ายวัสดุ 
เนื่องจากเป็นสาเหตุส าคญัของปัญหาทีก่ล่าวมาขา้งต้น คณะผู้วจิยัจงึ
ร่วมกันออกแบบกระบวนการท างาน การจัดวางของระบบ เพื่อให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตได้ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการ
จ าลองสถานการณ์ในการออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุง
ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติเครือ่งดืม่ของบรษิทักรณศีกึษา

2. ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1.1 ความหมายของการจ าลองสถานการณ์ (Simulation)  
 พบว่ามีผู้ที่ได้ศึกษาและกล่าวถึงการจ าลองสถานการณ์ไว้ 
หลากหลาย ดงันี้  
 W. David Kelton และคณะ [1] กล่าวว่า การจ าลองสถานการณ์ 
คอื วธิกีาร และการประยุกต์ในการเลยีนแบบพฤติกรรมของระบบจรงิ
โดยการใชซ้อฟทแ์วรค์อมพวิเตอร์  
 รุ่งร ัตน์ ภิสัชเพ็ญ [2] กล่าวว่า การจ าลองสถานการณ์ เป็น
กระบวนการออกแบบจ าลอง (Model) ของระบบจรงิ (Real System) 
แลว้ด าเนินการทดลองเพื่อใหเ้รยีนรู ้พฤตกิรรมของระบบงานจรงิ และ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองก่อนน าไปใช้แก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์จรงิต่อไป  

2.1.2 เทคนิค 3 จริง (3 GEN) 
 เป็นปรชัญาแห่งการปฏบิตัขิองงานการผลติสิง่ของ ซึ่งเป็นแนวคดิ
และหลกัปฏบิตัทิีถู่กก าหนดขึน้มาใหเ้ป็นรูปแบบ และใชป้ฏบิตัใินธุรกจิ
อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงและ
สถานการณ์ในการผลติตามแนวคดิทีว่่า “อย่าเชื่อใครง่ายๆ ถ้าไม่เห็น
กบัตา” ซึ่ง ประกอบดว้ย 1) GENBA (เกม็บะ) คอื สถานทีท่ างานจรงิ 
2) GENBUTSU (เกม็บุส)ึ คอื ชิ้นงานทีผ่ลติจรงิ และ 3) GENJITSU
(เกน็จสิ)ึ คอื ขอ้มลูความเป็นจรงิ [3] 

2.1.3 ความสูญเปล่า 7 ประการ 
 ความสูญเสยีหรือความสูญเปล่า ถูกจดัแบ่งออกเป็น 7 ประเภท 
โดย Taiichi Ohno ผูว้างรากฐานระบบการผลติแบบ Toyota ดงันี้ การ

ผลิตที่มากเกินไป , การรอคอย , การขนส่ง , สินค้าคงคลัง , การ
เคลือ่นไหว, กระบวนการทีไ่มจ่ าเป็น และของเสยี [4] 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวข้องพบว่าแบบจ าลองสถานการณ์
ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ดถู้กน ามาประยุกต์ใชใ้นการจดัสรรจ านวน
พนักงาน เพื่อลดค่าใชจ้่ายดา้นแรงงาน และใชป้ระโยชน์จากพนักงาน
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เช่น อรรถกร เก่งพล และวุฒชิยั ยงัสว่าง 
[5] ไดน้ าหลกัของวศิวกรรมคอนเคอร์เรน็ท์ และการจ าลองสถานการณ์
มาใชจ้ดัสรรพนักงาน และปรบักระบวนการผลติของกระบวนการผลติ
ท่อน ้ามนั พบว่ากระบวนการผลติใหม่สามารถลดจ านวนพนักงานจาก 
4 คนเหลอื 2 คน และลดเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติไดจ้ากเดมิ 
2 เครื่อง เหลอื 1 เครื่อง และสามารถจดัสรรพนักงานและเครื่องจกัรที่
เหลอืไปรองรบัสายการผลติใหมไ่ด ้ส่งผลใหม้คีวามสามารถในการผลติ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 ท าใหล้ดค่าใชจ้่ายในการลงทุนซื้อเครื่องดดัท่อ และ
ค่าใชจ้่ายในการจา้งพนกังานต่อปีลงได ้ 
 การใช้แบบจ าลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการ
จดัการ เช่น ฐติ ิหมอรกัษา และคณะ [6] ไดป้ระยุกต์ใชแ้บบจ าลองเพื่อ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตน ้ าดื่ม โดยศึกษาในระบบการผลิต 
จากนัน้น าเอาขอ้มลูไปสรา้งแบบจ าลองดว้ยโปรแกรม Flexsim® พบว่า
เกิดปัญหาคอขวดเกิดขึ้นที่ข ัน้ตอนบรรจุ จึงสร้างทางเลือกขึ้นมา 3 
ทางเลอืก เพือ่แกปั้ญหาดงักล่าว จากนัน้ท าการทดสอบแต่ละทางเลอืก 
ผลการทดสอบ พบว่า สามารถลดเวลาการผลติลงรอ้ยละ 36.61 และ
งานวจิยัของ M. Ghiyasinasab และคณะ [7] ไดใ้ชเ้ทคนิคลนี และการ
จ าลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตไม้เชิง
วศิวกรรม ในโรงงานกรณีศกึษาขนาดเลก็ พบว่าสามารถปรบัปรุงรอบ
เวลาการผลติ และเวลารอคอยได ้และยงัสามารถลดกจิกรรมทีไ่ม่เพิม่
มลูค่าลงได ้50% และงานวจิยัของ N. Samattapapong [8] ไดใ้ชว้ธิกีาร
สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ เพื่อวเิคราะห์ปัญหา และการออกแบบ
กระบวนการใหม่ เพื่อปรบัปรุงกระบวนการบรรจุแป้งมนัส าปะหลัง 
ผลลพัธ์ถูกเปรยีบเทยีบกบัการด าเนินการในปัจจุบนั พบว่าตวัเลอืกที่
เหมาะสมทีสุ่ดสามารถลดเวลาในการทดสอบได้ 19.02%, เวลาปิดผนึก 
17.99%, เวลาขนส่ง 47.18%, เวลาเคลื่อนที่ 34.10% นอกจากนี้ยงั
สามารถลดจ านวนพนกังานลงไดจ้ านวน  3 คน 
 นอกจากนี้แบบจ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ยงั
ถูกน ามาใชร้่วมกบัเทคนิคการผลติแบบลนี และการจดัสมดุลการผลติ 
เพื่อจัดสรรจ านวนพนักงานภายในสายการผลิต  และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ C. 
Chandrakumar และคณะ [9] ไดเ้สนอการน าระบบการผลติแบบลนี มา
ประยุกต์ใชร้่วมกบัแบบจ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม Flexsim® เพือ่
เพิ่มประสทิธิภาพการท างานของขัน้ตอนการถ่ายโอนสินค้า ผลการ
จ าลองสถานการณ์ พบว่าเกดิเวลารอคอย เวลาเดนิงานทีว่่างเปล่าของ
พนกังาน และแถวคอยอย่างเหน็ไดช้ดัเจน จงึน าแนวคดิลนีขจดัเวลารอ 
เวลาเดนิงานทีว่่างเปล่าของพนักงาน และความยาวของแถวคอย และ
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งานวิจัยของจักรกฤษณ์ เจริญรัมย์ [10] ได้น าโปรแกรมจ าลอง
สถานการณ์ Flexsim® มาประยุกต์ใชก้บัการจดัตารางการผลติ และหา
เวลาผลิตรวมที่เหมาะสมที่สุดกับปัญหาการจัดตารางการผลิต
เครื่องจกัรขนานซึ่งเป็นปัญหาที่มคีวามซบัซ้อน และมรีูปแบบปัญหา
เป็น NP-Hard ซึ่งใช้เวลานานในการหาค าตอบ เมื่อขนาดปัญหา
เพิม่ขึน้กจ็ะใชเ้วลาในการหาค าตอบเพิม่ขึน้อย่างเอ็กโพเนนเชยีล ซึง่ผล
แสดงใหเ้หน็ว่าเทคนิคการจ าลองสถานการณ์สามารถน ามาใชก้บัปัญหา
ทีม่คีวามซบัซอ้นและปัญหาทีใ่ชเ้วลาในการหาค าตอบยาวนานได้ 

3. วิธีการด าเนินงานวิจยั
 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มของสถาน
ประกอบการกรณศีกึษารายหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลติเครื่องดื่ม โดย
มวีธิกีารด าเนินงานวจิยั ดงันี้ 

1) ศกึษาสภาพปัจจุบนั เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยท าการศกึษา
ขัน้ตอน วิธีการท างาน การวางผังโรงงาน ต าแหน่งของเครื่องจกัร 
อุปกรณ์ช่วยในการผลติ รวมถงึจ านวนของพนักงาน โดยใชห้ลกัการ 3 
จริง ในการลงไปส ารวจสถานที่ท างานจริง ชิ้นงานที่ผลิตจริง และ
สถานการณ์จรงิ  

2) วเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา แลว้น ามาสร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์สถานะปัจจุบนั เพือ่ท าการวเิคราะหส์ถานะปัจจุบนั 

3) สรา้งทางเลอืก 3 ทางเลอืก และสรา้งแบบจ าลองสถานการณ์แต่
ละทางเลอืก เพือ่พฒันาประสทิธภิาพของกระบวนการ 

4) น าเสนอแนวทางการปรบัปรุงทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

3.1 รายละเอียดของระบบปัจจบุนั 
 ในการผลติเครือ่งดืม่ของสถานประกอบการกรณีศกึษาปัจจุบนัจะมี
การด าเนินงาน 5 ขัน้ตอนตามขัน้ตอนในตารางที ่1  

ตารางท่ี 1 แผนภมูกิารไหลของกระบวนการผลติเครือ่งดืม่ 

Event Description 
Symbol Time 

(min) 
1.ขนยา้ยบรรจุภณัฑจ์ากรถบรรทุก
ไปทีเ่กบ็แรก 

3.28 

2.ขนยา้ยบรรจุภณัฑ์จากทีเ่กบ็แรก
ไปทีเ่กบ็หน้ากระบวนการผลติ 

6.53 

3.ขนยา้ยบรรจุภณัฑ์จากที่เก็บเขา้
กระบวนการผลติ 

1.26 

4.บรรจุน ้าโดยเครื่องผลติบรรจุน ้า
แพค็อตัโนมตั ิ

* 

5.ขนย้ายผลติภณัฑ์ไปที่จดัเก็บรอ
การส่งออก 

5.43 

 จากตารางที่ 1 มขี ัน้ตอนการด าเนินงานทัง้สิ้น 5 ข ัน้ตอน ซึ่งมี
ข ัน้ตอนในการเคลื่อนย้ายวสัดุถึง 4 ขัน้ตอนที่ท าให้เกดิปัญหาการ
ว่างงานของคนงาน และการรอคอยเกดิขึน้ในกระบวนการ คณะผูว้จิยั
จงึมุง่เน้นการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ทีก่ารเคลื่อนยา้ยวสัดุ เนื่องจากเป็น
สาเหตุส าคญัของปัญหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

3.2 สมมติฐานของแบบจ าลอง (Modeling Assumptions) 
1) โรงงานสามารถผลติสนิคา้ไดเ้พิม่มากขึน้
2) ลดระยะทางในการเดนิรถโฟลค์ลฟิทไ์ด้
3) โรงงานสามารถเกบ็ภาชนะไดม้ากขึน้

3.3 การวิเคราะหข้์อมลูน าเข้า 

ตารางท่ี 2 ระยะเวลาของกระบวนการ 

เครื่อง กระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วินาทีต่อช้ิน) 

Transport 
ขนยา้ยบรรจุภณัฑจ์ากรถบรรทุกไป
ทีเ่กบ็แรก 

196.8 

Transport 
ขนยา้ยบรรจุภณัฑ์จากทีเ่กบ็แรกไป
ทีเ่กบ็หน้ากระบวนการผลติ 

391.8 

Transport 
ขนย้ายบรรจุภัณฑ์จากที่เก็บเข้า
กระบวนการผลติ 

75.6 

Transport ขนยา้ยผลติภณัฑไ์ปทีจ่ดัเกบ็สนิคา้ 325.8 
รวม 990 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นระยะเวลาของกระบวนการในแต่ละ
กระบวนการ ซึ่งถูกน ามาวเิคราะห์ใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้ระบบเพื่อสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์สถานะปัจจุบนั 

3.4 สร้างแบบจ าลองสถานการณ์สถานะปัจจุบนั  และสร้าง
ทางเลือกการแก้ปัญหา 
 จากการศกึษาขอ้มลูก่อนปรบัปรุงกระบวนการผลติพบว่า เกดิการ
ว่างงานของคนงานเนื่องจากการรอท างานในส่วนที่ตนเองได้ร ับ
มอบหมายเพยีงจุดเดยีว ซึ่งท าใหม้กีารไม่ไดใ้ชง้านรถเคลื่อนยา้ยวสัดุ  
ท าใหเ้กดิการรอคอย (Delay)  ซึ่งส่งผลใหเ้กดิ Idle time เป็นจ านวน
มาก และท าให้สูญเสยีเวลาไปโดยไม่จ าเป็น โดยแสดงในแบบจ าลอง
สถานการณ์ของระบบปัจจุบนั ดงัรปูที ่1 
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รปูท่ี 1 แบบจ าลองสถานการณ์ของระบบปัจจุบนั 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์จากแบบจ าลองสถานการณ์
สถานะปัจจุบนั ท าใหพ้บปัญหาการว่างงานของคนงาน และการรอคอย
เกดิขึน้ในกระบวนการทีเ่กดิในกระบวนการผลติเครือ่งดืม่ คณะผูว้จิยัจงึ
พจิารณาสรา้งทางเลอืกเพื่อปรบัปรุงกระบวนการผลติ 3 ทางเลอืก ดงั
แสดงในรปูที ่2 

รปูท่ี 2 แผนภมูแิสดงทางเลอืกการแกปั้ญหา 

3.5 สร้างแบบจ าลองสถานการณ์แต่ละทางเลือก 
 สรา้งแบบจ าลองสถานการณ์ทัง้ 3 ทางเลอืกตามเงือ่นไขทีก่ าหนด
ดว้ยโปรแกรม Flexsim® 2019 และท าการรนัโปรแกรมตามแบบจ าลอง
รวมจ านวน 30 ครัง้ เพือ่เปรยีบเทยีบทางเลอืกแต่ละทางเลอืก 

รปูท่ี 3 แบบจ าลองสถานการณ์  ทางเลอืกก าหนดเสน้ทางเดนิรถใหม ่

 จากรูปที ่3 แสดงให้เหน็แบบจ าลองสถานการณ์ที่สรา้งขึ้นโดยใช้
ทางเลอืกก าหนดเส้นทางเดนิรถใหม่จากสถานะปัจจุบนัเพื่อการแกไ้ข
ปัญหาว่างงานของพนกังานทีท่ าหน้าทีข่บัรถเคลื่อนยา้ยบรรจุภณัฑ์เขา้
กระบวนการผลติ เนื่องจากกระบวนการก่อนการปรบัปรุงมกีารแบ่งเขต 
รบัผดิชอบ โดยทางเลอืกนี้ไมท่ าใหต้น้ทุนของโรงงานเพิม่ขึน้ 

รปูท่ี 4 แบบจ าลองสถานการณ์  ทางเลอืกปรบัเปลีย่นพืน้ทีจ่ดัเกบ็ 

 จากรูปที่ 4 แสดงใหเ้หน็แบบจ าลองสถานการณ์ทีส่รา้งขึ้นโดยใช้
ทางเลอืกปรบัเปลีย่นพื้นทีจ่ดัเกบ็ เพื่อแกปั้ญหาความล่าชา้ในการป้อน
บรรจุภณัฑ์เขา้ในกระบวนการผลิต โดยท าการปรบัเปลี่ยนต าแหน่ง
สถานทีจ่ดัเกบ็บรรจุภณัฑจ์ากดา้นขา้งซึ่งเป็นต าแหน่งทีข่นบรรจุภณัฑ์
ลงจากรถไปไวท้ีบ่รเิวณว่างหน้ากระบวนการผลติ ส่งผลใหส้ามารถส่ง
บรรจุภณัฑเ์ขา้กระบวนการผลติไดเ้รว็ขึน้  
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รปูท่ี 5 แบบจ าลองสถานการณ์  ทางเลอืกเพิม่รถเคลือ่นยา้ยวสัดุ 
พรอ้มทัง้ก าหนดเสน้ทางเดนิรถใหม ่

 จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นแบบจ าลองสถานการณ์ที่สร้างขึ้นโดยใช้
ทางเลอืกเพิม่รถเคลื่อนย้ายวสัดุ พร้อมทัง้ก าหนดเส้นทางเดนิรถใหม่ 
โดยท าการเพิม่รถเคลือ่นยา้ยวสัดุในการขนยา้ยบรรจุภณัฑ ์และสนิคา้ที่
ผลติเสรจ็ในกระบวนการ พรอ้มทัง้ออกแบบเสน้ทางเดนิรถใหม่ เพื่อให้
เกดิความคล่องตวัในการท างาน ซึง่ทางเลอืกนี้ท าใหเ้กดิต้นทุนเพิม่ แต่
ไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั 

4. ผลการวิจยัและอภิปราย
 จากการจ าลองสถานการณ์การผลติเครื่องดื่มด้วยทางเลอืกทัง้ 3 
ทางเลอืก ผลแสดงไดต้ามตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 ระยะเวลาของกระบวนการ 

กระบวนการ 
ระยะเวลา (วินาทีต่อช้ิน) 

ระบบ
ปัจจบุนั 

ทางเลือก
ท่ี 1 

ทางเลือก
ท่ี 2 

ทางเลือก
ท่ี 3 

ข น ย้ า ย บ ร ร จุ
ภั ณ ฑ์ จ า ก
รถบรรทุ ก ไปที่
เกบ็แรก 

196.8 39.1 260.1 40.35 

ข น ย้ า ย บ ร ร จุ
ภัณฑ์จากที่เก็บ
แรกไปทีเ่ก็บหน้า
กระบวนการผลติ 

391.8 239.42 263.35 235.9 

ข น ย้ า ย บ ร ร จุ
ภัณฑ์จากที่เก็บ
เข้ากระบวนการ
ผลติ 

75.6 290.44 314.21 265.57 

ขนยา้ยผลติภณัฑ์
ไปทีจ่ดัเกบ็สนิคา้ 

325.8 212.16 212.8 283.75 

รวม 990 781.12 1,050.46 825.57 

 ทางเลือกที่ 1 การแก้ปัญหาโดยการก าหนดเส้นทางเดินรถใหม่ 
จากการจ าลองสถานการณ์การผลติเครือ่งดืม่ ใชเ้วลาในการเคลื่อนยา้ย
วสัดุเฉลีย่ 781.12 วนิาทต่ีอชิน้ สามารถลดเวลาไดถ้งึ 208.88 วนิาทต่ีอ
ชิน้ คดิเป็นเวลาทีล่ดลงรอ้ยละ 21.09 
 ทางเลอืกที่ 2 การแกปั้ญหาโดยการปรบัเปลี่ยนพื้นทีจ่ดัเก็บ จาก
การจ าลองสถานการณ์การผลติเครือ่งดืม่ ใชเ้วลาในการเคลื่อนยา้ยวสัดุ
เฉลีย่ 1,050.46 วนิาทต่ีอชิ้น ซึ่งส่งผลใหเ้วลาเพิม่ขึน้ 60.46 วนิาทต่ีอ
ชิน้ คดิเป็นเวลาทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 6.10 
 ทางเลอืกที ่3  การแกปั้ญหาโดยเพิม่รถเคลื่อนยา้ยวสัดุ พร้อมทัง้
ก าหนดเส้นทางเดินรถใหม่ จากการจ าลองสถานการณ์การผลิต
เครื่องดื่ม ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุเฉลี่ย 825.57 วินาทีต่อชิ้น 
สามารถลดเวลาไดถ้งึ 164.43 วนิาทต่ีอชิ้น คดิเป็นเวลาทีล่ดลงรอ้ยละ 
16.60 
 จากผลการจ าลองสถานการณ์การผลติเครือ่งดื่มทัง้ 3 ทางเลอืก จะ
เหน็ไดว้่าการปรบัเปลีย่นพื้นที่จดัเกบ็ไม่ใช่การแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสม 
เนื่องจากส่งผลใหเ้วลาในการเคลือ่นยา้ยวสัดุเพิม่ขึน้  

5. สรปุ
 จากผลการวิจัยในการจ าลองสถานการณ์ และเปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพในท างาน และการรอคอยของทางเลอืกในการปรบัปรุงทัง้ 
3 ทางเลอืกแล้ว พบว่า ทางเลอืกที่ 1 การแก้ปัญหาโดยการก าหนด
เสน้ทางเดนิรถใหม่เป็นทางเลอืกที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากท าให้เวลา
ในการเคลื่อนย้ายวสัดุเฉลี่ยลดลงจาก 990 วินาทีต่อชิ้น เหลือเพียง
781.12 หรอืสามารถลดเวลาไดถ้งึ 208.88 วนิาทต่ีอชิ้น คดิเป็นเวลาที่
ลดลงรอ้ยละ 21.09 ซึง่ค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัทางเลอืกที ่3 การแกปั้ญหา
โดยเพิม่รถเคลื่อนยา้ยวสัดุ พรอ้มทัง้ก าหนดเสน้ทางเดนิรถใหม่ ท าให้
เวลาในการเคลือ่นยา้ยวสัดุเฉลีย่ลดลงจาก 990 วนิาทต่ีอชิน้ เหลอืเพยีง
825.57  หรอืสามารถลดเวลาไดถ้งึ 164.43 วนิาทต่ีอชิ้น คดิเป็นเวลาที่
ลดลงรอ้ยละ 16.60 ซึ่งทางเลอืกนี้ท าให้เกดิต้นทุนเพิม่ขึ้น จากผลจงึ
สรุปได้ว่าก าหนดเส้นทางเดนิรถใหม่จะช่วยให้ประสทิธภิาพการผลติ
สูงขึน้ และความสูญเปล่าทีเ่กดิจากการรอคอยต ่าลง ซึ่งการน าเทคนิค
การจ าลองสถานการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อปรบัปรุงกระบวนการผลิต
เครือ่งดืม่ สามารถช่วยสนับสนุนการพฒันาทางเลอืก และการตดัสนิใจ
เลือกทางเลือกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถของ
กระบวนการ และความสามารถในการแขง่ขนัของสถานประกอบการได้
อีกทางหนึ่งในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้จริง สอดคล้องกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [5-9] ในส่วนการพัฒนาต่อไป ควรพิจารณา
สถานการณ์อื่น ๆ เพิม่เติม เช่น การปรบัเปลี่ยนแผนผงัโรงงาน การ
ปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือแม้แต่การพิจารณาเพิ่มจ านวนคนหรือ
เครื่องจกัรให้เหมาะสมกบัค าสัง่ซื้อในอนาคตได้ต่อไป ทัง้นี้การเลอืก
แนวทางปรบัปรุงนัน้ก็ขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัท เช่น 
ต้นทุนในการปรับปรุงโดยใช้ทางเลือกนัน้ สูงเกินก าลังของบริษัท
หรอืไม,่ พนกังานทีบ่รษิทัมอียู่นัน้เพยีงพอต่อการปรบัปรุงหรอืไม่ หรอื
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เมือ่ใชแ้นวทางการปรบัปรุงพืน้ทีแ่ลว้มผีลกระทบต่อการผลติสนิคา้ชนิด
อื่นของบรษิทัหรอืไม ่เป็นตน้ 
 อย่างไรกต็ามจะพบว่า การสรา้งแบบจ าลองเพื่อดูสถานการณ์โดย
ใช้โปรแกรม Flexsim® นั ้นสามารถช่วยให้มองเห็นปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  และภาพการเปลีย่นแปลงไดช้ดัเจน อกีทัง้ไม่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานจรงิ งา่ยต่อการพจิารณาการน าไปปรบัใช้ 

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ สามารถด าเนินการวิจัยได้โดยเสร็จสมบูรณ์ ต้อง

ขอขอบพระคุณบริษัทกรณีศึกษาที่ได้อนุญาตให้คณะผู้วิจ ัยเข้า
ศกึษาวจิยั ใหข้อ้มลู และเผยแพร่ขอ้มลูงานวจิยัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาต่อไป และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมอืใน
การด าเนินงานวจิยั และขอขอบพระคุณสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ที่ให้ทุนสนับสนุนส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวจิยั 

เอกสารอ้างอิง 

[1]  W. David Kelton, Randall P. Sadowski and David T. Sturrock. 
Simulation With Arena, 4th ed., McGraw-Hill, 2007. 

[2] รุ่งรตัน์ ภสิชัเพญ็. คู่มอืการสรา้งแบบจ าลองดว้ยโปรแกรม Arena, 
ซเีอด็ยเูคชัน่, 2553.  

[3]  คะทซยึะ โฮโซตานิ. การแกปั้ญหาแบบ QC : วธิกีารแกปั้ญหาใน
งานตามแบบฉบบัญีปุ่่ น, แปลโดย วรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์, พมิพค์รัง้
ที ่11, สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น), 2549. 

[4]  Jay Heizer และ Barry Render. การจดัการการผลติและการ
ปฏบิตักิาร, แปลโดย จนิตนัย ไพรสณฑ์ และคณะ, พมิพ์ครัง้ที ่7, 
เพยีรส์นั เอด็ดเูคชัน่ อนิโดไชน่า, 2554. 

[5] อรรถกร เก่งพล และวุฒชิยั ยงัสว่าง. 2558. “การประยุกต์ใช้
วศิวกรรมคอนเคอร์เร็นท์และการจ าลองสถานการณ์ในการเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตของกระบวนการดัดท่อ: กรณีศึกษา 
บรษิทัผลติท่อน ้ามนั”. วารสารวชิาการพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 
ปีที ่25, ฉบบัที ่2: 233 - 242. 

[6]  ฐติ ิหมอรกัษา, นรา สมตัถภาพงศ์, ศุภกติติ ์ยนืยาว และพงศธร 
วงษ์สกุล. 2563. “การประยุกต์ใชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์
เพือ่ปรบัปรุงกระบวนการผลติน ้าดืม่ กรณศีกึษา โรงงานน ้าดื่มแห่ง
หนึ่งในจงัหวดัจนัทบุร”ี. วารสารวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา, ปีที ่5, ฉบบัที ่2: 36-42. 

[7] M. Ghiyasinasab, N. Lehoux, S. Ménard and C. Cloutier. 
2018. “Using Lean Techniques and Simulation to Improve the 
Efficiency of Engineered Wood Production: A Case Study in a 
Small Factory”. Industrial Engineering & Management, Vol. 7 
(4): 1-11. 

[8] N. Samattapapong, Productivity Improvement of Tapioca 
Packing Process through Simulation Modeling Analysis, The 
5th International Conference on Industrial Engineering and 
Applications, 26-28 Apr 2018, Singapore 

[9] C. Chandrakumar, J. Gowrynathan, A.K. Kulatunga and N. 
Sanjeevan. 2016. “Incorporate LEAN and Green Concepts to 
Enhance the Productivity of Transshipment Terminal 
Operations”. Procedia CIRP, Vol. 40 (1): 301-306.  

[10] จกัรกฤษณ์ เจรญิรมัย์. 2560. การหาเวลาการผลติรวมที่เหมาะ
ทีสุ่ดของการจดัตารางการผลติเครื่องจกัรขนานดว้ยเทคนิคจ าลอง
สถานการณ์. (วทิยานิพนธ์ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ, 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร)ี 

499

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



การปรบัปรงุประสิทธิภาพไลน์การผลิตชิ7นส่วนยานยนตด้์วยแนวคิด ลีน – ไคเซน 
Improving the efficiency of automotive parts production lines with Lean - 

Kaizen concepts 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี*มจีดุประสงคใ์นการปรบัปรงุประสทิธภิาพไลน์การผลติชิ*นสว่นยานยนต ์ ทีBมเีป้าหมายเพืBอลดความสญูเปลา่

ในกระบวนการผลติ  ดว้ยการวเิคราะหก์ระบวนการผลติตลอดสายธารคณุคา่โดยใชแ้ผนภาพ VSM และแผนภมู ิ YAMAZUMI  
พรอ้มทาํการปรบัปรงุและพฒันาไลน์การผลติดว้ยวธิกีารไคเซนบนพื*นฐานแนวคดิระบบการผลติแบบลนี เพืBอนําไปสูก่ารเพิBม
ประสทิธภิาพในการผลติใหส้งูขึ*นและลดตน้ทนุใหต้ํBาลง จากผลการปรบัปรงุไลน์การผลติตน้แบบพบวา่สามารถลดเวลานํารวม
จาก 14.8 ชั Bวโมง เป็น 8.5 ชั Bวโมง คดิเป็น 94% ลดเวลาผลติรวมลดจาก 309 วนิาท ีเป็น 177 วนิาท ีคดิเป็น 43% ลดรอบเวลา
ผลติรวมลดจาก 131 วนิาท ีเป็น 81 วนิาท ีคดิเป็น 38% สง่ผลใหร้อบเวลาของไลน์การผลติมคีา่ใกลเ้คยีงกบัรอบเวลาการผลติ
ของแผนกอืBนและตํBากวา่คา่แทค็ไทม ์ ทาํใหก้ารผลติไหลไดอ้ยา่งต่อเนืBองและเป็นไปตามจงัหวะความตอ้งการของลกูคา้ และยงั
สามารถลดตน้ทนุการผลติลงไดถ้งึ 1,841,088 บาทต่อปี สง่ผลใหก้าํไรของบรษิทัเพิBมขึ*นถงึ 7% 
คาํสาํคญั: สายการผลติชิ*นสว่นยานยนต,์ ประสทิธภิาพ, สายธารคณุคา่, ไคเซน, ระบบการผลติแบบลนี 

Abstract 
This research aims to improve the efficiency of automotive parts and production lines with the goal of reducing 

waste in the production process by analyzing the production process throughout the value stream using the VSM and 
YAMAZUMI chart. And to improve and develop production lines with the Kaizen method based on the lean production 
system concept to lead to a higher production efficiency and lower cost reduction. As a result of the model line 
improvement, the total lead time decreased from 148.8 hours to 8.5 hours, representing 94%, the total production time 
reduced from 309 seconds to 177 seconds, representing 43%. The total cycle time decreased from 131 seconds to 
81 seconds, representing 38%, resulting in production cycle, close to the production cycle of other departments and 
lower than the takt time, resulting in better production continuous flow and meeting the customer's demands and 
reduce the production costs by 1,841,088 baht per year. As a result, the company's profit surged up to 7%. 

Keywords:  Automotive parts lines, Efficiency, Value stream, Kaizen, Lean production system. 
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1. บทนํา
บรษิทั T เป็นผูผ้ลติชิ�นสว่นยานยนตแ์บบ OEM ก่อตั �งเมื;อปี 

พ.ศ. 2533  ดว้ยทนุจดทะเบยีน  55,000,000 บาท มพีนกังานจาํนวน

110 คน แรกเริ;มเป็นสถานประกอบการที;รบัผลติชิ�นสว่นอเิลก็ทรอนิกส์

จากโลหะ มมีลูคา่ยอดขายชว่ง 10 ปีที;ผา่นมาเฉลี;ยอยูท่ี; 100 ลา้นบาท

ต่อปี แต่ดว้ยสภาพทางเศรษฐกจิที;มกีารเปลี;ยนแปลงอยูต่ลอด ประกอบ

กบัในปัจจบุนัสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์ ไดม้แีนวโน้มในการออกแบบชิ�นสว่น

ประกอบใหม้ขีนาดบางและเบา จงึทาํใหผู้ผ้ลติสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสล์ด

การใชช้ิ�นสว่นจากโลหะลง หรอืเลอืกใชเ้ฉพาะชิ�นสว่นที;โลหะกม็ขีนาด

บางและเบาเทา่นั �น สง่ผลใหค้วามตอ้งการชิ�นสว่นที;บรษิทัผลติลดลง 

ทางบรษิทัจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัโครงสรา้งสายการผลติใหม ่ โดยทาํ

การปรบัเปลี;ยนไลน์ผลติบางสว่น จากที;เคยผลติชิ�นสว่นอเิลก็ทรอนิกส์

ไปเป็นไลน์ผลติชิ�นสว่นยานยนต ์ เพื;อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ที;

เป็นผูป้ระกอบยานยนต ์  โดยเริ;มมไีลน์ผลติชิ�นสว่นยานยนตค์รั �งแรก

เมื;อปี พ.ศ. 2559 ปัจจบุนัชิ�นสว่นยานยนตถ์อืวา่เป็นผลติภณัฑห์ลกัของ

บรษิทัที;มยีอดขายสงูถงึ 50% ของยอดขายรวมทั �งหมดของบรษิทั  

จากแนวโน้มการขยายตวัอยา่งต่อเนื;องของอุตสาหกรรม

ยานยนตใ์นประเทศไทย ทาํใหค้วามตอ้งการชิ�นสว่นยานยนตเ์พิ;มสงูขึ�น

ตามไปดว้ย ทาํใหผู้บ้รหิารบรษิทัมคีวามตอ้งการที;จะทาํการปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพไลน์การผลติ เพื;อเพิ;มศกัยภาพการแขง่ขนัในระยะยาว

ใหก้บัองคก์ร โดยใหค้วามสาํคญักบัความมปีระสทิธผิลของตน้ทนุ (Cost 

Effectiveness) ผูบ้รหิารจงึไดก้าํหนดนโยบายเกี;ยวกบัการลดตน้ทนุ

ความสญูเปลา่ในกระบวนการผลติ และในปี พ.ศ. 2562 ไดนํ้าแนวคดิ

ระบบการผลติแบบลนีมาประยกุตใ์ช ้ เพื;อจะใหม้กีารจดัการสายธาร

คณุคา่ (Value Stream Management) อยา่งเป็นระบบและนําไปสูก่าร

ปรบัปรงุกระบวนการอยา่งต่อเนื;องดว้ยหลกัการของไคเซน (Kaizen) 

โดยยดึบุคลากรระดบัหน้างานเป็นศนูยก์ลางในการแกปั้ญหา เพื;อนําไป 

สูก่ารเพิ;มประสทิธภิาพการผลติและการลดตน้ทนุอยา่งยั �งยนืต่อไป 

 

2. การเลือกไลน์การผลิตต้นแบบเพืAอปรบัปรงุผลิตภาพ

ปัจจบุนัผลติภณัฑห์ลกัของทางบรษิทัคอื ชิ�นสว่นประกอบ
สาํหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์มมีลูคา่ยอดขายสงูถงึ 50% ของยอดขาย
ทั �งหมด โดยมกีระบวนกระบวนการผลติหลกัๆ ประกอบดว้ย การปั�ม
ขึ�นนรปู (Press) การลบคม (Deburr) การทาํเกลยีว (Tap) การทาํความ
สะอาด (Clean) การเชื;อมสปอต (Spot) และการบรรจหุบีหอ่ (Packing) 
โดยมแีผนภาพการไหลของกระบวนการแสดงดงัรปูที; 1  

 

รปูที; 1 เสน้ทางการไหลของกระบวนการผลติชิ�นสว่นยานยนตร์ุน่หนึ;ง 

 ปัจจุบนับรษิทัทําการผลติชิ�นส่วนประกอบทั �งหมด 14 โมเดล ดงั
แสดงในตารางที; 1 ส่วนใน รูปที; 2  แสดงการวเิคราะหช์นิดผลติภณัฑ์
และปรมิาณยอดขาย (PQ Analysis)   
 

ตารารงทีB 1 แสดงรายการชิ*นสว่นยานยนตแ์ละยอดขาย 

ลาํดบัที; รายการ 

ยอดขายต่อเดอืน 

บาท % %สะสม 
1 F2G-15033  952,320  19.97 19.97 

2 F2M-14043 890,240 18.66 38.63 
3 F2L-15034 800,592 16.78 55.41 

4 F2L-15014 630,770 13.22 68.64 

5 F2L-16024 590,320 12.38 81.01 
6 F2L-15011 586,200 12.29 93.30 

7 A7Q340-050  63,400 1.33 94.63 
8 A7Q340-060 55,800 1.17 95.80 

9 A7Q340-040 46,400 0.97 96.78 
10 F2S-110151 35,840 0.75 97.53 

11 F2S-07169 31,920 0.67 98.20 
12 F2M-13027 31,200 0.65 98.85 

13 A7Q340-080 28,200 0.59 99.44 

14 A7Q340-070 26,600 0.56 100.00 
 รวม 4,769,802 100 - 

 
 จากตารางที; 1 และรปูที; 2 พบวา่ชิ�นสว่นยานยนตท์ี;มมีลูคา่ยอดขาย
สงูสดุสามลาํดบัแรกคอื CASE ASSY DU005 F2G – 15033, CASE 
COVER DU004 F2M – 14043 และ CASE ASSY DU005 F2L – 
15034 ซึ;งคดิเป็น 55.41% ของยอดขายชิ�นสว่นยานยนตท์ั �งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที; 2 แสดงการวเิคราะหช์นิดผลติภณัฑแ์ละปรมิาณในรปูยอดขาย 
 

การเลอืกผลติภณัฑส์าํหรบัใชเ้ป็นไลน์ผลติตน้แบบของงานวจิยันี� 
เพื;อจะทําการปรบัปรุงประสทิธภิาพไลน์การผลตินั �น ผูว้จิยัและทมีงาน
ปรบัปรุงของบรษิทัไดร้่วมกนัวเิคราะหช์นิดผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ 
(P&P Analysis) เพิ;มเตมิ เพื;อจะทําการจดักลุ่มผลติภณัฑท์ี;มเีสน้ทาง
การไหลเหมอืนกนัใหอ้ยูก่ลุม่เดยีวกนั ดงัแสดงในตารางที; 2 

จากตารางที; 2 พบวา่ผลติภณัฑท์ั �งสามโมเดลมเีสน้ทางการ
ไหลเหมอืนกนั ทมีปรบัปรงุจงึตดัสนิใจเลอืกไลน์การผลติชิ�นสว่นยาน
ยนตร์ุน่ CASE ASSY DU005 F2G – 15033 เป็นไลน์การผลติตน้แบบ
สาํหรบัถอดบทเรยีนในการเพิ;มประสทิธภิาพก่อน เพราะไลน์ผลตินี�มี
กระบวนการครอบคลุมทกุขั �นตอนการผลติชิ�นสว่นยานยนต ์ ดงันั �นหาก
ทาํการปรบัปรงุประสทิธภิาพไลน์การผลติตน้แบบนี�ไดแ้ลว้ กจ็ะสามารถ

1,000,000    100%

900,000       90%

800,000       80%

700,000       70%
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400,000       40%
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0
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ผังพาเรโตเพื่อคัดเลือกกลุ่มสินค้าจากมูลค่ายอดขาย

เปอร์เซนต์สะสม
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ขยายผลการเพิ;มประสทิธภิาพไปยงัไลน์การผลติ CASE COVER 
DU004  F2M – 14043, CASE ASSY DU005 F2L – 15034 และไลน์
ผลติโมเดลอื;นๆ ในลาํดบัต่อไปได ้ 

ตารางที; 2 แสดงการวเิคราะหผ์ลติภณัฑแ์ละกระบวนการ 

3. แผนภาพสายธารคณุค่าของไลน์ผลิต CASE ASSY
DU005 F2L – 15033

กระบวนการผลติของไลน์การผลติ CASE ASSY DU005 
F2G – 15033 ประกอบดว้ยกระบวนการ ปั�มขั �นรปู (Press) ลบคม 
(Deburr) ทาํเกลยีว (Tap) ทาํความสะอาด (Clean) เชื;อมสปอต (Spot) 
และบรรจหุบีหอ่ (Packing) โดยผลติภณัฑส์าํเรจ็รปูของไลน์ผลตินี� คอื 
Part F2G – 15033 – 02 ซึ;งเป็นชิ�นสว่นประกอบที;ไดม้าจากชิ�น
สว่นยอ่ย 2 ชิ�นไดแ้ก่ Part F2G – 15032 – 04 และ Part F2M – 15070 
– 02 โดยมแีผนภาพการไหลของกระบวนการดงัแสดงในรปูที; 3
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที; 3 แผนภาพการไหลไลน์ผลติ CASE ASSY DU005 F2L - 15033 
 
3.1 ข้อมลูของกระบวนการสาํหรบัเขียนแผนภาพสายธารคณุค่า 
  เนื;องจาก Part F2G – 15033 – 02 เป็นชิ�นส่วนประกอบ
ที;มาจากชิ�นสว่นยอ่ย 2 ชิ�น คอื Part F2G – 15032 – 04 และ Part F2M 
– 15070 จงึจาํเป็นตอ้งทาํการวเิคราะหก์ระบวนการผลติชิ�นสว่นทั �งสอง

ดว้ย ผลการวเิคราะหแ์สดงดงัตารางที; 3 และ 4 โดยลําดบั ส่วนผลการ
วเิคราะหก์ระบวนการผลติ Part F2G – 15033 – 02 แสดงดงัตารางที; 5 

จากตารางที; 3 จะพบวา่กระบวนการที;เป็นคอขวด (Bottle 
Neck Process) คอื กระบวนการทาํความสะอาดชิ�นงานซึ;งมรีอบเวลาใน
การผลติต่อชิ�น (Cycle Time; CT) สงูถงึ 18.10 วนิาท ีและกระบวนการ
ตน้นํ�าคอื การปั�มขึ�นรปูชิ�นงานพบวา่มปัีญหาดา้นประสทิธผิลโดยรวม
ของเครื;องจกัร (Overall Equipment Effectiveness; OEE) อยูใ่นระดบั
ตํ;าเพยีง 59.37% สาเหตุเกดิจากมอีตัราการเดนิเครื;องตํ;า (%Available) 
เพราะมเีวลาสญูเสยี (Down Time) เกดิขึ�น โดยเฉพาะเวลาสญูเสยีจาก
การปรบัตั �งเครื;องจกัร (Set – Up Time) ที;เกดิขึ�นคอ่นขา้งสงู ประกอบ
กบัประสทิธภิาพการเดนิเครื;อง (%Performance) มอีตัราที;ตํ;า โดย
พบวา่จาํนวนชิ�นสว่นที;ผลติไดต้ํ;ากวา่มาตรฐาน สาเหตุมาจากวธิกีาร
ทาํงานมกีารเคลื;อนไหวที;ไมม่ปีระสทิธผิล (Ineffective Motion) อยูเ่ยอะ
มาก รวมถงึมเีหตุที;ทาํใหห้ยดุการผลติชว่งเวลาสั �นๆ เกดิขึ�นอยูบ่อ่ยๆ 

ตารางที; 3 แสดงขอ้มลู Part F2G – 15032 – 04 

ขอ้มลู 

กระบวนการ 

หน่วย 

Press 

D
eburr 

C
lean 

Number of Worker 5 1 2  

Cycle Time 15.33 12.05 18.10 sec/pc 

Set – Up Time 1,500 - - sec/day 

Down Time 4,440 N/A N/A sec/day 

Available Time 27,600 27,600 27,600 sec/day 

Up Time 21,660 N/A N/A sec/day 

%Availability 78.47 N/A N/A % 

%Performance 76.00 N/A N/A % 

%Quality 99.56 100 100 % 

%OEE 59.37 N/A N/A % 

 
ตารางที; 4 แสดงขอ้มลู Part F2M – 15070 – 02 

ขอ้มลู 

กระบวนการ 

หน่วย 

Press 

Tap 

C
lean 

Number of Worker 5 1 2  

Cycle Time 11.00 9.84 16.84 sec/pc 

Set – Up Time 1,560 900 - sec/day 

Down Time 4,440 1680 N/A sec/day 

Available Time 27,600 27,600 27,600 sec/day 

Up Time 21,600 25020 N/A sec/day 

%Availability 78.26 90.65 N/A % 

%Performance 82.75 91.50 N/A % 

%Quality 99.00 99.00 97.00 % 

%OEE 64.11 82.72 N/A % 

สนิคา้  
ปรมิาณ/
เดอืน 

กระบวนการ/เครื;องจกัร/สายการผลติ 

Press 

Tap 

D
eburr 

C
lean 

Spot 

Pres
s Pack 

F2M14043 41,600 X  X    X 

F2L15034 24,960 X X X X X  X 

F2G15033 19,200 X X X X X X X 

F2L16024 16,000 X X X X X  X 

F2L15011 12,000 X X X  X  X 

F2L15014 11,040 X X   X  X 

F2M13027 10,400 X  X    X 

A7Q34050 10,000 X X 

A7Q34060 10,000 X X 

A7Q34040 10,000 X X 

A7Q34080 10,000 X X 

A7Q34070 10,000 X X 

F2S11051 8,000 X X X 

F2S07169 8,000 X X X 
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จากตารางที; 4 จะเหน็วา่ไลน์ผลติ Part F2M – 15070 – 02 
มปัีญหาเชน่เดยีวกบัไลน์ผลติ Part F2G – 15032 – 04 โดยพบวา่
กระบวนการคอขวดของไลน์นี�กเ็ป็น การทาํความสะอาดชิ�นงานมรีอบ
เวลาผลติต่อชิ�นสงูถงึ 16.84 วนิาท ีและกระบวนการตน้นํ�ากเ็ป็นการปั�ม
ขึ�นรปูชิ�นงานที;มคีา่ OEE เทา่กบั 64.11% อยูใ่นเกณฑท์ี;ตํ;าแสดงใหเ้หน็
ถงึมคีวามสญูเสยีในการปั�มขึ�นรปูสงูถงึ 35.89% สาเหตุที;ทาํให ้OEE ตํ;า 
เกดิจากมอีตัราการเดนิเครื;องในอตัราที;ตํ;า สาเหตุมาจากเวลาสญูเสยีใน
กระบวนการปั�ม ประกอบกบัระดบัประสทิธภิาพการเดนิเครื;องจกัรที;ตํ;า 
เนื;องจากมกีารหยดุเลก็น้อยคอ่นขา้งบอ่ย และวธิกีารทาํงานที;มกีาร
เคลื;อนไหวไมม่ปีระสทิธผิลคอ่นขา้งมากเชน่ดยีวกนั สว่นกระบวนการ
ทาํเกลยีวพบวา่มปัีญหาเรื;องการปรบัตั �งเครื;องจกัรที;ใชเ้วลานาน  

ตารางที; 5 แสดงถงึขอ้มลูของไลน์ผลติ Part F2G – 15033 – 
02 ทาํการประกอบ Part F2G – 15032 – 04 และ Part F2M – 15070 
– 02 เขา้ดว้ยกนั พบวา่กระบวนการที;เป็นคอขวดคอื กระบวนการเชื;อม
ซึ;งใชเ้วลาต่อชิ�นสงูถงึ 33.30 วนิาท ี ทั �งยงัเป็นกระบวนการตน้นํ�าดว้ย 
พบวา่ประสทิธผิลโดยรวมของเครื;องปั�มกอ็ยูใ่นเกณฑต์ํ;าคอื 66.47% 
สง่ผลใหช้ิ�นสว่นประกอบทั �งสองตอ้งกองรอเขา้ไลน์การประกอบนี�อยา่ง
หลกีเลี;ยงไมไ่ด ้ ทาํใหม้งีานระหวา่งกระบวนการเกดิขึ�นคอ่นขา้งมาก 
สาํหรบักระบวนการกดยํ�ากม็ปีระสทิธผิลโดยรวมของเครื;องอยูใ่นเกณฑ์
ที;ตํ;าทาํใหเ้กดิความสญูเสยีสงูขึ�น สว่นกระบวนการบรรจใุชพ้นกังาน
มากถงึ 7 คน เนื;องมาจากมไิดม้กีารจดัทาํสมดลุไลน์ผลติ จงึจาํเป็นตอ้ง
ทาํการวเิคราะหก์ารจดัสมดลุไลน์การบรรจ ุ เพื;อคน้หาความสญูเปลา่
และวธิกีารทาํไคเซนเพื;อลดจาํนวนพนกังานและรอบเวลาต่อไป 

ตารางที; 5 แสดงขอ้มลู Part F2G – 15033 – 02 

ขอ้มลู 

กระบวนการ 

หน่วย 

Spot 

Press 

Pack 

Number of Worker 2 1 7  

Cycle Time 33.30 5.00 22.00 sec/pc 

Set – Up Time 2,400 480 - sec/day 

Down Time 2,580 2,760 N/A sec/day 

Available Time 27,600 27,600 27,600 sec/day 

Up Time 22,620 24,360 N/A sec/day 

%Availability 81.96 88.26 N/A % 

%Performance 82.75 91.50 N/A % 

%Quality 98.00 100 99.00 % 

%OEE 66.47 75.68 N/A % 

3.2 การวิเคราะหปั์ญหาของไลน์การผลิตด้วย VSM ก่อนปรบัปรงุ 
แผนภาพสายธารคณุคา่ (Value Stream Mapping; VSM) 

เป็นเครื;องมอืที;ทรงพลงัของระบบการผลติแบบลนี ที;ชว่ยใหม้องเหน็
ปัญหาเชงิองคร์วมดว้ยสายตาตลอดสายธารคณุคา่รว่มกนัระหวา่ง ฝ่าย
จดัการ ฝ่ายปฏบิตักิาร และฝ่ายปรบัปรงุประสทิธภิาพไลน์การผลติ ซึ;ง
จะทาํใหท้มีสามารถจดัลาํดบัความสาํคญัและทาํการเลอืกปัญหาไดง้า่ย
ขึ�น สาํหรบัสายธารคณุคา่ของไลน์ผลติ CASE ASSY DU005 F2G – 
15033 ไดท้าํการรวบรวมขอ้มลูจากกระบวนการที;หน้างานจรงิ และเกบ็
ขอ้มลูเพิ;มในสว่นที;ยงัขาดหายไปในหวัขอ้ 3.1 แสดงดงัในรูปที2 4 

รปูที; 4 แผนภาพ VSM ไลน์ผลติ CASE ASSY DU005 F2L – 5033 
 
จากการวเิคราะหปั์ญหาดว้ยแผนภาพ VSM ในรปูที; 4 พบวา่

เวลานํารวม (Total Lead Time : TLT) อยูท่ี; 148.75 ชั ;วโมง แต่เวลา
ผลติรวม (Total Processing Time : TPT) ที;เป็นเวลาเพิ;มคณุคา่มคีา่
เพยีง 306 วนิาท ี แสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของรอบเวลาการผลติ 
(Production Cycle Efficiency: PCE) ของไลน์นี�มคีา่เพยีง 0.06% สว่น
อกี 99.94% เป็นเวลาที;สญูเสยีไปกบังานที;ไมเ่พิ;มคณุคา่ ซึ;งเวลาที;ไม่
เพิ;มคณุคา่ของไลน์ผลติ CASE ASSY DU005 F2L – 15033 เกดิจาก
เวลารอของงานระหวา่งกระบวนการ (WIP) เนื;องมาจากแผนการผลติ
ของแต่ละกระบวนการไมส่อดคลอ้งกนั และมบีางครั �งที;ไมต่รงกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ ถงึแมจ้ะใชเ้กณฑก์ารวางแผนตามจาํนวนที;ตอ้ง
จดัสง่ใหก้บัลกูคา้ แต่เครื;องจกัรจะถกูใชผ้ลติชิ�นสว่นรว่มกนัหลายโมเดล 
ซึ;งกาํลงัการผลติของเครื;องจกัรไมส่อดคลอ้งกบัระดบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ จงึทาํใหแ้ผนการผลติของแต่ละกระบวนมคีวามเป็นอสิระต่อกนั
ทั �งที;เป็นคาํสั ;งผลติเดยีวกนั ทาํใหเ้กดิปัญหาการสง่มอบลา่ชา้กวา่
กาํหนดอยูบ่อ่ยๆ พบวา่บางครั �งทาํการผลติชิ�นสว่นที;ยงัไมถ่งึเวลาสง่
มอบแต่ชิ�นสว่นที;ถงึเวลาสง่มอบแลว้กลบัยงัไมไ่ดท้าํการผลติขึ�น นอก 
จากนี�พบวา่กระบวนการเชื;อมสปอตที;เป็นจดุคอขวดของไลน์นี� มอีตัรา
การผลติตํ;ากวา่เป้าหมายมาก สว่นที;กระบวนการอื;นเองกม็ปัีญหาอตัรา
การผลติเชน่กนั ดงันั �นจดุประสงคข์องงานวจิยันี�จงึจะทาํการลดรอบ
เวลาการผลติต่อชิ�นในแต่ละกระบวนการ และใหส้อดคลอ้งกบั แทค็ไทม ์
(Takt Time; TT) โดยศกึษาเวลางานที;แต่ละสถานีงาน เพื;อนําไปสรา้ง
แผนภมู ิYAMAZUMI และวเิคราะหห์าแนวทางการปรบัปรงุต่อไป 
 
3.3 การวิเคราะหปั์ญหาของไลน์การผลิตด้วยแผนภมิู YAMAZUMI 

แผนภมู ิYAMAZUMI หรอืแผนภมูสิมดลุไลน์ผลติ เป็นกราฟ
แสดงเวลาการทาํงานของผูป้ฏบิตังิานแต่ละคนในแต่ละสถานีงาน ที;มี
จดุประสงคเ์พื;อแสดงใหเ้หน็เวลาการทาํงานโดยภาพรวมของแต่ละไลน์
การผลติ และทาํการเปรยีบเทยีบเวลาการทาํงานของแต่ละกระบวนการ
วา่มคีวามแตกต่างจากแทค็ไทมห์รอืไม ่ และนําขอ้มลูดงักลา่วมาทาํการ
วเิคราะหส์าํหรบัทาํการปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการผลติดว้ย
การลดความสญูเสยีจากการสมดลุไลน์ (Balance Loss) โดยการใช้
ประสทิธภิาพการสมดลุไลน์ผลติ (Line Balance Efficiency; %LBE) 
เป็นตวัวดั สมาการที; 1 แสดงถงึสมการ %Line Balance Efficiency 

TCT = 131 วนิาท ี
TPT = 306 วนิาท ี

TLT = 148.75 ชั @วโมง 
PCE = 0.057% 
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%𝐿𝐵𝐸 =	' ∑"#
$×"#!"#

( × 100% .......(1)

 
เมื;อ %LBE คอื เปอรเ์ซน็ตป์ระสทิธภิาพการสมดลุไลน์ผลติ 
 ∑𝐶𝑇 คอื รอบเวลาการผลติต่อชิ�นรวม 
 𝐶𝑇&'( คอื รอบเวลาการผลติต่อชิ�นสงูสดุ 
 N คอื จาํนวนผูป้ฏบิตังิานทั �งหมดในไลน์ผลติ 
 

ผลการวเิคราะหเ์ปอรเ์ซน็ตป์ระสทิธภิาพการสมดลุไลน์ผลติ 
CASE ASSY DU005 F2G – 15033 ดงัแสดงในตารางที; 6 สว่นรปูที; 5 
แสดงแผนภมู ิYAMAZUMI ก่อนการปรบัปรงุประสทิธภิาพไลน์การผลติ  
 
ตารางที; 6 ผลของประสทิธภิาพการสมดลุไลน์การผลติก่อนปรบัปรงุ 

Model Process Worker 

CT (Secs/pc.) 

%LBE Worker Process 
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 - 
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T 
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.5
0 
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cs

/p
c.

) 

Pr
es

s 

P#1 15 

15 
(77%) 

65.28% 

P#2 10 

P#3 13 
P#4 12 

P#5 8 

D
eb

ur
r 

+ 
C

le
an

 D#6 12 
18 

(67%) 
D#7 6 
C#8 18 

F2
M

-1
50

70
 - 

02
 

(T
T 

= 
8.

63
 S

ec
s/

pc
.)  

Pr
es

s 

P#9 11 

11 
(87%) 

63.03% 

P#10 9 

P#11 10 

P#12 11 
P#13 7 

Ta
 +

 
Cl

ea
n T#14 10 10 

C#15 17 17 

F2
G

-1
50

33
 - 

02
 

(T
T 

= 
23

.0
0 

Se
cs

/p
c.

)

Sp
ot S#16 33 33 

(77%) 

41.52% 

S#17 18 

Pa
ck

in
g 

Pa#18 10 

22 
(49%) 

Pa#19 7 

Pa#20 18 
Pa#21 22 

Pa#22 8 

Pa#23 10 
Pa#24 2 

Pa#25 9 
Total 306 33 37.10% 

  
จากการวเิคราะหแ์ผนภมู ิYAMAZUMI ในรปูที; 5 และขอ้มลู

ประสทิธภิาพการสมดลุไลน์ผลติ CASE ASSY DU005 F2L-15033 
ก่อนปรบัปรงุดงัแสดงในตารางที; 6 พบวา่เปอรเ์ซน็ตป์ระสทิธภิาพการ
สมดลุไลน์ผลติของไลน์ F2G – 15033 ตลอดสายธารคณุคา่มคีา่เพยีง 

37.10% ซึ;งตํ;ากวา่คา่ ��% คอ่นขา้งมาก แสดงใหเ้หน็ถงึการจดัภาระ

งานใหแ้ก่พนกังานไดไ้มส่มดลุกนั สง่ผลใหเ้กดิความสญูเสยีจากการ
สมดลุไลน์สงูถงึ 66.9% และยงัพบวา่ %LBE ของแต่ละไลน์ผลติคา่

คอ่นขา้งตํ;ามากดงันี� F2G – 15032 – 04 เป็น 65.28%, F2M – 15070 
– 02 เป็น 63.03%, F2G – 15033 – 02 เป็น 41.52% โดยไลน์ผลติ 
F2G – 15033 – 02 ที;กระบวนการเชื;อม %LBE เป็น 77.37% และที;
กระบวนการบรรจ ุ%LBE เป็น 48.86% และพบวา่รอบเวลาในการผลติ
ต่อชิ�นของพนกังานที;บางสถานีงานมคีา่สงูกวา่คา่แทค็ไทม ์ ไดแ้ก่ 
กระบวนการเชื;อมสปอต กระบวนการบรรจ ุกระบวนการทาํเกลยีว และ
กระบวนการทาํความสะอาด ที;เป็นสาเหตุทาํใหจ้าํนวนชิ�นสว่นที;ผลติได้
ไมต่รงตามเป้าหมายและไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ จงึ
จะตอ้งทาํการปรบัปรงุเพื;อทาํการลดรอบเวลาในการผลติต่อชิ�นของแต่
ละสถานีงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที; 5 YAMAZUMI ของไลน์ผลติ CASE ASSY DU005 F2G-15033 
 

4. การเพิAมประสิทธิภาพไลน์ผลิตด้วยหลกัการ Kaizen
 การเพิ;มประสทิธภิาพไลน์ผลติสาํหรบังานวจิยันี� จะใชห้ลกัการของ 
Kaizen (เลกิ ลด เปลี;ยน) เป็นหลกั ดว้ยการปรบัปรงุวธิกีารทาํงานและ
การเคลื;อนไหวที;ไมม่ปีระสทิธผิล โดยมเีป้าหมายเพื;อลดรอบเวลาการ
ผลติต่อชิ�นและการเพิ;มประสทิธภิาพสมดลุไลน์การผลติ ภายใตเ้งื;อนไข
รอบเวลาการผลติต่อชิ�นตอ้งมคีา่ตํ;ากวา่แทค็ไทม ์การปรบัปรงุไดท้าํการ
ไคเซนทั �งหมดจาํนวน 11 เรื;อง ดงัแสดงในตารางที; 7 และวธิกีารไคเซน็
ทั �ง 11 เรื;อง แสดงดว้ยแบบฟอรม์การไคเซน ดงัในรปูที; 6 
 
ตารางที; 7 ผลของประสทิธภิาพการสมดลุไลน์ก่อนปรบัปรงุ 

 Kaizen# ชื;อเรื;อง 
1 แคป่รบัแกแ้มพ่มิพก์เ็ลกิใชม้อืเคาะงานที;ตดิแมพ่มิพไ์ด ้

2 Unload ชิ�นงานดว้ยราง Karakuri 
3 ไมง่อ้เหลก็งดัหากชิ�นงานไมต่ดิแมพ่มิพต์วัลา่ง 

4 ลดเวลาการลบครบีที;รดูว้ยการแกไ้ขแมพ่มิพ ์
5 ลดเวลาการการสง่งานต่อดว้ยรางเลื;อนเชื;อมต่อ 

6 หยบิงานงา่ยๆ ดว้ยรางโน้มถ่วง 
7 โต๊ะวางชิ�นงานที;ไมต่อ้งเอื�อมหยบิ 

8 ลดการขนยา้ยและ WIP ไดด้ว้ยการรวมเขา้ดว้ยกนั 
9 งานซํ�าซอ้นไมม่คีณุคา่ทาํใหเ้สยีเวลาตอ้งเลกิทาํมนั 
10 ลดเวลาการ Spot ดว้ยรางเลื;อนและการแบง่งาน 
11 แค ่5 คนกท็าํงานไดถ้า้จดัสมดลุไลน์การผลติ 
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รปูที; 6 แบบฟอรม์การไคเซนไลน์ผลติ CASE ASSY DU005 F2G –  
         15033  

5. ผลการปรบัปรงุเพิAมประสิทธิภาพไลน์การผลิต 

ผลลพัธห์ลงัจากทาํการปรบัปรงุไลน์การผลติ พบวา่รอบเวลา
ในการผลติต่อชิ�นรวมลดลงจาก 306 วนิาท ี เหลอืเพยีง 177 วนิาท ีทาํ
ใหร้อบเวลาในการผลติต่อชิ�นของละสถานีงานมชีิ�นตํ;ากวา่คา่ แทค็ไทม ์
ยกเวน้ที;กระบวนการเชื;อมสปอตเทา่นั �น ที;ยงัมรีอบเวลาในการผลติต่อ
ชิ�นเทา่กบั 23.3 วนิาทตี่อชิ�น สงูกวา่คา่แทค็ไทมท์มีคีา่เทา่กบั 23.0 
วนิาทตี่อชิ�นแสดงดงัตารางที; 6 และผลของการจดัทาํสมดลุไลน์ผลติดงั
แสดงในรปู 7 จากตารางที; 6 และรปูที; 7 พบวา่ประสทิธภิาพการสมดลุ
ไลน์การผลติเพิ;มขึ�นทกุกระบวนการ และสามารถลดพนกังานในไลน์
ผลติลงไดถ้งึ 3 คน  
 
ตารางที; 6 ประสทิธภิาพการสมดลุไลน์ผลติก่อนและหลงัการปรบัปรงุ 

Worker 

CT (Secs/pc.) 

%LBE Worker Process 

Before After Before After Before After 

P#1 15 7 

15 
(77) 

8 
(90) 

65.28 76.25 

P#2 10 7 

P#3 13 7 
P#4 12 7 

P#5 8 8 

D#6 12 10 
18 
(67) 

10 
(83) 

D#7 6 6 

C#8 18 9 
P#9 11 7 

11 
(87) 

7 
(91) 

63.03 83.93 

P#10 9 6 
P#11 10 6 

P#12 11 6 
P#13 7 7 
T#14 10 8 10 8 
C#15 17 7 17 7 
S#16 33 23 33 

(77) 
23 
(80) 

39.09 41.52 

S#17 18 14 
Pa#18 10 4 

22 
(49) 

 

8 
(80) 

Pa#19 7 8 
Pa#20 18 7 

Pa#21 22 7 
Pa#22 8 6 

Pa#23 10 ไมม่ ี
Pa#24 2 ไมม่ ี

Pa#25 9 ไมม่ ี

รวม 306 177 33 23 36.12 37.10 
  
  นอกจากรอบเวลาในการผลติต่อชิ�นที;ลดลงและประสทิธภิาพ
การสมดลุไลน์การผลติที;เพิ;มสงูขึ�นแลว้ ผลจากการไคเซนและการจดั
สมดลุไลน์ผลติยงัสามารถเพิ;มกาํลงัการผลติต่อวนัขึ�น การทาํงาน
ลว่งเวลาหมดไป ตน้ทนุการผลติต่อหน่วยลดลง อตัราการสง่มอบสนิคา้
ไดท้นัตามกาํหนดการของลกูคา้เพิ;มสงูขึ�น และประสทิธผิลโดยรวมของ
เครื;องจกัรเพิ;มขึ�น เนื;องจากอตัราความพรอ้มใชแ้ละอตัราสมรรถนะการ
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เดนิเครื;องเพิ;มมากขึ�น และพบวา่ในบางกระบวนการมคีา่ประสทิธผิล
โดยรวมสงูเกนิกวา่ 100% สบืเนื;องมาจากการปรบัปรงุทาํใหร้อบเวลา
การผลติต่อชิ�นลดลงตํ;ากวา่มาตรฐานเดมิ โดยเฉพาะกระบวนการ
เชื;อมสปอตที;เป็นกระบวนการคอขวดของไลน์ผลติ CASE ASSY 
DU005 F2G – 15033 สามารถลดรอบเวลาลงไดถ้งึ 10 วนิาทตี่อชิ�น ทาํ
ใหอ้ตัราการผลติของไลน์ผลตินี�สงูกวา่มาตรฐานเดมิ ทาํใหฝ่้ายบรหิาร
ตอ้งกาํหนดเวลามาตรฐานขึ�นมาใหม ่ พรอ้มกบัทาํการประกาศใชท้ั ;วทั �ง
องคก์ร ซึ;งการปรบัปรงุนี�สง่ผลต่อสมรรถนะตลอดสายธารคณุคา่ ดงั 
VSM หลงัการปรบัปรงุและภายใตม้าตรฐานใหมท่ี;แสดงในรปูที; 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที; 7 YAMAZUMI Chart หลงัทาํการปรบัปรงุ 
 
จากรปูที; 8 พบวา่เวลานํารวมลดจาก LTL = 148.75 ชั ;วโมง 

เป็น �.�� ชั ;วโมง เวลาผลติรวมลดจาก TPT = 306 วนิาท ี เป็น ©ªª 

วนิาท ี สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพของรอบเวลาการผลติเพิ;มขึ�นเป็น PCE = 
0.57% และรอบเวลาในการผลติต่อชิ�นรวมลดจาก TCT = 131.33 วนิาท ี
เป็น 81.10 วนิาท ี ในสว่นของกระบวนการเชื;อมสปอตสามารถเพิ;ม
เครื;องเชื;อมไดอ้กีหนึ;งเครื;อง โดยใชช้า่งเชื;อมเพยีงหนึ;งคนเทา่เดมิ 
สามารถสมดลุเวลาการผลติต่อชิ�นของไลน์ผลติใหใ้กลเ้คยีงกบัรอบเวลา
รอบเวลาของไลน์การผลติมคีา่ใกลเ้คยีงกบัรอบเวลาการผลติของแผนก
อื;นและตํ;ากวา่คา่แทค็ไทม ์ ทาํใหก้ารผลติไหลไดอ้ยา่งต่อเนื;องและ
เป็นไปตามจงัหวะความตอ้งการของลกูคา้มากขึ�น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที; 8 แผนภาพ VSM ภายใตม้าตรฐานใหมห่ลงัปรบัปรงุ 

 ผลการปรบัปรงุประสทิธภิาพไลน์ผลติในเชงิภาพรวม แสดง
ไดด้งัตารางที; 7 พบวา่สมรรถนะของกระบวนการดา้นต่างๆ ดขีึ�นอยา่งมี

นยัสาํคญั นอกจากนี�การปรบัปรงุยงัสง่ผลต่อความมปีระสทิธผิลของ
ตน้ทนุดว้ย โดยพบวา่สามารถลดตน้ทนุการผลติลงไดถ้งึ 1,841,088 
บาทต่อปีหรอืคดิเป็นกาํไรขององคก์รเพิ;มขึ�นถงึ 7.4% และสิ;งที;ผูบ้รหิาร
บรษิทัมองวา่เป็นประโยชน์มากที;สดุคอื การไดร้บัความรว่มมอืรว่มใจ
จากบุคลากรทกุคน ทกุฝ่าย ทกุระดบัทั �งผูบ้รหิารและพนกังานหน้างาน 
โดยเฉพาะพนกังานหน้างาน ที;ไดแ้สดงใหผู้บ้รหิารเหน็ถงึการดงึเอา
ศกัยภาพของตวัเองออกมาใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ จงึกลา่วไดว้า่
นี�คอืการปรบัปรงุองคก์รอยา่งยั �งยนื 
 
ตารางที; 7 การเปรยีบประสทิธภิาพก่อนและหลงัการปรบัปรงุ 

รายการ 

การเปรยีบเทยีบ %ผลการ
ปรบัปรงุ Before After 

%OEE เครื;องปั�ม F2G-15032 59.6 80.0 +34% 

%OEE เครื;องปั�ม F2M-15070 64.6 82.0 +27% 
%OEE เครื;องSpot 52.4 75.0 +43% 

TLT: หน่วยชั ;วโมง 148.8 8.5 -94% 
TPT: หน่วยวนิาทตี่อรอบ 306 177 -42% 

TCT: หน่วยวนิาทตี่อชิ�น 131.3 81.1 -38% 

WIP: หน่วยชิ�น 8760 3418 -61% 
Capacity: ชิ�นต่อวนั 434 876 +102% 

Employees: คน 25 22 -12% 
%LBE : F2G-15032 65.28 76.25 +17% 

%LBE : F2M-15070 63.03 83.93 +33% 
%LBE : F2M-15033 39.09 41.52 +6% 

%LBE : F2M-Spot 77.37 80.43 +4% 
%LBE : F2M-Packing 48.86 80.00   +64% 

Production cost : บาทต่อชิ�น 39.36 27.20 -31% 

 
6. สรปุ 

การเพิ;มประสทิธภิาพไลน์การผลติชิ�นสว่นยานยนต ์ดว้ยการ
วเิคราะหปั์ญหาเชงิองคร์วมดว้ยแผนภาพสายธารคณุคา่ และแผนภมู ิ
YAMAZUMI ทาํใหผู้แ้กปั้ญหามองเหน็ปัญหาที;กระทบกบัองคก์รไดต้รง
จดุมากขึ�น และการแกปั้ญหาดว้ยแนวคดิของการไคเซนภายใตห้ลกัการ
ของลนี รวมทั �งการดงึศกัยภาพของบุคลากรระดบัหน้างานออกมาใช้
แกปั้ญหา สง่ผลใหส้ามารถเพิ;มประสทิธภิาพโดยรวมไดใ้นระดบัสงู และ
ผลการปรบัปรงุทาํใหผ้ลประกอบการของธรุกจิที;ดขี ึ�นได ้ งานวจิยันี�
พสิจูน์ใหเ้หน็วา่การปรบัปรงุประสทิธภิาพไลน์การผลติดว้ยแนวคดิของ 
ลนี – ไคเซน ที;ไลน์การผลติตน้แบบสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพการผลติ
เพิ;มขึ�นหลายดา้นทั �งตน้ทนุการผลติลดตํ;าลง และการสง่มอบผลติภณัฑ์
ไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้มากขึ�น ลกูคา้เกดิความพงึพอใจมาก 
และองคก์รมคีวามสามารถในการทาํกาํไรที;สงูขึ�น

7. กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคณุผูบ้รหิารบรษิทั T เป็นอยา่งสงูที;ใหก้ารอนุเคราะห์
สายการผลติตน้แบบสาํหรบังานวจิยันี� และขอขอบคณุทมีปรบัปรงุใน
โครงการเพิ;มประสทิธภิาพที;ใหค้วามชว่ยเหลอื สนบัสนุน ใหค้วาม
รว่มมอืจนงานวจิยันี�สาํเรจ็ลุลว่งไดด้ว้ยด ี

TCT = 81 วนิาท ี
TPT = 174 วนิาท ี

TLT = 8.44 ชั @วโมง 
PCE = 0.57% 
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การวิเคราะหต้์นทนุตามการไหลของวสัดรุ่วมกบัแผนภาพสายธารคณุค่า 
The cost analysis of the material flow including the value flow diagram 
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บทคดัย่อ 
บทความนี)เป็นการบรูณาการแนวคดิในการวเิคราะหปั์ญหาที:สาํคญั 2 แนวคดิ คอื การวเิคราะหส์ายธารคณุคา่และการ

วเิคราะหต์น้ทนุตามการไหลของวสัด ุ และนํามาสรา้งเป็นรปูแบบการวเิคราะหต์น้ทนุการไหลของวสัดรุว่มกบัแผนภาพสายธาร
คณุคา่ สาํหรบัใชเ้ป็นเครื:องมอืในการวเิคราะหปั์ญหาเชงิองคร์วมของกระบวนการที:แสดงใหเ้หน็ถงึปัญหาทั )งดา้นสมรรถนะของ
กระบวนการและปัญหาดา้นตน้ทนุความสญูเสยี ทั )งใชเ้ป็นเครื:องมอืในการสื:อสารระหวา่งผูบ้รหิารและทมีปรบัปรงุกระบวนการ 
ผลจากการวเิคราะหปั์ญหาสายการผลติหนึ:งของโรงงานรดีขึ)นรปูเพลาอลมูเินียมแหง่หนึ:ง ดว้ยรปูแบบการวเิคราะหต์น้ทนุการ
ไหลของวสัดรุว่มกบัแผนภาพสายธารคณุคา่ พบวา่ทาํใหม้องเหน็โอกาสในการเพิ:มสมรรถนะดา้นการผลติเพลาอลมูเินียมได ้
เชน่ การลดของคงคลงั การลดเวลานํา การลดเวลาปรบัตั )ง การลดของเสยี และยงัทาํใหม้องเหน็โอกาสในการลดตน้ทนุความ
สญูเสยีไดส้งูถงึ 5,100,000 บาท สง่ผลใหท้ั )งผูบ้รหิารและทมีปรบัปรงุกระบวนการเกดิความพงึพอใจและมทีศันคตทิี:ดตี่อการ
แกปั้ญหา 

คาํสาํคญั: การผลติแบบลนี แผนผงัสายธารคณุคา่ การวเิคราะหต์น้ทนุตามการไหลของวสัด ุ

Abstract 

This article is about the integration and concept of how we can analyze the important problems. Two of the 
concepts are to analyze the value stream and the cost of material flow, bringing that and building it into a format for 
the cost analysis of the material flow and the value flow diagram. Using that as a tool for analyzing the overall problems 
of processing which reveals both the problems of capability of process and the problem with the cost of losses. 
Moreover, it can be used as a tool for communicating between the manager and the processing improvement team. 
The result of the problems including the line extruded aluminum bar and the material flow cost including the value 
stream mapping. According to the analysis of the cost of material flow and the value stream mapping, we found the 
opportunity to increase the performance of the aluminum bar production. For example, reducing the inventory, reducing 
the lead time, and reducing the waste. In addition, the cost of losses can be reduced to approximately 5,100,000 baht 
which can satisfy the board of the directors and the improvement process team, so we can have a better attitude when 
it comes to solving problems. 

Keywords:  Lean Production System, Value Stream Mapping, VSM, Material Flow Cost Analysis, MFCA 
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1. บทนํา
ภายใตส้ถานการณ์ปัจจบุนั ประเดน็เรื;องสิ;งแวดลอ้มกาํลงั

ไดร้บัความสนใจจากหลายองคก์รทั �งภาครฐับาลและเอกชน เนื;องมา 
จากการเกดิเหตุการณ์ภยัพบิตัติ่างๆ ที;รุน่แรงเพิ;มขึ�นทกุวนั รวมถงึ
ทรพัยากรธรรมชาตทิี;มอียูอ่ยา่งจาํกดันั �น เริ;มถกูใชจ้นหมดไปหรอืเหลอื
น้อยลงทาํใหเ้กดิการขาดแคลนอยา่งมาก ดงันั �นการดาํเนินธรุกจิของ
องคก์รต่างๆ ตอ้งคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิ;งแวดลอ้มรวมถงึการจดัการให้
มกีารใชท้รพัยากรทางธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพสงูที;สดุ  ดว้ยการใช้
เทา่ที;จาํเป็น 

การจะทาํใหผู้บ้รหิารองคก์ร เหน็ถงึความสาํคญัของประเดน็
ดงักลา่วนี�ไดน้ั �น ตอ้งแสดงใหพ้วกเขาเหน็วา่ผลประกอบการกบั
สิ;งแวดลอ้มมอีความสมัพนัธต่์อกนัอยา่งไร ซึ;งวธิกีารเชื;อมโยง
ความสมัพนัธด์งักลา่วสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการของ การบญัชตีน้ทนุ
ตามการไหลของวสัด ุ (Material Flow Cost Accounting; MFCA) ได ้
เนื;องจากจะทาํใหผู้บ้รหิารทราบถงึ ตน้ทนุที;ใชใ้นการเพิ;มคณุคา่ (Value 
– Add Cost; VAC) ซึ;งเป็นตน้ทนุที;จาํเป็น กบัตน้ทนุที;ไมเ่กี;ยวขอ้งกบั
การเพิ;มคณุคา่ (Non Value – Add Cost; NVAC) ซึ;งตน้ทนุที;ไมจ่าํเป็น
และสามารถกาํจดัทิ�งได ้ หากผูบ้รหิารเขา้ใจกจ็ะทาํการสนบัสนุนและ
สง่เสรมิใหม้กีารลด NVAC อยา่งจรงิจงั ควบคูก่บัการปรบัปรงุพฒันา 
ผลติภณัฑแ์ละกระบวนการใหเ้ป็นมติรกบัสิ;งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื;อง  

ระบบการจดัการแบบลนี [1] เป็นระบบหนึ;งที;ใหค้วามสาํคญั
กบัการลดงานที;ไมม่คีณุคา่ ซึ;งการแกปั้ญหาแบบลนี [2]  เป็นการจดัการ
เชงิองคร์วมอยา่เป็นระบบ เพื;อสรา้งกาํไรอยา่งยั �งยนืใหก้บัองคก์ร จงึ
นิยามปัญหาจากผลการดาํเนินงาน ที;ไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงัของ
ลกูคา้ ซึ;งอยูใ่นรปูของงานที;ไมส่รา้งคณุคา่เพิ;ม (Non – Value Added 
Work) ที;แฝงตวัอยูใ่นรปูของงานสว่นเพิ;มเนื;องมาจากความบกพรอ่ง
จากการออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ รวมถงึความสญูเสยีอนั
เนื;องมาจากความไรป้ระสทิธภิาพในการจดัการ การควบคมุ และการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน การแกปั้ญหาจะเริ;มจากการสาํรวจสภาพ
ปัจจบุนัของกระบวนการ เพื;อคน้หาขอ้เทจ็จรงิ จากสถานที;จรงิ ของจรงิ 
ภายใตส้ภาพที;เป็นจรงิ ตลอดสายธารคณุคา่ (Value Steam) อยา่งเป็น
ระบบ กลา่วคอืเป็นการทาํความเขา้ใจเกี;ยวกบัปัญหาทั �งสว่นของโซ่อุป
สงค ์(Demand Chain; ปัญหาจาก Information Flow) และสว่นของโซ่
อุปทาน (Supply Chain ; ปัญหาจาก Material Flow) จากนั �นทาํการ
กาํหนดโครงการสาํหรบัการปรบัปรงุกระบวนการ หรอืการแกไ้ขปัญหา 
ผา่นการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) เพื;อมุง่สูป่ระสทิธภิาพ
การไหลเป็นศนูยก์ลาง (Flow – Centric Efficiency) ภายใตต้วัแบบการ
ดาํเนินงานที;ขบัเคลื;อนดว้ยความตอ้งการ (Demand Driven Operating 
Model) โดยมทีศิทางการดาํเนินงานหรอืโครงการที;เป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนัสาํหรบัทกุหน่วยงาน ทกุกระบวนการ และทกุลาํดบัชั �นจดัการ 

การแกปั้ญหาจะสาํเรจ็ลุลว่งไดด้ว้ยดนีั �น ตอ้งอาศยัความเป็น
ผูนํ้าและความมุง่มั ;นของผูบ้รหิารระดบัสงู และความรว่มมอืกนัของ
ผูบ้รหิารทกุระดบัจนถงึพนกังานหน้างาน [1, 11] ดงันั �นหากมเีครื;องมอื
วเิคราะหปั์ญหาที;แสดงใหรู้ถ้งึปัญหาดา้นสมรถนะ  (Key Performance 
Indicators) การบรหิาร (Key Management Indicators) และการเงนิ 
(Key Financial Indicators) อยูใ่นเครื;องมอืเดยีวกนัแลว้ จะทาํใหท้กุคน
เขา้ใจถงึประเดน็ของปัญหาไปในทศิทางเดยีวกนัแลว้ ทั �งยงัจะทาํให้
เหน็โอกาสในการปรบัปรงุพฒันา ผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ ควบคูก่บั
การเพิ;มกาํไรธรุกจิได ้ 

2. แนวคิดของงานวิจยั
การวิจัยนี�มีจุดประสงค์เพื;อพฒันาเครื;องมือสําหรบัวิเคราะห์

ปัญหา โดยการบูรณาการรปูแบบการวเิคราะหต์น้ทุนตามการไหลของ
วสัดุร่วมกบัแผนภาพสายธาร เพื;อรวมแผนภาพสายธารคุณค่า (Value 
Stream Mapping; VSM) ซึ;งเป็นเครื;องมอืหลกัในการวเิคราะห์ปัญหา
ด้านสมรรถนะของกระบวนการ และการวเิคราะห์ต้นทุนการตามไหล
ของวัสดุ  (Material Flow Cost Analysis; MFCA) ซึ; ง เ ป็นเครื;องมือ
สําคัญในการวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียของวัสดุ (Material Loss 
Cost) เขา้ไว้ในแผนภาพเดยีวกนั  เพื;อให้ผู้บรหิารละทมีปรบัปรุงใช้
วิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการผลิต และใช้เป็นเครื;องมือสื;อสาร
ระหวา่งบุคลากรภายในองคก์ร  ซึ;งเครื;องมอืวเิคราะหปั์ญหาที;พฒันาขึ�น
มานี� จะถูกนําไปทดลองใช้วเิคราะห์ปัญหาในโรงงานรดีขึ�นรูปเพลา
อลูมเินียมแห่งหนึ;ง แล้วให้ทีมปรบัปรุง ผู้บรหิาร และผู้วจิยั ทําการ
อภปิรายปัญหารว่มกนั เพื;อศกึษาถงึขอ้เดน่และขอ้ดอ้ยของเครื;องมอืนี� 
 

2.1 แผนภาพสายธารคณุค่า 
 VSM เป็นเครื;องมอืที;ทรงพลงัของระบบการผลติแบบลนี ที;

ชว่ยใหท้มีปรบัปรงุกระบวนการหรอืผูท้ี;มสีว่นเกี;ยวขอ้ง สามารถมอง 
เหน็ปัญหาดา้นสมรรถนะของกระบวนการดว้ยสายตา [1] ทาํใหส้ามารถ
จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา นําไปสูก่ารเลอืกปัญหาไปทาํการแกไ้ข
ไดอ้ยา่งขึ�น และถอืวา่ VSM เป็นเครื;องมอืที;ทาํใหม้องเหน็ปัญหาขั �นสงู 
(Advance Visualization) [2] ดงัในรปูที; 1 แสดง VSM การผลติโครมไฟ 

รปูที' 1 แผนภาพสายธารคณุคา่ของการผลติโครมไฟ [2] 

Don Tapping, และคณะ [3, 12] ระบุถงึประโยชน์ของ VSM ไวด้งันี� 
1. ทาํใหม้องเหน็ภาพวธิกีารทาํงานของผูป้ฏบิตังิาน และใชส้ื;อสาร

กบัฝ่ายควบคมุงาน 

2. ทาํใหม้องเหน็สว่นที;เป็นปัญหา และแหลง่ที;ทาํใหเ้กดิความ     

สญูเปลา่ในการทาํงาน 

3. ทาํใหม้องเหน็คอขวดของกระบวนการผลติ 

4. ทาํใหม้องเหน็สิ;งที;อาจทาํใหเ้กดิปัญหาของเครื;องจกัรอุปกรณ์ 

และความปลอดภยั 

5. ใชเ้ป็นสื;อสาํหรบัการสื;อสารกนัระหวา่งบุคคลกร 

6. ทาํใหเ้ขา้ใจวธิกีารทาํงานและกระบวนการไดอ้ยา่งลกึซึ�งมากขึ�น 
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2.1.1 แผนภาพสายธารคณุค่าของโรงงานต้นแบบ 
 โรงงานตน้แบบที;ใชศ้กึษาปัญหาสาํหรบังานวจิยันี� คอื 

โรงงานรดีเพลาอลมูเินียมแหง่หนึ;ง กระบวนการผลติเริ;มจากนําอนิกอต 
(Ingot) ที;เป็นวตัถุดบิหลกัมาทาํการรดีขึ�นรปู (Extrusion) เพื;อใหไ้ด้
ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 5 เซนตเิมตร จากนั �นนําไปตดัขนาดใหไ้ด้
ความยาว 3 เมตร และสง่มอบใหก้บัลกูคา้ โดยความตอ้งการของลกูคา้
เฉลี;ยต่อวนัอยูท่ี; 1,600 กโิลกรมั ซึ;งลกูคา้จะมคีาํสั ;งซื�อเขา้มาสปัดาหล์ะ
ครั �ง ครั �งละ 8,000 กโิลกรมั โรงงานกาํหนดราคาขายไวท้ี; 105 บาทต่อ
กโิลกรมั อนิก๊อตซื�อจากผูส้ง่มอบในราคา 50 บาทต่อกโิลกรมั ผลจาก
การรวบรวมขอ้มลูสรรถนะของกระบวนการพบวา่ กระบวนการรดีขึ�นรปู
และกระบวนการตดัมอีตัราผลได ้(Yield) อยูท่ี; 90.0% และ 94.3% โดย
ลาํดบั สง่ผลใหอ้ตัราผลไดข้องสายการผลติเป็น 84.876% ทาํใหท้าง
โรงงานตอ้งใชอ้นิก๊อตปรมิาณมากกวา่ผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู โดยอนิก๊อต
ที;ตอ้งใชห้าไดด้งัสมการที; 1 ซึ;งจะพบวา่ในการผลติเพลาอลมูเินียม
สาํเรจ็รปูจาํนวน 400,000 กโิลกรมั ตอ้งใชอ้นิก๊อตปรมิาณ 471,309 
กโิลกรมั รปูที; 2 แสดงถงึ VSM ของโรงงานตน้แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที' 2 แผนภาพ VSM ของโรงงานรดีเพลาอลมูเินียม 

นํ$าหนักอินกอตที.ตอ้งใช ้= 
นํ#าหนักเพลาที-ตอ้งการ

yield
 (1) 

 จากแผนภาพ VSM ของโรงงานต้นแบบ พบว่ารอบเวลาการ
ผลติรวม (TPT) เพยีง 150 วนิาทต่ีอรอบ แต่เวลานํารวม (TLT) สูงถงึ 
15.5 วนั เนื;องจากทางโรงงานมกีารถอืครองวสัดุคงคลงัไวม้ากเกนิไป 
โดยเฉพาะวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปูที;มรีะยะเวลาในการถอืครองนาน
ถงึ 10 วนัและ 5 วนั โดยลาํดบั ซึ;งมสีาเหตุมาจากการวางความตอ้งการ
วสัดุโดยมไิดส้นใจถงึความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั �งการวางแผนผลติ
ขาดแนวคิดการผลิตแบบทันเวลา นอกจากนี�ยังพบปัญหาด้าน
สมรรถนะของกระบวนการที;สาํคญัอื;นๆ ดงัแสดงในตารางที; 1 
 จากหวัขอ้ปัญหาด้านสมรรถนะของกระบวนการ ที;ได้จากการ
วเิคราะห ์VSM ในรปูที; 2 และตารางที; 1 นั �น จะเหน็ว่ามไิดม้กีารแสดง
หรือเชื;อมโยงให้เห็นถึงปัญหาด้านต้นทุนการผลิตและต้นทุนความ
สญูเสยี ทาํใหท้มีปรบัปรงุหรอืผูท้ี;เกี;ยวขอ้งไมส่ามารถรบัรูไ้ดว้า่มตีน้ทนุ
ความสูญเสียจากกระบวนการผลิตเกิดขึ�นเท่าไหร่? ส่งผลทําให้ผู้ที;
เกี;ยวขอ้งและฝ่ายบรหิารโดยเฉพาะผูร้บัผดิชอบเรื;องการเงนิขององคก์ร
ไม่เหน็ความสําคญัของ VSM จงึไม่สนับสนุนโครงการปรบัปรุง ซึ;งถอื
วา่เป็นขอ้จาํกดัอยา่งหนึ;งของการใช ้VSM ทาํการวเิคราะหปั์ญหา 

ตารางที; 1 ปัญหาดา้นสมรรถนะของกระบวนการของโรงงานตน้แบบ 

ลาํดบัที; ปัญหาดา้นสมรรถนะของกระบวนการ 
1 ประสทิธภิาพของรอบการผลติตํ;า 

2 ปรมิาณของคงคลงัสงู 

3 อตัราผลไดต้ํ;า 
4 เวลาสญูเสยีจากการปรบัตั �งเครื;องจกัร 

5 การไหลของงานที;ไมต่่อเนื;อง 
   

2.2 การวิเคราะหต้์นทนุตามการไหลของวสัด ุ
การบญัชตีน้ทนุแบบ MFCA [4] เป็นการคดิตน้ทนุตามการ

ไหลของวสัด ุ โดยจะทาํการแบง่ตน้ทนุผลติภณัฑอ์อกเป็น ตน้ทนุ
ผลติภณัฑม์ลูคา่บวก (Positive Product Cost) หรอื VAC และตน้ทนุ

ผลติภณัฑม์ลูคา่ลบ (Negative Product Cost) หรอื NVAC ที;เกดิขึ�นมา
จากความสญูเสยีของวสัด ุ (Material Loss Cost) ในแต่ละกระบวนการ
แปรรปู ตั �งแต่กระบวนการตน้นํ�าถงึกระบวนการทา้ยนํ�า  

หลกัการคดิตน้ทนุตามการไหลของวสัดุ [4,8] จะใชห้ลกัการ
สมดลุวสัด ุ (Material Balancing) ที;ไหลผา่นกระบวนการแปรรปู 
กลา่วคอื ปรมิาณวสัดขุาออกจะตอ้งเทา่กบัวสัดขุาเขา้กระบวนการเสมอ 
โดยวสัดขุาออกนี�จะประกอบดว้ยสองสถานะคอื สว่นที;ถกูแปรรปูใหเ้ป็น
ผลติภณัฑ ์ และสว่นที;สญูเสยีไปเนื;องจากความไรป้ระสทิธภิาพของ
กระบวนการ ทั �งนี�มกีารกาํหนดวธิคีดิตน้ทนุจากสถานะของวสัดทุั �งสอง
สว่นที;ผา่นกระบวนการแปรรปู [4]  โดยตอ้งกาํหนดใหต้น้ทนุต่อหน่วยที;
เกดิขึ�นมคีา่เทยีบเทา่กนั (Equivalent Evaluation) ซึ;งตน้ทนุต่อหน่วย
ของวสัดจุะประกอบไปดว้ย ตน้ทนุวสัด ุ(Material Cost) และตน้ทนุการ
แปรรปู (Conversion Cost)  โดยหลกัการแบง่ตน้ทนุเป็น VAC กบั 
NVAC จะทาํการแบง่ตามสดัสว่นของสถานะวสัดหุรอืตามที;เกดิขึ�นจรงิก็
ได ้วธิกีาร MFCA ดงัแสดงในรปูที; 3 [4] กรณทีี;วสัดเุกดิความสญูเสยีจน
กลายเป็น Waste ขึ�น จะทาํใหม้ตีน้ทนุในการจดัการ Waste เพิ;มขึ�นดว้ย 

รปูที; 3 เปรยีบเทยีบแนวคดิการบญัชตีน้ทนุแบบดงัเดมิและแบบ MFCA  

จากรูปที; 3 จะเหน็ว่าการคดิต้นทุนแบบดั �งเดมิ ถงึแมจ้ะทํา
ใหรู้ถ้งึตน้ทุนที;แทจ้รงิของแต่กระบวนการ แต่กม็ขีอ้เสยีคอื มไิดท้าํการ
แยกแยะต้นทุนออกเป็น VAC และ NVAC  จงึทําให้ทมีปรบัปรุงหรอื
ผูบ้รหิารไมใ่หค้วามสาํคญักบัการลดความสญูเสยีของวสัด ุ

การบญัชตี้นทุนแบบ MFCA สามารถแก้ข้อด้อยของบญัชี
ต้นทุนแบบดั �งเดมิได้ เพราะเป็นการวเิคราะห์ต้นทุนตามเสน้ทางการ
ไหลของวสัดุที;ไหลผา่นกระบวนการแปรรปูแต่ละกระบวนการ แลว้แยก
ต้นทุนออกเป็นต้นทุนความสูญเสยีจากวสัดุออกจากต้นทุนสนิคา้ขาย 
ทําให้เห็นโอกาสในการเพิ;มกําไรให้กับองค์กรได้ดงัที;กล่าวมา การ
ปรบัปรงุผลติภณัฑแ์ละกระบวนการใหม้คีวามสญูเสยีของวสัดุน้อยที;สดุ 
คอืกาํไร ถา้หากสามารถลดความสญูเสยีของวสัดลุงไดม้ากเทา่ไหร ่กจ็ะ
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ทําให้กําไรขององค์กรเพิ;มมากขึ�นเท่านั �นด้วย ดงัแสดงในรูปที; 4 จะ
พบวา่ทาํใหม้องเหน็โอกาสในการทาํกาํไรไดส้งูถงึ 1,450,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที; 4 วธิกีารเพิ;มกาํไรจากการลดความสญูเสยีของวสัดุ [3] 
 

2.2.1 การวิเคราะหต้์นทนุตามการไหลของวสัดโุรงงานต้นแบบ 
กรณสีายการผลติเพลาอลมูเินียมของโรงงานตน้แบบ อา้งองิ

ขอ้มลูกระบวนการชดุเดยีวกนักบัหวัขอ้ 2.1.1 สามารถวเิคราะหต์น้ทนุ
ตามการไหลของวสัดไุดด้งัแสดงในรปูที; 5 โดยองคป์ระกอบของตน้ทนุ
ประกอบ ดว้ยตน้ทนุวสัดกุโิลกรมัละ 50 บาท ตอ้งอนิกอตใชปี้ละ 
471,309 กโิลกรมั คดิเป็นตน้ทนุวสัดรุวม 23,565,450 บาทต่อปี (Total 
Material Cost) และตน้ทนุแปรรปู (Conversion Cost) โดยจาํแนกตาม
กระบวนการไดด้งันี� กระบวนการรดี 30 บาทต่อกโิลกรมัของอนิกอตที
รดี ทาํการรดีขึ�นรปูทั �งหมด 471,309 กโิลกรมั คดิเป็นตน้ทนุรดีขึ�นรปู
รวม 14,139,270 บาทต่อปี และกระบวนการตดั 5 บาทต่อกโิลกรมัของ
เพลาที;ตดั ทาํการตดัขนาดทั �งหมด 424,178 กโิลกรมั (คดิที; 90% 
จาํนวนที;รดีขึ�นรปู) ตน้ทนุตดัขนาดรวมเป็น 2,120,890 บาทต่อปี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที; 5 การวเิคราะหต์น้ทนุตามการไหลของวสัดขุองโรงงานตน้แบบ 
 

จากรปูที; 5 จะพบวา่ดว้ยวธิกีารของบญัชตีน้ทนุแบบดั �งเดมิ 
จะมตีน้ทนุผลติภณัฑเ์ทา่กบั 39,825,610 บาทต่อปี ที;มาจากตน้ทนุวสัดุ
จาํนวน 23,565,450 บาท คดิจากปรมิาณอนิกอตทั �งหมด 471,309 
กโิลกรมั (100% ของปรมิาณอนิกอตทั �งหมด) บวกตน้ทนุแปรรปูจาํนวน 

16,260,160 บาท (100% ของตน้ทนุแปรรปู) โดยตน้ทนุแปรรปูรวมนี� 
มาจากกระบวนการรดีจาํนวน 14,139,270 บาท บวกตน้ทนุแปรรปูจาก
กระบวนการตดัอกีจาํนวน 2,120,890 บาท แต่สาํหรบัวธิกีารบญัชี
ตน้ทนุแบบ MFCA จะแบง่ตน้ทนุผลติภณัฑนี์�ออกเป็นตน้ทนุผลติภณัฑ์
มลูคา่บวกหรอื VAC และตน้ทนุผลติภณัฑม์ลูคา่ลบหรอื NVAC ดงันี� 

ตน้ทนุผลติภณัฑม์ลูคา่บวกจาํนวน 34,725,340 บาทต่อปี 
ที;มาจากตน้ทนุวสัด ุ20,000,000 บาท คดิจากปรมิาณอนิกอต 400,000 
กโิลกรมั และมาจากตน้ทนุแปรรปูจาํนวน 14,725,340 บาท ที;มาจาก
กระบวนการรดีขึ�นรปูจาํนวน 12,725,340 บาท คดิจากปรมิาณอนิกอต 
424,178 กโิลกรมั และจากกระบวนการตดัขนาดอกีจาํนวน 2,000,000 
บาท คดิจากปรมิาณอนิกอต 400,000 กโิลกรมั 

ตน้ทนุผลติภณัฑม์ลูคา่ลบจาํนวน 5,100,270 บาทต่อปี ที;มา
จากตน้ทนุวสัด ุ 3,565,450 บาท คดิมาจากปรมิาณอนิกอต 71,309 
กโิลกรมั และมาจากตน้ทนุแปรสภาพจาํนวน 1,534,820 บาท แบง่เป็น
จากกระบวนการรดีจาํนวน 1,413,930 บาท คดิจากปรมิาณอนิกอต 
47,131 กโิลกรมั และจากกระบวนการตดัอกีจาํนวน 120,890 บาท คดิ
จากปรมิาณอนิกอต 24,179 กโิลกรมั โดยตน้ทนุ NVAC จาํนวน 
5,100,270 บาทต่อปีนี� เกดิมาจากการสญูเสยีวสัดใุนกระบวนการแปร
สภาพ ซึ;งยอดตน้ทนุอาจจะสงูมากกวา่นี�ได ้ ถา้หากมคีา่ใชจ้า่ยในการ
จดัการความสญูเสยีเกดิขึ�นดว้ย  

ผลจากการใชบ้ญัชตีน้ทนุแบบ MFCA ของโรงงานตน้แบบ 
ทาํใหท้มีผูบ้รหิารและทมีปรบัปรงุโรงงาน มองเหน็ถงึโอกาสในการเพิ;ม
กาํไรสงูถงึ 5,100,270 บาทต่อปี ซึ;งหากทาํการลดตน้ทนุที;เกดิจากการ
สญูเสยีวสัดใุนกระบวนการแปรรปูลงได ้ จะทาํใหก้าํไรเพิ;มขึ�นสงูถงึ 
523% จากยอดเดมิ ทั �งนี�สามารถทาํไดด้ว้ยการปรบัปรงุอตัราผลไดข้อง
กระบวนการรดีและกระบวนการตดั ซึ;งจะตอ้งอาศยัโครงการปรบัปรงุ
หรอืการ Kaizen ในลาํดบัถดัไป 

 การจําแนกต้นทุน VAC และ NVAC ตามวธิีการ MFCA นี� 
จะต้องทําตามเส้นทางการไหลของวสัดุผ่านกระบวนการต่างๆ ใน
โรงงานตั �งแต่กระบวนการต้นนํ�าไปจนถงึกระบวนการท้ายนํ�า โดยใช้
หลกัการเดยีวกบัการจดัทาํ VSM ดงันั �นหากองคก์รที;มกีารทาํระบบการ
ผลติแบบลนีและนํา VSM มาใช้เป็นเครื;องมอืวเิคราะห์ปัญหาอยู่แล้ว 
การนําขอ้มลูตน้ทุนจากการสญูเสยีจากวสัดุผนวกเขา้ใสล่งในแผนภาพ 
VSM จะเกดิประโยชน์ต่อทมีปรบัปรบัอย่างมาก เพราะจะทําให้มกีาร
หยบิยกปัญหาของการใชว้สัดุเกนิความจําเป็น หรอืความสูญเสยีจาก
วสัดุขึ�นมาพิจารณา เพื;อค้นหาวิธีการปรบัปรุงและทําการลดความ
สญูเสยีดงักลา่วต่อไปได ้ซึ;งจะสง่ผลดตี่อองคก์รและสิ;งแวดลอ้ม 

2.3 การผนวก MFCA และ VSM เข้าด้วยกนั
 การนําขอ้มลูตน้ทนุความสญูเสยีจากวสัด ุ เขา้มาใสร่วมกบั 

VSM โดยใสไ่วด้า้นลา่งของกลอ่งกระบวนการ จะทาํใหเ้หน็ตน้ทนุความ
สญูเสยีวสัดจุากการแปรรปูในแต่ละกระบวนการได ้ ดงัเชน่กบัดชันีชี�วดั
สมรรถนะของกระบวนการที;มใีน VSM อยูแ่ลว้ ซึ;งจะแสดงใหไ้ดว้า่
กระบวนการใดบา้งมปัีญหาเรื;องการใชว้สัดเุกนิความจาํเป็น และถา้เพิ;ม
ขอ้มลูตน้ทนุความสญูเสยีสะสมตั �งแต่ กระบวนการตน้นํ�า กระบวนการ
กลางนํ�า จนถงึ กระบวนการทา้ยนํ�า แลว้นําไปเทยีบเคยีงกบัเสน้ความ
สญูเสยีเป็น ศนูย ์ ดว้ยจะทาํใหเ้หน็ถงึความสญูเสยีโดยรวมตลอดสาย
ธารคณุคา่ได ้  สง่ผลใหเ้หน็โอกาสในการปรบัปรงุเพื;อเพิ;มกาํไรของ
องคก์รได ้หากเพิ;มรปูสามเหลี;ยมที;มกีารไลเ่ฉดส ีเขยีว เหลอืง แดง เพื;อ
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เทยีบกบัเป้าหมายในการลดตน้ทนุความสญูเสยี กจ็ะทาํใหท้มีปรบัปรงุ
มองเหน็สถานะการปรบัปรงุดว้ยสายตาไดง้า่ยขึ�นดว้ย ถอืวา่เป็น
เครื;องมอืตดิตามความกวา้หน้าของโครงการไดด้ว้ย โดยการผนวกการ
วเิคราะหต์น้ทนุความสญูของวสัดเุขา้กบัแผนภาพ VSM นี� ผูว้จิยั

เรยีกวา่ VSM Plus MFCA หรอื VSM✜ สาํหรบั VSM✜ของโรงงาน
ตน้แบบแสดงดงัรปูที; 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูที; 6 VSM✜ สายการผลติเพลาอลมูเินียมของโรงงานตน้แบบ 
 

จากรปูที; 6 ถา้หากเป้าหมายสงูสดุของการจดัการองคก์รคอื 
กาํไรสงูสดุในระยะยาวแลว้ จะตอ้งตั �งเป้าหมายในการลดความสญูเสยี
จากวสัดใุหเ้ป็น ศนูย ์ในทกุกระบวนการ แลว้ทาํการกระจายเป้าหมายนี�
ไปทั ;วทั �งองคก์ร จงึจะทาํใหต้น้ทนุการดาํเนินธรุกจิตํ;าสดุเกดิขึ�นไดจ้รงิ 
การลดความสญูเสยีตอ้งทาํผา่นโครงการ Kaizen ควบคูก่บัการมุง่มั ;นสู่
การพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการใหเ้ป็นมติรกบัสิ;งแวดลอ้ม โดยมี
การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ เพื;อสรา้งจดุขาย
ใหมใ่หก้บัองคก์ร หากโรงงานตน้แบบทาํการปรบัปรงุจนไมเ่กดิความ
สญูเสยีจากวสัดเุลย จะทาํใหม้ตีน้ทนุการผลติรวมเพยีง 34,000,000 
บาทต่อปี และจะใหอ้งคก์รมกีาํไรสงูสดุถงึ 8,000,000 บาทต่อปี  
 

3. ผลการสาํรวจความพึงพอใจเกี\ยวกบั VSM✜

จากการสาํรวจความพงึพอใจของ ทมีผูบ้รหิารและทมี

ปรบัปรงุงานของโรงงานตน้แบบ ต่อการประยกุตใ์ช ้VSM✜ สาํหรบัการ
วเิคราะหปั์ญหาในสายการผลติเพลา การสาํรวจในงานวจิยันี�ใชต้วัอยา่ง 
จากทมีผูบ้รหิารจาํนวน 5 คน และทมีปรบัปรงุงานจาํนวน 8 คน เพื;อ
กาํหนดระดบัความพงึพอใจของแต่ละคน โดยเน้นประเดน็เกี;ยวกบั การ
จดัทาํ การใชง้าน การมองเหน็ถงึโอกาสในการปรบัปรงุและเพิ;มกาํไร 

และการใช ้VSM✜ เป็นตวัสื;อสารปัญหาในองคก์ร แลว้นํามาหาคา่เฉลี;ย
และคา่เบี;ยงเบนมาตรฐาน สรปุผลสาํรวจแสดงดงัตารางที; 2 พบวา่ 

VSM✜ ที;พฒันาขึ�นมานี� ผูท้ดลองใชม้รีะดบัความพงึพอใจคอ่นขา้งสงู 
โดยพบวา่ทกุหวัขอ้ของการสาํรวจ มรีะดบัความพงึพอใจเฉลี;ยมากกวา่ 
90% ยกเวน้หวัขอ้ความสามารถในการใชเ้ป็นสื;อสหรบัการสื;อสารทั ;วทั �ง
องคก์ร ที;มรีะดบัความพอใจไมถ่งึ 90% แต่กย็งัสงูกวา่ 80% เนื;องจาก

การจะสื;อสารดว้ย VSM✜ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลนั �น ผูส้ ื;อสารและผูร้บั
สารจาํเป็นจะตอ้งมคีวามรูเ้รื;อง VSM และ MFCA บา้ง 

ตารางที; 2 ผลการสาํรวจความพงึพอใจเกี;ยวกบัการประยกุตใ์ช ้VSM✜ 

ประเดน็สาํรวจ 
ระดบัความพงึพอใจเฉลี;ย 

ผูบ้รหิาร ทมีปรบัปรงุ 
ความงา่ยในการจดัทาํ 91.5% ± 3.2 98.2% ± 4.4 
ความงา่ยในการใชง้าน 95.4% ± 4.2 98.3% ± 4.6 
การมองเหน็โอกาสปรบัปรุง
สมรรถนะกระบวนการ 93.5% ± 2.1 95.7% ± 3.8 

ความสามารถในการมองเหน็
โอกาสการเพิ;มกาํไร 

98.6% ± 2.5 97.6% ± 4.3 

ความสามารถในการใช้สื;อ
ปัญหารว่มกนัของทมี 

97.5% ± 5.6 97.3% ± 5.1 

ความสามารถในการใช้สื;อ
ปัญหาในองคก์ร 

83.4% ± 4.9 80.1% ± 5.7 

หมายเหตุ: ตวัเลขในตารางคอืคา่เฉลี'ย ± คา่เบี'ยงเบนมาตรฐาน 

 

4. สรปุ
 การวเิคราะหต์น้ทนุตามการไหลของวสัดรุว่มกบัแผนภาพ

สายธารคณุคา่ หรอื VSM✜ ที'ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึOนมานีO ไดนํ้าเอาจดุเดน่ของ
แนวคดิในการวเิคราะหปั์ญหา 2 ดา้นมารวมเขา้ดว้ยกนั เพื;อชว่ยใหก้าร
วเิคราะหปั์ญหาทวผีลประโยชน์มากขึ�น และใชเ้ป็นเครื;องมอืสื;อสาร

ภายในองคก์รที;มปีระสทิธผิลมากขึ�น ผลจากการนําเครื;อง VSM✜ ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหปั์ญหาในกระบวนการตน้แบบสรปุผลไดด้งันี� 

1. การประยกุตใ์ชไ้ดง้า่ย ทั �งการจดัทาํและการสื;อสาร 
2. ทาํใหเ้หน็ปัญหาทั �งดา้นสรรถนะ และปัญหาดา้นความสญูเสยี

วสัดดุว้ยแผนภาพเดยีว 
3. ทาํใหเ้หน็โอกาสในการปรบัปรงุสมรรถนะของกระบวนการ 

พรอ้มทั �งเชื;อมโยงโอกาสในการเพิ;มกาํไรขององคก์รไดด้ี
4. ทาํใหฝ่้ายบรหิาร ฝ่ายปรบัปรงุ ฝ่ายดาํเนินงาน สื;อสารกนัได้

อยา่งมปีระสทิธผิลมากขึ�น 

5. การนํา VSM✜ ไปสื;อสาํหรบัใชส้ื;อสารกนัทั ;วทั �งองคก์ร ยงัไมม่ี
ประสทิธผิลเทา่ที;ควร เนื;องผูท้ี;รบัและสง่สารจะตอ้งมคีวามรู้
พื�นฐานเรื;อง VSM และ MFCA ก่อน 

นอกจากการผนวก MFCA เขา้กบัแผนภาพ VSM เป็น VSM✜ 
แลว้ ยงัสามารถนําตวัชี�วดัหรอืหลกัการอื;นๆ เขา้มาผนวกเขา้กบั VSM 
ไดด้ว้ยเชน่กนั ดงัเชน่การนําเอาเรื;องพลงังานมาผนวกเขา้กบั VSM 
เพื;อพจิารณาวา่ แต่ละกระบวนการตามเสน้ทางการไหลของวตัถุดบิใช้

พลงังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่ซึ;งอาจจะ เรยีก VSM✜แบบนี�วา่ 
EVSM เป็นตน้ การที;จะผนวกขอ้มลูอะไรเขา้กบั VSM นั �น จะตอ้ง
พจิารณาถงึจดุประสงคด์ว้ยวา่ตอ้งการให ้ VSM สื;อถงึปัญหาอะไร ที;จะ
นําไปใชเ้ป็นเป้าหมายรว่มกนัขององคก์รหรอืสายธารคณุคา่นั �น เพราะ
ถา้ขอ้มลูที;ใสล่งไปใน VSM มเียอะเกนิไปอาจจะทาํใหข้อ้มลูเกนิความ

จาํเป็นและทาํให ้VSM✜ ใชเ้ป็นสื;อที;ไมม่ปีระสทิธผิลได ้

5. กิตติกรรมประกาศ
 ขอบคณุทมีผูบ้รหิารของโรงงานตน้แบบ ที;ใหค้วามชว่ยเหลอืและให้
ความรว่มมอืในงานวจิยันี�
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Increasing Productivity Of Chaingard Powder Product 
Case Study Company  
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัฉบบันี�มวีตัถุประสงค์เพื;อลดความสูญเปล่าจากการทํางานของสายการผลติผลติภณัฑแ์ป้งสุนัขและแมว ปัญหาคอืตําแหน่ง

กรอกมเีวลาการทาํงานมากที;สุดสง่ผลใหต้ําแหน่งอื;นเกดิการรองานและความสญูเปล่าจากการกรดีกล่อง/เตรยีมขวดบรรจุในตําแหน่งกรอก โดยใช้
หลกัการ ECRS ในสว่นของวธิกีารทาํใหง้า่ยขึ�นโดยการจดัทาํกล่องใสข่วดบรรจุเพื;อกําจดัขั �นตอนการกรดีกล่อง/เตรยีมขวดบรรจุ จงึไดม้กีารจดัทาํ
กล่องทดลองเพื;อจับเวลาการทํางานและเก็บข้อมูลการทํางาน ผลการดําเนินงานคือ สามารถลดเวลาความสูญเปล่าได้ โดยผลิตภัณฑ์ 
CG.Powder24x100G เดมิใชเ้วลาในการผลติ 1.22 นาทต่ีอกล่อง ลดลงเหลอื 0.95 นาทต่ีอกล่อง ทําใหก้ําลงัการผลติเพิ;มขึ�น 14 กล่องต่อนาท ีคดิ
เป็น 28.57% และผลติภณัฑ ์CG.Powder12x200G เดมิใชเ้วลาในการผลติ 1.19 นาทต่ีอกล่อง ลดลงเหลอื 0.80 นาทต่ีอกล่อง ทาํใหก้ําลงัการผลติ
เพิ;มขึ�น 24 กลอ่งต่อนาท ีคดิเป็น 47.05% 
คาํสาํคญั:  หลกัการ ECRS การลดความสญูเปลา่ การเพิ;มผลผลติ ผลติภณัฑแ์ป้งสนุขัและแมว 

Abstract 
This research was to reduce the wasted the Chaingard Powder production line. The problem was that the filling position had 

the most working time, the result was that it was effected in the other positions for being waited and wasted time from punching 
boxes / preparing bottles in the fill position by using the ECRS principle, The simplified method was to create a vial box to eliminate the 
uncut / bottle preparation of processing. Therefore, a trial box was created to collect the timing of working data. Performance was wasted 
timing can be reduced by CG.Powder24x100G products. Originally, the production time was 1.22 minutes per box and it was reduced to 
0.95 minutes per box, This resulted in an increase of production capacity by 14 boxes per minute, accounting for 28.57%. Previously, 
production time was 1.19 minutes per box, then reduced to 0.80 minutes per box, increasing production capacity by 24 boxes per minute, 
accounting for 47.05%.  

Keywords: The ECRS Technique, Waste Reduction, Productivity, Dog and cat power products  

514

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



1. ปัญหาและที.มา
บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

เคมภีณัฑใ์นครวัเรอืนมาอยา่งยาวนาน โดยในปี พ.ศ. 2539 บรษิทัฯได้
เขา้ซื�อกจิการเคมภีณัฑ์ในครวัเรอืนจากบรษิทัเชลล์แห่งประเทศไทย 
บรษิทัผลติและจําหน่ายผลติภณัฑเ์คมภีณัฑใ์หก้บัหลายแบรนด์ดงัทั ;ว
เอเชยีและออสเตรเลีย โดยผลิตภณัฑ์ยาฆ่าแมลงที;ใช้ในครวัเรอืนที;
บรษิทัสง่ออกไปยงัประเทศออสเตรเลยีทั �งหมดนั �นไดร้บัการจดทะเบยีน
จากหน่วยงานที;ใหก้ารดูแลเกี;ยวกบัยาฆ่าแมลงและยารกัษาสตัว์ของ
ประเทศออสเตรเลยี (APVMA) 

ปั ญ ห า ที; พ บ  ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ช น ก า ร์ ด  ด ร า ย  แ ช ม พู  
(CHAINGARD DRY SHAMPOO) และแป้งเชนการ์ด (CHAINGARD 
POWDER Anti Tick and Flea Spray) มีจํานวนการผลิตถึง 62,980 
กล่องต่อปี ในปัจจุบนักระบวนการผลติผลติภณัฑ์ดงักล่าวยงัเกดิการ
สญูเปล่าจากการรองานจากตําแหน่งกรอก ส่งผลใหต้ําแหน่งถดัไปเกดิ
การรองาน และไม่มีความสมดุลของการทํางาน ซึ;งสายการผลิต
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมกีําลงัความต้องการมากและมคีวามสําคญั จึงมี
วตัถุประสงค์ในการลดเวลาการรองาน เพื;อเพิ;มกําลงัการผลิต หาก
สามารถทาํการปรบัปรงุได ้จะสง่ผลใหก้าํไรเพิ;มขึ�น 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัที.เกี.ยวข้อง
จากงานวจิยัเรื;องการเพิ;มผลผลติผลติภณัฑแ์ป้งสนุขัและแมว ไดม้ี

การใชห้ลกัการดงัต่อไปนี� 

2.1 การปรบัปรงุความสญูเปล่าด้วยหลกั ECRS 
ECRS เป็นหลกัการที;ประกอบดว้ย การกาํจดั (Eliminate) การ

รวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการทําให้ง่าย 
(Simplify) ซึ;งเป็นหลกัการงา่ยๆ ที;สามารถใชใ้นการเริ;มตน้ลดความสญู
เปลา่ (Waste)  
 จากปัญญาหาที;เกดิขึ�นไดม้แีนวคดิในการใชว้ธิกีารทําใหง้่าย
ขึ�น โดยการจาํลองจดัทาํกลอ่งสาํหรบัเทขวดบรรจุ 

2.2 ความสญูเปล่า 7 ประการ
1.      ความสญูเสยีเนื;องจากการผลติมากเกนิไป (Overproduction)
2. ความสญูเสยีเนื;องจากการเกบ็วสัดคุงคลงั (Inventory)
3. ความสญูเสยีเนื;องจากการขนสง่ (Transporation) 
4.      ความสญูเสยีเนื;องจากการเคลื;อนไหว (Motion) 
5.      ความสญูเสยีเนื;องจากกระบวนการผลติ (Processing) 
6.      ความสญูเสยีเนื;องจากการรอคอย (Delay) 
7.      ความสญูเสยีเนื;องจากการผลติของเสยี (Defect)  

จากการจบัเวลากระบวนการผลิตทั �งหมดพบปัญหาจาก
สายการผลติผลติภณัฑ์แป้งสุนัขและแมว คอื เกดิจากความสูญเปล่า
จากการทาํงานและความสญูเปลา่รอคอย 
 
2.3 Why Why Analysis 
เป็นเครื;องมอืที;นิยมใชก้นัมาก โดยมวีตัถุประสงค ์เพื;อเป็นเทคนิคการ
วเิคราะหห์าปัจจยัที;เป็นตน้เหตุของปัญหาที;เกดิขึ�น เพื;อใหไ้ดพ้บตน้ตอ 
หรอืรากเหงา้ที;แทจ้รงิและที;สาํคญัคอืเพื;อนําไปสูก่ารแกไ้ข และป้องกนั
การเกดิซํ�าต่อไป  

2.4 เอกสารทีmเกีmยวข้อง 
นภสัรพ ีปัญญาธนวาณิช (2560) ได้นําแนวคดิแบบลนีมา

ประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหปั์ญหาและอุปสรรคที;เกดิขึ�นในกระบวนการ
ทํางานเพื;อศกึษาแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการจดัซื�อ ซึ;งส่วน
ใหญ่เป็นงานที;เกี;ยวขอ้งในด้านเอกสาร การวางแผน และการติดต่อ
ประสานงาน การดาํเนินงานวจิยันี�เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพซึ;งเกี;ยวขอ้ง
กบัการวเิคราะหก์ระบวนการทาํงาน เริ;มตน้จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
กระบวนการทาํงานและจดัแผนผงักระบวนการไหล รวมทั �งวเิคราะหห์า
ความสญูเปล่าที;เกดิขึ�นเพื;อนําไปปรบัปรุงกระบวนการจดัซื�อใหม่ โดย
ใช้การประยุกต์จากแนวคดิแบบลนี เมื;อนํากระบวนการจดัซื�อใหม่มา
ประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรงุกระบวนการ ผลที;ไดจ้ากวจิยัพบวา่ สามารถ
ลดความสญูเปล่าในกระบวนการลงจากเดมิ 43 ขั �นตอนเหลอืเพยีง 16 
ขั �นตอน รวมทั �งยงัสามารถลดระยะเวลาในการทํางานลงจาก 8,730 
นาทเีหลอืเพยีง 72 นาท ีคดิเป็นรอ้ยละ 94.59 และสามารถลดคา่ใชจ้า่ย
ในการสั ;งซื�อกระดาษที;ใช้ภายในกระบวนการจดัซื�อลงได้ 2,666.47 
บาทต่อเดอืน หรอื 31,997.64 บาทต่อปี  
 วราภรณ์ โคตรสมบตั ิ(2560) ไดท้าํการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ในกระบวนการประกอบยางรถยนต์ มีว ัตถุประสงค์เพื;อปรับปรุง
ประสทิธิภาพการผลิตและลดต้นทุนของการผลิตยางก่อนอบ (Raw 
cover) เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมและหลักการกําจัด รวม 
จดัลําดบัใหม่ และทําให้ง่ายขึ�น (Eliminate Combine Rearrange and 
Simplify , ECRS) ถูกนํามาประยุกตใ์นการลดความสญูเปล่าดา้นต่างๆ
ที;เกิดขึ�นในสายการประกอบนี�  ยางก่อนอบถูกประกอบขึ�นมาจาก
ขั �นตอนการผลติ 3 ขั �นตอน โดยใชพ้นกังาน 3 คน และความเรว็ในการ
ผลติ (Takt Time) ถูกกําหนดไวท้ี; 115 วนิาท ีจากการวเิคราะห์ภาระ
งานพบว่าการผลิตขั �นตอนที; 2 และ 3  ต้องการใช้พนักงานเพยีงคน
เดยีว เนื;องจากเวลาว่างและเวลาต่างๆที;สูญเสยีไปมสีดัส่วนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของเวลาการผลติทั �งหมด ผลการวจิยัพบว่าประสทิธภิาพ
การผลติเพิ;มขึ�น เนื;องจากเวลาวา่งรวมของพนกังานทุกคนลดลงขณะที;
ยงัสามารถผลติงานไดต้ามปรมิาณที;ลกูคา้ตอ้งการ และตน้ทุนการผลติ
ลดลง เนื;องจากตน้ทนุแรงงานลดลงประมาณ 223,200 บาทต่อปี [4] 
 ธารชุดา พนัธนิ์กุล ดวงพร สงัฆะมณี และปรดีาภรณ์ งามสง่า 
(2557) ไดท้ําการศกึษาการปรบัปรุงประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ
ดว้ยเครื;องมอืทางวศิวกรรมอุตสาหกรรม กรณีศกึษา : โรงงานประกอบ
รถจกัรยาน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื;อช่วยลดตน้ทุนดา้นเวลาและแรงงาน
ใหก้บัผูป้ระกอบการ โดยโรงงานกรณีศกึษาในงานวจิยันี� เป็นโรงงาน
ขนาดย่อมในจงัหวดัอุบลราชธานี ซึ;งมผีลติภณัฑ์คอื จกัรยาน และใช้
แรงงานคนในการประกอบเป็นหลกั จากการศกึษาพบว่าการทาํงานใน
ปัจจุบนั การประกอบยงัเป็นไปด้วยความล่าช้าและมกีารรอคอยงาน
ของพนกังานซึ;งเป็นการเสยีเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ในงานวจิยันี�จงึ
ไดนํ้าเครื;องมอืทางวศิวกรรมอุตสาหการต่างๆ เชน่ การศกึษาเวลางาน 
การจบัเวลา การใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนผงัก้างปลา และ
เทคนิคการปรบัปรงุงาน (ECRS) เป็นตน้ มาชว่ยในการแกปั้ญหาใหก้บั
โรงงาน โดยพบว่าหลงัการปรบัปรุงสามารถลดเวลาสูญเปล่าในการ
ทาํงานจากเดมิ 509 วนิาท ีเหลอืเพยีง 43 วนิาท ี 
 สุดารตัน์ มูนิคม และคณะ (2563) ทําการศกึษาเพื;อปรบัปรุง
ความปลอดภยัในการขนส่งนํ�ามนัดว้ยการฝึกอบรม โดยสมัภาษณ์เชงิ
ลกึกบัผูใ้หข้อ้มูลสําคญัที;เป็นพนักงานฝ่ายความปลอดภยั ผลการวจิยั
พบว่า 1) สาเหตุของปัญหาจากการวเิคราะห์กระบวนการทํางาน คอื
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พนักงานขาดความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าที; โดยการนําหลกัการ 
5 Whys Analysis มา ใช้ ในการวิ เ ค ราะห์  ผลของการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพด้วยการฝึกอบรมพนักงาน พบว่า จํานวนการเกกิด
อุบตัเิหตุลดลงจาก 1 ครั �ง/4 เดอืน ลดเป็น 0 ครั �ง/4 เดอืน แสดงว่าหลงั
การปรบัปรงุแลว้จาํนวนการเกดิอุตบิตัเิหตุลดลงดขีึ�น 100% [8] 
 

3. วิธีการดาํเนินงาน
 งานวจิยันี�มวีธิกีารดาํเนินงานดงัต่อไปนี�

3.1  ศึกษากระบวนการผลิต ได้มีการศึกษาผลิตภัณฑ์ที;
เกี;ยวขอ้งและขั �นตอนการทาํงาน จบัเวลาการทาํงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
จากภาพที; 1 อธบิายขั �นตอนการผลติไดด้งันี� 
1.1) ขั �นตอนการกรอก พนักงานมกีารกรดีกล่อง เพื;อ

เตรยีมขวดในการบรรจ ุโดยกลอ่งบรรจมุขีวดบรรจ ุ210 ขวด ใชเ้วลาใน
การกรดีกลอ่งเพื;อทาํการกรอก 15 นาท ี

1.2) ขั �นตอนการใสฝ่า พนักงานจะทาํการใสฝ่าทนัททีี;
ตาํแหน่งกรอกวางชิ�นงาน 

1.3) ขั �นตอนการตอกฝา พนกังานจะดนัขวดเขา้เครื;อง
กดฝา และหมุนฝา บรเิวณฝาจะมสีติ£กเกอรแ์ปะบรเิวณฝาเพื;อป้องกนั
ไมใ่หผ้ลติภณัฑห์กหรอืเปิดขณะขนสง่ 

1.4) ขั �นตอนการยิงเบอร์แบทซ์  หลังจากตอกฝา 
ผลติภณัฑจ์ะไหลผา่นเครื;องยงิเบอรแ์บทซแ์ละเครื;องเป่าแป้งที;เป็น
สว่นเกนิ 

1.5) ขั �นตอนการพบักล่องและบรรจุ ทําการพบักล่อง
และบรรจผุลติภณัฑต์ามขนาดแพค็ 

1.6) ขั �นตอนการจดัเรยีง ชั ;งนํ�าหนักกล่องบรรจุ เพื;อ
ตรวจสอบนํ�าหนกัรวมของผลติภณัฑ ์หลงัจากนั �นจดัเรยีงลงบนพาเลท 
  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ CG.Powder24x100G และ
ผลติภณัฑ ์CG.Powder12x200G มกีระบวนผลติที;เหมอืนกนั ต่างกนัที;
ขนาดในการบรรจุและจํ านวนขวดต่อกล่อง  เช่น  ผลิตภัณฑ์  
CG.Powder24x100G ขวดบรรจุแป้ง 100 กรมั จํานวนในการบรรจุลง
กลอ่ง คอื 24 กระป๋อง 

 
3.2 วิเคราะหปั์ญหาและสาเหต ุ 

จากการศึกษากระบวนการผลิตพบปัญหาจากการทํางาน 
สง่ผลใหเ้กดิความสญูเปลา่จากการรอคอย จงึไดท้าํการวเิคราะหห์า
สาเหตุที;เกดิขึ�น โดยการนําเวลาที;จบัไดม้าจดัทาํกราฟเพื;อนําเสนอ
ตาํแหน่งที;เกดิปัญหาดงัภาพที; 2 และภาพที; 3 

 

 
    ภาพที; 2 Cycle Time ผลติภณัฑC์G.Powder24x100G (นาท/ีกลอ่ง) 

  
   ภาพที; 3 Cycle Time ผลติภณัฑC์G.Powder12x200G (นาท/ีกลอ่ง) 
  
 จากภาพที; 2 และภาพที; 3 แสดงใหเ้หน็ถงึตําแหน่งกรอกที;มเีวลา
การทาํงานสงูสดุ สง่ผลใหต้าํแหน่งถดัไปเกดิการรองาน 
ผลการวเิคราะห ์Why-Why Analysis คอื 
Why 1 ทาํไมตําแหน่งกรอกถงึใชเ้วลานาน = ตําแหน่งกรอกมเีวลาสญู
เปลา่ 
Why 2 ทาํไมตาํแหน่งกรอกมเีวลาสญูเปล่า = ตาํแหน่งกรอกมกีารหยดุ
กรอกเพื;อกรดีกลอ่งขวดบรรจุ 
Why 3 ทาํไมตาํแหน่งกรอกถงึมกีารหยดุกรอกเพื;อกรดีกล่องขวดบรรจุ 
= เพราะไม่มีกล่องสาํหรับใส่ขวดบรรจุที;สามารถใส่ได้หลายขวด 
ดงัภาพที; 4 

ภาพที; 1 ศกึษากระบวนการผลติ 

ขั �นตอนการจดัเรยีง 

ขั �นตอนการกรอก ขั �นตอนการตอกฝา ขั �นตอนการใสฝ่า 

ขั �นตอนการยงิเบอรแ์บทซ ์ ขั �นตอนการพบักลอ่ง/บรรจ ุ

516

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



 
ภาพที; 4 พื�นที;ในการวางกลอ่งสาํหรบัใสข่วดบรรจภุณัฑ ์

 
3.3 เสนอแนวทางในการแก้ไข  

  จากการวเิคราะหปั์ญหาจะทาํใหท้ราบขั �นตอนการทาํงานที;เกดิ
ปัญหาจงึไดม้กีารนําเสนอแนวทางในการแก้ไข โดยการจดัทํากล่อง
สําหรบัเทขวดบรรจุผลติภณัฑ์ในการสนับสนุนตําแหน่งกรอกดงั
ภาพที; 3 เพื;อลดเวลาการสญูเปลา่จากการกรดีกลอ่งเตรยีมขวดของ
พนกังานในตาํแหน่งกรอก โดยจะใหพ้นกังานจดัเรยีงที;อยูท่า้ยไลน์ทาํ
หน้าที;ให้การเทกล่องขวดบรรจุผลิตภณัฑ์ลงในกล่องใส่ขวดบรรจุ
ผลติภณัฑ์ เพื;อใหเ้วลาในการทํางานของพนักงานใกล้เคยีงกนั โดย
การใช้หลักการ ECRS ในการปรับปรุงแก้ไขในการทําให้ง่าย 
( Simplify) แนวทางในการแก้ไขคอื การสรา้งอุปกรณ์ใหง้่ายต่อการ
ทํางานมากขึ�น โดยการจดัทํากล่องจําลองสําหรบัใส่ขวดซึ;งสามารถ
บรรจุขวดได้ 430 ขวด ดงัภาพที; 4 เนื;องจากมขีอ้จํากดัในส่วนของ
พื�นที;ในการปฏบิตังิาน ดงันั �นการวางกล่องจงึมพีื�นที;จํากดัที;สามารถ
ออกแบบกล่องใหบ้รรจุขวดไดส้งูสุดเพยีง 430 ขวด ดงัภาพที; 5 และมี
การจดัขั �นตอนการทาํงานเพิ;มเตมิในสว่นของขั �นตอนการจดัเรยีง เดมิ
ขั �นตอนการจัดเรียงจะมีหน้าที;ในการยกกล่องขวดไปวางให้กับ
ตําแหน่งกรอก ปั £มเบอร์แบทซ์ จดัเรียงกล่องผลิตภณัฑ์ลงพาเลท 
หน้าที;ใหม่คอื การยกกล่องขวดไปเทขวดลงในถงัสาํหรบัใส่ขวด เพื;อ
ขจดังานที;ไม่เป็นออกจากขั �นตอนการกรอก อํานวยความสะดวกใน
งานกรอก ส่งผลใหต้ําแหน่งกรอกสามารถทํางานไดอ้ย่างต่อเนื;องไม่
ต้องมีการหยุดทําการกรอกในการกรีดกล่องเพื;อตรวจขวดบรรจุ 
ดงันั �น เวลาการทาํงานของตาํแหน่งกรอกกจ็ะลดลง 

 
ภาพที; 5 แบบจาํลองกลอ่งสาํหรบัใสข่วดบรรจภุณัฑ ์

3.4 นําไปทดลองใช้งาน  
จดัทาํกลอ่งจาํลองดงัภาพที; 6 เพื;อนําไปทดลองใชง้านจรงิ และ

ทาํการจบัเวลาเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน 

 
    ภาพที; 6 แบบกลอ่งจาํลอง 

 

4. ผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานผู้ศึกษาได้ทําการจับเวลาโดยตรงของการ
ทํางานในแต่ละตําแหน่ง ในทุกขั �นตอนการผลติที;กล่าวดงัขา้งตน้ เพื;อ
หาเวลาการสญูเปล่าจากการทาํงาน และทาํการวดัผลติภาพการทาํงาน 
โดยการคํานวณกําลงัการผลติสูงสุดของการทํางานในตําแหน่งกรอก 
เนื;องจากตําแหน่งกรอกมเีวลาการทํางานที;ทําใหเ้กดิเวลาสูญเปล่าดงั
ภาพที; 7 และภาพที; 8 
 

กาํลงัการผลิต = เวลาการทาํงาน (ชั-วโมง)
ผลผลิต (นาที/กล่อง)

               (1) 

 
 
 

ภาพที; 7 Cycle Time ผลติภณัฑC์G.Powder24x100G (นาท/ีกลอ่ง) 

กรอก+เตรียมขวด, 1.22 

0.85
0.98

0.56

จัดเรียง, 0.16 
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ตำแหนMงการปฏิบัติงาน 

CG.Powder24x100G 

Cycle Time ก.อนปรับปรุง (นาที/กล.อง) Cycle Time หลังการปรับปรุง (นาที/กล.อง) 
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ภาพที; 8 Cycle Time ผลติภณัฑC์G.Powder12x200G (นาท/ีกลอ่ง) 
 

จากภาพที; 7 และภาพที; 8  พบวา่ขั �นตอนการกรอกมเีวลาการ
ทาํงานของตาํแหน่งกรอกลดลง แต่เวลาการทาํงานของตาํแหน่งจดัเรยีง
จะเพิ;มขึ�น เพื;อใหเ้วลาการทาํงานมคีวามใกลเ้คยีงกนั ตําแหน่งจดัเรยีง
จะเกิดการรองานลดลง และเพิ;มกําลังการผลิตโดยผลิตผลิตภัณฑ์ 
CG.Powder24x100G เดิมใช้เวลาในการผลิต 1.22 นาที/กล่อง  
ลดลงเหลอื 0.95 นาท/ีกลอ่ง สง่ผลใหก้าํลงัการผลติเพิ;มขึ�น 
วธิคีดิกาํลงัการผลติที;เพิ;มขึ�น  
ก่อนปรบัปรงุ     1 กลอ่งใชเ้วลา 1.22 นาท/ีกลอ่ง 
 

กาํลงัการผลติ = 
!"	นาที

$.&&	นาท/ีกลอ่ง
 = 49 กลอ่ง 

 
หลงัการปรบัปรงุ 1 กลอ่งใชเ้วลา 0.95 นาท/ีกลอ่ง 
 

กาํลงัการผลติ = 
!"	นาท	ี

".()	นาท/ีกลอ่ง
 = 63 กลอ่ง 

 
ใน 1 ชั ;วโมง กาํลงัการผลติเพิ;มขึ�น  63-49 = 14 กลอ่ง/นาท ี 
กาํลงัการผลติเพิ;มขึ�น 14 กล่อง/นาท ีคดิเป็น 28.57% และผลติภณัฑ์ 
CG.Powder12x200G เดมิใช้เวลาในการผลติ 1.19 นาท/ีกลอ่ง ลดลง
เหลอื 0.80 นาท/ีกลอ่ง  
วธิคีดิกาํลงัการผลติที;เพิ;มขึ�น  
ก่อนปรบัปรงุ     1 กลอ่งใชเ้วลา 1.19 นาท/ีกลอ่ง 
 

กาํลงัการผลติ = 
!"	นาที

$.$(	นาท/ีกลอ่ง
 = 50 กลอ่ง 

 
หลงัการปรบัปรงุ 1 กลอ่งใชเ้วลา 0.95 นาท/ีกลอ่ง 
 

กาํลงัการผลติ = 
!"	นาท	ี

".*"	นาท/ีกลอ่ง
 = 75 กลอ่ง 

 

ใน 1 ชั ;วโมง กําลงัการผลติเพิ;มขึ�น  75-50 = 25 กล่อง/นาท ีกําลงัการ
ผลติเพิ;มขึ�น 25 กลอ่ง/นาท ีคดิเป็น 50% 

5. สรปุผล 
จากปัญหาการสูญเสียเวลารอคอยในการทํางานมีการ

วเิคราะหปั์ญหาและหาสาเหตุพบว่ตําแหน่งที;เกดิเวลาสูญเสยีจากการ
ทํางานคอื ตําแหน่งกรอกที;จะต้องมกีารกรดีกล่อง/เตรยีมขวดในการ
บรรจ ุจงึไดม้กีารใชว้ธิทีาํใหง้า่ยขึ�น (Simplify) ในการจดัทาํกลอ่งจาํลอง
สําหรบัเทขวดบรรจุ โดยให้ตําแหน่งจดัเรยีงทําหน้าที;ในการเทขวด 
เพราะตําแหน่งจดัเรียงมีเวลาการทํางานที;น้อย ในการจดัทํากล่อง
จาํลองสาํหรบัเทขวดบรรจุลงจาํนวน 430 ขวด สามารถลดเวลาสญูเสยี
จากการทํางานได้ โดยผลิตภัณฑ์ที;ทําการผลิต คือผลิตภัณฑ์ 
CG.Powder24x100G เดมิใช้เวลาในการผลติ 1.22 นาท/ีกล่อง ลดลง
เหลือ 0.95 นาที/กล่อง ทาํให้กาํลงัการผลิตเพิ;มขึ�น 14 กล่อง/นาที  
คดิเป็น 28.57% และผลติภณัฑ์ CG.Powder12x200G เดมิใช้เวลาใน
การผลติ 1.19 นาท/ีกล่อง ลดลงเหลอื 0.80 นาท/ีกล่อง ทาํใหก้ําลงัการ
ผลติเพิ;มขึ�น 25 กลอ่ง/นาท ีคดิเป็น 50% 
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บทคดัย่อ

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ประสทิธผิลโดยรวมของกระบวนการผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดอ่อน ที่กระบวนการพมิพ์หมกึ 
(Printing process) โดยการศกึษากระบวนการผลติในปัจจุบนั จากการวเิคราะหค์วามสญูเสยีดา้นความพรอ้ม ความสญูเสยีดา้นสมรรถนะ และความ
สูญเสยีด้านประสทิธิภาพของเครื่องจกัร D-09-06 และ D-09-07 ที่ใช้งานจํานวน 2 เครื่อง ทําให้เครื่องจกัรเสยีความเร็วในการผลิต ส่งผลให้
กระบวนการพมิพ์หมกึ (Printing process) ผลติชิ้นงานได้ไม่ตรงตามแผนการผลติที่กําหนดไว ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้นําแนวทางในการแก้ปัญหาด้วย
เทคนิค ECRS และเทคนิคการศกึษางานเขา้มาช่วยในการปรบัปรุงกระบวนการทํางานเพื่อแก้ไขความสูญเสยีจากเครื่องจกัรทีร่องานจากพนักงาน 
ผูว้จิยัได้วางแผนการจดัลําดบัขัน้ตอนการทํางานใหม่และออกแบบอุปกรณ์ช่วยอํานวยความสะดวกในกระบวนการผลติ ทําใหพ้นักงานทํางานได้
สะดวกขึน้ จากผลการวจิยัและทดลองพบว่าสรุปผลการปรบัปรุงการเปลี่ยนงาน (Set up) ก่อนปรบัปรุงใชเ้วลา 882.17 วนิาทตี่อครัง้ และหลงัการ
ปรบัปรุงใชเ้วลา 658.87 วนิาทตี่อครัง้ เวลาลดลง 223.30 วนิาทตี่อครัง้ และประสทิธผิลโดยรวมก่อนทําการปรบัปรุงของกระบวนการผลติแผงวงจร
อเิลก็ทรอนิกสช์นิดอ่อนเฉลีย่ ก่อนการปรบัปรุง 49.40 เปอรเ์ซน็ต์ หลงัการปรบัปรุง 61.70 เปอรเ์ซน็ต ์เพิม่ขึน้ 12.30 เปอรเ์ซน็ต์  
คาํสาํคญั:  เทคนิค ECRS, เทคนิคการศกึษางาน, ประสทิธผิลโดยรวมของกระบวนการผลติ 

Abstract 

This research aimed to improve the overall equipment effectiveness value of the flexible printed electronic circuits manufacturing 

process at the printing department.  By case study manufacturing process in the current.  From the analysis of loss in readiness loss of 

performance and loss of machine efficiency of machines number D-09-06 and D-09-07. Causing the machinery to lose production speed 

wait form worker, the team applied the ECRS technique and Work-study technique to improve and correct the loss by design and creating 

the equipment to assist employees in producing Flexible Printed Electronic circuits and to work easier. The time consuming for operating 

before the improvement was 8 8 2 . 1 7  seconds per time whereas the time consuming for operating after the improvement was 6 5 8 . 8 7 

seconds per time. It was indicated that the time was decreased 223.30 seconds per time. The result revealed that the average of overall 

equipment effectiveness of the printing machine before the improvement was 49.40 percent and after the improvement was 61.70 percent. 

It was increased 12.30 percent. 

Keywords:  ECRS technique, Work study technique, Overall equipment effectiveness value 
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1. บทนํา

บริษัทตัวอย่ างประกอบธุรกิจ เกี่ย วกับการผลิตแผงวงจร
อิ เล็กทรอนิกส์ชนิดอ่ อน เพื่ อปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพและคุณภาพที่สูงขึ้น และยงัเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
ของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงนําวธิีการวดัค่าประสทิธิผล
โดยรวมของเครื่องจกัร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) เขา้
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร เพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลติใหไ้ด้ปัจจยัและองค์ประกอบที่เหมาะสมใหอ้ยู่ภายใต้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง [1,2] 

     จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบรษิทัดงักล่าวได้มกีระบวนการ
ผลติหลกัๆ ได้แก่ การสรา้งเสน้ลายวงจร (Circuit forming) การเคลอืบ
เส้นลายวงจร (Cover coat)  การเคลือบผิวหน้าตัว นํา (Surface 

treatment) และการตรวจสอบขัน้สุดท้าย (Final inspection) ได้พบว่า 
แผนกการพมิพห์มกึ (Printing process: PRT) ซึง่เป็นกระบวนการผลติ
ย่อยที่อยู่ในกระบวนการเคลอืบเสน้ลายวงจร (Cover coat) เป็นแผนก
หนึ่งที่ประสบปัญหาเกิดจากเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิตมกีารหยุดการ
ทํางานอนัเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การหยุดเครื่องจกัร
เพื่อเปลี่ยนงาน (Set up) การหยุดเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบงาน 
(Inspection) เป็นต้น ผลที่ตามมา คอื เกิดการสูญเสยีในกระบวนการ
ผลติและส่งผลใหเ้กดิความล่าชา้ ทําใหทํ้าการผลติได้ไม่ตรงตามแผนที่
กําหนด ดว้ยเหตุนี้จงึควรนําแนวทางการหลกัการการปรบัปรุงงาน โดย
ใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพด้วยสถิติ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวมถงึการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยอาศยัเครื่องมอืควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด 
(7 QC Tools) มาใช้ใน การวเิคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของงาน 

[3,4]  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อปรับปรุ งค่ า
ประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร (Overall Equipment Effectiveness: 

OEE) เพื่อลดปัญหาความสูญเสยีที่มอียู่ในกระบวนการผลิต ที่แผนก
การพิมพ์หมึก (Printing process)  เป็นแผนกที่ประสบปัญหาค่า
ประสทิธผิลโดยรวมของกระบวนการผลติตํ่า อยู่ที ่49.40 เปอรเ์ซน็ต์ 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

 กา ร วัดป ร ะ สิทธิผ ล ของ เค รื่ อ ง จัก ร  ( Overall Equipment 

Effectiveness:  OEE)  ซึ่ ง เ ป็นที่ ยอมรับและได้ ร ับความนิยมใน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ การเดนิเครื่องจกัรเต็มความสามารถ หรอื 
ไม่มีการผลิตชิ้นงานเสียเป็นจํานวนมากน้อยแค่ไหน มีหน่วยเป็น
เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่ประกอบไปดว้ยดชันีย่อย 3 ตวั คอื อตัราความพรอ้ม (A) 

อตัราสมรรถนะ (P) อตัราของด ี(Q) [5] การวเิคราะหก์ระบวนการผลติ
และวิธีการทํางานในกระบวนการผลิตใด ๆ ก็ตามย่อมมีการจัดวาง
เครื่องจักร อุปกรณ์ คน และวสัดุให้สมัพนัธ์กัน เพื่อให้การทํางานมี
ประสทิธภิาพ ดงันัน้จงึจําเป็นตอ้งวเิคราะหอ์ยู่เสมอว่ากระบวนการผลติ
หรือวิธีการทํ างานที่ เ ป็นอยู่ ใน ปัจ จุบันสามารถปรับปรุ ง ให้มี
ประสทิธภิาพสูงขึน้ได้หรอืไม่ สิง่ที่จะช่วยในการจดบนัทกึขอ้มูล ได้แก่ 
แผนภูมิกระบวนการผลิต และไดอะแกรม ต่าง ๆ [6] การปรบัปรุง

ประสทิธิภาพการผลิตของโรงโม่หนิปูน ซึ่งใช้ข้อมูลจากโรงโม่หนิศลิา
แม่ทะ จงัหวดัลําปาง เก็บข้อมูลโดยใช้ใบตรวจสอบของเครื่องโม่หิน 
Jaw Crusher ก่อนการปรบัปรุงแล้ววิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่
สําคญัที่สุด [7] เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตภาพในกระบวนการผลิตของ
โรงงานตัวอย่าง (อุตสาหกรรมล้างขวดนม) การปรับปรุงงานได้
เน้นหนักไปที่การปรบัปรุงเครื่องจกัรใหม่และออกแบบวธิีการทํางาน
ใหม่ [8] การปรบัปรุงประสทิธภิาพสายงานประกอบ กรณีศกึษาบรษิทั
ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร [9] จากงานวจิยัที่เกี่ยวข้องลกัษณะงานวิจัย
สามารถใช้เครื่องมือวิศวกรรมอุตสาหการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [1-2] และเพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานตาม
เป้าหมายโดยเลอืกเครือ่งมอื ECRS [10] มาเป็นเทคนิคการดําเนินงาน
วจิยัและวดัผลโดยรวม ซึง่มรีายละเอยีดการประยุกต์ใชใ้นหวัขอ้ที ่3.3 

3. วิธีการดาํเนินงาน

        ขัน้ตอนการวจิยัเริม่จากศกึษากระบวนการผลติที่แผนกการพมิพ์
หมกึ (Printing process) โดยมลีําดบัขัน้ตอนการวจิยัดงัรปูที ่1  

รปูท่ี 1 ขัน้ตอนของการวจิยั

3.1 การศึกษข้อมูลสภาพปัจจบุนั

 จาการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในสถานประกอบการเกิดปัญหาไม่
สามารถทําการผลิตได้ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งจากข้อมูลประสิทธิผล
โดยรวม (OEE) ของบรษิทั อยู่ที่ 49.40 เปอร์เซ็นต์ เกดิจากแผนกการ
พมิพ์หมกึ (Printing process: PRT) ซึ่งเป็นกระบวนการผลติย่อยทีอ่ยู่
ในกระบวนการเคลือบเส้นลายวงจร (Cover coat) เป็นแผนกหนึ่งที่
ประสบปัญหาเกดิจากเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลติมกีารหยุดการทํางาน
อนัเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ 

3.2 ศึกษากระบวนการผลิต 

 ขัน้ตอนการวจิยัเริม่จากศกึษากระบวนการผลติที่แผนกการพมิพ์
หมึก  (Printing process)  ดัง รูปที่  2 และแผนภู มิก า ร ไห ล ข อ ง
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กระบวนการผลิต ดังรูปที่ 3 (ก่อนการปรับปรุง) พบว่าเวลาการ
ปฏบิตังิานก่อนการปรบัปรุง 882.17 วนิาทตี่อครัง้ 

รปูท่ี 2 กระบวนการผลติทีแ่ผนกการพมิพห์มกึ 
(Printing process) 

 รปูท่ี 3 แผนภูมกิารไหลของกระบวนการผลติ (กอ่นปรบัปรุง) 

3.3 วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาลดการสูญเสีย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตที่แผนกการพมิพ์
หมึก (Printing process) จํานวน 2 เครื่อง ระยะเวลาจํานวน 24 วนั 
พบว่า แผนภูมกิารไหลของกระบวนการพมิพห์มกึมขี ัน้ตอน 42 ขัน้ตอน 
ใชเ้วลาในการปฏบิตังิาน 882.17 วนิาท ีซึง่จากปัญหากระบวนการผลติ
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้ผูว้จิยัได้วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาดว้ย
การระดมสมองของบุคลากรภายในแผนกโดยการใชแ้ผนภาพก้างปลา 
ดงัรปูที ่4 

รปูท่ี 4 แผนภาพกา้งปลาแสดงปัญหาการเปลีย่นงานต่อครัง้ใชร้ะยะ 
   เวลานาน [11-12] 

         จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบว่าขัน้ตอนใน
กระบวนการผลติมกีารทํางานซํ้าซอ้น มขี ัน้ตอนการทํางานไม่เหมาะสม 
ดงัขัน้ตอนที ่4 และ 5 พนักงานตอ้งทําความสะอาดใต ้Screen ส่งผลให้
ใชเ้วลาในกระบวนการผลติเพิม่ขึน้ [13] ดงัรปูที ่5 

รปูท่ี 5 พนักงานทําความสะอาดใต ้Screen 

และในขัน้ตอนที่ 15 และ 16 เกิดการเคลื่อนไหวเกินความจําเป็น 
พนักงานเดนิไปหยบิแผ่นพมิพห์มกึดว้ยตนเอง ส่งผลใหเ้สยีเวลาในการ
เคลื่อนที ่[14] ดงัรปูที ่6 
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รปูท่ี 6 พนักงานเดนิไปหยบิแผ่นพมิพห์มกึดว้ยตนเอง 

ในกระบวนการทํางานของพนักงานมีการเคลื่อนไหวเกนิ
ความจําเป็น โดยพนักงานต้องเคลื่อนที่หยบิชิ้นงานจากโต๊ะด้านซ้าย 
ดงัรปูที ่7 

รปูท่ี 7 พนักงานเคลื่อนทีห่ยบิชิน้งานจากโต๊ะดา้นซา้ย 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว ิจยัจึงได้นําเอาเทคนิคการปรับปรุง
งานเพื่อการเพิ่มผลผลิต คือ เทคนิค ECRS มาประยุกต์เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้หลักการ Eliminate (E) ตัด
ขัน้ตอนที่ เป็นการทํางานที่ซํ้าซ้อนออกไป ดังนี้  โดยใช้หลักการ 
Combine (C) ลดการสูญเสียเวลาในการทําความสะอาด Screen 

ขัน้ตอนที่ 4 และ 5 ดว้ยการเปลี่ยน Screen ใหม่เขา้ไปแทน แล้วจงึนํา 

Screen ที่ใช้แล้วส่งให้พนักงานผู้ช่วยนําไปทําความสะอาด ในส่วน
ขัน้ตอนที่ 15 และ 16 พนักงานมกีารเคลื่อนที่เกินความจําเป็น จึงใช้
หลกัการ Rearrange (R) ปรบัใหพ้นักงานผูช้่วยเป็นผูนํ้าแผ่นพมิพห์มกึ
มาส่งใหแ้ก่พนักงานพมิพ ์เพื่อลดเวลาในการเคลื่อนทีไ่ปหยบิแผ่นพมิพ์
หมกึ ส่วนหลกัการ Simplify (S) การสรา้งอุปกรณ์เขา้มาช่วยใหท้ํางาน
ได้ง่ายขึน้โดยจดัทําอุปกรณ์เขา้มาช่วยเหลอืพนักงาน เพื่อลดระยะทาง
ในการหยบิแผ่นชิน้งานทีโ่ต๊ะดา้นซา้ยดงัรูปที ่7 มาอยู่ตําแหน่งเดยีวกนั
กบัถาด out put ใหม่ ดงัรปูที ่8, 9และ 10 

รปูท่ี 8 จําลองผงัการวางของถาดวาง Input/output 

รปูท่ี 9 ออกแบบถาดวางดว้ยโปรแกรม Solid Work ทําการสรา้งถาด 

   ตามแบบ 

รปูท่ี 10 ภายหลงัตดิตัง้และใชง้านถาดวาง Input/output 

3.4 ทาํการทดลองและบนัทึกผลการทดลอง 

จากการปรับปรุงกระบวนการทํางานสามารถแสดงผลดัง
แผนภูมกิารไหลของกระบวนการผลิต ดงัรูปที่ 11 (หลงัการปรบัปรุง) 
พบว่า ขัน้ตอนในกระบวนการผลติลดลงจากเดิม 42 ขัน้ตอน เป็น 35 
ขัน้ตอน เวลาการปฏิบตัิงานก่อนการปรบัปรุงอยู่ที่ 882.17 วนิาทีต่อ
ครัง้ หลงัการปรบัปรุง 658.87 วนิาทตี่อครัง้  
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รปูท่ี 11 แผนภูมกิารไหลของกระบวนการผลติ 

(หลงัปรบัปรุง) 
4. ผลการดาํเนินงาน

จากการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิต
แผงวงจรอเิลก็ทรอนิกสช์นิดอ่อนทีแ่ผนกการพมิพห์มกึ โดยประยุกต์ใช้
หลักการ ECRS สามารถลดเวลาในการผลิต ทําให้เวลาในการเดิน
เครื่องจักรและจํานวนชิ้นงานที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น และเวลาในการหยุด
เครื่องจกัร (เวลาหยุดทําความสะอาด Screen) ลดลง ส่งผลให้อตัรา
ความพร้อม (A) อตัราสมรรถนะ (P) และประสทิธิผลโดยรวม (OEE) 

เพิม่ขึน้ ดงัตารางที ่1, 2 และ 3  

ตารางท่ี 1 อตัราความพรอ้ม (A) ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 
รายละเอียด ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ

M/C 1 M/C 2 M/C 1 M/C 2 

เวลาเดนิเครื่อง 902 926 828 891 

เวลารบัภาระ 1,322 1,295 1,109 1,125 

เวลาทัง้หมด 1,440 1,440 1,440 1,440 

เวลาหยุดเครื่อง
ตามแผน 

118 145 331 315 

เวลาหยุดเครื่อง 420 369 281 234 

อตัราความ

พร้อม (A) 
68.23 71.51 74.66 79.2 

ตารางท่ี 2 อตัราสมรรถนะ (P) ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 
รายละเอียด ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ

M/C 1 M/C 2 M/C 1 M/C 2 

จํานวนชิน้งานทีผ่ลติได ้ 1,911 1,919 2,020 2,115 

เวลามาตรฐาน 20 20 20 20 

เวลาเดนิเครื่อง 880 926 828 891 

อตัราสมรรถนะ (P) 72.39 69.08 81.32 79.12 

ตารางท่ี 3 การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิตของ
เครื่องจกัร 1 และ 2 ก่อนและหลงัทําการปรบัปรุง (กระบวนการผลติไม่
มขีองเสยี อตัราของดเีท่ากบั 100%) 

เคร่ือง

จกัร 

การ

ปรบัปรุง 

อตัรา

ความ

พร้อม (A) 

อตัรา

สมรรถนะ 

(P) 

อตัรา

ของดี 

(Q) 

OEE 

(%) 

1 ก่อน 68.23 72.39 100 49.39 

หลงั 74.66 81.32 100 60.72 

2 ก่อน 71.51 69.08 100 49.40 

หลงั 79.20 79.12 100 62.67 

ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบผลประสทิธผิลโดยรวมของกระบวนการ
ผลติของเครื่องจกัร 1 และ 2 ก่อนและหลงัทําการปรบัปรุง  

OEE (%) 
ก่อนทาํการ

ปรบัปรุง(%) 

หลงัทาํการ

ปรบัปรุง(%) 

เพ่ิมข้ึน

(%) 

เครื่องจกัร 1 49.39 60.72 11.33 

เครื่องจกัร 2 49.40 62.67 13.27 

ค่าเฉล่ีย 49.40 61.70 12.30 

รปูท่ี 12 ประสทิธผิลโดยรวม ก่อนและหลงัปรบัปรุง 

จากรูปที่ 12 ค่าประสทิธิผลโดยรวมเฉลี่ยของเครื่องจกัรที่ 1 
และ 2 ก่อนการปรบัปรุง 49.40 เปอร์เซ็นต์ และ หลังการปรบัปรุง 
61.70 เปอรเ์ซน็ต์ เพิม่ขึน้ 12.30 เปอรเ์ซน็ต ์

49.39 49.4

60.72 62.67
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5. สรปุ

งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
กระบวนการผลติแผงวงจรอเิลคทรอนิกส์ชนิดออ่นที่กระบวนการพมิพ์
หมึก (printing process) ผู้ว ิจัยประยุกต์ใช้หลกัการศึกษางาน (Work 

study) โดยใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตในการวเิคราะห์
เวลาดําเนินการก่อนและหลงั ส่วน 7 QC tools ใชเ้พื่อเกบ็ขอ้มลูและหา
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ่น จากนั ้นจึงใช้เทคนิค ECRS ปรับปรุง
กระบวนการผลิต โดยการนําไปทดลองประยุกต์ใช้กบัเครื่องจักร 2 

เครื่อง  พบว่า เวลาการทํางานเฉลีย่ก่อนปรบัปรุงใชเ้วลา 882.17 วนิาที
ต่อครัง้ และหลงัการปรบัปรุงใช้เวลา 658.87 วนิาทตี่อครัง้ เวลาลดลง 
223.30 วนิาทตี่อครัง้ ทําใหค้่าประสทิธภิาพในการผลติเพิม่ขึน้โดยรวม
เฉลี่ยก่อนการปรบัปรุง 49.40 เปอร์เซ็นต์  หลังการปรบัปรุง 61.70 

เปอร์เซ็นต์ เพิม่ขึน้ 12.30 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อค่าประสทิธผิลโดยรวม
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Manufacturing System Design: A Developmental and Concept Imparting Course
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Abstract 
A well-developed manufacturing system can increase production capacity to justify the customer demand. To achieve this 

position, the manufacturing system design process must be studied, and the knowledge must be transferred to the designers. The previous 
knowledge transfer process has mainly focused on the details of the topic and has not adequately focused on their audience. This article 
proposes a course for manufacturing system design based on the audience-centered approach and Rapid Manufacturing System Design 
for Small and Medium Enterprises (SMEs) principles. This paper is tackled the mentioned challenges by imparting the concept of 
manufacturing system design procedure together with the human learning techniques, Oliva’s model, Bloom’s Taxonomy, Systems thinking, 
Gestalt’s and Gagne’s theories. Because it is supported this paper by making the audience understand easily. An imparting procedure is 
outlined into four steps: classification of course levels and objectives, detailed contents at each level, determining the form of concept 
imparting, and designing the imparting procedure. After we got the result from imparting procedure, we verify to measure the effectiveness 
by survey questionnaires and course assignment. Moreover, we interview the people who are part of the research manufacturing system 
design about our proposed process's effectiveness. The developed manufacturing system design course gives high audience satisfaction 
level and able to support various audience. Our findings indicate that human learning techniques can be used in manufacturing system 
design and present good results. 
Keywords:  Manufacturing system design, Concept imparting, Course. 
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1. Introduction
A good manufacturing system must consider all factors

presented in the system, starting with the manufacturing system 
objectives, manufacturing procedures to guide the so-called raw 
materials all the way to the finished products. Therefore, the 
manufacturing process, which is the relationship between input and 
output resources is one of the main subjects of this study. This 
process includes resource information, which comprises machine 
and labor, machine capability, and machine cost. The required 
input data can then be analyzed and used in production planning 
to find an optimal solution in routing [2] .  Having a good 
manufacturing system can improve productivity and effectiveness 
to suit customer needs. 
 Rapid Manufacturing System Design for SMEs [1] is developed 
to support a manufacturing system design framework that can 
adapt to general factories. The framework proposes indicators that 
can be used as a comparison basis so that the designed 
manufacturing system can be compared and improved upon until 
they satisfy customer needs. Step one of designing a 
manufacturing system begins with collecting raw data based on the 
necessary information to design a manufacturing system and apply 
in each component of the manufacturing system. This framework 
divides a manufacturing system design into four parts. First, design 
a machine selection scheme by formulating an optimization model 
to find a suitable list of machines and quantity to minimize cost. 
Second, come up with a materials flow design based on the 
selected machines to allocate, identify number, and duty of 
machine in each workstation by using a heuristic approach to 
calculate a production route. Third, introduce inventory policies by 
using the mathematical method at bottle-necked stations. And 
lastly, identify an evaluation process to confirm and verify the 
manufacturing system by using the ARENA simulation software 
and Microsoft Excel. Every section of the manufacturing system 
design describes its objective, input data, technical support, 
connection, and effects on the effective manufacturing system [1]. 
A better understanding of the manufacturing system design may 
lead to new ideas that can enhance this conceptual framework, 
thereby incorporating this design concept into a procedure can 
improve audience’s learning curve yet still achieve the same results 
in future developments [3] and [4].  
 However, the suggested research could not be presented 
directly to the entrepreneurs without certain adjustments due to 
varying background knowledge related to the field, job positions 
that can affect one’s possession of the specific expertise, as well 

as individual interests. Therefore, the aforementioned information 
is needed to be incorporated and personalized to fit each of the 
entrepreneurs before they are presented with the information. In 
all, an improved understanding of manufacturing design can be 
beneficial to entrepreneurs who can apply this imparting concept 
to improve their system, as well as associated groups in the 
academic fields such as researchers and professors who can also 
apply this concept to their relevant research. 

2. Literature References
The intricacy of manufacturing system design proves difficult

and complicated that an imparting concept cannot be brought to 
the audience immediately because of certain limitations. 
Regardless of one’s learning behavior or purposes, some of which 
may be similar, each individual audience is different. Therefore, it 
is necessary to design a course to impart this manufacturing design 
concept. The implementation of this research in accordance with 
Oliva's model helps in this regard because it prescribes clear steps 
to design a curriculum. Additionally, the starting point of this model 
pays special attention to the audience. Characteristics and 
expectations are gathered from this curriculum so their results can 
best satisfy the audience. Oliva stresses the importance of 
determining the curriculum goals and objectives that best suits the 
audience to be effective. We chose this theory to be a form of 
implementation. Oliva’s model has twelve steps and has 3 phases: 
planning phase, planning and operational phase, and operational 
phase [5]. 
 To account for high uncertainty and varying audience 
expectations, studying human learning behaviors can be best 
achieved by designing a curriculum. The theory about human 
learning behaviors according to this paper consists of four 
components: Gestalt’s Theory, Gagne’s Theory, Bloom’s 
Taxonomy, and System think theory. A brief description of each 
component is as follows: 
 To better understand how human perception works, Gestalt 
psychology is a study of the mind and behavior that leads to the 
law of perceptual organization, including the laws of similarity, 
Prägnanz, proximity, continuity, and closure [6]. 
 Gagne, who pioneers instructional learning technology, 
identifies five major categories of learning: verbal information, 
intellectual skills, cognitive strategies, motor skills, and attitudes. 
He suggests that everyone has a different learning style and 
provides a nine-step process to help differentiate and better tailor 
to each individual: gaining attention, Informing learners of the 
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objective, stimulating recall of prior learning, presenting the 
stimulus, providing learning guidance, eliciting performance, 
providing feedback, assessing performance, and enhancing 
retention and transfer. The nine-step process can help a learner to 
learn more effectively. Moreover, it can be used to support trainers 
and educators in designing better instructions and selecting 
appropriate media so that a learner can attain their objectives 
easily [7]. 
 Bloom’s taxonomy is a classification of different objects and 
skills that include six levels of learning: remember, understand, 
apply, analyze, evaluate, and create that educators set for their 
students. These six levels can be used to structure the learning 
objectives, lessons, and assessments of their course. There are 
key verbs (keywords) that educators can teach by using a verb to 
signify a different activity in each level. For example, a student is 
set to achieve an understanding level, so the keyword consists of 
describing, explaining, summarizing, and discussing [8] and [9]. 
 Systems thinking is one of the major tools from the system's 
perspective, consisting of various subsystems that have 
relationships between subsystems. It is a way of helping people to 
understand a system and apply it to identify complex situations 
quickly. The characteristic of System thinking consists of holistic, 
networks, hierarchy, interaction, boundary, pattern, system 
structure, adaptation, and feedback [10].  
 This study focuses on analyzing and designing an imparting 
procedure (developmental course) by incorporating presentation 
ideas and details of each component to form an imparting concept 
that is appropriate and effective. [11]  suggest that the format not 
only helps the audience to understand the content of manufacturing 
system design concept more precisely, but also helps to reduce 
learning time, maintain objectives, and retain them for longer 
periods.  

3. Methodology
According to the Rapid Manufacturing System Design for a

Small and Medium Enterprises (SMEs) [1] , the framework 
composes of four components: machine selection scheme, 
material flow design, introduce inventory policies, and evaluation 
process depicted in Fig. 1. The first step is to identify machine and 
other manufacturing resources which are necessary for the 
manufacturing system. The deterministic optimization technique is 
used to identify an appropriate type and quantity of resources 
needed in each manufacturing process. Once the resources are 
selected, they are grouped, and the production routing is 

subsequently developed using a heuristic procedure to smooth the 
flow of material. To ensure the capability of manufacturing system, 
inventory policies are then introduced. In this step, bottleneck 
occurred in the system are notified and inventory level is 
determined. Once an initial manufacturing system is obtained, it 
must be evaluated to ensure that it meets all the requirements and 
can be used effectively in varied scenarios. The evaluation process 
is then simulated. ARENA simulation software is used to evaluate 
the performance of the designed manufacturing system. 

Fig. 1. Framework of Manufacturing System Design 

 A developmental course for manufacturing system design is 
derived from a studying theory that is related to human learning 
behavior. The audience, who are the scope of this research, are 
classified into two groups, academic group, and industry group, 
based on their background. The academic audience is a group of 
people whose objective is to understand manufacturing system 
curriculum and apply the imparting concept in research. The 
imparting concept can quickly help them attain an objective easily 
and are able to apply and upgrade higher knowledge to fit their 
styles and needs. The industry audience is a group of people 
whose experience and job descriptions are related to the 
manufacturing system. They prioritize practical application of skills 
and expertise. Our imparting concept proposes a conceptual model 
to design a manufacturing system that blends theory and practice. 
This group should be able also to adjust their strategies promptly 
and efficiently.  
 Audience evaluation is conducted using a survey questionnaire 
to document their satisfaction and ability to respond to 
expectations. This process completes our objective of developing 
a course that focuses on the audience. The audience opinions and 
recommendations are noted herein for future developments and 
studies.  
 To design a developmental course, this paper arranges four 
steps of concept imparting which were developed in accordance 
with Oliva’s model. The step includes classification of audience 
levels and objectives, classification of detailed contents at each 
level, determining concept imparting form, and designing the 
imparting procedure as shown in Fig. 2. 
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Fig. 2. Development steps of  
manufacturing system design course 

 Curricula designers prevalently use Oliva's model to present a 
clear relationship between an arrangement and curriculum goals 
that are derived from audience needs. The detail in each procedure 
is shown below. 
3.1 Classification of Levels and Objectives 
 This step is to classify the levels and objectives of the imparting 
concept based on Bloom’s taxonomy, which analyzes the 
audience’s characteristics and knowledge of the manufacturing 
system designing theory. The details of each level and objective 
are more suitable to the corresponding audience. Referring to 
content of manufacturing system design, the content in each step 
is analyzed and separated to match audience levels. The objective 
is ensured that the content delivered to each group matches their 
expectations. Therefore, the classified levels will have different 
goals and contents based on the group of audience. In this 
research, two groups of audience are studied: academic audience 
and industry audience. For the academic audience, the contents 
are developed according to their curriculum and related research 
topics. For the industry audience, the contents are derived from 
their expectations of this course based on their survey answers. 
Audience from whom we took the survey are industrial engineering 
students pursuing a master's degree in an executive program at 
one of the leading universities in Thailand. We conduct a survey 
of students in this classroom because they comprise both students 
and working professionals who have a background knowledge in 
manufacturing system, so their responses represent the viewpoint 
of both academic and industry audience. The levels and objective 
course consist of three levels of learning: understand, apply, and 
analyze according to Bloom’s taxonomy. We determined starting 
with understanding level because the audience that we chose in 
our scope has basic manufacturing system knowledge. Therefore, 
the remembering level was a fundamental requirement level of the 
audience. While the highest learning level is analyzing level 
because our objective course is desired, the audience not only 
understands the content but also can design the manufacturing 
system by analyzing the situation. 

3.2 Classification of Detail Contents at Each Level 
 This step is to classify the detail of contents in each level 
according to the system thinking concept, which consists of 
components according to internal relationship and an array of 
relationships. The contents of manufacturing system design have 
many complicated details making it hard for the audience to follow 
during the imparting process. Following this step, the derived 
imparting concept from the previous step is maximized in terms of 
transferring efficiency and deliver more accurately to the right 
groups of audience. The contents obtained from this step are 
lecture and workshop materials. The lecture materials are designed 
to cover the overall manufacturing system design concept, steps, 
and details. The workshop materials are incorporated so that the 
audience can apply the concept into the design and develop the 
components of manufacturing system that will help audience 
understand easily and quickly. The result of this step consists of 
lecture knowledge and practical knowledge. 
3.3 Determining the Form of Concept Imparting 
 This step is to consider the detail content in the previous step 
even more by determining its subheading and detail of subheading, 
according to Bloom’s taxonomy. This step is explained more in 
detail for designing an accurate imparting procedure that is suitable 
for the audience. Bloom’s taxonomy not only classifies the human 
cognition, which is critical to the learning process, but also 
describes the knowledge-transfer procedure that the audience 
perceives the knowledge differently through “key verbs.” Four parts 
of the manufacturing system design, according to Fig. 1, were 
analyzed in detail. All of them shared the same subheading 
patterns starting with objective, input data, method, and result, 
respectively. However, the detailed contents were still differentiable 
in each part. For example, the total number of input data in each 
part was increased after finishing each individual design part 
because the result from previous part will be used as the input of 
the next part. So, we can use these subheading patterns to 
determine the form of concept imparting because it helps the 
audience to remember more easily. Detailed materials are 
designed to ensure that audience can acquire both propositional 
knowledge and procedural knowledge in lecture and workshop. 
The subheading of the lecture knowledge shown overall step of 
manufacturing system design so that the audience could 
understand the objective. While the subheading of practical 
knowledge shown the method that could yield the designed result 
and able to show the logical reason behind each derived method. 
After that, the ways for explaining the subheading in each learning 
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level of the audience can be determined by using key verbs. For 
example, understanding level in practical knowledge of introducing 
inventory policies can be derived using key verbs “explain” so that 
the audience can understand how to find the suitable result, which 
is generally be the mathematical model. Such as in the bottleneck 
station, the suitable inventory volume: minimum inventory, 
maximum inventory, and initial inventory can be calculated using 
the mathematical model. 
3.4 Designing the Imparting Procedure 
 This step is to design the procedure of concept imparting to 
support the audience so that they feel joyful and energized while 
learning. The mentioned procedure is designed in accordance with 
the human learning behavior, as proposed by Gestalt and Gagne. 
It is a technical teaching that can help the audience to remember 
a conceptual framework quicker and longer. For example, the 
sorting algorithm was divided into four parts: introduction a course 
syllabus, lecture knowledge transfer, practical knowledge transfer, 
and training audience practice as shown in Table 1. 

Table 1. Detail of presentation step 

Presentation step Imparting procedure 

Introduction a 
course syllabus 

- Identify the course topic 

Lecture knowledge 
transfer 

- Using case study to identify and 
describe the knowledge 
- Continue explaining with the same 
example in every procedure 
- Using pictures to explain the detail 
instead of wording 

Practical 
knowledge transfer 

- Using practical and informative 
question to explain the detail  
- Using computer graphics and 
multimedia to show procedure of 
manufacturing system design  

Training audience 
practice 

- Assign a task for designing a 
manufacturing system  

 According to Table 1, it was described the four parts of the 
imparting procedure. Each part of the presentation step was 
designed according to Gagne’s nine-step process of learning [7] 
so that if we use the continuity presentation step, the audience will 
understand the contents more easily and have longer long-term 
memory. Moreover, the theory can help the audience to stay in 
focus of the course and shorten the learning time. So, we can 

utilize the above theory with our work by adding two steps to our 
designed course: introduction a course syllabus and training 
audience practice. For introduction, a course syllabus is the starting 
point to make the audience gain the attention that shows all the 
content in our course. So, the audience can determine by 
themselves to focus on the topic that they expected before the next 
presentation step will be presented in lecture knowledge transfer. 
While training audience practice can ensure that the audience 
attains practical ability for designing the manufacturing system after 
the audience understand in lecture knowledge transfer and 
practical knowledge transfer, respectively. The next step of 
designing the imparting procedure is designing the course 
materials based on the presentation step, as shown in Fig. 3. 

Fig. 3. A partial copy of the course materials 

 According to Fig. 3, it is a partial copy of course materials in 
introduction a course syllabus step. It was designed to present the 
manufacturing system design knowledge by attractive starting the 
audience with setting questions. We set the question on the left-
hand side in Fig. 3 according to the design factor, which relates to 
our course knowledge. The right-hand side in Fig. 3, it was shown 
the manufacturing system designed by our course knowledge 
consists of four parts: machine selection found the suitable 
machine, material flow design allocated the optimal production line 
both the dedicate line and flexible line, introduce inventory 
calculated the suitable inventory volume as shown in triangle 
signal, and evaluation process confirmed the manufacturing 
system design. The course materials not only draw audience’s 
attention to the content, but also support the audience to attain 
their objectives with specific contents. The incorporation of this step 
helps achieve this study's goal: to develop a document with the 
teaching method of concept imparting that benefits both the 
educators by guiding a course and the learners who are interested 
in studying the manufacturing system design by themselves. 
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4. Result and Discussion
 In this paper, a total of 132  industrial engineering students, 
engineers and professionals are surveyed. The audience of this 
study can be categorized by the expectation and the professions. 
They are categorized into two groups. The first group is an 
academic audience. We classify engineering students, researchers 
(educators) as members of this group. The second group is an 
industry audience. The people working in industries such as 
engineers or who works in related field of manufacturing are 
categorized in the group. Audience characteristics, Course 
evaluation, and Design and user acceptance evaluation are 
discussed as follows. 
4.1 Audience Characteristics 
 The audience in this research are classified into two 
categories, which are academic audience and industry audience. 
The academic audience focuses on the manufacturing system 
design concept and theoretical concept, while the industry 
audience is interested in manufacturing system designing steps 
and implementation of the manufacturing system design 
procedures. 
 Academic audience. The academic audience is referred by 
using education levels in both characteristic and the group’s 
objective [12]. It consists of three groups as follows. 

• Undergraduate industrial engineering students who are
attending a bachelor’s degree program at one of the
most prestigious universities in Thailand. This group of
participations are the second-year students with some
basic knowledge in the manufacturing system but have
no experience nor background in the industrial or
manufacturing system. This group's objective is to
present the overall point, conceptual, and get acquainted
with manufacturing system design concepts.

• Graduate industrial engineering students in executive
program at a well-known university in Thailand. This
university provides a well-recognized leading
manufacturing course. The students who attend this
program have experience in manufacturing systems in
various capacities such as factory ownership, factory
management, process engineering, and production
engineering. The objective of this group is the same as
the previous group.

• Graduate students, researchers and educators who are
teaching and researching in the field of industrial
engineering. We select a sample group of audience who

attended a national conference, Industrial Engineering 
(IE) network 2018.   85.7 percent of this group is 
educators and professors and 14.3 percent is 
researchers, graduate students and engineers who have 
a background knowledge in manufacturing system. For 
this group, the program's goals are to impart the 
manufacturing design concept as practical as possible 
so that the audience can apply them in their work and 
research. 

 Industry audience. The industry audience comprises of 
graduate industrial engineering students in executive program at 
the well-known university in Thailand. All of them are part-time 
students and full-time working professionals. They have both 
experience and knowledge in industrial and manufacturing.   
4.2 Course Evaluation 
 Course evaluation is performed in two different methods, which 
are conducting a survey with questionnaires and evaluating an 
assignment at a workshop [13]. We give a survey questionnaire to 
the audience to rate their satisfaction levels and ability to deliver a 
concept to fulfill an objective of a manufacturing system design 
course. We also assign the task of designing a manufacturing 
system to the course attendees. The evaluation process, according 
to the operational phase of Oliva’s model. It rechecks feedback the 
satisfaction level of the audience. The evaluation process consists 
of two parts: survey questionnaire and design the manufacturing 
system assignment. For survey questionnaire, it requested for 
cooperative audience to evaluation our course. The feedback was 
quickly detected quantitative data: highest score, average score, 
or lowest score. While design the manufacturing system 
assignment, it assigned the audience to design the manufacturing 
system in their ways. It guaranteed the audience can attain 
learning skills in this course and able to design the manufacturing 
system by applying their ways. 
 Survey questionnaire. After delivering the manufacturing 
system design course, a survey questionnaire was given to 
audience in both groups to get their feedback and rating them in 
terms of satisfaction level and imparting concept evaluation. The 
feedback can be used to assess the audience’s satisfaction level 
with respect to their expectations. If the satisfaction level meets our 
goal, we will keep performing the same procedure. On the other 
hand, if the result does not meet our desired goal, the course will 
be improved by focusing on the weakest point. Their satisfaction 
level and recommendations are discussed to evaluate the course 
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effectiveness and concept imparting procedure. Course topics are 
measured in terms of satisfaction levels.  
 We set the topic of survey questionnaire related to assess the 
audience’s satisfaction level. The survey questionnaire consists of 
five topics: concept and content interest, ability to satisfy the 
audience expectations, suitability, and sufficiency of contents, 
understanding level, and degree of practical level. The first topic is 
determined to assess the audience’s feeling interested and excited 
in concept and content course. The second topic can be used to 
assess the audience’s satisfaction level that they can further 
develop our manufacturing system design knowledge to their ways, 
for example: plan or resolve problem solutions in their factory, build 
on knowledge to study more detailed in their project. The third topic 
can be used to assess suitability and sufficiency of contents that 
we designed a developmental course for each audience. Audience 
who was defined to get suitable content depend on their 
background knowledge and experience related to manufacturing 
system field. The fourth topic can be used to assess learning skills 
when our course is presented to the audience. We desired the 
audience will attain our objective correctly, longer remember, and 
referred to their further applications. And the last topic can be used 
to assess the practical level that shows the audience’s opinion 
about our course knowledge not only interesting content but also 
can further use in practical situations. The satisfaction is rank on 
the scale of one (1) to five (5), with one (1) being the lowest, and 
five (5) being the highest. We set an average level standard in 
every topic. Our goal is to get the average satisfaction score higher 
than 4, which means that the designed course is successful and 
meets audience expectations. 
 According to the groups, we assessed by this method are 
graduate industrial engineering students in the executive program 
and undergraduate industrial engineering students. The 
questionnaires are distributed to all groups of audience and the 
responses are collected and analyzed by topic. The results of this 
assessment are as shown in Table 2. 

Table 2. Satisfaction level 

Topic 
Average 

satisfaction level 
Concept and content interests 4.31 
Ability to satisfy the audience 
expectations 

4.27 

Suitability and sufficiency of contents 4.03 
Understanding level 4.07 
Degree of practical level 4.00 

 According to Table 2, it can be observed that the average 
satisfaction level of any topic in the survey questionnaire is greater 
than or equal to 4, so that overall, our developmental course was 
successful because it met the desired goal. However, the topic of 
suitability and sufficiency of contents and degree of practical level 
of the imparting concept are rated around 4, so one can argue that, 
though satisfactory, the audience is less confident that the 
imparting concept's contents will improve their productivity in 
practice. Therefore, we would like to improve upon the delivery of 
a manufacturing system design course so that it will be more 
suitable to the audience. 
 Moreover, the contents of manufacturing system design course 
could be improved by increasing the sample size and variety of the 
survey group. At this juncture, only experienced students are 
examined. In the impending step, however, the group of both 
inexperienced students and a group of full-time workers will be 
surveyed. This will ensure that the derived contents will be more 
diverse and more suitable to a wider audience range. 
 Design the manufacturing system assignment. Beside the 
satisfaction level, we need to measure the understanding level of 
the audience. Since this measurement is hardly measured from the 
questionnaire, the assignment is designed to evaluate the 
understanding level. Once the audience completes the 
manufacturing system design course, they need to be assessed. 
Therefore, at the end of manufacturing system design course, a 
task is assigned to the course participants. This assignment is to 
implement the imparting concept and design manufacturing system 
for specific product. The goal of this assignment is to evaluate the 
audience’s level of understanding of the concept and 
manufacturing system design procedures.  
 We implement this evaluation method with attendees who have 
limited background in order to ensure that they understand the 
concept and be able to apply this concept in manufacturing system 
design.  We assume that if the attendees with limited background 
knowledge or no prior experience in manufacturing system design 
can do the assignment, other groups should also be able to do it, 
as well. We select undergraduate industrial engineering students 
as a representative of the target audience for this evaluation 
method. The results indicate that this group can achieve our 
objective in this research. They can design four steps of 
manufacturing design [1]: machines selection, materials flow 
design, inventory policy, and evaluation process effectively. 
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4.3 Design and User Acceptance Evaluation 
 This evaluation shows the validity and suitability of the 
developmental course and provided us with the researcher's 
opinion and attitude of the developmental course. 
 Evaluation of validity and suitability in a developmental course 
are studied by interviewing people who are the part of the research 
manufacturing system design. This evaluation was proposed to 
assess the developmental course’s effectiveness. Evaluation’s 
objective was the opinion and attitude of the people. Evaluation’s 
procedure started with imparting a developmental course detail and 
asking the question: design process, course materials, and 
determining course in each audience [13]. 
 The interviewee agreed with the developmental course. 
Moreover, they provided the guidelines to improve the 
developmental course: varying the group of audience who gained 
the knowledge transfer process so that the feedback’s opinion will 
be more diverse and able to cover more audience in the future.  

5. Summary
The previous research didn’t implement the human learning

behavior together with Oliva's model to design a developmental 
course about manufacturing system design. This research 
proposes developmental course about manufacturing system 
design and the result helped audience understand the contents 
easily. Because We focused on audience expectations in the 
method and account for audience in both academic and industry. 
The evaluations to measure satisfaction and understanding levels 
were extracted from the survey questionnaire and course 
assignment, both of which yield satisfactory results in the ability to 
tailor to varying audience expectations, as well as getting valuable 
feedbacks for future studies and improvements.   
 Moreover, we assessed our course by interviewing the people 
who are part of the manufacturing system design research.  The 
result made us knew the way to improve our course to better than 
before. Additionally, it helped people who were interested in 
applying our course to the variance audience. 
 Furthermore, the research should include audience with 
diverse backgrounds such as executive officer who directly 
responsible for manufacturing system. They may not have 
knowledge or graduated in industrial engineering. So, it can help 
engineering team worked with managing team easily. Additionally, 
factors which are related to the manufacturing design process such 

as material handling, facility design, and logistics can be added to 
the future study of the manufacturing system design. 
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บทคดัย่อ 
ในสภาวะปัจจุบนั ผูป้ระกอบการทีส่ามารถท าสนิคา้ดมีคีุณภาพไดต้ามทีลู่กคา้ตอ้งการจะไดเ้ปรยีบผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ การส่งมอบ

(Delivery) ตรงตามก าหนดเวลาก็เป็นสาเหตุที่ท าให้แต่ละองค์กรจะต้องท าการวางแผนเพื่อท าการปรบัปรุงประสทิธิภาพในสายการผลิตให้มี
ประสทิธภิาพมากที่สุด โดยงานศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการจดัสมดุลลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์เคมกี าจดัแมลงชนิด
สเปรย ์ประเภทเดีย่วและประเภทแพ็ค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ด้วยการก าหนดอตัราความต้องการของลูกคา้ (Takt Time) โดย
ศกึษารอบเวลาในการผลติปัจจุบนั (Cycle Time) น าแนวคดิการก าจดัความสญูเปล่า 8 ประการ การวเิคราะหง์านดว้ยเทคนิค ECRS และวเิคราะห์
สาเหตุดว้ยแผนภูมกิา้งปลา เพือ่น าไปปรบัปรุงเพือ่เปรยีบเทยีบผลลพัธข์องการศกึษาในครัง้นี้  

จากผลการศกึษา กระบวนการผลติมอีตัราความตอ้งการของลกูคา้เท่ากบั 12 วนิาทตี่อกล่อง ทัง้ 4 ผลติภณัฑ ์เมือ่วเิคราะหก์ระบวนการ
สามารถปรบัปรุงใหเ้กดิสมดุลสายการผลติตามความตอ้งการของลกูคา้ไดด้งันี้ 1) ผลติภณัฑก์ าจดัปลวก มดและแมลงสาบในบา้นเรอืน ประเภทแพค็ 
พบ 2 ขัน้ตอน ต าแหน่งตดิก้าน มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 14.49 วนิาท ีหลงัปรบัปรุงเหลอื 11.54 วนิาท ีลดลง 2.95 วนิาท ีและต าแหน่งใส่ฟิล์ม 
(เดี่ยว) มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 13.91 วนิาท ีหลงัปรบัปรุงเหลอื 12.00 วนิาท ีลดลง 1.91 วนิาท ีผลผลติเพิม่ขึน้ 16.41% 2) ผลติภณัฑ์ก าจดั
ปลวก มดและแมลงสาบในบ้านเรอืน ประเภทเดี่ยว พบ 3 ขัน้ตอน ต าแหน่งตดิก้าน มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 14.51 วนิาท ีหลงัปรบัปรุงเหลอื 
11.54 วนิาท ีลดลง 2.97 วนิาท ีต าแหน่งใสฟิ่ลม์ (เดีย่ว) มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 13.94 วนิาท ีหลงัปรบัปรุงเหลอื 12.00 วนิาท ีลดลง 1.94 วนิาท ี
และต าแหน่งบรรจุมอีตัราในการผลติปัจจุบนั 12.70 วนิาท ีหลงัปรบัปรุงเหลอื 10.06 วนิาท ีลดลง 2.64 วนิาท ีผลผลติเพิม่ขึน้ 20.91% 3) ผลติภณัฑ์
ก าจดัยุงและแมลงในบา้นเรอืนประเภทแพค็ พบ 2 ขัน้ตอน ต าแหน่งหมุนฝามอีตัราในการผลติปัจจุบนั 12.17 วนิาท ีหลงัปรบัปรุงเหลอื 11.56 วนิาท ี
ลดลง 0.61 วนิาท ีและต าแหน่งฟิล์ม (แพค็) มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 12.13 วนิาท ีหลงัปรบัปรุงเหลอื 12.00 วนิาท ีลดลง 0.13 วนิาท ีผลผลติ
เพิม่ขึน้ 1.44% 4) ผลติภณัฑก์ าจดัยุงและแมลงในบา้นเรอืน ประเภทเดีย่ว พบ 1 ขัน้ตอน ต าแหน่งหมุนฝา มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 12.17 วนิาท ี
หลงัปรบัปรุงเหลอื 11.56 วนิาท ีลดลง 0.61 วนิาท ีผลผลติเพิม่ขึน้ 1.14% 

ค าส าคญั:  สมดุลสายการผลติ, ความสญูเปล่า, ผลติภณัฑเ์คมกี าจดัแมลงชนิดสเปรย ์
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Abstract 
In the current state Entrepreneurs who are able to produce good quality products according to customer requirements will 

have an advantage over other operator delivery on time. It is the reason why each organization has to plan to improve efficiency in the 
production line to be as efficient as possible. The objective of this study is to balance reduce wastes in the production of chemical 
insecticide product spray single type and pack type. In response to customer demand by determining the customer demand rate (Takt 
Time) by studying the current production cycle (Cycle Time), applying the 8 wastes elimination concept, analyzing the work by ECRS and 
analyzing the cause as well fishbone chart to be adjusted to compare the results of this study. 

From the study results the production process has a customer demand rate of 12 seconds per box for all four products. When 
analyzing the process, it can be adjusted to balance the production line according to customer requirements as follows: 1) Eliminate 
termites, ants and cockroaches in household product pack type in a pack type house found in 2 steps. The spray rod mounting position 
had a current production rate of 14.49 seconds, after improvement to 11.54 seconds, decreased 2.95 seconds, and the film (single) 
position had a current production rate of 13.91 seconds, after improvement to 12.00 seconds, decreased 1.91 seconds, productivity 
increased 16.41%. 2) Eliminate termites, ants and cockroaches in household product single type, found in 3 steps. The spray rod mounting 
position had a current production rate of 14.51 seconds, after improvement to 11.54 seconds, decreased 2.97 seconds, the film (single) 
position had a current production rate of 13.94 seconds, after improvement to 12.00 seconds, decreased 1.94 seconds, and the packing 
position had a current production rate of 12.70 seconds after improvement to 10.06 seconds, decreased 2.64 seconds, productivity 
increased 20.91%. 3) Eliminate insects and mosquitoes in household product pack type found in 2 steps, the lid rotation position has a 
current production rate of 12.17 seconds, after improvement to 11.56 seconds, decreased 0.61 seconds, and the film (pack) position has 
a current production rate of 12.13 seconds after improvement to 12.00 seconds, decreased 0.13 seconds, productivity increased 1.44%. 
4) Eliminate insects and mosquitoes in household product single type, found in 1 step, lid rotation position. It has a current production rate
of 12.17 seconds, after improvement to 11.56 seconds, decreased 0.61 seconds, productivity increased 1.14%. 

Keywords: Production Balancing Line, Waste, Chemical insecticide product spray 
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1. บทน า
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ปี 2563 มีแนวโน้มจะชะลอตัวลง

เลก็น้อยอยู่ระหว่างรอ้ยละ -0.5 ถงึ -1.5 โดยไดร้บัแรงกดดนัจากภาวะ
เศรษฐกจิไทยในปี 2563 ที่มแีนวโน้มชะลอตวัลง ท าใหอุ้ตสาหกรรมมี
ทศิทางชะลอตวัลง ส่งผลใหค้วามต้องการใชเ้คมภีณัฑช์ะลอตวัลงตาม
ไปดว้ย อกีทัง้ยงัมปัีจจยัดา้นค่าเงนิบาทมแีนวโน้มแขง็ค่าซึ่งอาจท าให้
ประเทศคูค่า้ชะลอค าสัง่ซือ้เคมภีณัฑจ์ากไทยอกีดว้ย [1] 

กลุ่มผลติภณัฑเ์คมกี าจดัแมลงจดัอยู่ในตลาดทีม่กีารแข่งขนั
สูงมาก หากการแข่งขนัทวคีวามรุนแรงขึน้ อาจส่งผลกระทบดา้นราคา 
ท าให้บริษัทมีรายได้หรือก าไรลดลงซึ่งอาจส่งผลด้านต้นทุน ท าให้
บรษิทัมรีายได้หรอืก าไรลดลง ซึ่งกลุ่มผลติภณัฑ์เคมกี าจดัแมลง เป็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทกรณีศึกษา โดยมีสัดส่วนยอดขาย
ประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายรวม การที่บรษิัทพึ่งพารายได้หลกั
จากกลุ่มผลติภณัฑ์เคมกี าจดัแมลง อาจท าใหเ้กดิผลกระทบในทางลบ
ต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในด้านการผลิตได้ ซึ่งปัญหาที่เกิด
ขณะนี้เกิดจากก าลงัการผลิตที่ได้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้องค์กรจะต้องท าการวางแผนเพื่อท าการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพในสายการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด  
 จากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูของสายการผลติผลติภณัฑก์ าจดั
ปลวก มดและแมลงสาบในบ้านเรือน ประเภทเดี่ยวและแพ็คและ
สายการผลติผลติภณัฑ์ก าจดัยุงและแมลงในบ้านเรอืน ประเภทเดี่ยว
และแพ็ค พบว่า ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทนัตามความต้องการของ
ลูกคา้ ซึ่งเกดิจากปัญหาสายการผลติเกดิความไม่สมดุล มขี ัน้ตอนบาง
ขัน้ตอนทีม่อีตัราในการผลติสนิคา้จรงิสูงกว่าอตัราความต้องการสนิคา้
ของลกูคา้ 

1.1 วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ลดความสญูเปล่าดา้นเวลาของกระบวนการผลติของผลติภณัฑ์
เคมกี าจดัแมลง ชนิดสเปรย ์ทัง้ประเภทเดีย่วและแพค็ 

1.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาผลิตภัณฑ์เคมีจ ากัดแมลงชนิดสเปรย์ จ านวน 4 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก มดและแมลงสาบใน
บา้นเรอืน ประเภทเดีย่ว 2) ผลติภณัฑก์ าจดัปลวก มดและแมลงสาบใน
บ้านเรอืน ประเภทแพค็ 3) ผลติภณัฑ์ก าจดัยุงและแมลงในบ้านเรอืน 
ประเภทเดี่ยว 4) ผลิตภณัฑ์ก าจดัยุงและแมลงในบ้านเรอืน ประเภท
แพค็ ในสายการผลติอาคารผลติ 2 ช่วงระยะเวลาในการศกึษา เดอืน
เมษายน - ตุลาคม 2563 

1.3 ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 สามารถลดเวลาของกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์เคมีจ ากัด
แมลงชนิดสเปรย์ ทัง้ประเภทเดี่ยวและแพค็ เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
2.1 การจดัสมดลุสายการผลิต (Line Balancing) 
 การจัดสมดุลสายงานการผลิต (Line Balancing) หมายถึง การ
พยายามทีจ่ะจดัใหส้ถานีงานต่าง ๆ มอีตัราการท างานหรอืเวลาที่ใช้ใน
การผลติแต่ละชิ้นนัน้เท่า ๆ กนั หากว่าเวลาที่ใช้ในการผลติไม่เท่ากนั
แล้วนัน้ อัตราการผลิตสินค้าจะถูกก าหนดโดยเวลาการท างานของ
สถานี งานที่มีการใช้ เ วลามากที่สุ ดก็คือ  ลักษณะงานคอขวด 
(Bottleneck) สามารถค านวณไดด้งัสมการที ่1 [2] 

          Takt Time =  

2.2 การลดความสญูเปล่า (8 Waste) 
 ความสูญเปล่า (Waste) เป็นบ่อเกิดแห่งความด้อยประสทิธภิาพ
หรอืสิง่ที่เสยีไปกบัขัน้ตอนการท างานโดยไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ใด ๆ 
ในการท างานซึ่งสามารถเกดิขึน้ได้ในชวีติประจ าวนัทัว่ไปหรอืระหว่าง
การท างานหรือกระบวนการผลิต ผลกระทบจากความสูญเสียท าให้
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการลดลง ซึ่งประกอบดว้ย 8 
ประการ ดงันี้ [3] 

• ของเสยีมากเกนิไป (Waste of Defect)
• การผลติทีม่ากเกนิไป (Waste of Overproduction)
• กระบวนการมากเกนิไป (Waste of Processing)
• การเคลื่อนไหวมากเกนิไป (Waste of Motion)
• การรอคอย (Waste of Waiting)
• การเคลื่อนยา้ย (Waste of Transportation)
• คลงัสนิคา้มากเกนิไป (Waste of Inventory)
• ใชบุ้คลากรทีม่คีวามรู/้ความสามารถไม่ได้เตม็ประสทิธภิาพ

(Employees unutilized skills)

2.3 หลกัการ ECRS 
 2.3.1 การก าจดั (Eliminate) คือ การก าจดัความสูญเปล่าในการ
ผลติออกไป 
 2.3.2 การรวมกนั (Combine) คอื การรวมขัน้ตอนการท างานเขา้
ดว้ยกนั 

2.3.3 การจดัใหม่ (Rearrange) คอื การจดัขัน้ตอนการผลติใหม ่
 2.3.4 การท าใหง้่าย (Simplify) คอื การปรบัปรุงการท างานใหง้่าย
และสะดวกขึน้ [4]  

2.4 แผนผงัสาเหตแุละผล (Cause and Effect Diagram) 
 แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัที่แสดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดท้ีอ่าจก่อใหเ้กดิปัญหา
นัน้ (Possible Cause) แสดงดงัรปูที ่1 [5] 

เวลาในการท างานปกตสิุทธ ิ
จ านวนชิน้งานทีต่อ้งการ 

(1) 
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รปูที ่1 ส่วนประกอบผงักา้งปลา 

2.5 แผนภมิูการไหล (Flow Process Chart) 
 แผนภาพกระบวนการที่ใช้ส าหรบัวิเคราะห์ขัน้ตอนการไหลของ
วตัถุดบิ ชิน้ส่วน พนักงาน และอุปกรณ์ทีเ่คลื่อนไปในกระบวนพรอ้มกบั
กจิกรรมต่าง ๆ โดยใชส้ญัลกัษณ์มาตรฐาน 5 สญัลกัษณ์ [6] 

ตารางที ่1 สญัลกัษณ์มาตรฐาน 
สญัลกัษณ์ ความหมาย 

การปฏบิตังิาน 
การตรวจสอบ 
การขนส่ง 
การรอคอย 
การจดัเกบ็ 

3. วิธีการด าเนินงานศึกษา
การศกึษาครัง้นี้มวีธิกีารด าเนินงานดงัแสดงในรปูที ่2

รปูที ่2 ขัน้ตอนการด าเนินงานศกึษา 

4. ผลการด าเนินงานศึกษา
4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 จากขอ้มูลการผลติทัง้หมดของปี 2562 น ามาท าการเลอืกงานได้
ทัง้หมด 4 ผลติภณัฑ ์ทีม่ปีรมิาณการผลติสงูสุด ตามหลกัเกณฑ ์80:20 
แสดงดงัรปูที ่3 

รปูที ่3 กราฟปรมิาณการผลติ 

 4.1.1 ผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก มดและแมลงสาบในบ้านเรือน 
ประเภทเดีย่ว ปรมิาณการผลติ 73,580 กล่องต่อปี 
 4.1.2 ผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก มดและแมลงสาบในบ้านเรือน 
ประเภทแพค็ ปรมิาณการผลติ 65,221 กล่องต่อปี 
 4.1.3 ผลิตภัณฑ์ก าจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน ประเภทเดี่ยว 
ปรมิาณการผลติ 51,851 กล่องต่อปี  
 4.1.4 ผลิตภัณฑ์ก าจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน ประเภทแพ็ค 
ปรมิาณการผลติ 48,435 กล่องต่อปี  
 ผู้ศึกษาด าเนินการ ศึกษาขัน้ตอนกระบวนการในการผลิต
ผลติภณัฑด์งักล่าว พรอ้มทัง้จดัท าเวลามาตรฐาน แสดงดงันี้  

รปูที ่4 แผนภูมกิารไหลผลติภณัฑก์ าจดัปลวก มดและแมลงสาบใน
บา้นเรอืน ประเภทเดีย่ว 
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18,000 กล่อง/เดอืน 

รปูที ่5 แผนภูมกิารไหลผลติภณัฑก์ าจดัปลวก มดและแมลงสาบใน
บา้นเรอืน ประเภทแพค็ 

รปูที ่6 แผนภูมกิารไหลผลติภณัฑก์ าจดัยุงและแมลงในบา้นเรอืน 
ประเภทเดีย่ว 

รปูที ่7 แผนภูมกิารไหลผลติภณัฑก์ าจดัยุงและแมลงในบา้นเรอืน 
ประเภทแพค็ 

4.2 วิเคราะหข์้อมูล 
 จากการท าการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า แต่ละกระบวนการผลติของ
ผลิตภณัฑ์ทัง้ 4 ผลิตภณัฑ์ มอีตัราในการผลิตจรงิมากว่าอตัราความ
ตอ้งการของลกูคา้ 12 วนิาทตี่อกล่อง ดงันี้ 

• ผลติภณัฑก์ าจดัปลวก มดและแมลงสาบในบา้นเรอืน

     = 12 วนิาท/ีกล่อง 

• ผลติภณัฑก์ าจดัยุงและแมลงในบา้นเรอืน

  = 12 วนิาท/ีกล่อง 

 ผูศ้กึษาด าเนินการวเิคราะหอ์ตัราการผลติ จ าแนกแต่ละผลติภณัฑ์
ตามกระบวนการผลติ พบวา่ 
 4.2.1 ผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก มดและแมลงสาบในบ้านเรือน 
ประเภทเดีย่ว พบว่า กระบวนการทีม่อีตัราในการผลติจรงิสูงกว่าอตัรา
การผลติเป้าหมาย จ านวน 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่5 ต าแหน่งตดิกา้น 
มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 14.51 วนิาท ีขัน้ตอนที่ 6 ต าแหน่งใส่ฟิล์ม 
(เดี่ยว) มีอัตราในการผลิตปัจจุบัน 13.94 วินาที และขัน้ตอนที่ 8 
ต าแหน่งบรรจุมอีตัราในการผลติปัจจุบนั 12.70 วนิาท ีแสดงดงัรปูที ่8 

รปูที ่8 อตัราการผลติจรงิ เทยีบกบัอตัราการผลติเป้าหมาย 
(ก่อนปรบัปรุง) 

 4.2.2 ผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก มดและแมลงสาบในบ้านเรือน 
ประเภทแพค็ พบว่า กระบวนการทีม่อีตัราในการผลติจรงิสูงกว่าอตัรา
การผลติเป้าหมาย จ านวน 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่5 ตดิก้าน มอีตัรา
ในการผลติปัจจุบนั 14.49 วนิาท ีขัน้ตอนที ่6 ใสฟิ่ลม์ (เดีย่ว) มอีตัราใน
การผลติปัจจุบนั 13.91 วนิาท ีและขัน้ตอนที ่9 ใส่ฟิล์ม (แพค็) มอีตัรา
ในการผลติปัจจุบนั 12.45 วนิาทซีึ่งในขัน้ตอนที ่9 ไม่ไดน้ ามาปรบัปรุง
เนื่องจากเกดิปัญหาจากปัจจยัด้านพื้นที่ในการท างานจงึสามารถปรบั
ปรบักระบวนการในขณะด าเนินงาน แสดงดงัรปูที ่9 

รปูที ่9 อตัราการผลติจรงิ เทยีบกบัอตัราการผลติเป้าหมาย 
(ก่อนปรบัปรุง) 

13.5 วนั x 8 ชม. x 3600 วนิาท ี
32,205 กล่อง/เดอืน 

7.5 วนั x 8 ชม. x 3600 วนิาที
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4.2.3 ผลติภณัฑก์ าจดัยุงและแมลงในบา้นเรอืน ประเภทเดีย่ว
พบว่า กระบวนการที่มีอัตราในการผลิตจริงสูงกว่าอัตราการผลิต
เป้าหมาย จ านวน 1 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่5 ต าแหน่งหมุนฝา มอีตัรา
ในการผลติปัจจุบนั 12.14 วนิาท ีแสดงดงัรปูที ่10 

รปูที ่10 อตัราการผลติจรงิ เทยีบกบัอตัราการผลติเป้าหมาย 
(ก่อนปรบัปรุง) 

 4.2.4 ผลิตภัณฑ์ก าจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน ประเภทแพ็ค 
พบว่า กระบวนการที่มีอัตราในการผลิตจริงสูงกว่าอัตราการผลิต
เป้าหมาย จ านวน 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่5 ต าแหน่งหมุนฝา มอีตัรา
ในการผลติปัจจุบนั 12.17 วนิาท ีและขัน้ตอนที ่6 ต าแหน่งฟิลม์ (แพค็) 
มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 12.13 วนิาท ีแสดงดงัรปูที ่11 

รปูที ่11 อตัราการผลติจรงิ เทยีบกบัอตัราการผลติเป้าหมาย 
(ก่อนปรบัปรุง) 

4.3 วิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
 จากการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมกิ้างปลา เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาตามกระบวนการ ดงันี้  
 4.3.1 ปัญหาพนักงานต าแหน่งติดก้านท างานช้าเกินกว่าเวลาที่
ก าหนดของผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก มดและแมลงสาบในบ้านเรือน 
ประเภทแพค็และเดีย่ว มสีาเหตุหลกั คอื เกดิจงัหวะการดนักระป๋องให้
ต าแหน่งถดัไป เนื่องจากมรีะยะห่างของต าแหน่งเกดิขึน้ท าใหเ้สยีเวลา
ในการดนักระป๋องไปต าแหน่งถดัไป แสดงดงัรปูที ่12 

รปูที ่12 แผนผงัสาเหตุและผลของปัญหาท างานชา้ 
ในต าแหน่งตดิกา้น 

 4.3.2 ปัญหาพนักงานต าแหน่งใส่ฟิล์ม (เดี่ยว) ท างานช้าเกนิกว่า
เวลาทีก่ าหนดของผลติภณัฑก์ าจดัปลวก มดและแมลงสาบในบา้นเรอืน 
ประเภทแพค็และเดีย่ว มสีาเหตุหลกั คอื เกดิจงัหวะการดนักระป๋องให้
พนักงานคนที่ 1 และพนักงานคนที่ 2 เนื่องจากกระป๋องจากต าแหน่ง
ก่อนหน้าจะกองอยู่ทีค่นที่ 1 ท าใหค้นที ่1 จะดนักระป๋องใหค้นที่ 2 อยู่
บ่อยครัง้ ท าใหเ้กดิการเสยีจงัหวะในการท างาน แสดงดงัรปูที ่13 

รปูที ่13 แผนผงัสาเหตุและผลของปัญหาการท างานชา้ 
ในต าแหน่งใสฟิ่ลม์ (เดีย่ว) 

 4.3.3 ปัญหาพนักงานต าแหน่งหมุนฝาท างานช้าเกินกว่าเวลาที่
ก าหนดของผลติภณัฑก์ าจดัยุงและแมลงในบา้นเรอืน ประเภทแพค็และ
เดี่ยว มสีาเหตุหลกั คอื เกิดจงัหวะการดนักระป๋องให้ต าแหน่งถดัไป 
เนื่องจากมรีะยะห่างของต าแหน่งมากท าใหเ้สยีเวลาในการดนักระป๋อง
ไปต าแหน่งถดัไป แสดงดงัรปูที ่14 

รปูที ่14 แผนผงัสาเหตุและผลของปัญหาการท างานชา้ 
ในต าแหน่งหมุนฝา 
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 4.3.4 ปัญหาพนักงานต าแหน่งใส่ฟิล์ม (แพค็) ท างานช้าเกินกว่า
เวลาที่ก าหนดของผลติภณัฑ์ก าจดัยุงและแมลงในบ้านเรอืน ประเภท
แพค็ มสีาเหตุหลกั คอื เกิดจงัหวะการดนักระป๋องให้พนักงานคนที่ 1 
และพนักงานคนที ่2 เนื่องจากกระป๋องจากต าแหน่งก่อนหน้าจะกองอยู่
ทีค่นที ่1 ท าใหค้นที ่1 จะดนักระป๋องใหค้นที่ 2 อยู่บ่อยครัง้ ท าใหเ้กดิ
การเสยีจงัหวะในการท างาน แสดงดงัรปูที ่15 

รปูที ่15 แผนผงัสาเหตุและผลของปัญหาการท างานชา้ 
ในต าแหน่งใสฟิ่ลม์ (แพค็) 

 4.3.5 ปัญหาพนักงานต าแหน่งบรรจุท างานช้าเกินกว่าเวลาที่
ก าหนดของผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก มดและแมลงสาบในบ้านเรือน 
ประเภทเดีย่ว มสีาเหตุหลกั คอื พนักงานมลีกัษณะการจบัตัง้กระป๋องที่
แตกต่างกันและทักษะพนักงานแตกต่างกัน ท าให้พนักงานบาง
คนท างานไดช้า้ แสดงดงัรปูที ่16 

รปูที ่16 แผนผงัสาเหตุและผลของปัญหาการท างานชา้ 
ในต าแหน่งบรรจุ 

4.4 เสนอแนวทางการปรบัปรงุแก้ไขปัญหาและท าการปรบัปรงุ 
 ผู้ศกึษาได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขโดยใช้ หลกัการ ECRS มา
ประยุกต์ใช้ E: Eliminate การตัดขัน้ตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นใน
กระบวนการออกไป C: Combine การรวมขัน้ตอนการท างานเข้า
ด้วยกนั R: Rearrange การจดัขัน้ตอนการผลิตใหม่ และ S: Simplify 
การปรบัปรุงการท างานใหง้า่ยและสะดวกขึน้ ดงันี้ 
 4.4.1 ต าแหน่งหมุนฝาและตดิกา้น แนวทางการแกไ้ข คอื เลื่อนโต๊ะ
ทีก่ัน้ระหว่างพนักงานต าแหน่งตดิกา้นหรอืหมุนฝาและพนักงานใส่ฟิลม์
ออก จะท าใหพ้นักงานนัง่ชดิกนัมากขึน้เพื่อลดระยะการดนักระป๋องของ
พนกังานตดิกา้นหรอืหมุนฝาและพนกังานใสฟิ่ลม์ได ้ซึง่จะสอดคลอ้งกบั

หลกัการ ECRS คอื E หรอื Eliminate เป็นการตดัขัน้ตอนการท างานที่
ไมจ่ าเป็นในกระบวนการออกไป ดงัแสดงในรปูที ่17 

รปูที ่17 การดนักระป๋องของพนกังานหมุนกระป๋อง ก่อนปรบัปรุงและ
หลงัปรบัปรุง 

รปูที ่18 แผนภูมกิารไหลผลติภณัฑก์ าจดัปลวก มดและแมลงสาบ
ในบา้นเรอืน ประเภทเดีย่ว (หลงัปรบัปรุง) 

รปูที ่19 แผนภูมกิารไหลผลติภณัฑก์ าจดัปลวก มดและแมลงสาบใน
บา้นเรอืน ประเภทแพค็ (หลงัปรบัปรุง) 

รปูที ่20 แผนภูมกิารไหลผลติภณัฑก์ าจดัยุงและแมลงในบา้นเรอืน 
ประเภทเดีย่ว (หลงัปรบัปรุง) 
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รปูที ่21 แผนภูมกิารไหลผลติภณัฑก์ าจดัยุงและแมลงในบา้นเรอืน 
ประเภทแพค็ (หลงัปรบัปรุง) 

 4.4.2 ต าแหน่งใสฟิ่ลม์ ในกระบวนการผลติภณัฑก์ าจดัยุงและแมลง
ในบา้นเรอืน ประเภทแพค็ และแมลงในบา้นเรอืนและผลติภณัฑ์ก าจดั
ปลวก มดและแมลงสาบในบา้นเรอืน ประเภทเดีย่ว แนวทางการแก้ไข 
คือ ฝัง่พนักงานที่นัง่ท างาน 2 คน ให้พนักงานใส่ฟิล์มคนที่ 1 ดัน
กระป๋องทีท่ าการหมุนฝาหรอืตดิกา้นแลว้ทางดา้นขวาของตวัเอง ใหอ้ยู่
บรเิวณตรงกลางของพนักงานคนที่ 1 และพนักงานคนที่ 2 เพื่อที่จะ
สามารถท างานไดพ้รอ้มกนัและเมื่อท าหมดกองพนักงานคนที่ 1 จะท า
การดนักระป๋องรอบใหม่อกีครัง้ ซึง่จะสอดคลอ้งกบัหลกัการ ECRS คอื 
S หรอื Simplify เป็นการปรบัปรุงวธิกีารใหง้า่ยขึน้เพือ่ลดระยะเวลาการ
ท างานใหเ้รว็ขึน้ ดงัแสดงในรปูที ่22 

รปูที ่22 พนกังานคนที ่1 และใหพ้นกังานคนที ่2 ท างาน ก่อนปรบัปรุง
และหลงัปรบัปรุง  

 4.4.3 ต าแหน่งบรรจุ ในกระบวนการผลติภณัฑก์ าจดัปลวก มดและ
แมลงสาบในบ้านเรอืน ประเภทเดี่ยว แนวทางการแก้ไข คอื ท าการ
เปลีย่นต าแหน่งพนักงานใหม่จากพนักงานบรรจุ 2 คน ใหเ้ป็นพนักงาน
บรรจุ 1 คน พนักงานจบัตัง้ 1 คน เพื่อลดปัญหาการบรรจุใส่กล่องช้า
และท าใหพ้นักงานบรรจุท างานได้ง่ายขึน้ ซึ่งจะสอดคล้องกบัหลกัการ 
ECRS คอื S หรอื Simplify ดงัแสดงในรปูที ่23 

รปูที ่23 บรรจุผลติภณัฑล์งในกล่อง ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 

5. สรปุผล
เมือ่ท าการปรบัปรุง พบวา่ กระบวนการผลติมอีตัราความ

ตอ้งการของลกูคา้ไมเ่กนิ 12 วนิาทตี่อกล่อง ดงันี้ 
5.2.1 ผลติภณัฑ์ก าจดัปลวก มดและแมลงสาบในบ้านเรอืน 

ประเภทเดีย่ว เมือ่ท าการปรบัปรุง 3 ขัน้ตอน พบว่า ต าแหน่งตดิกา้น มี
อตัราในการผลติปัจจุบนั 14.51 วนิาท ีแสดงดงัรปูที ่8 ขัน้ตอนที ่5 หลงั
ปรบัปรุงเหลอื 11.54 วนิาท ีลดลง 2.97 วนิาท ีโดยท าการเลื่อนโต๊ะที่
กัน้ระหว่างพนักงานต าแหน่งตดิก้านหรอืหมุนฝาและพนักงานใส่ฟิล์ม
ออก ท าให้พนักงานนัง่ชดิกนัมากขึ้นเพื่อลดระยะการดนักระป๋องของ
พนักงานตดิก้านหรอืหมุนกบัพนักงานใส่ฟิล์ม ต าแหน่งใส่ฟิลม์ (เดีย่ว) 
มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 13.94 วนิาท ีแสดงดงัรูปที่ 8 ขัน้ตอนที่ 6 
หลงัปรบัปรุงเหลอื 12.00 วนิาท ีลดลง 1.94 วนิาท ีโดยฝัง่พนักงานที่
นัง่ท างาน 2 คน ใหพ้นกังานใสฟิ่ลม์คนที ่1 ดนักระป๋องทีท่ าการหมุนฝา
หรือติดก้านแล้วทางด้านขวาของตัวเอง ให้อยู่บริเวณตรงกลางของ
พนักงานคนที ่1 และพนักงานคนที ่2 เพื่อทีจ่ะสามารถท างานไดพ้รอ้ม
กนัและเมื่อท าหมดกองพนักงานคนที่ 1 จะท าการดนักระป๋องรอบใหม่
อกีครัง้และต าแหน่งบรรจุมอีตัราในการผลติปัจจุบนั 12.70 วนิาท ีแสดง
ดังรูปที่ 8 ขัน้ตอนที่ 8 หลังปรบัปรุงเหลือ 10.06 วินาที ลดลง 2.64 
วนิาท ีโดยท าการเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานใหม่จากพนักงานบรรจุ 2 
คน ให้เป็นพนักงานบรรจุ 1 คน พนักงานจบัตัง้ 1 คน เพื่อลดปัญหา
การบรรจุใส่กล่องชา้และท าใหพ้นกังานบรรจุท างานไดง้า่ยขึน้ท าให ้
ก าลงัการผลติจากเดมิ 1,985 กล่องต่อวนั  

(
เวลาในการผลิตท่ีมีต่อวนั
จงัหวะในการผลิตสูงสุด

 =
    ชัว่โมง ×     นาที ×     วินาที

          วินาที
) 

  เพิม่เป็น 2,400 กล่องต่อวนั 

(
เวลาในการผลิตท่ีมีต่อวนั
จงัหวะในการผลิตสูงสุด

 =
    ชัว่โมง ×     นาที ×     วินาที

          วินาที
) 

  ผลผลติเพิม่ขึน้ 20.91%  

 (
          กล่อง −         กล่อง

          กล่อง
 ×        ) 

 และตน้ทุนคา่แรงงานลดลง 1,188,028.80 บาทต่อปี 
 ตารางที ่2 ตน้ทุนการผลติ 

5.2.2 ผลติภณัฑ์ก าจดัปลวก มดและแมลงสาบในบ้านเรอืน 
ประเภทแพค็ เมื่อท าการปรบัปรุง 2 ขัน้ตอน พบว่า ต าแหน่งตดิกา้น มี
อตัราในการผลติปัจจุบนั 14.49 วนิาท ีแสดงดงัรปูที ่9 ขัน้ตอนที ่5 หลงั
ปรับปรุงเหลือ 11.54 วินาที ลดลง 2.95 วินาที โดยเลื่อนโต๊ะที่กัน้

ก่อน
ปรบัปรุง 

หลงั
ปรบัปรุง 

ผลต่าง 

ก าลงัการผลติ (กล่อง/ปี) 500,220 604,800 104,580 
จ านวนคนงาน (คน) 24 24 0 
ตน้ทุนการผลติ (บาท/กล่อง) 13.74 11.39 2.38 
คา่แรงลดลง (บาท/ปี) 1,188,028.80 
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ระหว่างพนักงานต าแหน่งตดิกา้นหรอืหมุนฝาและพนักงานใส่ฟิล์มออก
ท าให้พนักงานนัง่ชิดกันมากขึ้น เพื่อลดระยะการดันกระป๋องของ
พนักงานติดก้านหรือหมุนกับพนักงานใส่ฟิล์มและต าแหน่งใส่ฟิล์ม 
(เดีย่ว) มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 13.91 วนิาท ีแสดงดงัรปูที ่9 ขัน้ตอน
ที ่6 หลงัปรบัปรุงเหลอื 12.00 วนิาท ีลดลง 1.91 วนิาท ีโดยฝัง่พนกังาน
ทีน่ัง่ท างาน 2 คน ใหพ้นักงานใส่ฟิลม์คนที ่1 ดนักระป๋องทีท่ าการหมุน
ฝาหรอืตดิก้านแลว้ทางดา้นขวาของตวัเอง ใหอ้ยู่บรเิวณตรงกลางของ
พนักงานคนที ่1 และพนักงานคนที ่2 เพื่อทีจ่ะสามารถท างานไดพ้รอ้ม
กนัและเมือ่ท าหมดกองพนกังานคนที ่1 จะท าการดนักระป๋องรอบใหม ่
อกีครัง้ ท าใหก้ าลงัการผลติจากเดมิ 1,987 กล่องต่อวนั 

(
เวลาในการผลิตท่ีมีต่อวนั
จงัหวะในการผลิตสูงสุด

 =
    ชัว่โมง ×     นาที ×     วินาที

          วินาที
) 

เพิม่เป็น 2,313 กล่องต่อวนั 

(
เวลาในการผลิตท่ีมีต่อวนั
จงัหวะในการผลิตสูงสุด

 =
    ชัว่โมง ×     นาที ×     วินาที

          วินาที
) 

ผลผลติเพิม่ขึน้ 16.41% 

(
          กล่อง −         กล่อง

         กล่อง
 ×        ) 

และตน้ทุนคา่แรงงานลดลง 968,349.39 บาทต่อปี 
ตารางที ่3 ตน้ทุนการผลติ 

5.2.3 ผลติภณัฑ์ก าจดัยุงและแมลงในบ้านเรอืน ประเภท
เดีย่ว เมื่อท าการปรบัปรุง 1 ขัน้ตอน พบว่า ต าแหน่งหมุนฝา มอีตัราใน
การผลิตปัจจุบัน 12.17 วินาที แสดงดังรูปที่ 10 ขัน้ตอนที่ 5 หลัง
ปรับปรุงเหลือ 11.56 วินาที ลดลง 0.61 วินาที โดยเลื่อนโต๊ะที่กัน้
ระหวา่งพนกังานต าแหน่งตดิกา้นหรอืหมุนฝาและพนกังานใสฟิ่ลม์ออก 
ท าให้พนักงานนัง่ชิดกันมากขึ้นเพื่อลดระยะการดันกระป๋องของ
พนักงานตดิก้านหรอืหมุนกบัพนักงานใส่ฟิล์ม ท าใหก้ าลงัการผลติจาก
เดมิ 2,373 กล่องต่อวนั  

(
เวลาในการผลิตท่ีมีต่อวนั
จงัหวะในการผลิตสูงสุด

 =
    ชัว่โมง ×     นาที ×     วินาที

          วินาที
) 

เพิม่เป็น 2,400 กล่องต่อวนั 

(
เวลาในการผลิตท่ีมีต่อวนั
จงัหวะในการผลิตสูงสุด

 =
    ชัว่โมง ×     นาที ×     วินาที

          วินาที
) 

ผลผลติเพิม่ขึน้ 1.14%  

(
          กล่อง −         กล่อง

          กล่อง
 ×        ) 

และตน้ทุนคา่แรงงานลดลง 57,970.08 บาทต่อปี 

ตารางที ่4 ตน้ทุนการผลติ 

5.2.4 ผลติภณัฑก์ าจดัยุงและแมลงในบา้นเรอืน ประเภทแพ็ค เมื่อ
ท าการปรบัปรุง เมื่อท าการปรบัปรุง 2 ขัน้ตอน พบว่า ต าแหน่งหมุนฝา
มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 12.17 วนิาท ีแสดงดงัรูปที่ 11 ขัน้ตอนที่ 5 
หลงัปรบัปรุงเหลอื 11.56 วนิาท ีลดลง 0.61 วนิาท ีโดยเลื่อนโต๊ะที่กัน้
ระหว่างพนักงานต าแหน่งตดิกา้นหรอืหมุนฝาและพนักงานใส่ฟิล์มออก
ท าให้พนักงานนัง่ชิดกันมากขึ้นเพื่อลดระยะการดันกระป๋องของ
พนักงานตดิกา้นหรอืหมุนกบัพนักงานใส่ฟิล์มและต าแหน่งฟิลม์ (แพค็) 
มอีตัราในการผลติปัจจุบนั 12.13 วนิาท ีแสดงดงัรูปที่ 11 ขัน้ตอนที่ 6 
หลงัปรบัปรุงเหลอื 12.00 วนิาท ีลดลง 0.13 วนิาท ีโดยฝัง่พนักงานที่
นัง่ท างาน 2 คน ใหพ้นกังานใสฟิ่ลม์คนที ่1 ดนักระป๋องทีท่ าการหมุนฝา
หรือติดก้านแล้วทางด้านขวาของตัวเอง ให้อยู่บริเวณตรงกลางของ
พนักงานคนที ่1 และพนักงานคนที ่2 เพื่อทีจ่ะสามารถท างานไดพ้รอ้ม
กนัและเมือ่ท าหมดกองพนกังานคนที ่1 จะท าการดนักระป๋องรอบใหม ่
อกีครัง้ ท าใหก้ าลงัการผลติจากเดมิ 2,366 กล่องต่อวนั  

(
เวลาในการผลิตท่ีมีต่อวนั
จงัหวะในการผลิตสูงสุด

 =
    ชัว่โมง ×     นาที ×     วินาที

          วินาที
) 

เพิม่เป็น 2,400 กล่องต่อวนั 

(
เวลาในการผลิตท่ีมีต่อวนั
จงัหวะในการผลิตสูงสุด

 =
    ชัว่โมง ×     นาที ×     วินาที

          วินาที
) 

ผลผลติเพิม่ขึน้ 1.44%  

(
          กล่อง −         กล่อง

          กล่อง
 ×        ) 

และตน้ทุนคา่แรงงานลดลง 93,276.69 บาทต่อปี 
ตารางที ่5 แสดงตน้ทุนการผลติ 

ก่อน
ปรบัปรุง 

หลงั
ปรบัปรุง 

ผลต่าง 

ก าลงัการผลติ (กล่อง/ปี) 500,724 604,800 8,568 

จ านวนคนงาน (คน) 23 23 0 

ตน้ทุนการผลติ (บาท/กล่อง) 11.04 10.89 0.16 

คา่แรงลดลง (บาท/ปี) 93,276.96 

ก่อน
ปรบัปรุง 

หลงั
ปรบัปรุง 

ผลต่าง 

ก าลงัการผลติ (กล่อง/ปี) 500,724 582,876 82,152 
จ านวนคนงาน (คน) 24 24 0 
ตน้ทุนการผลติ (บาท/กล่อง) 13.72 11.79 1.93 
คา่แรงลดลง (บาท/ปี) 968,349.39 

ก่อน
ปรบัปรุง 

หลงั
ปรบัปรุง 

ผลต่าง 

ก าลงัการผลติ (กล่อง/ปี) 597,996 604,800 6,804 
จ านวนคนงาน (คน) 18 18 0 
ตน้ทุนการผลติ (บาท/กล่อง) 8.62 8.52 0.10 
คา่แรงลดลง (บาท/ปี) 57,970.08 
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Increasing Production Efficiency with Improving Production Layout 
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บทคดัย่อ 

บทความวจิยันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อปรบัปรุงการวางแผนผงัการผลติและเพิ�มประสทิธภิาพการจดัสมดุลสายการผลติ โดยโรงงานตวัอย่าง
เป็นผูร้บัผลติเสื�อผา้ส่งออกประเภทเสื�อผา้กฬีา ซึ�งมปัีญหาในการขนส่งชิ�นงานไปมาระหว่างแผนกรดีและแผนกเยบ็ในกรณีที�มกีารรดีเป็นขั �นตอน
สุดทา้ย ซึ�งมรีะยะทางการขนส่งชิ�นงานห่างกนัมากส่งผลใหสู้ญเสยีเวลาในการทํางาน  โดยศกึษาขอ้มลูและปัญหาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัแผนกรดีและ
แผนกเยบ็ด้วยการประยุกต์ใชท้ฤษฎีการวางผงัการผลติ (Layout) และจดัสมดุลสายการผลติ (Line Balance)  ทําใหส้ามารถลดขั �นตอนการทํางาน
จาก 31 ขั �นตอน เหลอื 29 ขั �นตอน คดิเป็นรอ้ยละ 6.45 ลดเวลาการทํางานลง 4.95 นาทตี่อตวั คดิเป็นรอ้ยละ 18.35 และลดระยะทางในการขนส่ง
ชิ�นงานได ้430 เมตร คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 ซึ�งส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการจดัสมดุลสายการผลติเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 22.48 

คาํสาํคญั:  การวางแผนผงัการผลติ  การจดัสมดุลสายการผลติ  อุตสาหกรรมเครื�องนุ่งห่ม 

Abstract 

The aim of this research article is to production layout improvement and production line balancing optimize. The case study factory 
is a garment and exporter manufacturer of sports clothes, In which there has workpieces transportation problem between the heat transfer 
department to the sewing department in case of the final step ironing which has long distance of transport. It has an effect on losing working time. 
By information and problems related to heat transfer department and sewing departments by using the theory application of production planning 
(Layout) and production balance (Line Balance). Resulting to reduce production line workflows to 29 from 31 method (6.45%), reducing work time 
cycle to 4.95 minutes per piece (18.35%). And, transport distance reduced to 430 meters (66.67%). It confirms that increasing efficiency of 
production line balancing 22.48%. 

Keywords:  Production Layout,  Line Balancing,  Garment Industry 
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1. บทนํา
 อุตสาหกรรมสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่มของไทยเป็นที�ยอมรบัในระดบั
สากล และถอืได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการผลติขนาดใหญ่ที�มโีครงสรา้งการ
ผลติที�เชื�อมโยงต่อเนื�องกนัอย่างครบวงจร ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรม
ย่อยต่างๆ ตั �งแต่ อุตสาหกรรมตน้นํ�าในการผลติเสน้ใยและการปั �นด้าย ส่ง
ต่อผลผลติที�ได้ไปยงัอุตสาหกรรมกลางนํ�าในการผลติผา้ผนื รวมถงึผา้ไม่
ถกัไม่ทอ (Nonwoven) การฟอกยอ้ม พมิพ์ และตกแต่งสําเร็จ และส่งต่อ
อุตสาหกรรมสุดท้ายที�เป็นปลายนํ�าด้วยการนําวตัถุดบิจากขั �นกลางนํ�ามา
ทําการออกแบบสรา้งคุณค่าและมูลค่าเพิ�ม ผลติเป็นเสื�อผา้สําเรจ็รูป หรอื
ผลติภณัฑส์ิ�งทอสาํเรจ็รปูอื�นๆ เพื�อประโยชน์ในการใชง้าน 

 ในช่วงต้นปี 2563 ที�ผ่านมา ผูผ้ลติและผูจ้ําหน่ายสนิคา้ต้องหยุดการ
ประกอบกจิการชั �วคราว หรอืลดกําลงัการผลติลง เนื�องจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19 ซึ�งในต่างประเทศยงัคงมแีนวโน้มเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง 
ส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่มทั �วโลก
ลดลง สําหรบัประเทศไทยพบว่าภาพรวมการส่งออกสะสมในครึ�งปีแรก
ของปี 2563 ปรบัตัวลดลงอย่างต่อเนื�องเฉลี�ยร้อยละ 16.9 เป็นผลจาก
ผู้ผลิตถูกยกเลิกคําสั �งซื�อจากแบรนด์สนิค้าต่างๆ ที�ต้องปิดหน้าร้านค้า
หรอืในห้างสรรพสนิค้า และปัญหาการจดัส่งสนิค้าที�ไม่สามารถจดัส่งได้
ตามรอบระยะเวลาที�กําหนด [1] 
 ดังนั �นผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี�ยนการดําเนินงานตาม
แนวทางของ “New Normal” หรอื “ความปกตริูปแบบใหม่” ที�จะเกดิขึ�นต่อ
อุตสาหกรรมสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม โดยปรบัรูปแบบการทํางาน อาทิ 
มุ่งเน้นการผลิตสิ�งทอเทคนิคชนิดวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical 
Textile) การรวมกลุ่มหรือสร้างความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจเพื�อขจัด
ข้อจํากัดในการดําเนินงาน จัดหาแหล่งวัตถุดิบ/พฒันาวตัถุดิบใหม่ๆ 
ร่วมกัน ลดการพึ�งพาการนําเข้า เน้นการใช้ว ัตถุดิบ/สินค้าที�ผลิตใน
ประเทศ หรอื Local Brand การบรหิารจดัการเพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลง
ของ Supply Chain รูปแบบใหม่ที�มีรอบระยะเวลาที�ส ั �นลง  โดยเฉพาะ
ปัจจัยทางด้านความรวดเร็วในการดําเนินงาน กระบวนการผลิตจึง
จําเป็นตอ้งทํางานใหร้วดเรว็เพื�อที�ใหท้นัเวลาส่งงานที�ลูกคา้กําหนด 
 จากการศกึษาขอ้มลูต่างๆ ของกระบวนการผลติเครื�องนุ่งห่มในบรษิทั
ตัวอย่างพบว่าผลิตภัณฑ์บางรูปแบบที�มีข ั �นตอนการรีดตรายี�ห้อและ
สญัลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นขั �นตอนสุดท้าย ซึ�งต้องส่งชิ�นงานไปยัง
แผนกรดีซึ�งอยู่คนละอาคาร แล้วนํากลบัมายงัแผนกเยบ็เพื�อทําการบรรจุ
หีบห่อ (Packing)  ทําให้มีการขนส่งชิ�นงานไปมาระหว่างแผนกรีดและ
แผนกเย็บ ซึ�งมรีะยะทางการขนส่งชิ�นงานไกล ส่งผลให้เสยีเวลาในการ
ขนส่งชิ�นงานไปมา จงึมแีนวคดิในแกปั้ญหาดว้ยการลดขั �นตอนการทํางาน
และลดระยะทางการขนส่งชิ�นงานระหว่างแผนกรดีและแผนกเยบ็ด้วยการ
ปรบัปรุงการวางผงัการผลติ  เพื�อใหท้นัต่อการส่งมอบตามที�ลูกคา้กําหนด  

1.1  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) เพื�อลดเวลาในการทํางานโดยการปรับปรุงผังการผลิตของ
สายการผลติที� 15 

2) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพสมดุลสายการผลติที� 15

1.2  ขอบเขตของการวิจยั 

 การดําเนินงานวจิยันี�มุ่งศกึษาเวลาที�ใช้ในขั �นตอนการทํางานและระยะ
ทางการขนส่งชิ�นงานเพื�อปรบัปรุงผงัการผลติในแผนกรดีและแผนกเย็บของ
สายการผลติที� 15 ของบรษิทัตวัอย่าง โดยประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารวางแผนผงั
การผลติ (Layout) [2] การจดัสมดุลการผลิต (Line Balance) [3] หลกัความ
สญูเสยี 7 ประการ (7 Waste) และหลกัการขจดัความสญูเปล่า (ECRS) [4] 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง
2.1 การวางผงัการผลิต (Layout) 

 การวางผังการผลิต (Layout) หมายถึง การวางแผนเพื�อจัดวาง
เครื�องจกัรเครื�องมอื อุปกรณ์ คนงาน  วตัถุดบิ  สิ�งอํานวยความสะดวกและ
สนับสนุนในการผลิตของโรงงานในตําแหน่งที�เหมาะสม เพื�อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและตรงตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ 
ซึ�งมปีระเภทต่างๆ ดงันี� 

1) การวางผงัตามกระบวนการผลิต (Process Layout) เป็นการรวม
เอาเครื�องจกัรที�มลีกัษณะการใช้งานเหมอืนกนัเข้าไว้ในพื�นส่วนเดียวกนั
ของโรงงาน  

2) การวางผังตามชนิดของผลิตภัณฑ์ (Product Layout) เป็นการ
จัดการผลิตให้เรียงตามลําดับขั �นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ การ
ดําเนินการผลติมกัจะเป็นการผลติแบบต่อเนื�อง 

3) การวางผงัแบบตําแหน่งคงที� (Fixed Position Layout) ส่วนใหญ่
จะเป็นการวางผงัเพื�อผลติชิ�นงานที�มขีนาดใหญ่ ซึ�งยากต่อการเคลื�อนย้าย
ชิ�นงานเขา้สู่กระบวนการผลติ  

4) การวางผงัแบบผสม (Hybrid Layout) เป็นการวางผงัที�ผสมผสาน
ระหว่างการวางผงัตามกระบวนการและการวางผงัตามผลติภณัฑ ์เช่น ผงั
เซลลูลาร์  (Cellular Layouts) ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible 
Manufacturing System) สายประกอบการแบบผสม (Mixed – model 
Assembly Line)  

2.2 การจดัสมดลุสายการผลิต (Line Balance) 

 การจดัสมดุลการผลติ คอื การจดังานใหก้บัสถานีงานต่างๆ ในโรงงาน 
ที�มกีารผลิตต่อเนื�องกนัไปตลอดสายการผลิต โดยพยายามทําให้ ภาระ
งานในแต่ละสถานีงานมคีวามสมดุล กล่าวคอื มอีตัราการทํางานและเวลา
ที�ใชใ้นแต่ละสถานีงานเท่าๆ กนั แต่ถา้หากเวลาที�ใช้ในแต่ละสถานีงานไม่
เท่ากนั อตัราการผลติของสนิคา้นั �นจะถูกกําหนดโดยเวลาการทํางานของ
สถานีงานที�ใช้เวลามากที�สุด ซึ�งเวลาที�ใช้ในสถานีงานที�เป็นตวักําหนด
อตัราการผลติ เราเรยีกว่า รอบเวลาผลติ (Cycle Time)   

หลกัการของการจดัสมดุลสายการผลติ 
1) กลุ่มงานย่อยใหเ้ป็นสถานีทํางาน (Work Station)
2) พยายามทําใหเ้วลาสถานีทํางานนั �นใกลเ้คยีงกนัมากที�สุด
3) คํานึงถึงข้อจํากดัในด้านของลําดับก่อนหลงัของงานย่อย ความ

แตกต่างของอุปกรณ์ หรอืเครื�องจกัรในการทํางานย่อย 
4) สามารถผลติไดต้ามเป้าหมายตามรอบเวลา (Cycle Time)
โดยคาํนวณจาก 
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1) รอบเวลาการผลติต่อชิ�น (T/T)

= 
เวลาในการผลติ (Production Time) 

(1) 
เป้าหมายการผลติ (Production Planning) 

2) ผลผลติ/ชั �วโมงที�เป็นไปได้

= 
เวลาในการผลติ (Production Time) 

(2) 
ขั �นตอนที�ใชเ้วลามากที�สุด (Max. C/T) 

3) ประสทิธภิาพในการจดัสมดุลสายการผลติ (Line Balance Efficiency)

= 
ผลรวมเวลาทํางาน (TCT) x100 

(3) 
จํานวนสถานีงาน x Max. C/T หรอื T/T 

2.3 หลกัความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) 

 ความสูญเสยี 7 ประการนั �นเป็นแนวคดิของ Toyota ซึ�งต้องการที�จะ
ลดความสูญเสยีที�ซ่อนอยู่ในกระบวนการผลติ โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อขจดั
ความสญูเสยี 7 ประการ ประกอบดว้ย 1) ความสญูเสยีจากการเคลื�อนไหว
(Motion)  2) ความสญูเสยีเนื�องจากการขนยา้ย (Transportation)  3) ความ
สูญเสียเนื� องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)  4) ความสูญเสีย
เนื�องจากการรอคอย (Delay)  5) ความสูญเสียเนื�องจากการผลิตมาก
เกินไป (Over Production)  6) ความสูญเสียเนื�องจากกระบวนการผลิต 
(Over Processing) และ 7) ความสูญเสียเนื� องจากการผลิตของเสีย 
(Defect) 

2.4 หลกัการขจดัความสูญเปล่า (ECRS) 

 หลกัการขจดัความสญูเปล่า (ECRS) เป็นหลกัการง่ายๆ ที�สามารถใช้
ในการเริ�มต้นลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย  1) การกําจดั (Eliminate) เป็นการตดัขั �นตอนการทํางานที�
ไม่จําเป็นในกระบวนการออกไป เป็นการกําจดัความสูญเปล่าทั �ง 7 ที�พบ
ในการผลติ  2) การรวมกนั (Combine) เป็นการรวมขั �นตอนการทํางานเขา้
ด้วยกันซึ�งสามารถลดการทํางานที�ไม่จําเป็นลงได้  3) การจัดใหม่ 
(Rearrange) เป็นการจดัลําดบังานใหม่ใหเ้หมาะสม เพื�อใหล้ดการเคลื�อนที�
ที�ไม่จําเป็นหรอืการรอคอย  4) การทําใหง้่าย (Simplify) เป็นการปรบัปรุง
การทํางานให้ง่ายและสะดวกขึ�น โดยอาจจะออกแบบอุปกรณ์ช่วยต่างๆ 
เขา้ช่วยในการทํางานเพื�อใหก้ารทํางานสะดวกและแม่นยํามาก 

2.5 งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 จากการทบทวนงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งพบว่า วรนิทร ์[5] ไดศ้กึษาการจดั
สมดุลสายการผลิตกระบวนการประกอบโครงอลูมิเนียมเพื�อจัดสมดุล
สายการผลิต โดยใช้หลกัการ ECRS ช่วยลดเวลาสูญเปล่าในการทํางาน 
ส่งผลใหเ้วลาในกระบวนการผลติมคีวามสมดุลมากขึ�น จํานวนสถานีงาน
ลดลง จาก 6 เหลือ 4 สถานีงาน ประสทิธิภาพสายการผลิตเพิ�มขึ�นจาก 
46.45% เป็น 84.38%  รวมทั �งแววดาวและนันทชัย [6] ได้ศึกษาการ
ออกแบบผังโรงงานเพื�อลดระยะทางการขนย้ายระหว่างสถานีงานใน
อุตสาหกรรมฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟโดยใช้การจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม 
Arena โดยมุ่งเน้นไปที�ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างสถานีเพื�อลดระยะทาง
และลดเวลาในการขนย้ายวสัดุใหน้้อยลง  พบว่า เมื�อเปรยีบเทียบกบัผงั
ปัจจุบนัผงัโรงงานใหม่แบบที� 1 และแบบที� 2 สามารถลดเวลาการขนยา้ย

วสัดุลง 14.32% และ 22.58% ตามลําดับ ลดพื�นที�การใช้งานใน Clean 
Room ลงได้ 111 และ 117 ตารางเมตร ตามลําดับ และรุ่งศักดิ � [7] ได้
ศึกษาการออกแบบผงัโรงงานเพื�อเพิ�มผลผลิตในการผลิตเสื�อผ้าส่งออก 
เพื�อรองรบัต่อปรมิาณความตอ้งการผลติภณัฑท์ี�เพิ�มขึ�น ซึ�งทําใหส้ามารถ
ลดระยะทางและลดเวลาในการขนถ่ายวตัถุดิบให้น้อยลง ผงัโรงงานที�
ปรบัปรุงใหม่ ทําให้สายการผลิตเสื�อผ้าฝ้ายสามารถลดระยะทางการขน
ถ่ายวสัดุเฉลี�ยได ้21.01% และลดเวลาการขนถ่ายวสัดุเฉลี�ยได ้28% 

3. วิธีดาํเนินการวิจยั
การวจิยัครั �งนี�เพื�อปรบัปรุงแผนผงัการผลติของสายการผลติที� 15 มี

ขั �นตอนดงัต่อไปนี� 
1) ศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลการทํางานของแผนกรดีและแผนกเยบ็ โดย

ศกึษาขั �นตอนการทํางานและระยะทางในการขนส่งชิ�น 
2) วางแนวทางแก้ไขและดําเนินการปรบัปรุง โดยปรบัปรุงผงัการ

ผลติ จดัสมดุลสายการผลติ ลดการทํางานที�ไม่เกดิประโยชน์หรอืซํ�าซอ้น 
3) เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานก่อน – หลงัการปรบัปรุง โดยใช้

เวลาในการทํางาน ระยะทางการขนส่งชิ�นงาน และประสทิธิภาพการจัด
สมดุลสายการผลติ 

4) สรุปผลการวจิยัและจดัทํารายงาน

4. ผลการวิจยั
4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการทาํงานของแผนกรีดและแผนกเยบ็ 

 ข้อมูลเบื�องต้นโรงงานตวัอย่าง ประกอบด้วย 5 อาคาร ซึ�งแบ่งเป็น
แผนกต่างๆ  มขี ั �นตอนการทํางานตั �งแต่ เมื�อเบิกวสัดุจากแผนกวตัถุดบิ 
ส่งต่อไปยงัแผนกตดัเพื�อตดัผา้ตามรูปแบบต่างๆ ส่งต่อไปยงัแผนกพมิพ์
และแผนกรดีในการพมิพ์/รดีตรายี�หอ้หรอืสญัลกัษณ์ หลงัจากนั �นจะส่งเข้า
สู่แผนกเยบ็เพื�อผลติงานออกมาเป็นเสื�อผา้สําเรจ็รูป และสุดทา้ยคอืแผนก
บรรจุในการจดับรรจุตามขอ้กําหนดของลูกคา้ (ดงัรูปที� 1) ซึ�งจะเหน็ไดว้่า 

ผงัของโรงงานนั �นแผนกรดีรอ้นกบัแผนกเยบ็ห่างกนัมาก 

รปูที� 1  แผนผงัโรงงานตวัอย่าง 

แผนกรดี 

สว่นรดีรอ้น 

หอ้ง 
ซปุเปอรม์าเกต็ 

ผา้ตดั 

วจิยัและพฒันา
แบบตดั 

แผนกวตัถดุบิ 
(ผา้) แผนกตดั 

แผนกวัตถดุบิ 
(วัสดปุระกอบ 1) แผนกวตัถดุบิ 

(วสัดปุระกอบ 2) 

แผนกพมิพ ์

แผนกซอ่มบำรงุ 

แผนกเยบ็ 
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4.1.1 ศึกษาขั �นตอนการทาํงานระหว่างแผนกรีด-แผนกเยบ็ 

 จากการศึกษาขั �นตอนการทํางานปกตพิบว่า แผนกรดีทําการรดี
ร้อนตราและสญัลักษณ์ต่างๆ ตามตําแหน่งที�ลูกค้าต้องการลงบนผ้า 
เมื�อเสร็จแล้วจะส่งผ้าหรือมดังานไปยงัแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตผ้าตดั 
(Supermarket) เพื�อทําการจบัคู่งานจากแผนกตกแต่งชิ�นงาน แลว้ส่งไป
ยงัแผนกเยบ็เพื�อทําการเยบ็เป็นชิ�นงานสาํเรจ็รูป และบรรจุลงกล่องเพื�อ
ส่งมอบใหลู้กคา้ต่อไป (ดงัรปูที� 2)  

รปูที� 2  ขั �นตอนการทํางานปกตริะหวา่งแผนกรดี-แผนกเยบ็ 

 แต่สําหรบักระบวนการผลิตเสื�อแขนสั �นสไตล์ F-LHSF001Y ของ
สายการผลิตที� 15 มีขั �นตอนการรีดตรายี�ห้อปลายชายหน้าซ้ายซึ�ง

จําเป็นต้องทําเป็นขั �นตอนสุดท้าย ดงันั �นเมื�อแผนกเยบ็ทําการเย็บเป็น
ผลติภณัฑ์สําเรจ็รูปแล้วจะต้องจดัส่งกลบัไปยงัแผนกรดีอกีครั �ง เมื�อทํา
การรีดเสร็จแล้ว ก็จะจัดส่งกลับมายงัแผนกเย็บเพื�อบรรจุหีบห่อและ
ส่งออกต่อไป (ดงัรปูที� 3) 

รปูที� 3  ขั �นตอนการทํางาน F-LHSF001Y 

 โดยจบัเวลาในขั �นตอนการรดี 3 Size คอื S, M, L จํานวน 6 สไตลง์าน 
มคี่าเฉลี�ยที� 0.714 นาทตี่อตวั 

4.1.2 ศึกษาระยะทางการขนส่งชิ�นงานระหว่างแผนกรีด-แผนกเยบ็ 

 ระยะทางจากแผนกรดีไปยงัแผนกเย็บ โดยวดัระยะทางจากจุด
สแกนออกจากแผนกรีดไปยงัแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) 
ผ้าตดั และไปยงัแผนกเย็บ รวมระยะทางทั �งหมด 215 เมตร คดิเป็น
เวลาในการขนส่ง 2.45 นาท ี(ดงัรปูที� 4) 

รปูที� 4  ระยะทางระหว่างแผนกรดี-แผนกเยบ็ 

4.1.3 ศึกษาขั �นตอนการทาํงานแผนกเยบ็และแผนผงัสายการผลิต 

 ขั �นตอนการทํางานการผลติเสื�อที�มขี ั �นตอนรดีโลโก้ปลายชายหน้า
ซา้ยเป็นขั �นตอนสุดทา้ย สไตล ์คอื เสื�อแขนสั �นสไตล ์F-LHSF001Y ของ
สายการผลติที� 15 ซึ�ง เป็นเสื�อกฬีาแขนสั �น มตีําแหน่งรดี 3 ตําแหน่งคอื 
รดีตราบรเิวณหน้าอกซ้าย-ขวา และปลายชายหน้าซ้าย มขี ั �นตอนใน
การเยบ็ทั �งหมด 31 ขั �นตอน เวลา รวม 27.00 นาทตี่อตวั และระยะทาง
ในการขนส่งชิ�นงานรวม 645 เมตร ผลผลติในชั �วโมงแรกเท่ากบั 13 ตวั
ต่อ ชั �วโมง และผลผลติในชั �วโมงถดัไปได้เท่ากบั 24 ตวัต่อชั �วโมง และ
ประสทิธิภาพในการจดัสมดุลสายการผลิต (Line Balance Efficiency) 
เท่ากบั 63.92% (ดงัรปูที� 5) 

รปูที� 5  แผนผงัสายการผลติก่อนปรบัปรุง 

สแกน

รบังาน
รีด

ตรวจสอบ

งานรีด

สแกน

งานออก

ซุปเปอร์

มารเ์กต็

ผ้าตดั

แผนก

เยบ็

ตรวจสอบ

งานเยบ็
บรรจุ

F-LHSF001Y 

งานปกติ รีดร้อน 1 

ซุปเปอรม์ารเ์กต็ผ้าตดั 

เยบ็ บรรจุ 

รีดร้อน 2 

แผนกรดี 

สว่นรดีรอ้น 

หอ้ง 
ซปุเปอรม์าเกต็ 

ผา้ตดั 

วจิยัและพฒันา
แบบตดั 

แผนกวตัถดุบิ 
(ผา้) แผนกตดั 

แผนกวัตถดุบิ 
(วัสดปุระกอบ 1) แผนกวตัถดุบิ 

(วสัดปุระกอบ 2) 

แผนกพมิพ ์

แผนกซอ่มบำรงุ 

แผนกเยบ็ 
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4.2 วางแนวทางแก้ไขและดาํเนินการปรบัปรงุ 

 ผลจากการศกึษาแผนกรดีและแผนกเยบ็ของสายการผลติที� 15 จะ
เหน็ได้ว่า การที�ผลิตภณัฑ์มขี ั �นตอนรดีเป็นขั �นตอนสุดท้ายนั �น ทําใหม้ี
การขนส่งชิ�นงานไปมาระหว่างแผนกรดีและแผนกเยบ็ซึ�งอยู่คนละอาคารกนั 
ส่งผลให้เสยีเวลาในการทํางาน ดงันั �นจึงปรบัปรุงผงัการผลิตโดยการ
ยา้ยเครื�องรดีจากแผนกรดีมาไวใ้นขั �นตอนสุดทา้ยของการผลติในแผนก
เยบ็ เพื�อลดขั �นตอนการทํางานและลดระยะทางการขนส่งไปมาระหว่าง
แผนกรดีและแผนกเยบ็ (ดงัรปูที� 6 - 7) 

รปูที� 6  แนวทางการปรบัปรุงแผนผงัสายการผลติ 

รปูที� 7  แผนผงัสายการผลติหลงัปรบัปรุง 

 จากการปรบัปรุงดงักล่าว สามารถลดขั �นตอนการทํางานในแผนก
รีดลง 4 ขั �นตอนคือ แก้มดังาน นับจํานวน ลงรายงาน และมดังาน 
สามารถลดเวลาของขั �นตอนการร ีดได้ 0.053 นาทีต่อตวั จากเดิม 
0.714 นาทตี่อตวั ดงันั �นเวลาของขั �นตอนการรดีเหลอื 0.661 นาทตี่อตวั 
ส่งผลให้ผลผลิตในชั �วโมงแรกเท่าก ับ 28 ต ัวต่อชั �วโมง ผลผลิตใน
ชั �วโมงถัดไปได้เท่ากับ 45 ต ัวต่อชั �วโมง และประสทิธภิาพในการจดั
สมดุลสายการผลติรอ้ยละ 78.29  

4.3 เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานก่อน – หลงัการปรบัปรุง 

 เมื�อทําการปรบัปรุงผงัการผลิตของสายการผลติที� 15 ในการผลติ
เสื�อแขนสั �นสไตล์ F-LHSF001Y โดยการยา้ยเครื�องรดีมาไวใ้นขั �นตอน
สุดท้ายของกระบวนการผลิตในแผนกเยบ็ เพื�อลดเวลาในขั �นตอนการ
ทํางานและลดระยะทางในการขนส่งชิ�นงานระหว่างแผนกรดีและแผนก
เย็บ ส่งผลใหล้ดระยะทางในการขนส่งชิ�นงานไปมาได้ 430 เมตร จาก
ระยะทางทั �งหมด 645 เมตร ดงันั �นจงึเหลอืระยะทางในการขนส่งชิ�นงาน
ทั �งหมด 215 เมตร คิดเป็นเวลาในการขนส่งชิ�นงานจาก 7.35 นาที 
เหลอื 2.45 นาท ี เวลาในการผลติจากเดมิมขี ั �นตอนการทํางานทั �งหมด 
31 ขั �นตอน ใช้เวลาในการผลติรวม 27.00 นาทตี่อตวั เหลอืขั �นตอนการ
ทํางาน 29 ขั �นตอน ใช้เวลาในการผลติรวม 22.04 นาทตี่อตวั ส่งผลให้
ผลผลิตในชั �วโมงแรกเท่าก ับ 28 ต ัวต่อชั �วโมง ผลผลิตในชั �วโมง
ถัดไปได้เท่ากับ 45 ต ัวต่อชั �วโมง และประสทิธิภาพในการจดัสมดุล
สายการผลติรอ้ยละ 78.29  (ดงัตารางที� 1) 

ตารางที� 1  เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

แผนก ขั �นตอน 

เวลา (นาที) ระยะทาง (เมตร) 

ก่อน
ปรบัปรงุ 

หลงั
ปรบัปรงุ 

ก่อน
ปรบัปรงุ 

หลงั
ปรบัปรงุ 

รดี 1. รดีตราหน้าอกซา้ย 0.714 0.714 - - 
2. รดีตตราหน้าอกขวา 0.714 0.714 - - 
3. ขนส่งชิ�นงานไปยงัแผนกเยบ็ 2.450 2.450 215 215

เยบ็ 4. โหลดงาน 0.275 0.275 - - 
5. ต่อรบิปลายแขน 0.427 0.427 - - 
6. เนาจบัลายรบิปลายแขน 0.872 0.872 - - 
7. เยบ็เกยรบิคอ+เนา 0.869 0.869 - - 

8. พนัรมิประกบเทปตดัต่อหลงับน 0.466 0.466 - - 
9. พนัรมิประกบเทปต่อหลงัล่าง 0.676 0.676 - - 
10. เนาป้าย 0.119 0.119 - - 
11. พนัรมิประกบไหล่ 0.525 0.525 - - 
12. พนัรมิเขา้วงแขนช่วงบน 0.966 0.966 - - 
13. ตแีถบไหล่ตลอดแขน 0.791 0.791 - - 
14. พนัรมิเขา้ตดัต่อปลายแขน 1.284 1.284 - - 
15. พนัรมิใตท้อ้งแขน 0.587 0.587 - - 
16. พนัรมิเขา้รบิปลายแขน 0.818 0.818 - - 
17. ลาทบัคิ�วรบิปลายแขน �/�� 0.709 0.709 - - 
18. พนัรมิประกบผา้แทรก

ขา้งหน้า
1.076 1.076 - - 

19. พนัรมิประกบผา้แทรกขา้ง
หลงั+ตราซกั

1.345 1.345 - - 

20. พนัรมิเขา้วงแขนช่วงล่าง 0.929 0.929 - - 
21. เจาะรบิคอวหีน้า+ตดิป้าย 0.757 0.757 - - 

22. พนัรมิเขา้รบิคอว ี 0.509 0.509 - - 
23. ตดิผา้ดามคอหลงั 0.677 0.677 - - 
24. เนาป้าย+ตดิป้ายตราหลกั+

ป้ายเสรมิ+ทบัคิ�วผา้
0.699 0.699 - - 

25. ลาชาย 0.613 0.613 - - 
26. ยํ�าเสน้ลาชาย+ยํ�าเสน้ลารบิ

ปลายแขน
0.442 0.442 - - 

27. แทก็กิ�งคอวหีน้า � จุด 0.322 0.322 -  - 

แผนกรดี 

สว่นรดีรอ้น 

หอ้ง 
ซปุเปอรม์าเกต็ 

ผา้ตดั 

วจิยัและพฒันา
แบบตดั 

แผนกวตัถดุบิ 
(ผา้) แผนกตดั 

แผนกวัตถดุบิ 
(วัสดปุระกอบ 1) แผนกวตัถดุบิ 

(วสัดปุระกอบ 2) 

แผนกพมิพ ์

แผนกซอ่มบำรงุ 

แผนกเยบ็ 
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ตารางที� 1  เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานก่อนและหลงัการปรบัปรุง (ต่อ) 

แผนก ขั �นตอน 

เวลา (นาที) ระยะทาง (เมตร) 

ก่อน
ปรบัปรงุ 

หลงั
ปรบัปรงุ 

ก่อน
ปรบัปรงุ 

หลงั
ปรบัปรงุ 

รดี 28. ขนส่งชิ�นงานไปยงัแผนกรดี 2.450 - 215  - 
29. รดีตราปลายชายหน้าซา้ย* 0.714 0.661 - - 
30. ขนส่งชิ�นงานไปยงัแผนกเยบ็ 2.450 - 215 

เยบ็ 31. บรรจุ 0.750 0.750 - 

รวม 27.00 22.04 645 215 

หมายเหตุ  * หลงัปรุบปรุงไม่มกีารขนส่งชิ�นงานไปแผนกรดี 

5. สรปุผล
 จากการปรบัปรุงแผนผงัการผลิตของสายการผลิตที� 15  สามารถ
สรุปผลตามวตัถุประสงคด์งันี� 

1) สามารถปรบัปรุงการวางผงัการผลติในสายการผลติที� 15 โดยลด
ขั �นตอนการทํางานลงจาก 31 ขั �นตอน เหลือ 29 ขั �นตอน คดิเป็นร้อยละ 
6.45 ซึ�งส่งผลใหเ้วลาลดลงจาก 27.00 นาทตี่อตวั เป็น 22.04 นาทตี่อตวั 
คดิเป็นรอ้ยละ 18.35 ระยะทางในการขนส่งชิ�นงานลดลงจาก 645 เมตร 
เหลอื 215 เมตร ลดลงจากเดมิ 430 เมตร คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 

2) สามารถเพิ�มประสิทธิภาพการจัดสมดุลสายการผลิต ซึ�งก่อน
ปรบัปรุงมผีลผลติในชั �วโมงแรกเท่ากบั 13 ตวัต่อ ชั �วโมง และผลผลติใน
ชั �วโมงถัดไปได้เท่ากับ 24 ตัวต่อชั �วโมง และประสิทธิภาพในการจดั
สมดุลสายการผลิตร้อยละ 63.92 หลงัปรบัปรุง ผลผลิตในชั �วโมงแรก
เท่ากับ 28 ต ัวต่อชั �วโมง ผลผลิตในชั �วโมงถดัไปได้เท่ากบั 45 ตวั
ต่อชั �วโมง และประสทิธภิาพในการจดัสมดุลสายการผลติรอ้ยละ 78.29 
เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 22.48 (ดงัตารางที� 2) 

ตารางที� 2  สรุปผลการดําเนินงาน 

สไตลง์าน 

F-LHSF001Y 

ก่อน 

ปรบัปรงุ 

หลงั 

ปรบัปรงุ 
ผลต่าง 

ประสิทธิภาพ

เพิ�มขึ�น 

(ร้อยละ) 

ขั �นตอนการทํางาน  (ขั �นตอน) 31.00 29.00 -2.00 6.45 

เวลา (นาท/ีตวั) 27.00 22.04 -4.95 18.35 

ระยะทาง (เมตร) 645.00 215.00 -430.00 66.67 

สมดุลสายการผลติ  (รอ้ยละ) 63.92 78.29 14.37 22.48 

 ผลของงานวิจัยนี�ที�มีแนวคิดในแก้ปัญหาด้วยการลดขั �นตอนการ
ทํางานและลดระยะทางการขนส่งชิ�นงานระหว่างแผนกรดีและแผนกเยบ็
ดว้ยการปรบัปรุงการวางผงัการผลติ ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรนิทร์ 
[5] ที�ศึกษาการจัดสมดุลสายการผลิตกระบวนการประกอบโครง
อลูมิเนียมเพื�อจัดสมดุลสายการผลิต โดยใช้หลกัการ ECRS ช่วยลด
เวลาสูญเปล่าในการทํางาน ส่งผลให้เวลาในกระบวนการผลติมคีวาม
สมดุลมากขึ�น รวมถึงแววดาว และนันทชยั [6] ที�ศึกษาการออกแบบผัง
โรงงานเพื�อลดระยะทางการขนย้ายระหว่างสถานีงานในอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟโดยใช้การจําลองสถานการณ์ ประยุกต์ใช้หลกัการของการ
วางผงัโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning ; SLP) ซึ�งเป็น

กระบวนการวางผงัโรงงานที�มุ่งเน้นไปที�ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างสถานี
เพื�อลดระยะทางและลดเวลาในการขนยา้ยวสัดุใหน้้อยลง และรุ่งศกัดิ � [7] ที�
ศึกษาและปรบัปรุงผงัโรงงานเพื�อเพิ�มผลผลิตในกระบวนการผลิตเสื�อผ้า
ส่งออกทําให้สามารถลดระยะทางและลดเวลาในการขนถ่ายวตัถุดิบให้
น้อยลง 

6. กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณผูจ้ดัการโรงงานตวัอย่าง พนักงานในสายการผลิต 
รวมทั �งผู้ช่วยวิจัยทุกคนที�ช่วยเก็บข้อมูลในการดําเนินงานวิจัยจน
สามารถดําเนินการไดส้าํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
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การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเค้กช้ินสามเหลี่ยมด้วยเทคนิค ECRS 
Wastes Reduction in a slice of cake Process using ECRS Techniques 
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บทคดัย่อ 
โรงงานผลิตเบเกอรี่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง มีสาขาส าหรบัขายปลีกทัง้หมด 26 สาขาในกรุงเทพ ปริมณฑล และบางจงัหวดัในโซนภาค

กลางตอนล่าง โดยมโีรงงานผลติหลกัเพียงแห่งเดียว ปัจจุบนัโรงงานแห่งนี้เริม่ประสบปัญหาของเสียในกระบวนการผลติจ านวนมาก และมคี่าใชจ่้าย
ด้านแรงงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกการผลิตเค้กชิ้นสามเหลี่ยม ผู้วิจยัได้ใช้เครื่องมือแผนผงัวิเคราะห์การท างาน (Flow Diagram) ในการ
วิเคราะห์กระบวนการท างาน ใช้แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา และใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow 
Process Chart) ในการวิเคราะห์ขัน้ตอนการท างานโดยละเอียด รวมถึงค้นหาแนวทางในการพฒันากระบวนการท างานโดยใชแ้นวคิด ECRS ซึ่ง
เป็นเทคนิคเบื้องต้นของวศิวกรรมอุตสาหการ พรอ้มทัง้ไดม้กีารฝึกอบรมพนักงานทัง้ในระดบัควบคุมการท างานและระดบัปฏบิตังิาน เพื่อใหท้ราบถงึ
วธิกีารใชง้านเครื่องมอืต่าง ๆ ขา้งต้นไดอ้ย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ รวมทัง้ปรบัแนวคดิของพนักงานในระดบัปฏิบตัิงานให้เหน็คุณค่ าของการ
ท างานทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิของเสยี พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งทกัษะการท างานทีห่ลากหลาย (Multi Skill) โดยผลการศกึษาพบว่าสามารถลดของเสยีจากขัน้ตอน
การอบได้ร้อยละ 40 คิดเป็นมูลค่าเดือนละ 2,835 บาทต่อเดือน และสามารถลดค่าความสูญเปล่าจากผลิตภาพแรงงานการผลิตเค้กชิ้นสามเหลีย่ม 
รอ้ยละ 24.93 คดิเป็นมูลค่า 234,960 บาทต่อเดอืน ซึ่งคดิรวมเป็นมูลค่าความสูญเปล่าไดท้ัง้สิน้ 2,853,540 บาทต่อปี  
ค าส าคญั:  ลดของเสยี การวเิคราะห์การท างาน เทคนิค ECRS

Abstract 
This Research studied a bakery factory that has 26 sale branches in Bangkok, vicinity, and some province in the lower central  

area, but they have only one main factory to supply all branches. Currently, the factory has a lot of waste in the production  line and the 
total cost of labor gets too high especially in the slice cake production process. The researchers used the Flow Diagram to a nalyze the 
cake working process, used the Fishbone Diagram to find the root cause of waste, and used the Flow Process Chart to define the detailed 
cake working step by step and finally using the ECRS Technique (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify) is a basic improvement 
concept of Industrial engineering knowledge to find the improvement solution on the studied process. This research design training course 
for line manager and production staff to increase the knowledge of quality improvement, process improvement, and multi -skill on a slice 
cake production line. The result has shown this factory can wastes reduction by 24.93%, the value is 234,940 bath/month, and reduce the 
waste in baked section by 40%, the value is 2,835 bath/month. The total value that can save is 2,853,540 bath/year 
Keywords:  Wastes Reduction, Work Study, ECRS Techniques
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1. บทน า
บริษัทกรณีศึกษาเป็นโรงงานที่ด าเนินธุรกิจด้านผลิตและจัด

จ าหน่ายขนมไทย เคก้ และขนมปังเบเกอรีม่าเป็นระยะเวลายาวนาน ใน
ปัจจุบนับริษัทก็มีการขยายตวัเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา จ านวนประเภทสินค้าเติบโตขึ้น พื้นที่โรงงานขยายขึ้นและมี
แผนการที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่ในอนาคต จ านวนพนักงานที่เพิ่ม
มากขึน้ จ านวนสาขาเพิม่มากขึน้ โดยปัจจุบนัมาสาขาตัง้อยู่ในกรุงเทพ 
ปรมิณฑล และในพืน้ทีใ่นจงัหวดัของภาคกลางตอนร่าง อกีทัง้บรษิทัยงั
มแีผนทีจ่ะเขา้ตลาดหลกัทรพัย์ในอกีประมาณ 3 ปีขา้งหน้า และปัจจุบนั
บรษิทัก าลงัอยู่ในกระบวนการขอรบัรองมาตรฐาน ISO  
 จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการด าเนินกิจการไปใน
ทิศทางที่ดีมาก แต่จากการศึกษาพบว่ายงัมีปัญหาที่ถ้าได้ด าเนินการ
แก้ไขจะท าให้ระบบการท างานมีประสทิธิภาพมากขึน้ คณะผู้วจิยัจึงได้
เข้าไปวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและน าเสนอแนวคิดและวิธีการในการ
พฒันาระบบงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการผลิตที่เป็น
หัวใจของบริษัท ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาที่มีความส าคัญและ
สามารถปรบัปรุงแก้ไขได้นัน่คอื เรื่องของเสียในกระบวนการผลิต และ
ขัน้ตอนการท างานทีย่งัไม่มมีาตรฐานชดัเจน คณะวิจยัจึงมุ่งเน้นศกึษา
ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน (Labor Productivity) ของการ
ผลิตและน าเสนอแนวทางในการลดต้นทุนของเสียที่เกิดขึ้นในการ
ท างาน โดยใชเ้ครื่องมอืเช่น Flow Diagram, Flow Process Chart และ
เทคนิค ECRS [1-4]  

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
งานวจิยันี้ได้ประยุกต์ใชท้ฤษฎีทางวศิวกรรมอุตสาหการทีเ่กี่ยวขอ้ง

หลายเทคนิคซึ่งทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดไดถู้กน ามา
อธบิายดงันี้ 

2.1 การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) 
 ปัจจยัการผลติประกอบดว้ย 4M (Man Machin Method Material) 
หาต้องการเพิ่มผลผลิตจะต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตอ ย่างมี
ประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิตหรือ อัตราผลผลิต (Productivity) 
หมายถึง ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการเปลี่ยนปัจจัยหรือ
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มี
มูลค่าเพิม่ขึน้ [5-6] 

อตัราผลผลติ (Productivity) = 
ผลผลติ

ปัจจยัที่ใช้
(1) 

ประสทิธภิาพ (Efficiency) 

= 
เวลาที่ใช้ทรพัยากรใช้ในการท างานจรงิ

เวลาที่ใช้ในการท างานทัง้หมด
(2) 

อตัราการใชท้รพัยากร (Utilization) 

= 
เวลาที่ใช้ทรพัยากรใช้ในการท างานจรงิ

เวลาที่ใช้ในการท างานทัง้หมด
(3)

 การ เพิ่มผลผลิต เ ป็นแนวคิดเพื่ อศึกษาและหาวิธีการ เพิ่ม
ประสทิธภิาพ การผลติเพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรทีม่อีย่างคุม้ค่าและมี
ประโยชน์มากทีสุ่ด โดยมแีนวทางในการเพิม่ผลผลติ ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ตารางแสดงแนวทางการเพิม่ผลผลติ 
รูปแบบ ผลติภณัฑ ์ Output ปัจจยัทีใ่ช้ Input 
1 เพิม่ขึน้ คงที ่
2 เพิม่ขึน้ ลดลง 
3 เพิม่ขึน้มาก เพิม่ขึน้ 
4 คงที ่ ลดลง 
5 ลดลง ลดลงมาก 

 การพจิารณาแนวทางเพิม่ผลผลติ ขึน้อยู่กบันโยบาย เศรษฐกิจและ
ความเหมาะสมของบรษิทั [7] 

2.2 การศึกษางาน (Work Study) 
 การศึกษางาน หมายถึง เทคนิคในการวิเคราะห์ขัน้ตอนของการ
ปฏิบตัิงานเพื่อขจดังานที่ไม่จ าเป็นออก และสรรหาวิธีการท างานซึ่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานนัน้ ๆ ทัง้นี้รวมถึงการ
ปรบัปรุงมาตรฐานของวธิกีารท างาน สภาพการท างาน เครื่องมอืต่าง ๆ 
และการฝึกอบรมพนักงานใหท้ างานดว้ยวธิทีีถู่กต้อง มกีารก าหนดเวลา
มาตรฐานของงานและรวมถึงมีแนวทางการจ่ายค่าแรงจูงใจในการ
ท างานเทคนิคการศึกษางานจะเป็นเครื่องมือในการ เพิ่มผลผลิต 
การศึกษางานประกอบด้วยกนั 2 ส่วน คือ การศึกษาวิธีการ (Method 
Study) และการวดังาน (Work Measurement) [5] 

2.3 แผนภมิูกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
 แผนภูมกิระบวนการไหล เป็นแผนภูมแิบบหนึ่งที่มกีารใช้มากที่สุด 
แผนภูมินี้ใช้วิเคราะห์ขัน้ตอนการไหล (Flow) ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน 
พนักงาน และอุปกรณ์ ที่เคลื่อนไปในกระบวนการพรอ้มๆ กบักิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นสญัลกัษณ์และค้าบรรยายประกอบลงใน
แผนภูมิมาตรฐาน การวิเคราะห์แผนภูมิการไหลจะใช้สัญลักษณ์
มาตรฐานทัง้ 5 ชนิด ดงัตารางที ่2 [5] 

ตารางที ่2 สญัลกัษณ์แผนภูมกิระบวนการไหล (Flow Process Charts) 
สญัลกัษณ์ ชื่อเรยีก 

การปฏบิตังิาน (Operation) 
การขนส่ง (Transportation) 
การตรวจสอบ (Inspection) 
การรอคอย (Delay) 
การเกบ็รกัษา (Storage) 

 สัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ชนิด ซึ่ งก าหนดโดย The American 
Society of Mechanical Engineers (ASME) ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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2.3 เทคนิคการก าจดัความสูญเปล่า (ECRS) 
  เทคนิค ECRS เป็นหลกัการทัว่ไปของการก าจดัความสูญเปล่าที่
เกดิขึน้ในกระบวนการผลติ เป็นการหาวธิกีารท างานให้ดขีึน้ มแีนวทาง
การปรบัปรุงการด าเนินงานดงันี้ 

E= Eliminate คอื การตดัทอนงานทีไ่ม่จ าเป็นออก 
C = Combine คอื รวมงานทีค่ลา้ยคลงึกนัเขา้ดว้ยกนั 
R= Rearrange คอื จดัล าดบัขัน้ตอนการท างานใหม ่
S = Simplify คอื ปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานใหง่้ายขึน้ 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 อ านาจ อมฤกและ ศิลปชัย วัฒนเสย [7] ท าการศึกษาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการปัม๊ขึ้นรูปโลหะของอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ จากการศกึษาพบว่าชิ้นงานปัม๊ขึน้รูปโลหะ วธิกีารวจิยั
โดยใช้วิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์และเทคนิคอซีีอาร์เอสในการปรบัปรุง
โดยเริ่มตัง้แต่การออกแบบแม่พิมพ์ การศึกษาวิธีการท างานและเวลา
การท างานของแต่ละขัน้ตอน การปรบัปรุงการท างานม ี2 ดา้น คอื การ
ออกแบบแม่พิมพ์และกระบวนการผลิต ผลลพัธ์จากการปรบัปรุงและ
น าไปทดลองการผลติ ปรากฏว่าสามารถลดขัน้ตอนการท างาน จากเดมิ 
7 ขัน้ตอน เหลือ 4 ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 42.8 จากการศึกษานี้ การ
ผลติชิ้นงานใชจ้ านวนเครื่องจกัรและพนักงานลดลง ท าใหป้ระสทิธภิาพ
หลังจากท าการปรับปรุงเพิ่มขึ้น เครื่องจักรและพนักงานที่ว่างงาน
สามารถผลติชิ้นงานชิ้นอื่นได ้ท าใหก้ารผลติชิ้นงานมปีรมิาณมากขึน้ 
 มงคลกิตติญาณขจร มณีมณฑ์วงหาจกั และ มทันา สุสมบูรณ์ [8] 
ศึกษาเทคนิคการปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรอย่างรวดเร็ว (Single Minute 
Exchange of Die: SMED) และใช้เทคนิค ECRS มาก าจัดความสูญ
เปล่าในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์หัวเชื้อเครื่องดื่มชนิดผง จาก
การศกึษาพบว่า กระบวนการบรรจุผลติภณัฑ์ทีผ่สมแล้วลงซอง มเีวลา
การท างานที่สูญเปล่าจากขัน้ตอนการเปลี่ยนม้วนกระดาษอะลูมิเนียม
ฟอยล์สูงที่สุด และมีสาเหตุหลักมาจากการขาดขัน้ตอนการท างาน
มาตรฐาน ดงัน้ันหลงัจากการน าแนวทางการปรบัปรุงด้วยการเปลี่ยน
งานในมาเป็นงานนอกตามเทคนิค SMED และการจัดเรียงงานใหม่
ก าจัดงานที่ไม่จ าเป็นออกและท าให้งานที่มีท าได้ง่ายขึ้นโดยการใช้
อุปกรณ์ช่วยตามหลักการ ECRS สามารถทา ให้เวลาสูญเปล่าใน
ขัน้ตอนการเปลี่ยนม้วนกระดาษอะลูมเินียมฟอยล์ลดลง 565 วินาทตี่อ
ครัง้ หรือคิดเป็น 67% จากเวลาเดิมก่อนการปรบัปรุงโดยสามารถเพิม่
ก าลงัการผลติได ้16,143 ซองต่อวนั 

3. การด าเนินงานวิจยั
เบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของการด าเนินงานของบริษัท

คณะผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ SWOTร่วมกบัผู้บริหารโรงงาน เพื่อหา
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคเบื้องต้นของบรษิทัซึ่งไดผ้ลดงัแสดง
ในตารางที ่3. 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1.ผูบ้รหิารใหค้วามใส่ใจกบัการ
พฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
2.มสีาขาทีค่รอบคลุมในหลาย
จงัหวดั 
3.มหีวัหน้างานทีม่ทีกัษะและ
ประสบการณ์ในการผลติสนิคา้
ค่อนขา้งสูง 

1.พนักงานฝ่ายผลติไม่มมีาตรฐาน
การท างานชดัเจน 
2.ขาดวศิวกรการผลิตทีม่ทีกัษะ
ปรบัปรุงงานได ้
3.ขาดระบบการวางแผนการขาย
การผลิต และการจดัส่ง ทีเ่ชื่อมโยง
กนั 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1.มคีู่แข่งทีม่ลีกัษณะเป็นรา้น
สาขาแบบนี้จ านวนน้อย 
2.มสีาขาทีค่รอบคลุมในหลาย
พื้นที ่หลายจงัหวดั 
3.กระแสนิยมการดื่มกาแฟพรอ้ม
เบอเกอรีแ่ละขนม 

1.คู่แข่งทีเ่ป็นผู้ผลติรายย่อยทีม่ี
ฝีมอืดมีอียู่เยอะพอสมควร 
2.มแีฟรนไชส์จากต่างประเทศและ
ของไทยเอง 
3.สภาวะเศรษฐกจิซบเซา

 จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน หลงัจากทราบถงึภาพรวมในการด าเนินการของบรษิทัแลว้ ทาง
คณะผู้วิจยัได้พูดคุยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกปัญหาทีค่วรจะแก้ไข
และมีโอกาสในการปรบัปรุงและพฒันาทีใ่ชร้ะยะเวลาด าเนินโครงารไม่
เกนิ 4 เดอืน ซึ่งไดข้อ้สรุปจากผูบ้รหิารโรงงานใน 2 ประเดน็ปัญหา คอื  
ลดค่าความสูญเปล่าจากผลิตภาพแรงงานการผลิตเค้กชิ้นสามเหลี่ยม
และลดของของเสียในกระบวนการอบขนมปังโดยส าหรับปัญหาแรก
คณะวิจยัได้ร่วมกบัพนักงานควบคุมงานใช้เทคนิค Why-Why เพื่อหา
วิธีการแก้ไขปัญหา ท าไม (Why) ท าการผลิตไม่ทนัขายโดยสามารถ
สรุปไดด้งัต่อรางที ่4 

ตารางที ่4 Why-Why Technique เพื่อใชห้าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปัญหา 
Why Why Answer 

ต้องใชเ้วลา
เตรยีมวตัถุดบิ
ก่อนผลติทุกวนั 

ทุกคนต้องรบัผดิชอบ
เตรยีมของตวัเอง 

ปรบั Flow การท างาน
ส่วนการเตรยีมวตัถุดบิ
ใหม่ 

การท างานหลาย
ขัน้ตอน ซบัซ้อน 

ท าตามแบบเดมิ ๆ 
ตัง้แต่เริม่ท าเคก้จน
ปัจจุบนัเป็นโรงงาน
ใหญ่ยงัไม่ปรบัเปลี่ยน 

ศกึษากระบวนการท างาน
ใหม่ใหเ้หมาะสมกบั
จ านวนการผลิตทีเ่พิม่
มากขึน้ 

ขาดพนักงานทีม่ี
ทกัษะในการผลิต 

ไม่ไดม้กีารสอนงาน
อย่างเป็นระบบ 

ท า WI สอนงานใหม้ี
ทกัษะ Multi Skill เพิม่
มากขึน้ 

หลงัจากได้แนวทางการปัญหาเบื้องต้นแล้วคณะวิจยัได้เสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการให้ฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ท างานร่วมกนัโดยเริม่จากการวิเคราะห์กระบวนการท างานในส่วนของ
การผลิต เค้กชิ้ นสามเหลี่ยม โดยการ เขียน Flow Diagram ของ
กระบวนการผลิต และเขียน Flow Process Chart โดยละเอียด โดย
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เบื้องต้นมกีารสอนการเขยีนบนหอ้งประชุมก่อน ก่อนจะมกีารลงไปสอน
การเขียนที่สายการผลิตจริงอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันได้มีการเขียน
เอกสารทัง้สองส่วนนี้ในเบื้องต้นมาแล้ว ตวัอย่างภาพการเขยีนเอกสาร
ดงัแสดงในภาพดา้นล่างดงัแสดงในตวัอย่างรูปที ่1 

รูปที ่1 ตวัอย่างแผนภูมวิเิคราะห์กระบวนการไหลเคก้ชิ้นสามเหลีย่ม 

กระบวนการผลติเคก้ชิ้นสามเหลีย่มมีขัน้ตอนการท างานหลกัดงันี้ 
1. กระบวนการสไลด์เคก้, 2. กระบวนการปาดหน้าเคก้, 3.

กระบวนการแบ่งชิ้น, 4. กระบวนการห่อเคก้, 5. กระบวนการแต่งหน้า
เคก้, 6. กระบวนการแพค็บรรจุเคก้ 
 กระบวนการผลติเคก้ชิ้นสามเหลีย่ม มจี านวนพนักงานทีป่ฏบิตังิาน
ในสถานีประมาณ 13 คน และจ าเป็นต้องมีพนักงานที่มีทกัษะเฉพาะ
ดา้นในการท างาน โดยแต่ละคนกม็คีวามช านาญเฉพาะดา้น แต่ยงัไม่มี
การส่งเสริมให้ทุกคนมีทักษะที่หลากหลายเท่าใดนัก แต่ละคนก็จะ
ช านาญในเฉพาะงานของตนเท่านัน้ ดังนัน้ในกรณีที่มีปริมาณความ
ต้องการเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาล จึงท าให้ก าลงัการผลิตในส่วนนี้ไม่
เพยีงพอและบางครัง้กท็ าการผลติไม่เพยีงพอกบัความต้องการ ส่งผลให้
เกิดการท างานล่วงเวลาเพื่อให้มีปริมาณเค้กให้เพียงพอกบัการส่งอยู่
บ่อยครัง้ ก่อนการปรบัปรุงพนักงานไม่มกีระระบุหน้าที่ทีช่ดัเจน ท าให้
เกิดความล่าช้าในการผลิต ทางคณะวิจยัได้เสนอการระบุหน้าที่ตาม
ลกัษณะของกระบวนการท างานแสดงดงัรูปที ่2 

รูปที ่ 2 กระบวนการท างานและจ านวนพนักงานแต่ละต าแหน่งในการ
ผลติชิ้นเคก้สามเหลีย่ม (หลงัการปรบัปรุง) 

 จากผลการวเิคราะห์กระบวนการท างาน คณะนักวจิยัพบว่าขัน้ตอน
การเตรียมวัตถุดิบในแต่ละวันใช้ระยะเวลานาน ท าให้การเริ่มการ
ท างานล่าช้าตามไปด้วย ดังนัน้จึงร่วมกันวางแผนที่จะลดเวลาการ
เตรียมวตัถุดิบส่วนบุคคลเพื่อให้พนักงานสามารถเริม่งานได้ทนัทหีรอื
ใช้เวลาในการเตรียมงานต่าง ๆ ให้น้อยลง (ลด Setup Time) อีกทัง้
สลบัขัน้ตอนการท างานโดยใช้ ECRS Techniques โดยสามารถแยก
อธบิายเป็นรายขอ้ดงัแสดงต่อไป  
 การตัดทอนงานที่ไม่จ าเป็นออก (Eliminate) คือ ตัดขัน้ตอนการ
ตรวจเชค็ความแขง็ตวัของเคก้ออกใชว้ธิกี าหนดเวลาและเสยีงแจง้เตอืน  
 รวมงานที่คล้ายคลึงกนัเข้าด้วยกนั (Combine) คือ ในการเตรียม
วตัถุดิบในอดีตพนักงานแต่ละคนจะต่างคนต่างเตรยีม แยกกนัท างาน 
แต่ในกระบวนการใหม่จะก าหนดให้พนักงานช่วยกันเตรียมวตัถุดิบ
ร่วมกนัเป็นทมี และมเีชค็ลสิของและปรมิาณทีต่้องเตรยีม 
 จัดล าดับขัน้ตอนการท างานใหม่ (Rearrange) คือ จัดล าดับงาน
ใหม่โดยปรบัขัน้ตอนการเตรยีมของก่อนเริม่งานออก ใหเ้ตรยีมใหพ้รอ้ม
ก่อนออกกะ เพื่อใหพ้นักงานทีม่ารบัช่วงต่อสามารถด าเนินงานไดท้นัที 
 ปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานให้ง่ายขึ้น (Simplify)– ในอดีตขัน้ตอน
ในกระบวนการปาดไม่ชดัเจนท าให้พนักงานมีการสอนงานกนัได้ยาก 
แต่หลงัจากจดัท าขัน้ตอนเขยีน Flow Process Chart โดยละเอียดกท็ า
ใหเ้กดิการสอนงานไดง่้ายขึน้ ดงัแสดงในรูปที ่3 

รูปที ่3 กระบวนการปาดหน้าเคก้ (ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง) 

4. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
คณะวิจัยได้วางแผนที่จะลดเวลาการเตรียมวัตถุดิบส่วนบุคคล

เพื่อให้พนักงานสามารถเริ่มงานได้ทนัทีหรือใช้เวลาในการเตรียมงาน
ต่าง ๆ ให้น้อยลง (ลด Setup Time) อีกทัง้สลบัขัน้ตอนการท างานโดย
ใช้ ECRS Techniques ซึ่งค่าเป้าหมายที่คาดการไว้จากกระบวนการ
ผลติ ในอดตีแต่ละวนัจะใชเ้วลาท างานทัง้สิน้ 8 ชัว่โมง และสามารถผลติ
ชิ้นเคก้สามเหลี่ยมไดป้ระมาณ 1,072 ชิ้นต่อวนั คดิเป็นชัว่โมงสามารถ
ผลติเคก้ชิ้นได ้134 ชิ้นต่อชัว่โมง  
 หลงัจากปรบัปรุงการท างานและเริม่มีการสอนงานให้กบัพนักงาน
มากยิง่ขึน้ เพื่อใหม้ทีกัษะ Multi Skill คอืสามารถท างานได้หลากหลาย 
สามารถสลบัการท างานกนัได้ รวมถึงมีการพฒันากระบวนการโดยใช้
เทคนิค ECRS ดังอธิบายข้างต้น ท าให้ระยะเวลาในการท างานหลงั
ปรบัปรุงลดลงเหลอืเพียง 6 ชัว่โมง โดยจ านวนชิ้นเค้กทีผ่ลติไดม้ีผลดงั
แสดงในตารางที ่5 
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ตารางที ่5 ผลการด าเนินงานหลงัการปรบัปรุง 
เดอืน วนั

ท างาน 
เคก้ก้อน จน.เคก้ชิ้น

สามเหลี่ยม 
ก่อนปรบัปรุง 
(ใชเ้วลา 8 ชม.) 

เดอืนที ่1 30 18,867 32,451 
เดอืนที ่2 31 19,437 32,899 
เฉลี่ย 30.5 19,152 32,675 

หลงัปรบัปรุง 
(ใชเ้วลา 6 ชม.) 

เดอืนที ่1 30 18,433 30,099 
เดอืนที ่2 31 20,545 35,206 
เฉลี่ย 30.5 19,489 32,652.5 

 หลงัจากปรบัปรุงแล้วกระบวนการผลิตเค้กใช้พนักงานทัง้สิ้น 13 
คน แต่ละคนมีเวลาท างาน 6 ชัว่โมงต่อวัน สามารถผลิตชิ้นเค้ก
สามเหลี่ยมได้เฉลี่ย 1,072 ชิ้นต่อวนั หรือคิดเป็นชัว่โมงสามารถผลิต
เคก้ชิ้นได ้178.5 ชิ้นต่อชัว่โมง ซึ่งในอดตีก่อนปรบัปรุงสามารถผลิตชิ้น
เคก้ได ้134 ชิ้นต่อชัว่โมง คดิเป็นมูลค่าความสูญเปล่า เท่ากบั  
[(178.5 -134)  *100] / 178.5) = 24.93% 
 ดงันัน้หากพนักงานท าการผลิต 8 ชัว่โมงเท่ากนั หลงัการปรบัปรุง
จะสามารถผลติเคก้ชิ้นได ้178.5 x 8 = 1,428 ชิ้น จากอดตีก่อนปรบัปรุง
ทีส่ามารถผลติไดเ้พยีง 1,072 ชิ้น ซึ่งถอืว่าสามารถเพิม่ผลผลติได ้ 356 
ชิ้น (1,428 -1,072) ต้นทุนการผลติชิ้นเคก้สามเหลีย่มโดยประมาณอยู่ที ่
22 บาทต่อชิ้น ดงันัน้ สามารถมูลค่าความสูญเปล่าจากการผลิตไดต้่อ
เดอืนคอืมูลค่า 356 x 22 x 30 = 234,960 บาทต่อเดอืน  
 ในปัญหาข้อที่ 2 เรื่องการลดของเสียจากขัน้ตอนการอบขนมปัง 
คณะวิจัยได้ร่วมกับออกแบบกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เพื่อให้ได้แผนผังเบื้องต้นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์กระบวนงานโดย
เครื่องมอื Flow Diagram ไดผ้ลดงัแสดงในรูปที ่4 

รปูท่ี 4 แผนผงัการด าเนินงานของกระบวนการอบขนมปัง 

และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทัง้ยงัท า  
Workshop เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีก้างปลาได้ผลลัพธ์ดัง
แสดงในรูปที ่5  

รูปที ่5 แผนภูมก้ิางปลาของการวเิคราะห์ความสูญเสยีในกระบวนการ
อบขนมปัง 

        จากผลการวิเคราะห์คณะท างานได้ก าหนด 2 แนวทางในการ
ปรบัปรุงคือ การเพิ่มกระบวนการวดัอุณหภูมิก่อนใชง้านเครื่องอบโดย
ใช้แบบฟอร์มการบนัทกึแบบใหม่ ให้ฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เป็นผูร้บัผดิชอบ ดงัแสดงในรูปที ่6 และการตรวจสอบสถานะเครื่องอบ
ให้สมบูรณ์พร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยฝ่ายช่างเทคนิคเป็นผู้รบัผิดชอบ 
โดยหลงัจากไดพ้ฒันาปรบัปรุงสามารถลดปรมิาณของเสยีไดด้งัแสดงใน
ตารางที ่6 

วธิกีาร รูปภาพ 
ก่อนปรับปรุง : พนักงานไม่ได้
เช็คอุณหภูมเิตาอบก่อนเอาเคก้
เข้าเตาอบในทุกรายการ ใช้
เพียงแค่อ่านค่าจากมิเตอร์หน้า
เครื่องซึ่งได้ค่าที่ไม่ชดัเจน และ
ไม่ได้มีการบันทึกรายละเอียด
การอบในแต่ละรอบ 
หลังปรับปรุง  : พนักงานเช็ค
อุณหภูมิก่อนน าสินค้าเข้าเตา
อบทุกครัง้ และมีการบันทึกการ
อบแต่ละรายการอย่างชดัเจน 

รูปที ่6 เปรยีบเทยีบการท างานก่อนและหลงัปรงัปรุง 

ตารางที ่6 มูลค่าของเสยีจากกระบวนการอบก่อนและหลงัปรบัปรุง 
เดอืน จ านวนครัง้ทีเ่จอ

ของเสยี 
มูลค่ารวมของเสยีต่อ

เดอืน 
เมษายน 75 ครัง้ 8,223.50 บาท 
พฤษภาคม 50 ครัง้ 5,887.25 บาท 
มถุินายน 
(หลงัปรบัปรุง) 

23 ครัง้ 3,454.75 บาท 

กรกฎาคม 
(หลงัปรบัปรุง) 

34 ครัง้ 4,985.00 บาท 
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       จากตารางพบว่าค่าเฉลี่ยของเสียหลังการปรับปรุงมีมูลค่า
(3,454.75+4,985)/2 = 4,219.9 บาท /เดือน  และค่าเฉลี่ยก่อนการ
ป รั บ ป รุ ง ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น  เ ม ษ า ยน  - พ ฤ ษภ า ค ม  มี มู ล ค่ า 
(8,223.5+5,887.25)/2 = 7,055.4 บาท/เดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
เสยีทีล่ดไดต้่อเดอืน (7,055.4–4,219.9)/7,055.4 = 40% 
 ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาทัง้ในส่วนของการลดค่าความสูญเปล่า
จากผลติภาพแรงงานการผลติเคก้ชิ้นสามเหลีย่ม และการลดของเสียใน
ขัน้ตอนการอบสามารถสรุปผลไดด้งัตารางที ่7 

ตารางที ่7 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

5. สรปุ
ผลการวิจยัพบว่าสามารถลดความสูญเปล่าจากผลิตภาพแรงงาน

การผลิตเค้กชิ้นสามเหลี่ยมรอ้ยละ 24.93 คิดเป็นมูลค่า 234,960 บาท/
เดือน และการลดของเสียจากขัน้ตอนการอบได้ร้อยละ 40 คิดเป็นมูล
ค่าที่ลดได้เบื้องต้นเดือนละ 2,835 บาท/เดือน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทัง้
สองปัญหาทีไ่ดพ้ฒันาขึน้รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ประมาณ 2,853,540 บาท/ปี 
ในการแก้ปัญหาระยะยาว เนื่องดว้ยปัญหาการขาดแคลนของโรงงานจึง
พบปัญหาการเข้าออกของพนักกงานบบ่อยมาก ซึ่งเมื่อมพีนักงานใหม่
เข้ามาก็จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ การสอนงาน ซึ่งต้องใช้เวลาใน
ช่วงแรกระยะเวลาหนึ่งกว่าระบบงานต่างๆ จะท างานไดต้ามมาตรฐาน
เดิมที่ก าหนดไว้ ดังนัน้บริษัทควรจะขยายการจัดท ามาตรฐานการ
ท างานโดยละเอียดในแต่ละแผนกให้ครอบคลุมทุกส่วนงานเพื่อให้
พนักงานใหม่ที่เข้ามาได้เรียนรู้งานที่ตนเองรบัผิดชอบ และสามารถ
เรยีนรูท้กัษะงานดา้นอื่นๆ ไดง่้าย จงึจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวที่
ยัง่ยนื
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ผลติชิ้นเคก้สามเหลี่ยมได้
ประมาณ 1,072 ชิ้นต่อวนั คดิ
เป็นชัว่โมงสามารถผลิตเคก้ชิ้น
ได ้134 ชิ้นต่อชัว่โมง 
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สามารถผลติเคก้ชิ้นได ้178.5 ชิ้น
ต่อชัว่โมง 

ลดของเสียจากขัน้ตอนการอบ 
ค่าเฉลี่ยของเสยีที่เกดิจาก
ขัน้ตอนการอบเฉลี่ย 2 เดอืน 
(เมษายนและพฤษภาคม) อยู่ที ่
7,055.4 บาท/เดอืน 
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การอบเฉลี่ย 2 เดอืน หลงัจาก
ปรบัปรุงแล้ว (มถุินายนและ
กรกฎาคม) อยู่ที่ 4,219.9 บาท/
เดอืน 
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การจดัสมดลุกระบวนการปิดฉลากผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง 
Line Balancing of the Labelling Process for Pet Food 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการปิดฉลากผลติภณัฑ ์XX4 ของสายการปิดฉลากดาวเรอืง 4 โดยใชว้ธิกีาร

จดัสมดุลสายการผลติและใชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผลเพื่อคน้หาและวเิคราะห์สาเหตุทีท่ าให้ผลติผลทีไ่ดจ้ากการท างานไม่ไดต้ามเป้าหมาย และน า
สาเหตุของปัญหาทีไ่ดไ้ปก าหนดมาตรแกไ้ขของปัญหาโดยใชเ้ทคนิคทางวศิวกรรมอุตสาหการและน ามาตรแกไ้ขทีก่ าหนดไปปฏบิตั ิจากการศกึษา
กระบวนการในสายการปิดฉลาก พบว่า การท างานในกระบวนการตรวจสอบของบกพร่อง การปล่อยถ้วยลงบนสายพาน การตดิสติ๊กเกอรก์น้ถว้ย 
การตรวจสอบโคด้ การบรรจุถาด การบรรจุกล่อง การพบักล่อง การปัม๊โคด้บนกล่อง การรดูเทปปิดฝากล่อง และการยกเรยีงบนพาเลท มเีวลาในการ
ท างานเป็น 3.28 5.49 3.13 3.13 2.91 3.64 3.38 3.21 3.00 และ 3.00 นาทต่ีอกล่องต่อคน ตามล าดบั ซึง่การปล่อยถว้ยลงบนสายพานมเีวลาในการ
ท างานมากทีสุ่ดและเป็นจุดคอขวดของกระบวนการ ผลจากการวเิคราะหส์าเหตุและน ามาตรการแกไ้ขทีก่ าหนดไปปฏบิตั ิพบว่า ประสทิธผิลทีไ่ดจ้าก
การท างานก่อนปรบัปรุงเท่ากบั 28.50 กล่องต่อคนต่อชัว่โมง หลงัปรบัปรุงเพิม่ขึน้เป็น 42.15 กล่องต่อคนต่อชัว่โมง คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ทีเ่พิม่ขึน้ 
16.36% โดยใชพ้นักงานทัง้หมดจ านวน 23 คน และประสทิธภิาพของสายการปิดฉลากเพิม่ขึน้จาก 62.21% เป็น 81.52% คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
31.04  
ค าส าคญั:  การจดัสมดุลสายการผลติ การเพิม่ผลติภาพ เทคนิคทางดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ จุดคอขวด 

Abstract 
This paper aims to increase the efficiency of labeling process for the XX4 product on the Marigold labeling line 4. In this study, 

the production line balancing method and the cause-and-effect diagram were used to analyze the root-cause of problem that the actual 
output is below the target. The improvement ways by applying suitable industrial engineering techniques were then implemented to tackle 
the related root causes of problem. From the study of current labeling line, it was found that the cycle times of processes: sort defect, put 
cup on conveyor, stick sticker, INK code and sort code, pack tray, pack carton, fold carton, print code on carton, swipe tape on carton, 
and lift on pallet, were 3.28, 5.49, 3.13, 3.13, 2.91, 3.64, 3.38, 3.21, 3.00, and 3.00 minutes per box per person, respectively. The process 
of putting cup on conveyor had the maximum cycle time and became the bottleneck of labelling line. As the result, from the root-cause 
analysis and the implementation of countermeasures, the effectiveness on producing the output was increased from 28.50 boxes per 
person per hour to be 42.15 boxes per person per hour (increased by 16.36%) with 23 employees in the labelling line. The efficiency of 
the labeling line was increased from 62.21% to 81.52%, or increased by 31.04%.  
Keywords:  Line balancing, Productivity improvement, IE techniques, Bottleneck 
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1. บทน า
ขอ้มูลมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปของไทยของกระทรวง

การพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วจิยักสกิรไทยพบว่าในปี 2559 มมีลูค่า
การส่งออกอาหารทะเลแปรรปูของไทยใน ปี 2559 ทีม่มีลูค่า 191,005.6 
ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 20.2 ของการส่งออกอาหารทัง้หมดของ
ประเทศไทย โดยมทีูน่าและกุง้เป็นสนิคา้หลกัดว้ยสดัส่วนมากกว่ารอ้ย
ละ 70 ของการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปทัง้หมด [1] และจากการ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ในปี 2560 พบว่า
มมีูลค่าการส่งออกเพิม่มากขึ้นจากปี 2559 เป็นร้อยละ 0.22 และในปี 
2561 มมีูลค่าการส่งออกเพิม่มากขึน้จากปี 2560 เป็นร้อยละ 4.91 [2] 
ดงันัน้สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยจงึคาดการณ์สนิคา้ส่งออกปลาทนู่า
ของประเทศไทยในปี 2562 ว่าจะมกีารขยายตัวมากกว่า 10% จาก
มูลค่าการส่งออก 1.1 แสนล้านบาท จากการส่งออกปลาทูน่าแปรรูป
กระป๋อง ซาร์ดนี แซลมอน ทูน่าลอยน์ และอาหารสตัว์เลี้ยง ซึ่งบรษิทั 
สงขลาแคนนิ่ง จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกอาหาร
ทะเล โดยมสีายการผลติสนิค้า 3 กลุ่มผลติภณัฑ์ ได้แก่ สายการผลติ
ภณัฑ์ปลาทูน่า สายการผลิตผลิตภณัฑ์เพิ่มมูลค่า และสายการผลติ
ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์เลี้ยง ดงันัน้จากขอ้มูลมูลค่าการส่งออกอาหาร
ทะเลแปรรูปของไทยของกระทรวงการพาณิชย์ดงักล่าวทางบรษิทัจงึมี
ความต้องการที่จะหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลของกระบวนการปิดฉลากผลติภณัฑ์อาหารสตัว์เลี้ยง เพื่อ
รองรบัและตอบสนองต่อการขยายตวัของการส่งออกผลติภณัฑ์อาหาร
สตัวเ์ลีย้งทีค่าดว่าจะขยายตวัเพิม่ขึน้ จากการศกึษากระบวนการในสาย
การปิดฉลากผลติภณัฑ์อาหารสตัว์เลี้ยง (ผลติภณัฑ์ XX4) พบว่า การ
ท างานในกระบวนการตรวจสอบของบกพร่อง การปล่อยถ้วยลงบน
สายพาน การติดสติ๊กเกอร์ก้นถ้วย การตรวจสอบโค้ด การบรรจุถาด 
การบรรจุกล่อง การพบักล่อง การปัม๊โค้ดบนกล่อง การรูดเทปปิดฝา
กล่อง และการยกเรยีงบนพาเลท มเีวลาในการท างานเป็น 3.28 5.49 
3.13 3.13 2.91 3.64 3.38 3.21 3.00 และ 3.00 นาทีต่อกล่องต่อคน 
ตามล าดบั ซึ่งการปล่อยถ้วยลงบนสายพานมเีวลาในการท างานมาก
ที่สุดและเป็นจุดคอขวดของกระบวนการ ดังนั ้น ในงานวิจัยนี้ มี
วตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการปิดฉลากผลติภณัฑ์ 
XX4 โดยใชว้ธิกีารจดัสมดุลสายการผลติและเทคนิคทางดา้นวศิวกรรม
อุตสาหการ 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 ทฤษฎีการจดัสมดลุสายการผลิต (Production line balancing) 
 เป็นการพยายามทีจ่ะจดัใหส้ถานีงานต่าง ๆ  ใหม้อีตัราการท างาน 
หรอืเวลาทีใ่ชใ้นการผลติแต่ละชิน้เท่าๆ กนั หากเวลาทีใ่ชใ้นการผลติไม่
เท่ากนัจะท าใหอ้ตัราการผลติสนิคา้ของสนิคา้นัน้จะถูกก าหนดโดยเวลา
การท างานของสถานีงานทีใ่ชเ้วลามากทีสุ่ด ซึ่งเวลาทีใ่ชใ้นสถานีงานที่
เป็นตัวก าหนดอตัราการผลิตของสนิค้านี้ เรยีกว่า รอบเวลาการผลติ 
(Cycle time) ซึ่งหมายถึง เวลาระหว่างที่สนิค้าเสร็จออกมาแต่ละชิ้น 
โดยจะเท่ากบัเวลาของสถานีงานทีช่า้ทีสุ่ด ดงันัน้หากเกดิการรอคอยขึน้

ในสถานีงานทีใ่ชเ้วลาน้อยกว่าท าใหเ้กดิความสญูเสยีอตัราการผลติหรอื
ว่างงานเกดิขึ้น และส่งผลต่อปรมิาณงานค้างที่รอเพื่อที่จะผ่านสถานี
งานที่ช้านัน้ ดงันัน้เพื่อลดความเสยีหายเหล่านี้จงึต้องมกีารจดัสมดุล
สายงานการผลิตนัน้ โดยจะเริ่มด้วยการก าหนดรอบเวลาการผลิต 
ล าดบัขัน้ตอนงานต่างๆ และเวลามาตรฐานของการท างานแต่ละชิน้ของ
งานนัน้ จากนัน้รวบรวมขัน้ตอนงานเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นสถานีงาน โดยให้
มเีวลาว่างทัง้หมดน้อยทีสุ่ด  

2.2 ทฤษฎีการศึกษาเวลา (Time study) 
 เป็นการวดัผลการท างาน หรือการหาเวลามาตรฐาน (Standard 
time) โดยผู้ที่ท าการศกึษาเวลาจะต้องเฝ้าสงัเกตการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน และท าการจบัเวลาในการท างานนัน้ดว้ยนาฬกิาจบัเวลา ซึ่ง
การศกึษาเวลาจะต้องจบัเวลาของพนักงานทีไ่ดร้บัการฝึกงานมาดแีลว้ 
และท างานนัน้ด้วยวิธีการที่ก าหนดในอัตราปกติ ข้อมูลที่ได้จาก
การศกึษาเวลาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องเพื่อใชใ้นการค านวณหา
ขนาดตวัอย่างทีเ่หมาะสม ค่าความเผือ่ และค่าอื่น ๆ  

2.2 ทฤษฎีหลกัการคิวซีเซอรเ์คิล (QC circle) 
 คิวซี เซอร์ เคิล  (QC circle) หรือ  QCC (Quality control circle) 
หมายถงึ กจิกรรมทีพ่นกังานในกลุ่มซึง่จดัตัง้ขึน้มาไดร้่วมกนัด าเนินการ
เพื่อปรบัปรุงวิธีการท างานให้มคีุณภาพดียิ่งขึ้น ประกอบไปด้วย 1) 
Quality: Q หมายถึงคุณภาพใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ คุณภาพงาน 
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) Control: C หมายถึงการ
ควบคุมหรอืการกระท า ใหคุ้ณภาพทัง้ 3 ขา้งต้นอยู่ในระดบัทีต่้องการ
หรือในระดบัมาตรฐานที่ดี และ 3) Circle: C  หมายถึงวงจรควบคุม
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 7 ข ัน้ตอน (QC story) และวงจรเดมมิง่ (Deming 
cycle) อนัประกอบดว้ยหลกัการ PDCA (Plan, do, check, action) [3] 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การศึกษาขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมในกระบวนการผลิตนัน้ 
สามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติไดเ้ป็นอย่างด ีโดยในงานวจิยั 
[3] ได้ใช้การศึกษาการท างานและการจดัสมดุลสายการผลิตเพื่อลด
จ านวนสนิคา้ทีผ่ลติไมท่นัตามเวลาความตอ้งการของลกูคา้ (Takt time) 
ลดปัญหาคอขวด และลดความสูญเปล่าที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลติ
ปลาแซลมอนแช่แขง็ ซึง่สามารถลดขัน้ตอนในการผลติจาก 31 ข ัน้ตอน
เหลอื 30 ข ัน้ตอน ลดเวลารอบการผลติลงได้คดิเป็นรอ้ยละ 3.23 ของ
เวลาเดมิ ลดระยะทางโดยรวมของกระบวนผลติได้รอ้ยละ 14.74 ของ
ระยะทางเดมิ และจากการจดัสมดุลสายการผลติท าใหส้ามารถลดเวลา
ในการผลติต่อรอบลดลง 0.55 นาท ีส่งผลใหก้ าลงัการผลติ (Capacity) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 ของก าลงัการผลิตเดิม และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
กระบวนการผลติทัง้สิน้ 45,906,117 บาทต่อปี ในงานวจิยั [4] ไดศ้กึษา
กระบวนการผลติชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทปะเก็นโดยใช้กจิกรรมควิซี
เซอรเ์คลิ ในการแกไ้ขปัญหา และไดค้ดัเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะปรบัปรุงคอื การ
ลดปัญหาเศษวตัถุดบิ SAT-42443-55020-B ตกลงในพื้นที่ปฏบิตังิาน 
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ผลจากการด าเนินการพบว่าสามารถลดปรมิาณเศษวตัถุดบิตกที่พื้นที่
ปฏิบตัิงานลงจากเดิม 93.59% และสามารถลดเวลาในการท าความ
สะอาดพืน้ทีป่ฏบิตังิานจากเดมิ 60.43%  
 ในงานวจิยั [5] ไดศ้กึษาขัน้ตอนการท างานของโรงงานผลติน ้าดื่ม
ขนาดย่อมในจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า กระบวนการผลติเกดิความ
ล่าชา้จากการรอคอยของพนกังาน และไดใ้ชเ้ครื่องมอืทางวศิวกรรมอุต
สาหการ เช่น การศกึษางาน การจบัเวลา การใชแ้ผนผงักา้งปลา การใช้
แผนภูมิการ และเทคนิคการปรบัปรุงงานมาช่วยแก้ปัญหา ผลการ
ด าเนินงานหลงัจากการปรบัปรุงการท างานสามารถลดเวลาความสูญ
เปล่าในการท างานได ้32.17% จากเวลาความสญูเปล่าเดมิ ในงานวจิยั 
[6] ได้ศึกษาสายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานผลิต
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อลดความสูญเปล่าทีเ่กดิขึน้และเพิม่ผลผลติ
โดยใช้แนวคิดแบบลนีในการก าจดัและลดสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าต่อ
สนิค้า ผลจากการวเิคราะห์ความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการ (7-Wastes) 
และใช้หลักการ ECRS มาใช้วิเคราะห์และปรับปรุงการท างานใน
สายการผลติ พบว่า ในกรณีทีค่วามต้องการของลูกคา้ลดลงรอ้ยละ 30 
การลดสายการผลิตจากเดิม 3 สายการผลิต เหลือ 2 สายการผลิต 
สามารถตอบสนองความต้องการสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพดงัเดมิ 
นอกจากนี้ยงัสามารถลดจ านวนของเครื่องทดสอบ (Tester) ทีใ่ชอ้ยู่ใน
สายการผลติใหล้งไดจ้ านวน 7 เครือ่ง 
 นอกจากนี้ ในงานวจิยั [7]  ไดศ้กึษาการลดขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้กบั
บรรจุภณัฑ์ถุงลามเินตในกระบวนการบรรจุกุ้งแปรรูปซูชแิช่แขง็ เมื่อ
วเิคราะหล์กัษณะขอ้บกพร่องโดยใชแ้ผนภูมพิาเรโต และการใชแ้ผนภูมิ
แสดงเหตุและผล ท าใหท้ราบสาเหตุของขอ้บกพร่อง แลว้จงึกรองปัจจยั
ทีค่าดว่ามอีทิธพิลส าคญัต่อลกัษณะขอ้บกพร่องดว้ยตารางวเิคราะหเ์หตุ
และผล (Cause and effect matrix) จากการออกแบบการทดลองแบบ
แฟกทอเรยีลและน าผลการลดลองนัน้มาปรบัปรุงกระบวนการท างาน
ของพนักงานหน้างาน โดยก าหนดใหใ้ชค้่าพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมเป็น
มาตรฐานและก ากบัให้ปฏิบตัิตามกระบวนงานมาตรฐานนัน้ พบว่า 
ขอ้บกพร่องทีเ่กดิกบัถุงลามเินตลดลงจาก 3.19% ของการบรรจุกุง้แปร
รปูซูชแิช่แขง็ทัง้หมด เหลอืเพยีง 0.01% 

3. ขัน้ตอนการท าวิจยั
3.1 การก าหนดหวัข้อปรบัปรงุ 
 งานวิจัยนี้จะท าการจัดสมดุลกระบวนการปิดฉลากผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์เลี้ยงของสายการปิดฉลากดาวเรือง 1 โดยคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไม่ตรงตามเป้าหมายและจากจ านวนยอดปิดฉลากที่มี
จ านวนมากทีสุ่ดในสายการปิดฉลากดาวเรอืง 1 นัน่คอื ผลติภณัฑ ์XX4 

3.2 การส ารวจสภาพปัจจบุนัและก าหนดเป้าหมาย 
 ท าการเก็บข้อมูลสมดุลสายการผลิตของกระบวนการปิดฉลาก
ผลติภณัฑ ์XX4 ขอ้มลูทีไ่ดแ้สดงดงัรปูที ่1 โดยก าหนดใหก้ าลงัการผลติ
ของเครื่องติดสติ๊กเกอร์ 3.13 วินาทีต่อกล่องต่อคน เป็นรอบเวลา

มาตรฐานของการจดัสมดุล พบว่าผลผลติก่อนปรบัปรุงเท่ากบั 655.56 
กล่องต่อชัว่โมง ประสทิธิผลที่ได้จากการท างานก่อนปรบัปรุงเท่ากบั 
28.50 กล่องต่อคนต่อชัว่โมง และคดิเป็นประสทิธภิาพของสายการผลติ
ก่อนปรับปรุงเท่ากับ 62.21% ดังนั ้นเป้าหมายของการปรับปรุง
ประสทิธภิาพการท างานโดยใช้ก าลงัการผลติของเครื่องติดสติ๊กเกอร์
แบบเตม็ประสทิธภิาพเป็นจุดก าหนดยอดจงึมคี่าเท่ากบั 50 กล่องต่อคน
ต่อชัว่โมง  

รปูที ่1 ประสทิธภิาพของสายการผลติก่อนการปรบัปรุง 

3.3 การวางแผนการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอนการด าเนินงานตามหลกัการ QCC แบ่งออกเป็น 9 ข ัน้ตอน 
ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ขัน้ตอนการด าเนินงานตามหลกัการ QCC 
Deming 
Cycle 

QC Story 

Plan 

1) การก าหนดหวัขอ้ปรบัปรุง
2) การส ารวจสภาพปัญหาปัจจุบนัและก าหนดเป้าหมาย
3) การวางแผนการด าเนินงาน
4) การวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาและพสิจูน์สาเหตุ

Do 
5) การก าหนดมาตรการแก้ไขและการปฏิบัติตาม
มาตรการแกไ้ข 

Check 6) การตดิตามผล

Act 
7) การจดัท ามาตรฐาน
8) การตดิตามผลหลงัจดัท ามาตรฐาน
9) การสรุปผลและแผนขยายผล

3.4 การวิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหาและพิสจูน์สาเหตุ 
 จากการค้นหาและวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใชแ้ผนผงัแสดง
เหตุโดยใชห้ลกัการ 4M1E [8] จากการวเิคราะห์ พบว่ามจี านวนสาเหตุ
ทีแ่ทจ้รงิของปัญหาทัง้หมด 7 สาเหตุ แสดงดงัรปูที ่2  
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 จากนัน้น าสาเหตุทัง้หมดที่ได้ไปพิสูจน์ว่าจะส่งผลต่อปัญหาจรงิ
หรอืไม ่โดยมรีายละเอยีดการพสิจูน์ดงันี้ 

3.4.1 การพิสจูน์สาเหตขุองปัญหาท่ี 1 และ 2 
จากหวัขอ้สาเหตุ คอื ก าหนดใหม้พีนักงานปล่อยถ้วย 2 คน ซึ่งใน

ทุกๆ ครึง่ชัว่โมง พนกังานปล่อยถว้ย 1 คน จะตอ้งท าหน้าทีเ่ตรยีมมว้น
สติ๊กเกอร์ดว้ย จงึท าใหพ้นักงานเหลอืเพยีง 1 คน เพื่อปล่อยถ้วยเขา้สู่
เครื่องติดสติ๊กเกอร์ ส่งผลให้การปล่อยถ้วยบนสายพานท างานได้ไม่
ต่อเนื่อง จากการพสิูจน์ ณ สถานีงานปล่อยถ้วยบนสายพาน ดงัตาราง
ที ่2 พบว่า ในเวลาทุกครึง่ชัว่โมงพนกังานปล่อยถว้ยบนสายพานจะตอ้ง
ใช้เวลาในการเตรียมเปลี่ยนม้วนสติ๊กเกอร์ม้วนใหม่ก่อนที่เครื่องติด
สติ๊กเกอร์จะหยุดท างานเป็นเวลาโดยเฉลี่ย 40 วนิาท ีและจากขอ้มูล
การปฏบิตังิานของสถานีงานปล่อยถ้วยบนสายพาน (ดงัในรูปที ่1)  มี
รอบเวลาการท างาน (Cycle time) เท่ากบั 5.49 วนิาทต่ีอกล่องต่อคน 
โดยจ านวนผลผลติทีสู่ญเสยีในเวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชเ้ตรยีมมว้นสติก๊เกอร ์

40 วนิาท ีจะมคี่าโดยประมาณเท่ากบั 7 กล่อง (บรรจุกล่องละ 84 ถว้ย) 
ดงันัน้ ใน 1 วนั (8 ชัว่โมง) มเีวลาทีใ่ชเ้ตรยีมมว้นสติก๊เกอร์  9.87 นาท ี
คดิเป็นจ านวนผลผลติทีส่ญูเสยีต่อวนัเท่ากบั 1,344 ถว้ยต่อวนั 

3.4.2 การพิสจูน์สาเหตขุองปัญหาท่ี 3 
จากหวัขอ้สาเหตุ คอื ไม่มอุีปกรณ์ช่วยกวาดถ้วยบนพาเลท ท าให้

พนักงานตรวจสอบต าหนิเกดิการเคลื่อนไหวและเวลาที่สูญเปล่าจาก
การกวาดถ้วยเป็นจ านวนมากครัง้และท าใหพ้นกังานเกดิความเมือ่ยลา้
จากการท างานเพิม่มากขึน้ จากการส ารวจ ณ ต าแหน่งเอ็กซ์ลฟิต์ (X-
lift) และสถานีงานตรวจสอบต าหนิจากรูปที่ 3 พบว่า สถานีงาน
ตรวจสอบต าหนิมจี านวนพนักงานประจ าสถานีงานทัง้หมด 4 คน โดย
ท าหน้าทีเ่ป็นพนักงานตรวจสอบต าหนิดว้ย จ านวน 2 คน ซึ่งต้องแบ่ง
เวลาจากการตรวจสอบต าหนิเพื่อกวาดถ้วยจากพาเลทลงบนสายพาน
ตรวจสอบต าหนิ และจะยนืในต าแหน่งทีใ่กลจุ้ดเอก็ซ์ลฟิต์ของทัง้สองฝัง่ 
 

 
ตารางที ่2 กระบวนการท างานของพนกังานเปลีย่นมว้นสติก๊เกอร์ ผลติภณัฑ ์XX4 (ก่อนปรบัปรุง) 

จ ำนวนคร้ัง เวลำ (วินำที) อัตรำกำรท ำงำน

3 3,360           93.33%

4 240             6.67%

7 3,600          100%

นำที วินำที
ปล่อยถ้วยบน

สำยพำน

เปล่ียนม้วน

สต๊ิกเกอร์
VA NNVA NVA

1 ปล่อยถ้วยบนสายพาน 0:19:47 1187 1187 1 1

2 เตรียมเปล่ียนมว้นสต๊ิกเกอร์ 0:20:29 1229 42 1 1

3 เปล่ียน STK 0:21:54 1314 85 1 1

4 ปล่อยถ้วยบนสายพาน 0:45:09 2709 1395 1 1

5 เตรียมเปล่ียนมว้นสต๊ิกเกอร์ 0:45:47 2747 38 1 1

6 เปล่ียน STK 0:47:02 2822 75 1 1

7 ปล่อยถ้วยบนสายพาน 1:00:00 3600 778 1 1

หมำยเหตุ

ผู้ปฏิบัตงำน:  พนักงานปล่อยถ้วยบนสายพาน + เปล่ียนมว้นสต๊ิกเกอร์ รวม

ผู้เก็บข้อมูล: นางสาวสุไบด๊ะ สายสล า หมำยเหตุ : XX4 (Before)

ล ำดับ รำยละเอียดกิจกรรม

เวลำท่ีเก็บข้อมูล
เวลำท่ีใช้ 

(วินำที)

ลักษณะงำน Process

Flow Process Chart

วิธีกำร:         วิธีปัจจุบัน                วิธีใหม่ สรุป

วันท่ี:  11/06/2562      เวลำ: 10.00-11.00 น. กิจกรรม

กราฟ

กิจกรรม: ปล่อยถ้วยบนสายพาน + เปล่ียนมว้นสต๊ิกเกอร์ ปล่อยถ้วยบนสายพาน

สถำนท่ี:  ไลน์ปิดฉลากดาวเรือง 1 (คลังสินค้า) เปล่ียนมว้นสต๊ิกเกอร์ 93.33%

6.67%

              

                                      

✔

รปูที ่2 แผนผงัแสดงเหตุและผลของปัญหาทีศ่กึษา 
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และจากการเก็บขอ้มลูดงัในตารางที ่3 พบว่า พนักงานกวาดถ้วยเป็น
จ านวน 2,592 ครัง้ต่อวนั และมเีวลาที่สูญเสยีจากการกวาดถ้วย 108 
นาทต่ีอวนั 

รปูที ่3 แผนผงัต าแหน่งเอก็ซ์ลฟิต์และสถานีงานตรวจสอบต าหนิ 

ตารางที่ 3 ข้อมูลการกวาดถ้วยจากพาเลทลงบนสายพานตรวจสอบ
ต าหนิ 

3.4.3 การพิสจูน์สาเหตขุองปัญหาท่ี 4 
 จากหวัข้อสาเหตุ คือ ขอบกัน้ถ้วยบนสายพานมรีะยะต ่าและไม่
แข็งแรง ท าให้มพีื้นที่วางถ้วยหลงัการตรวจสอบต าหนิน้อย เพราะ
พนักงานปล่อยถ้วยน าตะกร้ามาวางแทนที่ขอบกัน้ถ้วยบนสายพาน
แบบเดมิที่มรีะยะต ่าและไม่แขง็แรง มผีลจากการพสิูจน์พบว่าเป็นจรงิ 
เพราะพนกังานปล่อยถว้ยวางตะกรา้บนสายพานท าใหพ้ืน้ทีว่างถ้วยบน
สายพานลดลง 19.05% และจากการทดลองโดยการไม่วางตะกรา้บน
สายพานเพื่อเพิ่มพื้นวางถ้วย พบว่าขอบกัน้ถ้วยบนสายพานเมื่อ
สายพานเคลือ่นทีถ่ว้ยหลงัจากสถานีงานตรวจสอบต าหนิไปทีส่ถานีงาน
ปล่อยถ้วยท าให้ถ้วยชนกบัขอบกัน้ถ้วยบนสายพานจึงท าให้ขอบกัน้
ถ้วยทีไ่ม่แขง็แรงบบีถ้วยจนเกดิของเสยีและถว้ยชนกบัขอบกัน้ถว้ยบน
สายพานทีม่รีะยะต ่ากว่าระยะวางซ้อนถ้วยจ านวน 3 ชัน้ จงึท าใหถ้้วย
ตกจากขอบกัน้ถว้ยบนสายพาน 

3.4.4 การพิสจูน์สาเหตขุองปัญหาท่ี 5 
 จากหวัขอ้สาเหตุ คอื ตวัยดึเทปของเครื่องตดิสก๊อตเทปไม่กระชบั 
ท าใหต้ดิสก๊อตเทปกล่องไดช้า้เพราะสก๊อตเทปหลุดออกจากตวัยดึ มผีล
จากการพสิจูน์พบว่าเป็นจรงิ เพราะตวัยดึสก๊อตเทปของเครือ่งตดิสก๊อต
เทปไม่มัน่คง เนื่องจากมแีรงลมพดัจากพดัลมท าใหส้ก๊อตเทปหลุดออก
จากตวัยดึ ส่งผลใหก้ารตดิสก๊อตเทปลงบนกล่องเกดิความล่าชา้และเกดิ

ของเสยีจากตดิสก๊อตเทปบดิเบี้ยวผดิรูป จงึส่งผลใหเ้กดิเวลาทีสู่ญเสยี
จากการตดิสก๊อตเทปกล่องใหมอ่กีครัง้ 

3.4.5 การพิสจูน์สาเหตขุองปัญหาท่ี 6 
จากหวัขอ้สาเหตุ คอื ไมม่พีืน้ทีว่างกล่อง ท าใหพ้นกังานบรรจุกล่อง

กระแทกกล่องทีว่างซ้อนอยู่บนสายพานระหว่างปฏบิตังิานจนกล่องตก
จากสายพานส่งผลให้พนักงานบรรจุกล่องต้องเก็บกล่องที่ตกจาก
สายพาน มผีลจากการพสิูจน์พบว่าเป็นจรงิ เพราะพนักงานพบักล่อง
ต้องวางกล่องที่พับส าเร็จบนสายพานซึ่งใกล้กับต าแหน่งงานของ
พนักงานบรรจุกล่องท าให้พื้นที่ปฏบิตัิงานน้อยลงจนส่งผลให้ระหว่าง
ปฏบิตังิานเกดิการกระแทกกล่องจนตกจากสายพานจงึท าให้เกดิเวลา
สญูเสยีจากการเกบ็กล่องทีต่กจากสายพาน 

3.4.6 การพิสจูน์สาเหตขุองปัญหาท่ี 7 
จากหวัขอ้สาเหตุ คอื พนักงานตรวจสอบต าหนิพูดคุยระหว่าง

ท างาน ท าใหก้ารปล่อยถว้ยเขา้สู่เครือ่งตดิสติก๊เกอร์ท าไดไ้มต่่อเนื่อง มี
ผลจากการพสิจูน์พบว่าเป็นจรงิ เพราะพนักงานตรวจสอบต าหนิพดูคุย
ระหว่างท างาน จงึท าใหไ้ม่มถี้วยทีผ่่านการตรวจสอบต าหนิซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อสถานีงานถดัไป คอื สถานีงานปล่อยถ้วยบนสายพาน โดย
พนักงานปล่อยถ้วยบนสายพานต้องตรวจสอบต าหนิก่อนที่จะปล่อย
ถ้วยบนสายพาน ซึ่งเป็นการท างาน 2 งานพรอ้มกนั จงึท าใหพ้นักงาน
ปล่อยถว้ยบนสายพานท างานไดล้่าชา้และไมต่่อเนื่อง 

4. ผลการด าเนินงานวิจยั
4.1 การก าหนดมาตรแก้ไขและปฏิบติัตามมาตรการแก้ไข 
 น าหัวข้อสาเหตุของปัญหาที่เป็นจริงจากการพิสูจน์มาก าหนด
มาตรการแกไ้ขโดยใชห้ลกัการจดัสมดุลสายการผลติหรอืเครื่องมอืทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ  [9] ในการก าหนดมาตรการแก้ไข  และน า
มาตรการแกไ้ขทีก่ าหนดไปประเมนิโดยใชห้ลกัเกณฑ์การประเมนิของ
บริษัท เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิ โดยผลจากการประเมนิดงัตารางที่ 4 
พบว่ามีจ านวน 7 มาตรการแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ และมี
แผนการด าเนินการตามมาตรการแกไ้ขแสดงดงัตารางที ่5 

4.1.1 การปฏิบติัตามมาตรการแก้ไขท่ี 1 
 วิธีการออกแบบการจดัสมดุลสายการผลติโดยการเพิ่มพนักงาน
ปล่อยถ้วยจ านวน 1 คน และผลที่ได้จากการออกแบบการจดัสมดุล
สายการผลติ พบว่ามปีระสทิธภิาพการท างานเท่ากบั 41.21 กล่องต่อ
คนต่อชัว่โมง ซึ่งเพิ่มขึ้น 44.60% จากประสิทธิภาพการท างานก่อน
ปรบัปรุงเท่ากบั 28.50 กล่องต่อคนต่อชัว่โมง และมปีระสทิธภิาพของ
สายการผลติเท่ากบั 88.72% ซึง่เพิม่ขึน้ 50.87% จากประสทิธภิาพของ
สายการผลติก่อนปรบัปรุงเท่ากบั 62.21% แต่การเพิม่จ านวนพนักงาน
เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท ดังนัน้จึงไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการแกไ้ขที ่1 แต่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดโ้ดยใชม้าตรการ
แกไ้ขที ่2 

จ านวนท่ี 
กวาดถ้วยได้ 

จ านวนครัง้ของ
การกวาดถ้วย 

เวลาท่ีใช้กวาดถ้วย 

วินาที นาที 
1 ชัน้ 6 15 0.25 

1 พาเลท 162 405 6.75 
2 พาเลท (1 ชัว่โมง) 324 810 13.50 
16 พาเลท (1 วนั) 2,592 6,480 108 

Sticker machine Scotch tape machine

Cup divider machine

Ink machine

Support
Document

Sort defect

Sort defect

Put cup on conveyor

Put cup on conveyor

Change the sticker roll

Sort code
Pack Tray

Pack Tray

Pack carton

Pack carton

Fold carton

Fold carton

Swipe tape 

on carton

Lift on pallet

Lift on pallet

X-lift

code

Pump code on carton

Sweep Cup

Sweep Cup
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ตารางที ่4 ผลประเมนิมาตรการแกไ้ขเพือ่น าไปสู่การปฏบิตั ิ

ตารางที ่5 แผนการด าเนินการตามมาตรการแกไ้ข 
ล าดบัท่ี มาตรการแก้ไข วนัท่ีเร่ิมด าเนินการ วนัท่ีส้ินสดุ ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดัพนกังานตามการจดัสมดุลสายการผลติ
เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

27 กรกฎาคม 2562 8 สงิหาคม 2562 กณัหพ์ชัร แสนดวงด,ี อาทติยา 
รตันวรรณ์ และสุปราณ ีราพวงศ ์

2 เปลีย่นต าแหน่งงานของพนกังานเปลีย่นมว้น
สติก๊เกอร ์

27 กรกฎาคม 2562 8 สงิหาคม 2562 กณัหพ์ชัร แสนดวงด,ี อาทติยา 
รตันวรรณ์ และสุปราณ ีราพวงศ ์

3 ออกแบบขอบกัน้ถว้ยบนสายพานใหม้คีวามสงู
เพิม่ขึน้และมคีวามมัน่คงแขง็แรง 

31 สงิหาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 กณัหพ์ชัร แสนดวงด,ี อาทติยา 
รตันวรรณ์, สุปราณ ีราพวงศ ์
และนิธกิร เรอืงสรุยิกจิ 

4 น าเครือ่งตดิสกอ็ตเทปทีม่ใีนบรษิทัเปลีย่นแทน
เครือ่งสกอ็ตเทปปัจจุบนัเพือ่ป้องกนัตวัยดึไม่
กระชบั 

31 สงิหาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 กณัหพ์ชัร แสนดวงด,ี อาทติยา 
รตันวรรณ์, สุปราณ ีราพวงศ ์
และนิธกิร เรอืงสรุยิกจิ 

5 ออกแบบโต๊ะวางกล่องทีพ่บัส าเรจ็ใกลส้ถานีงาน
พบักล่องและบรรจุกล่อง 

31 สงิหาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 กณัหพ์ชัร แสนดวงด,ี อาทติยา 
รตันวรรณ์, สุปราณ ีราพวงศ ์
และนิธกิร เรอืงสรุยิกจิ 

6 เปลีย่นวธิกีารท างานของพนกังานบรรจุกล่อง
และพนกังานพบักล่อง 

31 สงิหาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 กณัหพ์ชัร แสนดวงด,ี อาทติยา 
รตันวรรณ์ และสุปราณ ีราพวงศ ์

7 ใหห้วัหน้างานเน้นย ้าพนกังานตรวจสอบต าหนิ
หา้มพดูคุยระหว่างปฏบิตังิานและสามารถช่วย
ปล่อยถว้ยไดเ้มือ่มถีว้ยรอปลอ่ยเป็นจ านวนมาก
หรอืเมือ่พนกังานปล่อยถว้ยขาดการปล่อยถว้ย 

27 กรกฎาคม 2562 8 สงิหาคม 2562 กณัหพ์ชัร แสนดวงด,ี อาทติยา 
รตันวรรณ์ และสุปราณ ีราพวงศ ์

หวัข้อ 
สาเหตท่ีุเป็นจริงหลงัพิสจูน์ (Root 

Cause) 
มาตรการแก้ไข (How) 

สรปุผลการคดัเลือกมาตรการ 

น าไปปฏิบติั ไม่น าไปปฏิบติั 
1, 2 ก าหนดใหม้พีนกังานปล่อยถว้ย 2 

คน โดยทีพ่นกังานปล่อยถว้ย 1 คน 
ตอ้งไปเตรยีมมว้นสติก๊เกอร ์

1. จดัพนกังานตามการจดัสมดุลสายการผลติเพือ่ใหไ้ด้
ประสทิธภิาพตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

2. เปลีย่นต าแหน่งงานของพนกังานเปลีย่นมว้นสติก๊เกอร์ 

3 ไมม่อุีปกรณ์ช่วยกวาดถว้ยบนพา
เลท 

3. ออกแบบอุปกรณ์ช่วยกวาดถว้ยลงบนสายพาน
ตรวจสอบต าหน ิ 

4 ขอบกัน้ถว้ยระหว่างสายพานมรีะยะ
ต ่าและไมแ่ขง็แรง 

4. ออกแบบขอบกัน้ถว้ยบนสายพานใหม้คีวามสงูเพิม่ขึน้
และมคีวามมัน่คงแขง็แรง 

5 ตวัยดึเทปไมก่ระชบั 5. น าเครือ่งตดิสกอ็ตเทปทีม่ใีนบรษิทัเปลีย่นแทนเครือ่ง
สกอ็ตเทปปัจจุบนัเพือ่ป้องกนัตวัยดึไมก่ระชบั 

6 ไมม่พีืน้ทีว่างกล่อง 6. ออกแบบโต๊ะวางกล่องทีพ่บัส าเรจ็ใกลส้ถานีงานพบั
กล่องและบรรจุกล่อง 

7. เปลีย่นวธิกีารท างานของพนกังานบรรจุกล่องและ
พนกังานพบักล่อง 

7 พนกังานตรวจสอบต าหนิพดูคุย
ระหว่างท างาน 

8. ใหห้วัหน้างานเน้นย ้าพนกังานตรวจสอบต าหนิหา้ม
พดูคุยระหว่างปฏบิตังิานและสามารถช่วยปลอ่ยถว้ยไดเ้มือ่
มถีว้ยรอปล่อยเป็นจ านวนมากหรอืเมือ่พนกังานปล่อยถว้ย
ขาดการปล่อยถว้ย 



560

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



4.1.2 การปฏิบติัตามมาตรการแก้ไขท่ี 2 
 โดยวธิกีารสลบัต าแหน่งงานของพนกังานเปลีย่นมว้นสติก๊เกอรจ์าก
สถานีงานปล่อยถ้วยบนสายพานและพนักงานบรรจุถาดจากสถานีงาน
บรรจุถาดซึ่งมตี าแหน่งงานใกล้จุดเปลี่ยนมว้นสติ๊กเกอร์ พบว่ามรีอบ
เวลาการท างานของสถานีงานปล่อยถว้ย 3.86 วนิาทต่ีอกล่องต่อคน ซึง่
ลดลง 29.69% จากก่อนการปรับปรุงที่มีรอบเวลาการท างาน 5.49 
วนิาทต่ีอกล่องต่อ และจากการเก็บขอ้มูลสมดุลสายการผลติหลงัการ
ปรบัปรุง (After 1) พบว่ามปีระสทิธภิาพการท างานเท่ากบั 40.50 กล่อง
ต่อคนต่อชัว่ โมง  ซึ่ ง เพิ่มขึ้น  42.14% จากก่ อนการปรับปรุ งมี
ประสิทธิภาพการท างานเท่ากับ 28.50 กล่องต่อคนต่อชัว่โมง และ
ประสทิธภิาพของสายการผลติหลงัการปรบัปรุงมคี่าเท่ากบั 81.32% ซึง่
เพิม่ขึ้น 30.72% จากประสทิธภิาพของสายการผลติก่อนการปรบัปรุง 
62.21% 

4.1.3 การปฏิบติัตามมาตรการแก้ไขท่ี 3 
 โดยใชโ้ปรแกรม SketchUp2019 ออกแบบขอบกัน้ถว้ยบนสายพาน
ให้มรีะยะความสูงเพิม่ขึ้นและมคีวามมัน่คงแขง็แรงดงัรูปที่ 4 พบว่ามี
พื้นที่วางถ้วยเพิม่ขึ้น 19.05% และไม่มถี้วยถูกบบีและตกจากขอบกัน้
สายพาน ดงันัน้จงึไม่เกดิเวลาทีสู่ญเสยีจากการเกบ็ถ้วยทีต่กจากขอบ
กัน้บนสายพาน 

รปูที ่4 ออกแบบขอบกัน้ถว้ยบนสายพาน 

4.1.4 การปฏิบติัตามมาตรการแก้ไขท่ี 4 
 โดยวธิกีารเปลีย่นเครื่องตดิสก๊อตเทปแบบใหม่ ซึ่งพบว่าเครื่องตดิ 
สก๊อตเทปเครือ่งใหมม่ผีลผลติ 288 ถว้ยต่อนาท ีซึง่เพิม่ขึน้ 4.35% จาก
เครื่องตดิสกอ็ตเทปเก่าทีม่ผีลผลติ 276 ถ้วยต่อนาท ีและสก๊อตเทปไม่
ปลวิไปมาระหว่างปฏบิตัิท าให้ไม่เกดิของเสยีจงึสามารถรูดสก๊อตเทป
ปิดฝากล่องไดเ้รว็ขึน้ 

4.1.5 การปฏิบติัตามมาตรการแก้ไขท่ี 5 
 โดยใชโ้ปรแกรม SketUp2019 ในการออกแบบโต๊ะวางกล่องที่พบั
ส าเรจ็ใกลส้ถานีงานพบักล่องและสถานีงานบรรจุกล่องดงัรูปที ่ 5 ซึ่งมี
รูปแบบการวางกล่องบนโต๊ะวางกล่อง 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 
สามารถวางไดจ้ านวน 32 กล่อง และรปูแบบที ่2 สามารถวางไดจ้ านวน 
24 กล่อง แต่การท าโต๊ะวางกล่องเป็นการเพิม่ค่าใช้จ่ายให้แก่บรษิัท 
ดงันัน้จงึเลอืกปฏบิตัิตามมาตรการแกไ้ขที่ 7 ก่อนมาตรการแก้ไขที่ 6 
และผลการปฏบิตัติามมาตรการแกไ้ขที ่7 ดงัขอ้ถดัไปทีจ่ะกล่าว พบว่า
สามารถแกไ้ขปัญหาไดส้ าเรจ็จงึไมน่ ามาตรการแกไ้ขที ่6 ไปปฏบิตั ิ

รปูที ่5 ออกแบบโต๊ะวางกล่องทีพ่บัส าเรจ็ 

4.1.6 การปฏิบติัตามมาตรการแก้ไขท่ี 6 
 โดยวธิกีารรวมสถานีงานพบักล่องและสถานีงานบรรจุกล่อง พบว่า
หลงัปรบัปรุงพนักงานพบักล่องและบรรจุกล่องไม่ต้องวางกล่องที่พบั
ส าเรจ็บนสายพานท าใหพ้ืน้การท างานเพิม่ขึน้และไม่เกดิเวลาสูญเปล่า 
จากการเกบ็กล่องทีต่กบนสายพานหรอืบนพื้น และจากการเก็บขอ้มูล
สมดุลสายการผลติหลงัปรบัปรุงดงัรปูที ่6 พบว่าสถานีงานพบักล่องและ
บรรจุกล่องมรีอบเวลาการท างาน 2.86 วนิาทต่ีอกล่องต่อคน ซึ่งลดลง 
21.43% จากก่อนการปรบัปรุงที่มรีอบเวลาการท างาน 3.64 วนิาทต่ีอ
กล่องต่อคน มีประสิทธิภาพการท างานหลังปรับปรุงเท่ากับ 42.15 
กล่องต่อคนต่อชัว่โมง ซึง่เพิม่ขึน้ 47.89% จากประสทิธภิาพการท างาน
ก่อนการปรบัปรุง 28.50 กล่องต่อคนต่อชัว่โมง และประสทิธภิาพของ
สายการผลติหลงัการปรบัปรุงเท่ากบั 81.52% ซึ่งเพิม่ขึน้ 31.04% จาก
ประสทิธภิาพของสายการผลติก่อนปรบัปรุง 62.21% 

4.1.7 การปฏิบติัตามมาตรการแก้ไขท่ี 7 
 โดยวธิกีารการเน้นย ้าพนกังานตรวจสอบต าหนิหา้มพูดคุยระหว่าง
ปฏบิตังิานและสามารถช่วยปล่อยถว้ยไดเ้มือ่มถีว้ยรอปล่อยเป็นจ านวน
มาก พบว่าพนักงานตรวจสอบต าหนิพูดคุยเท่าทีจ่ าเป็นหรอืน้อยลงจงึ
ส่งผลใหก้ารปล่อยถว้ยเขา้มคีวามต่อเนื่องมากขึน้ 

4.2 การติดตามผล 
 โดยการเกบ็ขอ้มลูประสทิธภิาพการท างานรายวนัของการปิดฉลาก
ผลิตภณัฑ์ XX4 เพื่อติดตามผลจากการปฏิบตัิตามมาตรการแก้ไขที่
ก าหนด พบว่าประสทิธภิาพการท างานหลงัปรบัปรุงมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
36.33 กล่องต่อคนต่อชัว่โมง ซึง่เพิม่ขึน้ 15.63% จากประสทิธภิาพการ
ท างานก่อนปรบัปรุงโดยเฉลีย่เท่ากบั 31.42 กล่องต่อคนต่อชัว่โมง 

4.3 การจดัท ามาตรฐาน 
 โดยก าหนดมาตรฐานการปฏบิตัิงานจากการปฏบิตัติามมาตรการ
แก้ไขที่ก าหนดและส่งต่อให้แก่พนักงานผู้รบัผิดชอบเพื่อด าเนินการ
จดัท ามาตรฐานการปฏบิตัิงานตามขัน้ตอนการด าเนินงานของบรษิัท

18 cm. 

Conveyor 
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โดยปัจจุบนัจะอยู่ในช่วงเวลาของการด าเนินงานเป็นคู่มอืการปฏบิตังิาน
มาตรฐาน โดยกระบวนการปิดฉลากผลติภณัฑ ์XX4 มจี านวนบรรจุต่อ
กล่องเท่ากบั 12 ถว้ย และใชร้ปูการบรรจุแบบบรรจุถาดและบรรจุกล่อง 
โดยกระบวนการท างานทัง้หมดมจี านวนสถานีงาน 12 สถานีงาน และ
ใชพ้นกังานทัง้หมดจ านวน 23 คน 

รปูที ่6 ประสทิธภิาพของสายการผลติหลงัปรบัปรุง 

4.4 การติดตามผลหลงัจดัท ามาตรฐาน 
 โดยการเกบ็ขอ้มลูประสทิธภิาพการท างานรายวนัของการปิดฉลาก
ผลิตภัณฑ์ XX4 เพื่อติดตามผลหลังจากการจัดท ามาตรฐานการ
ปฏบิตัิงาน พบว่า ประสทิธผิลจากการท างานหลงัปรบัปรุงมคี่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 36.55 กล่องต่อคนต่อชัว่ โมง ซึ่ ง เพิ่มขึ้น  16.36% จาก
ประสทิธภิาพการท างานก่อนปรบัปรุงโดยเฉลีย่เท่ากบั 31.42 กล่องต่อ
คนต่อชัว่โมง 

5. สรปุผลการวิจยั
ในงานวิจัยนี้ ได้น าเสนอการจัดสมดุลกระบวนการปิดฉลาก

ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์เลี้ยง (ผลิตภณัฑ์ XX4) ให้มปีระสิทธิภาพการ
ท างานเพิม่ขึน้ โดยใชว้ธิกีารจดัสมดุลสายการผลติและเทคนิคทางดา้น
วิศวกรรมอุตสาหการ จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของสายการปิด
ฉลาก พบว่า กระบวนการปล่อยถว้ยลงบนสายพานมเีวลาในการท างาน
มากที่สุดคือ 5.49 นาทีต่อกล่องต่อคน และเป็นจุดคอขวดของ
กระบวนการ จึงน ามาวิเคราะห์สาเหตุด้วยผังก้างปลาและก าหนด
มาตรการในการแกไ้ขไดจ้ านวน 7 มาตรการ  ผลจากการปรบัปรุงแกไ้ข 
พบว่า ประสทิธผิลทีไ่ด้จากสายการปิดฉลากหลงัปรบัปรุงมคี่าเท่ากบั 
36.55 กล่องต่อคนต่อชัว่โมง ซึ่งเพิม่ขึน้ 16.36% จากประสทิธผิลที่ได้
ก่อนการปรบัปรุง 31.42 กล่องต่อคนต่อชัว่โมง นอกจากนี้ ผลจากการ
จดัสมดุลสายการผลติ ท าให้สายการปิดฉลากมปีระสทิธิภาพเพิ่มขึ้น
จาก 62.21% เป็น 81.52% นัน่คอื เพิม่ขึน้ 31.04%  

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้ร ับการสนับสนุนจากบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด

(มหาชน) ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีนําเสนอการออกแบบกระบวนการผลติกลว้ยผงทีม่กีําลงัการผลติ 80 หวตี่อวนั ไดก้ลว้ยผงประมาณ 27 กโิลกรมัต่อวนั และ

การออกแบบเครื่องจกัรทีร่องรบัการผลติกลว้ยผง ประกอบไปดว้ย เครื่องหัน่ ตู้อบ และเครื่องบด ทําใหไ้ดก้ล้วยผงทีม่คีุณภาพตามทีลู่กคา้กําหนด 
การออกแบบกระบวนการผลิตเริม่ต้นจาก การศึกษากระบวนการแปรรูปกล้วยผงและสภาพแวดล้อมของโรงงานกรณีศึกษา นําข้อมูลที่ได้มา
ออกแบบกระบวนการแปรรปูกลว้ยน้ําวา้ รวมถงึการออกแบบและสรา้งเครื่องจกัรทีจ่าํเป็นในการผลติ ผลการออกแบบกระบวนการและเครือ่งจกัรทํา
ใหไ้ดเ้ครื่องหัน่ทีส่ามารถหัน่กลว้ยได ้117 กโิลกรมัต่อชัว่โมง ตูอ้บประเภทลมรอ้นทีส่ามารถอบกลว้ยน้ําวา้ดบิหัน่บางได ้80 กโิลกรมัต่อการอบหนึ่ง
ครัง้ ที่อุณหภูมกิารอบที่ 70 องศาเซลเซยีส และใช้เวลาในการอบ 7 ชัว่โมง และพฒันาเครื่องบดที่สามารถบดกล้วยอบแหง้ได้ 61.6 กโิลกรมัต่อ
ชัว่โมง กล้วยผงที่ได้สามารถนําไปเป็นส่วนผสมของอาหาร ขนม ผลติภณัฑ์กลุ่มเครื่องสําอาง และเป็นอาหารเสรมิสําหรบัผูท้ี่มอีาการทางระบบ
ทางเดนิอาหาร การออกแบบกระบวนการผลติกลว้ยผงนี้จะช่วยเพิม่มลูค่าของกลว้ยน้ําวา้จากราคาประมาณ 12 บาทต่อกโิลกรมั เป็น 800 บาทต่อ
กโิลกรมัเมือ่ไดร้บัการแปรรปูเป็นกลว้ยผง 
คาํสาํคญั:  กลว้ยผง การออกแบบกระบวนการผลติ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

Abstract 
This research proposes a banana manufacturing process design which has its capacity of 80 hands per day or 27 kilograms 

of banana powder. The design included the development of a slice machine, a hot air oven, and a slice machine. They produced the 
customer requirements of banana powder. The process design was initially started with the study of banana powder process and 
surrounding of the case study factory. The collected data was used for cultivated banana manufacturing process design and necessary 
machine design. The results showed three machines that were a slice machine with 117 kilograms per hour of cutting. A hot air oven 
could dry the sliced banana by 80 kilograms per drying, at 70 degree Celsius, and 7 hours of drying. The third was a grinder with 61.1 
kilograms per hour. The banana powder was used in food, snack, cosmetics, and supplementary for patients with digest problems. The 
proposed process increased the cultivated banana from 12 baht per kilogram to 800 baht per kilogram as the banana power. 
Keywords:  Banana powder, Manufacturing process design, Small and medium enterprises 
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1. บทนํา
กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ที่มีการนํามาใช้

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนของต้นกล้วย ซึ่งสําหรบัประเทศ
ไทยมปีรมิาณการผลติกล้วยในปี 2563  รวมทัง้สิ้นประมาณ 991,267 
ตนั แบ่งเป็นกลว้ยน้ําวา้ 620,337 ตนั กลว้ยไข ่191,773 ตนั กลว้ยหอม 
145,131 ตัน และกล้วยตานี 34,026 ตัน [1] และมีมูลค่าการส่งออก
กลว้ยสดมากกวา่ 374 ลา้นบาท [2] อยา่งไรกต็ามผลกลว้ยมอีายุสัน้เมื่อ
ทําการเกบ็เกีย่วแลว้ จําเป็นตอ้งจําหน่ายอยา่งรวดเรว็หลงัจากทีท่าํการ
เก็บเกี่ยว การจัดจําหน่ายภายในประเทศ จึงเป็นช่องทางหลักที่
เกษตรกรเลอืกเพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบดา้นต้นทุนในการเกบ็รกัษาและ
การขนส่ง หากเกษตรกรไมส่ามารถรกัษาความสดของผลกลว้ยไดก้่อน
การจดัจําหน่ายจะทําให้ราคาขายลดลง เกษตรกรหลายรายจงึหนัมา
แปรรูปกลว้ยสดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลว้ยฉาบ กลว้ยอบน้ําผงึ ฯลฯ 
ซึ่งช่วยเพิม่มูลค่าของผลผลติในช่วงที่สนิคา้ล้นตลาด และจดัจําหน่าย
ผลติภณัฑ์แปรรูปไปในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น กล้วยผงเป็นอีก
ผลติภณัฑห์นึ่งทีเ่ริม่ไดร้บัความนิยมในกลุ่มผูบ้รโิภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
มกีารจดัจําหน่ายในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบรรเทาอาการ
โรคกระเพาะอาหาร กรดไหลยอ้น และอาการทอ้งเสยี [3]  
 งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อนําเสนอการออกแบบกระบวนการ
ผลติกล้วยผงสําหรบัฟาร์มกรณีศกึษา ที่เป็นวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และสนใจในการแปรรูปกล้วยน้ําว้าเป็นกล้วยผง ด้วยการ
ออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องจกัร และการจดัผงัการทํางาน ให้
สมดุลกบัผลผลติกลว้ยน้ําวา้ของฟารม์กรณีศกึษา ภายใตก้ําลงัการผลติ
อยา่งน้อย 80 หวตี่อวนั และเครือ่งจกัรทีม่ตีน้ทุนไม่สงูจนเกนิไป 

2. วิธ ีการวิจยั
เพือ่ใหไ้ดต้ามเป้าหมายกําลงัการผลติตามทีต่อ้งการ จงึไดอ้อกแบบ

ขัน้ตอนการวจิยั ดงัน้ี 
1. ศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบักระบวนการผลติกลว้ยผงทัว่ไปในปัจจุบนั

โดยการศกึษาคุณสมบตัขิองกล้วยน้ําวา้ ทรพัยากรในการผลติ วธิกีาร
ในการผลติแต่ละขัน้ตอน และตน้ทุนในการผลติ 

2. ออกแบบขัน้ตอนการผลติที่เหมาะสมกบัฟาร์มกรณีศกึษา โดย
คาํนึงถงึทรพัยากรของฟารม์กรณีศกึษา ทัง้ดา้นแรงงาน และตน้ทุนการ
ผลติ 

3. ออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละขัน้ตอนการผลิต โดยการ
คาํนวณค่าตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ขนาดของกลว้ย ความหนาของชิน้
กลว้ยหัน่ ลกัษณะการหัน่ ความชื้นของกลว้ย เพื่อใหไ้ดก้ําลงัการผลติ
ตามทีก่ําหนด 

4. ออกแบบผงัการทํางานและการไหลวสัดุทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีก่าร
ทํางานในแต่ละขัน้ตอน โดยการคํานึงถึงพื้นที่โรงเรือนของฟาร์ม
กรณีศกึษา 

5. วเิคราะห์ราคาเครื่องจกัร รายไดท้ีค่าดว่าจะไดร้บั และความคุม้
ทุนในการดาํเนินการผลติกลว้ยผง 

6. สรา้งและพฒันาเครือ่งจกัรตามทีไ่ดอ้อกแบบไว้

7. จดัวางผงักระบวนการทํางานและทดสอบการเคลื่อนที่ของวสัดุ
ในระหวา่งการผลติ 
8. สรุปผลงานวจิยั ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการปรบัปรุง

3. กระบวนการผลิตกล้วยผง
3.1 การแปรรปูกล้วยผง 
 ขัน้ตอนการแปรรปูกลว้ยผงโดยทัว่ไป [4] แสดงไดด้งัรปูที ่1 เริม่ตน้
จากการรบักล้วยน้ําว้าดิบที่มีระดบัความสุกประมาณ 70 – 80% คือ 
อายุระหว่าง 14 - 16 สปัดาห์ นับจากวนัที่กล้วยแทงช่อดอก ทําความ
สะอาดล้างฝุ่ นผงและสิง่สกปรก แล้วนํามาลวกในน้ํารอ้นประมาณ 45 
วนิาท ีและแช่น้ําเยน็เพื่อใหส้ามารถแกะเปลอืกได้ง่าย จากนัน้ทําการ
ปอกเปลอืก หัน่บาง เพื่อช่วยใหอ้บกล้วยได้เรว็ขึน้ นํากล้วยที่ห ัน่แล้ว
มาแช่ในน้ําผสมสารละลายโซเดยีมไบตาซลัไฟต์เพื่อรกัษาผวิของเนื้อ
กลว้ยไมใ่หค้ลํ้าดาํ ก่อนจะนําไปตากแหง้หรอือบในตูอ้บทีอุ่ณหภูมสิงูไม่
เกิน 55 องศาเซลเซียส แล้วจงึนํามาบดละเอียดโดยเครื่องบดก่อนจะ
รอ่นเพือ่คดัขนาดทีข่นาด 80 รตู่อตารางนิ้ว

รปูที ่1 ขัน้ตอนการแปรรปูกลว้ยผง 

3.2 เครื่องจกัรสาํหรบัการผลิตกล ้วยผง 
 เครื่องจกัรสําหรบัการหัน่กลว้ยดบิ สามารถออกแบบและสรา้งเป็น
ช่องป้อนกล้วยในแนวตัง้ [5] หัน่กล้วยออกเป็นชิ้นตามการตัง้ระดบั
ใบมดี โดยมกีารหารอบการหมุนของจานใบมดีทีเ่หมาะสม เพือ่ใหก้ลว้ย
สญูเสยีน้ําหนกัน้อยทีส่ดุ 
 การอบแหง้พชืผลทางการเกษตรนัน้ สามารถออกแบบไดใ้นหลาย
รูปแบบตามแหล่งความร้อน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ [6] ฮีตเตอร์
ไฟฟ้า [7] ก๊าซ LPG [8] ฯลฯ เพื่อทําใหก้ารอบแหง้มคีวามต่อเน่ืองและ
ควบคุมอุณหภูมใินการอบไดง้่ายขึน้ โดยอุณหภูมกิารอบอยู่ทีป่ระมาณ 
60-80 องศาเซลเซยีส 
 กระบวนการบดมรีปูแบบแตกต่างกนัไปตามลอ้บด เช่น แบบลอ้บด
ในถงัปิด แบบเกลียวอดั แบบชุดใบตีหมุน แบบซี่ [9] ทําให้ได้ความ
ละเอยีดของพชือบแหง้ทีแ่ตกต่างกนั 

4. ข้อมลูฟารม์กรณีศึกษา
ฟารม์กรณีศกึษาดําเนินธุรกจิเพาะปลูกพชืผลทางการเกษตร เช่น

กลว้ยน้ําวา้ กลว้ยหอม ทุเรยีน มงัคุด ฯลฯ นําผลผลติทีไ่ดจ้ดัจําหน่าย

รบักลว้ยน้ําวา้ ทาํความสะอาด ลวกในน้ําเดอืด 

แช่ในน้ําเยน็ ปอกเปือก หัน่

แช่สารละลาย อบแหง้ บดผง 

รอ่นผง บรรจุ 
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ใหก้บัพ่อคา้คนกลางหรอืตลาดรบัซื้อพชืผลทางการเกษตร ยงัไม่มกีาร
แปรรปูผลผลติทางการเกษตร จากการพจิารณาปัจจยัดา้นต่าง ๆ พบวา่ 
1) มีความพร้อมในการลงทุนสร้างโรงงาน สิ่งสาธารณูปโภค และ
เครื่องจกัร ประมาณ 2 ลา้นบาท 2) กลุ่มลูกคา้หลกัเป็นสถานพยาบาล 
และรา้นคา้สนิคา้สุขภาพในพื้นที ่มคีวามต้องการสนิคา้ในปรมิาณมาก 
และ 3) กระบวนการผลติกลว้ยผง ไมก่่อใหเ้กดิมลพษิต่อชุมชนโดยรอบ 
ดงันัน้จงึมคีวามเป็นไปไดใ้นการจดัตัง้โรงงานผลติกลว้ยผงในพืน้ทีข่อง
ฟารม์กรณีศกึษา ขนาดพืน้ทีก่วา้ง 6 เมตร ยาว 10.50 เมตร (รปูที ่2) 

รปูที ่2 ขนาดพืน้ทีท่ีถู่กจดัสรรในการสรา้งโรงงานผลติกลว้ยผง [4] 

5. ผลการออกแบบ
5.1 ข ัน้ตอนการผลิต 
 กระบวนการแปรรปูส่วนใหญ่ เป็นไปตามรปูที ่1 โดยตดัขัน้ตอน 3 
ขัน้ตอน คือ  1) ลวกในน้ําเดือดและแช่ น้ําเย็น เมื่อวิเคราะห์ถึง
จุดประสงคข์องขัน้ตอนคอื การช่วยใหป้อกเปลอืกไดง้่ายขึน้แลว้ พบว่า
หากมคีวามระวงัในการปอกจะสามารถปอกเปลอืกกลว้ยดบิไดไ้ม่ยาก 
นอกจากนี้ กล้วยที่ลวกและแช่น้ําเยน็จะคลํ้า ดงัรูปที่ 3 ส่งผลใหก้ลว้ย
ผงมสีคีลํ้าไม่น่าทาน และกลว้ยจะมคีวามชื้นสงูขึน้ ทําใหใ้ชเ้วลาในการ
อบแหง้นานขึน้ 

รปูที ่3 ลกัษณะกลว้ยปอกเปลอืกโดยการตม้และแช่น้ําเยน็ [4] 

2) การแช่สารละลายโซเดยีมไบตาซลัไฟต์เพื่อป้องกนัผวิของกลว้ยคลํ้า
สามารถใชว้ธิกีารคลุมดว้ยผา้หรอืพลาสตกิเพื่อลดการสมัผสักบัอากาศ 
และยงัลดความชืน้จากการแช่สารละลายอกีดว้ย 
3) การร่อนผงให้ได้ขนาดประมาณ 80 รูต่อตารางนิ้ว โดยการพฒันา
เครื่องบดให้สามารถบดกล้วยอบแห้งที่ความละเอียด 80 – 100 รูต่อ
ตารางนิ้ว 
 ดงันัน้ ขัน้ตอนการผลติ จะมเีพยีง การรบักลว้ยน้ําวา้ การทําความ
สะอาด การปอกเปลอืก การหัน่ การอบแหง้ การบดผง และการบรรจุ 

5.2 ทรพัยากรที่ต ้องใช้ในแต่ละข ัน้ตอนการผลิต 
 จากตารางที่ 1 พบว่า เครื่องจกัรที่ใช้ ได้แก่ เครื่องหัน่กลว้ย ตู้อบ
ลมรอ้น และเครือ่งบดผงแบบโรเตอร ์และพนกังาน จาํนวน 5 คน 

ตารางที ่1 ทรพัยากรทีใ่ชใ้นแต่ละขัน้ตอนการผลติกลว้ยผง 
ที ่ ขัน้ตอน เครือ่งจกัร พนกังาน (คน) 
1 รบักลว้ย -

3 2 ทาํความสะอาด -
3 ปอกเปลอืก -
4 หัน่ เครือ่งหัน่

2 5 อบแหง้ ตูอ้บลมรอ้น 
6 บดผง เครือ่งบดผง 

5.3 การออกแบบเครื่องจกัร 
5.3.1 เครื่องหัน่กล ้วย 
 เครื่องหัน่กล้วยใช้สําหรบัหัน่กล้วยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดตาม
ความต้องการหรอืเหมาะสมสําหรบัการนําไปอบ โดยการทดลองหา
ความหนาและแนวการหัน่ (แนวยาว หรอื แนวขวาง) ดงัรูปที ่4 พบว่า 
ความหนาทีเ่หมาะสมคอื 7 มลิลเิมตร หรอืน้อยกว่า ส่วนแนวการหัน่ไม่
มผีลต่อเวลาในการอบแหง้ 

รปูที ่4 ลกัษณะการหัน่ตามแนวยาวและตามแนวขวาง [4] 
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 จากขอ้มูลขนาดความหนาทีเ่หมาะสมนํามาออกแบบใบมดีหัน่ ดงั
รปูที ่5 โดยแต่ละใบจะห่างกนั 7 มลิลเิมตร ขนาดวดันอก 78 มลิลเิมตร 
2 แกน และระยะหา่งจุดกึง่กลางแกนเพลา 72 มลิลเิมตร ดงัรปูที ่5 

รปูที ่5 ชุดใบมดี [4] 

 เครื่องหัน่กล้วยมชี่องสําหรบัใส่กล้วย 3 ช่อง (รูปที่ 6) ตามขนาด
เฉลี่ยของกล้วยที่เก็บได้ในฟาร์มกรณีศกึษา ขนาด 34 มลิลเิมตร และ 
40 มลิลิเมตร สามารถหัน่แนวยาว มถีาดรองรบัด้านล่าง ง่ายในการ
ถอด เปลีย่น หรอื ทาํความสะอาดชุดใบมดี  

รปูที ่6 แบบเครือ่งหัน่กลว้ย [4] 

5.3.2 ต ู้อบลมร้อน 
 ตู้อบลมรอ้นเป็นประเภทใหค้วามรอ้นด้วยไฟฟ้า เพื่อความเสถยีร
ในการอบแหง้ โดยตู้อบจะมปีรมิาณความจุคอื 80 กโิลกรมั ขนาดถาด
อบคอื กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร ใส่กล้วยหัน่แล้วได้ 
3.81 กโิลกรมัต่อถาด มชีัน้วางถาด 21 ถาด ดงัรปูที ่7 

รปูที ่7 แบบตูอ้บลมรอ้น [4] 

 ระบบภายในของตูอ้บ ออกแบบใหช้ัน้วางถาดสามารถหมุนวนรอบ
แกนได้ และมชี่องลมที่กระจายความรอ้นได้ทุกชัน้วางถาดด้วยการใช้
ใบพดับังคบัทิศทางลม ฮีตเตอร์เป็นแบบครีบดัดรูปตัวเอ็มเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการกระจายลม หุม้ฉนวนกนัความรอ้นด้วยฉนวนใยแก้ว
กบัผนงัตูอ้บทุกดา้น ชุดใบพดัคอยลฮ์ตีเตอร ์และท่อสง่ลม เพือ่กนัความ
ร้อนภายในตู้อบออกสู่ขา้งนอกและกนัความชื้นด้านนอกเขา้สู่ด้านใน 
ทัง้นี้ประสทิธภิาพของตูอ้บคอื อุณหภูมกิารอบ 70 องศาเซลเซยีส เวลา
ในการอบ 7 ชัว่โมง ความชื้นมาตรฐานเปียก 10 เปอร์เซ็นต์ พลงังาน
ความร้อน 6,000 วตัต์ และอัตราการไหลของอากาศ 4.29 ลูกบาศก์
เมตรต่อนาท ี

5.3.3 เครื่องบดผง 
 เลอืกใช้เครื่องบดผงแบบโรเตอร์ สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน และได้ผลผลติตรงตามความต้องการ ความละเอยีดอยู่
ในช่วง 80 – 100 รูต่อตารางน้ิว ลักษณะของใบมีดเครื่องบดเป็น
ลกัษณะเฉือน เครือ่งบดผงแสดงดงัรปูที ่8 

รปูที ่8 แบบเครือ่งบดผง [4] 
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5.4 ผงักระบวนการทาํงานและการไหลวสัด  ุ
 การจดัวางผงักระบวนการทํางานและพื้นที่จดัวางในพื้นที่สําหรบั
การผลติ โดยเริม่จากการแบ่งขัน้ตอนเป็นสถานีงานต่าง ๆ ดงัตารางที ่
2 แลว้จงึจดัสรรพืน้ทีใ่นการทํางานในแต่ละสถานี ดงัรปูที ่9 ทศิทางการ
เคลื่อนที่ของวสัดุในสภาวะปกติ จะเคลื่อนที่จากด้านซ้ายของโรงงาน
ไปสูด่า้นขวาของโรงงาน ดงันี้ 

1. ขัน้ตอนการจดัเตรยีมวตัถุดบิ นํากลว้ยน้ําวา้ดบิตดัแบ่งกลว้ยให้
เป็นลกูจากเครอืกลว้ย ทาํความสะอาด และนํามาปอกเปลอืก 

2. ขัน้ตอนการหัน่ นํากล้วยที่ปอกเปลอืกแล้วมาป้อนเขา้สู่เครื่อง
หัน่ กลว้ยทีถู่กหัน่แลว้จะพกัไวท้ีถ่าดพกั ทําการคลุมดว้ยแผน่พลาสตกิ 

3. ขัน้ตอนการอบแหง้ นํากลว้ยทีพ่กัไวม้าจดัเรยีงลงถาดอบ วางใน
ชัน้วางถาดอบในตูอ้บ และเปิดระบบการอบแหง้ 

4. ขัน้ตอนการบด นํากล้วยอบแห้งมาเทใส่ถาดรวม แล้วป้อนใส่
เครื่องบด กลว้ยทีผ่่านการบดจะตกลงสู่ถุงเกบ็ขนาดใหญ่ดา้นใต้เครื่อง
บด มดัถุงเกบ็กลว้ยผงใหแ้น่นก่อนแยกเป็นชุดเพือ่จดัเกบ็ 

5. ขัน้ตอนจดัเก็บ จดัเรยีงถุงกลว้ยผงเขา้ชัน้วาง จดัเรยีงตามวนัที่
ผลติ เพือ่สะดวกในการนํากลว้ยผงไปบรรจุต่อไป 

ตารางที ่2 สถานีงานและรายละเอยีดงานยอ่ย 
ที ่ สถานีงาน งานยอ่ย รายละเอยีดงานยอ่ย 
S1 การ

จดัเตรยีม
วตัถุดบิ 

1 ตดักลว้ยใหเ้ป็นลกู 
2 ทาํความสะอาดผวิของกลว้ย 
3 ทําการปอกเปลอืกดว้ยมดี ก่อน

พกัไวใ้นถาด 
S2 การหัน่ 4 ทาํการป้อนกลว้ยเขา้เครือ่งหัน่
S3 การอบกลว้ย 5 นํากล้วยเรียงในถาดแล้วใส่ใน

ตูอ้บ 
6 อบกลว้ยในอุณหภูม ิทีก่ําหนด 

S4 การบดกลว้ย 7 นํากล้วยที่อบแล้ว มาบดด้วย
เครือ่งบด 

S5 การจดัเกบ็ 8 เก็บกล้วยผงที่บดแล้วเข้าชัน้
เกบ็ 

รปูที ่9 สายการผลติกลว้ยผง [4] 

5.5 การวิเคราะหข์้อมูลด้านเศรษฐศาสตร  ์
 มูลค่าการประเมินราคาโรงเรือนและเครื่องจักรรวมทัง้หมด 
816,000 บาท แบ่งเป็นราคาโรงเรอืนผลติกล้วยผงประมาณ 506,000 
บาท และ ราคาการสรา้งเครื่องจกัรประมาณ 310,000 บาท (เครื่องหัน่
กล้วย 24,000 บาท ตู้อบลมร้อน 141,000 บาท และเครื่องบดผง 
145,000 บาท) ค่าเสื่อมเครื่องจกัรและโรงเรอืน ใชว้ธิกีารคํานวณแบบ
เส้นตรง ระยะเวลาการใช้งานโรงเรอืน 10 ปี จะได้ค่าเสื่อมโรงเรือน
ประมาณ 50,600 บาทต่อปี และสําหรบัอายุการใช้งานเครื่องจกัร 5 ปี 
จะไดค้า่เสือ่มเครือ่งจกัร 62,000 บาทต่อปี 
 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ใชฐ้านคดิจากการแปรรูปกลว้ยน้ําวา้ 80 หวตี่อวนั 
หรือ 120 กิโลกรมัต่อวนั ได้กล้วยผง 27 กิโลกรมัต่อวนั จํานวนวนั
ทํางาน 240 วนัต่อปี จํานวนพนักงานปฏบิตังิาน 5 คน พนักงานธุรการ 
1 คน และผู้จัดการโรงงาน 1 คน สามารถสรุปค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยประมาณ ดงัตารางที ่3 

ตารางที ่3 ประมาณการคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติกลว้ยผง 
ที ่ รายการ คา่ใชจ้่าย 

(บาทต่อปี) 
1 คา่วตัถุดบิ: 

12 บาทต่อกโิลกรมั x 120 กโิลกรมัต่อวนั x 240 
วนั 

  345,600 

2 คา่แรงงาน: 
- พนักงานปฏิบัติงาน: 320 บาทต่อวัน x 240 
วนั x 5 คน 
- พนักงานธุรการ: 15,000 บาทต่อเดือน x 12 
เดอืน 
- ผู้จดัการโรงงาน: 30,000 บาทต่อเดือน x 12 
เดอืน 

  924,000 

3 คา่ไฟฟ้า: 
- เครื่องหัน่กล้วย: 0.75 กิโลวัตต์ต่อชัว่โมง x 
1.33 ชัว่โมง x 5 บาทต่อกโิลวตัต ์x 240 วนั 
-  ตู้อบลมร้อน : 6.8 กิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง  x 7 
ชัว่โมง x 5 บาทต่อกโิลวตัต ์x 240 วนั 
- เครื่องบดผง: 2.25 กิโลวตัต์ต่อชัว่โมง x 0.67 
ชัว่โมง x 5 บาทต่อกโิลวตัต ์x 240 วนั 
- เครือ่งมอือื่น ๆ: 13,650 บาท 

   73,650 

4 คา่บํารุงรกัษาเครือ่งจกัร    10,000 
5 คา่เสือ่มโรงเรอืนและเครือ่งจกัร   112,600 

รวม 1,465,850

 หากราคาขายกลว้ยผงอยูท่ี ่800 บาทต่อกโิลกรมั และขายกลว้ยผง
ไดท้ัง้หมด ในหนึ่งวนัจะขายได ้21,600 บาท หรอื ปีละ 5,184,000 บาท 
สามารถคนืทุนภายในปีแรก และทํากําไรได้ประมาณปีละ 3,718,150 
บาท 
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6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ
การออกแบบกระบวนการผลิตกล้วยผง สําหรบัฟาร์มกรณีศกึษา

ได้กระบวนการผลติและเครื่องจกัรที่รองรบัผลผลติกล้วยน้ําว้า ไม่ตํ่า
กว่ า  80 หวีต่อวัน  ทําให้ได้กล้วยผงประมาณ  27 กิโลกรัม  ใน
กระบวนการที่ออกแบบนี้ ได้ลดขัน้ตอนการลวกในน้ําเดอืดและแช่น้ํา
เยน็ การแช่สารละลายโซเดยีมไบตาซลัไฟต ์และการรอ่นผง มตีน้ทุนใน
การสรา้งโรงเรอืนและเครื่องจกัร 816,000 บาท และตน้ทุนในการผลติที ่
1,465,850 บาทต่อปี สามารถคนืทุนไดภ้ายในปีแรก หากสามารถขาย
สนิคา้ไดท้ัง้หมด 
 การออกแบบกระบวนการผลติกลว้ยผงสาํหรบัวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมนี้ ควรมกีารจดัสมดุลการผลติ เช่น การเพิม่พนักงานใน
ขัน้ตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบ รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรให้มี
ความสามารถรองรบักําลงัผลติทีเ่พิม่ขึน้ เพื่อลดเวลาในการปฏบิตังิาน
แต่ละขัน้ตอน และเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในขัน้ตอนการอบแหง้ ส่งผลใหล้ดรอบกระบวนการผลติและต้นทุนใน
การผลติดว้ยอกีทางหน่ึง 
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การลดความแปรปรวนของความหนืดในการเตรียมน ้าแป้งมนัส าปะหลงั 
Reduction of viscosity variation in tapioca starch preparation 

อธติา  บุญพรอ้ม1  จริพฒัน์  เงาประเสรฐิวงศ2์ 

1,2สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
E-mail: 6270139921@student.chula.ac.th1 jeerapat.n@chula.ac.th2 

Atita Boonprompt1 Jeirapat Ngaoprasertwong 2 
1,2Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 

E-mail: 6270139921@student.chula.ac.th1 jeerapat.n@chula.ac.th2 

บทคดัย่อ 
ในกระบวนการผลติกระดาษ ขัน้ตอนการเคลอืบผวิของกระดาษเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัเพื่อใหก้ระดาษมคีวามแขง็แรงเพิม่ขึน้ และท าให้

ภาพทีถู่กพมิพล์งมาบนกระดาษมคีวามคมชดั  โดยวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการเคลอืบผวิหน้ากระดาษคอื น ้าแป้งมนัส าปะหลงั โดยจะตอ้งท าการควบคุม
ค่าความหนืดของน ้าแป้งมนัส าปะหลงัใหอ้ยู่ในค่าควบคุมในขัน้ตอนการเตรยีมน ้าแป้งมนัส าปะหลงัก่อนทีจ่ะถูกเคลอืบลงบนผวิหน้ากระดาษของ
เครื่องจกัร จากปัญหาทีเ่กดิขึน้ พบว่าค่าความหนืดของแป้งมคี่าความเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.46 และมคี่าความหนืดของน ้าแป้งอยู่นอกเหนือ
ค่าควบคุมเท่ากบั 41.43%  พรอ้มทัง้ส่งผลใหเ้กดิของเสยีในกระบวนการผลติกระดาษจากคุณภาพความแขง็แรงต ่ากว่าค่าควบคุมถงึ 230 ตนัต่อปี 
โดยในบทความวจิยันี้ตอ้งการศกึษาตวัแปรน าเขา้ (Factor) ทีส่่งผลต่อค่าความหนืดของน ้าแป้งมนัส าปะหลงั เพือ่ลดความแปรปรวนของความหนืด
ในการเตรยีมน ้าแป้งมนัส าปะหลงั และลดของเสยีในกระบวนการผลติกระดาษ โดยในการทดลองไดท้ าการศกึษาตวัแปรทีส่่งผลกระทบต่อค่าความ
หนืดของแป้งมนัส าปะหลงั คอื ปรมิาณสารละลายไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด ์(H2O2) ปรมิาณสารละลายคอปเปอรซ์ลัเฟต (CuSO4) และความเขม้ขน้
ของน ้าแป้ง (%Solid Content) โดยผลการศกึษาสามารถลดความแปรปรวนของความหนืดโดยมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.38  และมคี่าความ
หนืดของน ้าแป้งอยู่ในค่าควบคุม พรอ้มทัง้ไมส่่งผลใหเ้กดิของเสยีในกระบวนการผลติกระดาษดว้ย 

ค าส าคญั: การลดสดัส่วนงานเสยี, การออกแบบการทดลอง, แป้งมนัสะปะหลงั , ความหนืด 

Abstract 
On paper making process coating process is important for increase paper strength and printing quality. Main raw material for 

paper coating process is tapioca starch. The tapioca starch is prepared in starch preparation process before paper coating process.in 
case study , viscosity of tapioca starch is high variation (SD=3.46) in starch preparation process and out of control value (41.43%) effect 
to many reject paper in process (230 Ton per Year). In Case study, Factors effect to viscosity in experiment are hydrogen peroxide, copper 
sulfate and solid of tapioca starch. These results can reduce variation of tapioca starch viscosity (SD=1.38) and viscosity in control 
including zero reject in paper process. 

Keywords: Defective reduction, Design of experiment, Tapioca Starch, Viscosity 
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1. บทน า
 จากสภาพปัจจุบนัพบว่าในขัน้ตอนการเตรยีมน ้าแป้งมนัส าปะหลงั
พบว่ามคี่าความหนืดมคี่าความแปรปรวนสูง และอยู่นอกช่วงของการ
ควบคุมที่ในช่วง 12-20 cPs ซึ่งเมื่อค่าความหนืดของน ้ าแป้งมัน
ส าปะหลงัเกดิความเปลีย่นแปลงไปจะส่งผลกระทบกบัคุณภาพกระดาษ
ในกระบวนการผลติ ท าใหเ้กดิของเสยีในกระบวนการผลติ และเกดิการ 
Rework เกดิขึ้นถึง 230 ตนัต่อปี เป็นมูลค่าความสูญเสยีถึง 2.7 ล้าน
บาทต่อปี ดงันัน้ใรกรณศีกึษาจะไดท้ าการหาสาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้
โดยใชแ้ผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) ในการวเิคราะหห์าสาเหตุ 
โดยในการวจิยีครัง้นี้จะวคิราะห์ในส่วนของ วตัถุดบิ เครื่องจกัร วธิกีาร 
และคนที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าความหนืดของแป้งมนัส าปะหลงั และท าการ
ทดลองเพือ่หาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความหนืดของแป้ง และหาปัจจยั
น าเขา้ทีต่อ้งท าการควบคุม เพือ่ลดความความแปรปรวนในขัน้ตอนการ
เตรยีมแป้งมนัส าปะหลงั 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั
เพื่อลดความแปรปรวนของความหนืดในการเตรียมแป้งมนั
ส าปะหลงั 

3. การนิยามปัญหา
ในกระบวนการเตรียมแป้งมนัส าปะหลงัที่ผ่านความร้อนพร้อมฉาบ
ผวิหน้ากระดาษนัน้ มคีวามส าคญักบัความแขง็แรงของกระดาษ โดยใน
แต่ละขัน้ตอนของการเตรยีมแป้ง ผสมแป้งกบัสารเคม ีและผ่านสู่ความ
ร้อนจนท าให้แป้งสุกล้วนแลว้ต้องมกีารควบคุมคุณภาพของแป้งใหไ้ด้
ตามข้อก าหนด (Specification) ซึ่งถ้าเกิดปัญหาคุณภาพของน ้าแป้ง
ไมไ่ดต้ามทีก่ าหนดไว ้จะส่งผลต่อความแขง็แรงของกระดาษ   

งานวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายในการลดความผนัแปรของคุณภาพ
แป้ง (reduce variation) โดยจากการเก็บข้อมูลตัง้แต่เดือนมกราคม 
2563 – กรกฎาคม 2563 พบว่าค่าความหนืดของแป้งที่ใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพแป้งมีค่า เกินจากค่าควบคุม (Upper and lower 
specification) โดยคดิเป็นสดัส่วนของเสยีรอ้ยละ 41.43 

รปูที ่1 กราฟขอ้มลูความหนืดของแป้งมนัส าปะหลงัหลงัผ่านขัน้ตอน
การเตรยีมแป้งเพือ่เขา้สู่กระบวนการฉาบผวิหนากระดาษขอ้มลูตัง้แต่

เดอืนมกราคม 2563 – กรกฎาคม 2563 

รปูที ่2 กราฟขอ้มลูความสามารถของกระบวนการและ %ของเสยีใน
การควบคุมค่าความหนืดแป้งขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 – 

กรกฎาคม 2563 

4. การเตรียมน ้าแป้งมนัส าปะหลงัเพื่อเคลือบผิวกระดาษ

รปูที ่3 รายละเอยีดขัน้ตอนของการเตรยีมแป้ง จนไปถงึขัน้ตอนการ
ฉาบผวิหน้ากระดาษ 
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5. การวิเคราะหปั์ญหา
แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหา 
(Problem)     กบัสาเหตุทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดท้ีอ่าจก่อใหเ้กดิปัญหานัน้ 
(Possible Cause) หรอืแผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) โดยใน
การวจิยันี้จะใชเ้ครือ่งมอืนี้ เพือ่ท าใหค้น้หาสาเหตุของปัญหาทีส่่งผลต่อ
ค่าความหนืดของแป้ง (Viscosity) โดยไดใ้ชข้อ้มลูทีท่ าการศกึษาจาก
บทความทางวชิาการ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และทฤษฎต่ีาง ๆ รวมทัง้
ระดมความคดิ ประสบการณ์ และความรูต่้าง ๆ จากผูท้ีท่ างานใน
กระบวนการผลติ 

รปูที ่4 แผนภาพการวเิคราะหส์าเหตุปัจจยัทีส่่งผลต่อปัญหาความหนืด
ของแป้งมนัส าปะหลงัตม้สุกไมส่ม ่าเสมอ และไมอ่ยู่ในค่าควบคุม 

จากขอ้มลูทีท่ าการศกึษาจากบทความทางวชิาการ งานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง และทฤษฎต่ีาง ๆ รวมทัง้ระดมความคดิ ประสบการณ์ และ
ความรูต่้าง ๆ จากผูท้ีท่ างานในกระบวนการผลติ โดยไดจ้ าแนกปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัสาเหตุทีส่่งผลต่อปัญหาโดยใชแ้ผนผงักา้งปลา (Fish Bone 
Diagram) ดงันี้  

ปัจจยัจากวตัถดิุบ (M – Material) 
1. วเิคราะหค์วามหนืดของแป้งมนัส าปะหลงั     

( Viscosity , cPs)

รปูที ่5 ค่าเฉลีย่ของค่าความหนืดของวตัถุดบิแป้งมนัส าปะหลงัผง 

2. วเิคราะหค์วามเขม้ขน้ของแป้งมนัส าปะหลงั
( % Starch Content)

รปูที ่6  ค่าเฉลีย่ของค่าความเขม้ขน้ของวตัถุดบิแป้งมนัส าปะหลงัผง 
( %Starch Content) 

3. วเิคราะหค์วามละเอยีดของแป้งมนัส าปะหลงั (% Fineness)

รปูที ่7  ค่าเฉลีย่ของค่าความละเอยีดของวตัถุดบิแป้งมนัส าปะหลงัผง 
(% Fineness) 

ปัจจยัจากเครื่องจกัร (M – Machine) 
1. อุปกรณ์ชัง่น ้าหนักแป้ง (Load Cell) ในการขัน้การเตรยีมแป้ง

นัน้ จะต้องชัง่น ้าหนักน ้า และแป้งผง เพื่อให้ได้ความเขม้ข้น
25% ก่อนน าไปผ่านขึ้นตอนถดัไป โดยจากการตรวจสอบได้
ท าการเกบ็ตวัอย่างเพือ่น ามาหาความเขม้ขน้ใหห้อ้งปฏบิตักิาร
ทดลองโดยเกบ็ตวัอย่างปรมิาณ 300 มลิลลิติร น าตวัอย่างไป
อบระเหยน ้าภายในตู้อบความร้อนห้องปฏบิตัิการที่อุณหภูมิ

105C โดยเก็บตัวอย่าง 3 ครัง้ต่อวนั เป็นระยะเวลา 7 วัน
จ านวนทัง้หมด 21 ค่า และใช้เครื่องมอื (การทดสอบค่าเฉลีย่

571

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



ขอ งกลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง  1  กลุ่ ม     (  1-Sample t-test) โ ดย

ตัง้สมมตฐิาน โดยก าหนดค่าระดบันยัส าคญั   = 0.05  ดงันี้ 

รปูที ่8 กราฟแสดงการวเิคราะหค์่าความเขม้ขน้ของแป้งทีเ่กบ็ตวัอย่าง
มาจากกระบวนการเตรยีมแป้งดว้ยยอุปกรณ์ชัง่น ้าหนกัแป้ง (Load 

Cell) มคี่าเท่ากบั 25% ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

จากการวเิคราะหพ์บว่า ค่า P-Value = 0.095 แสดงว่าค่าความเขม้ขน้
ของแป้งทีเ่กบ็ตวัอย่างมาจากกระบวนการเตรยีมแป้งดว้ยยอุปกรณ์ชัง่
น ้าหนกัแป้ง (Load Cell) มคี่าเท่ากบั 25% ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

2. อุปกรณ์ขนถ่ายส่งสารละลายคอปเปอร์ซลัเฟตผสมกบัแป้ง (ปัม๊)
จะท าหน้าทีส่่งสารเคมเีพือ่ไปผสมกบัแป้งทีค่วามเขม้ขน้ 25% โดย
จะต้องเตรยีมใหม้คีวามเขม้ขน้ที ่6.25%w/v จากการตรวจสอบได้
ท าการเก็บตวัอย่างเพื่อน ามาหาความเข้มขน้ให้ห้องทดลองโดย
เก็บตัวอย่างปริมาณ 300 มิลลิลิตร น าตัวอย่างไปอบระเหยน ้า

ภายในตู้อบความร้อนห้องปฏบิตัิการที่อุณหภูม ิ105C โดยเก็บ
ตวัอย่าง 3 ครัง้ต่อวนั เป็นระยะเวลา 7 วนัจ านวนทัง้หมด 21 ค่า
และใชเ้ครือ่งมอื (การทดสอบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 1 กลุ่ม    (
1-Sample t-test) โดยตัง้สมมตฐิาน โดยก าหนดค่าระดบันัยส าคญั

 = 0.05  ดงันี้

รปูที ่9  กราฟแสดงการวเิคราะหค์่าความเขม้ขน้ของ
สารละลายคอปเปอรซ์ลัเฟตทีเ่กบ็ตวัอย่างมาจากกระบวนการเตรยีม

แป้ง มคี่าเท่ากบั 6.25% ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

จากการวเิคราะหพ์บว่า ค่า P-Value = 0.095 แสดงว่าค่าความเขม้ขน้
ของแป้งทีเ่กบ็ตวัอย่างมาจากกระบวนการเตรยีมแป้งดว้ยยอุปกรณ์ชัง่
น ้าหนกัแป้ง (Load Cell) มคี่าเท่ากบั 25% ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

3. อุปกรณ์ใหค้วามรอ้น เพื่อต้มแป้ง (Jet Cooker) จากการตรวจสอบ
เปรยีบเทยีบอุณหภูมขิองไอรอ้น (Steam) ทีต่ ัง้ค่าในการตม้แป้งให้
สุก เปรยีบเทยีบกบัเกจวดัอุณหภมู ิ(Temperature gauge)  โดยตัง้

ค่าอุณหภูมไิว ้115 C โดยท าการตรวจสอบค่าทีถู่กวดัดว้ยเกจวดั
อุณหภูม ิ3 ครัง้ต่อวนั เป็นระยะเวลา 7 วนัจ านวนทัง้หมด 21 ค่า
และใชเ้ครือ่งมอื (การทดสอบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 1 กลุ่ม    (

1-Sample t-teโดยตัง้สมมตฐิาน โดยก าหนดค่าระดบันัยส าคญั  
= 0.05  ดงันี้

รปูที ่10  กราฟแสดงการวเิคราะหค์่าอุณหภมูทิีว่ดัจากเกจวดัอุณหภมู ิมี
ค่าเท่ากบั115 C ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 
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จากการวเิคราะหพ์บว่า ค่า P-Value = 0.857 แสดงว่าค่าอุณหภมูทิีว่ดั
จากเกจวดัอุณหภมู ิมคี่าเท่ากบั 115 C ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

ปัจจัยจากคน (M – Man) คือ คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร โดยจะ
ประเมินค่าด้านความแม่นย าของระบบการวัดทั้ง 2 ด้านดังนี้ 
1. Repeatability หมายถึง ความแตกต่างในการวัดอย่างต่อเนื่องของ

ชิ้นงานเดียวกัน ด้วยเครื่องมือเดียวกัน และพนักงานงานคนเดียวกัน

โดยปกติความสามารถในการท าซ้ าจะเป็นการประมาณค่าความ

แม่นย าในระยะสั้น

2. Reproducibility หมายถึง ค่าความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของการวัด

งานชิ้นเดียวกัน แต่ต่างพนักงาน โดยความสามารถในการท าเหมือน

จะใช้ในการประมาณค่าความแมน่ย าของระบบวดัในระยะยาว

ในการวเิคราะห์ระบบการวดัด้าน Repeatability และ Reproducibility 
จะใช้วิธีการวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กันเรียกว่า การวิเคราะห์ Gage 
Repeatability and Reproducibility (GR&R) 

1. ความสามารถในการวดัด้านความแม่นย าของค่าความหนืดแป้ง
(Viscosity)

รปูที ่11 แสดงขอ้มลูการวเิคราะหค์วามแมน่ย าในการวดัของพนกังาน
ในส่วนของดา้น Repeatability และ Reproducibility ในการวดัความ

หนืดของแป้ง 

จากการวเิคราะหค์่าความผนัแปรทีไ่ดม้า Gage R&R มคี่าต ่ามากคอื 
0.01 % โดยแสดงดว้ยค่า P-Value = 0.220 ซึง่ค่าความผนัแปรของค่า
ความหนืดมาตรฐาน (Part-to-Part) มคี่าความผนัแปรสงู แสดงถงึระบบ
การวดัทีด่มีคีวามผดิพลาดจากการท าซ ้า (Repeatability) และความ
ผดิพลาดจากการท าเหมอืน (Reproducibility) ซึง่มคีวามแตกต่าง อย่าง
ไมม่นียัส าคญั ทีค่วามเชือ่ม ัน่ 95%  

2. ความสามารถในการวดัดา้นความแม่นย าของค่าความเขม้ขน้แป้ง
(Solid Content)

รปูที ่12 แสดงขอ้มลูการวเิคราะหค์วามแมน่ย าในการวดัของพนกังาน
ในส่วนของดา้น Repeatability และ Reproducibility ในการวดัความ

เขม้ขน้ของแป้ง 

จากการวเิคราะห์ค่าความผนัแปรที่ได้มา Gage R&R มคี่าต ่ามากคอื 
0.01 % โดยแสดงดว้ยค่า P-Value = 0.211 ซึ่งค่าความผนัแปรของค่า
ความเข้มข้นมาตรฐาน (Part-to-Part) มคี่าความผนัแปรสูง แสดงถึง
ระบบการวดัที่ดีมคีวามผิดพลาดจากการท าซ ้า (Repeatability) และ
ความผดิพลาดจากการท าเหมอืน (Reproducibility) ซึง่มคีวามแตกต่าง 
อย่างไมม่นียัส าคญั ทีค่วามเชือ่ม ัน่ 95%   
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6. การทดลอง (ปัจจยัจากวิธีการ M – Method)
ท าการเกบ็ขอ้มลูการปรบัตัง้ค่าปรมิาณสารเคมไีฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด์  
สารละลายคอปเปอรซ์ลัเฟต และความเขม้ขน้แป้ง (% Solid Content) 
โดยใชอุ้ณหภมูใินการตม้แป้งมนัส าปะหลงัทีอุ่ณหภมู ิ 115 C และท า
การวเิคราะหห์าสาเหตุเพือ่หาปัจจยัหรอืตวัแปรทีส่่งผลต่อค่าความหนืด 
โดยวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis) และการวเิคราะห์
สหสมัพนัธ ์ (Correlation Analysis) เป็นการศกึษาเกีย่วกบั
ความสมัพนัธข์องตวัแปร 
 จากการวเิคราะหพ์บว่าปรมิาณสารเคมไีฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด ์ 
สารละลายคอปเปอรซ์ลัเฟต และความเขม้ขน้แป้ง (% Solid Content) 
เป็นตวัแปรทีส่่งผลต่อค่าความหนืดของแป้ง (Main Effect)โดยตวัชีว้ดั
ความส าคญัของตวัแปรทีส่่งผลต่อค่าความหนืดคอื R2 มคี่าเท่ากบั 
93.96 % และค่า P-Value < 0.05 แสดงว่าปรมิาณสารเคมี
ไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด ์ สารละลายคอปเปอรซ์ลัเฟต และความเขม้ขน้
แป้ง (% Solid Content) เป็นตวัแปรทีส่่งผลต่อค่าความหนืดของแป้งที่
ระดบัความเชือ่ม ัน่ 95% และจากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์บบเชงิ
เสน้ตรงเมือ่มตีวัแปรทีเ่ป็นมากกว่า 1 ตวัแปรขึน้ไป (Multiple linear 
regression analysis) คอื เมือ่ปรมิาณสารเคมไีฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด ์ 
และ สารละลายคอปเปอรซ์ลัเฟตเพิม่สงูขึน้ จะส่งผลใหแ้นวโน้มความ
หนืดของแป้งทีค่่าต ่าลง ในทางกลบักนัเมือ่ความเขม้ขน้แป้ง (% Solid 
Content) เพิม่สงูขึน้ส่งผลใหค้วามหนดืของแป้งสงูขึน้ดว้ย 

รปูที ่13 แสดงปัจจยัน าเขา้ทีส่่งผลกบัค่าความหนืดของแป้งมนัล าปะ
หลงั 

จากสมการความสมัพนัธค์่าตวัแปรตอบสนองคอืค่าความหนืดของแป้ง 
โดยมปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้งหลายปัจจยั โดยทีค่่าตวัแปรตอบสนองทีต่อ้งการ
ควบคุมอยู่ในช่วง 12 -20 cPs โดยทีค่่ากลางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดอยู่ที ่ 16 
cPs ดงันัน้จงึท าการหาค่าปัจจยัน าเขา้ทีไ่ดค้่าตวัแปรตอบสนองที่
เหมาะสมทีสุ่ดทีป่รมิาณความเขม้ขน้ของแป้ง (%Starch Content) 
เปลีย่นแปลงไป โดยออกแบบค่าตอบสนองทีต่อ้งการหาปัจจยัน าเขา้
ของปรมิาณสารเคมไีฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด์ (H2O2) หน่วย liter/min 
ปรมิาณสารละลายคอปเปอรซ์ลัเฟต (CuSO4) หน่วย liter/batch และ
ปรมิาณความเขม้ขน้ของแป้ง (%Starch Content) ทีใ่หไ้ดค้่าความหนืด
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (cPs) ตามค่ากลางคอื 16 cPs โดยใชโ้ปรแกรม 
Minitab 18 
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7. สรปุ
จากผลการทดสอบยืนยันผลการทดลองที่ผ่านมา ซึ่งสามารถ

ก าหนดค่าปัจจยัน าเขา้ทีส่ าคญัไดจ้ากการหาค่าระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสม 
จากนัน้ท าการตรวจสอบผลลพัธ์เทยีบกบัค่าควบคุมเพือ่ท าการควบคุม
ไม่ใหก้ระบวนการออกนอกเสน้ควบคุม โดยหากมคี่าออกนอกขอบเขต
ควบคุมต้องด าเนินแก้ไขทนัท ีโดยหลงัจากการแก้ไขพบว่า ค่าความ
หนืดของแป้งมนัส าปะหลงัอยู่ในค่าควบคุม 12-20 cPs  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
16 .33 cPs  และค่ าความสามารถของกระบวนการ (  Process 
Capability) เท่ากบั 1.03  และเมือ่พจิารณาความแขง็แรงของกระดาษ 
(ค่าแรงดนัทะลุ : Burst Strength) อยู่ในค่าควบคุมของคุณภาพกระดาษ 
ส่งผลให้ไม่เกิดของเสียในกระบวนการผลิตเทียบเทียบกับก่อนการ
ปรบัปรุงแก้ไขค่าเฉลี่ยของเสยีอยู่ที่ 230 ตนักระดาษต่อปี เป็นมูลค่า
ความสญูเสยี  2,760,000 บาทต่อปี  

รปูที ่14 กราฟขอ้มลูความหนืดของแป้งมนัส าปะหลงัหลงัผ่านขัน้ตอน
การเตรยีมแป้งเพือ่เขา้สู่กระบวนการฉาบผวิหนากระดาษขอ้มลูตัง้แต่

เดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2564 

รปูที ่15 กราฟขอ้มลูความสามารถของกระบวนการและ %ของเสยีใน
การควบคุมค่าความหนืดแป้งขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์

2564 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาค่าพารามเิตอรข์องการตัง้ค่าเครื่องจกัรในกระบวนการตอกอดัเมด็ยาแคลเซยีมคารบ์อเนตซึง่ท าใหผ้ลติ

เมด็ยาไดคุ้ณลกัษณะทางกายภาพตรงตามขอ้ก าหนด โดยพจิารณาปัจจยัจากเครื่องจกัร ไดแ้ก่ ปรมิาตรภายในเบา้ (XV), แรงตอก (XF) และความเรว็
รอบการตอก (XS) ซึ่งแต่ละปัจจยัถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดบั โดยได้จดัท าการทดลองตามแผนการทดลอง 2k และทดลองที่จุดกึ่งกลางอกี 1 ครัง้ รวม
ทัง้สิ้น 9 การทดลอง เพื่อสรา้งแบบจ าลองสมการถดถอยหลายตวัแปร (Multiple Regression Model) ส าหรบัท านายค่าตอบสนอง ได้แก่ น ้าหนัก 
(YW) และความแขง็ (YH) จากผลการทดลองพบว่าเงื่อนไขทีเ่หมาะสมที่สุด คอื ปรมิาตรภายในเบ้า 1.0858 ลูกบาศก์เซนตเิมตร, แรงที่ใชต้อกระดบั 
-1 และความเรว็รอบการตอก 36 รอบต่อนาท ีโดยคาดการณ์ว่าที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะท าใหผ้ลติเม็ดยาได้ค่าน ้าหนักอยู่ในช่วง 1031.99 - 
1066.10 มลิลกิรมั และค่าความแขง็อยู่ในช่วง 5.60 - 8.07 กโิลปอนด ์เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ค าส าคญั:  การตอกเมด็ยา, แคลเซยีมคารบ์อเนต, การออกแบบการทดลอง 

Abstract 
This research aims to determine machine setting parameters in the tableting-compression process of Calcium Carbonate that 

complies with physical specification.  The available machine parameters were Filling Volume (XV), Compression Force (XF), and Turret 
Speed (XS). Each parameter consists of three levels. Based on the 2k with center point design, nine experiments were conducted to model 
multiple regression models for weight (YW) and hardness (YH), respectively. The results reveal a suitable condition, particularly filling 
volume at 1.0858 cm3, compression force level at -1, and turret speed at 36 rpm. Under such condition, the produced tablets are expected 
to have an 95% confidence interval of weight and hardness of 1031.99 - 1066.10 milligrams and 5.60 - 8.07 kiloponds. 
Keywords:  Tablet Compression, Calcium Carbonate, Design of Experiments 
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1. บทน า
อุตสาหกรรมยาไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพการแข่งขนัใน

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง [1] โดยลกัษณะเด่นของอุตสาหกรรมยาไทยคอืการผลติยาชื่อ
สามญั (Generic Drugs) ซึ่งอาศัยการน าเข้าวตัถุดิบและตวัยาส าคญั 
(Active Pharmaceutical Ingredients: API) จากต่างประเทศมาแปรรูป
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีที่ได้ร ับการถ่ายทอด 
ผลติภณัฑ์ยาชื่อสามญัถูกผลติขึน้เลยีนแบบผลติภณัฑ์ยาต้นฉบบัที่ถูก
วางจ าหน่ายในตลาดก่อนหน้านัน้เมื่อสทิธบิตัรยาหมดลงและเทคโนโลยี
การผลติสามารถเขา้ถงึได ้ดงันัน้การแขง่ขนัอุตสาหกรรมยาไทยจึงเน้น
ไปทีต่น้ทุนการผลติและคุณภาพยาเป็นหลกั จากขอ้มลูพบว่าผลติภณัฑ์
ยาส่วนใหญ่ถูกผลติในรปูแบบเภสชัภณัฑย์าเมด็ เนื่องจากความสะดวก
ในการบริโภคและความแม่นย าในการน าส่งตัวยาส าคญั นอกจากนี้
ผู้ประกอบการมปีระสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตทัง้ยังสามารถใช้
ประโยชน์การประหยดัจากจากขนาด (Economy of Scale) จึงท าให้
ตน้ทุนการผลติต ่า [2]  
 จากลักษณะการบริโภคและการผลิตท าให้การแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ยาเม็ดในประเทศไทยมุ่งเน้นไปในด้าน
คุณภาพและเริม่มกีารประยุกต์ใช้ความรูเ้ชงิวศิวกรรมเพื่อช่วยยกระดบั
มาตรฐานคุณภาพขึ้น หนึ่งในเครื่องมือด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่
น ามาประยุกต์ใช ้คอื การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) 
ซึง่มบีทบาทใชใ้นอุตสาหกรรมยา ตัง้แต่ข ัน้ตอนการวจิยัและพฒันาสูตร
ต ารับในระดับห้องปฏิบัติการ  ไปจนถึงขัน้ตอนการออกแบบ
กระบวนการผลติในระดบัอุตสาหกรรม [3] 
 ดงันัน้ งานวจิยันี้ต้องการศึกษาปัจจยัที่เกี่ยวข้องโดยประยุกต์ใช้
วธิกีารออกแบบการทดลองในการก าหนดค่าพารามเิตอร์ของการตัง้ค่า
เครื่องจกัรในกระบวนการตอกอดัเมด็ยาแคลเซยีมคารบ์อเนต (CaCO3) 
ท าให้เม็ดยาที่สภาพสมบูรณ์และคุณลักษณะทางกายภาพตรงตาม
ข้อก าหนดเช่น น ้าหนัก และความแขง็ของเม็ดยา ตามขออนุญาตขึน้
ทะเบียนไว้กบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา [4] ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 

ตารางที ่1 ขอ้ก าหนดเมด็ยาแคลเซยีมคารบ์อเนต 

คณุสมบติั หน่วย ข้อก าหนดของเมด็ยา 
น ้าหนัก มลิลกิรมั 998.0 – 1103.0 
ความแขง็ kilopond 4.0 – 9.0 
ความกร่อน % 0.0 - 1.0 

ระยะเวลาในการแตกตวั นาท ี 0.0 - 15.0 

 ก่อนที่จะกล่าวถงึการตอกเม็ดยาแคลเซยีมคาร์บอเนตและวธิกีาร
ออกแบบทดลองในงานวจิยัฉบบันี้ ผู้อ่านควรเข้าใจกระบวนการตอก
เภสชัภณัฑย์าเมด็ รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. กระบวนการตอกเภสชัภณัฑย์าเมด็และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง 

กระบวนการตอกเภสชัภัณฑ์ยาเม็ดอาศัยเครื่องตอกซึ่งท างาน
เป็นวฏัจกัรการตอกต่อเนื่อง [5, 6] ดงัแสดงในรปูที ่1 และ 2 ตามล าดบั 

(ก) ลกัษณะภายนอก (ข) ตวัเบา้ตอกอดัเมด็ยา 

รปูที ่1 เครื่องตอกยาชนิด Rotary Tablet 

รปูที ่2: วฏัจกัรการตอกเภสชัภณัฑย์าเมด็ 

 กระบวนการตอกเภสัชภัณฑ์ยาเม็ดเริ่มจากสากล่าง (Lower 
Punch) ถูกลดระดบัลงมาเพื่อใหร้ะดบัผวิหน้าของสากล่างต ่ากว่าระดบั
ผิวหน้าเบ้า ส่งผลให้เบ้า (Die) มีปริมาตรว่างส าหรบับรรจุผงยา ขัน้
ต่อมาที่รองรบัตวัเบ้า (Die Table) จะหมุนน าเบ้าที่เปิดว่างอยู่ไปรบัผง
ยาใหถู้กบรรจุลงในเบ้าจนเต็ม หลงัจากนัน้ผงยาภายในเบ้าจะถูกตอก
อัดด้วยการใส่แรงกลไปที่สากบน (Upper Punch) และสากล่ าง
ตามล าดบัเพื่อตอกอดัผงยาใหก้ลายเป็นเมด็ยา ขัน้สุดทา้ยสากบนจะถูก
ยกขึ้นออกจากเบ้ากลบัสู่ต าแหน่งเริม่ต้น ในขณะที่สากล่างจะถูกเพิม่
ระดบัจนกระทัง่ระดบัผวิหน้าของสากล่างเสมอกบัระดบัผวิหน้าเบา้เพื่อ
น าเมด็ยาทีถู่กตอกอดัแลว้ออกจากเบา้  
 ในกระบวนการตอกยามปัีจจยัของเครื่องตอกยาที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ 
ปริมาตรภายในเบ้า แรงตอก และความเร็วรอบการตอก โดยปัจจัย
ปรมิาตรภายในเบา้จะถูกควบคุมจากการลดระดบัของสากล่างใหต้ ่ากว่า
ผิวหน้าเบ้าในจังหวะการเติมผงยาลงเบ้าก่อนการตอก ซึ่งส่งผลต่อ
น ้าหนักของเม็ดยาที่ถูกผลิตออกมาจากเครื่องตอกเม็ดยา เนื่องจาก
ปรมิาตรภายในเบ้าที่แตกต่างกนัจะท าใหป้รมิาณผงยาที่ไหลลงสู่เบ้ามี
ปรมิาณทีแ่ตกต่างกนั [7, 8] ปัจจยัแรงตอกจะส่งผลกระทบต่อความแขง็
ของเมด็ยา โดยจากงานวจิยัพบว่าเมื่อเพิม่แรงในการตอกอดัจะส่งผลให้
เม็ดยามีความแข็งเพิ่มขึ้น [9, 10] ปัจจัยความเร็วรอบการตอก จาก
งานวิจัยพบว่าความเร็วรอบจะส่งผลต่อระยะเวลาในการถ่ายทอด
พลงังานจากสากสู่ผงยา หากระยะเวลานี้ส ัน้เกนิไปจะท าใหไ้ด้เมด็ยาที่
มีความแข็งต ่าจนอาจท าให้ได้เม็ดยาที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ [10, 11] 
เพื่อให้สามารถผลิตเม็ดยาได้คุณลักษณะตามข้อก าหนดจึงควรใช้
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วธิีการออกแบบการทดลองเพื่อช่วยศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัใน
กระบวนการผลติ วธินีี้จะช่วยใหผู้ศ้กึษาเขา้ใจความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตอย่างแท้จรงิ ส่งผลให้ผู้ศึกษาสามารถน า
ขอ้มูลที่ได้มาใชป้ระกอบการออกแบบและปรบัปรุงกระบวนการผลติได้
อย่างมแีนวทางมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัช่วยใหผู้ศ้กึษาสามารถออกแบบ
แผนการทดลองได้โดยมีจ านวนการทดลองเหมาะสมซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาและตน้ทุนค่าใชจ้่ายทีต่อ้งใชใ้นการศกึษาได ้[12] 

3. การตอกเมด็ยาและการออกแบบการทดลอง
นอกเหนือจากคุณลกัษณะทางกายภาพที่กล่าวในตารางที่ 1 แล้ว

เม็ดยาแคลเซียมคาร์บอเนต ควรมีลักษณะสมบูรณ์ปรากฏเป็นเม็ด
รูปร่างกลม หน้าเม็ดโค้งมนเล็กน้อย และต้องไม่มีการแตกหกัของ 
เมด็ยาดงัแสดงในรปูที ่3 

(ก) เมด็ยาสภาพไมส่มบูรณ์ (ข) เมด็ยาสภาพสมบูรณ์  

รปูที ่3: ยาเมด็แคลเซยีมคารบ์อเนต (CaCO3) ทีถู่กผลติขึน้ 

 ก่อนการตอกเม็ดยาผู้วจิยัได้เตรยีมแกรนูลแคลเซียมคาร์บอเนต
ปรมิาณ 3.0 กโิลกรมัจากหอ้งปฏบิตักิารส าหรบัการทดลองทีว่างไว ้ 

3.1 การก าหนดระดบัและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทดลอง 
 จากการศึกษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งขา้งต้น [7-11] รวมทัง้พจิารณา
ข้อจ ากดัด้านการปรบัตัง้ค่าเครื่องตอกยา ผู้วจิยัจึงคดัเลือกปัจจยัของ
เครื่องตอกทีเ่กีย่วขอ้ง 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปรมิาตรภายในเบา้ แรงทีใ่ชต้อก 
และความเร็วรอบการตอก โดยผู้วจิยัได้ออกแบบการทดลอง 2k และ
ทดลองทีจุ่ดกึง่กลางอกี 1 ครัง้ ก าหนดใหแ้ต่ละปัจจยัประกอบดว้ยระดบั
ต ่า (-1) กลาง (0) และสงู (+1) ดงัแสดงในตารางที ่2 

ตารางที ่2 ระดบัและปัจจยัทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ปัจจยั หน่วย 
ระดบัท่ีท าการทดลอง 

-1 0 +1 

ปรมิาตรภายในเบา้ (XV) cm3 1.0570 1.0858 1.1145 

แรงตอก (XF) - -1 0 +1 

ความเรว็รอบการตอก (XS) rpm 22 29 36 

 การก าหนดระดบัปัจจยั +1 และ -1 ในตารางที่ 2 ได้จาก ขอบบน 
(Upper Limit) และขอบล่าง (Lower Limit) ของพารามเิตอร์ที่สามารถ
ปรบัได้ของเครื่องตอกเมด็ยาโดยระดบั 0 คอืกึ่งกลางระหว่างระดบั +1 
และ -1 อนึ่งปัจจัยแรงตอกไม่สามารถก าหนดเป็นค่าได้โดยตรง
เนื่องจากขอ้จ ากดัของอุปกรณ์ภายในเครื่องตอก 

3.2 การวดัค่าน ้าหนักและความแขง็ 
การตอกเมด็ยาด้วยเครื่องตอกเมด็ยาชนิด Rotary Tablet โดยการ

ทดลองแต่ละการทดลองจะใช้ปริมาณสาร 300 กรมั จากนัน้จึงเก็บ
ตัวอย่างเม็ดยาเพื่อน าไปตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ด้วย
วธิกีารดงัต่อไปนี้ 

• น ้าหนัก (YW): สุ่มน าตัวอย่างเม็ดยาจ านวน 30 เม็ด มาชัง่
น ้าหนักเมด็ยาแต่ละเมด็โดยเครื่องชัง่ทีผ่่านการสอบเทยีบแลว้

• ความแขง็ (YH): สุ่มน าตวัอย่างเมด็ยา 30 เมด็ มาทดสอบโดย
การเพิม่แรงบีบอดัจนเม็ดยาแต่ละเม็ดเริม่แตกด้วยเครื่องวดั
ความแขง็ทีผ่่านการสอบเทยีบแลว้

4. ผลการทดลอง
การทดลองโดยใช้การออกแบบการทดลอง 2k และทดลองที่จุด

กึง่กลางอกี 1 ครัง้ ซึง่มผีลการทดลองจ านวน 9 ผลการทดลอง โดยจาก
การทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยความกร่อนและค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการ
แตกตวัเม็ดยามคี่าอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดแมจ้ะมกีารเปลี่ยนแปลงระดบั
ของปัจจยัแล้ว จงึแสดงผลการทดลองเฉพาะน ้าหนักและความแขง็เมด็
ยาในรปูที ่4 และตารางที ่3 

ก) น ้าหนักของเมด็ยา (มลิลกิรมั) 

ข) ความแขง็ของเมด็ยา (กโิลปอนด)์ 

รปูที ่4 การกระจายตวัของน ้าหนัก (YW) และความแขง็ของเมด็ยา (YH) 
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ตารางที ่3 การออกแบบการทดลองและค่าเฉลีย่ผลตอบสนอง 

ล าดบั 
ปัจจยัท่ีศึกษา 

ค่าเฉลี่ย
ผลตอบสนอง 

XV XF XS YW YH 
(cm3) (-) (rpm) (mg) (kp) 

1 +1 +1 +1 1094.90 12.81 
2 +1 +1 -1 1086.70 11.78 
3 +1 -1 +1 1121.50 10.63 
4 +1 -1 -1 1064.10 8.46 
5 -1 +1 +1 953.70 5.79 
6 -1 +1 -1 952.80 5.44 
7 -1 -1 +1 973.00 4.18 
8 -1 -1 -1 931.23 4.76 
9 0 0 0 1038.37 6.46 

5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผูว้จิยัได้น าผลตอบสนอง YW และ YH มาสรา้งแบบสมการถดถอย

หลายตวัแปรด้วยวธิี Stepwise Regression และทดสอบทางสถติดิ้วย
การใชโ้ปรแกรม Minitab [13] โดยไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงต่อไปนี้ 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหท์างสถติขิอง YW และ YH 

      ANOVA test of YW  ANOVA test of YH 
Source DF P-Value Source DF P-Value 

XV 1 0.000 XV 1 0.000 
XF 1 0.948 XF 1 0.038 
XS 1 0.012 Error 6 

XF * XS 1 0.022 
Error 4 

5.1 การตรวจสอบความถกูต้องของแบบสมการถดถอย 
 การตรวจสอบความถูกตอ้งของสมการถดถอยเชงิเสน้ซึ่งอยู่ภายใต้
สมมุติฐานค่าความคลาดเคลื่อน (Residual) มีการแจกแจงแบบปกติ
และเป็นอิสระ ค่าความแปรปรวนมีความคงที่ [12] ภายหลังการ
วิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าตอบสนอง YW และ YH  กับ
แบบจ าลองพบว่าเป็นไปตามสมมุตฐิานขา้งต้นแสดงในรูปที่ 5 และ 6 
ตามล าดบั 

รูปที ่5 การวเิคราะหค์า่ความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลองน ้าหนักเมด็ยา 

รูปที ่6 การวเิคราะหค์า่ความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลองความแขง็เมด็ยา 

 ปัจจยัทีม่นีัยส าคญัจะถูกน าไปสรา้งสมการความสมัพนัธ์แบบลดรูป 
(Reduced Model) เพื่อน าไปใช้หาพารามเิตอร์การตัง้ค่าเครื่องตอกยา
ต่อไป 

5.2 การสร้างสมการถดถอยหลายตวัแปร 
จากผลการทดลองสามารถสรา้งสมการถดถอยหลายตวัแปรของ

น ้าหนักและความแขง็ของเมด็ยาไดด้งัสมการที ่(1) และ (2) ตามล าดบั 

YW = 1024.03 + 69.56 XV - 0.22 XF + 13.53 XS -
11.26 XF * XS  

(1) 

YH = 7.81 + 2.94 XV + 0.97 XF (2) 

เมื่อ YW = น ้าหนักในหน่วยมลิลกิรมัของเมด็ยา 
YH = ความแขง็ในหน่วยกโิลปอนดข์องเมด็ยา 
XV = ระดบัปัจจยัปรมิาตรภายในเบา้, XV  1, 1 − +  
XF = ระดบัปัจจยัแรงตอก, XF  1, 1 − +  
XS = ระดบัปัจจยัความเรว็รอบการตอก, XS  1, 1 − +  

 ค่า R-sq, R-sqadj และ R-sqpred ของสมการที่ (1) เท่ากบั 99.25%, 
98.50% และ 97.70% ตามล าดบั โดยเทอมในสมการถดถอยมีระดับ
นัยส าคญัทางสถติทิีค่วามเชื่อมัน่ 0.95 ไดแ้ก่ ค่าคงที ่XV , XS และ  XF * 
XS ในขณะที่ค่า R-sq, R-sqadj และ R-sqpred ของสมการที่ (2) เท่ากบั 
92.23%, 89.64% และ 83.57% ตามล าดบั โดยเทอมในสมการถดถอย
มรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิีค่วามเชื่อมัน่ 0.95 ไดแ้ก่ ค่าคงที ่XV และ XF 
เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ปัจจยัปรมิาตรภายในเบา้ และ ปัจจยัแรงตอกปรากฎ
อยู่ในทัง้ 2 สมการ โดยการเพิ่มขึ้นของปรมิาตรภายในเบ้าส่งผลให้
น ้าหนักและความแขง็ของเมด็ยาเพิม่ขึน้ ในขณะที่การเพิม่ขึน้ของแรง
ตอกท าให้ความแข็งของเม็ดยาเพิ่มขึ้น แต่น ้าหนักของเม็ดยาลดลง 
ผลกระทบของปัจจยัหลกัและปัจจยัร่วมต่อความแขง็และน ้าหนักของ
เมด็ยาสามารถอธบิายเพิม่เตมิทางกายภาพดงัต่อไปนี้ 

5.3 ผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ ต่อความแขง็เมด็ยา 
 จากสมการที ่(2) ความแขง็ของเมด็ยาขึน้กบัปัจจยัหลกั XV และ XF 
เท่านัน้ โดยในทางทฤษฎคีวรพบผลกระทบจากปัจจยั XS ดว้ย [10, 11] 
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แต่เนื่องจากสตูรต ารบัทีใ่ชใ้นการทดลองนี้อาจไม่ไวต่อการเปลีย่นแปลง
ของระยะเวลาในการถ่ายทอดพลงังานจากสากสู่ผงยาจากระดับของ
ความเร็วรอบที่ใช้ในการทดลองนี้  [14] จึงท าให้งานวิจัยนี้ ไม่พบ
ผลกระทบของปัจจยั XS ต่อค่าความแขง็เมด็ยา จากผลการวเิคราะห์จงึ
สามารถน าเสนอผลกระทบไดด้งัรปูที ่7 

รูปที ่7 ผลกระทบปรมิาตรภายในเบา้และแรงทีใ่ชต้อกต่อความแขง็เมด็ยา 

 เมื่อระดบัปรมิาตรภายในเบ้าเพิม่ขึน้ในรูปที ่7 พบว่าความแขง็ของ
เมด็ยาเพิม่ขึน้ เนื่องจากปรมิาตรภายในเบ้าที่เพิม่ขึน้จะส่งผลให้ผงยา
สามารถไหลลงเบ้าได้ในปรมิาณที่เพิม่ขึ้น จนท าให้มวลของผงยาเกดิ
แรงอัดกันเองภายในเบ้ามากขึ้น นอกจากนัน้ยงัพบว่า การปรบัค่า
ปรมิาตรภายในเบ้าจะท าใหร้ะยะห่างเริม่ต้นของสากบนและสากล่างมี
ความแตกต่างกนั โดยในระดบัต ่าพบว่าระยะห่างเริม่ตน้ของสากบนและ
สากล่างจะมคี่าน้อยกว่าระดบัสูงเป็นผลใหเ้มื่อเกดิการตอกอดั สากจะมี
ระยะการเคลื่อนที่เขา้หากนัทีน้่อยกว่าระดบัสูง เป็นผลใหพ้ลงังานทีถู่ก
ถ่ายทอดไปยงัเมด็ยามคี่าน้อยกว่าระดบัสูง จงึท าใหผ้งยาถูกบบีอดัได้
มากขึ้น ในขณะที่แรงตอก (XF) ที่เพิ่มขึ้นจะท าให้ผิวหน้าของผงยา
ได้รบัพลงังานจลน์ (Kinetic Energy) จากสากเพิม่ขึ้นท าให้เม็ดยาถูก
บบีอดัมากขึน้เป็นผลใหค้วามแขง็เพิม่ขึน้ 

5.4 ผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ ต่อน ้าหนักเมด็ยา 
 จากสมการที่ (1) น ้าหนักของเม็ดยาขึ้นกบัปัจจยัหลกั XV, XS, XF 
และ ค่าอันตรกิรยิา (Interaction) ของปัจจัยร่วม XF * XS  โดยปัจจัย
หลกั XV เป็นอสิระจากค่าอนัตรกริยิาท าใหส้ามารถแสดงน ้าหนักเมด็ยา
และความสมัพนัธข์องปัจจยัหลกั XF และ XS  เมื่อก าหนดค่า XV คงทีไ่ด ้
ดงัรปูที ่8 

รปูที ่8 อนัตรกริยิาของน ้าหนักเมด็ระหว่างแรงตอก (XF) 
และความเรว็รอบ (XS) 

\

รูปที่ 8 แสดงปัจจยัแรงตอกและปัจจยัความเร็วรอบแปรผกผนั
ของค่าอนัตรกริยิาของปัจจยั XF * XS ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
A. Al-Refaie [15] ซึ่งอธิบายค่าอันตรกิริยาด้วยแรงสัน่สะเทือนของ
เครื่องจักร เมื่อแรงตอกคงที่และความเร็วรอบการตอกสูงขึ้น 
แรงสัน่สะเทอืนมากขึน้บรเิวณจุดรบัผงยา (Feeder) ท าใหผ้งยาสามารถ
ไหลลงสู่เบ้าตอกได้ดีขึ้นเป็นผลให้น ้าหนักของเม็ดยาเพิ่มขึ้น ในทาง
กลบักนัการเพิม่แรงตอกขณะทีค่วามเรว็รอบการตอกคงทีผ่ลใหน้ ้าหนัก
ของเมด็ยาเพิม่ขึน้เช่นกนั เป็นทีน่่าสนใจว่างานวจิยัดงักล่าวไม่สามารถ
อธิบายสาเหตุที่น ้ าหนักของเม็ดยาเพิ่มขึ้นหากแรงตอกลดลงและ
ความเร็วรอบการตอกเพิม่ขึ้น ซึ่งคณะผูว้จิยัคาดการณ์ว่าเป็นผลจาก
ปัจจัยแวดล้อมและควรท าการทดลองเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อศึกษา
ปัจจยัภายนอก 

5.5 การหาค่าพารามิเตอรส์ าหรบัตัง้ค่าเคร่ืองตอกยา 
 จากการเปรยีบเทยีบสมการที่ (1) และ (2) เป็นที่น่าสนใจว่าปัจจยั
ความเร็ว และค่าอนัตรกิรยิาของ (Interaction) ปัจจยัร่วม XF และ XS 
ปรากฏเฉพาะในสมการที ่(1) เท่านัน้ ดงันัน้ผูว้จิยัสามารถน าเสนอการ
ควบคุมความแขง็ของเมด็ยาอาจท าไดโ้ดยการปรบัค่า XV และ XF ก่อน
แลว้จงึเลอืก XS เพื่อใหไ้ดค้่าน ้าหนักทีต่อ้งการ โดยมแีนวคดิดงัต่อไปนี้ 

• เลอืกค่ากึ่งกลางของขอ้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมาย หรอื YW และ
YH เท่ากบั 1050 มลิลกิรมั และ 6.5 กโิลปอนด ์ตามล าดบั

• พจิารณาผลต่างก าลงัสองของค่าเป้าหมายและค่าท านายจาก
สมการที ่(1) และ (2)   (Sum Square Error) และ เงื่อนไขของ
ปัจจัยทัง้  3 เป็นปัญหาก าหนดการแบบไม่ เป็นเชิ งเส้น
(Nonlinear Programming)

• พจิารณาฟังก์ชัน่เทยีบแบบลากรานจ ์(Lagrangian Relaxation
Function) เพื่อประยุกต์การในการหาค้นหาค าตอบโดยการ
ค้นหาค าตอบดีที่ สุ ดแบบไม่มี เ งื่ อนไข  (Unconstrained
Optimization) โดยก าหนดค่าปัจจยัเริม่ตน้

• สุ่มปัจจยัเริม่ต้น XV, XF, XS  และประมาณค่าผลเฉลยค าตอบ
จากฟังก์ชัน่เทยีบแบบลากรานจ์

• ด าเนินขัน้ตอนฟังก์ชัน่เทียบแบบลากรานจ์ ซ ้าจนกระทัง่ผล
เฉลยค าตอบคงที ่(Fixed Point)

 จากขัน้ตอนดงักล่าวกล่าวไดผ้ลเฉลยของระดบัและค่าพารามเิตอร์
ภายใตเ้งื่อนไขดงัแสดงในตารางที ่6 

ตารางที ่6 ระดบัปัจจยัผลเฉลยค าตอบของสมการถดถอย 

 ผลเฉลยค าตอบของสมการถดถอยในตารางที่ 6 น าไปสู่ช่วงความ
เชื่อมัน่ที่ระดบั 95% (95% CI) ของน ้าหนักเม็ดยาระหว่าง 1031.99 -
1066.10 มลิลกิรมั และของความแขง็เมด็ยาระหว่าง 5.60 - 8.07 กโิล-
ปอนด์ โดนช่วงท านายที่ระดับ 95% (95% PI) ของน ้ าหนักเม็ดยา
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XV XF XS YW YH 
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ระหว่าง 1019.22 - 1078.88 มิลลิกรัม และ ของความแข็งเม็ดยา
ระหว่าง 4.01 - 9.66 กโิลปอนด ์นอกจากนี้ระหว่างการหาค าตอบพบว่า
ปัจจัยภายในเบ้ามีผลกระทบต่อการหาค่าผลเฉลยมากกว่าปัจจัย
ความเรว็รอบการตอกและปัจจยัแรงที่ใช้ตอก นอกจากนี้เป็นที่น่าสนใจ
ว่าไม่มผีลเฉลยค าตอบไม่เท่ากบัค่าเป้าหมาย 1050 มลิลกิรมัและ 6.5 
กโิลปอนด ์

6. สรปุ
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัที่มผีลต่อคุณลกัษณะด้านน ้าหนักของ

เมด็ยา ได้แก่ ปรมิาตรภายในเบ้า และอนัตรกริยิาระหว่างแรงทีใ่ชต้อก
กบัความเร็วรอบการตอก ส่วนปัจจยัที่มผีลต่อคุณลกัษณะด้านความ
แข็งของเม็ดยา ได้แก่ ปริมาตรภายในเบ้า และแรงที่ใช้ตอก ผล
การศึกษาแสดงให้เหน็ว่าปัจจยัปรมิาตรภายในเบ้าเป็นปัจจยัที่ส าคญั
ที่สุดและควรปรับตัง้ด้วยเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูง เช่น 
ไมโครมเิตอร ์หรอืเครื่องวดัระยะด้วยแสงเลเซอร ์โดยค่าพารามเิตอรท์ี่
ควรใช้ในการตัง้ค่าเครื่องตอกยา คือ ปริมาตรภายในเบ้า 1.0858 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร, แรงที่ใช้ตอกระดบั -1 และความเรว็รอบการตอก 
36 รอบต่อนาที ซึ่งจากเงื่อนไขดังกล่าวที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 
คาดการณ์ว่าจะท าให้ผลิตเม็ดยาได้ค่าน ้ าหนักอยู่ในช่วง 1031.99 - 
1066.10 มลิลกิรมั และค่าความแขง็อยู่ในช่วง 5.60 - 8.07 กโิลปอนด์ 
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงค่าเป้าหมายของข้อก าหนดที่ระบุไว้ ดังนั ้น การ
ประยุกต์วิธีการออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมยาจึงสามารถ
ยกระดบัคุณภาพของเภสชัภณัฑ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดได้และสร้าง
ความเขา้ใจในการปรบัตัง้เครื่องตอกยาเมด็ได้ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ผู้วจิยัสามารถค้นหาค าตอบจากสมการถดถอย
หลายตวัแปรได้เป็นที่น่าพอใจ แต่รูปแบบการทดลองที่ใช้ในงานวจิยันี้
ยงัไม่เหมาะสมซึ่งเป็นผลจากข้อจ ากดัด้านปรมิาณสารและระยะเวลา
การทดลอง ในอนาคตจึงควรปรับปรุงรูปแบบการทดลองที่ใช้ให้มี
จ านวนการทดลองที่จุดกึ่งกลางเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์เชงิเสน้โคง้ (Quadratic) ของปัจจยัต่างๆ ได้ รวมทัง้ควร
ท าการทดลองซ ้าในแต่ละชุดการทดลองเพิม่เตมิเพื่อใหส้มการถดถอย
หลายตวัแปรที่ได้มคีวามถูกต้องมากขึน้ และควรท าการทดลองอกีครัง้
ภายหลงัการวเิคราะหผ์ลเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของค าตอบทีห่าได ้

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควชิาวทิยาการเภสชักรรมและเภสชัอุตสาหกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท าการ
ทดลอง 
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การลดความสญูเปล่าในการปรบัตงัเครืองฉีดชินส่วนพลาสติกในเบาะรถยนต ์(โรงงานกรณีศึกษา) 

Loss Reduction in Injection Molding Machine Setup in Car Seats (Factory Case Study) 
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บทคดัยอ่ 

งานวจิยันมีวีตัถุประสงคเ์พือลดความสญูเปล่าในระหว่างการปรบัตงัเครอืงฉีดในกระบวนการผลติชนิส่วนพลาสตกิสาํหรบัเบาะรถยนต์ 

อนัได้แก่เวลาและปรมิาณของเสยีทเีกดิขนึ โดยงานวจิยันีจะทําการวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาด้วยแผนภาพแสดงสาเหตุและผลเพอืระบุปัจจยัที

เป็นไปได้ทจีะสง่ผลกระทบต่อการเกดิของเสยีทเีกดิขนึในระหว่างการปรบัตงั พรอ้มทงัคดัเลอืกตวัแปรนําเขา้โดยใชก้ารวเิคราะหล์กัษณะขอ้บกพร่อง

และผลกระทบ (FMEA) จากนนัทาํการประยกุตใ์ชห้ลกัการออกแบบการทดลองเพอืหาปัจจยันําเขา้ทมีนีัยสําคญัทสีง่ผลใหเ้กดิของเสยีประเภทฉีดไม่

เต็มและฟองอากาศซงึเกดิขนึในช่วงของการปรบัตงัและการผลิตจริง จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทสี่งผลให้เกดิของเสียประเภทฉีดไม่เต็มและ

ฟองอากาศของชนิงานพลาสตกิปิดดา้นหลงัเบาะดา้นซา้ย ไดแ้ก่ ความดนัในการฉีด อุณหภูมเิบา้ และอุณหภูมพิลาสตกิหลอมเหลว โดยระดบัปัจจยั

ทเีหมาะสมคอื ความดนัในการฉีดเท่ากับ 105 kg/cm2 อุณหภูมิเบ้า 60°C และอุณหภูมิพลาสติกหลอมเหลว 230°C โดยเมอืนําระดับปัจจัยที

เหมาะสมมาทําการปรบัใชใ้นกระบวนการผลติชนิงานพลาสตกิปิดด้านหลงัเบาะด้านซ้ายและทาํการประยุกต์ใช้กบัการผลติชนิงานพลาสตกิตกิปิด

ดา้นหลงัเบาะด้านขวา พบว่าปรมิาณของเสยีทเีกดิขนึในช่วงปรบัฉีดของชนิงานพลาสติกปิดดา้นหลงัเบาะด้านซ้ายและขวาลดลงอย่างมนีัยสําคญั 

โดยปรมิาณของเสยีประเภทฉีดไม่เต็มทเีกดิในชว่งการปรบัฉีดเฉลยีลดลงจาก 25 ชนิ เหลอืเพียง 6 ชนิ ปรมิาณของเสยีประเภทฟองอากาศทเีกดิ

ในชว่งการปรบัฉีดเฉลยีลดลงจาก 18 เหลอื 3 ชนิ ปรมิาณของเสยีทเีกดิทงัประเภทฉีดไม่เตม็และฟองอากาศภายในชนิงานเดยีวกนัในช่วงการปรบั

ฉดีเฉลยีลดลงจาก 16 เหลอื 3 ชนิ ซงึการปรบัปรุงกระบวนการผลติโดยใชค้่าพารามเิตอรท์เีหมาะสมในการปรบัตงัเครอืงฉีดพลาสตกิยงัสามารถชว่ย

ลดเวลาในการทาํงานลงได้จาก 48.57 นาท ีลดลงเหลอื 17.60 นาท ีทําใหโ้รงงานกรณีศกึษาสามารถผลติชนิงานพลาสตกิปิดด้านหลงัเบาะด้านซ้าย

เพมิขนึได ้21 ชนิตอ่วนั หรอื 420 ชนิต่อเดอืน และยงัพบวา่สามารถลดของเสยีในช่วงผลติจรงิไดจ้าก 1.41% เหลอื 1.16% 

คาํสาํคญั:  การลดความสญูเปล่า, กระบวนการฉีดพลาสตกิ, การออกแบบการทดลอง 

Abstract 

The objective of this research was to reduce time and defects from the injection molding process of plastic parts in the car 

seats due to main cause of this problem was the amount of defect that occurs during the injection set condition. This research started by 

studying in detail of the production process and selected the factors by Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) and applied the Design 

of Experiments (DOE) approach to reduce the defects. It was found that the factors leading to short shot and void/bubble defects of Plastic 

Main Back LH were injection pressure, cavity temperature, and melt temperature. The results showed that the appropriate parameter 

settings of injection pressure is 105 kg/cm2, cavity temperature is 60°C, and melt temperature is 230°C. When the obtained factor levels 

were applied in the Plastic Main Back LH and RH production process, it was found that the amount of defects that occurred during the 

injection set condition of the Plastic Main Back LH and RH decreased significantly. The amount of short shot defect during the parameter 

setting was reduced from 25 to 6 pcs. The amount of void/bubble defect during the parameter setting was reduced from 18 to 3 pcs. The 

amount of parts that have short shot and void within the same part during the parameter setting was reduced from 16 to 3 pcs. and it was 

also found that the setup of the injection molding machine can also help reduce the operating time from 48.57 minutes to 17.60 minutes, 

which enabled the case study factory to produce 21 pcs/day, or 420 pcs/month. The percentage of defect during the actual production 

decreased from 1.41% to 1.16% 

Keywords:  Loss reduction, Injection molding, Design of experiments 
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1. บทนํา

จากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทวัโลก จะเห็นได้ว่า

หลายปีทผี่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเผชิญกบัผลกระทบจาก

เหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวกิฤตกิารณ์เศรษฐกจิโลก, การ

อนุรกัษ์สงิแวดลอ้มและผลกระทบจากความผนัผวนของราคาพลงังาน 

จากสถานการณ์ดังกล่าวนีทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชนิส่วนยานยนต์ต้องตระหนักและปรับตัวให้เท่าทนัต่อ

สถานการณ์ต่างๆ 

 ชนิส่วนของรถยนตแ์ต่ละคนันันมชีนิส่วนต่างๆ เป็นจํานวนมากซงึ

แบ่งออกเป็น  ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนประกอบภายในและภายนอก 

โดยเบาะรถยนต์เป็นส่วนประกอบทสํีาคญัและเป็นสงิจําเป็นทตี้องมอียู่

ในรถยนต์ทุกๆ คัน ซงึในรถยนต์แต่ละรุ่นจะประกอบไปด้วยเบาะ

หลากหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ประเภทรถนังส่วนบุคคล

ธรรมดา (Sedan) จะประกอบไปด้วยเบาะรถยนต์ในตําแหน่งคนขบั, 

เบาะรถยนต์ในตําแหน่งผูโ้ดยสารและเบาะรถยนตใ์นแถวหลงั โดยเบาะ

แต่ละชนิดก็จะมีส่วนประกอบหลกั ๆ ได้แก่ โครงสร้างหลกัของเบาะ

รถยนต,์ ชนิส่วนโฟมของเบาะตวัพงิและเบาะนังซงึเป็นชนิสว่นทชีว่ยใน

การรบัแรงกระแทก, ผา้หุม้เบาะ, ชนิส่วนพลาสตกิ, อุปกรณ์เพอืช่วยใน

เรอืงความปลอดภยั ไดแ้ก ่เขม็ขดันิรภยั และชนิส่วนอนืๆ 

 การออกแบบและผลติเบาะรถยนต์ให้ดีและเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณภาพทีลูกค้ากําหนดไว้ ถือเป็นสงิสําคัญเป็นอย่างมาก เนืองจาก

เบาะรถยนต์ถือเป็นชินส่วนทีผู้โดยสารจะใช้งานในทุกๆ ครังขณะ

เดินทาง อย่างไรก็ตามข้อกําหนดหรือความต้องการของลูกค้ามักจะ

พิจารณารวมไปถึงความสวยงาม ลกัณะทางกายภาพทมีองเหน็จาก

ภายนอกและต้นทุนในการผลติ ประกอบด้วยเสมอ ดงันันข้อกําหนด

และความต้องการของลกูค้า ถอืเป็นสงิสําคญัทผีู้ผลติเบาะรถยนต์ต้อง

คาํนึงในระหว่างกระบวนการออกแบบและผลติ 

2. วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั

เพอืลดความสญูเสยีในระหว่างการปรบัตงัเครอืงฉีดในกระบวนการ

ผลติชนิสว่นพลาสตกิในเบาะรถยนต ์

3. งานวิจยัทีเกียวข้อง

บทความจากงานวิจัยในการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของ

กระบวนการฉีดพลาสตกิของโรงงานกรณีศกึษา ไดท้าํการออกแบบการ

ทดลองแบบเศษส่วนเชงิแฟกทอเรยีลแบบสองระดบั เพอืคดัเลอืกปัจจยั

ทมีีผลต่อชนิส่วนฝาครอบส่วนระบายอากาศทตีิดตงันอกอาคารทผีลติ

จากการฉีดพลาสติก [1] จากการศึกษาพบว่าความเร็วในการฉีด

พลาสติก, ความดันในการฉีด, ความเร็วของสกรู, ความเร็วในการ

หลอมเหลว และอุณหภูมิภายในกระบอกสูบส่วนกลางเป็นปัจจยัทมีีผล

ต่อการเกดิของเสยีแบบฉีดไม่เต็ม และเมอืทาํการพิจารณาหาค่าปัจจยั

ทเีหมาะสม พบว่าความเรว็ในการฉีดพลาสติกควรอยู่ท ี47 มลิลเิมตร

ต่อวินาที, ความดันในการฉีดพลาสติก 42.5 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร, ความเร็วของสกรู 91.5 มิลลิเมตรต่อวินาท,ี ความเร็วใน

การหลอมพลาสติก 7.67 มิลลิเมตรต่อวินาที และอุณหภูมิภายใน

กระบอกสูบส่วนกลาง 225 องศาเซลเซยีส โดยการปรบัใชพ้ารามเิตอร์

ทเีหมาะสมนทีาํใหส้ามารถลดของเสยีแบบฉีดไม่เตม็ทเีกดิขนึได้ 1.94% 

 จากการศกึษาทําการลดสดัส่วนของเสยีทเีกดิจากโพรงอากาศใน

กระบวนการขนึรูปไมโครชปิ [2] พบว่าในงานวจิยันีมกีารออกแบบการ

ทดลองโดยใชว้ธิกีารพนืผวิตอบสนองแบบ Box-Behnken Design เพอื

หาสภาวะทเีหมาะสมทีทําให้ขนาดรวมของโพรงอากาศมีค่าน้อยกว่า 

500 ไมครอน โดยเบอืงต้นได้ระบุปัจจยัทงัหมดทน่ีาจะมผีลต่อการเกดิ

ของเสียแบบโพรงอากาศ โดยใช้หลกัการแผนผงัก้างปลาร่วมกบัการ

วเิคราะหก์บัผูเ้ชยีวชาญ พบวา่ม ี4 ปัจจยัทน่ีาจะสง่ผลได้แก ่แรงอดัของ

แม่พมิพ์, แรงฉีดเรซนิ, เวลาในการฉีดเรซนิ และระยะเวลาในการอุ่นเร

ซนิ จากผลการทดลองพบว่าปัจจยัทงั 4 ปัจจยัส่งผลต่อการเกดิของเสยี

แบบฟองอากาศแบบมีนัยสําคัญ รวมทังอันตรกิริยาแรงฉีดและ

ระยะเวลาในการอุ่นเรซนิ ซงึจะเหน็ได้ว่าความหนืด แรงและความเรว็

ในการไหลมีผลต่อการเคลอืนทขีองเรซนิ โดยได้ขนาดรวมของโพรง

อากาศเฉลยีทน้ีอยทสีดุท ี .  ไมครอน และจากการทดสอบยนืยนั

ผลพบว่าไมม่ขีองเสยีเนอืงจากขนาดโพรงอากาศเกนิกว่า  ไมครอน 

4. การดาํเนินงานวิจยั
4.1 การกาํหนดปัญหา (Problem identification) 

โรงงานกรณีศกึษาเป็นโรงงานผูผ้ลติชนิส่วนพลาสติกต่างๆ ใหก้บั

ลูกค้า โดยมีการผลิตชินงานพลาสติกต่างๆ ให้กับบริษัทผลิตเบาะ

รถยนต์รายหนึง ตังแต่เดือนกนัยายน 2562 พบว่าปัญหาทเีกิดขนึคือ

เกดิของเสยีขนึเป็นจํานวนมาก ของเสยีทเีกดิขนึส่วนใหญ่เป็นของเสยีที

เกดิในช่วงของการปรับตงัเครอืงฉีดก่อนเริมกระบวนการการผลิตจริง 

โดยจะเหน็ได้จากขอ้มูลการผลิตตงัแต่เดือนกนัยายน 2562 ถึงเดือน

มกราคม ปี 2563 ซึงมีชนิงานพลาสติกทังหมด 8 ชนิด รวมทงัสนิ 

5,692 ชิน จากปริมาณการผลิตทงัหมด 118,969 ชนิ คิดเป็นร้อยละ 

4.78 โดยชนิงานทงั 8 ชนิดนีมกีารใชก้ระบวนการผลติแบบเดยีวกนัคอื 

การฉีดพลาสตกิและมกีารใชว้สัดุพอลเิมอร ์ชนิดเดยีวกนัในการผลติ คอื 

PP 20% Talc filled (PP-TX20) 

 เมอืพจิารณาเปรยีบเทยีบถึงเปอรเ์ซน็ต์ของดแีละของเสยีทเีกิดขนึ 

ดงัรูปที 1 พบว่าชนิงานพลาสติกปิดด้านหลังเบาะด้านซ้าย (L01) มี

เปอร์เซ็นต์ของเสยีมากทสุีดเมอืเทยีบกบัชนิงานพลาสตกิอนืๆ คดิเป็น

ร้อยละ 6.45 และเมอืพิจารณาถึงข้อมูลของเสียทเีกดิขนึจะพบว่าของ

เสยีทเีกดิขนึสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชว่ง คอื 

 ของเสียซงึเกดิในช่วงของการปรบัฉีด (Set condition) โดยพบว่า

ของเสียส่วนใหญ่ทมี ักเกิดขนึในช่วงของการปรบัฉีด ได้แก่ ของเสีย

ประเภทฉีดไม่เต็ม (Short shot) และของเสียประเภทฟองอากาศ 

(Void/Bubble) 

 ของเสยีซงึเกดิในชว่งของกระบวนการผลติจรงิ (Production) ได้แก่ 

ของเสียประเภทฟองอากาศ, ของเสียประเภทฉีดไม่เต็ม, ของเสีย

ประเภทรอยไหม้ (Burn mark), ของเสียประเภทรอยประสาน (Weld 

Mark), เกิดรอยขาวทีชนิงาน (White mark), ชินงานสกปรก (Dirty), 
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เกดิรอยขดีข่วนบนชนิงาน (Scratch), เกดิรอยยุบ (Sink mark), เกิด

รอยมนั (Gloss) และของเสยีชนดิอนืๆ 

รูปท ี1 กราฟเปอรเ์ซน็ตข์องดแีละของเสยีจากกระบวนการฉีดพลาสตกิ

ของชนิงานทงั  ชนดิ ในชว่งเดอืนกนัยายน  ถงึมกราคม  

 จากรูปท ี2 ซงึแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของเสยีในช่วงการปรบัฉีดและ

ช่วงการผลติจรงิ พบว่าชนิงานพลาสตกิส่วนใหญ่จะเกดิของเสยีในช่วง

ของการปรบัฉีดทมีากกว่าของเสียทเีกดิขนึในช่วงการผลิตจริง เมือ

เปรียบเทียบกบัของเสียทเีกิดขึนรวมทังกระบวนการผลิต และเมือ

พิจารณาในด้านความสูญเสียหรือต้นทุนของของเสียทเีกิดขนึพบว่า 

ชนิงาน L01 มีต้นทุนของเสียในช่วงปรับฉีดมากกว่าต้นทุนของเสีย

ในช่วงของการผลิตจรงิ ซงึสอดคล้องกบัเปอร์เซ็นต์ของเสียทเีกิดขนึ 

และยงัมีตน้ทุนของเสยีทมีากกว่าชนิงานชนิดอืนๆ อนัเนืองมาจากของ

เสียทีเกิดขึนมีปริมาณทีมากกว่าและยังเป็นชินงานทีมีราคาสูงกว่า

ชนิงานชนิดอนืๆ ดงันันในงานวจิยันีจะเลอืกทําการศกึษาและปรบัปรุง

กระบวนการฉดีชนิงาน L01 ในชว่งของการปรบัฉีด 

รปูท ี2 กราฟเปอรเ์ซน็ตข์องเสยีในช่วงปรบัฉดีและการผลติจรงิของ

ชนิงานพลาสตกิทงั  ชนิด ในชว่งกนัยายน  ถงึมกราคม  

4.2 การกาํหนดปัจจยั (Factors identification) 

 การวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญาในกระบวนการฉีดชนิงานพลาสตกิ

ประกอบดว้ยขนัตอน 3 ขนัตอน โดยเรมิจากการใชแ้ผนภูมกิา้งปลา [3] 

เพอืระบุปัจจยัทเีป็นไปได้ทจีะส่งผลกระทบต่อการเกดิของเสยีทเีกดิขนึ

ในระหว่างการปรับฉีด [4-5] โดยการระดมสมองและรวมรวมความ

คิดเห็นจากผู้เช ียวชาญและผู้มีประสบการณ์ เพือหาปัจจัยนําเข้าที

เป็นไปได้ โดยการกําหนดปัจจยันําเขา้จะใชห้ลกัการ 5M1E ดงัรูปท ี3 

[1-2, 4-5] 

รปูท ี3 แผนภาพกา้งปลาในการวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาในการ

เกดิของเสยีประเภทฉดีไม่เตม็และฟองอากาศในชว่งปรบัฉดี 

 จากรูปท ี  จะพบว่ามีสาเหตุความเป็นไปไดห้รอืปัจจยัทอีาจส่งผล

ให้เกิดของเสยีประเภทฉีดไม่เต็มและฟองอากาศเกิดขนึหลากหลาย

ปัจจยั ทางผูว้จิ ัยและคณะทํางานจะทําการค้นหาปัจจัยหลกัทจีะส่งผล

ต่อการเกดิดงักล่าวในช่วงของการปรบัฉีด โดยการนําเอาต่างๆ มาทํา

การวเิคราะหแ์ละใหค้ะแนนเพือทําการหาความสมัพนัธ์ของสาเหตุและ

ผล (Cause and effect matrix) และกรองปัจจยัหลกัต่างๆ ทอีาจส่งผล

ใหเ้กดิของเสยีดงักล่าวเกดิขนึ จากรูปท ี4 พบว่ามีปัจจัยหลกัทงัสนิ  

ปัจจยั ทคีณะทาํงานใหค้าดว่าจะส่งผลต่อการเกดิของเสยีทงั  ประเภท 

จากนนันําปัจจยัหลกัทงั  ปัจจยั มาทาํการวเิคราะหถ์งึความล้มเหลว

และผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis ; FMEA) [6] เพอื

ทาํการเปรยีบเทยีบและพจิารณาถงึอทิธิพลของปัจจยัต่างๆ เพอืทาํการ

นําไปสู่การวางแผนป้องกันและรกัษาไว้เพือไม่ให้เกิดของเสียหรือ

ข้อบกพร่องในการผลิตชินงานพลาสติก L01 เกิดขนึ โดยจะทําการ

พจิารณาจากคา่ระดบัความเสยีง (Risk Priority Number ; RPN) ทมีคีา่

ระดับความเสียงทีสูง เพือนําเอาปัจจัยนันๆ ไปทําการปรับตังหา

คา่พารามเิตอรท์เีหมาะสม สาํหรบัปรบัปรุงแกไ้ขของเสยีทเีกดิขนึ 

รปูท ี4 แผนภาพพาเรโตแสดงลําดบัคะแนนของปัจจยันําเขา้จาก

ความสมัพนัธ์ Cause and effect matrix 

 จากการประเมนิคะแนน RPN [7] ในรูปท ี5 จะพบว่าพารามเิตอร์ที

เป็นสาเหตุหลกัซงึก่อให้เกดิของเสยีประเภทฉีดไม่เต็มและฟองอากาศ

ในกระบวนการฉีดชินงานพลาสติกในช่วงการปรับฉีดมีท ังสิน  

พารามิเตอร์ โดยพิจารณาจากคะแนน RPN ของพารามิเตอร์ทมีีค่า
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ตงัแต่  ขนึไป ไดแ้ก่ ความดนัในการฉีด, อุณหภูมคิอร,์ อุณหภูมเิบ้า

และอุณหภมูขิองพลาสตกิหลอมเหลว 

รปูท ี  แสดงแผนภาพพาเรโตเรยีงลําดบัปัจจยัตามคา่ RPN 

4.3 การออกแบบการทดลอง (Design experiment) 

ในงานวิจัยนีผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง 

(Design of Experiments ; DOE) แบบแฟคทรอเรียล [8] เพือทําการ

ปรบัตงัค่าพารามิเตอร์ทเีหมาะสมสําหรับการฉีดชนิงานพลาสติก L01 

โดยทําการกําหนดปัจจยัทงัสนิ 4 ปัจจยั ซงึการกําหนดระดบัปัยจัยใน

การทดลองพิจารณาจากเอกสารสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ

พจิารณาประกอบกบัคําแนะนําในการปรบัตงัค่าพารามเิตอรจ์ากหนงัสอื

งานฉีดพลาสตกิ [4] โดยในแต่ละปัจจยัประกอบดว้ย 2 ระดบั ซงึระดบั

ของปัจจยัผนัแปรทนํีามาใช้ในการออกแบบการทดลองจะกําหนดจาก

สภาพการผลิตจรงิในปัจจุบนัทสีามารถทําได้โดยไม่กระทบต่อต้นทุน

ของเสยีทจีะเกดิขนึ และทาํการทดลอง 2 เรพลเิคต ดงัตารางท ี1 

ตารางท ี1 ปัจจยัและคา่ทใีชใ้นการดาํเนินการทดลอง 
ปัจจยั หน่วย สญัลกัษณ ์ ระดบัปัจจยั 

ตํา สงู 

ความดนัในการฉดี kg/cm2 Injection Pressure    (A) 100 105 

อุณหภูมคิอร์ °C Core Temperature   (B) 20 25 

อุณหภูมเิบา้ °C Cavity Temperature (C) 55 60 

อุณหภูมขิองพลาสตกิ

หลอมเหลว 

°C Melt Temperature    (D) 220 230 

หมายเหต ุในงานวจิยันมีจีาํนวนการทดลองทงัสนิ  การทดลอง 

5. ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ลการทดลอง

ในงานวจิยันีสนใจถงึปรมิาณของเสยีทเีกดิขนึจากกระบวนการฉีด

พลาสติกในช่วงปรบัฉีดของชนิงานพลาสตกิ L01 โดยหลงัจากทําการ

ทดลองปรบัตงัค่าพารามิเตอร์หรือปัจจัยทงั  ปัจจัย และทําการเกบ็

ข้อมูลตามลําดับแบบสุ่ม จากนันนําผลการทดลองทีได้มาทําการ

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab เพือทําการวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้าที

สําคญัทมีีต่อการเกดิของเสยีแบบฉีดไม่เตม็และฟองอากาศในการฉีด

ขนึรปูพลาสตกิ 

 เมอืพิจารณาทตีวัแปรตอบสนองคอืปรมิาณของเสยีประเภทฉีดไม่

เตม็ทเีกดิขนึในช่วงปรบัฉีดพบว่าปัจจยัทมีีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 

ซงึได้แก่ ปัจจัยหลกั (Main Effect) จํานวน 3 ปัจจยั คอื A, C, และ D 

และอนัตรกริยิา (Interaction) ทสี่งผลต่อตวัแปรตอบสนองคอื AD, CD 

และ ACD ดงัรปูท ี  

รปูท ี6 ผลวเิคราะหก์ารทดลองเบอืงตน้ดว้ยโปรแกรม Minitab ของตวัแปร

ตอบสนองคอืปรมิาณของเสยีประเภทฉีดไมเ่ตม็ทเีกดิขนึในชว่งปรบัฉีด 

 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัทสี่งผลกระทบต่อการ

เกดิของเสยีแบบฉีดไม่เตม็ พบว่าปัจจยัหลกัทมีอีทิธพิลต่อการเกดิของ

เสยีดงักล่าวอย่างมีนัยสําคญั ได้แก่ ความดนัในการฉีด, อุณหภูมเิบ้า

และอุณหภมูขิองพลาสตกิหลอมเหลว (P-Value < 0.05) 

 เมอืพจิารณาผลของปัจจยัหลกัทมีผีลต่อปรมิาณของเสยีประเภท

ฉีดไม่เตม็ทเีกดิขนึในชว่งปรบัฉีดดงัรูปท ี7 จะเหน็ได้วา่ 

 ความดันในการฉีด มีเส้นกราฟในลักษณะทีความชนัลดลง คือ

ความดนัในการฉีดทเีพมิขนึจะส่งผลใหเ้กดิของเสยีแบบฉีดไม่เตม็ลดลง

อยา่งมนียัสําคญั อนัเนอืงมาจากความดนัฉีดทเีพมิขนึจะทาํใหพ้ลาสติก

หลอมเหลวสามารถไหลหรอืแทรกตวัเขา้ไปในแม่พมิพ์ได้มากขนึ ทาํให้

เกดิของเสยีประเภทฉดีไม่เตม็ลดลง 

 อุณหภูมเิบ้า มเีส้นกราฟในลกัษณะทคีวามชนัลดลง คอือุณหภูมิ

เบ้าทีเพิมขึนจะส่งผลให้เกิดของเสียแบบฉีดไม่เต็มลดลงอย่างมี

นยัสําคญั อนัเนอืงมาจากอุณหภูมแิม่พิมพ์ฝังเบา้มอีุณหภูมทิสีงูขนึ จะ

ส่งผลให้พลาสติกหลอมเหลวสามารถไหลในแม่พิมพ์ได้ดยีงิขนึ ส่งผล

ใหเ้กดิของเสยีประเภทฉีดไม่เตม็ลดลง 

 อุณหภูมขิองพลาสตกิหลอมเหลว มเีสน้กราฟในลกัษณะทคีวามชนั

ลดลง คอือุณหภูมขิองพลาสตกิหลอมเหลวทเีพมิขนึจะสง่ผลใหเ้กดิของ

เสยีแบบฉีดไม่เต็มลดลงอย่างมนีัยสําคญั อนัเนืองมาจากเมอือุณหภูมิ

พลาสติกหลอมเหลวมีอุณหภูมิทสูีงขนึจะสง่ผลใหพ้ลาสตกิหลอมเหลว

ไหลได้เรว็ขนึ เนืองจากมคีวามหนืดทลีดลง ทําให้เกิดของเสยีประเภท

ฉีดไม่เตม็ไดล้ดลง 

 เมอืพิจารณาผลของอนัตรกริยิาทมีผีลต่อปรมิาณของเสยีประเภท

ฉีดไม่เตม็ทเีกดิขนึในชว่งปรบัฉีดดงัรปูท ี8 จะเหน็ได้วา่อทิธพิลรว่มของ

ความดนัในการฉีดและอุณหภูมพิลาสติกหลอมเหลว ส่งผลต่อการเกดิ

ของเสยีอย่างมนีัยสําคญั กล่าวคอืเมอืทาํการปรบัตงัความดนัในการฉีด

ทสีูงขนึและปรบัตังอุณหภูมิพลาสติกหลอมเหลวทสีูงขนึ จะส่งผลให้

ปริมาณของเสียเกิดขึนน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญ, อิทธิพลร่วมของ
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อุณหภูมเิบ้าและอุณหภูมิของพลาสตกิหลอมเหลว เมอืทําการปรบัตัง

อุณหภูมเิบ้าและอุณหภูมขิองพลาสตกิหลอมเหลวทีสูงขนึจะทําใหเ้กดิ

ของเสยีลดลงอย่างมนีัยสําคญั และพบว่าเมือพิจารณาผลของอทิธิพล

ร่วมของความดันในการฉีด อุณหภูมิเบ้าและอุณหภูมิของพลาสติก

หลอมเหลวจะส่งผลต่อการเกิดของเสียประเภทฉีดไม่เต็มอย่างมี

นยัสําคญั 

รปูท ี  ผลของปัจจยัหลกัทมีผีลต่อปรมิาณของเสยีประเภทฉดีไม่เตม็ 

รปูท ี8 ผลของอนัตรกริยิาทมีผีลต่อปรมิาณของเสยีประเภทฉีดไม่เตม็ 

รปูท ี  ผลวเิคราะหก์ารทดลองเบอืงตน้ดว้ยโปรแกรม Minitab ของตวัแปร

ตอบสนองคอืปรมิาณของเสยีประเภทฟองอากาศทเีกดิในชว่งปรบัฉีด 

 เมือพิจารณาทีตัวแปรตอบสนองคือปริมาณของเสียประเภท

ฟองอากาศทเีกดิขนึในช่วงปรบัฉีดพบว่าปัจจัยทีมีค่า P-Value น้อย

กว่า 0.05 ซงึได้แก่ ปัจจัยหลกั (Main Effect) จํานวน 3 ปัจจยั คอื A, 

C, และ D และอันตรกิริยา (Interaction) ทสี่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง

คอื AD ดงัรปูท ี9 

 เมือพิจารณาผลของปัจจัยหลักทีมีผลต่อของเสียทีเกิดขึนใน

ระหว่างปรบัฉีดประเภทฟองอากาศ ดงัรปูท ี10 จะเหน็ไดว้า่ 

 ความดันในการฉีด มีเส้นกราฟในลักษณะทีความชนัลดลง คือ

ความดนัในการฉีดทเีพมิขนึจะส่งผลใหเ้กดิของเสยีประเภทฟองอากาศ

ลดลงอย่างมนีัยสําคญั อนัเนืองมาจาก เมือความดนัในการฉีดเพมิขนึ 

จะส่งผลให้พลาสติกหลอมเหลวไหลในแม่พิมพ์ได้ดียงิขนึ และยงัเป็น

การชว่ยไลฟ่องอากาศออกไป จงึทาํใหป้รมิาณของเสยีทเีกดิขนึลดลง 

 อุณหภูมเิบ้า มเีส้นกราฟในลกัษณะทคีวามชนัลดลง คอือุณหภูมิ

เบ้าทเีพมิขนึจะส่งผลใหเ้กดิของเสียประเภทฟองอากาศลดลงอย่างมี

นยัสําคญั อนัเนอืงมาจากอุณหภูมแิม่พิมพ์ฝังเบา้มอีุณหภูมทิสีงูขนึ จะ

ส่งผลให้พลาสติกหลอมเหลวสามารถไหลในแม่พิมพ์ได้ดยีงิขนึ ส่งผล

ใหเ้กดิของเสยีประเภทฟองอากาศลดลง 

 อุณหภูมขิองพลาสตกิหลอมเหลว มเีสน้กราฟในลกัษณะทคีวามชนั

ลดลง คอือุณหภูมขิองพลาสตกิหลอมเหลวทเีพมิขนึจะสง่ผลใหเ้กดิของ

เสยีประเภทฟองอากาศลดลงอย่างมนีัยสําคญั อนัเนอืงมาจากอุณหภูมิ

พลาสติกหลอมเหลวทเีพิมมากขนึจะส่งผลให้พลาสติกหลอมเหลวมี

ความหนืดทลีดลงและสามารถไหลในแม่พมิพ์ได้ดขีนึ จงึทําให้สามารถ

ชว่ยลดปรมิาณของเสยีลงได ้

รปูท ี  ผลของปัจจยัหลกัทมีผีลต่อปรมิาณของเสยีประเภทฟองอากาศ 

รูปท ี  ผลของอนัตรกริยิาทมีีผลต่อปรมิาณของเสยีประเภท

ฟองอากาศ 
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 เมือพิจารณาผลของอันตรกิริยาทีมีผลต่อของเสียทีเกิดขึนใน

ระหว่างปรบัฉีดประเภทฟองอากาศดงัรูปท ี  จะเหน็ได้วา่อทิธพิลร่วม

ของความดนัในการฉีดและอุณหภูมขิองพลาสตกิหลอมเหลว ส่งผลต่อ

การเกดิของเสยีอย่างมนียัสาํคญั กลา่วคอืเมอืทาํการปรบัตงัความดนัใน

การฉีดทสีูงขนึและปรับตงัอุณหภูมิพลาสติกหลอมเหลวทีสูงขนึ จะ

สง่ผลใหป้รมิาณของเสยีเกดิขนึน้อยลงอย่างมนัียสําคญั 

รปูท ี  คา่การวเิคราะหร์ะดบัปัจจยัทเีหมาะสมในการปรบัตงั

พารามเิตอร์เพอืลดปรมิาณของเสยีประเภทฉีดไมเ่ตม็และฟองอากาศ 

 หลงัจากทําการวเิคราะห์ถึงปัจจัยหลกัและอันตรกริิยาของแต่ละ

ปัจจยัทสี่งผลต่อการเกิดของเสยีประเภทฉีดไม่เต็มและฟองอากาศใน

ขนัตอนการปรบัฉีดแล้ว จะทําการหาสภาวะทเีหมาะสมในการปรบัตงั

ค่าพารามเิตอร์ของเครอืงฉีดพลาสติกของทงั 4 ปัจจยั เพอืให้เกดิของ

เสยีในช่วงปรบัฉีดในปรมิาณทน้ีอยทสุีด โดยใชโ้ปรแกรม Minitab ใน

การชว่ยวเิคราะหจ์ะเหน็ไดว้่าความดนัในการฉีดควรอยู่ท ี105 kg/cm2, 

อุณหภูมคิอรค์วรอยูท่ ี20 °C, อุณหภูมเิบา้ควรอยทู ี60 °C และอุณหภูมิ

พลาสตกิหลอมเหลวควรอยูท ี230 °C ดงัรปูท ี12  

ตารางท ี  การเปรยีบเทยีบปรมิาณของเสยีทเีกดิขนึก่อนและหลงัการ

ปรบัปรงุของชนิงานพลาสตกิปิดด้านหลงัเบาะดา้นซ้ายและขวา 

ปัจจยั หน่วย 
ก่อน

ปรบัปรุง 

หลงั

ปรบัปรุง 

ความดนัในการฉดี kg/cm2 100 105 

อุณหภูมคิอร ์

°C 

20 25 

อุณหภูมเิบา้ 60 60 

อุณหภูมพลาสตกิหลอมเหลว 220 230 

ปรมิาณของเสยีที

เกดิใน ช่วงการ

ปรบัฉีดเฉลยี 

ประเภทแบบฉีดไมเ่ตม็ 

ชนิ/ลอ็ต 

25 6 

ประเภทฟองอากาศ 18 3 

เกดิทงัประเภทฉีดไม่

เตม็และฟองอากาศ

ภายในชนิงานเดยีวกนั 

16 3 

เวลาทใีชใ้นการปรบัตงัและฉีดชนิงานจนกวา่

จะไดช้นิงานด ี

นาท ี 48.57 17.60 

เปอรเ์ซน็ต์ของเสยีในช่วงผลติจรงิ - 1.41% 1.16% 

หมายเหต ุเปอรเ์ซน็ต์ของเสยีคดิจากปรมิาณการผลติทงัหมด 

รปูท ี  กราฟเปรยีบเทยีบปรมิาณของเสยีทเีกดิขนึในชว่งปรบัฉีดและ 

%ของเสยีกอ่น ระหว่างและหลงัการปรบัปรุงของชนิงาน L01 & L02 

 จากตารางท ี  และรูปท ี  จะเหน็ได้วา่เมอืนําเอาค่าพารามเิตอร์ที

เหมาะสมมาปรบัใช้ในการผลิตชนิงาน L01 และ L02 ในกระบวนการ

ผลิตจริงพบว่าสามารถลดปริมาณของเสียประเภทฉีดไม่เต็มและ

ฟองอากาศซงึเกดิขนึในชว่งปรบัตงัได ้และพบว่าการใชค้่าพารามเิตอร์

ในการปรบัตงัทเีหมาะสมยงัสามารถทําใหล้ดเวลาในการทํางานลงได้

เนืองจากในช่วงก่อนการปรับปรุงจะเห็นได้ว่าเมือมีของเสียเกิดขึน

ในช่วงปรบัฉีด พนักงานฝ่ายผลติจะทําการปรบัตงัพารามิเตอร์จนกว่า

จะได้ของดีเกิดขนึจึงจะทําการผลติจรงิได้ และนอกจากจะต้องใชเ้วลา

ในการปรับตังเครืองจักรแล้วยังต้องสูญเสียเวลาในการตรวจสอบ

ชนิงานจากทางฝ่ายคณุภาพ ทําใหเ้กดิความสูญเสยีเวลาในการทํางาน

เกดิขนึโดยประมาณ 48.  นาท ีโดยหลงัจากทําการปรบัปรุงและได้

ค่าพารามเิตอร์ทเีหมาะสมแล้วพบว่าสามารถลดเวลาในการทํางานลง

ไดโ้ดยประมาณเหลอื .  นาท ี

6. สรปุผลการทดลอง

งานวิจัยนีใช้แนวทางการออกแบบการทดลอง เพือลดปริมาณ

ขอ้บกพร่องหรอืของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยเริมจากการ

ระดมความคดิและวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) 

โดยการทาํงานร่วมกนักบัทมี พบว่าปัจจยัทงัหมดทสีง่ผลใหเ้กดิของเสยี

แบบฉีดไม่เตม็และฟองอากาศ ได้แก ่ความดนัทใีชใ้นการฉีด, อุณหภูมิ

เบา้ และอุณหภูมพิลาสตกิหลอมเหลว โดยจากการหาคา่ทเีหมาะสมใน

การปรบัตงัพารามเิตอร์ เพือส่งผลให้เกดิของเสยีดงักล่าวน้อยทสุีดคอื

แรงดันในการฉีด 105 kg/cm2, อุณหภูมิเบ้า 60 °C และอุณหภูมิ

พลาสติกหลอมเหลว 230 °C จากการปรับตังค่าพารามิเตอร์ตามค่า

ดงักล่าวสง่ผลใหเ้กดิของเสยีแบบฉีดไม่เตม็และฟองอากาศลดลงในช่วง

ของการปรบัตงัพารามเิตอร์ และยงัส่งผลให้เกดิของเสยีในช่วงการผลติ

จรงิลดลงเหลอื 1.16% 
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Factors Effecting the Efficiency of High Viscosity Syrup Mixing
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการผสมแบบขน้หนดืดว้ยเครื่อง Hi-Shear Vacuum Mixer (HSVM) 

โดยตรวจสอบจากการวดัค่าความสูงของตะกอนในการชงไซรปัสนี ้าตาลต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 12 มิลลิเมตร และค่าความสามารถด้าน
สมรรถนะของกระบวนการผลติระยะสัน้ (Cpk) ของเครื่องจกัรต้องไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชงิแฟคทอเรยีล
แบบสองระดบั (2k Factorial Design) เพื่อลดปัจจยัหลกัทีไ่ม่มอีทิธพิลออก ท าใหไ้ดปั้จจยัหลกัทีม่อีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัจ านวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1.
ความเรว็รอบของชุดหวัปัน่ผสม 2.ประเภทของชุดหวัปัน่ผสม และ 3.อุณหภูมเิริม่ต้นของวตัถุดบิของเหลว พรอ้มทัง้ประยุกต์ใช้การออกแบบการ
ทดลองพืน้ผวิตอบสนอง (Response Surface Method) เพื่อหาค่าระดบัของปัจจยัที่เหมาะสมของทัง้ 3 ปัจจยั โดยค่าความสงูของตะกอนไม่เกนิ 10 
มลิลิเมตร โดยมคี่าก่อนการปรบัปรุงกระบวนการผลิตไซรปัสนี ้าตาล มคี่าเฉลี่ยความสูงของตะกอนเป็น 16.37±7.62 มลิลิเมตร และค่า Cpk ของ
เครื่องผสม HSVM นัน้มคี่าเป็น -0.13 ซึง่มคี่าต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  จากการวเิคราะหผ์ลการทดลองสรุปไดว้่าค่าระดบัปัจจยัที่เหมาะสมในการตัง้
เครื่องผสม HSVM มดีงันี้ ความเรว็รอบของชุดหวัปัน่ผสมอยู่ที่ 600 รอบ/นาท ีประเภทของชุดหวัปัน่ผสมเป็นประเภทหวัปัน่แบบต ่า และอุณหภูมิ
เริม่ต้นของวตัถุดบิของเหลวอยู่ที่ 72.4 องศาเซลเซยีส ซึ่งได้ท าการยนืยนัผลโดยการปรบัตัง้ค่าเครื่องท าการผลติจรงิพรอ้มตดิตามผล ผลหลงัการ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติไซรปัสนี ้าตาล มคี่าเฉลี่ยความสงูของตะกอนเป็น 10.45±0.31 มลิลเิมตร และค่า Cpk ของเครื่องผสม HSVM นัน้มคี่าเป็น 
2.72 ซึง่อยู่ในเกณฑด์เีกนิคาด  
ค าส าคญั:  การผสมแบบขน้หนืด, การปรบัปรุงคุณภาพ, การออกแบบการทดลอง, การทดลองพืน้ผวิตอบสนอง 

Abstract 
The purpose of this research is studying the factors affecting the efficiency of high viscosity syrup mixing with the Hi-Shear 

Vacuum Mixer (HSVM) by measuring the height of sediment in brown syrup not exceeding the standard 12 millimeters and the short run 
process capability index (Cpk) of machine must not be lower than the threshold. By using the Two-level Factorial Fraction Experiment 
technique (2k Factorial Fraction Design) is used to reduce the main non-influencing factors. As a result, three significant factors that 
effected on the height of sediment in syrup which are: 1.the speed of shear mixing head 2.the type of shear mixing head and 3.the initial 
temperature of liquid raw materials. In addition, the Response Surface Method (RSM) was applied to determine the optimum level of all 
three factors, with the height of sediment in syrup is  <=10 millimeters. Before the improvement of high viscosity syrup mixing process, 
the average height of sediment in brown syrup is 16.37+-7.62 millimeters and the Cpk of the HSVM mixer is -0.13 that is lower than the 
benchmark. From the analysis of the results, it can be concluded that shown the appropriate setting HSVM machine value of each factors; 
1. the speed of shear mixing head is 600 rounds per minute 2. the type of shear mixing head is low level and 3. the initial temperature of
liquid raw materials is 72.4 degree Celsius, which was confirmed by adjusting the actual production machine settings and follow-up. 
Results after improvement of brown syrup by HSVM machine, the result as the average height of sediment in syrup is 10.45 ± 0.31 
millimeters and the Cpk of the HSVM machine is 2.72 which is incredibly improved. 
Keywords:  High Viscosity Syrup Mixing, Quality Improvement, Design of Experiment, Response Surface Methodology
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1. บทน า
ในสภาวะการณ์ปัจจุบนัที่ธุรกจิอุตสาหกรรมทุกแขนงมกีารแข่งขนั

ทางการค้าที่รุนแรงและข้อมูลทางการตลาดที่แสดงว่าลูกค้ามีความ
ต้องการสนิคา้ที่มหีลากหลายในเวลาที่รวดเรว็ การเพิม่อตัราการผลิต
และการปรบัปรุงกระบวนการท างานนัน้จงึเป็นหวัใจทีส่ าคญัของการอยู่
รอดทางธุรกจิและการเตบิโตทางอุตสาหกรรมเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบั
คู่แขง่ขนัรายอื่นๆได ้พรอ้มทัง้เพื่อรองรบัต่อแผนการขยายตลาดและต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค ทางโรงงานกรณีศึกษาจึงมีการน า
เครื่องจกัรที่มเีทคโนโลยรี่วมกบันวตักรรมแบบใหม่เขา้มามสี่วนร่วมใน
สายการผลิต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการในสายการผลิต
สามารถเพิม่ก าลงัการผลติผลติภณัฑไ์ด้ทนัต่อความต้องการของลูกคา้ 
ลดระยะเวลา และค่าพลงังานที่ใช้ในกระบวนการผลติ  แต่ทว่าโรงงาน
ประสบปัญหาคุณภาพของไซรปัที่ผ่านจากกระบวนการผสมแบบข้น
หนืดด้วยเครื่อง Hi-Shear Vacuum Mixer (HSVM) ที่ส่งไปอบแหง้ต่อ
นัน้ไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  นัน่คอืค่าความสูงของตะกอนในการ
เช็คชงไซรปัหลงัผ่านการผสมมคี่าสูงเกนิมาตรฐาน มลีกัษณะเกาะตวั
เป็นกลุ่มก้อนแล้วตกเป็นริ้วๆ ซึ่งถอืว่าไซรปัดงักล่าวนัน้ไม่ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน ปัญหาดังกล่าวที่ เกิดขึ้นนี้ท าให้เกิดของเสียจาก
กระบวนการผสมเป็นจ านวนมาก และไม่สามารถน ามาบรรจุเป็น
ผลติภณัฑห์รอืน าไปผลติต่อเพื่อผสมในกลุ่มผลติภณัฑ ์3 in 1 ต่อได ้

รปูที ่1 ลกัษณะการจบัตวัของตวัตะกอนและการแยกชัน้ (ซา้ย) 
ลกัษณะความสงูของตะกอน และ (ขวา) 

 รปูที ่1 แสดงลกัษณะปัญหาของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการปัน่ผสม
แบบขน้หนืดด้วยเครื่อง Hi-Shear Vacuum Mixer ภายหลงัการชงเชค็
ไซรปัที่ผ่านกระบวนการดงักล่าว ผู้วจิยัจึงได้ศกึษาข้อมูลและขัน้ตอน
การผลติไซรปัและผงในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 - เดอืน กรกฎาคม 
2563 พบว่ามีผงที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตผงจากขัน้ตอน
กระบวนการผสมไปจนถึงการอบแห้งออกมาทัง้สิ้น 11 ชนิด โดยผง
กลุ่ม CFO มสีดัส่วนของเสยีทัง้หมด 24,366 กโิลกรมั ซึ่งคดิเป็นมูลค่า
ประมาณ 1,000,711.62 บาท อกีทัง้กลุ่มของเสยีที่มปีรมิาณมากที่สุด
เป็นกลุ่มลักษณะการเกิดค่าตะกอนสูงจากการเสียสภาพของไซรปั 

กอปรกบัของเสยีกลุ่มนี้มมีลูค่าความเสยีหายอยู่ที ่818,566.17 บาท ซึง่
คดิเป็น 81.08% ของของเสยีทัง้หมดของกลุ่มผง CFO 

2. วตัถปุระสงค์
ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการผสมแบบขน้หนืดด้วย

เครื่อง HSVM โดยตรวจสอบจากการวดัค่าความสูงของตะกอนในการ
ชงไซรปัสีน ้าตาลต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 12 มิลลิเมตร และค่า
ความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการผลติระยะสัน้ (Cpk) ของ
เครื่องจกัรตอ้งไม่ต ่ากว่าเกณฑ์  

3. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
จากงานวจิยัเกีย่วกบัโมเลกุลของโปรตนีทีค่ลีอ่อกดว้ยอตัราการ

ไหลแบบเฉือนจรงิหรอืไมน่ัน้ [1] พบว่าโมเลกุลของโปรตนีโดยทัว่ไปจะ
เปลีย่นสภาพเมื่ออยู่ภายใตค้วามรอ้นสงู ซึง่ในส่วนงานวจิยัคาดว่าแรง
เฉือนทีเ่กดิจากการไหลของของเหลวทีไ่ม่สม ่าเสมอจะท าใหโ้ครงสรา้ง
ของโปรตนีไม่เสถยีรเชน่กนั โดยมกีารศกึษากลุ่มโปรตนี ไซโตโครเมก 
ซ ี และกลุ่มกรดอะมโิน 104 ชนิด พบว่ามกีารเรอืงแสงเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเรว็เมื่อเปลีย่นสภาพ ดว้ยการบงัคบัใหต้วัอย่างผ่านซลิกิาแคปิลลาร ี
(เสน้ผ่านศูนยก์ลางภายใน 150-180 µm) ทีค่วามเรว็ใกลเ้คยีง 10 เมตร/
วนิาท ี โดยท าใหโ้ปรตนีมอีตัราการเฉือนแบบ dvz/dr ซึง่มขีนาดใหญ่
ใกลเ้คยีงถงึ  2 x 105 s-1 ในขณะทีส่่องผ่านดว้ยเลเซอรแ์สงอุลตรา้ไวโอ
เลต ผลปรากฎว่าสามารถตรวจบัการเปลีย่นแปลงการเรอืงแสงไดน้้อย
กว่า 1% ตามการเปลีย่นแปลงทีน้่อยกว่า 0.01 kJ/mol ของความเสถยีร
ของสถานะการพบังอไปมาของโมเลกุล โดยผลสรุปรวมไมพ่บหลกัฐาน
ว่าอตัราแรงเฉือนสงูจะท าใหโ้ปรตนีประเภทโครงสรา้งแบบพบังอไม่
เสถยีรอย่างมนีัยส าคญั ซึง่มแีบบจ าลองทีเ่รยีบง่ายน าเสนอว่าอตัราแรง
เฉือนทีไ่ม่ธรรมดาที ่ 107 s-1 นัน้จะท าใหโ้ปรตนีเสยีสภาพเป็นทรงกลม
ขนาดเลก็ทัว่ไปเมื่ออยู่ในน ้า  
 การออกแบบการทดลอง [2] เป็นการตรวจสอบดูว่า ปัจจยั (Factor) 
ใดหรอืตวัแปรใดทีม่ผีลตอ่สิง่ทีส่นใจ (Response) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อยนืยนัขอ้เทจ็จรงิ (Confirmation) คอื พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิหรอืความ
เชื่อหรอืทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการผลตินัน้ ๆ  และเพือ่คน้หา
ขอ้เทจ็จรงิ (Exploration) คอื การศกึษาอทิธพิลของปัจจยัทีม่ผีลตอ่
กระบวนการ ซึง่การออกแบบการทดลอง [3] ยงัเป็นเครื่องมอืทีถู่ก
เลอืกใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการ โดยท าการเลอืกตวัแบบของการ
ทดลอง (Design) แลว้คน้หาปัจจยั จากการวเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผล
กระทบใหเ้กดิ (Cause and Effect Method)  และการก าหนดระดบั
ปัจจยัทีต่อ้งการศกึษา (Level of Factors) ทีเ่หมาะสมกบัการทดลอง 
เพื่อเป็นการแกไ้ขปรบัปรุงและพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิว่าปัจจยันัน้ๆ ส่งผลต่อ
การกระบวนการทดลอง ตวัอย่างการออกแบบการทดลอง เชน่วธิกีาร
ออกแบบการทดลองแบบบอ็กซ์-เบหน์เคน (Box-Behnken Design) 
เป็นการออกแบบการทดลองทีม่จี านวนปัจจยัมากกว่า 3 ปัจจยัขึน้ไป 
และมรีะดบัปัจจยัทีถู่กทดลองที ่ 3 ระดบั คอื ระดบัต ่า ระดบักลาง และ
ระดบัสงู  
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 จากทีก่ล่าวขา้งตน้การคน้หาปัจจยัทีส่่งผลต่อตวัแปรตอบสนอง 
จะตอ้งมกีารใชเ้ครือ่งมอืและเทคนิคดา้นคุณภาพ เช่นการใชแ้ผนภูมิ
แสดงเหตุและผล [4] เป็นแผนภูมภิาพทีแ่สดงความสมัพนัธข์องสาเหตุ 
(Cause) จะท าใหคุ้ณภาพเปลีย่นแปลงกบัผลทีเ่กดิ (Effect) โดยรวม
นิยมเรยีกว่า “แผนผงักา้งปลา” (Fishbone Diagram) โดยมอีงคป์ระกอบ
หลกัทัว่ไปทีเ่หมอืนกนัคอื พนักงาน (Man), วตัถุดบิ (Material), 
กระบวนการท างาน (Method), เครื่องมอืเครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ทีใ่ช ้
(Machine) และสิง่แวดลอ้มในการท างาน (Environmental) ซึง่แผนภูมิ
แสดงแสดงเหตุและผลเป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการระดมความคดิจาก
สมองของสมาชกิในกลุ่มอย่างเป็นหมวดหมู่ และน าไปใชว้เิคราะห์
ปัญหาต่างๆไดอ้กีมากมาย งานวจิยัทีใ่ชแ้ผนภูมแิสดงเหตุและผล เช่น
วชัรศกัดิ ์[5] ศกึษาปัจจยัในกระบวนการผลติชุดประกอบส าเรจ็หวัเขยีน
อ่านขอ้มลูทีม่ผีลกระทบต่อค่าการโก่งตวัของตวัหวัเขยีนอ่านขอ้มลู 
รวมถงึพจิารณาหาระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสมทีเ่ป็นไปไดจ้รงิในทางปฏบิตั ิ
เพื่อลดค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของค่าการเปลีย่นแปลงค่าการโก่ง
ตวั เริม่จากการอาศยัความรูค้วามช านาญของผูเ้ชีย่วชาญและเอกสาร
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มาร่วมกบัแผนภาพแสดงเหตุและผล จากนัน้ท าการ
เลอืกวเิคราะหปั์จจยัเพื่อใชใ้นการออกแบบการทดลองเป็นล าดบัต่อไป 
 อกีแบบอย่างงานวจิยัเรื่องการลดปรมิาณของเสยีในกระบวนการ
พมิพโ์คด้แบบหมกึลงบนผลติภณัฑก์ระป๋อง [6] โดยประยุกต์ใชก้าร
ออกแบบการทดลองดว้ยวธิบีอ็กซ์-เบหน์เคน  เพือ่หาค่าทีเ่หมาะสมใน
การปรบัตัง้ค่าแต่ละปัจจยัทีม่ผีลต่อการใหค้วามรอ้นผวิกระป๋องก่อน
พมิพ ์ พบว่าใชอุ้ณหภูม ิ 512 องศาเซลเซยีส แรงลมระดบั 3 และ
ระยะเวลาในการใหค้วามรอ้น 0.66 วนิาท ีส าหรบักระป๋องประเภท Tin 
และส าหรบัประเภท Aluminum ใชอุ้ณหภูม ิ309 องศาเซลเซยีส แรงลม
ระดบั 3.5 และระยะเวลาในการใหค้วามรอ้น 0.66 วนิาท ีพรอ้มทัง้ควบคู่
กบัการปรบัปรุงแผนบุรุงรกัษาท าใหล้ดของเสยีโดยรวมเนื่องจากโคด้
ลบจากสายการผลติที ่ 1 ลดลงจาก 0.2 เปอรเ์ซน็ต์ เหลอืเพยีง 0.02 
เปอรเ์ซน็ต์ โดยงานวจิยัและบทความต่างๆ ไดถู้กน ามาเป็นแนวทาง
ของการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูเพือ่เป็นฐานขอ้มลูของงานวจิยั  

4. ขัน้ตอนการออกแบบและวิธีการด าเนินการวิจยั
ขัน้ตอนการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment, DOE)

[3] มขีัน้ตอนทัว่ไปของการออกแบบการทดลอง [7] ดงันี้ 
1. ก าหนดปัญหา (Problem Identification)
2. ก าหนดปัจจยั (Factors Identification)
3. ออกแบบการทดลอง (Design Experiment)
4. วเิคราะหข์อ้มลู (Analyze Data)
5. สรุปผล (Conclusion)
6. ก าหนดปัจจยัทีด่ทีีสุ่ด (Identify Optimal Setting for Factor)
7. ท าการทดลองซ ้าเพื่อยนืยนัผล (Run Confirmation Experiment)

4.1 การก าหนดปัญหา (Problem Identification) 
จากขอ้มลูของโรงงานกรณีศกึษา พบของเสยีจ านวนมากทีเ่กดิขึน้ 

ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ถงึ เดอืนกรกฎาคม 2563 นัน้มาจากกลุ่ม
ผง CFO ทีเ่ป็นส่วนผสมหลกัของผลติภณัฑก์ลุ่ม 3in 1 ซึง่ผูว้จิยัได้
รวบรวมขอ้มลูและปรมิาณของเสยีทีพ่บจากลุ่มผงดงักล่าวแลว้จงึพบว่า
เป็นกลุ่มผงทีม่คี่าตะกอนสงูเกนิมาตรฐานซึง่เกดิจากการเสยีสภาพของ
ไซรปัทีผ่ลติจากเครื่องผสม HSVM หลงัผ่านการชงเพื่อเชค็คุณภาพ ดงั
ภาพที ่4.1 

รปูที ่4.1 ลกัษณะอาการของเสยีทีพ่บจากกระบวนการผลติไซรปั 

4.2 การก าหนดปัจจยั (Factors Identification) 
 จากการวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาทีท่ าใหเ้กดิของเสยีในกระบวน 
การผสมดว้ยเครื่องผสม HSVM จากทมีผูเ้ชีย่วชาญและมปีระสบการณ์
ในการปฏบิตังิานของเครื่องจกัรโดยตรงทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด อกีทัง้
ผูเ้ชีย่วชาญจากทางทมีผูข้ายเครื่องจกัร ไดร้่วมกนัระดมความคดิและ
วเิคราะหโ์ดยใชผ้งักา้งปลาหรอืแผนภมูภิาพทีแ่สดงความสมัพนัธข์อง
สาเหตุ (Cause) ดงัรปูที ่4.2 

รปูที ่4.2 การวเิคราะหผ์งักา้งปลาแสดงสาเหตุการเกดิของเสยีจาก
ความสงูของตะกอนอนัจากการเสยีสภาพของไซรปั 

 จากการคดักรองปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิของเสยีดว้ยการวเิคราะห์
แผนภูมผิงักา้งปลา จะเหน็ไดว้่าสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิของเสยีมหีลายปัจจยั 
และกลุ่มสาเหตุทีม่ากทีสุ่ดมาจากเครื่องจกัร ซึง่ยงัไม่มคี่าตัง้เครื่องจกัร
ทีเ่หมาะสมทีจ่ะท าใหเ้กดิของเสยีน้อยทีสุ่ด ผูว้จิยัจงึไดท้ าการวเิคราะห์
ปัจจยัทีส่่งผลกระทบใหเ้กดิปัญหาของเสยีทีเ่กดิขึน้ ดว้ยการใหค้ะแนน
จากทมีงาน (Cause & Effect Matrix) ควบคู่กบัเหตุผลของการเกดิและ
วธิกีารแกไ้ข รวมทัง้ใชก้ารวเิคราะหล์กัษณะขอ้บกพรอ่งและผลกระทบ 
(FMEA) ดงัรปูที ่4.3 
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รปูที ่4.3 แผนภูมพิาเรโตเรยีงล าดบัปัจจยัตามค่า RPN 

 จากการใหค้ะแนนพบว่าปัจจยัทัง้หมดทีค่าดว่าจะท าใหเ้กดิของเสยี
มสีาเหตุต่างๆไดแ้ก่ ความเรว็รอบของชุดหวัปัน่ การเลอืกใชชุ้ดหวัปัน่
ผสม อุณหภูมเิริม่ตน้ของวตัถุดบิของเหลวทีใ่ชใ้นการผสม และความเรว็
รอบของใบกวนผสม  โดยปัจจยัดงักล่าวนัน้เกดิจากเครื่องจกัรจงึมคีวาม
จ าเป็นอย่างมากในการแกไ้ขและปรบัปรุงเพราะเป็นสาเหตุหลกัทีท่ าให้
เกดิของเสยีประเภทความสงูตะกอนเกนิมาตรฐานเป็นจ านวนมาก  ซึง่
ปัจจยัทัง้ 4 ปัจจยันี้ เป็นปัจจยัทีส่ามารถควบคุมได ้โดยไม่ส่งผลตอ่การ
ด าเนินงานปกต ิ จงึเป็นทีม่าของการศกึษางานวจิยันี้เพื่อศกึษาปัจจยัที่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพของการผสมแบบขน้หนืด โดยวดัจากค่าความสงู
ของตะกอนและเพื่อลดปัญหาของเสยีจากตะกอนดงักล่าวทีเ่กดิขึน้จาก
กระบวนการผสมไซรปัดว้ยเครือ่ง HSVM นี้ 

4.3 การออกแบบการทดลอง (Design Experiment) 
 ทางผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ โสภติา ทว้มม ี[8] ซึง่ไดม้กีารศกึษาการ
ลดปรมิาณของเสยีในกระบวนการผลติพลาสตกิแผ่นโดยประยุกต์ใช้
การออกแบบการทดลอง ซึง่การทดลองดงักล่าวนัน้ ไดอ้อกแบบการ
ทดลองออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก ่ การทดลองเพื่อคดัเลอืกปัจจยั 
(Screening Factor) และการทดลองเพื่อหาค่าระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสม 
โดยผูว้จิยัน าวธิดีงักล่าวมาประยุกต์ใช ้ ท าการกรองปัจจยัทีไ่ดม้า 4 
ปัจจยันี้ดว้ยเทคนิคการออกแบบการทดลองเชงิแฟคทอเรยีลแบบสอง
ระดบั (2k Factorial Design) เพื่อลดปัจจยัหลกัทีไ่ม่มอีทิธพิลออก และ
น าปัจจยัหลกัทีเ่หลอือยู่ไปศกึษาต่อ เพื่อหาสภาวะทีเ่หมาะสมในส่วน
ต่อไป และเนื่องดว้ยในกระบวนการผลติของโรงงานกรณีศกึษาเป็น
กระบวนการผลติแบบตอ่เนื่อง  มกี าลงัผลติทีสู่ง  ซึง่การทดลองเพื่อ
กรองปัจจยั อาจมผีลกระทบตอ่ค่าใชจ้่ายทีส่งูตามมาดว้ย ผูว้จิยัจงึได้
ศกึษากระบวนการกรองปัจจยัเพิม่เตมิจากหนังสอืของ ปารเมศ ชุตมิา 
[3] การออกแบบเศษส่วนเชงิแฟคทอเรยีลแบบสองระดบั นัน้ถูกใชอ้ย่าง
แพร่หลาย  อกีทัง้เลอืกท าการทดลองแบบ 1 ซ ้า เนื่องดว้ยตน้ทุนในการ
ทดลองต่อหนึ่งการทดลองนัน้มมีลูค่าสงู ผูว้จิยัจงึเลอืกใชเ้ทคนิคการ
ออกแบบการทดลองเศษสว่นเชงิแฟคทอเรยีลแบบสองระดบัเพื่อกรอง
ปัจจยั (Screening Factor) ทีม่ผีลอย่างมนีัยส าคญัต่อการเกดิค่าความ
สงูของตะกอนในกระบวนการผสม  เพื่อลดผลกระทบต่อค่าใชจ้่าย และ

เวลาสญูเสยีในการผลติลง และปารเมศ ชุตมิา [3] ยงักล่าวถงึวธิกีาร
พืน้ผวิตอบสนอง (Response Surface Methodology) เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมต่อกระบวนการว่าเป็นการน าเอาเทคนิคทัง้ทางคณิตศาสตร์
และทางสถติทิีม่ปีระโยชน์มาร่วมกนัเพื่อชว่ยการสรา้งแบบจ าลอง และ
การวเิคราะหปั์ญหา  โดยผลการตอบสนองทีส่นใจจะขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลายๆตวั และตอ้งการหาค่าทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัผลการตอบสนอง 
ตารางที ่ 4.1 ปัจจยัและค่าทีใ่ชใ้นการทดลองเพื่อคดักรองปัจจยัทีม่ผีล 
ต่อค่าความสงูของตะกอน 

ปัจจยั (สญัลกัษณ์) 
ระดบัปัจจยั 

หน่วย 
ต ่า สงู 

ความเรว็รอบของชุดหวัปัน่ (A) 600 1500 รอบตอ่นาท ี

ประเภทของชุดหวัปัน่ (B) ต ่า สงู - 

อุณหภูมเิริม่ตน้วตัถุดบิของเหลว (C) 65 85 องศาเซลเซยีส 

ความเรว็รอบของใบกวน (D) 20 100 รอบตอ่นาท ี

ในงานวจิยันี้ส าหรบัขัน้ตอนการกรองปัจจยัใชก้ารออกแบบการทดลอง
เชงิเศษส่วนแฟคทอเรยีลแบบสองระดบัแบบ 1 เรพลเิคต (2k Fractional 
Factorial Design Single Replicate) แสดงดงัตารางที ่ 4.1 เพื่อกรอง
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อกระบวนการผสมแบบขน้หนืดดว้ยเครือ่ง HSVM 
การทดลองจะมทีัง้หมด 4 ปัจจยัน าเขา้ จ านวนการทดลองทัง้หมด 
เท่ากบั 8 การทดลอง (24-1) โดยใชโ้ปรแกรม Minitab เพื่อช่วยในการ
ออกแบบตารางและล าดบัในการทดลอง  

5. วิเคราะห์ข้อมูล
ทางผูว้จิยัท าการวเิคราะหผ์ลการทดลองโดยอาศยัโปรแกรม

Minitab Release 19 [9] ผูใ้ชโ้ปรแกรมช่วยในการวเิคราะห ์ งานวจิยันี้
จงึไดแ้บ่งเป็นสองส่วน คอื การทดลองเบือ้งตน้เพื่อคดักรองปัจจยั และ
การทดลองเพื่อวเิคราะหพ์ืน้ผวิตอบสนอง  

5.1 การทดลองเบือ้งต้นเพื่อคดักรองปัจจยั (Screening Factor) 
จากการทดลองเป็น 24-1 Fractional เมื่อพจิารณาจากอทิธพิลของปัจจยั
ร่วม (Interaction Effect) จะพบว่าแผนการทดลองนี้เป็นรปูแบบ   

รูปที่ 5.1 ผลการทดองและการวิเคราะหส์ดัสว่นขอ้มลู 
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ตารางที ่ 5.1 วเิคราะหค์วามแปรปรวนของปัจจยัทีม่ผีลต่อค่าความสงู
ตะกอนทีไ่ดจ้ากการทดลอง  (ANOVA) 
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Model 4 273.500 68.375 149.18 0.001 
 Linear 3 267.375 89.125 194.45 0.001 
  A 1 231.125 231.125 504.27 0.000 
  B 1 15.125 15.125 33.00 0.010 
  C 1 21.125 21.125 46.09 0.007 
 2-Way 
Interactions 

1 6.125 6.125 13.36 0.035 

  A*C 1 6.125 6.125 13.36 0.035 
Error 3 1.375 0.458 
Total 7 274.875 
S = 0.677003 
R-sq = 99.50% R-sq(adj) = 98.83% R-sq(pred) = 96.44% 

Resolution IV ซึง่หมายความว่าจะมผีลอทิธพิลของปัจจยัร่วมน้อยมาก
ซึง่อยู่ในเกณฑก์ารยอมรบัได ้ โดยผลการวิเคราะหส์ดัส่วนของขอ้มลูจะ
พบว่าการกระจายตวัของค่าสว่นตกคา้งมีการกระจายแบบปกต ิ ลกัษณะ
จดุตกคา้งเรียงตวักนัใกลเ้สน้และมีแนวโนม้เป็นเสน้ตรง มีความเป็นอิสระ
ต่อกนั ซึ่งกราฟระหว่างค่าของส่วนตกคา้งกบัล าดบัการทดลองไม่มี
ลกัษณะเป็นแนวโนม้  ดงันัน้สามารถที่จะสรุปไดว้า่เป็นแบบอิสระต่อกนั
ไม่ขึน้อยู่กบัการทดลองใดการทดลองหนึ่ง จึงถือไดว้่าการทดลองนีมี้
ความถกูตอ้งและเชื่อถือได ้ โดยในการคดักรองหาปัจจยัที่มีผลต่อการเกิด
ค่าความสงูตะกอนนัน้ ซึ่ง 4 ปัจจยัที่น  ามาวิเคราะหด์ว้ยการวเิคราะหก์าร
ถดถอยพหุคณูแบบวธิกีาร Backward Elimination เพื่อตดัปัจจยัทีม่คี่า 
P-Value ทีร่ะดบันัยส าคญัมากกว่า 0.05 พบว่าม ี 3 ปัจจยัหลกักบั 2 
ปัจจยัทีม่อีนัตรกริยิาต่อกนัอย่างมนีัยส าคญัเนื่องจากมคี่า P-Value น้อย
กว่า 0.05 ดงัแสดงในตารางที ่ 5.1 ซึ่งจะพบว่าค่าสมัประสิทธิ์การ
ตดัสินใจ R-sq(adj) ของการทดลองมีค่าเท่ากบั รอ้ยละ 98.83 แสดงว่า
ขอ้มลูที่เก็บมาจากการทดลองใน 100 หน่วย จะมีความผนัแปรที่เกิดจาก
ปัจจยัที่ท  าการทดลองถึง 98.83 หน่วย โดยหน่วยที่เหลือนัน้หมายถึงการ
เกิดจากความคลาดเคลื่อนนั่นเอง 

5.1 การทดลองเพ่ือวิเคราะห์พ้ืนผิวตอบสนอง (RSM) และการหา
ระดบัท่ีเหมาะสม  
 จาก 3 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเกดิค่าความสงูตะกอนนัน้ ผูว้จิยัใชก้าร
ออกแบบการทดลองแบบบอ็กซ์-เบหน์เคน ซึง่ท าการทดลอง 1 เรพลิ
เคต จ านวนการทดลองทัง้หมดเท่ากบั 15 การทดลองและใชโ้ปรแกรม 
Minitab เพื่อช่วยในการออกแบบตารางและล าดบัในการทดลอง โดย
ก าหนดค่าในการทดลองตามตารางที ่5.2 

ตารางที ่ 5.2 ค่าระดบัปัจจยัทีใ่ชใ้นการทดลองวธิพีืน้ผวิตอบสนองแบบ 
บอ็กซ์-เบหน์เคน  

ปัจจยั (สญัลกัษณ์) 
ระดบัปัจจยั หน่วย 

ต ่า กลาง สงู 
ความเรว็ชุดหวัปัน่ (A) 600 1050 1500 รอบตอ่นาท ี
ประเภทชุดหวัปัน่ (B) ต ่า ปกต ิ สงู - 

อุณหภูมวิตัถุดบิของเหลว (C) 65 75 85 องศาเซลเซยีส 

 ซึง่ผลการทดลองทีไ่ดน้ัน้จะเหน็ไดช้ดัว่าปัจจยัทัง้ 3 ปัจจยันัน้ส่งผล
ต่อค่าความสงูตะกอนอย่างมรีะดบันัยส าคญั โดยทีค่่า P-Value ของ
ปัจจยัทัง้แบบ Linear และแบบ Square นัน้มคี่าน้อยกว่า 0.05  พรอ้ม
ทัง้พจิารณาค่า Lack-of-Fit ทีไ่ดค้่า P-Value เท่ากบั 0.153 นัน้ มคี่า
มากกว่าระดบันัยยะส าคญั จงึตรวจสอบดว้ยการเชค็ค่า F-Value โดย
เปิดเชค็ค่าตารางที่ F0.05,7,2 มคี่าเท่ากบั 19.36 ซึง่มคี่ามากกว่า F-Value 
ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์ แสดงว่าขอ้มลูมคีวามน่าเชื่อถอืและสามารถ
น าไปใชง้านได ้ อกีทัง้ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ R-sq(adj) ของการ
ทดลองนัน้มคี่าเท่ากบั รอ้ยละ 93.34 แสดงว่าขอ้มลูที่เก็บมาจากการ
ทดลองใน 100 หน่วย จะมีความผนัแปรที่เกิดจากปัจจยัที่ท  าการทดลอง
ถึง 93.34 หน่วย โดยหน่วยที่เหลือนัน้หมายถึงการเกิดจากความ
คลาดเคลื่อนจากการทดลอง ดงัแสดงผลในตารางที ่5.3 
ตารางที ่ 5.3 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของปัจจยัทีม่ผีลต่อค่า
ความสงูตะกอนทีไ่ดจ้ากการทดลองวธิพีืน้ผวิตอบสนอง  (ANOVA) 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Model 5 322.510 64.502 40.25 0.000 
  Linear 3 134.500 44.833 27.98 0.000 
    A 1 72.000 72.000 44.93 0.000 
    B 1 50.000 50.000 31.20 0.000 
    C 1 12.500 12.500 7.80 0.021 
  Square 2 188.010 94.005 58.66 0.000 
    B*B 1 180.005 180.005 112.32 0.000 
    C*C 1 14.291 14.291 8.92 0.015 
Error 9 14.423 1.603 
  Lack-of-Fit 7 13.756 1.965 5.90 0.153 
  Pure Error 2 0.667 0.333 
Total 14 336.933 
S = 1.26592 
R-sq = 95.72% R-sq(adj) = 93.34% R-sq(pred) = 87.10% 

จากนัน้ท าการหาระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสมจากวธิกีาร Optimization ไดผ้ล
ดงัรปูที ่5.2 และตารางที ่5.4 
Regression Equation in Uncoded Units 
ความสงู = 109.8 + 0.0750(A) + 2.500(B) - 2.817(C) + 6.962(B*B) + 
0.01962(C*C)                                                  _________(1) 
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รปูที ่5.2 Optimization Plot 

ตารางที ่ 5.4 ระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสมทีไ่ดจ้ากปรบัหาจูนค่าจากการ
ทดลองแบบบอ็กซ์-เบหน์เคน 

ปัจจยัน าเข้า Coded Unit Uncoded Unit 

ความเรว็ชุดหวัปัน่ 600 600 รอบต่อนาท ี
ประเภทชุดหวัปัน่ -1 ระดบัต ่า 
อุณหภูมวิตัถุดบิของเหลว 72.4 72.4 องศาเซลเซยีส 

จากระดบัปัจจยัทีไ่ดจ้ากตารางที ่ 5.4 น าไปทดสอบซ ้าในกระบวนการ
ผลติดว้ยการตัง้ค่าพารามเิตอรต์ามค่าทีไ่ดม้าเพื่อยนืยนัผลการ
วเิคราะห ์ไดผ้ลการทดสอบดงัรปูที ่5.3 ซึง่ไม่มคี่าเกนิระดบัควบคุม 

รปูที ่5.3 แผนภูมคิวบคุมค่าความสงูของตะกอน จ านวน 27 ชุดผลติ 

6. สรปุผลการทดลอง
จากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิค่าความสงูของตะกอน

ในกระบวนการปัน่ผสมแบบขน้หนืดด้วยเครื่อง HSVM โดยใช้แผนผงั
ก้างปลาเพื่อช่วยในการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาอกีทัง้การวเิคราะห์
ลกัษณะขอ้บกพร่องผลกระทบ (FMEA) พบว่าปัจจยัทัง้หมดทีค่าดว่าจะ
ส่งผลต่อค่าความสูงของตะกอนในไซรปัสนี ้าตาลได้แก่ ความเร็วรอบ
ของชุดหวัปัน่ การเลือกใช้ชุดหวัปัน่ผสม อุณหภูมเิริม่ต้นของวตัถุดิบ
ของเหลว และความเร็วรอบของใบกวนผสม จึงได้ประยุกต์ใช้การ
ออกแบบการทดลองแบบ 2k Factorial Fraction เพื่อคดักรองปัจจยัที่
ส่งผลต่อการเกดิค่าความสูงตะกอน ซึ่งพบว่าม ี3 ปัจจยั คอื ความเรว็
รอบของชุดหวัปัน่ การเลอืกใช้ชุดหวัปัน่ผสม และอุณหภูมเิริม่ต้นของ
วตัถุดบิของเหลว จาก 3 ปัจจยัดงักล่าวน ามาหาระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสม
ด้วยเทคนิคการออกแบบวธิพีื้นผวิตอบสนอง พบว่าค่าที่เหมาะสมและ
ท าให้เกิดตะกอนที่ค่าความสูงไม่เกิน 10 มลิลิเมตร และเหมาะสมกบั
การน าไปใช้ในกระบวนการผสมแบบขน้หนืดคอื ความเรว็รอบของชุด
หวัปัน่ที่ 600 รอบต่อนาท ีประเภทของชุดหวัปัน่เลอืกใช้แบบระดบัต ่า 

และอุณหภูมเิริม่ตน้ของวตัถุดบิของเหลวอยูท่ี ่72.4 องศาเซลเซยีส จาก
สมการ Regression (1) เมื่อน าค่าที่ได้จากการวจิยัปรบัใช้กบัหน้างาน
จริง พบว่าจากกระบวนการผลิตไซรัปสีน ้ าตาล เมื่อชงเช็คการ
ตกตะกอนนั ้น มีค่าเฉลี่ยความสูงของตะกอนเป็น 10.45±0.31 
มลิลเิมตร โดยมลีกัษณะไม่เกดิการเกาะกลุ่มและเป็นริ้วตะกอน ซึ่งถอื
ว่าอยู่ในค่าเกณฑ์มาตรฐานของด้านคุณภาพ อกีทัง้ค่า Cpk ของเครื่อง 
HSVM หลงัการปรบัปรุงนัน้อยู่ที ่2.72 ซึง่อยู่ในเกณฑด์เีกนิคาด พรอ้ม
ทัง้ปัญหาด้านปรมิาณของเสยีในกระบวนการผสมแบบข้นหนืดที่เกิด
จากค่าตะกอนสูงอันเนื่ องจากการเสียสภาพของไซรัปนั ้น จาก 
818,566.17 บาท ลดลงเหลอื 0 ทนัท ีคอืไม่เกดิปัญหาดา้นนี้อกีเลย  

7. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากในโรงงานกรณีศกึษาผลติผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึ

กนัหลายสตูร ซึง่สามารถน าการปรบัตัง้ค่าเครื่องจกัรเป็นพืน้ฐานในการ
ออกแบบการทดลองเพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้
เครื่องจกัรอย่างมปีระสทิธภิาพ และลดการเกดิของเสยีในกระบวนการ  
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บทคดัย่อ 
จากสภาพวกิฤตทางเศรษฐกิจ ด้วยราคาซื้อขายถ่านหนิที่ลดต ่าลงถึง 54.7% ในช่วงปี 2561-2563 ที่ผ่านมา และปัจจยัลบในด้าน

สิ่งแวดล้อม ได้กระตุ้นให้ธุรกิจเหมืองถ่านหินเริ่มหนัมาปรบัปรุงและพฒันากระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิม่
ความสามารถในการแข่งขนัให้สามารถอยู่รอดได้ในธุรกิจ ส่วนงานการบ ารุงรกัษาเป็นส่วนงานที่ส าคญัในการประคองให้ระบบเครื่องจกัรต่างๆ
สามารถท างานได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งส่งผลโดยตรงกบัความสามารถในการผลติของธุรกจิงานเหมอืงถ่านหนิ ซึ่งในทางทฤษฎีและทางปฏบิตันิัน้ยงั
ขาดการพฒันาตวัชี้วดัดา้นประสทิธผิลโดยรวมของการท างานในส่วนงานการบ ารุงรกัษา มเีพยีงตวัชีว้ดัที่ระบุเจาะจงเครื่องจกัรรายชิน้ ซึ่งท าใหไ้ม่
เห็นสถานการณ์ในภาพรวม อีกทัง้ยงัไม่สามารถระบุส่วนที่ควรท าการแก้ไขปรบัปรุงในการท างาน ดงันัน้วตัถุประสงค์ในงาน วจิยันี้ เพื่อพฒันา
ตวัชี้วดัประสทิธิผลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษา ที่บรษิัทกรณีศึกษาเหมอืงถ่านหนิ โดยในการวจิยันี้ได้ประยุกต์ใช้แนวทางจากตวัชี้วดั
ประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร (OEE) มาใช้ในการก าหนดสูตรค านวณตวัชี้วดัในระดบัส่วนงาน งานวจิยันี้ได้แบ่งวธิกีารด าเนินงานออกเป็น 2 
ระยะ คอื ระยะที่ 1 การศึกษาลกัษณะงานของส่วนงานการบ ารุงรกัษา และระยะที่ 2 คอื การออกแบบตวัชี้วดัประสทิธิผลโดยรวม โดยผลของ
งานวจิยั คอืตวัชีว้ดัประสทิธผิลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษาซึง่เป็นผลคูณของเปอรเ์ซน็ต์ใน 3 ส่วน(ความพรอ้มในการท างาน ประสทิธภิาพ
การท างาน และคุณภาพของการท างาน) และน าเสนอตวัขบัเคลื่อนหลกัของปัจจยัประสทิธผิลโดยรวมเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลการท างานใน
ระดบัส่วนงานต่อไป 
ค าส าคญั:  ส่วนงานการบ ารุงรกัษา, ประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร, ประสทิธผิลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษา, เหมอืงถ่านหนิ 

Abstract 
According to the economic crisis which dropped the coal prices 54.7% from 2561-2563 together with the negative pressure 

from environmental issues, the coal mining business were intensely focusing on continuous improvement of operation in order to decrease 
their cost and increase their competitive advantage in order to survive in business. Maintenance department is one of the main support 
operation that maintain facilities in good working condition which directly resulting to productivity of mine operation. While both theoretical 
and practical, there is still lack of an overall effectiveness indicator for maintenance department as a whole. An available indicator of OEE 
is only applicable for an individual equipment, so this would give a blind sight over the department effectiveness of work and could not 
identify the improvement spot that impact the overall effectiveness of department. Thus, the objective of this study is to develop the overall 
maintenance department effectiveness indicator with a case study of coal mining by applying the concept of overall equipment effectiveness 
(OEE) to define the calculation formular in department level. This research was divided into two phases; study the characteristics of the 
maintenance department, and design the indicators of overall effectiveness that customized its calculation for the context of maintenance 
department, respectively. The results of this research provided the overall effectiveness indicator of the maintenance department 
(Availability Performance and Quality of working) and the key driver of OEE as a guideline for further improvement at department level.   
Keywords:  Maintenance department, OEE, Overall maintenance department effectiveness, Coal mining  
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1. บทน า
บรษิทัเหมอืงถ่านหนิกรณีศกึษาก าลงัเผชญิกบัปัญหาราคาถ่านหนิ

ในตลาดโลกที่ลดลง เนื่องจากแรงกดดันจากสหประชาชาติซึ่งก าลงั
กดดันประเทศต่างๆให้ยุติการพึ่งพาถ่านหิน รวมถึงก าลังการผลิต
พลงังานทดแทนที่เพิม่มากขึน้ โดยราคาถ่านหนิอ้างองิจากการซื้อขาย
หลกัทรพัยน์อกตลาดหลกัทรพัย ์และสญัญาซื้อขายส่วนต่าง ทีล่ดลงถงึ 
54.7 เปอร์เซ็นต์ โดยลดลงจาก 117 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือน
มิถุนายนปี พ.ศ. 2561 เหลือเพียง 53 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือน
มถิุนายน พ.ศ. 2563 [1, 2] เพื่อความอยู่รอดในธุรกจิ ท าใหธุ้รกจิเหมอืง
ถ่านหนิเริม่สนใจในการพฒันากระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
ตน้ทุนการผลติและเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกจิ 
 งานบ ารุงร ักษาเป็นส่วนงานที่มีความส าคัญในวงจรชีวิตของ
อุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมใช้งานสูงโดยมีต้นทุนต ่ า 
นอกจากนี้การบ ารุงรกัษามสี่วนช่วยส่งเสรมิส่วนงานอื่นๆ ของการผลติ
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนหรอืคุณภาพของผลิตภณัฑ์และส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของบริษัท  [3] ซึ่งมีตัวชี้ว ัดด้านประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรที่ได้รบัการบ ารุงรกัษาที่นิยมคือ เวลาเฉลี่ยระหว่างความ
ล้มเหลว (Mean Time Between Failures: MTBF) และเวลาเฉลี่ยใน
การซ่อมแซม (Mean Time To Repair: MTTR) [4, 5] ซึง่ตวัชีว้ดัเหล่านี้
ล้วนเป็นตวัชี้วดัที่บ่งชี้การคนืสภาพของตวัเครื่องจกัร ซึ่งไม่สามารถ
จ าแนกความสญูเสยีที่เกดิขึน้จากส่วนงานการบ ารุงรกัษา เพื่อใชใ้นการ
พฒันากระบวนการท างานได ้
 ตวัชีว้ดัดา้นการด าเนินงานทีม่คีวามนิยมในอุตสาหกรรมคอื จ านวน
ผลผลติและประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร [6] อย่างไรกต็ามการวดั
ประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรเป็นที่นิยมอย่างมากส าหรบัการวดั
ความเป็นเลศิในการปฏิบตังิานในอุตสาหกรรมการผลติ [6, 7] ซึ่งเป็น
แนวคิดการวัดผลของการบ ารุงร ักษาโดยรวม (Total Productive 
Maintenance: TPM) เพยีงแต่ประสทิธิผลโดยรวมของเครื่องจกัรเป็น
การวดัเครื่องจกัรเดี่ยวที่สามารถระบุและวดัความสูญเสยีในส่วนส าคญั
ของการผลิตน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ และเพิ่มประสิทธิผลของงาน [8, 9] นอกจากนี้ประสิทธิผล

โดยรวมของเครื่องจกัรเป็นวธิีที่มปีระสทิธิภาพในการวเิคราะห์ความ
สูญเสียของอุปกรณ์ ที่สามารถค านวณความพร้อมใช้งาน อัตรา
ประสทิธภิาพ และคุณภาพ ซึง่พจิารณาถงึความสญูเสยีใหญ่ 6 ประการ 
(การสูญเสยีเวลาหยุดท างาน ความล้มเหลวของอุปกรณ์ การตัง้ค่าและ
การปรบัปรุง การสญูเสยีความเรว็ การหยุดท างานและการหยุดเลก็น้อย 
และการสญูเสยีจากขอ้บกพร่อง) [10, 11] 
 เนื่องจากขอ้จ ากดัของตวัชีว้ดัประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรใน
เรื่องขอบเขตตวัชี้วดั จึงมงีานวจิยัมากมายที่พยายามขยายขอบเขต
ของตวัชีว้ดัเพื่อใชใ้นวตัถุประสงค์และมุมมองที่กวา้งขึน้ [7, 8, 12] จาก
การศึกษางานวจิัยที่เกี่ยวข้องพบรายงานการศึกษาที่ใช้ประสทิธิผล
โดยรวมของเครื่องจกัรในการวดัประสทิธิผลของรถตกัและรถบรรทุก
[13]  และการน า เสนอตัวชี้ว ัดประสิทธิผลที่พัฒนาจากตัวชี้ว ัด
ประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร เพื่อวดัประสทิธผิลและประสทิธภิาพ
การบริการทีมซ่อมบ ารุง เรียกว่าประสทิธิผลของทีมโดยรวม (OTE) 
เพียงแต่มีการใช้แบบส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า (CSS) เพื่อวดั
คุณภาพของทีมซ่อมบ ารุงที่มีลกัษณะเป็นงานบรกิาร [14] อย่างไรก็
ตามยงัไม่พบการวจิยัทีว่ดัประสทิธผิลในระดบัส่วนงานโดยตรง 
 การพฒันากระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องใช้ตวัชี้วดั
ประสทิธผิลที่เหมาะสม ซึ่งสามารถใช้ขอ้มูลเพื่อการด าเนินงานพฒันา
และตดิตามกระบวนการท างานต่างๆขององคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล [15] ดังนัน้งานวิจัยนี้จึงมีว ัตถุประสงค์เพื่อพฒันา
ตัวชี้ว ัดประสิทธิผลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงร ักษา ที่บริษัท
กรณีศกึษาเหมอืงถ่านหนิ โดยในการวจิยันี้ได้ประยุกต์ใช้แนวทางจาก
ตวัชี้วดัประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร (OEE) มาใช้ในการก าหนด
สูตรค านวณตวัชี้วดัในระดบัส่วนงานเพื่อใชใ้นการค านวณ ความพรอ้ม
ในการท างาน ประสทิธภิาพการท างาน และคุณภาพของการท างาน อกี
ทัง้ยงัมกีารบนัทกึความสญูเสยีต่างๆทีเ่กดิขึน้ใหส้ามารถน ามาวเิคราะห์
หาทางพฒันาและตดิตามผลการท างานในระดบัส่วนงานไดต้่อไป 

2.1.3 วเิคราะห ์และรวบรวมปัญหาในส่วนงานการบ ารุงรกัษา 

2.1.4 จ าแนกปัญหาโดยตวับ่งชีป้ระสทิธผิลโดยรวม 

2.1.2 ก าหนดนิยามของปัจจยัประสทิธผิลโดยรวม 

2.2.2 ก าหนดตวัขบัเคลื่อนหลกัของปัจจยัประสทิธผิล
โดยรวม 

2.1.1 สรา้งแผนภูมผิงังานกระบวนการ 2.2.1 ก าหนดสตูรเพื่อค านวณประสทิธผิลโดยรวมของ
ระดบัเหมอืง และระดบัพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ระยะที ่1 การศกึษาลกัษณะงานของสว่นงานการบ ารุงรกัษา ระยะที ่2 การออกแบบตวัชีว้ดัประสทิธผิลโดยรวม
ประสทิธผิลโดยรวม 

รปูที ่1 ขัน้ตอนวธิกีารออกแบบตวัชีว้ดัประสทิธิผลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษา 
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2. วิธีการด าเนินการ
งานวจิยันี้ได้แบ่งวธิกีารด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที่ 1

การศึกษาลกัษณะงานของส่วนงานการบ ารุงรกัษา และระยะที่ 2 คอื 
การออกแบบตวัชีว้ดัประสทิธผิลโดยรวม ดงัแสดงในรปูที ่1 
 ในการด าเนินงานระยะที่ 1 นัน้เป็นการศึกษาและท าความเข้าใจ
ลกัษณะงานของส่วนงานการบ ารุงรกัษา และความสูญเสยีที่เกดิขึน้ใน
ส่วนงานการบ ารุงรกัษา โดยการ (2.1.1) สรา้งผงังานกระบวนการของ
ส่วนการบ ารุงรกัษา เพื่อท าความเขา้ใจกระบวนการท างานของส่วนงาน
การบ ารุงร ักษาและพิจารณาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละ
กระบวนการ ในขัน้ตอนนี้จะได้ร ับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้รบัผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานการบ ารุงรกัษา จากนัน้ (2.1.2) 
ก าหนดความหมายของปัจจยัประสทิธผิลโดยรวม คอื ความพรอ้มการ
ท างาน ประสิทธิภาพการท างาน และคุณภาพการท างาน ภายใน
ขอบเขตของการวดัประสิทธิผลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงร ักษา 
และ (2.1.3) รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทเหมืองถ่านหิน ใน
ขอบเขตของส่วนงานการบ ารุงรกัษา และวเิคราะห์ปัญหาที่อาจเกดิขึน้ 
ซึ่งในขัน้ตอนนี้มีการปรึกษาและรวบรวมข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้รบัผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานการบ ารุงรกัษา จากนัน้ (2.1.4) 
จ าแนกสาเหตุของปัญหาที่รวบรวมจากขอ้ 2.1.3 ตามประเภทของการ
สูญเสยีในกระบวนการ คอื ความพร้อมการท างาน ประสทิธิภาพการ
ท างาน และคุณภาพของการท างาน และแบ่งย่อยความสูญเสียโดย
อา้งองิจากความสญูเสยี 6 ประการ  
 ในการด าเนินงานระยะที่ 2 นัน้ เริม่จาก (2.2.1) ก าหนดสูตรเพื่อ
ค านวณประสทิธิผลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษาตามประเภท
การสูญเสยีในตวัชี้วดัประสทิธิผลโดยรวม คอื ความพร้อมการท างาน 
ประสิทธิภาพการท างาน และคุณภาพการท างาน ในการออกแบบ
ตวัชี้วดัจะค านึงถึงจุดส าคญัในแต่ละด้านของส่วนงานการบ ารุงรกัษา 
เพื่อพิจารณาเป็นสูตรการค านวณ  จากนั ้น (2.2.2) น าเสนอตัวขับ
เคลื่อนที่ส าคญั เพื่อช่วยปรบัปรุงการด าเนินงานในอนาคต ตามหวัขอ้
การสญูเสยี  

3. ผลการด าเนินงาน
3.1 ระยะท่ี 1 การศึกษาลกัษณะงานของส่วนงานการบ ารุงรกัษา 
3.1.1 ผงังานกระบวนการ 
 ส่วนงานการบ ารุงรกัษาเป็นหนึ่งในส่วนงานสนับสนุนกระบวนการ
ผลติหลกัที่ส าคญั มหีน้าที่ดูแลรบัผดิชอบต่อกจิกรรมของส่วนงานแปร
รูป และส่วนงานการโหลดถ่านหนิ ซึ่งในส่วนการดูแลนี้จะประกอบดว้ย
งานบ ารุ งร ักษาเชิง ป้องกัน  (Preventive Maintenance: PM) งาน
บ ารุงรกัษาเชิงแก้ไขปรบัปรุง (Corrective Maintenance: CM) รวมถงึ
งานซ่อมบ ารุงรกัษาหลงัเหตุขดัข้อง (Breakdown Maintenance: BM) 
จงึท าการศกึษาและวเิคราะห์ขัน้ตอนการท างาน สามารถเขยีนออกมา
เป็นผงังานกระบวนการ ดงัรปูที ่2 
3.1.2 ก าหนดนิยามของปัจจยัประสิทธิผลโดยรวม 

 จากรูปที่ 1 ขัน้ตอนวิธีการออกแบบตัวบ่งชี้ส าหรบัประสิทธิผล
โดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษา เนื่องจากขัน้ตอนที ่2.1.2 ถงึ 2.1.4 
เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานที่ด าเนินขนานไปด้วยกนั เพื่อก าหนดค า
จ ากดัความของการสูญเสยีในส่วนงานการบ ารุงรกัษา ซึ่งก าหนดโดย
อ้างอิงจากการสูญเสียตามแนวคิดการวัดประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจกัรและความสญูเสยีใหญ่ 6 ประการ ซึง่มผีลลพัธด์งัต่อไปนี้ 
- การหยุดท างานตามแผน เป็นช่วงเวลาที่ตัง้ใจที่จะไม่ท างาน จงึไม่

รวมอยู่ในการวเิคราะห์ประสทิธิผลโดยรวม อย่างไรก็ตามเวลาที่
เกนิจากเวลาการหยุดท างานตามแผน จะถูกบนัทกึในการสูญเสยี
ความพรอ้มใชง้าน ซึง่การหยุดท างานตามแผน สามารถแบ่งเป็น 2 
สาเหตุหลกั คอื แผนการหยุดงาน (เช่น วนัหยุดประจ าชาต ิวนัหยุด
การขุด ไม่มีใบสัง่งาน PM หรือ CM เป็นต้น) และการหยุดจาก
ปัจจยัภายนอก (ปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตกหนัก น ้า
ท่วม เป็นตน้) 

- การสูญเสยีความพรอ้มการท างาน คอื การหยุดโดยไม่ได้วางแผน
ไว ้(ช่วงเวลาที่ไม่สามารถท างานได้ตามแผน) ซึ่งเกดิจากอุปกรณ์
ขดัข้อง การขาดแคลนวสัดุ ผู้ปฏิบตัิงานไม่พร้อม การแทรกแซง
เวลาจากส่วนงานอื่นซึ่งไม่ได้วางแผนไวล้่วงหน้า รวมถงึการตัง้ค่า
และการเตรียมความพร้อม ท าให้ส่วนงานการบ ารุงร ักษาไม่
สามารถเริม่ท างานได ้
• อุปกรณ์ขดัขอ้ง: ไม่สามารถเริม่งานไดเ้นื่องจากอุปกรณ์ส าหรบั

ท างานไม่พรอ้ม
• การขาดแคลนวสัดุ: เช่น การรออะไหล่ ซึ่งในกรณีนี้ส่วนงาน

การบ ารุงรกัษาจ าเป็นตอ้งรออะไหล่จากคลงัสนิคา้
• ผู้ปฏิบตัิงานไม่พร้อม: การรอทีมซ่อมบ ารุงหรอืทีมสนับสนุน

เตรยีมพรอ้ม ซึง่ความพรอ้มของคนงานสามารถจดัการได้
• การแทรกแซงเวลาซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า: ไม่สามารถ

เริม่งานได้เนื่องจากส่วนงานอื่นๆที่ด าเนินงานไม่เสร็จแทรก
เวลา

• การตัง้ค่าและการเตรยีมความพรอ้ม: การรอเวลาเนื่องจากการ
เตรยีมพรอ้มก่อนเริม่งาน

- การสูญเสยีประสทิธภิาพการท างาน คอื เวลาท างาน PM และ CM 
ซึง่เกนิจากแผน (เวลามาตรฐาน) ซึง่อาจเกดิจากการท างานช้าและ
การหยุดชะงกัระหว่างท างาน ซึง่พจิารณาหลงัเริม่งานส่วนงานการ
บ ารุงรกัษาแลว้ 

- การสูญเสยีคุณภาพการท างาน คอื เวลารวมที่เครื่องจกัรเสยี และ
เวลาท างาน PM และ CM ซ ้า ซึ่งอยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบของ
ส่วนงานการบ ารุงรกัษาทีม่กีารวางแผนเวลาปฏบิตักิาร 

3.2 ระยะท่ี 2 การออกแบบตวัช้ีวดัประสิทธิผล 
3.2.1 สูตรค านวณประสิทธิผลโดยรวมส่วนงานการบ ารงุรกัษา 

เมื่อสามารถระบุประเภทการสญูเสยีได้แลว้ ในขัน้ตอนถดัไปจงึเป็น
การก าหนดสตูรค านวณ เพื่อใชว้ดัประสทิธผิลโดยรวมของส่วนงานการ
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บ ารุงรกัษาได้อย่างเหมาะสมกบัลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ ซึ่ง
ใหผ้ลดงัต่อไปนี้ 
- ความพรอ้มการท างาน ถูกก าหนดเพื่อวดัสดัส่วนของเวลาที่

ทมีซ่อมบ ารุงพรอ้มด าเนินงาน เปรยีบเทยีบกบัเวลาทีท่มีซ่อม
บ ารุงด าเนินงาน PM และ CM ตามแผน ดงัสมการที ่(1) โดย
เวลา PM และ CM ที่วางแผนไวท้ัง้หมด คอื ผลต่างระหว่าง
เวลาท างานตามปฏทินิกบัเวลาหยุดงานตามแผนทีว่างไว ้การ
สูญเสยีความพรอ้มการท างาน คอื ผลรวมเวลาที่ไม่สามารถ
เริม่งานไดจ้ากสาเหตุตามหมวดย่อยการสูญเสยีประกอบด้วย 
อุปกรณ์ขดัข้อง การขาดแคลนวสัดุหรอือะไหล่ ผู้ปฏิบตัิงาน
ไม่พรอ้ม การแทรกแซงเวลาจากส่วนงานอื่นซึง่ไม่ไดว้างแผน
ไวล้่วงหน้า และการตัง้ค่าและการเตรยีมความพรอ้ม 

- ประสทิธภิาพการท างาน เป็นอตัราเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
ของทมีซ่อมบ ารุง โดยใช้กบัเวลา PM และ CM ที่วางแผนไว้
ทัง้หมด (เวลามาตรฐานของงาน) เปรยีบเทียบกบัเวลา PM 
และ CM จรงิทัง้หมด อย่างไรก็ตามหากเวลา PM และ CM 
จรงิน้อยกว่าเวลา PM และ CM ทีว่างแผนไว ้อาจพจิารณาว่า
ควรแก้ไขเวลามาตรฐานที่ตัง้ไวใ้หส้ ัน้ลงหรอืไม่ ดงัสมการที่ 
(2) 

- คุณภาพการท างาน เป็นอตัราที่แสดงถึงความสามารถของ
ส่วนงานการบ ารุงรกัษาในการท างาน โดยไม่มขีอ้ผดิพลาดที่
น าไปสู่การเกิดความเสียหายของเครื่องจักร หรือการ PM 
และ CM ซ ้าๆ โดยเวลาการด าเนินงานตามแผนทัง้หมด คอื 
เวลาด าเนินงานตามแผนของส่วนงานภายใตค้วามรบัผดิชอบ
ของส่วนงานการบ ารุงรกัษา ดงัสมการที ่(3) 

รปูที ่2  ผงังานกระบวนการของสว่นงานการบ ารุงรกัษา
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3.2.2 ตวัขบัเคล่ือนหลกัของปัจจยัประสิทธิผลโดยรวม 
 เมื่อสามารถระบุประเภทการสูญเสยีและก าหนดสูตรการค านวณ
ประสทิธิผลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษาแล้ว จึงพจิารณาตัว
ขบัเคลื่อนหลกัที่ส าคญั (Key drivers) ของปัจจยัประสทิธิผลโดยรวม 
ซึง่พจิารณาจากความสูญเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ในส่วนงานการบ ารุงรกัษา 
โดยน าเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานการ
บ ารุงรกัษา ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ตวัขบัเคลื่อนหลกัของปัจจยัประสทิธผิลโดยรวม 

ประเภทความสญูเสยี 
หมวดย่อยของการ

สญูเสยี 
ตวัขบัเคลื่อนหลกั 

การสญูเสยีความพรอ้ม
การท างาน 

อุปกรณ์ขดัขอ้ง ✓ การตรวจสอบเครื่องมอื 

การขาดแคลนวสัดุ ✓ การจดัการอะไหล่คง
คลงั 

✓ การจดัอบรมบุคลากร 
ผูป้ฏบิตังิานไม่
พรอ้ม 

✓ การจดัอบรมบุคลากร 

การแทรกแซงเวลา
ซึง่ไม่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้า 

✓ การประสานงาน
ระหว่างส่วนงานอื่นๆ 

การตัง้ค่าและการ
เตรยีมความพรอ้ม 

✓ การตรวจสอบเครื่องมอื 

การสญูเสยีประสทิธภิาพ 
การท างาน 

การท างานล่าชา้ ✓ การจดัอบรมบุคลากร 
✓ ขัน้ตอนมาตรฐาน 

การสญูเสยีคุณภาพการ
ท างาน 

การสญูเสยี
คุณภาพ 

✓ การบ ารุงรกัษาเชงิ
ป้องกนั 

✓ การบ ารุงรกัษาเชงิ
คาดการณ์ 

4. อภิปรายผลการด าเนินงานวิจยั
4.1 การศึกษาลกัษณะงานของส่วนงานการบ ารุงรกัษา 
 ลกัษณะงานของส่วนงานการบ ารุงรกัษามลีกัษณะเป็นงานบรกิาร 
มหีน้าที่สนับสนุนส่วนงานหลกัอื่นๆ คอื ส่วนงานของการแปรรูปและ
ส่วนงานการโหลดถ่านหนิ นอกจากนี้ยงัเกีย่วขอ้งกบัส่วนงานสนับสนุน 
เช่น ส่วนงานดา้นคลงัอุปกรณ์ เนื่องดว้ยลกัษณะของงานเหมอืงถ่านหนิ
เป็นอุตสาหกรรมผลิตขนาดใหญ่ในพื้นที่เปิด มีความเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ ท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัในการท างานทีแ่ตกต่างจาก
อุตสาหกรรมอื่นทัว่ไป เช่น สภาพอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่
สามารถควบคุมได ้อาจส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินงานได ้

 งานวจิยันี้ในส่วนนี้มขีอ้จ ากดัในด้านสาเหตุ และความถี่ของปัญหา
ที่เคยเกิดขึ้นจรงิ ท าให้ไม่สามารถระบุระดบัความส าคญัของปัญหาที่
เกดิขึน้ได้ การระบุปัญหาจงึต้องใช้การวเิคราะห์และค าแนะน าจากผู้มี
ประสบการณ์หรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัส่วนงานการบ ารุงรกัษาเท่านัน้ 
 จากการน าตวัชีว้ดัประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรมาพฒันาเป็น
ตวัชี้วดัในระดบัส่วนงาน ท าใหก้ารก าหนดนิยามของปัจจยัประสทิธผิล
โดยรวมต้องมกีารประยุกต์ใหเ้ขา้กบัลกัษณะของงานและการสูญเสยีที่
เกิดขึ้นของส่วนงานการบ ารุงรกัษา ซึ่งเป็นมุมมองใหม่และแนวทาง
ส าหรบัส่วนงานอื่นซึง่มรีปูแบบงานเป็นงานบรกิารใกลเ้คยีงกบัส่วนงาน
การบ ารุงรกัษา 
4.2 การออกแบบตวัช้ีวดัประสิทธิผล 
 ขัน้ตอนการศกึษาเป็นการก าหนดตวัชี้วดัประสทิธผิลโดยรวมของ
ส่วนงานการบ ารุงรกัษา เป็นการน าตัวชี้วดัประสทิธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักรมาพัฒนาจากหลักการค านวณเดิม อย่างไรก็ตามด้วย
ขอ้จ ากดัของตวัชีว้ดัประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร การพฒันาเพื่อ
น ามาใช้ส าหรบัวดัประสทิธผิลโดยรวมในมุมมองที่กวา้งและครอบคลุม
มากขึ้นระดับส่วนงานจึงต้องมีการปรับมุมมองในการก าหนดสูตร
ค านวณในด้านต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัส่วนงานการบ ารุงรกัษา คอื การ
วดัความพรอ้มการท างาน เป็นการวดัความพรอ้มส าหรบัการเริม่ท างาน
ของส่วนงานการบ ารุงรกัษาทัง้หมด การวดัประสทิธิภาพการท างาน 
เป็นการวดัเวลาท างานที่วางแผนไวต้ามมาตรฐานที่ควรจะเป็นทัง้หมด 
เปรียบเทียบกับเวลาท างานจรงิทัง้หมดของส่วนงานการบ ารุงรกัษา 
และการวดัคุณภาพการท างานจะให้ความส าคญักบัเวลาที่สูญเสียจาก
การที่เครื่องจกัรเสยีหายหรอืการท างานซ ้า ซึ่งเป็นการสูญเสยีต่อการ
ผลติโดยรวมของส่วนงาน ตวัชีว้ดัทีพ่ฒันาขึน้จงึเป็นตวัชีว้ดัในภาพรวม
เพื่อใหท้มีบรหิารสามารถใชใ้นการตดัสนิใจและวางแผนการด าเนินงาน 
และสามารถเป็นแนวทางตน้แบบในการก าหนดตวัชีว้ดัส าหรบัส่วนงาน
อื่นๆในการอุตสาหกรรมถ่านหนิ เพื่อก่อให้เกิดการเปรยีบเทียบ การ
แขง่ขนั และการพฒันาภายในองคก์ร 
 เนื่องจากตวัชีว้ดัประสทิธิผลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษานี้ 
เป็นตวัตน้เบบทีใ่ชว้ดัประสทิธผิลโดยรวมในระดบัของส่วนงาน ซึง่ยงัไม่
มกีารเก็บขอ้มูลจรงิเพื่อวดัค่าประสทิธผิลในปัจจุบนั ในการด าเนินงาน
วจิยันี้จึงได้ก าหนดเกณฑ์ประสทิธิผลโดยรวมของการด าเนินงานโดย
อา้งองิค่าจากประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร [9] ซึง่มกีารก าหนดค่า
เป็นสากล ดงัตารางที ่2 

คุณภาพการท างาน (%)       = 
เวลาด าเนินงานตามแผนทัง้หมด - เวลาเครื่องจกัรเสยีและเวลา PM และ CM ซ ้าทัง้หมด 

เวลาการด าเนินงานตามแผนทัง้หมด
(3) 

ความพรอ้มการท างาน (%)   = 
เวลา PM และ CM ทีว่างแผนไวท้ัง้หมด - เวลาการสญูเสยีความพรอ้มการท างาน 

เวลา PM และ CM ที่วางแผนไวท้ัง้หมด
(1) 

ประสทิธภิาพการท างาน (%) = 
เวลา PM และ CM ทีว่างแผนไว้ทัง้หมด 

เวลา PM และ CM จรงิทัง้หมด
(2)
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ตารางที ่2 เกณฑป์ระสทิธผิลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษา 
เปอรเ์ซน็ต์ประสทิธผิล

โดยรวม 
ความหมาย 

100 % ประสทิธผิลการด าเนินงานยอดเยีย่มทีสุ่ด 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 85% ประสทิธผิลการด าเนินงานดเียีย่มในระดบัโลก 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 60% ประสทิธผิลการด าเนินงานดปีานกลาง 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 40% ประสทิธผิลการด าเนินงานค่อนขา้งด ี

น้อยกว่า 40% ประสทิธผิลการด าเนินงานแย่ 

5. สรปุผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและน าเสนอตวัชีว้ดัซึง่ใชใ้นการ

วดัประสิทธิผลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษาในอุตสาหกรรม
เหมอืงถ่านหนิ โดยงานวจิยันี้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานออกเป็น
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาลักษณะงานของส่วนงานการ
บ ารุงรกัษา เพื่อท าความเข้าใจสภาพการท างาน และระยะที่ 2 การ
ออกแบบตัวชี้ว ัดประสิทธิผลโดยรวม เพื่อก าหนดสูตรค านวณ
ประสทิธิผลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษาเพื่อใช้เป็นตวัชี้วดัใน
การตดิตามประสทิธผิลโดยรวมของส่วนงานการบ ารุงรกัษาใน 3 ส่วน 
คอื ความพรอ้มในการท างาน (วดัสดัส่วนของเวลาทีท่มีซ่อมบ ารุงพรอ้ม
ด าเนินงาน เปรยีบเทียบกบัเวลาที่ทีมซ่อมบ ารุงด าเนินงานตามแผน) 
ประสทิธิภาพการท างาน(เป็นอตัราเปรยีบเทียบประสทิธิภาพของทมี
ซ่อมบ ารุง โดยใช้กบัเวลาท างานที่วางแผนไวท้ัง้หมด เปรยีบเทยีบกบั
เวลาท างานจริงทัง้หมด) และคุณภาพการท างาน (อัตราที่แสดงถึง
ความสามารถของส่วนงานการบ ารุงร ักษาในการท างาน โดยไม่มี
ขอ้ผดิพลาดทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อเครื่องจกัร หรอืการท างานซ ้า) 
 อย่างไรก็ตามงานวจิัยนี้ท าการศึกษาส่วนงานการบ ารุงรกัษาใน
บรษิัทเหมอืงถ่านหนิกรณีศกึษาเท่านัน้ ท าให้มขี้อมูลที่จ ากดัเกี่ยวกบั
ส่วนงานการบ ารุงรกัษาและขอ้มลูความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ งานวจิยัใน
อนาคตสามารถน าแนวทางจากการก าหนดตวัชีว้ดัในระดบัส่วนงานการ
บ ารุงรกัษาไปขยายขอบเขตแต่ละส่วนงานให้ครบในส่วนของการผลิต 
เพื่อสามารถใช้ในการวางรากฐานในการติดตามประสทิธิผลโดยรวม
ของการด าเนินงานในองค์กร อกีทัง้ยงัสามารถทราบถงึความถี่ของการ
เกิดความความสูญเสียที่จุดต่างๆของการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็น
จุดเริม่ตน้ในการพฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
การหาความสามารถกระบวนการของระบบขบัเคลื่อนเลนส์เครื่องเคลือบเลนส์กระจกกล้องโทรทรรศน์  ด้วยเทคนิคการควบคุม

กระบวนการเชงิสถิติ (Statistical Process Control : SPC) ให้มคี่าความสามารถกระบวนการด้านสมรรถภาพ (Process Capability : Cp) และ
ความสามารถกระบวนการด้านสมรรถนะ (Process Capability Index : Cpk) มคี่ามากกว่า 1.67 จากการปรบัปรุงความสามารถกระบวนการด้วย
การปรบัปรุงระยะความสูงของชุดลองรบักระจกที่เหมาะสมโดยระยะความสูงเท่ากบั 145.00±2 มม. มกีารตรวจสอบระยะความสูงของระบบ
ขบัเคลื่อนเทยีบกบัผนังดา้นล่างของหอ้งสุญญากาศ โดยมคี่าความสามารถกระบวนการดา้นสมรรถภาพ (Process Capability : Cp) มคี่าดชันี Cp 
ดา้นขวาหน้า,หลงัและดา้นซ้ายหน้า,หลงั เท่ากบั 0.15, 0.29 และ 0.27, 0.47 เพิม่ขึน้เป็น 2.42, 1.99 และ 1.86, 1.71 ตามล าดบั และความสามารถ
กระบวนการด้านสมรรถนะ (Process Capability Index : Cpk) มคี่าดชันี Cpk ด้านขวาหน้า,หลงัและด้านซ้ายหน้า,หลงั เท่ากบั -0.2, 0.26 และ 
0.22, -0.67 เพิม่ขึน้เป็น 2.05, 1.90 และ 1.82, 1.69 ตามล าดบั ส่งผลใหร้ะบบขบัเคลือ่นส าหรบัการเคลอืบเลนส์กระจกมคีวามสามารถกระบวนการ
อยู่ในระดบัทีด่เีลศิ  
ค าส าคญั: ดา้นสมรรถภาพ, ดา้นสมรรถนะ, ระยะความสงู 

Abstract 
Determination of capability, process of lens drive system, lens coating machine, telescope mirror. With Statistical Process 

Control (SPC) techniques, the value of Process Capability (Cp) and Process Capability Index (Cpk) is greater than 1.67. By improving the 
process capacity by improving the optimum glass mounting height, the height of 145.00±2 mm, The height of the drive system is checked 
against the bottom wall of the vacuum chamber. Process Capability (Cp) index of Cp front right, front and left front, Rear were 0.15, 0.29 
and 0.27, 0.47, increasing to 2.43, 1.99 and 1.86, 1.71 respectively. And Process Capability Index (Cpk) Cpk index values of front right, 
front, and front, rear were - 0.2, 0.26 and 0.22, -0.67, increasing to 2.05, 1.90 and 1.82, 1.69 respectively. As a result, the drive system 
for the glass lens coating has an excellent level of process capability 
Keywords:  Performance, Performance, Height distance 
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1. บทน า
 ปัจจุบนัเทคโนโลยสีุญญากาศ (Vacuum technology) ได้เขา้มามี
บทบาทส าคัญในกระบวนการท างานของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั
ทางด้านวทิยาศาสตร์ข ัน้สูง เพิม่มากขึ้น โดยสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี สร้างเครื่องเคลอืบกระจกกล้องโทรทรรศน์โดยคน
ไทย รองรบัโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รงัสเีชอเรนคอฟ และผลติ
เครื่องเคลอืบกระจกกล้องโทรทรรศน์ในโครงการจ านวน 6,000 บาน 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบานละ 1.2 เมตร มปีระสทิธภิาพในการเพิม่
อัตราการสะท้อนแสง สามารถควบคุมความหนาของฟิล์มบางได้ใน
ระดบันาโนเมตรซึ่งกลอ้งโทรทรรศน์รงัสเีชอเรนคอฟในโครงการ CTA 
ต้องการความยาวคลื่นในการสะท้อนแสงช่วง  350 - 500 นาโนเมตร 
และสามารถเคลือบฟิล์มซิลิกอนไดออกไซด์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
กระจก ซึ่งอาจถูกกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม  เช่น ฝุ่ น ลม พายุ
ทะเลทราย ความชืน้ เป็นตน้ น าไปตดิตัง้ ณ โครงการก่อสรา้งหมูก่ลอ้ง
โทรทรรศน์รงัสเีชอเรนคอฟ ประเทศชลิ ี[1]  
 เลนส์ส าหรบัหมู่กล้องโทรทรรศน์รงัสีเชอเรนคอฟที่ผ่านเครื่อง
เคลอืบเลนสจ์ะตอ้งท าการเคลอืบเลนส์กระจกสองชัน้ ชัน้แรกจะเป็นชัน้
ของอลมูเินียมท าหน้าทีก่ารสะทอ้นแสง ชัน้ถดัมาจะเป็นชัน้ของซลิกิอน
ไดออกไซค์ท าหน้าทีป้่องกนัการขดีข่วนจากฝุ่ นละอองของทราย ขณะ
ท าการเคลอืบ จุดที่มคีวามส าคญัและส่งผลต่อคุณภาพของกระจกใน
เรื่องการสะท้อนแสงที่สม ่าเสมอนัน่คอืชุดระบบขบัเคลื่อนซึ่งจะส่งผล
โดยตรงนัน้ก็คอืชุดขบัเคลื่อนจ าเป็นต้องมคี่าความขนานตามที่ลูกค้า
ก าหนดและตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 จากการศึกษาขัน้ตอนกระบวนการเคลือบเลนส์กระจกกล้อง
โทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟพบว่าชุดขับเคลื่อนมีข ัน้ตอนในการ
ตรวจสอบการเคลือบเพื่อหาความเป็นระนาบของเลนส์กระจกกล้อง
โทรทรรศน์รงัสเีชอเรนคอฟต้องใช้เครื่องมอืการควบคุมคุณภาพเชิง
สถิติ (Statistical Process Control : SPC) การประเมนิความสามารถ
กระบวนการของผลิตภัณฑ์ในชัว่ขณะใดชัว่ขณะหนึ่งและวิเคราะห์
ความสามารถกระบวนการของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดส าคัญ 2 ด้าน คือ
ความสามารถกระบวนการดา้นสมรรถภาพ (Process Capability : Cp) 
และความสามารถกระบวนการด้านสมรรถนะ (Process Capability 
Index : Cpk) อยู่ในระดบัทีด่ ีคอืค่า Cpk ต้องมคี่ามากกว่าหรอืไม่น้อย
กว่า 1.67 เป็นมาตรฐานสากลในระดบัทีด่ี ก่อนการส่งมอบผลติภณัฑ์
เพือ่เป็นตวัชีว้ดัผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพเป็นไปตามขอ้ตกลงหรอืไม่ 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิชญา อุส่าห์งานและคณะ [2] ได้น า
เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติมาเพิ่มความสามารถ
กระบวนการประกอบเคสกบัสายเบรคด้วย โดยมุ่งเน้นการปรบัปรุง
กระบวนการท างาน ด้วยเทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 
(Statistical Process Control : SPC) มีการออกแบบและปรับแต่ ง
เครื่องจักรให้มีค่าความสามารถกระบวนการ ด้านสมรรถภาพ 
(Process Capability : Cp) และความสามารถกระบวนการดา้น 

สมรรถนะ (Process Capability Index : Cpk) มีค่ ามากกว่ า  1.67 
อดศิกัดิ ์นาวเหนียวและคณะ [3] ไดน้ าเทคนิคการควบคุมกระบวนการ
เชงิสถติมิาควบคุมคุณภาพการผลติ โดยการการควบคุมคุณภาพด้วย 
SPC พบว่า ความสามารถของกระบวนการสงูขึน้จาก 1.6 เป็น 1.8 และ
ตน้ทุนการผลติลดลง 83 บาท/ชิน้ พทิกัษ์ นามกร [4] ไดท้ าการควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผลติชิ้นส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้
หลกั ซกิซ์ ซกิมา พบว่าสามารถลดเปอรเ์ซ็นต์การเกดิของเสยีจากเดมิ 
1.48% เหลอื 0.12% คดิเป็นร้อยละ 91.89% และยงัสามารถปรบัปรุง
ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติมกีารเพิม่ขึน้ โดยพจิารณาจากดชันี
ชี้วดัความสามารถของกระบวนการ (Cpk) ที่มกีารปรบัตวัสูงขึ้นจาก 
0.72 เป็น 1.30 จกัรนิทร ์กลัน่เงนิและอนุเชษฐ ์พลเยีย่ม [5] ไดอ้อกแบบ
การทดลองเชงิแฟคทอเรยีลมาควบคุมคุณภาพกระบวนการผลติเนื้อสบู่
เหลวด้วย พบว่าถ้าระดบัน ้าในถงัวอชชงิคอลมัน์ที่ 30% และรอบการ
เหวีย่งของถงัเซ็นตรฟิิวที ่4,500 รอบต่อนาท ีส่งผลใหเ้ปอรเ์ซ็นต์น ้าใน
เนื้อสบู่เหลวเฉลี่ยจากเดมิ 27.40% หลงัปรบัปรุงเฉลี่ยเป็น 30.393% 
ซึ่งอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนด สุรพงศ์ บางพานและวบิูลลกัษณ์ บางพาน [6] 
ได้ท าการเปรยีบเทยีบค่าที่ดีที่สุดระหว่างพนัธุ์ข้าวขาวดอกมะล ิ 105 
และพนัธุ์ กข 10 โดยทดสอบกบัเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็ก
แบบใหม่ จากการทดสอบประสทิธภิาพพบว่าได้เปอร์เซน็ต์ขา้วดเีฉลีย่
เท่ากบั 87.8 เวลาเฉลีย่เท่ากบั 31.6 นาท ีความชื้นขา้วเปลอืกเท่ากบั 
13.54 และประสทิธภิาพการกะเทาะขา้วเปลอืกเท่ากบั 240 กโิลกรมัต่อ
วนั ส่วนพนัธุ์ขา้ว กข 10 ไดเ้ปอร์เซ็นต์ขา้วดเีฉลีย่คอื 90.6 เวลาเฉลี่ย 
คอื 32 นาท ีความชืน้ขา้วเปลอืกคอื 13.1 เปอรเ์ซน็ต์ ประสทิธภิาพการ
กะเทาะขา้วเปลอืกคอื 245 กโิลกรมัต่อวนั ธวชั ววิฒัน์เจรญิและคณะ 
[7] ไดน้ าเอาเทคนิคการวเิคราะห์ความสามารถของกระบวนการมาใช้
ในการลดของเสยีในกระบวนการผลติฉีดปลอกเขม็เก็บตวัอย่างเลอืด 
ผลการทดลองพบว่าปรมิาณวตัถุดบิที่ใช้ฉีดงานทัง้หมด 875 กโิลกรมั 
มปีรมิาณของเสยีที่เกดิขึน้ 80.80 กโิลกรมั คดิเป็นของเสยีเฉลีย่ 9.16 
เปอรเ์ซน็ต์ ผลการวเิคราะห ์ค่าดชันีความสามารถของกระบวนการดา้น
ศกัยภาพ Cp เท่ากบั และค่าดชันีความสามารถของกระบวนการดา้น
สมรรถนะ Cpk เท่ากบั 5.03 ซึ่งหมายถึงมกีารออกแบบกระบวนการ
ผลติที่ดตีามมาตรฐานอุตสาหกรรม สุรพงศ์ บางพานและคณะ [8] ท า
การควบคุมคุณภาพในเครื่องกะเทาะขา้วเปลอืกขนาดเล็กแบบ 4 ลูก
ยาง ผลที่ได้พบว่า เครื่องกะเทาะขา้วเปลอืกของนักศกึษากลุ่มที่1 ใช้
เวลาในการกะเทาะเปลอืก 5 นาทต่ีอขา้วเปลอืก 1 กโิลกรมั มคีวาม
สัน่สะเทอืนน้อยกว่า และได้เปอร์เซ็นต์ขา้วหกัร้อยละ 8.5 ส่วนเครื่อง
กะเทาะขา้วเปลอืกของนกัศกึษากลุ่มที ่2 กะเทาะขา้วเปลอืก 2 รอบ ใช้
เวลาในการกะเทาะข้าวเปลือกมากกว่า 8 นาที ต่อข้าวเปลือก 1 
กโิลกรมั เปอร์เซ็นต์ขา้วหกัรอ้ยละ 11.4 และประสทิธภิาพการกะเทาะ
เปลอืกขา้วเฉลีย่เท่ากบั 80 กโิลกรมัต่อวนั  นภคั หงสจ์ ารสั และปัญญา 
ส าราญหันต์ [9] น าระบบโครงข่ายมาประเมิณปัญหาเพื่อท าการ
ปรบัปรุงระดบัการประกนัคุณภาพ ส าหรบักระบวนการผลติ สายพาน
รถยนต์ กระบวนการใหม ่: กรณศีกึษาโรงงานตวัอย่างด้วยการประยกุต์ 
ระบบโครงขา่ยคุณภาพ การประเมนิระดบัการประกนัคุณภาพ พบว่า 
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การประยุกต์ระบบโครงข่ายคุณภาพ สามารถน ามาประเมนิระดบัการ
ป้องกนัการเกดิปัญหา และระดบัการป้องกนัทีปั่ญหานัน้จะหลุดไปยงั
กระบวนการถัดไป และลูกค้าซึ่งหวัขอ้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิระดบั 
ประกนัคุณภาพแลว้ คดิเป็นรอ้ยละ 88 ของหวัขอ้ทัง้หมด และหลงัจาก
ท าการปรับปรุงกระบวนการให้ผ่านเกณฑ์แล้ว ได้ท าการประเมิน
ความสามารถของกระบวนการ ดว้ยดชันีความสามารถของกระบวนการ
ด้านศกัยภาพระยะสัน้ (Cp) มคี่าเท่ากบั 2.80 และดชันีความสามารถ
ของกระบวนการด้าน สมรรถนะที่กระบวนการเบี่ยงเบนไประยะสัน้
(Cpk) มีค่าเท่ากับ 1.97 สามารถประมาณการสัดส่วน  ผลิตภัณฑ์
บกพร่อง (ppm) ล่วงหน้าได้เท่ากบั 0.04248 ppm. สรุปได้ว่าแนวคดิ
จากระบบโครงข่าย คุณภาพ สามารถเพิม่ระดับการประกนัคุณภาพ 
และเป็นวธิกีารที่เหมาะสมในการปรบัปรุงระดับการ ประกนัคุณภาพ
ของโรงงานผลติสายพานตวัอย่างนี้ สุรพงศ์ บางพาน [10] เทคนิคการ
ควบคุมกระบวนการเชงิสถติิมาหาความสามารถกระบวนการของการ
ตัดชิ้นทดสอบความแข็งโดยการประยุกต์เทคนิคเชิงสถิติ ดัชนี
ความสามารถของกระบวนการเป็นเครื่องมอืที่มปีระสทิธภิาพส าหรบั
ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องของคุณภาพ เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชงิ
สถติเิป็นการปรบัปรุงคุณภาพส าหรบัการผลติผลลพัธ์ ทัง้หมดทีไ่ดน้ี้มี
ความเชื่อถือได้โดยเราสามารถสรุปได้ว่าขบวนการอยู่ภายใต้การ
ควบคุม กล่าวคอืความสามารถของ กระบวนการ Cp เพิม่ขึน้จาก 0.64 
ถงึ 3.72 ผลการด าเนินการดว้ยเทคนิคการควบคุมกระบวนการเชงิสถติิ
ที่ ได้ท านของความสามารถ (CR) ลดลงจาก 1.157 ถึง 0.269 ซึ่ง
หมายถงึกระบวนการนี้มคี่าพกิดัความเผือ่อยู่ที ่27% 
 จากการศกึษาความเป็นมาและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึน าเครื่องมอื
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ SPC โดยการใช้กระบวนการด้าน
สมรรถภาพ (Process Capability : Cp) และความสามารถกระบวนการ
ดา้นสมรรถนะ (Process Capability Index : Cpk) เขา้มาใชใ้นขัน้ตอน
การประกอบและตรวจสอบความเป็นระนาบของระบบขบัเคลือ่นส าหรบั 
การเคลอืบเลนสก์ระจกกลอ้งโทรทรรศน์รงัสเีชอเรนคอฟ เพือ่ใหไ้ดต้าม
ข้อก าหนด คือ 1.67 ที่บอกถึงความสามารถของกระบวนการอย่ใน
ระดบัทีด่เีลศิก่อนส่งมอบลกูคา้ 
2. ขัน้ตอนการด าเนินงาน

2.1 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัประกอบดว้ย 8 ข ัน้ตอน 
 2.1.1. ศึกษาความเ ป็นมาของเครื่ อ งจักร เพื่ อ ให้ทร าบถึง
วตัถุประสงค์ปลายทางในการใชง้านเครื่องจกัร และสามารถตรวจสอบ
หลกัการท างานทีต่รงตามความตอ้งการทีล่กูคา้ตอ้งการ 

2.1.2. ศกึษาหลกัการท างานของเครื่องจกัรในการศกึษาหลกัการ
ท างานของเครื่องจักรจะช่วยให้เราเข้าใจและหาวิธีแนวทางการ
แกปั้ญหา ป้องกนัไดต้รงจุด 
 2.1.3. ศกึษาขอ้ก าหนดของเครื่องจกัรขอ้ก าหนดของเครือ่งจกัรจะ
น าไปสู่การออกแบบ วางแผนกระบวนการผลติต่อไป 
 2.1.4. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทาง
ส าหรบัการแกไ้ขปัญหาวธิกีารคน้หาสาเหตุ และวธิกีารแกปั้ญหาไดต้รง
จุด 

 2.1.5. เกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งจกัรในการเกบ็ขอ้มลูรวบรวม
ขอ้มลูมคีวามส าคญัอย่างยิง่เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อผลการทดลอง 
 2.1.6. วเิคราะห์ขอ้มลูจากการเกบ็ขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องจกัรการ
วเิคราะหข์อ้มลูมผีลอย่างมากต่อการวางแผนการป้องกนัแกไ้ขต่อระบบ
รางเลือ่น 
 2.1.7. วเิคราะหปั์ญหาและวธิกีารแกปั้ญหาส าหรบัระบบรางเลื่อนมี
จุดทีส่ าคญัคอืความขนานของถาดรบักระจกกบัแผ่นดา้นล่าง 
 2.1.8. ประเมนิผลและเปรียบเทียบผลโดยใช้ดชันี Cp, Cpk การ
น าเอาค่าดชันี Cp, Cpk มาประยุกต์ใช ้ช่วยใหท้ราบถงึจุดที่จะต้องท า
การปรบัปรุงหรอืควบคุมเพือ่ไมใ่หเ้กดิความผดิผลาดก่อนทีจ่ะท าการส่ง
มอบงานใหก้บัลกูคา้ 

2.2 หลกัการท างานของเครือ่งเคลอืบเลนส ์

รปูที ่1 หลกัการท างานของเครือ่งเบือ้งตน้ 
ตามรูปที1่ ไดแ้สดงถงึข ัน้ตอนหลกัการท างานของเครื่องเคลอืบเลนสฯ์ 
โดยมขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

2.2.1. วางเลนสก์ระจกบนถาดรองรบักระจก 
 2.2.2. เคลื่อนที่เลนส์กระจกไปยังห้องแรงดันเพื่อปรับแรงดัน
บรรยากาศใหเ้ป็นสุญญากาศ 

2.2.3. ปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมจากนัน้ใช้ปัม๊ดูดอากาศ
ภายในหอ้งเคลอืบจนกลายเป็นสุญญากาศทีค่วามดนัเพยีง 10-5 torr 

2.2.4. ท าการเคลอืบเลนสก์ระจกรอบแรกดว้ยอะลมูเินียมไอออน 
2.2.5. พกักระจกแลว้น ากลบัมาเคลอืบซ ้า 
2.2.6. กลบัมาส่วนที ่4 เพือ่ท าการเคลอืบรอบสองดว้ยซลิกิอนออก

ไซต์ 
2.2.7. เคลือ่นทีส่่วนที ่3 

 2.2.8. เคลื่อนที่มาส่วนที่ 2 เพื่อท าการปรบัแรงดนัสุญญากาศให้
เป็นแรงดนับรรยากาศ 

2.2.9. เคลือ่นทีส่่วนที ่1 เพือ่น าเลนสก์ระจกออกท าการทดสอบการ
สะทอ้นแสงอย่างน้อย 85 % 
 2.3 การเก็บขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง ต าแหน่งที่ใช้ส าหรบัเก็บขอ้มูลคือ 
ระบบรางเลื่อน ตามรูปที ่2 โดยมขีดีจ ากดับน (USL) และขดีจ ากดัล่าง 
(LSL) ดงันี้   

1. USL เท่ากบั 144.00 มลิลเิมตร
2. LSL เท่ากบั 146.00 มลิลเิมตร
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รปูที ่2 รปูชิน้งานและระบบขบัเคลือ่นเลนส ์
 2.4 ความสามารถกระบวนการในปัจจุบนั คุณภาพของชิ้นงานตอ้ง
ตรงตามขอ้ก าหนดเฉพาะ คอื ระยะของชิน้งานทีว่ดัจากจุดหนึ่งไปอกีจุด
หนึ่งต้องไดเ้ท่ากบั 145.00 ±1 มลิลเิมตร มกีารวดัสองดา้นคอื 1 และ 2 
ชิ้นงานที่ประกอบกระบวนการใหม่และมเีรื่องความปลอดภยัเข้ามา
เกีย่วขอ้งท าใหค้่าความสามารถของกระบวนการมคี่าหรอืเท่ากบั 1.67 

2.5 ก าหนดแนวทางแก้ไข แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ เก็บค่า
ระยะห่างจากฐานล่างไปถงึดา้นบนของฐานรองรบัเลนสก์ระจก โดยการ
ปรบัความสงูจะอา้งองิจากระยะความสูงของระบบรางเลือ่นใหไ้ดร้ะนาบ
ซึ่งวดัระยะมหีน่วยเป็นมลิลเิมตร (mm) ตามรูปที่ 3 ของผงัแสดงเหตุ
และผล ส าหรับหาจุดส าคัญของระบบรางเลื่อนที่ขบัเคลื่อนกระจก
ส าหรบัเคลอืบเลนส ์

รปูที ่3 ผงัแสดงเหตุละผล ในการก าหนดแนวทางการแกไ้ข 
 จากการวเิคราะหผ์งัแสดงเหตุและผล ทีส่่งผลต่อคุณภาพของระบบ
ขบัเคลื่อนเลนส์กระจกและท าการตรวจสอบกระบวนตามที่รวบรวม
ปัญหา จุดที่ส่งผลกระทบคือขัน้ตอนการประกอบและการปรบัระยะ
ความสงูทีเ่หมาะสม

2.6 ออกแบบวธิกีารเกบ็ขอ้มลู
2.6.1 วิธีการเก็บๆข้อมูลจากการปรับระยะความสูงใน

ต าแหน่งต่าง ๆ ทีเ่ป็นต าแหน่งใชย้ดึกระจก ตามรปูที ่4  

รปูที ่4 ต าแหน่งการเกบ็ขอ้มลู 

- ในต าแหน่งของการเก็บขอ้มูล ใช้ต าแหน่งระยะห่างของถาดรองรบั
เลนส์กระจกเทยีบกบัผนังข้างในบริเวณด้านล่างของห้องสุญญากาศ 
โดยจะท าการแบ่งจุดวดัของแผ่นวางกระจกจากรูปที่ 4 ท าการแบ่ง
จุดวัดออกเป็น 4 จุดวัดด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า และด้านหลัง 
สาเหตุที่เลือกเพราะส่งผลความเป็นระนาบและการสะท้อนแสงของ
เลนส์ โดยรูปที่ 4 ก าหนดจุดวดั 30 จุดวดั โดยมกีารเคลื่อนที่ของราง
เลือ่น
 2.6.2 การวิเคราะห์และ เปรียบเทียบผลการทดลองน าค่ า
ความสามารถกระบวนการที่ปรับปรุงใหม่มาเปรียบเทียบกับ
กระบวนการของเครือ่งปัจจุบนั

3. ผลการด าเนินงาน
3.1 ผลการทดลองก่อนการปรบัปรุง 
3.1.1 ขอ้มลูระยะชิน้งานก่อนการปรบัปรุง 

ค่าก่อนการ
ปรบัปรุง

จุดวดั ค่าเฉลีย่
ประชากร 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน

ความ
แปรปรวน 

รางเลือ่นฝัง่
ขวา 

หน้า 142.660 1.826 0.808 

หลงั 145.114 1.153 0.228 

รางเลือ่นฝัง่
ซา้ย

หน้า 144.800 1.082 0.774 

หลงั 147.42 0.721 0.085 

ตารางที ่1 ตารางขอ้มลูก่อนการปรบัปรุง
 จากตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ของประชากรทัง้ 4 จุด ส่วนใหญ่มคี่าเฉลีย่
ประชากรที่ต่างจากค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ มเีพียงจุดวดัเดียวที่มี
ค่าเฉลีย่ประชากรใกลเ้คยีงกบัค่ามาตรฐานนัน่คอื ต าแหน่ง รางเลือ่นฝัง่
ขวา-จุดวดัหลงัและรางเลื่อนฝัง่ซา้ย-จุดวดัหน้า อยู่ที ่145.114 มม. กบั
144.800 มม. ตามล าดบั และในส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกบัค่า
ความแปรปรวนที่ค านวณได้โดยเฉลี่ยข้อมูลมีการกระจายตัว
ค่อนขา้งมากแสดงถึงกระบวนการประกอบที่วดัระยะความสูงมคีวาม
เสถยีรค่อนขา้งน้อย เพื่อเป็นการตรวจสอบจ าเป็นต้องน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ป
ตรวจสอบหาค่าความสามารถของกระบวนการต่อ 
 3.1.2 ผลการทดลองความสามารถกระบวนการก่อนการปรบัปรุง
ตารางที ่2 ดชันีความสามารถกระบวนการก่อนปรบัปรุง

จากตารางที ่2 ดชันีความสามารถกระบวนการกอ่นปรบัปรุง 

จากตารางที ่2 ผลจากการค านวณหาความสามารถของ
กระบวนการของการประกอบรางเลือ่น พบว่าค่าของดชันีชีว้ดัศกัยภาพ
ของความสามารถของกระบวนการ (Cp) และดชันีชี้วดัความสามารถที่
แท้จริงของกระบวนการ  (Cpk) มีค่ า น้อยกว่ า  1 แสดงถึงระดับ

กระบวนการ จุดวดั Cp CPL CPU Cpk 

รางเลือ่นฝัง่ขวา 
หน้า 0.15 - 0.2 0.51 -0.2 

หลงั 0.29 0.33 0.26 0.26 

รางเลือ่นฝัง่ซา้ย 
หน้า 0.27 0.22 0.32 0.22 

หลงั 0.47 1.61 -0.67 -0.67 

ต าแหน่งการเกบ็ขอ้มลู รปูชิน้งาน 
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ความสามารถกระบวนการไม่มคีวามสามารถ ดงันัน้จงึจ าเป็นทีจ่ะต้อง
ปรบัค่าความสามารถของกระบวนการของระบบรางเลือ่น

3.2 แนวทางเพิม่ความสามารถกระบวนการ
 จากการเกบ็ขอ้มลู พบว่าความสามารถกระบวนการต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานสากลที่ก าหนด เกดิจากการประกอบชุดรางเลื่อน เนื่องจาก
ไม่ได้ความเป็นระนาบของชุดรางเลื่อน จงึมผีลในกระบวนการเคลอืบ
เลนส์กระจก ซึ่งต้องท าการปรับค่า โดยการปรับน็อตด้านลงพื้น 
Support Chamber ของรางเลื่อนกบัแผ่นรองกระจกให้ได้ระนาบ โดย
การขนัน็อตตดิตรง Support Chamber และการปรบัสกรูตรงแผ่นรอง
กระจก ดงัรปูที ่5 

รปูที ่5 ต าแหน่งทีป่รบัปรุงค่า
3.3 ผลการทดลองหลงัการปรบัปรุงระยะความสูงสกรูปรบัแผ่นรอง
กระจกทีส่่งผลต่อค่าความสามารถของกระบวนการไดผ้ลดงัต่อไปนี้ 

3.3.1 หลงัการปรบัปรุงปรบั 
ค่าหลงัการ
ปรบัปรุง 

จุดวดั ค่าเฉลีย่
ประชากร 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน

ความ
แปรปรวน 

รางเลือ่นฝัง่
ขวา 

หน้า 145.155 0.113 0.034 

หลงั 144.953 0.049 0.034 

รางเลือ่นฝัง่
ซา้ย

หน้า 144.978 0.021 0.030 

หลงั 144.983 0.233 0.019 

ตารางที ่3 ดชันีความสามารถกระบวนการหลงัการปรบัปรุง 

จากตารางที ่3 ผลการทดลองหลงัการปรบัปรุงระยะความสงูราง
เลือ่นพบว่า ค่าเฉลีย่ของประชากรทัง้ 4 จุดวดั พบว่ามคี่าเฉลีย่ที่
ใกลเ้คยีงกบัค่ามาตรฐานทีก่ าหนดและค่าเบีย่งเบนมาตรฐานกบัค่า
ความแปรปรวนทีไ่ด ้หลงัจากทีท่ าการปรบัปรุงมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
และความแปรปรวนขอ้มลูทีม่กีารกระจายตวัน้อย แสดงว่าหลงัการ
ปรบัปรุงแลว้กระบวนการมคีวามเสถยีรทีด่ขี ึน้

 3.3.2 ผลการทดลองความสามารถกระบวนการก่อนการปรบัปรุง 

ตารางที ่4 ดชันีความสามารถกระบวนการหลงัการปรบัปรุง 

หลังการทวนสอบโดยน าข้อมูลไปค านวณตามตารางที่ 4 เพื่อหา
ความสามารถของกระบวนการของการประกอบรางเลือ่น พบว่าค่าของ
ดชันีชี้วดัศกัยภาพของความสามารถของกระบวนการ (Cp) และดชันีชี้
วดัความสามารถทีแ่ท้จรงิของกระบวนการ (Cpk) มคี่ามากกว่า 1 ซึ่งมี
ค่า อยู่ในระดบัทีส่งูกว่า 1.67 นัน่แสดงว่าหลงัการปรบัปรุงชุดรางเลือ่น
ความสามารถของกระบวนการอยู่ในระดบัความสามารถดเีลศิ 

3.4 เปรยีบเทยีบผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
3.4.1 เปรยีบเทยีบผลการทดลอง ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

รปูที ่6 กราฟแสดงความสามารถกระบวนการก่อน และหลงัการ
ปรบัปรุง 

 จากรปูที ่6 จะเหน็ไดว้่าค่าของดชันีชีว้ดัศกัยภาพของความสามารถ
ของกระบวนการ (Cp)  และดัชนีชี้ว ัดความสามารถที่แท้จริงของ
กระบวนการ (Cpk) ก่อนที่จะท าการปรบัปรุงอยู่ในระดบัที่ต ่ามาก แต่
หลังจากที่ผ่านขัน้ตอนการปรบัปรุง ค่าของดัชนีชี้วดัศกัยภาพของ
ความสามารถของกระบวนการ (Cp) และดัชนีชี้วดัความสามารถที่
แทจ้รงิของกระบวนการ (Cpk) มคี่าทีด่ขี ึน้อย่างเหน็ไดช้ดั 
 3.4.2 การควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยเทคนิคการควบคุม
กระบวนการเชิงสถิต ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประกอบลิฟท์   
สามารถระบุสาเหตุของปัญหา ซึ่งน าไปสู่แนวทางการแก้ไข ปัญหา
อย่างเหมาะสม และการใชแ้ผนภูมคิวบคุมเชงิสถติอิย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ใหค้วามสามารถของกระบวนการ ผลติ (Cpk) ชิ้นส่วนประกอบลฟิท์ที่
ศกึษา เพิม่ขึน้จาก 1.6 เป็น 1.8 ซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคุมเชงิสถติอิย่าง
สม ่าเสมอและเป็นการพฒันากระบวนการที่มอียู่แล้วให้ดกีว่าเดมิ แต่
งานวจิยันี้เป็นการหาความสามารถกระบวนทีเ่ป็นกระบวนการผลติใหม่
ซึ่งยงัไม่มผีลติภณัฑ์นี้มาก่อน โดยจากการศกึษาพบว่าระยะความสูง
การประกอบมผีลต่อดชันี Cp ด้านขวาหน้าเท่ากบั 0.15 เพิม่ขึ้นเป็น 
2.43 ดชันี Cp ด้านขวาหลงัเท่ากบั 0.29 เพิม่ขึ้นเป็น 1.99 ดชันี Cp 
ดา้นซา้ยหน้าเท่ากบั 0.27เพิม่ขึน้เป็น 1.86 ดชันี Cp ดา้นซา้ย 

หน้า หลัง หน้า หลัง หน้า หลัง หน้า หลัง

รางเลื่อนฝั่งขวารางเลื่อนฝั่งซ้ายรางเลื่อนฝั่งขวารางเลื่อนฝั่งซ้าย

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง

ดัชนี Cp 0.15 0.29 0.27 0.47 2.42 1.99 1.86 1.71

ดัชนี Cpk -0.20 0.26 0.22 -0.47 2.05 1.90 1.82 1.69
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ความสามารถกระบวนการก่อน และหลังการปรับปรุง

1.67

กระบวนการ จุดวดั Cp CPL CPU Cpk 

รางเลือ่นฝัง่ขวา 
หน้า 2.42 2.80 2.05 2.05 

หลงั 1.99 1.90 2.09 1.90 

รางเลือ่นฝัง่ซา้ย 
หน้า 1.86 1.82 1.90 1.82 

หลงั 1.71 1.69 1.69 1.69 
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หลังเท่ากับ 0.47 เพิ่มขึ้นเป็น 1.71 ตามล าดับ และความสามารถ
กระบวนการด้านสมรรถนะเพิม่ขึ้นจากเดมิที่มคี่า ดชันี Cpk ด้านขวา
หน้าเท่ากบั -0.2 เพิม่ขึน้เป็น 2.05 ดชันี Cpk ดา้นขวาหลงัเท่ากบั 0.26 
เพิม่ขึน้เป็น 1.90 ดชันี Cpk ดา้นซา้ยหน้าเท่ากบั 0.27 เพิม่ขึน้เป็น1.82 
ดชันี Cpk ดา้นซา้ยหลงัเท่ากบั 0.47 เพิม่ขึน้เป็น 1.69 ตามล าดบั ส่งผล
ให้ระบบขบัเคลื่อนส าหรับการเคลือบเลนส์กระจกมีความสามารถ
กระบวนการอยู่ในระดบัทีด่เีลศิตามล าดบั 
4. อภิปรายผล
 จากการทีน่ าเอาเทคนิคการควบคุมคุณภาพมาใชก้บัการเซตระบบ
การประกอบระบบรางเลือ่นกระจก สามารถวเิคราะหค์วามสามารถของ
กระบวนการ ระบุจุดทีช่ ี้ถงึสาเหตุทีส่่งผลกระทบต่อความสามารถของ
กระบวนการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงให้ความสามารถของ
กระบวนการดขีึ้น และท าการปรบัปรุงแก้ไขก่อนจะเกิดความเสยีต่อ
กระบวนการ 
5. สรปุผลการวิจยั
 เนื่ องจากระบบขับเคลื่อนส าหรับการเคลื่อบเลนส์กระจกมี
ความสามารถกระบวนการต ่ ากว่าเกณฑ์ที่ลูกค้าก าหนด (1.67 )  
จ าเป็นต้องท าการปรับปรุงระบบขบัเคลื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้า
ก าหนด  
 5.1. หลังจากท าการปรับปรุ งความสามารถกระบวนการ        
ระยะความสงูทีเ่หมาะสมคอื 145.00±1 มลิลเิมตร   
 5.2. ดชันีที่วดัศกัยภาพของความสามารถ (potential capability, 
Cp ) ดชันี Cp ทีด่า้นขวาหน้า,หลงัและดา้นซา้ยหน้า,หลงั เท่ากบั 0.15, 
0.29 และ 0.27, 0.47 เพิม่ขึน้เป็น 2.42, 1.99 และ 1.86, 1.71 ตามล าดบั 
 5.3. ดัช นี ที่ ว ัด ค ว ามส ามา รถที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ งก ร ะบวนการ         
(actual capability, Cpk) ดชันี Cpk ที่ความสามารถกระบวนการด้าน
สมรรถนะ (Process Capability Index : Cpk) มคี่าดชันี Cpk ด้านขวา
หน้า,หลงัและด้านซ้ายหน้า,หลงั เท่ากบั -0.2, 0.26 และ 0.22, -0.67 
เพิม่ขึน้เป็น 2.05, 1.90 และ 1.82, 1.69 ตามล าดบั  
 5.4. ส่งผลให้ระบบขบัเคลื่อนส าหรับการเคลือบเลนส์กระจกมี
ความสามารถกระบวนการอยู่ในระดบัทีด่เีลศิ 
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ประจ าปี 
[18] ศิวชั แก้ววงศาและเพ็ญสุดา พนัฤทธิด์า.2555. การประยุกต์ใช้ 
FMEA เพื่อลดข้อผิดพลาดในงานออกแบบทางวิศวกรรมของการ
บริหารโครงการ. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 
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การลดผลิตภณัฑบ์กพร่องของการผลิตแก้วเซรามิกสโ์ดยใช้เคร่ืองมือคณุภาพ 
Defect Reduction of Ceramic Cup Production Using Quality Tools 
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บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดจ านวนผลติภณัฑบ์กพร่องของโรงงานผลติแกว้เซรามกิสแ์ห่งหนึ่ง เนื่องจากอตัราผลติภณัฑบ์กพร่อง

เกดิขึน้ในกระบวนการผลติแกว้เซรามกิสม์มีากเกนิกว่าระดบัอตัราทีฝ่า่ยบรหิารไดก้ าหนดไว ้จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งหาแนวทางลดจ านวนของ
ผลติภณัฑบ์กพร่องลง จากการศกึษาเบือ้งตน้พบว่า โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานทีผ่ลติสนิคา้เป็นจ านวนมาก และใชเ้ครือ่งจกัรอตัโนมตัใินการผลติ เมือ่
กระบวนการผลติมปีญัหาจงึเกดิผลติภณัฑบ์กพร่องเป็นจ านวนมากในเวลาอนัสัน้ ส่งผลใหเ้กดิความสญูเสยีอยา่งมากต่อโรงงาน กระบวนการผลติ
แกว้เซรามกิสจ์งึถูกเลอืกมาศกึษา การวเิคราะหค์วามสญูเสยี 7 ประการและเครือ่งมอืคุณภาพจงึถูกน ามาใช ้หวัหน้างานและพนกังานพยายาม
แกป้ญัหานี้ ผ่านการใชก้จิกรรมกลุ่มย่อย ผลการปรบัปรุงวธิกีารท างานของกระบวนการขึน้รปู พบว่า สามารถลดอตัราผลติภณัฑบ์กพร่องเดมิโดย
เฉลีย่ ที ่6.43 % ต่อวนั ลดลงเหลอื 4.16 % ต่อวนั ท าใหท้างโรงงานสามารถลดความสญูเสยีลงไดค้ดิเป็นมลูค่า 438,000 บาทต่อปี  
ค าส าคญั: การลดผลติภณัฑบ์กพร่อง, ความสญูเสยี 7 ประการ, เครือ่งมอืคุณภาพ, แกว้เซรามกิส ์

Abstract 
The objective of this study is to reduce defects in a ceramics factory. Since product defects rate in the production of ceramic 

cup is higher than management’s limitations, therefore it is necessary to reduce the defect rate. Primary study found that this plant 
produces a large quantity of ceramic cups. Automation machines are used in manufacturing. When some mistakes were occurred, there 
were a lot of defect products in a short period of time. Ceramic cup production is selected and studied. Seven wastes and quality tools 
are deployed in this study. Supervisor and workers try to solve this problem together through a group activity. Improvement of working 
methods of forming processes can be reduced the average defect at 6.43% to 4.38% per day. The management can save their money 
about 438,000 baht per year. 
Keywords: defect reduction, seven wastes, quality tools, ceramics cup 
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1.บทน า 
ในปจัจุบนัอุตสาหกรรมเซรามกิส์ของประเทศไทย โดยเฉพาะ

ภาคเหนือไดม้กีารขยายตวัเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ตามความต้องการของ
ตลาดผู้บรโิภคทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ปจัจุบนัอุตสาหกรรม
เซรามกิส์ มกีารแข่งขนัในทุกๆดา้น ทัง้ในดา้นการตลาด การผลติ และ
การบรหิาร เนื่องจากอุตสาหกรรมเซรามกิส์มผีูผ้ลติจ านวนมาก กจ็ะยิง่
มกีารแข่งขนัสูง อนัเป็นผลดต่ีอผูบ้รโิภคในการเปรยีบเทยีบผลติภณัฑ์
ก่อนการตดัสนิใจซื้อ ดว้ยระดบัการแข่งขนัทีส่งู และเทคโนโลยต่ีางๆ มี
การพฒันาอย่างรวดเรว็  

ความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ควบคู่
กบัการผลิต นักวิชาการได้จ าแนกประเภทความสูญเสียออกเป็น 7 
ประเภท [1] ดงันี้  1) ความสูญเสยีจากการผลิตมากเกนิไป 2) ความ
สูญเสียจากการเก็บวสัดุคงคลงัที่ไม่จ าเป็น 3) ความสูญเสียจากการ
ขนส่ง 4) ความสูญเสียจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิผล 5) ความ
สูญเสียจากการเคลื่อนไหว 6) ความสูญเสียจากการรอคอย และ 7) 
ความสญูเสยีจากการผลติผลติภณัฑบ์กพร่องหรอืการแกไ้ขงานเสยี  

การศกึษาการลดความสูญเสยีโดยส่วนใหญ่ นิยมศกึษาการลด
ความสญูเสยีจากการผลติผลติภณัฑ์บกพร่องหรอืการแกไ้ขงานเสยี [2] 
เนื่องจากเป็นความสญูเสยีทีม่องเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน และมผีลต่อต้นทุน
การผลติอย่างชดัเจน 

โรงงานตวัอย่างเป็นโรงงานเซรามกิส์ขนาดใหญ่ของภาคเหนือ มี
พนกังานประมาณ 1,000 คน ท างานตลอด 24 ชัว่โมง ผลติสนิคา้หลาย
ชนิด เช่น ถว้ยกาแฟ จาน เป็นตน้ สนิคา้ทัง้หมดทีผ่ลติส่งออกจ าหน่าย
ไปยงัต่างประเทศ เนื่องจากตอ้งผลติสนิคา้เป็นจ านวนมาก (มากกว่า 2 
ลา้นชิ้นต่อเดอืน) ทางโรงงานจงึใชเ้ครื่องจกัรอตัโนมตั ิและใชส้ายพาน
ล าเลยีงช่วยเพิม่ก าลงัการผลติ 

การผลติโดยใชเ้ครื่องจกัรอตัโนมตัแิละการใชส้ายพานล าเลยีง แม้
มขีอ้ดใีนการผลติสนิค้าได้เป็นจ านวนมาก ในระยะเวลาสัน้ก็ตาม แต่
หากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ในระบบการผลติ กอ็าจเป็นเหตุใหเ้กดิของเสยี
หรือผลิตภัณฑ์บกพร่องขึ้นเป็นจ านวนมากในเวลาอันรวดเร็วด้วย
เช่นกนั 

ความสูญเสยีจากการผลติผลติภณัฑ์บกพร่อง หรอืการแกไ้ขงาน
เสยีของอุตสาหกรรมเซรามกิส์ มอีตัราทีค่่อนขา้งสงู ท าใหส้่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง เนื่องจากบางกระบวนการผลติอาจยงัใช้
แรงงานท างาน เช่น การประกอบหรอืตดิชิ้นส่วนเขา้ดว้ยกนั ในกรณีที่
ผลติภณัฑ์มชีิ้นส่วนมากกว่าหนึ่งชิ้น เป็นต้น หรอื อาจเกดิการท างาน
ผดิพลาดของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

เครือ่งมอืคุณภาพ เป็นเครื่องมอืส าคญัทีถู่กน ามาใชใ้นการศกึษานี้ 
นิยมใช้ศึกษาปญัหาคุณภาพที่เกิดขึ้นในการท างาน โดยเฉพาะใน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลติ [3] [4] กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (Quality 
Control Circle, QCC) นิยมใช้เครื่องมอืนี้ในการปรับปรุงการท างาน
ของกลุ่ม [5] 

เครือ่งมอืคุณภาพ บางครัง้เรยีกว่า เครือ่งมอืคุณภาพ 7 ประการ 
(7 QC Tools) มเีครือ่งมอืทีแ่ตกต่างกนั 7 ชนิด ดงันี้ 

1.1 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) แผ่นตรวจสอบเป็นแผ่นที่มี
แบบฟอรม์ ซึ่งไดร้บัการออกแบบช่องว่างต่างๆและพมิพ์มา
เรยีบรอ้ยเพือ่ใหผู้บ้นัทกึสามารถลงบนัทกึขอ้มลูต่างๆ ลงใน
แต่ละช่องว่างไดอ้ย่างสะดวก 

1.2 แผนภมูพิาเรโต (Pareto Diagram) เป็นแผนภมูทิางสถติ ิใช้
จ าแนกประเภทของขอ้มูล (Data Stratification) โดยอาศยั
หลกัการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้
ในการผลติ 

1.3 กราฟ (Graphs) เครื่องมอืส าหรบัใชใ้นการแสดงขอ้มลูทีเ่ป็น
ตวัเลขออกมาใหเ้หน็ภาพ สามารถท าใหง้่ายต่อการท าความ
เขา้ใจโดยอาศยัการพจิารณาดว้ยตาเปล่าได ้

1.4 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็น
แผนผงัที่แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปญัหา (Problem) 
กับสาเหตุทัง้หมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปญัหานัน้ 
(Possible Cause)  

1.5 ฮสิโตแกรม (Histogram) เป็น ผงัภาพทีแ่สดงการกระจายตวั 
(ความผนัแปรออกจากศนูยก์ลาง) ของขอ้มลูชุดหนึ่งซึง่
แสดงคุณลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น น ้าหนกั เวลา 
อุณหภมู ิความแขง็ เป็นตน้ 

1.6 แผนผงัการกระจาย (Scatter Diagram) คอื ผงัทีใ่ชแ้สดงค่า
ของขอ้มลูทีเ่กดิจากความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั เช่น X, 
Y เ ป็ นต้ น  ว่ า มีแ น ว โ น้ ม ในทา ง ใด  เพื่ อ ที่ จ ะ ใ ช้ห า
ความสมัพนัธ์ทีแ่ทจ้รงิ โดยตวัแปร X คอื ตวัแปรอสิระ และ 
ตวัแปร Y คอื ตวัแปรตาม 

1.7 แผนภูมคิวบคุม (Control Chart) เป็นแผนภูมทิี่ใช้ส าหรับ
เผ้าติดตาม (Monitoring) ค่าของตวัแปรที่ต้องการควบคุม
คุณภาพว่า เกดิความผนัแปรเกนิพกิดั (ขดีจ ากดั) ทีก่ าหนด
ไวห้รอืไม ่และความผนัแปรนัน้มแีนวโน้มอย่างไร 

2.ข้อมลูเบือ้งต้น 
ผู้บรหิารงานของโรงงาน ได้ก าหนดอัตราของเสียของการผลิต

ผลิตภณัฑ์ต่างๆของโรงงานที่ 5 % ของการผลติในแต่ละวนั เพื่อให้
สามารถควบคุมระดบัอตัราของเสียของทัง้โรงงานได้ อย่างไรก็ตาม
พบว่า มบีางแผนกที่มรีะดบัอตัราของเสยีสูงกว่าระดบัที่ก าหนด แก้ว
เซรามกิส ์เป็นผลติภณัฑท์ีถู่กเลอืกมาศกึษาเนื่องจากมอีตัราของเสยีสูง
เกนิกว่าทีก่ าหนด 

กระบวนการผลติแก้วเซรามกิส์  มขี ัน้ตอนการผลติคล้ายกนักบั
ผลติภณัฑ์เซรามกิส์อื่นๆโดยทัว่ไป โดยเริม่ต้นจากการเตรยีมวตัถุดบิ 
(ดนิ) การเตรยีมน ้าเคลอืบ การขึน้รปูผลติภณัฑ์ (บสิกติ) การเผาบสิกติ 
(เผาดบิ) การเคลอืบ การเผาเคลอืบ และการบรรจุ ผูว้จิยัมคีวามสนใจ
ศกึษาการลดความสูญเสยีในขัน้ตอนการขึน้รปูแกว้เซรามกิส์ ซึ่งมขีอง
เสยีเกดิขึน้ค่อนขา้งสงู 
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การผลติแกว้เซรามกิส์ ไดแ้ยกกระบวนขึน้รปูออกเป็น 2 ส่วน คอื 
ต้วแก้ว และหูแก้ว แลว้น าชิ้นส่วนทัง้สองชิ้นมาติดเขา้ด้วยกนั ดงันัน้ 
กระบวนการขึน้รปูแกว้เซรามกิส ์มขี ัน้ตอนการท างาน ดงันี้ 

(1) รบัวตัถุดบิทีเ่ป็นดนิผง 

(2) ตรวจดคูวามชืน้และส่วนผสมอื่นๆ 

(3) ตัง้ค่าเครือ่งป ัม๊ เพือ่ขึน้รปูแกว้ 
(4) พนกังานหยบิแกว้จากสายพานมาตดิหแูกว้* 

ส่วนกระบวนการตดิหแูกว้ มขี ัน้ตอนการท างานดงันี้ 
(1) รบัหมูาจากแผนกหล่อห ู

(2) ยา้ยหไูปทีพ่กัสต๊อกห ู

(3) ยา้ยหไูปทีเ่ตรยีมตดิห ู

(4) หยบิหจูุ่มน ้าดนิตดิกบัตวัแกว้* 

(5) วางบนสายพาน 

(6) พนกังานหน้าตูอ้บหยบิมาท าความสะอาด เชด็คราบน ้า บน-

ล่าง และ ตวัแกว้ 

(7) วางบนกระเชา้ดา้นหน้าตูอ้บแหง้ 

(8) แก้วผ่านความร้อนออกหลงัตู้ พนักงานหยบิใส่ถาดส่งต่อ
แผนกต่อไป 

3. ผลการศึกษา
จากการศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น พบว่าโรงงานฯมกีารเกบ็ขอ้มลูของ

เสียเฉพาะที่ข ัน้ตอนสุดท้ายของการผลิตเท่านัน้ จึงไม่มกีารบนัทึก
จ านวนของเสยีในกระบวนการผลติย่อยต่างๆ ผูศ้กึษาและพนกังานของ
โรงงานฯ จงึไดเ้ริม่เกบ็ขอ้มลูโดยการเกบ็ขอ้มลูปรมิาณของเสยีของการ
ผลติแกว้เซรามกิส ์เป็นระยะเวลา 6 วนั พบว่า มอีตัราการเกดิอตัราของ
เสยีเกนิกว่าระดบัทีโ่รงงานก าหนด คอื 6.43 % ดงัไดแ้สดงไวใ้นตาราง
ที ่1  

ตารางที ่1  ขอ้มลูอตัราของเสยีของการตดิหแูกว้กอ่นการปรบัปรุง 
วนัที ่ อตัราของเสยี (%) 

1 7.23 
2 9.73 
3 2.49 
4 5.29 
5 5.61 
6 7.01 

ค่าเฉลีย่ 6.43 

     จากตารางที ่ 1 พบว่าในวนัที ่ 3 มอีตัราของเสยีต ่าสุดเพยีง 2.43% 
และ ในวนัที ่2 พบว่ามอีตัราของเสยีสงูสุดถงึ 9.73% ซึง่เป็นวนัท างานที่
ตดิต่อกนั จากการสอบถามหวัหน้างานพบว่า อาจเกดิจากการกระตุน้
เตอืนของหว้หน้างานใหพ้นกังานระวดัระวงัในขณะท างาน เพราะมี

จ านวนของเสยีจ านวนมากในวนัดงักล่าว ท าใหพ้นกังานมคีวามตื่นตวั
มากขึน้ ส่งผลใหม้จี านวนของเสยีลดลงในวนัต่อมา     
      อย่างไรกต็าม เมือ่ศกึษาลกัษณะของของเสยีทีพ่บโดยละเอยีด 
สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คอื 1) หรูา้ว 2) กน้แตก และ 3) 
หมูตี าหนิ การเกดิหรูา้ว และกน้แตก อาจเกดิจากขัน้ตอนการเผาชิน้งาน 
เกีย่วขอ้งกบัอุณหภมูทิีใ่ชเ้ผา คุณภาพของเนื้อดนิ (บสิกติ) ส่วนหมูี
ต าหนิ อาจเกดิจากการท างานทีไ่มเ่หมาะสมได ้ จงึไดเ้กบ็ขอ้มลูปรมิาณ
ของเสยีแยกตามลกัษณะของเสยีทีพ่บ มรีายละเอยีดดงัแสดงไวใ้น
ตารางที ่2 

ตารางที ่2 ขอ้มลูสดัสว่นลกัษณะของเสยีทีพ่บ 3 ลกัษณะ 
ลกัษณะเสยี อตัราของเสยี (%) 

1. หรูา้ว 2.27 
2. กน้แตก 0.23 
3. หมูตี าหนิ 3.93 

รวม 6.43 

รปูที ่1 กราฟแสดงขนาดของสดัส่วนของของเสยี 3 ลกัษณะ 

จากรปูที ่1 ผูว้จิยัและพนกังาน จงึเลอืกศกึษาปญัหาที ่3 หมูี
ต าหนิ เนื่องจากเป็นปญัหาทีม่ขีนาดใหญ่มากทีสุ่ด ต่อมา ผูว้จิยัได้
ร่วมกบัหวัหน้างานและพนกังานไดร้่วมกนั วเิคราะหห์าสาเหตุของ
ปญัหาทีท่ าใหห้แูกว้เซรามกิสม์ตี าหนิ โดยใชผ้งักา้งปลา ดงัไดแ้สดงใน
รปูที ่2  

รปูที ่2 ผงักา้งปลาวเิคราะหส์าเหตุหแูกว้มตี าหน ิ
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จากรปูที ่ 2 พบว่า สาเหตุของปญัหาเกดิจาก สาเหตุหลกั 2 
ประการ คอื คน และวธิกีาร ส่วนสาเหตุดา้น วสัดุ หรอื วตัถุดบิ และ 
เครือ่งจกัร ไมม่ผีลกระทบต่อปญัหาหแูกว้มตี าหนิ เนื่องจาก วตัถุดบิ
หลกัคอื ดนิ เป็นดนิทีผ่่านการผสมตามอตัราส่วนมาตรฐานตามที่
โรงงานฯก าหนด โดยใชเ้ครือ่งจกัรผสมมาเรยีบรอ้ยแลว้ สว่นเครือ่งจกัร
นัน้ พบว่า ไมม่กีารใชเ้ครือ่งจกัรในกระบวนการผลตินี้ แต่พบว่า มกีาร
ใชแ้มพ่มิพ ์เพือ่พมิพห์ขูองแกว้เซรามกิส ์จงึน าเอาประเดน็แมพ่มิพน์ี้ไป
พจิารณาในวธิกีารท างานแทน   ส าหรบัสาเหตุของปญัหาหลกั คอื คน - 
คนทีข่าดความรูแ้ละขาดความเอาใจใส่ในการท างาน และวธิกีาร – มี
วธิกีารท างานทีไ่มเ่หมาะสม หวัหน้างานและพนกังาน จงึมขีอ้เสนอแนะ
เพือ่ปรบัปรุงการท างานร่วมกนั หลายประการ ดงันี้ 

1. ใหพ้นกังานตรวจสภาพแม่พมิพ์ก่อนการใชง้าน เพราะอาจมี
เศษดนิตดิอยู่ และท าความสะอาดแมพ่มิพก์่อนใชง้าน

2. ก าหนดรอบการใช้แม่พิมพ์ จากเดิม 42 รอบ ปรับลดลง
เหลอื 35 รอบ

3. ลดจ านวนการยกหทูีซ่อ้นกนั จาก 3 ตวั เหลอื 2 ตวั
4. อบรมพนกังานใหแ้กะหแูบบไมใ่หโ้ดนแมพ่มิพ์

ผลของการปรบัปรุงการท างานตดิหูแกว้เซรามกิส์ พบว่าอตัรา
ของเสยีโดยรวมลดลง ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่3 

ตารางที่ 3 อัตราของเสียของขัน้ตอนการติดหูของแก้วเซรามิกส์  
(เปอรเ์ซน็ต์) 

วนัที ่ หมูตี าหน ิ หรูา้ว กน้แตก รวม 
1 2.13 2.31 0.27 4.71 
2 1.62 2.15 0.12 3.89 
3 1.67 2.28 0.17 4.12 
4 1.57 2.56 0.24 4.37 
5 2.38 1.83 0.2 4.41 
6 1.19 2.11 0.16 3.46 

ค่าเฉลีย่ 1.76 2.20 0.19 4.16 

      จากนัน้จงึน ามาเขยีนกราฟเปรยีบเทยีบอตัราของเสยีก่อนและหลงั
การปรบัปรุง (เปอรเ์ซน็ต์) ดงัแสดงในรปูที ่3 

รปูที ่3 การเปรยีบเทยีบอตัราของเสยีก่อนและหลงัปรบัปรุง 

ผลของการปรบัปรุงวธิกีารท างาน ท าใหอ้ตัราการเกดิของเสยีโดย
เฉลีย่ ลดลงเป็นทีน่่าพอใจของหวัหน้างานและพนักงาน คดิเป็น (6.43 
– 4.16) 2.27 % หรือคิดเป็นมูลค่าเงนิ ประมาณ 438,000 บาทต่อปี
และหากพจิารณาถงึความสามารถในการปรบัปรุงงานเพือ่ลดอตัราส่วน
ผลติภณัฑ์บกพร่องลงครัง้นี้ สามารถลดลงจากเดมิไดถ้งึ (2.27 x 100 / 
6.43) 35.30%  

4. การอภิปรายผล
การปรับปรุงวิธีการท างานครัง้นี้  ได้มุ่งเน้นไปที่การลดอัตรา

ผลติภณัฑ์บกพร่องของการผลติแก้วเซรามกิส์เป็นหลกั ซึ่งเป็นความ
ต้องการของฝ่ายบริหารของโรงงานโดยตรง เพื่อ ให้สามารถ
เปรยีบเทยีบผลการท างานที่ชดัเจน จงึได้น าเอาอตัราส่วนผลติภณัฑ์
บกพร่องก่อนและหลงัปรบัปรุงมาเปรยีบเทยีบกนั 

แต่ในการศึกษานี้ ให้ความสนใจปรบัปรุงกระบวนการติดหูแก้ว
เซรามกิส์ ซึ่งเป็นปญัหาหลกัของการเกดิผลติภณัฑ์บกพร่อง โดยหวงั
ว่า เมื่อได้ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่แล้ว  จะมีส่วนท าให้อัตร า
ผลิตภณัฑ์บกพร่องโดยรวมลดลงไป นอกจากนี้  จากการปรึกษากบั
หวัหน้างานและพนักงานพบว่าปญัหาหูร้าวและก้นแตก อาจมสีาเหตุ
จากขัน้ตอนการเผาชิน้งาน ซึง่เป็นปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นมาก 

การศกึษาครัง้นี้ ขอ้มลูที่น ามาวเิคราะห์อาจจะขาดความสมบูรณ์
ครบถ้วนไปบ้าง เพราะไม่มขีอ้มูลอตัราส่วนผลติภณัฑ์บกพร่องที่เป็น
ลกัษณะหมูตี าหนิ หรูา้วและกน้แตกก่อนการปรบัปรุงมาแสดง เนื่องจาก
ไมม่กีารเกบ็ขอ้มลูประเภทนี้มาก่อน เนื่องจากโรงงานไดเ้กบ็เพยีงขอ้มลู
จ านวนผลติภณัฑ์บกพร่องโดยรวมเท่านัน้ อกีทัง้ในทางปฏบิตั ิโรงงาน
มคีวามเร่งรบีทีจ่ะแกไ้ขปญัหาใหลุ้ล่วงโดยเรว็ จงึไม่สามารถขยายเวลา
การเกบ็ขอ้มลูก่อนการปรบัปรุงได ้

การตัง้ค่าเป้าหมายในการท างาน อาจเป็นผลท าใหค้วามพยายาม
ในการท างานเพื่อใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ดลดลงไป เมือ่ผลการด าเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมายทีก่ าหนดไวแ้ลว้ [6] ในกรณนีี้ทางโรงงานฯไดก้ าหนด
อตัราของเสยีเอาไวท้ี ่5% เมือ่พนักงานสามารถบรรลุค่าเป้าหมายแลว้ 
อาจขาดความกระตอืรอืล้นทีจ่ะพฒันาหาสาเหตุของปญัหาอื่นๆต่อไป 
แนวความคดิของเสยีเป็นศนูยจ์งึเป็นสิง่ทีท่ าไดย้าก 

อย่างไรก็ตาม ในการปรบัปรุงการท างานครัง้นี้ เหน็ได้ชดัเจนว่า 
พนักงานมคีวามสามารถ และใหค้วามร่วมมอืในการท างานเป็นอย่างด ี
ท าให้คน้หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขทีเ่หมาะสมได้  สอดคล้องกบั
ผลการศึกษาของ วรเทพ ตรีวิจิตร [7] หากสามารถสร้างความ
ระมดัระวงัขึน้จากการก าหนดใหม้กีารบนัทกึผลผลติ ณ จุดทีม่กีารผลติ
ย่อยๆ พนักงานจะไดม้คีวามเอาใจใส่เพิม่ขึน้อาจมสี่วนช่วยลดการเกดิ
ของเสยีรวมลงไดบ้า้ง 
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5. สรปุ
การลดผลติภณัฑบ์กพร่องทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติเป็นวธิกีาร

ที่ท าได้และให้ผลการปรบัปรุงที่ชดัเจน แต่ต้องอาศยัการสงัเกต เก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ปญัหา และแสวงหาแนวทางปรับปรุงร่วมกันของ
พนกังานในจุดปฏบิตังิานนัน้ๆ จงึจะบงัเกดิผลลพัธท์ีด่ ี

ผูบ้รหิารองค์กรจงึควรเอาใจใส่ในเรื่องการลดผลติภณัฑ์บกพร่อง
อย่างเป็นระบบ เช่น การใช้กลุ่มกจิกรรมคุณภาพ ระบบขอ้เสนอแนะ 
เป็นตน้ และต้องสนบัสนุนใหร้ะบบดงักล่าวเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง องคก์ร
จงึจะมคีวามเขม้แขง็ในระบบการผลติ สามารถแขง่ขนัในธุรกจิได้ 
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Defect Reduction in Manufacturing Process of Air Filters in Hard Disk Drives by 
Design of Experiment 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดของเสียในกระบวนการผลติตวักรองอากาศในฮารด์ดสิก์ไดรฟ์ดว้ยการออกแบบการทดลอง สดัส่วนของ

เสยีทัง้หมดที่เกดิจากกระบวนการผลติอยูท่ี่ 6.55% ประเภทของเสยีที่เกดิขึน้มากที่สุด คอื รอยเชื่อมเปิดซึ่งมสีดัส่วนของเสยีอยูท่ี่ 4.48%  การศกึษา
เริ่มต้นจากการออกแบบการทดลอง 2v

k-1 แฟคทอเรียลเพื่อคดักรองปัจจยัโดยท าการศึกษา 5 ปัจจยั คือ ความดนัของลม ขนาดการสัน่ แรงกด 
พลงังาน และระยะเวลาหวัฮอร์นคา้ง ผลการทดลองพบว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิของเสียอยา่งมนีัยส าคญั คอื ความดนัลม ขนาดการสัน่ และ
พลงังาน จากนัน้ท าการออกแบบการทดลอง 2k แฟคทอเรียล เพื่อหาระดบัปัจจยัที่เหมาะสมส าหรบัการเกิดของเสียที่น้อยที่สุด ผลการทดสอบ
ก าหนดระดับปัจจยัที่เหมาะสม คือ ความดันลม 80 psi ขนาดการสัน่ 100% และพลังงาน 300 J จากการน าระดบัปัจจยัที่เหมาะสมไปใช้ใน
กระบวนการผลติ พบว่า สดัส่วนของเสยีรอยเชื่อมเปิดลดลงเหลอื 0.33%  และสดัส่วนของเสยีทัง้หมดจากกระบวนการผลติลดลงเหลอื 2.18%  
ค าส าคญั:  การออกแบบการทดลอง การลดของเสยี ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ 

Abstract 
The objective of this research is to reduce defect in manufacturing process of air filters in hard disk drives by design of 

experiment. Overall defect ratio of manufacturing process was 6.55% with the maximum defect ratio of 4.48% of the open-seal defect. 
The experiment was started with 2v

k-1 fractional factorial design for screening factors. Five factors, namely air pressure, amplitude, trigger 
force, energy, and hold time were selected in the experimental design. The experimental results indicated that the significant factors were 
the air pressure, amplitude, and energy. Then the experiment was repeatedly designed by 2k factorial design to determine the optimal 
factors for minimizing the defect ratio. The optimal factors were the air pressure of 80 psi, amplitude of 100% and energy of 300 J. After 
the optimal factors were applied in production process, it was found that the open-seal defect ratio was reduced to 0.33% and the overall 
defect ratio was reduced to 2.18%.  
Keywords:  Design of Experiment, Defect Reduction, Hard Disk Drives 
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1. บทน า
โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตตัวกรองอากาศในฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นกรองหลายชัน้ท าหน้าที่กรองอากาศที่
ไหลเวียนอยู่ภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เพื่อป้องกันฝุ่ น ความชื้นและ
อนุภาคต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้าสู่ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ [1]  โดย
ชิน้ส่วนที่ท าการศกึษา คอื ตวักรองอากาศในฮารด์ดสิก์ไดรฟ์รุ่นเออาร์ 
31 เน่ืองจากเป็นรุ่นที่มีปริมาณการผลิตที่สูงเป็นอันดับหน่ึงจาก
ผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนั  ดงัรูปที่ 1 ดงันัน้การศกึษาและปรบัปรุงจึง
ท าได้ง่ายเน่ืองจากมีการผลิตบ่อยกว่ารุ่นอื่นๆ  และผลการปรับปรุง
สามารถเห็นผลที่ชดัเจนเน่ืองจากปริมาณการผลิตที่มากที่สุด ขอ้มูล
สดัส่วนของเสียการผลิตตวักรองอากาศรุ่นเออาร ์ 31 ยอ้นหลงั 2 เดอืน
ดงัรูปที่ 2 แสดงสดัส่วนของเสยีเฉลี่ยที่ 6.55% ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ของโรงงานกรณีศกึษาที่ก าหนดไวไ้ม่เกนิ 5% 

รูปที่ 1 ปริมาณการผลิตตวักรองอากาศเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 
2562 

รูปที่ 2  สดัส่วนของเสียของในการผลิตตัวกรองอากาศรุ่นเออาร์ 31 
เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เมื่อท าการศึกษาประเภทของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
พบว่าประเภทของเสียอนัดบัหน่ึงคิดเป็น 68.36% ของของเสยีทัง้หมด 
หรือคิดเป็นสัดส่วนของเสีย 4.48% คือ รอยเชื่ อมเปิดที่เกิดจาก
กระบวนการเชื่อมขอบ ดงัรูปที่ 3 โดยปัจจุบนั กระบวนการเชื่อมไม่มี
การก าหนดระดบัปัจจยัที่เหมาะสม  วธิกีารปฏบิตังิาน คอื ข ัน้ตอนแรก
ปรบัตัง้ระดบัปัจจยัโดยอ้างอิงค่าจากการผลิตครัง้ก่อนจากนัน้ท าการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยสายตาทุก 2 ชัว่โมงเพื่อตรวจดูของเสียที่
เกิดขึน้  หากพบของเสียจะท าการปรบัเพิ่มหรือลดระดบัปัจจยัที่มีอยู่
บางปัจจยัตามอาการของเสียที่พบ ซึ่งเป็นวิธีการลองผดิลองถูกโดย
อาศัยประสบการณ์ของพนักงานเป็นหลัก ดังนั ้นงานวิจ ัยน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อก าหนดระดบัปัจจยัที่เหมาะสมส าหรบักระบวนการ
เชื่อมขอบด้วยการออกแบบการทดลองและใช้เป็นแนวทางในการ

ก าหนดวธิกีารทดลองส าหรบัการผลติตวักรองอากาศในฮารด์ดสิก์ไดร์ฟ
รุ่นอื่นๆ ในโรงงานกรณีศกึษาน้ี  

รูปที่ 3 กราฟพาเรโตสดัส่วนประเภทของเสยีในการผลติตวักรองอากาศ
รุ่นเออาร ์31 เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

2. ขัน้ตอนการทดลอง
2.1 การศึกษากระบวนการผลิต 
 กระบวนการผลติตวักรองอากาศในฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์ คอืการน าแผ่น
กรองหลายๆชัน้มาเชื่อมประกอบกนัซึ่งมรีายละเอยีดของการผลิตแต่ละ
ขัน้ตอนดงัน้ี 

1. วางแผน่กรองชัน้ที่ 1 ลงบนอุปกรณ์ลอ็กชิน้งานและลอ็กด้วยตวั
หนีบแผน่กรองชัน้ที่ 1 ดงัรูปที่ 4

2. วางแผน่คารบ์อน ลงบนแผน่กรองชัน้ที่ 1 ดงัรูปที่ 4
3. วางแผ่นกรองชัน้ที่ 2 ทบับนแผ่นคาร์บอน จากนัน้ท าการล็อก
ด้วยตวัหนีบแผ่นกรองชัน้ที่ 2 เพื่อท าการยดึแผ่นกรองชัน้ที่ 1
แผน่คารบ์อน และแผน่กรองชัน้ที่ 2 ใหอ้ยูก่บัที่ ดงัรูปที่ 5

4. เชื่อมขอบโดยการเชื่อมชิน้ส่วนของแผน่กรองชัน้ที่ 1 และ 2 ให้
หลอมเป็นเน้ือเดียวกันโดยมีแผ่นคาร์บอนอยู่ตรงกลาง ด้วย
เครื่องเชื่อมอลัตรา้โซนิค ดงัรูปที่ 6

5. น างานที่ถูกเชื่อมขอบแลว้ไปท าการตดัขอบด้วยใบมดีเพื่อให้ได้
ชิน้งานตามขนาดที่ตอ้งการ ดงัรูปที่ 7

รูปที่ 4 การวางแผน่กรองชัน้ที่ 1 (สขีาว) และแผน่คารบ์อน (สดี า) ลง
บนอุปกรณ์ลอ็กชิน้งาน 

รูปที่ 5 การวางแผน่กรองชัน้ที่ 2 
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รูปที่ 6 ผลติภณัฑท์ี่ผา่นการเชื่อมขอบ 

รูปที่ 7 ตวักรองอากาศที่ผา่นการตดัขอบงาน 

รูปที่ 8 ลกัษณะของเสียรอยเชื่อมเปิด (Open Seal) 

รูปที่ 9 ลกัษณะของเสียมุมดา้นในชิน้งานละลาย (Pin Hole) 

 ลกัษณะของเสียรอยเชื่อมเปิดอาจเกิดได้จากความร้อน แรงกด 
และระยะเวลาในการกดที่ไม่เพียงพอในการท าใหข้อบของแผ่นกรองแต่
ละชัน้ละลายเชื่อมติดกนั ดงัรูปที่ 8 ซึ่งข ัน้ตอนที่ท าให้เกดิของเสียรอย
เชื่อมเปิด คอื ขัน้ตอนการเชื่อมขอบดว้ยเครื่องเชื่อมอลัตรา้โซนิค ดงัรูป
ที่ 10 โดยรายละเอยีดขัน้ตอนการเชื่อมขอบมดีงัน้ี 

1. พนกังานวางอุปกรณ์ลอ็กชิน้งานลงบนเนสจากนัน้กดปุ่มสตารท์
2. เครื่องท างานโดยฮอร์นเลื่อนลงมาถึงชิ้นงานและท าการปล่อย

พลังงานออกมาเพื่ อเชื่ อมขอบงานด้านล่าง  เมื่ อเชื่ อมเสร็จตาม
พารามเิตอรท์ี่ก าหนด ฮอรน์จะเคลื่อนที่กลบัขึน้ไปอยูต่ าแหน่งเดมิ 

3. พนกังานหยบิอุปกรณ์ลอ็กชิน้งานออกมาและส่งไปยงัขัน้ตอน
การตดัขอบ 
 หลกัการท างานของเครื่องเชื่อมอลัตร้าโซนิค คือ การส่งพลงังาน
มายงัขอบชิ้นงานเพื่อให้วสัดุบริเวณขอบของชิ้นงานหลอมละลายติด
เป็นเน้ือเดยีวกนั หากการหลอมละลายของวสัดุไม่สมบูรณ์จะท าให้เกิด
ของเสีย 2 ลกัษณะ ได้แก่ รอยเชื่อมเปิด และมุมด้านในชิ้นงานละลาย 
ดงัรูปที่ 8 และ 9 ตามล าดบั 
 สาเหตุหลกัที่ส่งผลต่อการเกิดของเสียลกัษณะรอยเชื่อมเปิด คือ 
การปรบัเพิ่มหรือลดระดับปัจจัยตามอาการของเสียที่พบ โดยอาศัย
ประสบการณ์ของพนักงานเป็นหลกัซึ่งไม่มมีาตรฐานก าหนดที่ชดัเจน 
ดังนัน้แนวทางการแก้ปัญหาที่ท าให้สดัส่วนของเสียเกินเป้าหมายที่
ก าหนด คือการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อการหาระดบั
ปัจจยัที่เหมาะสมส าหรบัการปรบัตัง้เครื่องเชื่อมอลัตรา้โซนิคที่ส่งผลให้
เกดิของเสยีน้อยที่สุด 

รูปที่ 10 โครงสรา้งเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใชใ้นขัน้ตอนการเชื่อมขอบ 

2.2 ก าหนดระดบัปัจจยัและตวัแปรตอบสนอง 
 เครื่องเชื่อมอลัตร้าโซนิคสามารถท าการปรบัตัง้ค่าได้ทัง้หมด 5 
ปัจจยั ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของรอยเชื่อม ดงันัน้งานวิจยัน้ีจึงท าศึกษา
ผลของปัจจยัทัง้หมดต่อของเสียรอยเชื่อมเปิด โดยมีรายละเอียดของ
ปัจจยัดงัน้ี 

1. ความดนัลม (Air Pressure) คือ ความดนัลมที่ใช้ในการดันหัว
ฮอรน์ใหเ้คลื่อนที่ลงมากดกบัตวังานมหีน่วยเป็น psi ระดบัของปัจจยัค่า
ต ่า คอื 70 psi ซึ่งเป็นค่าปัจจุบนัที่ปรบัไว ้ ระดบัของปัจจยัค่าสูง คอื 80 
psi ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของความดนัลมในโรงงานที่สามารถส่งออกมาได ้ 

2. ขนาดการสัน่ (Amplitude) คือ ขนาดการสัน่ที่ใช้ระหว่างฮอร์น
กระท ากบัชิน้งานในขณะท าการเชื่อมขอบ ปัจจุบนัปรบัค่าขนาดการสัน่
ไว้ที่ระดบัสูงสุด คือ 100% จึงก าหนดให้เป็นค่าสูง และเพื่อคดักรอง
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเกิดของเสยีจึงปรบัระดบัค่าต ่าของขนาดการสัน่ลง
เหลอื 80%  

3. แรงกด (Trigger Force) คือ แรงกดที่ชิ้นงานก่อนท าการเชื่อม
ขอบมีหน่วยเป็นปอนด์ ระดบัปัจจยัค่าต ่า คือ 10 lb เป็นค่าปัจจุบนัที่

ฮอรน์ 

เนส 

อุปกรณ์ลอ็ก
ชิน้งาน 
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ปรบัไว ้ระดบัของปัจจยัค่าสูง คอื 100 lb โดยเพิม่ค่าแรงกดเป็น 10 เท่า
เพื่อหาความแตกต่างในการคดักรองปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการเกิดของ
เสยี 

4. พลงังาน (Energy) คือ พลงังานที่ปล่อยออกมาในช่วงที่ท าการ
เชื่อมขอบ มีหน่วยเป็นจูล ระดับปัจจัยค่าต ่ า คือ 280 J ซึ่งเป็นค่า
ปัจจุบนัที่ปรบัตัง้ไว้ ขอ้สนันิษฐานที่เกิดของเสียรอยเชื่อมเปิดอาจเกดิ
จากระดบัพลงังานต ่าเกินไป [2,3] ดงันัน้จงึปรบัระดบัของปัจจยัค่าสูงที่ 
380 J เพื่อหาความแตกต่างในการคดักรองปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกิด
ของเสยี 

5. ระยะเวลาหวัฮอร์นค้าง (Hold Time) คือ ระยะเวลาที่หวัฮอร์น
คา้งไวก้่อนที่จะดึงขึน้กลบัไปยงัต าแหน่งเดมิหลงัจากเชื่อมขอบเสรจ็ มี
หน่วยเป็นวนิาท ีระดบัของปัจจยัค่าต ่า คอื 1.0 วนิาท ีซึ่งเป็นค่าปัจจุบนั
ที่ปรับตัง้ไว้ ข้อสันนิษฐานที่เกิดของเสียรอยเชื่ อมเปิดอาจเกิดจาก
ระยะเวลาการกดคา้งน้อยเกินไป [2,3] ดงันัน้จงึปรบัระดบัของปัจจยัค่า
สูงเป็น 2.0 วนิาท ี 
 ระดบัปัจจยัที่ใชใ้นการทดลองเพื่อคดักรองปัจจยัแสดงดงัตารางที่ 1 
โดยมีตวัแปรตอบสนองที่ได้จากการทดลอง คือ สดัส่วนของเสียรอย
เชื่อมเปิด (Open Seal) และมุมด้านในชิ้นงานละลาย (Pin Hole) ซึ่ง
สามารถวดัค่าสดัส่วนของเสยีไดจ้ากการตรวจสอบจ านวนของเสียด้วย
กล้องจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 10 เท่า และก าหนดจ านวนชิน้งานต่อการ
ทดลอง 240 ชิน้ เน่ืองจากเป็นจ านวนชิน้ต่อรอบของการผลติ 

ตารางที่ 1 ระดบัปัจจยัที่ใชใ้นการทดลองเพื่อคดักรองปัจจยั 

ปัจจยั 
ระดบัปัจจยั 

สญัลกัษณ์ 
ค่าต า่ ค่าสงู 

1. ความดนัลม (Air Pressure) 70 psi 80 psi A 

2. ขนาดการสัน่ (Amplitude) 80% 100% B 
3. แรงกด (Trigger Force) 10 lb 100 lb C 
4. พลงังาน (Energy) 280 J 380 J D 

5. ระยะเวลาหวัฮอรน์คา้ง
(Hold time)

1.0 s 2.0 s E 

2.3 ก าหนดรปูแบบการทดลอง 
 การทดลองแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการทดลองเพื่อคัด
กรองปัจจยั โดยใช้การทดลองแฟคทอเรียลเชิงเศษส่วน 2v

5-1 ท าการ
ทดลองซ ้า 2 ครัง้ในแต่ละสภาวะการทดลอง รวมมกีารทดลองทัง้สิน้ 32 
การทดลอง เมื่อทราบผลของปัจจยัแล้ว ช่วงที่สองเป็นการทดลองเพื่อ
วิเคราะห์หาผลตอบที่ดทีี่สุด โดยใช้วิธีการทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป 
2k และเพิ่มการทดลองที่จุดกึ่งกลาง 3 จุดเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของ
ปัจจยัต่อตวัแปรตอบสนองว่ามคีวามสมัพนัธเ์ป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้ 
ถ้าความสมัพนัธ์เป็นเส้นตรง ผลการทดลองจะได้รูปแบบของสมการ
ถดถอยที่สามารถก าหนดระดับของปัจจัยที่ เหมาะสมได้  แต่ถ้า
ความสัมพันธ์เป็นเส้นโค้งจะต้องเพิ่มการทดลองด้วยวิธีออกแบบ

ส่วนผสมกลาง (Central Composite Design) แบบ Face Center เพื่อ
ก าหนดระดบัของปัจจยัที่เหมาะสมต่อไป [4,5] 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองเพื่อคดักรองปัจจยั 
Order A 

(psi) 
B 

(%) 
C 

(lb) 
D 
(J) 

E 
(s) 

Open 
seal 

defect 
ratio 
(%) 

Pin 
hole 

defect 
ratio 
(%) 

1 70 80 10 280 2 6.25 0.00 
2 80 80 10 280 1 4.17 0.00 
3 70 100 10 280 1 4.17 0.00 
4 80 100 10 280 2 2.92 0.00 
5 70 80 100 280 1 7.08 0.00 
6 80 80 100 280 2 5.00 0.00 
7 70 100 100 280 2 4.58 0.00 
8 80 100 100 280 1 3.33 0.00 
9 70 80 10 380 1 0.00 8.33 
10 80 80 10 380 2 0.00 9.58 
11 70 100 10 380 2 0.00 9.17 
12 80 100 10 380 1 0.00 11.25 
13 70 80 100 380 2 0.00 7.92 
14 80 80 100 380 1 0.00 9.58 
15 70 100 100 380 1 0.00 9.58 
16 80 100 100 380 2 0.00 11.25 
17 70 80 10 280 2 5.83 0.00 
18 80 80 10 280 1 4.58 0.00 
19 70 100 10 280 1 4.58 0.00 
20 80 100 10 280 2 3.75 0.00 
21 70 80 100 280 1 6.25 0.00 
22 80 80 100 280 2 4.17 0.00 
23 70 100 100 280 2 5.00 0.00 
24 80 100 100 280 1 3.75 0.00 
25 70 80 10 380 1 0.00 7.92 
26 80 80 10 380 2 0.00 10.00 
27 70 100 10 380 2 0.00 9.17 
28 80 100 10 380 1 0.00 11.67 
29 70 80 100 380 2 0.00 8.33 
30 80 80 100 380 1 0.00 10.00 
31 70 100 100 380 1 0.00 9.58 
32 80 100 100 380 2 0.00 11.25 
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3. ผลการทดลอง 
3.1 การทดลองเพ่ือคดักรองปัจจยัโดยใช้การทดลองแฟคทอเรียล
เชิงเศษส่วน 2v

5-1 

 ผลการทดลองเพื่อคดักรองปัจจยัโดยใช้การทดลองแฟคทอเรียล
เชิงเศษส่วน 2v

5-1แสดงดังตารางที่ 2 สามารถน ามาวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของผลการทดลองไดด้งัตารางที่ 3 และ 4 พบว่าปัจจยัหลกัที่
มีผลต่อสัดส่วนของเสียรอยเชื่อมเปิด (Open Seal) และมุมด้านใน
ชิ้นงานละลาย (Pin Hole) คือ ความดนัลม (A), ขนาดการสัน่ (B) และ
พลงังาน (D) เน่ืองจากค่า P-Value มีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั = 
0.05 
 ปัจจยั C และ E มีผลของ Confound เกิดขึน้เน่ืองจากค่าประมาณ
ผลของ C และ E คือ ผลของ C+ABDE และ E+ABCD ตามล าดบั แต่
ผลของปัจจัยร่วม 4 ปัจจัย โดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีผลต่อตัวแปร
ตอบสนอง [4] ดงันัน้ สรุปได้ว่าปัจจยั C และ E ไม่มีผลต่อสดัส่วนของ
เสยีอยา่งมนียัส าคญั 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองคัดกรอง
ปัจจยัที่มผีลต่อการเกดิของเสยีรอยเชื่อมเปิด (Open Seal) 

Source DF Adj SS Adj MS F P 
A 1 4.553 4.553 49.69 <0.0001 
B 1 3.955 3.955 43.16 <0.0001 
C 1 0.265 0.265 2.89 0.109 
D 1 177.708 177.708 1939.45 <0.0001 
E 1 0.005 0.005 0.06 0.814 

A*B 1 0.265 0.265 2.89 0.109 
A*C 1 0.049 0.049 0.53 0.476 
A*D 1 4.553 4.553 49.69 <0.0001 
A*E 1 0.006 0.006 0.06 0.805 
B*C 1 0.006 0.006 0.06 0.805 
B*D 1 3.955 3.955 43.16 <0.0001 
B*E 1 0.049 0.049 0.53 0.476 
C*D 1 0.265 0.265 2.89 0.109 
C*E 1 0.265 0.265 2.89 0.109 
D*E 1 0.005 0.005 0.06 0.814 
Error 16 1.466 0.092 
Total 31 197.368 

Alias Structure 
I + ABCDE 
A + BCDE, B + ACDE, C + ABDE, D + ABCE, E + ABCD 
AB + CDE, AC + BDE, AD + BCE, AE + BCD 
BC + ADE, BD + ACE, BE + ACD 
CD + ABE, CE + ABD 
DE + ABC 

 ปัจจยัหลกัที่มีผลต่อสดัส่วนของเสียถูกน ามาวิเคราะห์ผลเพื่อหา
ระดบัปัจจยัที่เหมาะสมในขัน้ตอนการเชื่อมขอบโดยใช้วิธีการทดลอง
แบบแฟคทอเรยีลเตม็รูป 23  ดว้ยระดบัปัจจยัของความดนัลมและขนาด
การสัน่ที่ใช้ในการทดลองเพื่อคดักรองปัจจยัเบื้องต้น แต่ระดบัปัจจยั
ของพลงังานต้องท าการปรบัแก้ไข เน่ืองจากผลการทดลองคัดกรอง
ปัจจยัดงัตารางที่ 2 พบว่า ระดบัพลงังานที่ 280 J ไม่พบของเสียมุม
ด้านในชิ้นงานละลาย แต่พบของเสียรอยเชื่อมเปิดจ านวนมากในทุก
สภาวะการทดลอง ในทางกลบักนั ระดบัพลงังานที่ 380 J ไม่พบของ
เสยีรอยเชื่อมเปิด แต่พบของเสยีมุมดา้นในชิน้งานละลายจ านวนมากใน
ทุกสภาวะการทดลอง  
 ค่าระดบัพลงังานถูกปรบัแกใ้หแ้คบลงมาอยู่ที่ 300-330 J ซึ่งไม่ได้
อยู่ช่วงตรงกลางของระดบัพลงังานเดิม แต่เป็นการปรบัให้แคบลงมา
ใกลฝั้ง่ค่าต ่ามากว่าค่าสูง เน่ืองจากสดัส่วนของเสยีดา้นในชิน้งานละลาย 
(Pin Hole) ที่เกิดจากระดบัพลงังาน 380 J มีค่าเฉลี่ย 9.66% ซึ่งมีค่า
มากกว่าสดัส่วนของเสียรอยเชื่อมเปิด (Open Seal) เฉลี่ย 4.72% ที่
เกดิจากระดบัพลงังาน 280 J 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองคัดกรอง
ปัจจยัที่มผีลต่อการเกดิของเสยีมุมดา้นในชิน้งานละลาย (Pin Hole) 

Source DF Adj SS Adj MS F P 
A 1 6.643 6.643 245.64 <0.0001 
B 1 3.962 3.962 146.51 <0.0001 
C 1 0.005 0.005 0.18 0.673 
D 1 746.718 746.718 27611.48 <0.0001 
E 1 0.048 0.048 1.78 0.201 

A*B 1 0.050 0.050 1.83 0.194 
A*C 1 0.048 0.048 1.78 0.201 
A*D 1 6.643 6.643 245.64 <0.0001 
A*E 1 0.005 0.005 0.18 0.673 
B*C 1 0.005 0.005 0.18 0.673 
B*D 1 3.962 3.962 146.51 <0.0001 
B*E 1 0.048 0.048 1.78 0.201 
C*D 1 0.005 0.005 0.18 0.673 
C*E 1 0.050 0.050 1.83 0.194 
D*E 1 0.048 0.048 1.78 0.201 
Error 16 0.433 0.027 
Total 31 768.672 

ตารางที่ 5 ระดบัปัจจยัที่ใชใ้นการทดลองเพื่อหาระดบัปัจจยัที่เหมาะสม 

ปัจจยั 
ระดบัปัจจยั 

สญัลกัษณ์ 
ค่าต า่ ค่ากลาง ค่าสงู 

1. Air pressure
2. Amplitude
3. Energy

70 psi 
80% 
300 J 

75 psi 
90% 
315 J 

80 psi 
100% 
330 J 

A 
B 
C 
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ตารางที่ 6 ผลการทดลองแฟคทอเรยีลเตม็รูป 23 
Order A 

(psi) 
B 

(%) 
C 
(J) 

Open seal 
defect ratio (%) 

Pin hole defect 
ratio (%) 

1 70 80 300 2.92 0.00 
2 80 80 300 1.67 0.00 
3 70 100 300 2.92 0.42 
4 80 100 300 0.42 0.83 
5 70 80 330 1.67 2.08 
6 80 80 330 0.42 3.33 
7 70 100 330 0.83 3.33 
8 80 100 330 0.00 4.17 
9 70 80 300 2.50 0.00 
10 80 80 300 2.08 0.42 
11 70 100 300 2.50 0.00 
12 80 100 300 0.83 0.42 
13 70 80 330 1.67 1.67 
14 80 80 330 0.42 3.33 
15 70 100 330 0.42 3.75 
16 80 100 330 0.42 4.58 
17 70 80 300 2.50 0.00 
18 80 80 300 1.25 0.00 
19 70 100 300 2.08 0.00 
20 80 100 300 0.42 0.42 
21 70 80 330 1.25 2.50 
22 80 80 330 0.83 2.92 
23 70 100 330 1.25 3.33 
24 80 100 330 0.00 3.75 
25 75 90 315 1.25 1.67 
26 75 90 315 1.25 1.67 
27 75 90 315 0.83 1.25 

3.2 การทดลองเพ่ือวิเคราะหห์าผลตอบท่ีดีท่ีสดุ โดยใช้วิธีการ
ทดลองแฟคทอเรียลเตม็รปู 23   
 การทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป 23  ท าการทดลองซ ้า 3 ครัง้ในแต่
ละสภาวะการทดลองและเพิม่การทดลองที่จุดกึ่งกลาง 3 จุดด้วยระดบั
ปัจจยัดงัตารางที่ 5 และผลการทดลองแสดงดงัตารางที่ 6 ซึ่งสามารถ
น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ดังตารางที่ 7 และ 8 พบว่าค่า P-
Value ของ Curvature ในการทดลองการเกดิของเสียรอยเชื่อมเปิดและ
มุมด้านในชิ้นงานละลาย มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญั = 0.05 ซึ่ง
หมายความว่าความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยักบัตวัแปรตอบสนองเป็นไป
ในลักษณะเชิงเส้นตรง ดังนั ้นจากผลการทดลองสามารถท าการ
วิเคราะห์เพื่อหาระดบัปัจจยัที่เหมาะสมได้ดงัรูปที่ 11 ด้วย Optimizer 
ในโปรแกรม Minitab พบว่าระดบัปัจจยัที่เหมาะสมที่ท าใหเ้กดิของเสยี

น้อยที่สุดที่ 0.5567% คอื ความดนัของลม 80 psi ขนาดการสัน่ 100% 
และพลงังาน 300 J 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของการทดลองการเกดิของ
เสยีรอยเชื่อมเปิด (Open Seal) 

Source DF Adj SS Adj MS F P 
A 1 7.8776 7.87760 81.67 <0.0001 
B 1 2.0945 2.09450 21.71 <0.0001 
C 1 6.9445 6.94450 71.99 <0.0001 

A*B 1 0.1785 0.17854 1.85 0.190 
A*C 1 0.5859 0.58594 6.07 0.024 
B*C 1 0.0070 0.00700 0.07 0.791 

A*B*C 1 0.5859 0.58594 6.07 0.024 
Curvature 1 0.0992 0.09924 1.03 0.324 

Error 18 1.7363 0.09646 
Total 26 20.1095 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของการทดลองการเกดิของ
เสยีมุมดา้นในชิน้งานละลาย (Pin Hole) 

Source DF Adj SS Adj MS F P 
A 1 2.0945 2.0945 27.25 <0.0001 
B 1 3.1901 3.1901 41.51 <0.0001 
C 1 54.6922 54.6922 711.59 <0.0001 

A*B 1 0.0070 0.0070 0.09 0.766 
A*C 1 0.5859 0.5859 7.62 0.013 
B*C 1 1.2195 1.2195 15.87 0.001 

A*B*C 1 0.1785 0.1785 2.32 0.145 
Curvature 1 0.0950 0.0950 1.24 0.281 

Error 18 1.3835 0.0769 
Total 26 63.4463 

รูปที่ 11  ผลการวเิคราะหร์ะดบัปัจจยัที่เหมาะสม 

620

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



3.3 การทดลองเพ่ือยืนยนัผลวิจยั 
 เพื่อยนืยนัผลการทดลองว่าระดบัปัจจยัที่เหมาะสมส่งผลใหไ้ด้ของ
เสยีน้อยที่สุดที่ 0.5567% จงึตอ้งท าการทดสอบขอ้มูลทางสถติิโดยการ
ผลติชิน้งานด้วยระดบัปัจจยัที่เหมาะสมจ านวน 30 ครัง้ครัง้ละ 240 ชิน้ 
และน าค่าสดัส่วนของเสยีมาเปรยีบเทยีบกบัค่าที่คาดหวงั 

การทดสอบสมมุตฐิานเพื่อยนืยนัระดบัปัจจยัที่เหมาะสม 
H0 : μ  0.5567 % 
H1 : μ  0.5567 % 

 เมื่อ μ = ค่าเฉลี่ยสดัส่วนของเสียจากการทดลองตามระดบัปัจจยัที่
เหมาะสม 
 จากการใช้โปรแกรม Minitab ในการประมวลผล พบว่าผลการ
ทดสอบสมมุติฐานแบบ T-test ค่า P-value ของสดัส่วนของเสยีทัง้สอง
มีค่าน้อยกว่า 0.0001 ดงัตารางที่ 9 และ 10 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก แสดงว่าสดัส่วนของเสียหลังการปรับปรุงไม่
เท่ากบั 0.5567% อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% แต่เมื่อดู
จากค่าเฉลี่ยของสดัส่วนของเสยีทัง้สองแลว้มีค่าน้อยกว่า 0.5567% ซึ่ง
ถอืว่าเป็นค่าที่ดกีว่าที่คาดหมาย  

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมตฐิานของค่าเฉลี่ยสดัส่วนของเสยีรอย
เชื่อมเปิด 
N Mean StDev SE 

Mean 
95% CI T P 

30 0.1944 0.3414 0.0623 (0.0670, 
0.3219) 

-5.80 <0.0001 

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยสดัส่วนของเสียมุม
ดา้นในชิน้งานละลาย 
N Mean StDev SE 

Mean 
95% CI T P 

30 0.1667 0.3209 0.0586 (0.0468, 
0.2865) 

-6.65 <0.0001 

รูปที่  12 กราฟสัดส่วนของเสียจากการผลิตภายใต้ระดับปัจจัยที่
เหมาะสมจากการทดลอง 

 เพื่อยนืยนัขอ้มูลจากการทดลองถึงความสามารถของระดบัปัจจยัที่
เหมาะสม โดยท าการเก็บขอ้มูลการผลิตตวักรองอากาศในฮาร์ดดิสก์

ไดรฟ์รุ่นเออาร ์31 ต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 สปัดาห ์ดงัรูปที่ 12 แสดงกราฟ
สัดส่วนของเสียจากการผลิตภายใต้ระดับปัจจัยที่เหมาะสมจากการ
ทดลอง พบว่าสดัส่วนของเสียรอยเชื่อมเปิดลดลงเหลือ 0.33% และ
สดัส่วนของเสียมุมด้านในชิ้นงานละลายลดลงเหลือ 0.12% ส่งผลให้
สดัส่วนของเสียทัง้หมดจากกระบวนการผลิตลดลงเหลือ 2.18% ซึ่ง
บรรลุเป้าหมายของโรงงานกรณีศกึษาที่ก าหนดไวไ้ม่เกนิ 5%

4. สรปุผลการทดลอง 
 การศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อสดัส่วนของเสียในกระบวนการเชื่อมขอบ
ตวักรองอากาศในฮารด์ดสิก์ไดรฟ์ เริม่ตน้จากการทดลองแฟคเทอเรียล
เชิงเศษส่วน 2v

5-1 เพื่อคัดกรองปัจจยั ซึ่งท าการศึกษา 5 ปัจจัย คือ 
ความดนัของลม ขนาดการสัน่ แรงกด พลงังาน และระยะเวลาหวัฮอร์น
ค้าง ผลการทดลองพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อสัดส่วนของเสียอย่างมี
นยัส าคญั คอื ความดนัของลม ขนาดการสัน่ และพลงังาน หลงัจากนัน้
ออกแบบการทดลองแฟคเทอเรียลเตม็รูป 23 และเพิ่มการทดลองที่จุด
กึ่งกลาง 3 จุด ผลการทดลองพบว่าปัจจัยและสัดส่วนของเสียมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและสามารถก าหนดระดับของปัจจัยที่
เหมาะสมได ้ความดนัอากาศ 80 psi ขนาดการสัน่ 100% และพลงังาน 
300 J เมื่อท าการผลติชิน้งานต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 สปัดาห ์พบว่าสดัส่วน
ของเสียรอยเชื่อมเปิดและมุมด้านในชิ้นงานละลายมีค่า 0.33% และ 
0.12% ตามล าดับ ส่งผลให้ภาพรวมสัดส่วนของเสียทั ้งหมดใน
กระบวนการผลิตตวักรองอากาศในฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์ลดลงเหลือ 2.18% 
หรือคิดเป็นการลดความสูญเปล่าเน่ืองจากของเสยีได้ 19,166 บาทต่อ
เดอืน 
 งานวิจยัน้ีมีขอ้จ ากดัในด้านเวลาการทดลอง เน่ืองจากเครื่องเชื่อม
อลัตรา้โซนิคที่ใช้ในการผลิตมเีพียงเครื่องเดียวซึ่งตอ้งท าการผลิตแผ่น
กรองอากาศในฮารด์ดสิก์ไดรฟ์ทุกรุ่น ท าใหเ้ครื่องเชื่อมอลัตร้าโซนิคไม่
มีเวลาว่างส าหรบัการทดลอง ดงันัน้การด าเนินการทดลองทุกครัง้จึง
เป็นการผลิตจริงตามแผนการผลิตที่สอดคล้องกบัค าสัง่ซื้อของลูกค้า 
หากมีเวลาท าการทดลองเพิ่มเติม ควรท าการแบ่งระดับปัจจัยให้
ละเอียดขึ้น และออกแบบการทดลองด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง 
(Response Surface Methodology) ซึ่งอาจปรบัลดค่าสดัส่วนของเสีย
ใหน้้อยลงไดอ้กี
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บทคดัย่อ 
การจดัการคุณภาพของสนิคา้เกษตรเป็นประเดน็ที่ก าลังถูกพฒันาอย่างต่อเน่ือง หากแต่ยงัมชี่องว่างในการพฒันาวจิยัอยู่มากในบริบท

ของประเทศไทย  งานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นการรวบรวมและสรุปแนวโน้มงานวิจยัทางด้านการจดัการคุณภาพสินค้าเกษตรทัง้ภายในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อวเิคราะห์หาความแตกต่างเพื่อสรุปถงึช่องว่างทางการวจิยัที่อาจน าไปสู่การพฒันาอย่างรวดเรว็ของประเดน็การควบคุมคุณภาพของ
สินค้าเกษตร จากการศึกษาข้อมูลเผยแพร่จากหน่วยงานภาครฐัและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างของความ
เขม้งวดในการบงัคบัใช้มาตรฐานทางคุณภาพระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอื่น ประเดน็แรกพบว่าภาพรวมการบังคบัใช้มาตรฐานคุณภาพในไทย
จะเขม้งวดน้อยกว่าอกีหลายประเทศและถูกบงัคบัใช้ในสนิคา้เกษตรแปรรูปเท่านัน้ ซึ่งเป็นเพยีงการบงัคบัใช้ในบางส่วนของห่วงโซ่การผลติในสินค้า
เกษตรเท่านัน้ ประเดน็ที่สองพบว่าสนิคา้เกษตรไทยต้องจดัท ามาตรฐานคุณภาพหลายตวัขึน้กบัขอ้ก าหนดของคู่คา้ เน่ืองจากยงัไม่มมีาตรฐานกลาง
ของคุณภาพสนิคา้เกษตรที่ครอบคลุมเน้ือหาที่เหมาะสมต่อการส่งออกสนิคา้เกษตร ประเดน็ที่สามในด้านเทคโนโลยพีบว่าการน าเทคโนโลยดีจิทิัลมา
ช่วยในการตดิตาม การแลกเปลี่ยนขอ้มูล และการควบคุมคุณภาพสนิคา้เกษตรยงัไม่แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร ประเดน็สุดท้ายคอืงานวจิยัที่ส าเร็จ
แล้วบางส่วนยงัขาดการน าไปขยายผลในเชิงกว้างเพื่อใหค้รอบคลุมสนิคา้ทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ  ประเด็นที่สรุปพบเหล่าน้ีจงึนับว่าเป็นช่อ งว่าง
ทางการวจิยัที่น่าสนใจและเร่งด่วน เพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรไทยได้อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 
ค าส าคญั: การควบคุมสนิคา้เกษตร, คุณภาพสนิคา้เกษตร 

Abstract 
Quality management for agricultural products is continuously developing among researchers worldwide. However, a large 

research gap apparently exists for Thailand. This paper aims to study the research gap in quality management of agricultural products in 
Thailand on the domestic and international levels. Research gaps will be identified to help researchers better focus on improving the 
overall quality of the agricultural product supply chain in Thailand. Information published by government agencies and related research 
indicates, that, first, the quality standard for preserved food products is the only mandatory standard for agricultural products in Thailand. 
Secondly, a common quality standard for agricultural products in Thailand has not been identified by this study. Although several quality 
standards are put forward industrially, their purpose is merely to satisfy the export quality standards required for consumer protection. 
Third, technical ability and knowledge about using and adopting digital technology to enhance the process of product tracing, data 
exchange, and quality control is apparently limited in the Thai agricultural workforce. Moreover, there are reports on a lack of industrial 
application of previous research due to its limited applicability. These findings demonstrate research gaps that should be resolved to 
improve quality management for agricultural products in Thailand effectively and sustainably.    
Keywords:  Agricultural product quality, Control of agricultural products, Quality management. 
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1. บทน า
ปัญหาสนิคา้คุณภาพไม่สม ่าเสมอ ไม่ได้มาตรฐาน อตัราการสูญเสยี

สูง ไม่สามารถผลติสนิคา้ใหส้ามารถส่งมอบได้ตามก าหนด หรอืต้นทุน
การผลิตสูง เป็นปัญหาพื้นฐานที่สามารถพบได้ทัว่ไปในระบบห่วงโซ่
อุปทานสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ
และสิ่งแวดล้อมตามมา ดังที่ปรากฎในรายงานวิจัยจ านวนมาก เช่น 
ปัญหาการส่งออกและการแข่งขนั ในตวัอย่างการส่งออกขา้วไทยไปยงั
ต่างประเทศที่พบว่าประเทศไทยสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดข้าวมากขึน้
กว่าเดมิ เน่ืองจากสภาวการณ์เคลื่อนยา้ยอย่างเสรีของขา้วไทยภายใต้
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพราะต้นทุนการเพาะปลูกขา้วไทยสูงกว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน จงึส่งผลใหเ้กษตรกรไทยไม่สามารถแข่งกบัประเทศ
ผู้ผลิตอื่นๆ ได้ (Jirayu Anuruxjuntra และ Juthatip Klaitabtim, 2018) 
ปัญหาด้านการขาดความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ศักยภาพด้านการแข่งขนัในการจัดซื้อจดัหาอาหารสดประเภทผกัและ
ผลไม้ ที่มีโอกาสเกิดจากความไม่แน่นอนทัง้ปัจจัยจากการขนส่ง 
ขัน้ตอนการบรรจุ ฤดูกาล สภาพอากาศและคุณลักษณะเฉพาะของผกั
และผลไม้สด ที่มีอายุสัน้ เสียหายง่าย (กิรณา แก้วสุ่น และไกรชิต 
สุตะเมือง, 2559), และปัญหาและขัน้ตอนกระบวนการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจสินคา้การเกษตรส่งออกที่พบมูลค่าความเสยีหายจากการส่งออก
สนิคา้ประเภทผกั รวมทัง้ปัญหาต้นทุนค่าใช้ในการท างานล่วงเวลาของ
ธุรกิจสินค้าการเกษตรส่งออกที่มีส ัดส่วนต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับ
ต่างประเทศเน่ืองจากยงัมปัีญหาในความแม่นย าของการตรวจสอบเพื่อ
ไม่ใหร้ะบุสนิคา้ผดิประเภท หรอืขาดคุณภาพ ก่อนส่งมอบใหลู้กคา้  (สุรี
รตัน์ จนันา และปิยะเนตร นาคสดี,ี 2563)  
 ถึงแม้ว่าจะได้มกีารพฒันางานวิจัยออกมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อแก้ไข
ปัญหาจากประเด็นข้างต้น แต่หากยงัพบว่าการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรของไทยยงัพบปัญหาอยู่มากเมื่อเทยีบกบัต่างประเทศ งานวจิยัน้ี
จึงจัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมงานวิจัยทางด้านการบริหารจัดการคุณภาพ
สนิคา้เกษตรของประเทศไทย เพื่อสรุปประเด็นช่องว่างของงานวิจัยใน
การตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้ือหาเริ่มจากการอธิบายแนว
ทางการด าเนินงานแสดงในหวัข้อที่ 2 การศึกษางานวิจยัในปัจจุบนัทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ดังแสดงในหัวข้อที่ 3 จากนั้นท าการ
เปรยีบเทยีบ สรุป และวเิคราะห์หาประเด็นที่เป็นช่องว่างทางการวิจัยที่
ส าคญัในหวัข้อที่ 4 และท าการสรุปผลการศึกษาไว้ในหวัข้อที่ 5 เป็น
ล าดบัสุดท้าย  

2. ขัน้ตอนการด าเนินงาน
  วตัถุประสงค์หลักของงานวิจัยน้ึคือการศึกษาหาช่องว่างทางการ
วิจัยของการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าเกษตรของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานวิจัยเพื่อพฒันากลยุทธ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการบรหิารจดัการคุณภาพผลติภณัฑ์ของสนิคา้เกษตร 
ขัน้ตอนการศกึษาจงึเริม่จากการศึกษางานวจิัยในปัจจุบนัทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ และเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรฐัและเอกชนที่
เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 22 บทความ จากนัน้น ามาจดักลุ่มของ

การวิจัยออกเป็นสองประเด็นหลัก ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยทางด้านแนว
ทางการจัดการคุณภาพของสินค้าเกษตร และกลุ่มงานวิจัยทางการ
พฒันาเทคนิคและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
จดัการคุณภาพสนิคา้เกษตร จากนัน้ท าการศกึษางานวจิยั สรุปประเด็น
การวจิยั เทคนิคและเทคโนโลยทีี่ใช้ จ าแนกกลุ่มของแนวทางวจิัย และ
ล าดับสุดท้ายคือการวิเคราะห์หาประเด็นที่เป็นช่องว่างทางการวิจัยที่
ส าคญั ซึ่งเป็นข้อมูลส าหรบัการพฒันาวิจัยแนวทางในการพัฒนากล
ยุทธ์การจดัการคุณภาพสนิคา้เกษตร 

3. การจดัการคุณภาพของสินค้าเกษตร
 ส าหรบัการจัดการคุณภาพในมุมของวิศวกรรมนัน้จะเริ่มจากการ
วิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องและความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
จากนัน้เป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เพื่อท าการป้องกนัความ
สูญเสยีที่อาจจะเกดิขึ้นจากการส่งมอบสินค้าที่ไม่มคีุณภาพใหแ้ก่ลูกค้า 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในการบริหารจัดการคุณภาพจะแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน คือการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน
ขอ้ก าหนดที่บงัคบัจากภาครฐั และการบรหิารจดัการคุณภาพตามความ
ต้องการของลูกคา้ นอกจากน้ี ยงัมกีารพฒันาเทคนิคและเทคโนโลยีใน
การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการคุณภาพจากกลุ่มวิจัย
จ านวนมากในประเทศไทย ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  
3.1 การบงัคบัใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตร 
 ผลจากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยได้มีการน าข้อก าหนด
มาตรฐานอาหารมาใช้ส าหรบัสนิคา้เกษตร ดงัสรุปในตารางที่ 1 ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดเดียวกันกับขององค์การการค้าโลก (WTO) และองค์กร
อนามยัโลก (WHO) ที่ใช้เป็นข้อก าหนดมาตรฐานอาหารตาม Codex, 
IPPC (อนุสัญญาว่าด้วยสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ) และ OIE 
(อนุสญัญาว่าด้วยสุขอนามยัสตัว์ระหว่างประเทศ) รวมทัง้มกีารบงัคบัใช้
มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื หรือ SPS (Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) ภายใต้ความ
ตกลงการเปิดการคา้เสรขีอง WTO  
 ตามยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภยัอาหารของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มีการก าหนดใช้ระบบมาตรฐาน โดยใช้ระบบ GAP และ 
GMP เป็นเกณฑ์ในการตรวจรบัรองส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) เพื่อใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานสากลนัน่คอื 
ISO/ IEC 1 7 0 1 1 : 2 0 0 4  “General requirement for accreditation 
bodies” โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานจาก JAS-ANZ (Joint 
Accreditation System of Australia and New Zealand: JASANZ) และ
ด าเนินงานรบัรองระบบงานของหน่วยรบัรองที่ใหก้ารรบัรองระบบการ
ผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ส าคญั คือ ระบบการผลิต
และการปฏบิตัทิี่ดทีางการเกษตร (Good Agricultural Practices: GAP) 
และเกษตรอินทรีย์ (Organics) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และ 
ISO 22000 เพื่อประโยชน์ส าคญัในการเพิม่การส่งออกสนิคา้เกษตรและ
อาหารของไทยที่มคีุณภาพและปลอดภยัใหม้ากยิง่ขึน้  
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การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 
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 นอกจากมาตรฐานที่เป็นขอ้ก าหนดจากองค์การการคา้โลกแล้วนัน้
ยงัได้มรีะบบที่ช่วยในการจดัการคุณภาพสนิคา้เกษตรที่ได้ท าการศึกษา
รวบรวมข้อมูลคือ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Tractability) ระบบ
การเฝ้าระวังความปลอดภัย และระบบแจ้งเตือนภัย (ACFS Early 
Warning)  สามารถอธิบายโดยสังเขปส าหรับระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ว่าเป็นความสามารถในการสอบและติดตามทัง้ที่มาแหล่ง
ผลิต และจุดหมายปลายทางของ อาหาร อาหารสตัว์ การผลิตอาหาร
หรอืส่วนที่เกี่ยวขอ้งส าหรบัการบรโิภค  
 จากการศึกษาของนิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2547) พบว่า
ประเทศไทยมรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบัที่ยงัไม่สามารถตรวจกลับได้ทัว่
ทัง้ระบบห่วงโซ่อุปทานจากปลายน ้าไปยงัต้นน ้า จะมเีฉพาะในบางกลุ่ม
สินค้าเกษตรที่ส่งจากปลายน ้าไปยงัต้นน ้าในสดัส่วนที่มากกว่า เช่น 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส าหรับส่งออก และกลุ่มที่วางจ าหน่ายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตในเครือของบริษัทค้าปลีก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ได้มี
การออกแบบบรรจุภณัฑ์สนิคา้และมฉีลากที่สามารถตรวจสอบยอ้นกลบั
ได้ แต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้าที่มีการวางจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ทางการเกษตรมกัจะตัง้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรอืตัว
เมืองที่มีขนาดใหญ่ แต่ประชาชนทัว่ไปจะนิยมซื้อสินค้าเกษตรจาก
ตลาดท้องถิน่มากกว่าในซุปเปอร์มาร์เก็ตเน่ืองจากเหตุผลทางด้านราคา
สนิคา้ ระยะทาง และความสะดวกในการซื้อสนิคา้   
 ส าหรบัระบบการเฝ้าระวงัความปลอดภัยผกัและผลไม้ของไทยมี
สองหน่วยงานหลักรบัผิดชอบคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะเป็นการก าหนดและจัดท ามาตรฐานสินค้าการเกษตร สินค้าแปรรูป 
และสินค้าอาหาร ทัง้มาตรฐานระบบการผลิต (GAP) และมาตรฐาน
สนิคา้ (Q) ก ากบัดูแลและเฝ้าระวงัด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ออก
ใบอนุญาต ท าการรบัรองผูร้บัรองมาตรฐาน และผูป้ระกอบการเกี่ยวกับ
มาตรฐานและฉลากคุณภาพสินคา้คา้เกษตร สนิคา้เกษตรแปรรูป ฯลฯ 
กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริม การเกษตรมีหน้าที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานเฝ้าระวงั โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ(มกอช.) ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมหีน้าที่ด าเนินงาน
เฝ้าระวงัสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) โดย
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส า นักงานสาธารณสุขจังหวัดทั ว่
ประเทศ โดยการเก็บตรวจตัวอย่างอาหารที่พบปัญหาจากสถาน
ประกอบการ ตลาด รา้นอาหาร จากนัน้รายงานอุบตัิการณ์เกิดโรคโดย
สรุปผลปัญหาด้านอาหารที่กระทรวงสา-ธารณสุข ได้มีการเฝ้าระวัง
ติดตามในแต่ละปีและพัฒนาระบบตรวจสอบสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกคา้งในตลาดกลางคา้ส่งผกั ผลไมส้ดทัว่ประเทศ  
 ส าหรับระบบแจ้งเตือนภัย (ACFS ) เป็นโครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก 
ประกอบด้วยฐานขอ้มูลข่าวสารด้านกฎระเบยีบ-ความปลอดภัยอาหาร-
มาตรการสุขอนามยั และสถานการณ์การคา้สนิคา้เกษตรและอาหารทัว่
โลก โดยในประเทศไทยมสี านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาต ิ(มกอช.) เป็นผูด้ าเนินการ นอกจากน้ี ในผลจากการศกึษาของ
ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ และชนิพรรณ บุตรยี่ (2561) เสนอแนะว่าควร
ก าหนดมาตรฐานบงัคบัด้านหลักเกณฑ์ GMP ของสถานที่คดั ตัดแต่ง
และบรรจุผกัและผลไม้สด รวมทัง้บังคบัการแสดงฉลาก และมีระบบ
ตรวจสอบยอ้นกลบั เช่นเดยีวกบัประเทศญี่ปุ่ น ออสเตรเลยี และสหภาพ
ยุโรป คอื ไม่บงัคบัใช้ GAP แต่บงัคบัใช้ GMP โรงคดั บรรจุ และแปรรูป
เบื้องต้น ร่วมกับการสร้างความเข้มแข็งของมาตรการสนับสนุนในการ
ก ากบัดูแล เช่น การมรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบั และระบบแจ้งเตือนภัย 
เป็นต้น 
  เมื่อเปรยีบเทยีบมาตรฐานการก ากบัดูแลคุณภาพของผกัและผลไม้
ของไทยและต่างประเทศ ดงัตารางที่ 1 จะเหน็ได้ว่าประเทศพฒันาแล้ว
ส่วนใหญ่ มีมาตรฐานภาคบังคบัควบคุมกระบวนการผลิต ณ จุดใดจุด
หน่ึงของห่วงโซ่อุปทาน เช่น สหรฐัอเมริกามีการบังคบัใช้มาตรฐาน 
GAP การเพาะปลูก ส่วนประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่ น สหภาพยุโรป  
แคนาดา ก็ได้มีการบังคบัใช้มาตรฐาน GMP ส าหรบัสถานที่รวบรวม 
คดัและบรรจุผกัและผลไม ้ เมื่อเปรียบระบบก ากบัดูแลความปลอดภยั
ผกัและผลไม้ของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนด
มาตรฐานการผลติที่เป็นมาตรฐานบงัคบัในช่วงต้นและกลางของห่วงโซ่
อุปทาน ยกเว้นกรณีผกัและผลไม้แปรรูปเบื้องต้น เท่านัน้ที่ต้องปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ GMP รวมทัง้ ในประเทศไทยยงัไม่พบว่ามกีารน าระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ และระบบแจ้งเตือนภัย มาใช้ในการควบคุม
คุณภาพสนิคา้เกษตร  
3.2 การพฒันาเทคนิคและเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การบริหารจดัการคุณภาพสินค้าเกษตร 
 จากการวเิคราะห์สรุปงานวจิยัที่เผนแพร่ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบบริบทของโลจิสติกส์สินค้าเกษตรไทยปัจจุบัน ยงัคงไม่
สามารถด าเนินการควบคุมคุณภาพเป็นแบบเรียลไทม์ได้อย่างเต็ม
รูปแบบ จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) ได้รายงานว่า 
เกษตรกรไทยมขีอ้จ ากดัในการใช้เทคโนโลยทีางการเกษตร โดยเฉพาะ
การน าเทคโนโลยไีปใช้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลของ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้ประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการโลจสิตกิส์สนิคา้เกษตรที่ส าคญัในช่วงปี 2558 - 2560 ซึ่งพบว่า
เกษตรกรและสหกรณ์ยงัขาดความสามารถในการบริหารจดัการข้อมูล
สารสนเทศ โดยเฉพาะขอ้มูลด้านการจดัการผลผลติ โดยขอ้มูลที่มอียู่ใน
แต่ละพื้นที่ของสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ไม่มีความเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกัน เป็น
ผลท า ให้หน่วยงานรัฐและสถาบันเกษตรกร ไม่มีข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการร่วมกันสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด
หรอืโลจสิตกิส์สนิคา้เกษตร 
 เมื่อศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นข้างต้น พบว่า งานวิจัย
ปัจจุบันได้มกีารศกึษาการน าเทคโนโลยีดิจทิลัเข้ามามสี่วนร่วมกบัการ
ควบคุมผลผลิตทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
ข้อจ ากัดทางเทคโนโลยีของการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยมีทัง้

624

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



การพฒันาเชงิทฤษฎี การพฒันาแอพลลเิคชนั การพฒันาอุปกรณ์ดจิทิลั 
และการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสินค้า
เกษตร ดงัสรุปเปรยีบเทยีบในตารางที่ 1

ตาราง 1 เปรยีบเทยีบมาตรฐานการก ากบัดูแลผกัและผลไมข้องไทยและต่างประเทศ 
ประเทศ GAP 

เพาะปลูก 
GMP 

คดั ตดัแต่ง 
บรรจ ุ

GMP 
แปรรูปเป็น
อาหารพร้อม
บรโิภค 

MRL 
สารเคมฯี 
ตกค้าง 

HACCP ISO17065 ISO22000 ระบบการ
ตรวจสอบ
ย้อนกลบั 

การเฝ้าระวงั 
ความ

ปลอดภยั 

ระบบแจง้
เตอืนภยั 

ไทย 
/ 

(สมคัรใจ) 
/ 

(บงัคบั)* 
/ 

(บงัคบั) 
/ / / / /* / / 

Australia 
/ 

(สมคัรใจ) 
/ 

(บงัคบั) 
/ 

(บงัคบั) 
/** / / / / / / 

Canada 
/ 

(สมคัรใจ) 
/ 

(สมคัรใจ) 
/ 

(บงัคบั) 
/ / / / / / / 

China 
/ 

(สม้ครใจ) 
/ 

(บงัคบั) 
/ 

(บงัคบั) 
/ / / / / / / 

EU 
/ 

(สมคัรใจ) 
/ 

(บงัคบั) 
/ 

(บงัคบั) 
/ / / / / / / 

Japan 
/ 

(สมคัรใจ) 
/ 

(บงัคบั) 
/ 

(บงัคบั) 
/ / / 

/ 
/ / / 

USA 
/ 

(บงัคบั) 
/ 

(สมคัรใจ) 
/ 

(สมคัรใจ) 
/ / / / / / / 

ที่มา: ปรบัปรุงมาจาก ทพิย์วรรณ ปรญิญาศริ ิและชนิพรรณ บุตรยี่ (2561)  
/ = มกีารน ามาใช้งาน, * = บงัคบัใช้ในผกัและผลไมบ้างชนิดเพื่อการส่งออกเท่านัน้, ** = มผีลบงัคบัใช้ในนิวซแีลนด์ด้วย 
GAP: Good Agricultural Practices; GMP: Good Manufacturing Practices; MRL: Maximum Residue Limit, HACCP: Hazard Analysis and Critical Control 
Point; ISO: International Organization for Standardization 

4. ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการพฒันาของการควบคุม
คุณภาพสินค้าเกษตร 
 จากการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของงานวิจัยข้างต้น 
จากการศกึษากระบวนการหรอืวธิกีารที่ได้มกีารวจิยัที่กล่าวมาแล้วนัน้มี
ทัง้ที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ โดยทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งมี
แนวทางที่แตกต่างกัน และสิ่งที่ประเทศไทยยงัคงต้องพฒันาเพิ่มเตมิ 
กล่าวคอืเมื่อน าขอ้มูลมาสรุปวิเคราะห์แนวทางการก าหนดดูแลควบคุม
คุณภาพสินค้าเกษตร พบว่าในต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ เช่น 
ญี่ปุ่ น อเมริกา สหภาพยุโรป มีแนวทางต่างจากที่ไทยใช้ โดยสรุปเป็น
ประเดน็ที่ส าคญัได้ดงัน้ี   
4.1  ความเข้มงวดทางด้านมาตรการก ากบัดูแลสินค้าเกษตร 
 ประเทศไทยมีข้อมูลมาตรการก ากับดูแลผักและผลไม้ที่ ยังไม่
เขม้งวดเท่าต่างประเทศ กล่าวคอื ยงัไม่มกีารก าหนดมาตรฐานการผลิต
ที่เป็นมาตรฐานบังคบัในช่วงต้นและกลางของห่วงโซ่อุปทานสินค้า
เกษตร โดยในการบงัคบัมกีารบงัคบัใช้เน่ืองจากข้อบงัคบัจากประเทศ
ปลายทางการส่งออก เช่น มาตรฐาน GMP ในสนิคา้เกษตรเพื่อส่งออก
ไปประเทศญี่ปุ่ นหรือยุโรป หากแต่ส าหรบัสินคา้เกษตรในประเทศ ยงั
เป็นเพียงมาตรการตามความสมคัรใจของผู้ประกอบการ นอกจากน้ี
พบว่า มีเพียงสินค้าเกษตรแปรรูปเท่านั้นที่มีการบังคบัใช้มาตรฐาน 

GMP ต่างจากของประเทศญี่ปุ่ น ออสเตรเลีย จีน และสหภาพยุโรป ที่
บังคับทัง้ในกระบวนการคัด ตัดแต่ง บรรจุ และการแปรรูป โดย
ครอบคลุมทัง้การขายบริโภคภายในและการค้าขายระหว่างประเทศ 
ดังนัน้ แนวทางการวิจัยในอนาคตส าหรบัประเดน็น้ีอาจเป็นการศกึษา
เกี่ยวกับผลกระทบและความคุ้มค่าของการบงัคบัใช้มาตรฐานดังกล่าว
ในประเทศไทย รวมทัง้การพฒันาทางด้านเทคโนโลยเีพื่ออ านวยความ
สะดวกในด าเนินการตามมาตรฐานส าหรบัผูป้ระกอบการ   
4.2  ความหลากหลายของระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
 ในประเทศไทยพบว่ามกีารน าระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
มาใช้หลากหลาย โดยมากขึ้นกับข้อก าหนดของประเทศปลายทางที่
ส่งออกสนิคา้เกษตร ถงึแมว่้าจะมกีารก าหนดมาตรฐานออกมาจากทาง
หน่วยงานภาครฐั แต่ยงัพบว่ามาตรฐานที่ภาครฐัฯ สรา้งขึน้ยงัไม่เป็นที่
แพร่หลายในการด าเนินการ นอกจากน้ียงัพบว่ามาตรฐานทางคุณภาพ
ของเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายสูงในการจดัท าและการขอการรบัรอง ดังนัน้ 
แนวทางการวิจยัอีกทางหน่ึงที่ส าคญัคือการศกึษาเกี่ยวกับการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพของสินค้าเกษตรที่เป็นที่ยอมรบัของประเทศคู่ค้า 
โดยในการขอรบัรองมาตรฐานนัน้ควรมีขัน้ตอนชัดเจนและมีค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม   
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4.3 ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีช่วยในการควบคุม
คุณภาพสินค้าเกษตร 
 จากหวัขอ้ที่ 3 พบว่านอกจากปัญหาการจดัการขอ้มูล การเชื่อมโยง 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ทัง้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง และ
ระหว่างเกษตรกรกับทางภาครฐั พบว่ายงัขาดการสนับสนุนทางด้าน
เทคโนโลยี และแนวทางการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ียงัพบว่าเกษตรกรไทยปัจจุบันยงัคงไม่สามารถ
ด าเนินการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรเป็นแบบ real-time ได้อย่าง
เต็มรูปแบบ เน่ืองจากยงัขาดเทคโนโลยีในตรวจสอบ บริหารจัดการ
คุณภาพ และการเชื่อมโยงข้อมูล โดยได้ท าการสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับ
งานวิจัยที่มีการน าข้อมูลมาปฏบิัติใช้ในประเทศไทย ด้านการควบคุม
คุณภาพของสนิคา้เกษตรไทยและต่างประเทศ ดงัสรุปในตารางที่ 2 ซึ่ง
พบว่า กลุ่มวจิยัในไทยมกีารสรา้งงานวจิยัทงัในด้านแนวคดิทฤษฎี และ
เครื่องมือเทคโนโลยี แต่ยงัมีงานวิจัยในปริมาณน้อย และยงัไม่มีการ
น าไปใช้แพร่หลายมากนัก เน่ืองจากเป็นการวจิัยในผลิตผลเกษตรบาง
กลุ่ม ซึ่งยงัต้องการการน าขยายผลต่อในสินคา้เกษตรอื่นๆ นอกจากน้ี

ยงัพบว่าตดิปัญหาในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายในการบงัคบัใช้
อกีด้วย นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มวจิยัไทย ยงัไม่มกีารพฒันาวจิยัโดยการ
น าเทคโนโลยดีจิทิลัมาช่วยควบคุมคุณภาพของสนิคา้เกษตร 

5. สรปุ
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าถึงแมใ้นประเทศไทยจะมีกลุ่มวิจยัที่

พฒันาแนวทางและเครื่องมอืการควบคุมคุณภาพสนิค้าเกษตรออกมา
อย่างต่อเน่ือง แต่พบว่างานวิจัยในกลุ่มน้ียงัมีโอกาสในการพฒันาอีก
มาก ทัง้ด้านการพฒันาเพื่อใหค้รอบคลุมสนิคา้เกษตรทุกชนิด และการ
พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบแบบ
เรียลไทม์ เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์ของระบบ
สารสนเทศห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้สามารถพฒันาเทคนิคเชงิลกึทางด้าน
สถติใินงานวศิวกรรมคุณภาพ เช่น การวเิคราะห์คุณภาพโดยพจิารณา
ปัจจัยอายุการเก็บรักษาร่วมด้วย ซึ่งช่องว่างทางการวิจัยที่สรุปใน
ข้างต้น นับว่าเป็นโอกาสทางการวิจยัที่ควรมีการพฒันาอย่างเร่งด่วน 
เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการเป็นผูส้่งออกสนิคา้เกษตรของประเทศไทย 

ตาราง 2 สรุปบทความงานวจิยัที่มกีารน าขอ้มูลมาปฏบิตัใิช้ในประเทศไทย ด้านการควบคุมคุณภาพของสนิคา้เกษตรไทยและต่างประเทศ 

Author (Year) Method/Application เครื่องมอื/
เทคโนโลย ี

แนวคดิ/
ทฤษฎี 

ระดบัการ
น าไปใช้
งาน* 

หมายเหตุ 

ศุมาพร และ
คณะ (2554) 

เทคโนโลยี Chemometrics และใช้เทคนิคคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าย่าน
ใกล้อนิฟาเรด (Near Infrared Spectroscopy)  • 1 

กนกพร บุญญะ
อตชิาต.ิ 2558. 

จดัการกระบวนการหลงัการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกบัผกัรบัประทาน
ใบ โดยศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการสูญเสียปริมาณและคุณภาพของ
ผกัรบัประทานใบ 

• 1 
ยังไม่ครอบคลุมไปถึง
สนิค้าเกษตรชนิดอื่นๆ 

Lusine H. และ
คณะ. 2007 

แบบจ าลองแนวคดิส าหรบัการวัดประสทิธภิาพห่วงโซ่อุปทานแบบ
บูรณาการ โดยใช้แบบประเมนิการวดัประสทิธภิาพ • 5 

Joseph D. 
Blackburn. 
and Gray D. 
Scudder.2007. 

โ ม เดลห่ ว ง โ ซ่ อุ ปทานลู กผสม  ( Supply Chain Hybrid)  ที่ มี
ประสิทธิภาพในการตอบสนองในการลดปัญหา ลดเวลาระหว่าง
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว จากกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานส าหรบั
ผลติภณัฑ์เน่าเสยีง่าย 

• • 2 

ระหว่างห่วงโซ่อุปทาน
ยังมีการ เชื่ อมโยงกัน
แบบไม่มากพอ 

Anderson et 
Al. 2010 

ใช้ระบบจดจ ารูปภาพลกัษณะและรูปแบบของผลไมส้ดชนิดต่าง ๆ  
ด้วยอลักอลทิมึในการจ าแนกประเภท • 2 

Chanhathai K. 
and 
Suneeporn S. 
2015 

พฒันากลยุทธ์ปรบัปรุงเทคโนโลยกีารผลติและการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ส าหรับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความสะดวกและเหมาะสมแก่
ผูผ้ลติในห่วงโซ่อุปทานของสนิค้าเกษตร 

• 0 

ติดปัญหาใน ส่วนของ
เรื่องกระบวนการทาง
กฎหมายในการบงัคบัใช้ 

C.N. Verdouw 
et. Al. 2016. 

ใช้การจ าลองเสมอืนแบบไดนามกิในการจัดการการปฏิบตังิานกบั
ผลติภณัฑ์อาหารที่สามารถเน่าเสยีโดยไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้ 
เพื่อตรวจสอบควบคุมวางแผนผ่านทางอนิเตอร์เน็ตแบบเรยีลไทม์ 

• • 2 

Qiang et. Al. 
2018. 

พัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเกี่ยวกับผลผลิต การขนส่ง 
คลังสินค้า การจัดจ าหน่าย และการจัดการข้อมูลของผลผลิต 
“Internet + agricultural products’’ 

• 4 
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Harald et. Al. 
Internet of 
Food and 
Farm 2020. 

ศกึษาระบบ Internet of food and farm ในแนวโน้มปี 2563 และใช้
แนวทางส าหรับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการใหม่
ของ IoT จากอุปกรณ์ดจิติอลที่ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ • 4 

*ระดบัการน าไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื 0= ยงัไมม่กีารน าไปใช้งาน, 1=มกีารศกึษาทดลองใช้เฉพาะประเทศไทย, 2=มกีารใช้งาน
เฉพาะต่างประเทศ,   3= ใช้งานแพร่หลายในประเทศไทย, 4=มกีารใช้งานในต่างประเทศและก าลงัเริม่ใช้ในไทย, 5=ใช้งานแพร่หลายทัง้ไทยและต่างประเทศ
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การศึกษาปัจจัยท่ีเหมาะสมในกระบวนการอบอดัข้ึนรูปรองเท้ายางพาราด้วยการออกแบบการทดลอง 
A Study of Optimal Factors in Compression Molding Process of Rubber Sandals  

by Design of Experiment 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัท่ีเหมาะสมส าหรบัค่าความแข็งของพื้นรองเท้ายางพาราด้วยการประยุกต์การออกแบบทดลอง 

ในการศึกษาน้ีได้ใช้วิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดบัในการหาปจัจยัท่ีมีผลอย่างมีนยัส าคญัของ 2 ปจัจยั ได้แก่ อุณหภูมิ 
และ เวลาท่ีใช้ในการอดัขึ้นรูปเป็นปจัจยัของการทดลองและควบคุมปจัจยัความดนัของการอดัขึ้นรูปท่ีระดบัคงท่ี จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิ ท่ี
ใช้ในการอดัขึ้นรูปเป็นปจัจยัท่ีมีผลอย่างมีนยัส าคญั จากนัน้ใช้ตวัแบบสมการถดถอยในการหาค่าปรบัต ัง้ท่ีเหมาะสมของอุณหภูมิเพื่ออดัขึ้นรูปพื้น
รองเท้ายางให้มีความแข็งท่ีระดบัท่ีต้องการ น าค่าปรบัต ัง้ท่ีเหมาะสมของอุณหภูมิ 169๐C และ เวลาเป็น 240 วินาทีส าหรบัการทดลองเพื่อยืนยนัผล 
ผลการทดลองพบว่าได้ค่าความแข็งของพื้นรองเท้ายางประมาณโดยเฉล่ีย 62 (Shore A) และการปรบัต ัง้ด้วยค่าระดบัปจัจยัท่ีเหมาะสมดงักล่าวท าให้
สามารถลดเวลาของการผลิตลงได้ 25% 
ค าส าคญั:  รองเท้าแตะยางพารา การอบอดัขึ้นรูป การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดบั 

Abstract 
The objective of this research is to study the optimal factors for the desired hardness of the rubber sandal sole by design of 

experiment. The two-level factorial design has been applied to identify the significant factors in the study. Two factors, namely mold 
temperature and curing time were included in the experiment design and controlling mold pressure factor at constant level. The 
experimental results indicated that the significant factor was mold temperature. Then the regression model was used to determine the 
optimal setting of mold temperature that could be produced rubber sandals sole at desired level of hardness. The optimal temperature 
169๐C and 240 seconds of curing time were used as factors setting in validated testing. The testing results showed that hardness of the 
rubber soles are approximately to the desired level 62 (Shore A) and could be reduced production time by 25%.  
Keywords:  Rubber Sandals, Compression Molding, Two-level Factorial Design 
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1. บทน า
ยางพาราเ ป็นหน่ึงในพืช ท่ีมีบทบาทส าค ัญในการข ับเค ล่ื อน

เศรษฐกิจของประเทศไทย ในแต่ละปีประเทศไทยมียางธรรมชาติแ ละ
ผลิตภัณฑ์ยางท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 
400,000 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปจะพบว่ายางพารา ท่ีเ ป็น
วตัถุดิบส่งไปยงัโรงงานในประเทศไทย มีเพียง 14% เท่านัน้ ส่วนท่ี
เหลือ 86% ถูกส่งออกในรูปของยางพาราท่ีเป็นวตัถุดิบ [1] อุปสรรค ท่ี
พบเกี่ยวกบัการก าหนดราคายางพาราดิบในประเทศไทยคือมีผู้ข ายมา
กรายในขณะท่ีมีผู้ซ้ือน้อยรายและเป็นผู้ซ้ือท่ีมีอ านาจในการต่อรองราคา
ค่อนข้างมาก ท าให้ยางพาราดิบมีราคาต ่า ซ่ึงอาจคล้ายคลึงกบัพืช
เศรษฐกิจไทยอ่ืนๆ จึงเป็นท่ีมาของการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(ร ะหว่ า งพ .ศ . 2561 – พ .ศ . 2580) ห น่ึ ง ใ นนั ้น คื อ  ก า รก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยมี
เป้าหมายในการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการ
เพิ่มศกัยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการปรบัรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ขยายโอกาสทางด้านการค้า [2, 3] 

สถานประกอบการกรณีศึกษาเ ป็นสถานประกอบการท่ีใช้ว ัตถุดิบ

จากยางพาราดิบเป็นหลัก  ส าหรับการผลิตขึ้นรูปรองเท้าแตะจาก

ยางพาราแท้ 100% ก าลงัการผลิตของสถานประกอบการแห่งน้ีขึ้น อยู่

กบัเวลาท่ีเคร่ืองจกัรผลิตเป็นส าคญั เน่ืองจากมีการรอคอยในช่วงก าร

อบอดัยางขึ้นรูป ซ่ึงหากใช้เวลาในการผลิตสัน้เกินไปจะท าให้เกิดของ

เสีย ถ้าใช้เวลายาวนานเกินไปการผลิตก็จะเกิดจุดคอขวด การเกิดของ

เสียจากกระบวนการอบอดัขึ้นรูปน้ี มกัมาจากสาเหตุของยางท่ีไม่ สุกดี  

[4] ซ่ึงท่ีผ่านมาผู้ประกอบการเลือกใช้ระยะเวลาในการผลิตท่ียาวกว่า

เพื่อให้ม ัน่ใจว่ายางสุกและจะไม่ เกิดของเสียเพื่อเป็นการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าหรือพยายามให้เกิดของเ สียน้อย ท่ีสุดเพื่ อเ ป็น

การลดต้นทุนการผลิต โดยการก าหนดระยะเวลาในการอบอดัขึ้นรูปน้ีมี

เพียงเจ้าของกิจการคนเดียวท่ีจะมีความรู้และประสบการณ์ ท่ีสาม ารถ

ก าหนดเง่ือนไขในการผลิตได้ นอกจากนัน้แรงงานท่ีท างานอยู่ใน สถาน

ประกอบการแห่งน้ีเป็นแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถน้อย และมกัมี

ประสบการณ์ท างานไม่มากนกัเ น่ืองจากปัญหาการลาออกบ่อยข อง
แรงงาน กล่าวคือเป็นแรงงานท่ีมีความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีสาม ารถ

ท างานได้ไม่มากนกั  

หากกล่าวถึงกระบวนการผลิตของสถานประกอบการแห่งน้ี จะ

เร่ิมต้นท่ีข ัน้ตอนการเตรียมวตัถุดิบ การตดัและช ัง่น ้าหนกัวตัถุดิบ การ

อบและอดัขึ้นรูป การตดัแต่งชิ้นงาน การตรวจสอบคุณภาพ (ตรวจสอบ

ด้วยสายตาและการวดัความแข็ง ) การบรรจุ  และการจ ัดเก็บ โดย

ข ัน้ตอนท่ีเป็นจุดคอขวดคือข ัน้ตอนการอบอดัขึ้นรูปยางนัน้เอง ดงัข้อมูล

ท่ีแสดงในแผนภูมิกระบวนการผลิต (รูปท่ี 1) ในข ัน้ตอนน้ีมีตวัแป รท่ี

ส าคญัประกอบไปด้วย ระยะเวลาในการอบอดั อุณหภูมิ แรงดนั ซ่ึงใน

กรณีท่ีมีเง่ือนไขในการผลิตมากมกัใช้การออกแบบการทดลองท่ีเ ป็น

เคร่ืองมือท่ีส าค ัญอย่างหน่ึงในการเพิ่มผลิตภาพ เข้ามาควบคุมการ

เปล่ียนแปลงของปจัจยัหรือตวัแปรท่ีเกี่ยวข้องในการหาผลลพัธ์ท่ีคุ้มค่า

ท่ีสุดของการด าเนินการหน่ึงๆ เช่นการลดของเสีย การลดเวลาในการ

ผลิต ซ่ึงถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องก ับกา รแปร

รูปหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ การศึกษาหาค่าสภาวะ

ท่ีเหมาะสมในการอบไม้ยางพารา [5] การลดของเสียในกระบวนการอบ

น่ึงยางรถยนต์ [6]  

การมีจุดคอขวดท่ีกระบวนการอบอดัขึ้นรูปซ่ึงเ ป็นข ัน้ตอน ท่ีต้ อง

ด าเนินการด้วยระยะเวลานาน อีกทัง้การอบอดัขึ้นรูปหน่ึงครัง้จะได้พื้น

รองเท้าเพียงหน่ึงคู่เ ท่านัน้ จึงนบัว่าเป็นข ัน้ตอนท่ีมีความวิกฤติ มาก 

และแม้ว่าจะมีเคร่ืองจกัรท่ีติดต ัง้แบบคู่ขนานท่ีจะช่วยเพิ่มก าลงัการผลิต

ก็ตาม ท าให้การท างานในข ัน้ตอนน้ีถือเป็นช่วงเวลาท่ีมีความส าค ัญมาก

และไม่ต้องการให้เกิดความสูญเปล่าทัง้ในเ ร่ืองของเวลาท่ีเสียไป หรือ

เกิดความสูญเปล่าท่ีผลิตได้ของเสีย เพราะผู้ประกอบการมีความ

คาดหวงัและความต้องการให้ผลิตได้เฉพาะของท่ีผ่านคุณภาพและเ ป็น

ท่ีต้องการของลูกค้าเ ท่านัน้ ดงัน ัน้จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดการน าก าร

ออกแบบการทดลองเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการอบอดัขึ้นรู ปเพื่อ

หาเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดในการผลิตตามทรพัยากรท่ีสถานประกอบน้ีมีอยู่ ท่ีจะ

ท าให้เกิดการผลิตท่ีคุ้มค่าก ับเวลาและได้ สินค้าท่ีมีคุณภาพตามท่ี

ต ัง้เป้าหมายไว้ ดงันัน้งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อค้นหาระดบัปัจจ ัย

ท่ีเหมาะสมต่อการอบและอัดขึ้นรูปพื้นรองเ ท้าท่ีช่วยก าหนดค่าคว าม

แข็งท่ีต้องการด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง 

2. ขัน้ตอนการทดลอง

2.1 การศึกษากระบวนการผลิต 
 กระบวนการผลิตรอ งเ ท้ ายา งพ าร าของบ ริษ ัทก รณี ศึ ก ษ า
ประกอบด้วยข ัน้ตอนต่อไปน้ี ดงัรูปท่ี 1  
 - การเตรียมวดัถุดิบ ในข ัน้ตอนการเตรียมวตัถุดิบ จะตดัยางให้ได้
น ้ าหนักและขนาดตามท่ีก าหนด ซ่ึงจะก าหนดน ้าหนักของยางตาม
ขนาดของรองเท้าท่ีจะผลิต 
 - การอบอดัขึ้นรูป น ายางท่ีตดัได้ขนาดและน ้าหนกัท่ีก าหนดวางใน
แม่พิมพ์ขึ้นรูปและอดัขึ้นรูปด้วยเคร่ืองอดัขึ้นรูปยางดงัรูปท่ี 2 ท่ีแรงดนั 
อุณหภูมิและเวลาท่ีก าหนด 
 - เปิดแม่พิมพ์เพื่อน าพื้นรองเท้าออก ท้ิงให้เย็น และท าการตดัแต่ง
พื้นรองเท้าเพื่อเอาครีบยางส่วนเกินออก 
 - ท าการตรวจสอบ รองเท้าด้วยสายตา และวดัความแข็งของพื้น
รองเท้าด้วยเคร่ืองวดัความแข็ง (Shore A) 

- จดัเก็บสินค้าเพื่อรอจดัส่งลูกค้า 
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รูปท่ี 1 แผนภูมิกระบวนการไหลของการผลิตพื้นรองเท้ายาง 

รูปท่ี 2 แม่พิมพ์ขึ้นรูปพื้นรองเท้ายาง 

2.2 การก าหนดตวัแปรตอบสนอง (คุณลักษณะทางคุณภาพที่
ต้องการศึกษา) 
 ในการศึกษางานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการ
อบอดัขึ้นรูปโดยศึกษาความแข็งของพื้นรองเท้า โดยก าหนดความแข็ง 
(Shore A) ของพื้นรองเท้าท่ีต้องการคือ 62 ระหว่างการทดสอบจะว ัด
ความแข็งของพื้นรองเท้าจ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณกึ่งกลางของปลาย
เท้า และ กึ่งกลางของส้นเท้า จากนัน้ท าการหาค่าเฉล่ียความแข็ งของ
พื้นรองเท้ายางเป็นตวัแปรตอบสนอง 

2.3 การก าหนดปัจจยัที่ต้องการควบคุมและระดบัของปัจจยั
ส าหรบัการทดลอง 
 จากข ัน้ตอนการผลิตรองเท้ายางพาราจะพบว่าในข ัน้ตอนการอัดขึ้น
รูปมีปจัจยัท่ีส าคญัต่อคุณภาพรองเท้ายางพารา คือ แรงดนัท่ีใช้ในการ

อดัขึ้นรูป เวลาท่ีใช้ในการอัดขึ้นรูป และอุณหภูมิท่ีใช้ในการอดัขึ้น รูป  
ส าหรบัการทดลองเพื่อหาเง่ือนไขการผลิตท่ีเหมาะสมจะก าหนดปัจจ ัย ท่ี
ต้องการควบคุมคือ แรงดนัท่ีใช้ในการอดัขึ้นรูป และปจัจยัส าหรับก าร
ทดลองคือ อุณหภูมิท่ีใช้ในการอดัขึ้นรูป และ เวลาท่ีใช้ในการอดัขึ้นรูป 
โดยระดบัของแต่ละปจัจยัจะถูกก าหนด ดงัน้ี 
- แรงดนัท่ีใช้ในการอบอดัขึ้นรูป: จากการทดลองปรบัค่าความดนัโดยดู

จากความหนาของครีบในการทดลองเบ้ืองต้น พบว่าท่ีความดนั 180 

kgf/cm2 สามารถอบอดัขึ้นรูปได้โดยไม่พบปญัหางานท่ีมีค รีบหนา จึง

ก าหนดให้ควบคุมค่าแรงดนัท่ี 180 kgf/cm2 ในทุกการทดลอง 

 - การก าหนดระดบัปจัจยัของอุณหภูมิ ท่ีใช้ในการอบอดัขึ้นรูป: จาก

การทดลองเบ้ืองต้นพบว่าท่ีอุณหภูมิมากกว่า 174 องศาเซลเซียส พื้น

รองเท้ายางจะมีโอกาสเกิดปญัหาขอบรองเท้าไหม้ และถ้าลดอุณหภูมิ

ลงชิ้นงานจะสามารถคงรูปได้ท่ีอุณหภูมิ 160 องศาเซสเซียส 

- การก าหนดระดบัปจัจยัของเวลาท่ีใช้ในการอบอัดขึ้นรูป: จากการ

ทดสอบค่าการสุกตวัของยางท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช้

การสุกต ัวของ Compound ท่ีทดสอบด้วย เค ร่ือง Oscillation Disk 

Rheometer ท่ี 90% หรือค่า T90 มีค่าเท่ากบั 205 วินาที ประมาณเวลา

ท่ีใช้ในการอดัท่ีท าให้ยางสุก 100% ด้วยการ Interpolation จะได้เท่ากบั 

228 วินาที เพื่อให้สะดวกในการปรับต ัง้ค่าและลดความเส่ียงท่ีพื้น

รองเท้ายางจะสุกไม่สมบูรณ์จึงก าหนดค่าเวลาต ่าและสูงในการทดลองท่ี 

240 วินาที และ 320 วินาที ปจัจยัและระดบัปจัจยัส าหรับการทดลอง

แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ปจัจยัและระดบัของปจัจยัท่ีใช้ในการทดลอง 

ปัจจยัที่ใช้ในการ
ทดลอง 

ระดบัของปัจจยั 

Low
 (-1) 

Medium
 (0) 

High 
 (+1) 

A: อุณหภูมิท่ีใช้อดั 
(Mold Temp, oC) 

160 167 174 

B: เวลาท่ีใช้ในการอดั 
(Curing Time, วินาที) 

240 280 320 

2.4 การก าหนดรปูแบบการทดลอง 
 ข ัน้ตอนน้ีเ ป็นการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบลกัษณะ
ความสัมพ ันธ์ระหว่างตวัแปรตอบสนอง ค่าเฉล่ียความแข็งของพื้น
รองเท้า กบัตวัแปรอิสระ อุณหภูมิ และ เวลาท่ีใช้ในการอดัขึ้น รู ปพื้น
รองเท้าท่ีเป็นตวัแปรของระดบัปจัจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าตวัแปรตอบสนอง
โดยใช้การทดลองแบบการออกแบบเชิงแฟกทอเ รียลแบบสอง ร ะด ับ 
จากปจัจยัท่ีใช้ในการทดสอบมีทัง้หมด 2 ปจัจยั และท าการทดลองท่ีจุด
กึ่ งกลาง 3 จุด เพื่อตรวจสอบความสัมพ ันธ์แบบเ ส้นโค้งและเพื่อ
ประหยดัวตัถุดิบและเวลาการทดลองจึงท าการทดลองซ ้า 2 รอบ รวม 

631

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



11 การทดลอง โดยแต่ละการทดลองจะต้องเตรียมวตัถุดิบยางท่ีมี
น ้าหนกั 185 กรมั ขนาดกว้าง 5 ซม. ยาว 20 ซม. และ หนา 1 ซม. 
ส าหรบัทดลองอดัขึ้นรูปรองเ ท้าประเภทหูหนีบ ขนาด 40 (Size 40) 
จ านวน 1 ข้าง (ข้างขวา)  

3. ผลการทดลอง และการวิเคราะห์ผล

3.1  ผลการทดลอง 
 ท าการทดลองเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตอบสนองก ับ
ปจัจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าตวัแปรตอบสนองโดยมีการทดลองทัง้ ส้ิน 11 
การทดลองและได้ผลการทดลองดงัตารางท่ี 2 และรูปท่ี 3 แสดงตวัอย่าง
พื้นรองเท้าจากการทดลอง 

3.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง 
 จากการตรวจสอบความถูกต้องของต ัวแบบด้วยการวิ เคราะห์ 
Residual ด ังรูปท่ี 4 พบว่า Residual มีการกระจายต ัวแบบปกติ (P-
Value ของการทดสอบความเป็นปกติมีค่าเท่ากบั 0.659) กราฟระหว่าง 
Residual กบั Fitted value มีการกระจายในบริเวณ ท่ีมีค่าเฉล่ียคว าม
แข็งด้านบนมากกว่าด้านล่างเล็กน้อย และกราฟระหว่าง Residual กบั 
Observation Order ไม่มีลกัษณะแนวโน้ม 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองดงัตารางท่ี 3 แสดง
ความสมัพนัธ์ของปจัจยัท่ีใช้ในการขึ้นรูปก ับค่าเฉล่ียความแข็งขอ งพื้น
รองเ ท้ายาง ป ระเ มิน ผลด้วย ระด ับนัย ส าค ัญ 0.05 พบว่าไ ม่ มี
ความสมัพนัธ์เป็นแบบเส้นโค้ง จากค่า P-Value ของปจัจยั Curvature 
เท่ากบั 0.194 และปจัจยัท่ีมีผลต่อค่าเฉล่ียความแข็งได้แก่อุณหภูมิท่ีใช้
ในการขึ้นรูป (Temp) จากค่า P-Value เ ท่าก ับ 0.000 (<0.001) แต่
ปจัจยัเวลาท่ีใช้ในการอดัชิ้นงาน (Time) ของช่วงการทดลอง 240 ถึง 
320 วินาที ไม่มีผลต่อค่าเฉล่ียความแข็งของรองเ ท้ายาง จากค่า P-
Value เท่ากบั 0.239 และปจัจยัของอิทธิพลร่วมระหว่างอุณหภูมิแ ละ
เวลาท่ีใช้ในการขึ้นรูปยางก็ไม่มีผลต่อค่าเฉล่ียความแข็งเช่นกนัด้วยค่า 
P-Value เท่ากบั 0.596 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลอง 

ล าดบั ปจัจยัท่ีใช้ในการทดลอง ตวัแปรตอบสนอง 
Temp Time AVG_Hardness 

1 160 240 61.00 
2 174 240 62.83 
3 160 320 60.50 
4 174 320 62.33 
5 160 240 61.17 
6 174 240 62.33 
7 160 320 60.83 
8 174 320 62.50 
9 167 280 61.50 
10 167 280 62.33 
11 167 280 62.17 

รูปท่ี 3 ตวัอย่างพื้นรองเท้าจากการทดลอง 

รูปท่ี 4 ผลการทดสอบความถูกต้องของการทดลองเชิงแฟคทอเรียล
แบบสองระดบั (ก่อนตดัปจัจยัท่ีไม่มีผล) 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความแข็งของ

พื้นรองเท้า (ก่อนตดัปจัจยัท่ีไม่มีผล) 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F P 

Model 4 5.69571 1.42393 14.31 0.003 

  Linear 3 5.45139 2.72569 27.38 0.001 

  Temp 1 5.28125 5.28125 53.06 0.000 

  Time 1 0.17014 0.17014 1.71 0.239 

  2-Way Interaction 1 0.03125 0.03125 0.31 0.596 

  Temp*Time 1 0.03125 0.03125 0.31 0.596 

  Curvature 1 0.21307 0.21307 2.14 0.194 

Error 6 0.59722 0.09954 - - 

Total 10 6.29293 - - - 

 ดงันัน้เมื่อตดัปจัจยัท่ีไม่มีผลทางสถิติออกจากตวัแบบจะเหลือปจัจ ัย
ท่ีมีผลต่อต ัวแปรตอบสนองค่าเฉล่ียความแข็งของรองเท้ายางเพียง
ปัจจ ัย เดียว คือ อุณหภูมิ ท่ีใช้ในการขึ้นรูป (Temp) แสดงผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนดงัตารางท่ี 4 พบว่าตวัแบบดงักล่าวมีค่า R-sq 
เท่ากบั 83.92% และการตรวจสอบความถูกต้องของตวัแบบด้วยก าร
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วิเคราะห์ Residual ดงัรูปท่ี 5 พบว่า Residual มีการกระจายต ัวแบบ
ปกติ (P-Value ของการทดสอบความเ ป็นปกติมีค่าเท่าก ับ 0.615) 
กราฟระหว่าง Residual กบั Fitted value มีการกระจายในบริเ วณ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความแข็งปานกลางมากกว่าทัง้สองด้านเล็กน้อย และกราฟ
ระหว่าง Residual กบั Observation Order ไม่มีลกัษณะแนวโน้มถึงแม้
การทดลองจะมีข้อจ าก ัด ในการปรับต ัง้ค่าอุณหภูมิการขึ้นรูป ท่ีไม่
สามารถด าเนินการทดลองแบบสุ่มได้ 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความแข็งของ
พื้นรองเท้า (หลงัตดัปจัจยัท่ีไม่มีผล) 

Analysis of Variance 
Source DF Adj SS Adj MS F P 

Model 1 5.2812 5.28125 46.98 0.000 

  Linear 1 5.2812 5.28125 46.98 0.000 

 Temp 1 5.2812 5.28125 46.98 0.000 

Error 9 1.0117 0.11241 

  Curvature 1 0.2131 0.21307 2.13 0.182 

  Lack-of-fit 2 0.2014 0.10069 1.01 0.418 

 Pure Error 6 0.5972 0.09954 

Total 10 6.2929 

Model Summary 
S R-sq R-sq (adj) R-sq (pred) 

0.335274 83.92% 82.14% 77.45% 

รูปท่ี 5 ผลการทดสอบความถูกต้องของการทดลองเชิงแฟคทอเรียล
แบบสองระดบั (หลงัตดัปจัจยัท่ีไม่มีผล) 

 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติของการทดลองจะได้ตวัแบบทาง
คณิตศาสตร์ของความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตอบสนองค่าเฉล่ียความ
แข็งของรองเท้ายางพารา (AVG_Hardness) และ อุณหภูมิท่ีใช้อดัขึ้น
รูป (Temp) แสดงตวัแบบดงัรูปท่ี 6 เพื่อใช้ในการก าหนดค่าปรบัต ัง้ของ
อุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับในการอัดขึ้นรูปรองเ ท้ายางให้ได้
ค่าเฉล่ียความแข็งของรองเท้ายางท่ีต้องการ ผ ลก ารหาค่ า ป รั บ ต ั ้ง

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมเมื่อก าหนดค่าเฉล่ียความแข็งของพื้นรองเท้ายา งท่ี
ต้องการเป็น 62 (Shore A) จะต้องปรบัต ัง้ค่าอุณภูมิการอดัขึ้นรูปเท่ากบั 
168.958 oC  

รูปท่ี 6 ตวัแบบและผลการหาค่าปรบัต ัง้อุณหภูมิการอดัขึ้นรูปรองเท้า

ยางท่ีเหมาะสมเมื่อก าหนดค่าเฉล่ียความแข็งท่ีต้องการ 

3.3 การทดลองเพื่อยืนยนัผลฯ 
 การน าค่าระดบัปจัจยัของอุณหภูมิ และเวลาท่ีเหมาะสมไป ใช้น ัน้ 
ค่าอุณภูมิ ท่ีเหมาะสมจะถูกปรับต ัง้เ ป็น 169 oC แทน 168.958 oC 
เ น่ืองจากข้อจ าก ัดของเค ร่ืองอัดขึ้นรูปรองเ ท้ายาง ส าหรับเวลาท่ี
เหมาะสมจะถูกปรบัต ัง้เ ป็น 240 วินาที เน่ืองจากผลการวิเคราะ ห์ทาง
สถิติพบว่า เวลาการอัดขึ้นรูปไม่มีผลต่อค่าเฉล่ียความแข็งของพื้น
รองเท้ายาง ดงัน ัน้ เวลาท่ีสัน้ท่ีสุดท่ีจะยงัสามารถท าให้พื้นรองเท้ ายาง
สุกได้ตามคุณภาพท่ีก าหนดคือ 240 วินาที น าค่าปรบัต ัง้ท่ีเหมาะสมไป
การทดลองอดัขึ้นรูปรองเท้ายางเพื่อยืนยนัผล จ านวน 2 ตวัอย่าง ได้ผล
ค่าเฉล่ียความแข็งของพื้นรองเท้ายาง เท่ากบั 61.67 และ 62.17 (Shore 
A) จากรูปท่ี 6 จะพบว่าค่าโดยเฉล่ียของการทดลองยืนยนัผลสองก าร
ทดลองเท่ากบั 61.92 (Shore A) ซ่ึงอยู่ในช่วงความเชื่อม ัน่ 95% ของ
ตวัแบบ 

4. สรปุ
การศึกษาปัจจ ัย ท่ีมีผลต่อค่าเฉล่ียความแข็งของพื้น รองเ ท้า

ยางพาราของกระบวนการอดัขึ้นรูปพื้นรองเ ท้าเลือกใช้วิธีการออกแบบ
การทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดบั ท าการศึกษา 2 ปจัจยั ได้แก่ 
อุณหภูมิท่ีใช้ในการอดัขึ้นรูป และ เวลาท่ีใช้ในการอดัขึ้นรูป จากผลการ
วิ เคราะห์ทางสถิติพบว่าปัจจ ัยท่ีส่งผลต่อค่าเฉล่ียความแข็งของพื้น
รองเท้ายางอย่างมีนยัส าคญั คือ อุณภูมิท่ีใช้ในการอดัขึ้นรูป จากนัน้ใช้
ตวัแบบสมการถดถอยในการหาค่าปรบัต ัง้ของปจัจยัท่ีเหมาะสมของอุณ
ภูมิการอัดขึ้นรูปได้ เท่ากบั 169 oC และ ใช้ เ วลาการอัดขึ้นรูป 240 
วินาที และทดลองยืนยนัผลด้วยค่าปรบัต ัง้ท่ีเหมาะสมได้พื้นรองเท้ายาง
ท่ีมีค่าเฉล่ียความแข็งประมาณ 62 (Shore A) ตามท่ีต้องการ 
 การประเมินผลการปรบัปรุงการใช้ค่าระดบัปจัจยัของการอดัขึ้นรูป
พื้นรองเท้ายางท่ีเสนอ ได้แก่ ใช้อุณหภูมิ 169 oC และเวลาท่ีใช้ในการ
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อดัขึ้นรูปยาง 240 วินาที จะสามารถลดเวลาการอดัขึ้นรูปยางจากเดิมท่ี
ใช้เวลา 320 วินาที ลดลงได้ 80 วินาทีต่อชิ้น หรือคิดเป็น 25% ของ
เวลาการอดัพื้นรองเท้ายางท่ีลดลง 

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัย น้ีส าเ ร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของบุคคลหลายฝ่าย

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ขอบคุณบริษทักรณีศึกษาท่ีอนุญาตให้ด าเนินก าร
ศึกษาน้ี รวมทัง้บุคคลท่ีย ังไม่ได้ก ล่าวถึงไว้  ณ  ท่ีน้ี ท่ีคอยให้การ
สนบัสนุนด้านต่าง ๆ คณะผู้วิจยัจึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสู งไว้  
ณ โอกาสน้ี
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของน ้าส ารองที่ผู้บรโิภคต้องการและเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์น ้าส ารองใหส้อดคล้องกบัความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค  เนื่องจากเครือ่งดืม่สมนุไพรก าลงัไดร้บัความนิยมจากคนรกัสุขภาพทีต่้องการเครื่องดื่มสมุนไพรทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย  ใช้
วตัถุดบิทีม่าจากธรรมชาตแิละไมม่นี ้าตาล  โดยการน าเทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพมาใชใ้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ และมกีลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผู้บรโิภคทีเ่คยดื่มน ้าส ารองในจงัหวดัจนัทบุรีทีจ่ านวน  410  คน  งานวจิยัเริม่จากการส ารวจคุณลกัษณะของน ้าส ารองทีผู่บ้รโิภค
ตอ้งการ  แลว้แปลงใหเ้ป็นขอ้ก าหนดทางเทคนิคทีต่อ้งปรบัปรุง  น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  ทดลองผสมกบัสมุนไพร
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน  5  ชนิด ไดแ้ก่ ชาเขยีว กระเจี๊ยบ บวับก เกก็ฮวย และหญ้าหวาน จ านวน  9 สูตร  แลว้ทดสอบประสาทสมัผสั  ซึ่งเป็น
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จ านวน 30  คน  ผลการศกึษาพบว่าคุณลกัษณะของน ้าส ารองทีผู่บ้รโิภคต้องการมากทีสุ่ด  ไดแ้ก่ มคีวามสะอาดและความ
ปลอดภยัในการบรโิภค ได ้ 4.51 คะแนน รองลงมาไดแ้ก่ มปีระโยชน์ต่อสุขภาพ ได ้4.34 คะแนน ใชว้ตัถุดบิจากธรรมชาต ิ ได ้4.26 คะแนน  ท าให้
ร่างกายสดชืน่ ได ้4.24 คะแนน และ ไม่มสีารแต่งกลิน่  รส  และสารกนับูด  ได ้4.23 คะแนน  ส่วนขอ้ก าหนดทางเทคนิคทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ด
ไดแ้ก่ ผสมสมุนไพรทีเ่กีย่วขอ้ง  คดิเป็นรอ้ยละ 33.82  รองลงมาไดแ้ก่ ผสมสมุนไพรทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย  คดิเป็นรอ้ยละ 12.24  ผสมวตัถุดบิ
จากธรรมชาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 11.39  ใชส้ารใหค้วามหวานแทนน ้าตาล  คดิเป็นรอ้ยละ 10.77  การควบคุมสดัส่วนการผสม  คดิเป็นรอ้ยละ 9.15 
และปรบัปรุงรสชาตใิหด้ืม่ไดง้า่ย คดิเป็นรอ้ยละ7.64 ผลจากออกแบบและพฒันาไดน้ ้าส ารองทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค  
ค าส าคญั:  การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพ, การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ,์ น ้าส ารอง, การทดสอบประสาทสมัผสั  

Abstract 
 This study aims to investigate features of Malva nut beverage that customers need and to develop Malva nut beverage product for 
customers’ needed. Herbal drinks are popular among customers especially for healthy people who need herbal drinks which are good 
for health, use natural ingredients and no sugar by applied quality function deployment technique to design and develop the products. 
There are 410 samples who used to drink Malva nut beverage. The data is collected from the survey of features of Malva nut beverage 
which customers need. After that, the data is used for design and develop the products. In developing Malva nut beverage process, the 
Malva nut beverage is mixed with five herbs such as Green tea, Rosella, Gotu Kola Chrysanthemum and Stevia . There are nine flavors 
from this experiment. The flavors are tested by 30 people. The result reveals the first feature of Malva nut beverage that customers 
need the most is clean and safe to drink. The score is at 4.51. The second feature that customers need is good for health. The score is 
at 4.34. The next feature is to use natural ingredients with the score at 4.33. The fourth feature is to refresh the body with the score at 
4.24. The last feature is no artificial flavoring and preservatives. The score is at 4.23. It finds that the important technical specifications 
are to mix the related herb (33.82%), to mix with healthy herb (12.24%), to mix with natural ingredients (11.39%), to use a sweetener 
instead of sugar (10.77) %, to control the proportion of mixing Malva nut (9.15%), and to improve the taste for easy drinking (7.64%) 
respectively. The data is applied for design and develop Malva nut beverage products, and tests food sensory evaluation. The result 
from food sensory evaluation exposes Malva nut beverage is in accordance with customers’ needed. 
Keywords:  Quality Function Deployment, Design and Development, Malva nuts, Food sensory evaluation. 
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1. บทน า
ปจัจุบนัสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเพื่อความ

เป็นอยู่ทีด่ ี(Health and Wellness) ก าลงัเป็นกระแสความต้องการ
ทีม่าแรงอย่างมากในทุกตลาดทัว่โลก  รวมถงึตลาดในประเทศไทย
และไมใ่ช่เฉพาะผูส้งูอายุเท่านัน้ทีใ่ส่ใจเรื่องสุขภาพและการเป็นอยู่ที่
ด ี แต่กลุ่มผูบ้รโิภควยัหนุ่มสาวและวยัท างานต่างเริม่หนัมาใหค้วาม
สนใจเกี่ยวกับการเลือกรบัประธานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
เช่นกนั  ขณะเดยีวกนับรรดาผูผ้ลติต่างมองเหน็โอกาสในการเตบิโต
ของตลาดดงักล่าวและไดพ้ยายามพฒันาสนิคา้อาหารและเครื่องดื่ม
เพือ่สุขภาพและเพือ่ความเป็นอยู่ทีด่อีอกสู่ตลาดเพิม่ขึน้  ดว้ยการต่อ
ยอดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มแบบเดมิไปสู่สนิคา้ทีม่ ีคุณประโยชน์
ต่อสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ เช่น บ ารุงสมอง  บ ารุงผิวพรรณ  
กระตุ้นระบบขบัถ่าย รวมไปถึงสนิค้าที่ผลติจากวตัถุดิบธรรมชาติ
และปลอดสารเคม ี โดยในปี 2561 มมีลูค่า 190,219  ลา้นบาท หรอื
มอีตัราการขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 3.4  ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 
(2557-2561) โดยส่วนใหญ่เป็นสนิค้าอาหารทีม่สีดัส่วนมูลค่าตลาด
รอ้ยละ 53.4 ซึ่งถอืเป็นชนิดสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการขบัเคลื่อนการ
เตบิโตของการตลาดเป็นอย่างมากดว้ยอตัราการขยายตวัเฉลีย่รอ้ย
ละ 5.5  ต่อปี  ขณะทีส่นิคา้เครื่องดื่มมอีตัราการขยายตวัเฉลีย่อยู่ที่
รอ้ยละ 1.3 ต่อปี  ทัง้นี้ปจัจยัหลกัทีส่นบัสนุนการเตบิโตของตลาดดงั
กล่าวคอืวถิีการใช้ชวีิตของผู้บรโิภคชาวไทยที่ความเร่งรบีมากขึ้น
และเริม่มคีวามกงัวลเกี่ยวกบัสุขภาพของตน ท าใหม้คีวามต้องการ
สนิค้าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกจากจะรบัประทานได้สะดวกและ
รวดเร็วสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชช้วีติทียุ่่งและวุ่นวายในแต่ละวนั
แลว้  ยงัตอ้งใหคุ้ณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอกีดว้ยประกอบกบั
ปจัจยัเรือ่งรายไดท้ีป่รบัตวัสูงขึน้ ท าใหป้ระชาชนบางส่วนมกี าลงัซื้อ
เพิม่ขึน้ [1] 
 น ้าส ารองเป็นเครือ่งดื่มสมุนไพรชนิดหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมจาก
คนทีร่กัสุขภาพ  เนื่องจากมสีรรพคุณเรื่องการละลายไขมนัออกจาก
ร่างกายแบบวธิธีรรมชาตดิว้ยการดูดซมึ   โดยเนื้อส ารองจะช่วยดูด
ซบัไขมนัเอาไว ้แลว้น าไปทิ้งพรอ้มกบัการขบัถ่าย  เนื่องจากส ารอง
มกีากใยสูงจะไปช่วยในการจบัไขมนั  โดยเฉพาะกลุ่มทีต่้องการลด
ความอว้น [2] 
 แต่เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภค  โดยเฉพาะคนรัก
สุขภาพต้องการเครื่องดื่มสมุนไพรทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกายในหลาย
ดา้นๆ  ดงันัน้เพื่อเป็นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์น ้าส ารอง
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค คณะผูว้จิยัจงึมแีนวคดิที่
จะออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์น ้าส ารองให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยการน าเทคนิคการกระจายหน้าที่เชงิ
คุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) มาประยุกต์ใช้ 
เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ได้รบัความนิยมน ามาใช้ในการออกแบบ
และพฒันาผลติภณัฑ์ที่มขี ัน้ตอนเริม่จากการรบัฟงัเสยีงของลูกค้า
หรอืผู ้บรโิภคแล้วแปลงความต้องการของลูกค้าหรอืผู้บรโิภคให้
เป็นขอ้ก าหนดทางเทคนิคที่ต้องปรบัปรุง 

2.ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพ (QFD) 
 เป็นเทคนิคในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่
ได้รบัความนิยมน ามาใชใ้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์หรอื
บรกิาร     เนื่องจากมขี ัน้ตอนเริม่จากการรบัฟงัเสยีงของลูกค้า
หรือผู้บริโภค (Voice of customer) หรือความต้องการของลูกค้า 
(Customer Requirement)   แล้วแปลงความต้องการของลูกค้าให้
เป็นขอ้ก าหนดทางเทคนิค (Technical  Requirement) ที่ต้อง
ปรบัปร ุง  หรอืถ ่ายทอดเสยีงของล ูกค ้า ไปเป็นเป้าหมายทาง
คุณภาพทีต่้องบรรลุในทุกระดบัขององค์กรตัง้แต่ข ัน้ตอนการออกแบบ 
การผลิต และการส่งมอบ ซึ่งขึ้นอยู่กบัขอบเขตของการน าไป
ประยุกต์ใช้ [3] 

2.2 ส ารอง (Malva nuts)
 เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งมลีกัษณะเป็นผลแห้งสนี ้าตาล เมื่อ
น ามาแช่น ้าจะมคีวามสามารถในการดดูซมึน ้าสงู  มลีกัษณะคลา้ยวุน้ 
ประกอบด้วยใยอาหารร้อยละ  64.1276.45 รองลงมาได้แก่ 
ความชื้น  เถ้า  โปรตีน และไขมนั  คิดเป็นร้อยละ 15.3116.86, 
5.8427.90, 3.759.50 และ 0.419.50 (ตามล าดบั)  โดยมี
สรรพคุณแก้ร้อนใน  กระหายน ้า  บ ารุงปอดให้แขง็แรง รกัษาโรค
ภมูแิพห้อบหดื แกอ้าการเจบ็คอ แกไ้อ และขบัเสมหะ [4-5] 
2.3 ชาเขยีว (Green Tea) 
 เป็นชาที่ไม่ผ่านการหมกั  โดยจะเตรยีมไดโ้ดยการน าใบชาสด
มาผ่านความรอ้นเพื่อท าใหแ้ห้งอย่างรวดเรว็  ซึ่งความร้อนจะช่วย
ยบัยัง้การท างานของเอน็ไซมม์าไมเ่กดิการสลายตวั  ท าใหไ้ดใ้บชาที่
แหง้แต่ยงัสดอยู่และยงัมสีทีีค่่อนขา้งเขยีว  สารทีส่ าคญัทีพ่บในไดแ้ก่  
กรดอะมโิน  วติามนิ B, C และ E  สารในกลุ่มแซนทนีอลัคาลอยด์
คอืคาเฟอีน และธโิอฟิลลีน ซึ่งมฤีทธิก์ระตุ้นการท างานของระบบ
ประสาทส่วนกลางส่งผลท าให้ร่างกายรู้สกึกระปรี้กระเปร่า และสาร
ในกลุ่มฟลาโวนอยด์  ที่เรียกว่าคาเทชิน  ซึ่งมสี่วนส าคัญในการ
ออกฤทธต์า้นอนุมลูอสิระ [6] 
2.4 กระเจีย๊บ (Roselle) 
 เป็นพืชล้มลุกมีอายุปีเดียว นิยมปลูกส าหรับน าดอกมาใช้
ประโยชน์หลัก ได้แก่ น าดอกมาต้มเป็นน ้ ากระเจี๊ยบ ส่วนอื่นๆ
รองลงมา ไดแ้ก่ ใบ และยอดอ่อนน ามาปรุงอาหาร สขีองดอกใชเ้ป็น
สผีสมอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยมสีรรคุณทีห่ลากหลายเช่น
แกอ้าการขดัเบา แกเ้สมหะ ขบัน ้าด ีลดไข ้แกไ้อ ขบันิ่วในไต นิ่วใน
กระเพาะปสัสาวะ  แกอ่้อนเพลยี บ ารุงธาตุ แกก้ระหายน ้า รกัษาไต
พกิาร ขบัเมอืกมนัใหล้งสู่คทูวารหนกั และละลายไขมนัในเลอืด [7]   
2.5 บวับก (Asiatic  Pennywort) 
 เป็นพชืสมนุชนิดหนึ่ง  มสีรรพคุณในการบ ารุงหวัใจ บ ารุงก าลงั 
และแกช้ ้าใน  ลกัษณะโดยทัว่ไปเป็นไมล้ม้ลุก  มรีากงอกตามขอ้  มี
ไหลงอกเป็นตน้ใหม ่ ใบเดีย่วรปูไต  ขอบใบหยกัมน  แผ่นใยบาง  สี
เขยีวมขีนเลก็น้อย และ ดอกออกเป็นช่อ [8-9] 
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2.6 เกก็ฮวย (Chrysanthemum) 
 เป็นพชืในกลุ่มของดอกเบญจมาศทีน่ิยมน าดอกแหง้มาต้มน ้าดื่ม 
หรือที่เรียกว่าน ้ าเก็กฮวย ที่มีล ักษณะสีเหลือง มีกลิ่นหอม   มี
สรรพคุณในการรกัษาโรคเบาหวาน  ความดนัโลหติสูง  ช่วยกระตุ้น
ระบบประสาท ระบบหมุนเวยีนเลอืด ต้านอนุมลูอสิระ ลดระดบัคลอ
เลสเตอรอล  ป้องกนัโรคมะเร็ง  และชะลอความเสื่อมสภาพของ
ร่างกาย [10] 
2.7 หญา้หวาน (Stevia) 

เป็นพชืทีใ่ห้ความหวานโดยธรรมชาต ิ มลีกัษณะเป็นไมล้ม้ลุก
ขนาดเลก็  สงูประมาณ 30 - 90 เซนตเิมตร ใบเดีย่ว รูปใบหอกกลบั 
ขอบใบหยกั มดีอกช่อสขีาว ลกัษณะคลา้ยตน้โหระพา ใบหญ้าหวาน
แหง้สามารถสกดัดว้ยน ้าไดส้ารหวานประมาณรอ้ยละหนึ่ง  ซึ่งจะมี
ความหวานมากกว่าน ้าตาลทราย 150 - 300 เท่า มคีวามคงตวัสูงทัง้
ในตัวท าละลาย กรดอ่อน เบสอ่อน และทนความร้อนได้ถึง 200 
องศาเซลเซยีส [11]
2.8 การทดสอบประสาทสมัผสั(Food sensory evaluation) 
 เป็นวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ที่ใช้ในการวดั วเิคราะห์และแปล
ความหมายของลกัษณะผลติภณัฑ์อาหาร โดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 
คอื การมองเห็น การไดก้ลิน่ การรบัรส การสมัผสั และการได้ยนิ 
แลว้วเิคราะหแ์ละประมวลผลโดยใชห้ลกัการทางสถติเิป็นเครื่องมอืที่
ใชใ้นการวดัคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ [12] 
2.9  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 จากการศกึษาและรวบรวมงานวิจยัที่เกี่ยวข้องพบว่ามกีารน า 
QFD ไปใชใ้นการออกแบบและพฒันาเครือ่งดืม่สมนุไพรเพื่อสุขภาพ
อย่างแพร่หลาย  ดงัเช่นงานวจิยัของ จ าเรญิ  เขือ่นแกว้ และรุ่งฉตัร  
ชมพูอนิไหว [13], ชุตมิา  ไวศรายุทธ์ และสุภาวด ี วชัรอุดมมงคล 
[14], ผจงจติ  พจิติบรรจง, กลยุทธ  บุญเซ่ง และช านาญ พูลสวสัดิ ์
[15] และ ผจงจติ  พจิติบรรจง, กลยุทธ  บุญเซ่ง และศุภชยั  ชยั
ณรงค ์[16]  

3.วิธีการด าเนินงานวิจยั
3.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.2 สรา้งแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม
โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน 
3.3 การส ารวจคุณลกัษณะของน ้าส ารองที่ผู้บริโภคต้องการด้วย
แบบสอบถามโดยใชเ้กณฑ์การก าหนดขนาดตวัอย่างตามหลกัการ
ของยามาเน่ (Taro  Yamane) 

n =
21 Ne

N


 (1) 

โดยที ่ n คอืขนาดของกลุ่มตวัอย่าง,  N คอืขนาดของประชากร และ 
e คอืความคลาดเคลือ่นของการสุ่มตวัอย่าง (e = 0.05) 
3.4 การหาค่าเฉลีย่เรขาคณติ (Geometric Mean) เพือ่น ามาเป็นค่า
ระดบัความส าคญั (Importance : IMP) ซึ่งค านวณไดจ้ากสตูร  

IMP  =  n
nNNNN  ...321  (2) (3.2) 

โดยที ่ N คอืค่าของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม และ  n  คอืจ านวน
ขอ้มลู
3.5 ก าหนดขอ้ก าหนดทางเทคนิค (Technical Requirements : 
TR)  ให้สอดคล้อ งกับความต้อ งการของลูกค้ า ( Customer 
Requirements :CR) 
3.6 ประเมนิระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้า 
(CR) กบัขอ้ก าหนดทางเทคนิค (TR)  โดยก าหนดให้วงกลมทบึด า 
()  หมายถงึ มคีวามสมัพนัธก์นัมากทีสุ่ด, วงกลม () หมายถงึ มี
ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง, สามเหลีย่ม () หมายถงึ มี
ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัน้อย และ ว่างเปล่า  () หมายถึง ไม่มี
ความสมัพนัธก์นั 
3.7 ก าหนดค่าเป้าหมายและทศิทางในการพฒันาของขอ้ก าหนด
ทางเทคนิค (TR) โดยก าหนดใหว้งกลม () หมายถงึ ค่าทีก่ าหนดมี
ความเหมาะสมแล้ว, ลูกศรชี้ข ึ้น () หมายถึง ยิ่งมากยิ่งดี  และ 
ลกูศรชีล้ง () หมายถงึ ยิง่น้อยยิง่ด ี  
3.8 ประเมนิระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้ก าหนดทางเทคนิค (TR) โดย
ก าหนดใหเ้ครือ่งหมายบวกบวก (+ +)  หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธ์เชงิ
บวกแบบส่งเสริมกันมาก , เครื่องหมายบวก (+)  หมายถึง  มี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกแบบส่งเสรมิกนั, เครื่องหมายลบลบ ( ) 
หมายถึง   มีความสัมพันธ์ เชิงลบแบบหักล้างกันมาก และ
เครือ่งหมายลบ ()  หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบแบบหกัลา้งกนั 
3.9 หาน ้าหนักความส าคญั (Importance Weight: IW) ของ
ข้อก าหนดทางเทคนิค(TR) โดยน าเอาผลคูณระหว่างคะแนน
ความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการของลูกคา้ (CR) กบัขอ้ก าหนด
ทางเทคนิค (TR) กบัระดบัความส าคญั (IMP) ดงัสตูร 

   IW  =   (ระดบัความสมัพนัธข์อง CR&TR  IMP)        (3) 

โดยที ่IW คอืค่าน ้าหนักความส าคญัของขอ้ก าหนดทางเทคนิค,CR  
คอื  ความต้องการของลูกคา้, TR คอื ขอ้ก าหนดทางเทคนิค และ 
IMP  คอื ระดบัความส าคญั 
3.10 หาล าดับความส าคัญโดยการเปรียบเทียบ ( Technical 
Importance Relative Weight : %Relative) ของขอ้ก าหนดทาง
เทคนิค (TR) โดยการเปรยีบเทยีบกบัน ้ าหนักความส าคญัของ
ขอ้ก าหนดทางเทคนิคทัง้หมด  ซึง่สามารถค านวณไดจ้ากสตูร 

   % Relative   = 100














 IW

IW
      (4) 

โดยที ่IW  คอืน ้าหนกัความส าคญัของขอ้ก าหนดทางเทคนิค 
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3.11 จดัล าดบัขอ้ก าหนดทางเทคนิค(TR) ตามระดบัความสมัพนัธ์
ดว้ยพาเรโตไ้ดอะแกรม(Pareto Diagram) 
3.12 น าขอ้ก าหนดทางเทคนิค(TR)ทีส่ าคญั ไปเป็นแนวทางในการ
ออกแบบและพฒันาผลติน ้าส ารอง 
3.13 ด าเนินการผสมน ้าส ารองกบัสมุนไพรต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.14 ทดสอบประสาทสมัผสัผลติภณัฑ์น ้าส ารองแบบใหม่ โดยใช้
วธิกีารใหค้ะแนนความชอบแบบ 9-Point (9 points hedonic scale) 
[17]  ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จ านวน 30 คน แลว้หาค่าเฉลีย่
ความชอบ 
3.15 สรุปผลและจดัท ารปูเล่มรายงาน 

4. ผลการด าเนินงานวิจยั
4.1 การก าหนดขนาดตัวอย่าง  เนื่องจากเป็นการส ารวจกลุ่ม
ตวัอย่างในจงัหวดัจนัทบุร ี  ซึ่งมปีระชากรจ านวน  533,500 คน 
[18]  โดยสามารถค านวณหากลุ่มตวัอย่างจากสมการ (1) 

n  
 205.0500,5331

500,533


  70.399       400

ดงันัน้จงึสามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างที่ต้องท าการส ารวจอย่าง
น้อย 400 คน   

4.2 ผลจากการส ารวจความต้องการของลูกคา้ของผูบ้รโิภคทีเ่คยดื่ม
น ้าส ารองในจงัหวดัจนัทบุร ี จ านวน  410 คน  จากจ านวนทีส่ ารวจ
ทัง้หมด  420 คน  ในช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2563 ด้วย
แบบสอบถาม แลว้หาค่าเฉลีย่เรขาคณิต (Geometric Mean) ซึ่งจะ
น าเป็นค่าระดบัความส าคญั ( Importance: IMP)  สามารถสรุป
ผลไดด้งัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1  การหาค่าเฉลีย่เรขาคณติหรอืระดบัความส าคญั (IMP) 
ความตอ้งการของลกูคา้ ค่า IMP 

1) มคีวามสะอาดและความปลอดภยัในการบรโิภค 4.51 

2) มปีระโยชน์ต่อสุขภาพ 4.34 
3) มรีสชาตอิร่อย 4.22 

4) มกีลิน่ของสมนุไพร 4.09 

5) มสีตีามธรรมชาติ 4.07 
6) มเีนื้อสมัผสัเนียนละเอยีด 4.12 

7) ใชว้ตัถุดบิจากธรรมชาติ 4.26 

8) ไมม่สีารแต่งกลิน่ รส และสารกนับดู 4.23 
9) ไมม่นี ้าตาล 3.89 

10) มปีรมิาณน ้าตาลต ่า 3.93 

11) ลา้งสารพษิในร่างกาย 4.12 
12) ลดไขมนัในเสน้เลอืด ความดนัในโลหติ 4.10 

13) ช่วยดบักระหาย คลายรอ้น และแกร้อ้นใน 4.18 

14) ช่วยขบัถ่าย ย่อยอาหาร แกท้อ้งอดื/ทอ้งเฟ้อ 4.17 

15) ช่วยขบัเสมหะ แกไ้อ และชุ่มคอ 4.08 
16) ช่วยบ ารุงสมอง หวัใจ ประสาท และสายตา 4.13 

17) ใหพ้ลงังานสงู 4.07 

18) ท าใหร้่างกายสดชืน่ 4.24 
19) ท าใหรู้ส้กึอิม่ และลดการหวิ 4.11 

4.3 ผลจากน าเทคนิคกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพ (QFD)  มา
ประยุกต์ใช้ในการอออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ โดยการแปลง
ความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคใหเ้ป็นขอ้ก าหนดทางเทคนิคที่
ต้องปรบัปรุง พบว่าข้อก าหนดทางเทคนิคที่ส าคญัที่สุดได้แก่ผสม
สมุนไพรที่เกี่ยวขอ้ง  คิดเป็นร้อยละ 33.82  รองลงมาได้แก่ ผสม
สมนุไพรทีม่ปีระโยชน์  คดิเป็นรอ้ยละ 12.24  และ ผสมวตัถุดบิทีม่า
จากธรรมชาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 11.39  เป็นตน้ ดงัรปูที ่1      
4.4 ผลการน าขอ้ก าหนดทางเทคนิคทีส่ าคญัทีไ่ดจ้าก QFD มาเป็น
แนวทางในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ป
ผสมน ้ากบัสมนุไพรต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน  5 ชนิดไดแ้ก่  ชาเขยีว  
กระเจี๊ยบแดง  บวับก  เก็กฮวย และหญ้าหวาน จ านวน  9 สูตร 
แลว้ทดสอบประสาทสมัผสั  โดยกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย จ านวน 30 คน  
ผลจากการทดสอบประสาทสมัผสัไดผ้ลติภณัฑน์ ้าส ารองทีส่อดคลอ้ง
กบัความของลูกค้าหรอืผูบ้รโิภคมากขึน้   โดยพบว่าสูตรที่  9  ได้
คะแนนสูงสุด   ซึ่งเป็นสูตรทีอ่ตัราส่วนของน ้าส ารอง  50%  ชาเขยีว  
10%  กระเจี๊ยบ  10%  บวับก 10%   เกก็ฮวย  10%  หญ้าหวาน  0.01%  
และ น ้า 9.99 %  ซึง่ไดค้ะแนนเฉลีย่ 6.99  โดยดา้นความชอบโดยรวม
และกลิ่น  มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  ได้ 7.13 คะแนนเท่ากัน  
รองลงมาไดแ้ก่   ความหนืด กลิน่รส  และ  ส ี  ซึ่งได ้6.96, 6.93 
และ 6.80 คะแนน (ตามล าดบั) 

5.สรปุผลการวิจยั 
 งานวิจยันี้เป็นการพฒันาผลติภณัฑ์น ้าส ารองด้วยเทคนิคการ
กระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพ (QFD)   โดยเริ่มจากการส ารวจ
คุณลกัษณะของน ้าส ารองที่ลูกคา้หรอืผู้บรโิภคต้องการ  แลว้แปลง
คุณลักษณะของน ้ าส ารองที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการให้เป็น
ข้อก าหนดทางเทคนิคที่ต้องปรบัปรุง  น าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็น
ผลติภณัฑต์น้แบบแลว้ท าการทดสอบประสาทสมัผสั  ผลจากการน า
เทคนิค QFD มาประยุกต์ใชท้ าใหผ้ลติภณัฑน์ ้าส ารองทีส่อดคลอ้งกบั
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น  เนื่องจากน ้าส ารองที่ได้จากการ
ออกแบบและพฒันามปีระโยชน์หลายดา้น  ซึ่งนอกจากละลายไขมนั 
แลว้ยงัท าใหร้่างกายสดชื่น  บ ารุงสมองและบ ารุงหวัใจ  ต้านอนุมูล
อสิระ และไมม่นี ้าตาล  โดยจะเป็นขอ้มลูส าหรบัการศกึษาวจิยัเชงิลกึ
ต่อไปในอนาคต 
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   รปูที ่ 1  บา้นคุณภาพของน ้าส ารอง 
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1) มคีวามสะอาดและความปลอดภยัในการบรโิภค 4.51 9 3 1 3 3 

2) มปีระโยชน์ต่อสุขภาพ 4.34 1 9 1 3 3 9 

3) มรีสชาตอิร่อย 4.22 9 1 1 3 1 1 3 

4) มกีลิน่ของสมนุไพร 4.09 1 9 1 1 9 
5) มสีตีามธรรมชาติ 4.07 9 9 3 3 

6) มเีนื้อสมัผสัเนียนละเอยีด 4.12 3 9 3 

7) ใชว้ตัถุดบิจากธรรมชาติ 4.26 3 9 3 3 

8) ไมม่สีารแต่งกลิน่  รส และสารกนับดู 4.23 3 3 3 9 3 

9) ไมม่นี ้าตาล 3.89 3 9 

10) มปีรมิาณน ้าตาลต ่า 3.93 3 9 

11) ลา้งสารพษิในร่างกาย 4.12 3 1 1 1 3 1 9 

12) ลดไขมนัในเสน้เลอืดและความดนัในโลหติ 4.10 3 1 1 1 3 1 9 

13) ดบักระหาย  คลายรอ้น และแกร้อ้นใน 4.18 3 1 1 1 3 1 9 

14) ช่วยขบัถ่าย ย่อยอาหาร แกท้อ้งอดื/ทอ้งเฟ้อ 4.17 3 1 1 1 3 1 9 

15) ช่วยขบัเสมหะ แกไ้อ และชุ่มคอ 4.08 3 1 1 1 3 1 9 

16) ช่วยบ ารุงสมอง หวัใจ ประสาท และสายตา 4.13 3 1 1 9 

17) ใหพ้ลงังานสงู 4.07 3 1 1 9 

18) ท าใหร้่างกายสดชืน่ 4.24 3 1 1 9 

19) ช่วยใหรู้ส้กึอิม่ และลดอาการหวิ 4.11 3 1 1 9 
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 ช
นิด

 

น ้าหนกัความส าคญั (IW) 44.9 171.7 107.1 74.4 91.1 159.7 128.2 151.0 474.2 

น ้าหนกัความส าคญั (% Relative ) 3.20 12.24 7.64 5.30 6.49 11.39 9.15 10.77 33.82 

การจดัล าดบัความส าคญั 9 2 6 8 7 3 5 4 1 

640

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



The Conference of Industrial Engineering Network (IE NETWORK 2021)
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี 2564
5-7 พฤษภาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

109108
The Conference of Industrial Engineering Network (IE NETWORK 2021)
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี 2564
5-7 พฤษภาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

Supply Chain and 
Logistics 
Management

วิถีชาวประมง สงขลา





การเลือกสถานท่ีตัง้และจดัเส้นทางการขนส่งโดยวิธีการค้นหาพื้นท่ีใกล้เคียงขนาดใหญ่แบบปรบัค่าได้ 

The Location Routing Problem by Adaptive Large Neighborhood Search Method 

สมศกัดิ ์แกว้พลอย1*และ สุจติรา แกว้พลอย2     
1สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

2ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
E-mail: somsakkp@hotmail.com* 

Somsak Kaewploy1*and Sujittra Kaewploy2 
1Department of Logistics Engineering, Faculty of Industrial Technology, Songkhla Rajabhat University 

2Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University 

E-mail: somsakkp@hotmail.com*

บทคดัย่อ

ปัจจุบนัระบบตลาดกลางยางพารายงัเป็นตลาดที่ไม่มปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการขนส่งระหว่างผู้ขายกบัตลาดกลาง
ยางพารา เนื่องจากกรณีผูข้ายยางพาราหรอืชาวสวนยางทีอ่ยู่ห่างไกลกบัตลาดกลางเกดิความเดอืดรอ้นในการนํายางพารามาขายยงัตลาดกลาง ทํา
ใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมจากการขายยาง ดงันัน้บทความวจิยันี้จงึไดท้ําการแกปั้ญหาการเลอืกสถานทีต่ ัง้ตลาดเครอืขา่ยและการจดัเสน้ทางการขนส่ง
ยางพาราในพื้นทีภ่าคใตต้อนล่าง โดยมผีูข้ายทัง้หมด 503 ราย และมตีลาดกลางยางพารา จํานวน 2 แห่ง ในการแก้ปัญหาแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน
คอื ขัน้ตอนที่ 1 การเลอืกสถานที่ตัง้ของตลาดเครอืข่าย โดยวธิกีารวเิคราะหก์ลุ่มแบบไม่เป็นขัน้ตอน ขัน้ตอนที่ 2 การจดัเสน้ทางการขนส่ง โดย
วธิกีารแบบประหยดั และขัน้ตอนที่ 3 เป็นการหาค่าที่เหมาะสมด้วยวธิกีารคน้หาขา้งเคยีงขนาดใหญ่แบบปรบัค่าได ้ผลการทดสอบพบว่าการเลอืก
สถานที่ตัง้ตลาดเครอืข่ายและการจดัเสน้ทางการขนส่งยางพาราที่เหมาะสมคอื มกีารจดัตัง้ตลาดเครอืข่ายจํานวน 12 จุด โดยมขีนาดความจุของ
ตลาดเครอืขา่ยแบบไม่จํากดั จํานวน 2 จุด ตลาดเครอืขา่ยขนาดเลก็ จํานวน 7 จุด และตลาดเครอืขา่ยขนาดใหญ่ จํานวน 3 จุด โดยมคี่าใชจ่้ายตํ่าสุด
เท่ากบั 227,231.73 บาท/วนั 

คาํสาํคญั:  สถานทีต่ ัง้ตลาดเครอืขา่ย, เสน้ทางการขนส่ง, การคน้หาขา้งเคยีงขนาดใหญ่แบบปรบัค่าได้ 

Abstract 

The Central Rubber Markets are inefficient. Particularly, the transportations between the rubber sellers and the market are not 

efficient because the sellers or rubber gardeners have difficulties in transporting rubbers to the market. Consequently, the rubbers are 

sold unfairly. Therefore, this research article presents the solutions for selecting the network marketing locations and vehicle routing in the 

lower southern part of Thailand. There were 503 sellers and two central rubber markets. To solve the problems, there were three parts 

as follows. Part 1 was the selection of the network marketing locations with the k-mean clustering method. Part 2 was the application of 

the saving algorithm to vehicle routing. Part 3 was the optimization with the adaptive large neighborhood search (ALNS). The results 

showed that there were 12 appropriate locations including two locations with the unlimited capacities, seven locations of the small markets, 

and three locations of the large markets. The lowest cost was 227,231.73 baht/day. 

Keywords: Network Marketing Location, Vehicle Routing, Adaptive Large Neighborhood 
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1. บทนํา
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ซึ่งได้ร ับการ

สนับสนุนจากรฐับาลอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ภาคใต้มปีรมิาณการปลูก
ยางพารามากที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาค
ตะวนัออก ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลําดบั [1] จากปรมิาณความ
ต้องการใช้ยางพาราที่เพิม่ขึน้ประกอบกบัการขยายตวัของพื้นที่ในการ
ปลูกยางพาราภายในประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็น
ถึงความสําคญัในการสร้างรายได้และความมัน่คงเกี่ยวกับชีวติความ
เป็นอยู่ใหก้บัเกษตรกร โดยได้มกีารจดัตัง้ตลาดกลางยางพาราโดยใหม้ี
การกระจายอยู่ตามภูมภิาคต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
ยางและกระจายผลผลติยางพาราไปยงัผูซ้ื้อไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [2] 

 ในความเป็นจริงตลาดท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อตลาดการซื้อขาย
ยางพาราเป็นอย่างมาก เนื่องจากชาวสวนยางนิยมขายยางพาราผ่าน
พ่อค้าคนกลางหรอืตลาดท้องถิ่น ที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านหรอืตําบล
ต่าง ๆทําใหเ้กษตรกรถูกเอารดัเอาเปรยีบและไม่ได้รบัความเป็นธรรม
เรื่องราคาจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากเกษตรกรบางรายที่มปีริมาณ
การผลติยางพาราจํานวนน้อย ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายค่าขนส่งจํานวนมากใน
การนํายางพาราไปขายยงัตลาดกลาง ซึง่มรีะยะทางห่างจากตลาดกลาง 
และนอกจากนี้เกษตรกรบางรายที่มปีรมิาณการผลติยางพาราจํานวน
มาก ต้องเสยีค่าใช้จ่ายค่าขนส่งจํานวนมากเช่นกนั ในการนํายางพารา
ไปขายยงัตลาดกลาง ซึ่งต้องมกีารขนส่งยางพาราจํานวนหลายเที่ยว
เนื่องจากมรีถบรรทุกขนาดเลก็ [3], [4], [5] 

 บทความวิจัยนี้ เป็นการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตัง้ตลาด
เครือข่ายยางพาราและการจัดเส้นทางการขนส่งโดยการประยุกต์ใช้
วธิกีารคน้หาพื้นที่ใกล้เคยีงขนาดใหญ่แบบปรบัค่าได้ (Adaptive Large 

Neighborhood Search; ALNS) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการ
ขนส่งยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง และเลือกสถานที่ตัง้ตลาด
เครอืขา่ยใหม้ปีระสทิธภิาพโดยคาํนึงถงึความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร ์

2. การประยุกต์ใช้วิธีการค้นหาพื้นท่ีใกล้เคียงขนาด

ใหญ่แบบปรบัค่าได้
วธิีการค้นหาพื้นที่ใกล้เคยีงขนาดใหญ่แบบปรบัค่าได้  (Adaptive

Large Neighborhood Search; ALNS) [6] เป็นวิธีการที่ได้จากการ
ปรบัปรุงต่อเนื่องจากวิธีการค้นหาพื้นที่ใกล้เคียงขนาดใหญ่ (Large 

Neighborhood Search; LNS) โดยมีหลักการทําลายและซ่อมแซม
คําตอบเพื่ อ ให้ได้คําตอบใหม่ เ ป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
Combinatorial และ Global ในการแก้ปัญหา ซึ่งอาศยัการปรบัเปลี่ยน
โครงสร้างการปรบัปรุงคําตอบ โดยวิธีการทําลายและการซ่อมแซม
คําตอบเพื่อใหไ้ด้คําตอบที่ดีที่สุด โดยในเบื้องต้นจะกําหนดค่าน้ําหนัก 
(Weight) เท่ากับ 1 เท่ากันทุกวิธี เมื่อทําการสุ่มเลือกวธิีการมาใช้หา
คําตอบด้วยวธิวีงล้อรูเลท็แล้ว วธิกีารใดใหค้าํตอบที่ดขีึน้ วธิกีารนัน้จะ
ถูกเพิม่น้ําหนักให้โดยอตัโนมตั ิและมโีอกาสที่จะถูกเรยีกมาใช้งานใน
รอบถดัไป โดยวธิกีารจะทําซํ้าจนกว่าจะเจอคาํตอบที่ดทีีสุ่ดหรอืจนกว่า
ถงึเงื่อนไขการหยุดการคน้หา 

การประยุกต์ใชว้ธิกีารคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีงขนาดใหญ่แบบปรบัค่าได ้มา
ช่วยในการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตัง้ตลาดเครือข่ายและการจัด
เสน้ทางการขนส่งยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จะเริม่จากการสุ่ม
เลือกตลาดเครอืข่ายตัง้แต่ 2 จุดขึ้นไป (เนื่องจากตลาดเครือข่ายที่
จะต้องเปิดอยู่แล้วคือ ตลาดกลางยางพาราสงขลา และตลาดกลาง
ยางพารายะลา) จากผู้ขายยางพาราทัง้หมด โดยใช้หลกัการ K-mean 

Clustering มาใช้ในการหาคําตอบเริม่ต้น โดยการพจิารณาจากต้นทุน
จากการเปิดตลาดเครอืข่ายและการขนส่งมาทําการเปรยีบเทียบ ซึ่ง
เลือกต้นทุนตํ่ามาเป็นคําตอบ จากนัน้นําตลาดเครอืข่ายมาทําการจดั
เส้นทางการขนส่ง โดยใช้วธิีการ Saving โดยพิจารณาเลือกจํานวน
ตลาดเครอืข่ายที่มตี้นทุนตํ่าสุดมาปรบัปรุงคําตอบ จากนัน้ทําการหา
คําตอบที่ดีที่สุดด้วยวิธีการ Adaptive large neighborhood search; 

ALNS โดยมหีลกัการทําลายและซ่อมแซมคําตอบ ซึ่งจะดําเนินการไป
เรื่อย ๆจนกระทัง่ไดต้ําแหน่งตลาดเครอืข่ายและจดัเสน้ทางที่เหมาะสม
ทีสุ่ดหรอืจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขในการหยุดทํางาน 

3. วิธีการดาํเนินการวิจยั
สําหรับปัญหาการเลือกสถานที่ตัง้ตลาดเครือข่ายและการจัด

เส้นทางการขนส่งยางพาราโดยการประยุกต์ใช้วิธีการค้นหาพื้นที่
ใกล้ เคีย งขนาดใหญ่แบบปรับค่ า ได้  ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่ าง 
ประกอบด้วยจังหวัด สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธวิาส จํานวน 505 ราย รวมตลาดกลางยางพาราสงขลาและตลาด
กลางยางพารายะลา  

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 กําหนดการหาตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของตลาดกลาง
ยางพาราสงขลา ตลาดกลางยางพารายะลา ผู้ขายยางพารา และ
ปรมิาณยางพารา แลว้คาํนวณหาระยะทางระหว่างตลาดกลางยางพารา 
กบัผูข้ายแต่ละราย โดยใช้วธิวีดัระยะทางจากโปรแกรม Google Maps 

ทําการบันทึกระยะทางลงในตารางเมตริกระยะทางด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยได้ทดสอบความถูกต้องของขอ้มูลด้วยการสุ่มวดั
ระยะทางจรงิระหว่างตลาดกลางและผูข้าย จํานวน 10 รายจากเขม็ไมล์
รถยนต์  พบว่ าระยะทางที่ได้มีความใกล้เคียงกัน โดยมีความ
คลาดเคลื่อนไม่เกนิ 10%  

3.2 ตวัแบบทางคณิตศาสตร ์

3.2.1 ดชันี (Index) 

i, j คอืดชันีของโหนดต่าง ๆของผูข้ายยางพารา ตลาดเครอืขา่ย 

และตลาดกลางยางพารา โดยที ่j =1 คอืตลาดกลางยางพารา 
สงขลา j = 2 คอืตลาดกลางยางพารายะลา 

k   คอืดชันีของยานพาหนะ 
a คอืดชันีขนาดตลาดเครอืขา่ย 
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3.2.2 เซต (Sets) 

I คอืเซตของตําแหน่งผูข้ายยางพารา โดยที ่ I = {1, 2, …, 505} 

J คอืเซตของตําแหน่งทีส่ามารถเปิดตลาดเครอืขา่ย โดยที ่ 
J = {1, 2, …, 505} 

K คอืเซตของยานพาหนะ โดยที ่k = {1, 2, …, k} 

A คอืเซตของตําแหน่งขนาดตลาดเครอืขา่ย โดยที ่ 
A = {1, 2, 3} 

3.2.3 ตวัแปรท่ีทราบค่า (Parameters) 

Ek  คอืค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิของรถขนส่งคนัที ่(บาท/กโิลเมตร) 
Qi คอืปรมิาณยางพาราทัง้หมดทีม่อียู่ต่อวนัของผูข้ายรายที ่i 

(ตนัต่อวนั) 

Dij   คอืระยะทางการขนส่งจากโหนด i ไปโหนด j (กโิลเมตร) 
DM กําหนดใหร้ะยะทางขนส่งยางพาราไดไ้ม่เกนิ 480 กโิลเมตร 
Ca  คอืปรมิาณความสามารถในการรบัยางพาราของขนาดตลาด 

เครอืขา่ย a (ตนัต่อวนั) 

Ma คอืค่าเสื่อมราคาของขนาดตลาดเครอืขา่ย a (บาทต่อวนั) 

Fa  คอืค่าใชจ่้ายคงทีใ่นการดําเนินการของตลาดเครอืขา่ย a   

(บาทต่อวนั) 

Vk  คอืความสามารถสงูสุดในการบรรทุกของยานพาหนะ k 
(กโิลกรมั) 

Hk คอืค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะ k (บาทต่อวนั) 

BM กําหนดค่า big M 

3.2.4 ตวัแปรในการตดัสินใจ (Decision Variable) 

1 ถา้มกีารเดนิทางจากโหนด i ไปโหนด j ดว้ยยานพาหนะ k 
xijk 

 0 กรณีอื่น ๆ 

1 ถา้มกีารเปิดตลาดเครอืขา่ยยางพาราทีจุ่ด j ขนาดตลาด 

yja    เครอืขา่ย a   

0 กรณีอื่น ๆ 

1 ถา้มกีารใชย้านพาหนะ k   
sk 

0 กรณีอื่น ๆ 

3.2.5 ตวัแปรสนับสนุนการตดัสินใจ (Support Decision Variable) 

1 ถา้มกีารเดนิทางจากตลาดเครอืขา่ย j ขนดว้ยยานพาหนะ k 
vjk 

0 กรณีอื่น ๆ 

1 ถา้มกีารเดนิทางจากผูข้ายยางพาราที ่i ไปตลาดเครอืขา่ย 

zij    หรอืตลาดกลางที ่j 
0 กรณีอื่น ๆ 

wik คอืปรมิาณยางพาราผูข้ายยางพาราที ่i ขนดว้ยยานพาหนะ k 

3.2.6 สมการฟังกช์นัวตัถปุระสงค ์(Objective Function) 

Min Z  = ( )( )+∑ ∑ +>∈ ∈2j,Jj Aa aaja MFy

( ) ( )∑+∑ ∑ ∑ ∈∈ ∈ ∈ Kk kkIi Ji Kk ijkijk sHxDE  (1)

3.2.7 ข้อกาํหนดเง่ือนไข (Constraints) 

∑ ≤∈Ii ikw kV Kk∈∀ (2) 

=∑ ∈Kk ikw iQ Ii∈∀  (3) 

≤∑∈Ij ijkx  1 Kk,Ii ∈∀∈∀ (4) 

∑≤ ∈Ij ijk
M

ik xBw Kk,Ii ∈∀∈∀ (5) 

∑=∑ ∈∈ Ij jikIj ijk xx Kk,Ii ∈∀∈∀ (6) 

1zJi ij =∑∈  Ij∈∀  (7) 

1yAa ja ≤∑ ∈  2j,Jj >∈∀  (8) 

kKk jkiIi ij VvQz ∑≤∑ ∈∈  Jj∈∀ (9) 

aAa jaiIi ij CyQz ∑≤∑ ∈∈  Kk,2j,Jj ∈∀>∈∀ (10) 

∑≤ ∈Aa jajk yv Kk,Jj ∈∀∈∀ (11) 

kJj jk sv ≤∑∈ Kk∈∀ (12) 

Nsx kIi Ij ijk ≤∑ ∑∈ ∈ Kk∈∀ (13) 

M
ijkIi Ij ij DxD ≤∑ ∑∈ ∈ Kk∈∀ (14) 

( )ijkjkik x1N1uu −≤+−  ji,Kk,Ij,i ≠∈∀∈∀ (15) 

Nu0 ik ≤≤   Kk,Ii ∈∀∈∀ (16) 

)z1(Bzzx*2 ij
M

ljijilk −++≤  li,Kk,Il,j,i ≠∈∀∈∀  (17)

1yAa ja =∑ ∈ { }2,1j∈  (18) 

{ }1,0z,v,s,y,x ijjkkjaijk ∈  Aa,Kk,Ij,i ∈∀∈∀∈ (19) 

 สมการที่ 1 คอื สมการวตัถุประสงค์ที่มเีป้าหมายต้นทุนรวมตํ่าสุด 

ประกอบด้วย ค่าเสื่อมการตัง้และค่าดําเนินการของตลาดเครอืข่าย ค่า
การขนส่งจากผู้ขายยางพาราไปตลาดเครือข่าย และค่าต้นทุนของ
ยานพาหนะสมการที่ 2 สําหรบัยานพาหนะใด ๆ ปรมิาณการบรรทุก
ยางพาราต้องไม่เกินความสามารถในการบรรทุกยางพาราของ
ยานพาหนะ สมการที่ 3 ปรมิาณยางพาราที่รถขนส่งไปรบัยงัผูข้ายตอ้ง
มปีรมิาณเท่ากบัปรมิาณยางพาราของผู้ขายที่มอียู่ สมการที่ 4 แต่ละ
ยานพาหนะวิง่เขา้แต่ละโหนดไม่เกนิหนึ่งเสน้ทางขาออก สมการที ่5 จะ
มีปริมาณยางพาราของผู้ขายยางพารา i ที่รบัโดยยานพาหนะที่ k ก็
ต่อเมื่อมกีารขนส่งจากโหนดใด ๆ มาที่ผู้ขายยางพารา i สมการที่ 6 

การบงัคบัใหย้านพาหนะเมื่อเขา้จุดใดต้องออกจากจุดนัน้เสมอ สมการ
ที่ 7 การบงัคบัผู้ขายยางพาราใหก้บัตลาดเครอืข่ายได้เพยีงแห่งเดยีว
เท่านัน้ สมการที ่8 จุดทีเ่ปิดเครอืขา่ยจะเลอืกขนาดไดเ้พยีงหนึ่งรปูแบบ 
หรอืไม่เปิด สมการที ่9 แต่ละตลาดเครอืขา่ย ปรมิาณความสามารถของ
ยานพาหนะจะต้องมากกว่าปรมิาณยางพาราผูข้าย สมการที่ 10 แต่ละ
ตลาดเครือข่าย ปริมาณความสามารถการรับยางพาราของตลาด 
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เครอืข่ายจะตอ้งมากกว่าปรมิาณยางพาราผูข้ายทีถู่กรวบรวม สมการที่ 
11  การบงัคบัให้มยีานพาหนะเฉพาะสําหรบัตลาดเครอืข่ายที่ถูกเปิด 

สมการที่ 12 แต่ละยานพาหนะจะถูกใช้ได้กบัหนึ่งตลาดเครอืขา่ยทีเ่ปิด 
ในกรณีทีม่กีารใชย้านพาหนะนี้ สมการที ่13 การบงัคบัใหม้เีสน้ทางไดก้็
ต่อเมื่อมกีารใชย้านพาหนะ k สมการที ่14 กําหนดใหย้านพาหนะแต่ละ
คนัทําการขนส่งยางพาราไม่เกนิ 480 กโิลเมตรต่อคนัต่อเทีย่ว (กําหนด
ช่วงเวลาในการส่งมอบยางพาราก่อนการประมลูเวลา 14.00 น.) สมการ
ที ่15-16 สมการป้องกนัการเกดิเสน้ทางย่อย (Sub-tour) สมการที ่3.17 

การบังคับให้มีการขนส่งเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มตลาดเครือข่าย
เดยีวกนั สมการที่ 3.18 กําหนดให ้1 เป็นตลาดกลางยางพาราสงขลา 
และ  กําหนดให ้2 เป็นตลาดกลางยางพารายะลา สมการที่ 3.19 เป็น
การกําหนดค่าของตวัแปรตดัสนิใจว่ามคี่าได้เพยีง 2 ค่าเท่านัน้ คอื 0 

หรอื 1 

3.3 การพฒันาวิธีการหาคาํตอบ 

 ในการเลอืกสถานที่ตัง้ตลาดเครอืข่ายและการจดัเสน้ทางการขนสง่
ยางพารา บทความวจิยันี้ใช้วธิีการแก้ปัญหาแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน 
ประกอบดว้ย 

 ขัน้ตอนที่ 1 การเลือกสถานที่ตัง้ตลาดเครอืข่าย ในเบื้องต้นได้ทํา
การเลอืกตลาดเครอืข่ายตัง้แต่ 2 จุด (เนื่องจากมตีลาดกลางยางพารา
จํานวน 2 แห่ง) โดยใช้หลกัการ K-mean Clustering [7], [8] ในการหา
คาํตอบเริม่ตน้ ดงัแสดงในรปูที ่1 

รปูที ่1 การหาคาํตอบเริม่ตน้ดว้ย K-mean Clustering 

 ขัน้ตอนที่ 2 การจดัเส้นทางการขนส่ง โดยใช้วธิีแบบ Saving [9] 

ซึง่พจิารณาเลอืกจํานวนตน้ทุนทีต่ํ่า ของจํานวนการเปิดตลาดเครอืข่าย
มาทําการจดัเส้นทาง โดยมเีงื่อนไขของข้อจํากดัในการเดินทางแต่ละ
ยานพาหนะจะต้องมสีนิค้า ไม่เกินความจุของยานพาหนะและต้องใช้
เวลาในการเดนิทางไม่เกนิระยะเวลาทีก่ําหนด ดงัแสดงในรปูที ่2 

รปูที ่2 การจดัเสน้ทางดว้ยวธิ ีSaving 

 ขั ้นตอนที่  3 การปรับปรุ งคํ าตอบ โดยวิธี  Adaptive Large 

Neighborhood Search; ALNS โดยใช้หลักการซ่อมแซมและทําลาย
คําตอบ โดยมวีธิกีารดงันี้ (1) การสรา้งคําตอบเริม่ตน้ (Initial Solution) 

(2)  การสุ่มเลือก Degree of Destructive (3) เป็นการทําลายและ
ซ่อมแซมคําตอบ โดยเลอืกวธิกีารทําลายคําตอบ (Destroy Operators) 

จํานวน 5 วธิี และวธิีการซ่อมแซม (Repair Operators) จํานวน 3 วธิี 
ประกอบด้วย (3.1) การทําลายคําตอบแบบ Random Removal เป็น
การปรบัปรุงคําตอบโดยการสุ่มเลือกเสน้ทางบางเส้นทางออกเพื่อจดั
เสน้ทางใหม่ (3.2) การทําลายคาํตอบแบบ Worst Removal เป็นวธิกีาร
ทําลายคําตอบ โดยทําการเลอืกค่าคําตอบที่แย่ที่สุด หรอืเลอืกต้นทุนที่
มีค่าสูงสุดในการเอาออก (3.3) การทําลายคําตอบแบบ Related 

Removal เป็นวธิกีารทําลายคําตอบโดยเลอืกจากตําแหน่งสถานทีท่ีอ่ยู่
ใกล้เคยีงที่มคีวามสมัพนัธ์กบัตําแหน่งสถานที่ ที่ถูกกําหนดใหท้ําลาย
ออกไปก่อนหน้านี้แลว้ (3.4) การทําลายคาํตอบแบบ Cluster Removal 

เป็นวธิีการทําลายคําตอบโดยการสุ่มเลือกเสน้ทางการทําลายคําตอบ
สําหรบัหาจุดเซนทรอยในคําตอบ และใช้วธิีการ Euclidean distance 

สําหรับการหาสถานที่ที่อยู่ใกล้กับจุดเซนทรอย (3.5) การทําลาย
คําตอบแบบ K-Route Removal เป็นวิธีการทําลายคําตอบโดยเอา
เส้นทางที่ได้จากคําตอบเริม่ต้นออกจากเส้นทางทัง้หมดที่ได้จดัเอาไว ้

(3.6) การซ่อมแซมคําตอบแบบ Greedy Insertion เป็นการซ่อมแซม
คําตอบโดยการหาผลต่างของเสน้ทางที่มตี้นทุนตํ่าสุดแล้วนําไปแทรก
ในเส้นทาง (3.7) วิธีการซ่อมแซมคําตอบแบบ Regret Insertion เป็น
วธิกีารในการซ่อมแซมคําตอบโดยเลอืกเสน้ทางที่มตี้นทุนตํ่าที่สุดแล้ว
ทําการแทรกเข้าไปในตําแหน่งที่มีต้นทุนตํ่าสุด และ (3.8) วิธีการ
ซ่อมแซมคําตอบ Route Repairing เป็นการซ่อมแซมด้วยการสลับ
สบัเปลี่ยนเสน้ทาง เพื่อใหไ้ด้เสน้ทางใหม่ที่มตีน้ทุนลดลง และ (4) การ
ปรบัค่าน้ําหนักและการหาค่าความน่าจะเป็นของวิธีการทําลายและ
ซ่ อ มแซ ม  ( Weight Adjustment and Solution Appetence Method) 

เพื่อใหไ้ด้คําตอบที่ดทีี่สุดหรอืต้นทุนตํ่าที่สุด ผลการปรบัปรุงคําตอบดงั
แสดงในรปูที ่3 
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รปูที ่3 วธิกีารปรบัปรุงคาํตอบแบบ ALNS 

4. ผลการวิจยั
บทความวิจัยนี้ มีเ ป้าหมายคือต้องการต้นทุนตํ่ าที่สุด (Cost 

Minimization) เพื่อหาต้นทุนการขนส่งจากเกษตรกรไปยังตลาด
เครือข่าย ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะและต้นทุนในการเปิดตลาด
เครอืข่าย โดยการเลอืกสถานที่ตัง้ดว้ยวธิกีาร K-mean Clustering และ
ทําการจดัเส้นทางด้วยวธิีการ Saving จากนัน้ทําการปรบัปรุงคําตอบ
ด้วยวิธี  Adaptive large Neighborhood Search ในการหาคํ าตอบ
สาํหรบัการเลอืกสถานทีต่ ัง้ตลาดเครอืขา่ยและการจดัเสน้ทางการขนส่ง 
ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งการเปิดตลาดเครอืข่ายสามารถ
เปิดได้โดยมขีนาดความจุ 3 ขนาด ประกอบด้วย (1) ตลาดเครอืข่าย
ขนาดเลก็ ขนาดความจุ 10 ตนั โดยมตีน้ทุนในการเปิดเท่ากบั 250,000 

บาท (สองแสนหา้หมื่นบาท) (2) ตลาดเครอืขา่ยขนาดกลาง ขนาดความ
จุ 25 ตนั โดยมตี้นทุนในการเปิดเท่ากบั 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) 
และ (3) ตลาดเครอืขา่ยขนาดใหญ่ ขนาดความจุ 50 ตนั โดยมตีน้ทุนใน
การเปิดเท่ากบั 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) และนอกจากนี้ตลาด
กลางยงัสามารถเปิดเป็นจุดรบัซื้อได้ด้วย โดยมขีนาดความจุแบบไม่
จํากดั ซึง่อายุการใชง้านของจุดรบัซื้อกําหนดไวท้ี ่20 ปี 

 สําหรับค่าขนส่งยางพาราของผู้ขาย จะคํานวณโดยคิดตาม
ระยะทางของผูข้ายแต่ละรายในอตัรา 4 บาทต่อกโิลเมตร ส่วนค่าเสื่อม
ราคาของรถบรรทุกจะคํานวณจากมลูค่าของรถบรรทุก ซึง่ม ี3 ประเภท 
ประกอบดว้ย (1) รถบรรทุก 6 ลอ้ มลูคา่ 1,500,000 บาท ขนาดน้ําหนัก
บรรทุก 10 ตัน (2) รถบรรทุก 10 ล้อ มูลค่า 2,300,000 บาท ขนาด
น้ําหนักบรรทุก 20 ตนั และ (3) รถบรรทุก 10 ลอ้และรถลากพ่วง มลูค่า 
3,000,000 บาท ขนาดน้ําหนักบรรทุก 25 ตนั โดยอายุการใช้งานของ
รถบรรทุกทุกประเภทกําหนดไว้เท่ากันที่ 12 ปี [2] ซึ่งผลการเลือก
สถานที่ตัง้ตลาดเครอืข่ายและการจดัเส้นทางการขนส่งยางพาราที่ได้
คาํตอบทีด่ทีีสุ่ด ดงัแสดงในตารางที ่1 และดงัแสดงในรปูที ่4 

5. สรปุผลการวิจยั
 งานวจิยันี้ไดท้ําการพฒันาการเลอืกสถานที่ตัง้ดว้ยวธิกีาร K-mean 

และจดัเสน้ทางด้วยวธิกีาร Saving จากนัน้ทําการปรบัปรุงคําตอบดว้ย

วิธี Adaptive large Neighborhood Search; ALNS ในการหาคําตอบ
สําหรบัการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตัง้ตลาดเครือข่ายและการจดั
เสน้ทางการขนส่งยางพาราในพื้นที่ภาคใตต้อนล่าง โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายตํ่าที่สุด ซึ่งมีผู้ขายทัง้หมด 503 ราย ตลาดกลาง
ยางพารา 2 แห่ง คือตลาดกลางยางพาราสงขลาและตลาดกลาง
ยางพารายะลา กระบวนการหาคําตอบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื ส่วน
แรกเป็นการเลอืกสถานที่ตัง้ของตลาดเครอืขา่ย โดยใช้วธิกีาร K-mean 

Clustering ส่วนที่สองเป็นการจัดเส้นทางการขนส่ง โดยใช้วี Saving 

และส่วนที่สามเป็นการปรับปรุงคําตอบด้วยวิธี  Adaptive large 

Neighborhood Search; ALNS 

รปูที ่4 ตําแหน่งทีต่ ัง้ของตลาดเครอืขา่ยและการจดัเสน้ทาง 

 ผลการทดสอบพบว่าสามารถเลอืกสถานทีต่ ัง้ของตลาดเครอืข่ายได้
จํานวน 12 จุด ประกอบด้วย (1) ตลาดกลางยางพาราสงขลา ขนาด
ความจุไม่จํากดั จํานวนเสน้ทาง 45 เสน้ทาง (2) ตลาดกลางยางพารา
ยะลา ขนาดความจุไม่จํากัด จํานวนเส้นทาง 82 เส้นทาง (3) ตลาด
เครอืข่าย ต.บางเป้า อ.กนัตงั จ.ตรงั ขนาดความจุขนาดเล็ก จํานวน
เสน้ทาง 3 เสน้ทาง (4) ตลาดเครอืข่าย ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรงั 
ขนาดความจุขนาดเลก็ จํานวนเสน้ทาง 3 เสน้ทาง (5) ตลาดเครอืข่าย 
ต.บ้านนา อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั ขนาดความจุขนาดใหญ่ จํานวนเสน้ทาง 
7 เส้นทาง (6) ตลาดเครอืข่าย ต.นาตาล่วง อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั ขนาด
ความจุขนาดเลก็ จํานวนเสน้ทาง 4 เสน้ทาง (7) ตลาดเครอืข่าย ต.บ่อ
หนิ อ.สเิกา จ.ตรงั ขนาดความจุขนาดเลก็ จํานวนเสน้ทาง 3 เสน้ทาง 
(8) ตลาดเครอืข่าย ต.เขายาว อ.ห้วยยอด จ.ตรงั ขนาดความจุขนาด
เลก็ จํานวนเสน้ทาง 4 เสน้ทาง (9) ตลาดเครอืขา่ย ต.วงัครี ีอ.หว้ยยอด 
จ.ตรงั ขนาดความจุขนาดเลก็ จํานวนเส้นทาง 4 เส้นทาง (10) ตลาด
เครอืข่าย ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง ขนาดความจุขนาดเล็ก 
จํานวนเสน้ทาง 4 เสน้ทาง (11) ตลาดเครอืข่าย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมอืง
พทัลุง จ.พทัลุง ขนาดความจุขนาดใหญ่ จํานวนเสน้ทาง 8 เสน้ทาง และ 
(12) ตลาดเครอืข่าย ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล ขนาดความจุขนาดใหญ่ 
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จํานวนเสน้ทาง 8 เสน้ทาง โดยมคี่าใชจ่้ายรวมตํ่าสุดเทา่กบั 227,231.73 

บาทต่อวนั เมื่อทําการเปรยีบเทยีบตน้ทุนกบัการขนส่งแบบเดมิทีผู่ข้าย 

ยางพาราตอ้งนํายางพาราไปขายโดยตรงยงัตลาดกลางยางพาราพบว่า
ตน้ทุนการขนส่งลดลงรอ้ยละ 16.5

ตารางที ่1 ค่าใชจ่้ายของการเลอืกสถานทีต่ ัง้ตลาดเครอืขา่ยและการจดัเสน้ทางการขนส่ง 
ลําดบั

ที ่
ตําแหน่งตลาดเครอืขา่ย ขนาดตลาด

เครอืขา่ย 

จํานวนเสน้ทาง 
(เสน้ทาง) 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปรมิาณยาง 
(กก.) 

ตน้ทุนรวม 
(บาท) 

1 ตลาดกลางสงขลา (D1) ไม่จํากดั 45 4,883.37 1,073,578 50,355.40 

2 ตลาดกลางยะลา (D2) ไม่จํากดั 82 9,983.09 1,984,143 96,096.74 

3 ต.บางเป้า อ.กนัตงั จ.ตรงั (D12) ขนาดเลก็ 3 389.71 70,120 5,723.22 

4 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรงั (D20) ขนาดเลก็ 3 171.34 71,599 4,849.74 

5 ต.บา้นนา อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั (D27) ขนาดใหญ่ 7 409.90 190,725 12,762.89 

6 ต.นาตาล่วง อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั (D34) ขนาดเลก็ 4 248.62 91,989 5,843.80 

7 ต.บ่อหนิ อ.สเิกา จ.ตรงั (D67) ขนาดเลก็ 3 128.84 96,822 4,679.74 

8 ต.เขายาว อ.หว้ยยอด จ.ตรงั (D70) ขนาดเลก็ 4 206.77 90,724 5,676.40 

9 ต.วงัครี ีอ.หว้ยยอด จ.ตรงั (D81) ขนาดเลก็ 4 143.30 80,252 5,422.52 

10 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง (D275) ขนาดเลก็ 4 282.95 93,060 5,981.12 

11 ต.คหูาสวรรค ์อ.เมอืงพทัลุง จ.พทัลุง (D309) ขนาดใหญ่ 8 798.70 183,517 15,003.02 

12 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล (D481) ขนาดใหญ่ 8 757.23 184,019 14,837.14 

รวม 175 18,403.82 4,210,548 227,231.73 

6. กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยันี้คงสําเรจ็ลุล่วงไม่ได้หากไม่ได้รบัความร่วมมอืและความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีเยี่ยมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้หลาย ผู้ว ิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  และขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรม        
โลจสิตกิส์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ที่
ใหก้ารสนับสนุนการดําเนินงานวจิยัในครัง้นี้ 

เอกสารอ้างอิง 

[1]  สถาบนัวจิยัยาง, “ผลผลติยางธรรมชาตขิองประเทศ 

 ไทย”, สมาคมยางพาราไทย, 2558. 

[2]  สมศกัดิ ์แกว้พลอย, 2560. “วธิกีารหาคาํตอบสาํหรบัการแกปั้ญหา 
การเลอืกสถานทีต่ ัง้และการจดัเสน้ทางการขนส่ง”, รายงานการ 
ประชุมวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอุตสาหการ ประจําปี พ.ศ.2560, 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 12-15 กรกฎาคม 2560: 1759-1765. 

[3]  สมศกัดิ ์แกว้พลอย, สุจติรา แกว้พลอย และ สมบตั ิสนิธุเชาวน์, 

(2561). “การเลอืกสถานทีต่ ัง้และการจดัเสน้ทางการขนส่งยางพารา 
โดยวธิกีารคน้หาแบบทาบู”, รายงานการประชุมวชิาการขา่ยงาน 

วิศวกรรมอุตสาหการ  ประ จํา ปี  พ .ศ .2561, มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน,ี 23-26 กรกฎาคม 2561: 1348-1352. 

[4]  K. Somsak and S. Sindhuchao. 2017. “Solving location Routing 

  Problem of the Central Rubber Market by Tabu Search”. 

     KMUTNB Int J Appl Sci Technol, Vol. 10 (2): 145-151. 

[5]  K. Somsak and S. Sindhuchao. 2016. “A Solution Approach for 

Solving the Location Routing Problem of the Central Rubber 

Market”. KKU Engineering Journal, Vol. 43 (S1): 103-107. 

[6]  S. Ropke and D. Pisinger. 2006. “An Adaptive Large 

     Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery   

     Problem with Time Windows”. Transportation Science, Vol.  

     40(4): 455–472. 

[7]  S. Geetha, G. Poonthalir and P.T. Vanathi. 2009. “Improved 

     K-Means Algorithm for Capacitated Clustering Problem”. 

     INFOCOMP Journal of Computer Science, Vol. 8(4): 52-59. 

[8]  J. B. MacQueen. 1967. “Some Methods for Classification and 

     Analysis of Maltivariate Observations”. Proceedings of 5th 

     Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and  

     Probability. Vol. 1: 281-297.   

[9]  G. Clark and J. W. Wrigth. 1964. “Scheduling of Vehicle From 

  a Central Depot to a Number of Delivery Points”, Operations 

  Research, Vol. 12: 268-581. 

648

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวางแผนและปรบัปรุงเสน้ทางการเดนิทางของพนกังานขาย กรณีศกึษาบรษิทัแห่งหน่ึงในจงัหวดักาญจนบุร ี

โดยค านึงถึงเงื่อนไขในการเดินทางที่บริษทัก าหนด ใช้วิธีการจดัเส้นทางปญัหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem : 
TSP) ร่วมกบัการแบ่งกลุ่มลูกคา้ดว้ย K-Means Cluster Analysis และใชก้ารจดัเสน้ทางแบบ VRP ในขัน้สุดทา้ยเพื่อเลือกเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด จากนัน้เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะทาง และเวลาว่างงานกบัการจดัเส้นทางที่บริษทัใช้อยู่ในปจัจุบนั เพื่อลดเวลาว่างงานที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษทั ผลการศึกษาพบว่าวิธีการจดัเส้นทางการขนส่งสินค้าหลงัลดเวลาว่างงานโดยก าหนดจ านวนวนัท างาน 12 วนั เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บรษิทัก าหนดและให้ค าตอบที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกบัการจดัเส้นทางแบบเก่าสามารถลดระยะทางลงได้ 123 กิโลเมตรหรือ 5.23% 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 704 บาทหรอื 5.77% และเวลาว่างงานลดลงประมาณ 4 ชัว่โมงคดิเป็น 55.04% 
ค าส าคญั:  การเดนิทางของพนกังานขายแบบหลายเสน้ทาง, ปญัหาการเดนิทางของพนกังานขาย, การจดัเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ 

Abstract 
The objective of this study is to plan and improve the traveling routes of salesman. A case study of a company in 

Kanchanaburi is adopted. In this study, we use the Traveling Salesman Problem method in conjunction with K-Means cluster analysis 
and use Vehicle Routing Problem with VRP spreadsheet solver program. The comparison between expense distance and idle time were 
made among different routes so that the selected routes are most effective. The results of the study show that the proposed routing 
method can reduce the idle time and provide the effective routes for 12 working days under company’s time allowance. Travel distance 
is reduced totally 123 kilometer or 5.23%, travel expense is reduced 704 THB or 5.77% and idle time is reduced about 4 hour or 
55.04%, respectively.  
Keywords:  Multiple Traveling Salesman Problem, Traveling Salesman Problem, Vehicle Routing Problem 
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1. บทน า
 ในปจัจุบนัเป็นยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขนัอย่างรุนแรง ทุกธุรกิจล้วน
มุ่งเน้นการสร้างผลก าไร ลดต้นทุนในการด าเนินงาน และตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกค้าให้ได้สูงสุด การเดินทางเขา้พบลูกค้าเป็นงาน
ส าคญัของพนักงานขายในการสร้างและรกัษากลุ่มลูกค้าให้แก่องค์กร
ธุรกจิเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ และสิง่ที่ตอ้งใหค้วามส าคญัคือ 
ตน้ทุนในทุกๆกิจกรรม ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนหลกัที่เลี่ยงไม่ได้ของการ
เดินทางพบลูกค้าคือค่าน ้ามนัเชื้อเพลิง ที่มีแนวโน้มของราคาสูงขึ้น
เช่นเดียวกบัความต้องการใช้น ้ามนัเชื้อเพลิงที่ เพิ่มสูงขึน้เช่นกนัตาม
ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้โดย[1]ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลงังานดงัภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าทุกธุรกิจ
มคีวามจ าเป็นและตอ้งการใชน้ ้ามนัมากขึน้แมร้าคาจะมแีนวโน้มเพิ่มสูง 
เพื่อสรา้งโอกาสและความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่งขนัจึงจ าเป็นอย่างยิง่ใน
การจดัการกบัการใชแ้ละค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้จากการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ

รูปที่ 1 ราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยแฉลี่ยในแต่ละปี (บาท/ลติร) 

ตารางที่ 1 ความตอ้งการใชน้ ้ามนัโดยเฉลี่ยในแต่ละปี (ลา้นลติร/วนั) 

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 
ความตอ้งการใช(้ลา้นลติร/วนั) 142.7 145.9 150.3 154.9 158 

 บริษทักรณีศึกษาเป็นสาขาประจ าจงัหวดักาญจนบุรีของบริษัท
จ าหน่ายสนิคา้ประเภทมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์แห่งหน่ึง ให้
ความส าคญักบัการสรา้งและรกัษาลูกคา้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากจงัหวดั
กาญจนบุรีเป็นจงัหวดัที่มีขนาดใหญ่ มีลูกค้ากระจายอยู่ทัว่ทัง้จ ังหวดั
และมีคู่แข่งทางการค้าจ านวนมากมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะ
สูญเสียลูกค้าที่มีหากขาดการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า กรณีศึกษามี
นโยบายปรบัปรุงการเดนิทางของพนกังานขายในการเขา้พบลูกคา้ จาก
เดมิที่ใชป้ระสบการณ์ของพนกังานเป็นส าคญั ขาดหลกัการและทฤษฎี
สนับสนุนการตดัสินใจในการจัดเส้นทางจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็น
วิธีการที่ดีที่สุดและส่งผลต่อเวลาการท างานในแต่ละวนั ในบางวนัที่
พนักงานเสร็จสิ้นการเดินทางเร็วกว่าเวลาที่ก าหนดเกิดเป็นช่วงเวลา
ว่างงานและส่งผลต่อค่าใชจ้่ายที่ไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั
 จากความส าคัญของการเดินทางของพนักงานที่มีต่อธุรกิจและ
ความต้องการในการปรับปรุงการเดินทางของพนักงานขายของ

กรณีศึกษา ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจและมองเห็นโอกาสที่จะศึกษาเพื่อ
เสนอเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของพนักงาน
ขายใหแ้ก่กรณีศกึษาต่อไป

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

2.1 การวิเคราะห์กลุ่มอย่างไม่เป็นขัน้ตอน (Nonhierarchical 
Cluster Analysis หรือ K-Means Cluster Analysis) เป็นการ
จ าแนกคน สตัว ์หรอืสิง่ของออกเป็นกลุ่มยอ่ย โดยก าหนดจ านวนกลุ่มที่
ต้องการออกเป็น K กลุ่ม [2]ได้ศึกษาขัน้ตอนการวิเคราะห์ของวิธ ี
K-means สรุปเป็น 4 ข ัน้ตอนดังน้ี ข ัน้ตอนที่ 1 จ ัดกลุ่มข้อมูลเป็น k 
กลุ่มดว้ยวธิกีารสุ่มหรอืตามจ านวนที่ก าหนด ขัน้ตอนที่ 2 หาจุดกึ่งกลาง
ของกลุ่มแต่ละกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 3 ค านวณหาระยะห่าง โดยค านวณจาก
การหาระยะห่างระหว่างหน่วยไปยงัจุดกึ่งกลางกลุ่มของทุกกลุ่มและ
ยา้ยไปยงักลุ่มที่มีระยะห่างน้อยที่สุด หรือค านวณจากระยะห่างก าลัง
สองของแต่ละหน่วยไปยงัจุดกึ่งกลางที่หน่วยนัน้อยู่ พิจารณาจาก ESS 
(Error Sum Square) กลุ่มใดมีค่า  ESS ต ่ าแสดงว่าภายในกลุ่มมี
สมาชกิที่คลา้ยกนั 

      ∑ (     ̅    ) (     ̅    )
 
    (1) 

สมการที่ (1) คอืผลรวมของระยะห่างจากแต่ละหน่วยในกลุ่ม
ไปยงัจุดกึ่งกลางกลุ่มโดย     หมายถงึ กลุ่มของหน่วยที่ i และขัน้ตอน
ที่ 4 ยา้ยกลุ่มโดยพจิารณาจากค่าที่ได้จากขัน้ตอนที่ 3 งานวิจยัของ[3] 
ใช้การวิเคราะห์กลุ่มอย่างไม่เป็นขัน้ตอนหรือ K-Means Cluster 
Analysis เป็นหน่ึงในเทคนิคการจดักลุ่มเพื่อเปรียบเทียบหาวิธีการจดั
กลุ่มลูกค้าของบริษทัโลจิสติกส์ที่ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทาง
ทะเลระหว่างประเทศพบว่าวธิ ีK-Means ใหร้ะยะห่างระหว่างกลุ่มน้อย
ที่สุดจดัเป็นวธิกีารจดักลุ่มที่ดทีี่สุด 

2.2 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman 
Problem : TSP) [4]เป็นปญัหาที่หาเส้นทางการเดินทางของพนักงาน
ขายจ านวน 1 คน มีเมืองหรือจุดที่ต้องเดินทางไปถึงจ านวน N เมือง 
โดยการเดนิทางตอ้งผา่นทุกเมอืงและกลบัมาที่จุดเริม่ตน้โดยมรีะยะทาง
รวมสัน้ที่สุด Multiple Traveling Salesman Problem หรือ M-TSP 
เป็นปญัหาการจดัเสน้ทางการเดนิทางของพนักงานขายประเภทหน่ึงที่
เกิดจากจ านวนพนักงานหรือเส้นทางที่มากกว่า 1 เป็นจ านวน M คน 
ตวัแบบทางคณิตศาสตรข์อง TSP สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
ดชันี  i , j คอืลูกคา้รายที่ i หรอื j i, j = 1,2,3,..,n 
พารามเิตอร ์

    ตน้ทุนหรอืระยะทางในการเดนิทางจาก i ไป j 
 จ านวนลูกคา้ 
  จ านวนลูกคา้ที่อยูใ่นเสน้ทาง 
  จ านวนลูกคา้ทัง้หมด 

ตวัแปรการตดัสนิใจ 
    = 1 เมื่อมกีารเดนิทางจาก i ไป j 
    = 0 เมื่อไม่มกีารเดนิทางจาก i ไป j 
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           ∑ ∑       
 
   

 
   (2) 

∑                         
    (3)

∑                         
    (4) 

∑     |  |                    
       |  |      (5) 

      {   }               (6)

 สมการที่ (2) ระยะทางหรอืตน้ทุนต ่าสุดของการเดินทางจาก i ไป j 
สมการที่ (3) และ (4) เพื่อให้แต่ละจุดสามารถเดินทางเขา้และออกได้
เพียงครัง้เดียว สมการที่ (5) เป็นการป้องกันการเดินทางเข้าพบซ ้า 
และสมการที่ (6) ก าหนดให้ค่าตวัแปรไม่มีค่าลบและตวัแปรมีค่าเป็น 
Integer เท่านัน้ 

2.3 ปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่งส าหรบัยานพาหนะ (Vehicle 
Routing Problem: VRP) [5]เป็นการหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดตาม
เงื่อนไข ถูกพฒันาจากปญัหาการเดนิทางของพนกังานขายและจดัอยูใ่น
ประเภท NP-hard การเดินทางเริ่มต้นจาก depot ไปยงัลูกค้าในจุด
ต่างๆ และเดนิทางกลบัมายงั depot โดยแต่ละรอบมีขอ้จ ากดัเกี่ยวกบั
ความสามารถในการขนสินค้าหรือเวลาในการเดินทาง ตวัแบบทาง
คณิตศาสตรข์อง VRP สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
ดชันี  i , j คอืลูกคา้รายที่ i หรอื j i, j = 1,2,3,..,n 
พารามเิตอร ์

     ตน้ทุนหรอืระยะทางในการเดนิทางจาก i ไป j 
    เวลาที่ใชใ้นการเดนิทางจาก i ไป j 
 จ านวนลูกคา้ 
 จ านวนยานพาหนะทัง้หมด 
 ความจุของยานพาหนะ 
  ขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการเดนิทาง 
      ความตอ้งการส่งสนิคา้ลูกคา้ i 

ตวัแปรการตดัสนิใจ 
    = 1 เมื่อมกีารเดนิทางจาก i ไป j 
    = 0 เมื่อไม่มกีารเดนิทางจาก i ไป j 

           ∑ ∑ ∑       
  

             
   

 
    (7) 

∑ ∑    
  

               
   {       } (8)

∑ ∑    
  

               
   {       } (9)

∑    
  ∑    

  
             

   {     }   {     } (10)

∑   (∑    
  

   )             
   {       }     (11) 

∑ ∑       
  

               
   {       } (12)

∑    
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   {       }           (14)

   
   {   }       {       }  {     }     (15)

สมการที่ (7) เป็นสมการวตัถุประสงค์เพื่อให้ต้นทุนหรือระยะทาง
ของการเดนิทางต ่าสุด สมการที่ (8) และ (9) รบัประกนัว่าลูกค้าแต่ละ
รายถูกเขา้พบโดยยานพาหนะแค่คนัเดียว สมการที่ (10) เมื่อเขา้พบ
ลูกคา้แลว้จะเดนิทางออกจากจุดนัน้ สมการที่ (11) ยานพาหนะบรรทุก
ได้ไม่เกินข้อจ ากัด สมการที่ (12) เดินทางได้ไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
สมการที่ (13) และ (14) ยานพาหนะแต่ละคนัใชเ้สน้ทางใดเส้นทางหน่ึง
เท่านัน้ และสมการที่ (15) ก าหนดใหค้่าตวัแปรไม่มีค่าลบและตวัแปรมี
ค่าเป็น Integer เท่านัน้ 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง [6]ศึกษาการจัดเส้นทางการ
ขนส่งสนิคา้ประเภทขนมในจงัหวดักาฬสนิธุ ์หลงัจากการจดักลุ่มลูกค้า
ดว้ยวธิ ีK-means และจดัล าดบัขนส่งดว้ย TSP พบว่ามคีวามเหมาะสม
ในทางปฏิบัติและใช้เวลาในการประมวลผลต ่ า  [7]งานวิจ ัยศึกษา
เส้นทางรถรับส่งพนักงานของบริษัทผลิตชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับ
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์ชต้วัแบบการเดินทางของพนักงานขายใน
การจดัเสน้ทางที่เหมาะสมหลงัจากแบ่งเขตพื้นที่ศึกษา พบว่าช่วยลด
ระยะทางรวมและปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ลงได้เมื่อเทียบกบัการ
เดนิทางแบบเดมิก่อนการศึกษา ปญัหาการเดินทางของพนักงานขาย
แบบหลายคน 

3. ขัน้ตอนการด าเนินงาน
ขัน้ตอนการด าเนินงานสามารถอธบิายไดต้ามรูปที่ 2 

 

 
 

 
 

 

 

รูปที่ 2 ข ัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั

ศกึษาปญัหาและรวบรวมขอ้มูล 

การจดัเสน้ทาง
แบบเก่า 

จดัเสน้ทาง 
mTSP ดว้ย TSP 

เปรยีบเทยีบผล
การจดัเสน้ทาง 

ปรบัปรุงประสทิธภิาพเสน้ทางดว้ยวธิ ีCluster + TSP 

วเิคราะห์ผลการศกึษา 

จดัเสน้ทาง 
mTSP ดว้ย VRP 
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3.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมลู
 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน โดยศึกษาขัน้ตอนการท างานใน
ปจัจุบ ันของพนักงานขาย รวบรวมข้อมูลจ านวนของลูกค้าทัง้หมด
จ านวน 197 ราย ต าแหน่งที่ตัง้ของบริษทักรณีศึกษาและลูกค้าเพื่อใช้
สรา้งเมตรกิซร์ะยะทาง และเงื่อนไขการปรบัปรุงการจดัเส้นทางที่บริษทั
กรณีศกึษาก าหนด ไดแ้ก่

พนกังานในการด าเนินงาน 1 คน รถ 1 คนั 

เวลาท างานในแต่ละวนัตัง้แต่ 8.00 -16.00 น. รวม 8 ชัว่โมง
เวลาเขา้พบลูกคา้แต่ละราย 15 นาท ี

ความเรว็รถจ ากดัไม่เกนิ 80 กโิลเมตร/ชัว่โมง
จ านวนวนัในการเดนิทางเขา้พบลูกคา้ครบทุกรายไม่เกนิ 12 วนั 

เดนิทางไดว้นัละ 1 เสน้ทางเท่านัน้ 

การเดนิทางในแต่ละวนัตอ้งเริม่ตน้และสิน้สุดที่บรษิทัเท่านัน้ 

ไม่อนุญาตให้การเดินทางเกินเวลา 16.00 น. เน่ืองจากพนักงาน
ขายมภีาระงานดา้นเอกสารและการประชุมร่วมกบัฝา่ยอื่นหลงัจากนัน้

3.2 การจดัเส้นทางของพนักงานขาย mTSP ด้วยวิธี TSP 
 ขัน้ตอนที่ 1 ใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม K-Means ในการแบ่งกลุ่มลูกค้า
ออกเป็นกลุ่มย่อย (K) ตามจ านวนวนัท างานบนซอฟต์แวร์ Rapid 
Miner 
 ขัน้ตอนที่ 2 จดัล าดับการเดินทางในแต่ละกลุ่มด้วยวิธี TSP บน 
Microsoft Excel ภายใต้เงื่อนไขที่บริษทัก าหนดได้แก่ ระยะทางรวม
ต้องไม่เกิน 640 กิโลเมตร (80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง × เวลาท างาน 8 
ชัว่โมง) หลงัรวมเวลาการในการเข้าพบลูกค้าโดยเปรียบเทียบเป็น
ระยะทาง ดงัน้ี 
 เวลา 60 นาท ีรถวิง่ไดร้ะยะทาง 80 กโิลเมตร (ตามขอ้ก าหนดของ
บรษิทั) เวลา 15 นาท ีรถวิง่ไดร้ะยะทาง  (15 × 80)/60 = 20 กิโลเมตร  
ดังนั ้นระยะทางที่เดินทางได้ในแต่ละวัน = ระยะทางที่ได้จากการ
จดัล าดบั + (จ านวนลูกค้า × 20) ผลลพัธ์ที่ได้ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 640 กโิลเมตรต่อวนั 
 ในกรณีที่ผลรวมระยะทางหลงัรวมเวลาเขา้พบลูกค้า มีค่ามากกว่า 
640 กโิลเมตร หมายความว่าพนกังานขายตอ้งท างานล่วงเวลา ต้องจดั
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนั ้นซ ้าอีกครัง้และจัดล าดับการเดินทางใหม่จนกว่า
ระยะทางรวมไม่เกิน 640 กิโลเมตรหรือผลการแบ่งกลุ่มไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

3.3 การจดัเส้นทางของพนักงานขาย mTSP ด้วยวิธี VRP 
 โปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลคือ VRP Spreadsheet Solver 
โดยป้อนขอ้มูลน าเขา้ดงัต่อไปน้ี 

- พารามเิตอร ์Number of customers จ านวนลูกคา้ทัง้หมด 
 - พารามิเตอร์ Average vehicle speed ความเร็วเฉลี่ยของ
ยานพาหนะในการศกึษาครัง้น้ีคอื 80 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

- พารามเิตอร ์Number of vehicle types ประเภทของยานพาหนะ 
- พารามิเตอร์ Work start time เวลาเริ่มต้นการท างาน และเวลา

สิน้สุดการท างานในแต่ละวนัหรอืพารามเิตอร ์Working time limit 

3.4 การค านวณค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการเปรียบเทยีบวิธีการทีด่ีทีสุ่ด 
 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีการจัดเส้นทางการ
เดนิทางของพนกังานขายที่ดทีี่สุด ประกอบดว้ย 
 - ค่าจา้งพนกังาน บรษิทัจ่าย 19,000 บาท/เดอืน หน่ึงเดือนท างาน 
24 วนั ดงันัน้ค่าจา้งพนกังานขายต่อวนัเท่ากบั 791.67 บาท 
 - ค่าน ้ามัน จากการส ารวจราคาน ้ามันที่ใช้พบว่าราคาน ้ามัน
ประเภทที่ใชม้รีาคา 19.64 บาท/ลิตร อตัราสิ้นเปลืองพลงังานของรถที่
ใช้สามารถเดินทางได้ 22 กิโลเมตรต่อน ้ามัน 1 ลิตร ระยะทาง 22
กโิลเมตร มคี่าใชจ้่าย 19.64 บาท ดงันัน้ในการเดินทาง 1 กิโลเมตร มี
ค่าใชจ้่าย  (19.64/22) = 0.89 บาท 
 - ค่าล่วงเวลา เน่ืองจากการจดัเสน้ทางโดยอาศยัประสบการณ์ของ
พนกังานขายมบีางเสน้ทางที่ท างานเกินเวลาที่ก าหนดจึงจ าเป็นต้องมี
การค านวณ สามารถค านวณไดจ้าก 
(ค่าจา้งพนกังาน/ชัว่โมง/วนั × 1.5) × จ านวนชัว่โมงที่ท างานล่วงเวลา 

3.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเส้นทางโดยลดเวลาว่างงานด้วย
วิธี Cluster + TSP  
 ขัน้ตอนที่ 1 เลอืกเสน้ทางที่มจี านวนลูกคา้มากที่สุด น าไปแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าด้วยวิธี K-Means บนโปรแกรม Rapid Miner โดยมีวิธีการ
เช่นเดยีวกบัวธิกีารจดัเสน้ทางของพนกังานขาย mTSP ดว้ยวธิ ีTSP 
 ขัน้ตอนที่ 2 จดัล าดบัการเดนิทางใหก้บักลุ่มยอ่ยจากขัน้ตอนที่ 1 ที่
มจี านวนลูกคา้มาก ดว้ยวธิ ีTSP บน Microsoft Excel 
 ขัน้ตอนที่ 3 น ารายชื่อลูกค้ากลุ่มย่อยจากขัน้ตอนที่ 1 ที่มีจ านวน
ลูกคา้น้อยที่สุด รวมกบัเสน้ทางที่มเีวลาว่างงานมากที่สุด 
 ขัน้ตอนที่ 4 น ารายชื่ อลูกค้าที่ได้จากการรวมในขัน้ตอนที่  3 
จดัล าดบัการเดนิทางดว้ยวธิ ีTSP บน Microsoft Excel 

รูปที่ 3 ข ัน้ตอนเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเสน้ทางโดยลดเวลาว่างงาน

3.6 วิเคราะหผ์ลการศึกษา
 เปรียบเทียบระยะทาง ค่าใช้จ่าย และเวลาว่างงานของวิธีการจัด
เส้นทางการเดินทางของพนักงานขายหลังเพิ่มประสิทธิภาพโดยลด

Route ที่ม ี
จ านวนลูกคา้มากที่สดุ 

Route ที่ม ี
เวลาว่างงานมากที่สดุ 

K-Means Cluster 
Analysis 

Route ย่อยที่ม ี
จ านวนลูกคา้มาก 

Route ย่อยที่ม ี
จ านวนลูกคา้น้อย 

Route 
ใหม่ 

จดัล าดบัการเดนิทางดว้ยวธิ ีTSP 

รวม 
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เวลาว่างงานกบัการจดัเสน้ทางการเดนิทางที่บริษทักรณีศึกษาใช้อยู่ใน
ปจัจุบนั เพื่อหาวธิกีารจดัเสน้ทางที่ดทีี่สุดและตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด

4. ผลการวิจยั 

4.1 การจดัเส้นทางการเดินทางของพนักงานขายท่ีใช้ในปัจจบุนั
 ในปจัจุบนัพนักงานขายใช้เวลาเดินทางเพื่อเขา้พบลูกค้าทัง้ 197 
ราย ภายในเวลา 12 วนั การจดัเสน้ทางมี 2 เส้นทางที่ท างานล่วงเวลา
อยา่งมากคอืเสน้ทางในวนัที่ 4 และ 5 ม ี1 เส้นทางที่เดินทางเสร็จก่อน
เวลาคอืเสน้ทางในวนัที่ 9 ที่มเีวลาว่างงานประมาณ 2 ชัว่โมง 

ตารางที่ 2 ขอ้มูลการเดนิทางที่ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 

วนัที ่
จ านวน
ลูกคา้ 

ระยะทาง
รวม(km.) 

เวลาเริม่งาน 
เวลาสิน้สดุ

งาน 
1 20 101.46 8.00 น. 15.25 น. 
2 22 131.21 8.00 น. 16.20 น. 
3 20 106.61 8.00 น. 15.20 น. 
4 14 371.55 8.00 น. 17.21 น. 
5 14 330.73 8.00 น. 17.31 น. 
6 16 213.8 8.00 น. 15.42 น. 
7 26 42.23 8.00 น. 15.48 น. 
8 17 92.99 8.00 น. 14.06 น. 
9 14 132.06 8.00 น. 13.58 น. 
10 14 233.42 8.00 น. 15.47 น. 
11 13 319.05 8.00 น. 16.54 น. 
12 7 286.42 8.00 น. 14.18 น. 
รวม 197 2,361.53 

4.2 ผลการจดัเส้นทางของพนักงานขาย mTSP ด้วยวิธี TSP 
 หลงัจากแบ่งกลุ่มดว้ยวธิ ีK-Means และจดัล าดบัการเขา้พบด้วยวิธ ี
TSP ซ ้าในเสน้ทางที่มจี านวนลูกคา้มาก ส่งผลให้จ านวนวนัท างานรวม
เพิ่มขึน้จากเดิมที่ก าหนด (K) ผลลพัธ์ที่ได้พบว่ามีจ านวนวนัท างาน
มากกว่า 12 วนั และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บรษิทักรณีศกึษาก าหนด 

ตารางที่ 3 ผลจ านวนวนัท างานของการจดัเสน้ทาง mTSP ดว้ยวธิ ีTSP

 ดงันัน้ในการเปรยีบเทยีบระยะทาง ค่าใช้จ่ายและเวลาว่างงานเพื่อ
หาวิธีการจดัเส้นทางที่ดีที่สุดจะไม่น าผลการจดัเส้นทางของพนักงาน
ขาย mTSP ดว้ยวธิ ีTSP ไปใชใ้นการเปรยีบเทยีบ 

4.3 ผลการจดัเส้นทางของพนักงานขาย mTSP ด้วยวิธี VRP 
 จากการก าหนดค่า R หรือจ านวนวันท างานเบื้องต้นที่ เพื่ อ
ประมวลผลใน VRP Spreadsheet Solver โดยให้ R = 10-15 พบว่า
ค่า R ที่ใหผ้ลลพัธเ์ป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษทักรณีศึกษาก าหนดได้แก่ 
R = 12,13 และ 14 เน่ืองจากผลลพัธจ์ากการการก าหนดค่า R =13 และ 

14 มจี านวนวนัท างานคอื 12 วนัหรอืกล่าวคือมีชุดค าตอบที่จ านวนวนั
ท างานเท่ากบั 12 จ านวน 3 ชุดค าตอบ ในขณะที่ R=15 มผีลจ านวนวนั
ท างานมากกว่า 12 วนั R = 10 และ 11 มผีลจ านวนวนัท างานน้อยกว่า
ที่เงื่อนไขก าหนดแต่มกีารท างานล่วงเวลาจงึไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

ตารางที่ 4 ผลการจดัเสน้ทางของพนกังานขาย mTSP ดว้ยวธิ ีTSP 

R 10 11 12 
จ านวนวนั 10 11 12 

ระยะทางรวม(km.) 1,960.76 2,060.39 2,172.97 
ล่วงเวลา(นาท)ี 334 54 - 
เวลาว่าง(นาท)ี - - 363 

R 13 14 15 
จ านวนวนั 12 12 13 

ระยะทางรวม(km.) 2,213.58 2,257.74 2,134.17 
ล่วงเวลา(นาท)ี - - - 
เวลาว่าง(นาท)ี 285 260 843 

4.4 ผลการค านวณค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ
 เมื่อเปรียบเทียบผลค่าใช้จ่ายที่ได้จากการค านวณของชุดค าตอบ
การจดัเสน้ทางการเดนิทาง  mTSP ดว้ยวธิ ีVRP ที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด พบว่า R=12 มคี่าใชจ้่ายต ่าสุดแต่มีเวลาว่างงานมากที่สุดคือ 
363 นาทหีรอืประมาณ 6 ชัว่โมง จึงน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัเสน้ทางโดยลดเวลาว่างงานเพื่อลดเวลาที่ไม่เกดิประโยชน์แก่บรษิทั 

ตารางที่ 5 ผลค านวณค่าใชจ้่ายของการจดัเสน้ทาง mTSP ดว้ยวธิVีRP 

R 12 13 14 
คา่จา้งพนักงาน. 9,500 9,500 9,500 
คา่น ้ ามนั (บาท) 1,939.87 1976.12 2,015.55 
คา่ล่วงเวลา (บาท) - - - 
คา่ใชจ้่ายรวม (บาท) 11,439.87 11,476.12 11,515.55 
เวลาว่างงาน (นาท)ี 363 285 260 

4.5 ผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเส้นทางโดยลดเวลาว่างงาน
ด้วยวิธี Cluster + TSP 
 เมื่อน าชุดค าตอบ R = 12,13 และ 14 ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อลด
เวลาว่างงานด้วยวิธี K-Means กบัเส้นทางที่มีจ านวนลูกค้ามากที่สุด
และจดัล าดบัการเดินทางด้วยวิธี TSP พบว่า R=14 หลงัการปรบัปรุง
เพื่อลดเวลาว่างงานมเีสน้ทางที่พนกังานขายต้องท างานล่วงเวลาจึงไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ในขณะที่ R=12 จากเดิมมีเวลาว่างงาน
มากที่สุดหลงัการปรบัปรุงพบว่ามเีวลาว่างงานลดลงและมีค่าน้อยที่สุด
เมื่อเทยีบกบั R=13 แมค้่าใชจ้่ายรวมจะเพิม่ขึน้จากเดิมประมาณ 0.5% 
(เพิ่มขึ้น 58.07 บาท) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาว่างงานและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาว่างงานที่ลดลงได้ 43.53%
(ลดลง 260.7 บาท) จากค่าใชจ้่ายในช่วงเวลาว่างงานหลงัการปรบัปรุง
ที่ลดลงไดม้ากกว่าค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึน้ จึงได้ขอ้สรุปว่าการลดเวลา
ว่างงานท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากรมากขึน้โดยเวลา

K 5 6 7 8 
จ านวนวนัที่ใช ้(วนั) 15 18 18 16 

K 9 10 11 12 
จ านวนวนัที่ใช ้(วนั) 17 18 16 18 
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ว่างงานที่ลดลงมนียัยะส าคญัมากกว่าค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้ และชุดค าตอบ 
R=12 หลงัการปรบัปรุงเป็นชุดค าตอบที่ดีที่สุด รายละเอียดแสดงตาม
ตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการปรบัปรุงการจดัเสน้ทางเพื่อลดเวลาว่างงาน 

R 
ก่อนปรบัปรุง 

12 13 14 
จ านวนวนั 12 12 12 

ระยะทางรวม(km.) 2,172.97 2,213.58 2,257.74 
คา่จา้งพนักงาน(บาท) 9,500 9,500 9,500 
คา่เชื้อเพลงิ(บาท) 1,939.87 1,976.12 2,015.55 
คา่ล่วงเวลา(บาท) - - - 
รวมคา่ใชจ้่าย(บาท) 11,439.87 11,476.12 11,515.55 
เวลาว่างงาน(นาท)ี 363 283 260 

คา่ใชจ้่ายช่วงเวลาว่างงาน(บาท) 598.95 466.95 429 

R 
หลงัปรบัปรุง 

12 13 14 
จ านวนวนั 12 12 12 

ระยะทางรวม(km.) 2,238.02 2,270.43 2,290.27 
คา่จา้งพนักงาน(บาท) 9,500 9,500 9,500 
คา่เชื้อเพลงิ(บาท) 1,997.94 2,026.87 2,044.59 
คา่ล่วงเวลา(บาท) - - 148.43 
รวมคา่ใชจ้่าย(บาท) 11,497.94 11,526.87 11,693.02 
เวลาว่างงาน(นาท)ี 205 214 123 

คา่ใชจ้่ายช่วงเวลาว่างงาน(บาท) 338.25 353.1 202.95 

4.6 วิเคราะหผ์ลการศึกษา 

 จากการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเสน้ทางโดยลดเวลาว่างงานพบว่า
ค าตอบที่ดีที่สุดคือ การจดัเส้นทางของพนักงานขาย mTSP ด้วยวิธ ี
VRP โดยก าหนดให้ค่า R =12 น ามาเปรียบเทียบระยะทาง ค่าใช้จ่าย
และเวลาว่างงานกบัการจดัเสน้ทางที่พนกังานขายใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเส้นทางตาม
วตัถุประสงคข์องการศกึษาพบว่า การจดัเส้นทาง mTSP ด้วยวิธี VRP 
โดยก าหนดให้ค่า R=12 มีระยะทางรวม ค่าใช้จ่ายและเวลาว่างงาน
ลดลงจากการจดัเสน้ทางที่ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั แสดงผลไดด้งัตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายของการจดัเส้นทางที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั
และที่ไดจ้ากการศกึษา 

แบบเดมิ 
แบบใหม่ VRP 

(R=12) หลงัปรบัปรุง 
เพิม่ขัน้/
ลดลง 

จ านวนวนัที่ใช ้ 12 12 
ระยะทางรวม(km.) 2,361.53 2,238.02 -123.51 

คา่จา้งพนักงาน(บาท) 9,500 9,500 
คา่เชื้อเพลงิ(บาท) 2,108.20 1,997.94 -110.26 
คา่ล่วงเวลา(บาท) 593.75 - 
รวมคา่ใชจ้่าย(บาท) 12,201.95 11,497.94 -704.01 

ช่วงเวลาว่างงาน (นาท)ี 456 205 -251 

5. สรปุผลการวิจยั 

 สรุปผลกดค่า R หรอืจ านวนวนัท างานเท่ากบั 12 เป็นค าตอบที่ตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด มีระยะทาง ค่าใช้จ่ายและเวลาว่างงานต ่าที่สุด 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการจดัเสน้ทางการเดินทางพนักงานขายที่ใช้อยู่ใน
ปจัจุบนั โดยสามารถลดระยะทางลงได้ 5.23% ค่าใช้จ่ายลดลงคิดเป็น 
5.77% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายของการท างานล่วงเวลา เวลาว่างงานลดลง 
55.04% และผลการวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา
 แม้ว่าการจัดเส้นทางการเดินทาง mTSP ด้วยวิธี TSP โดย
แบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยวิธี K-Means Cluster Analysis และจดัล าดบัการ
เดินทางด้วย TSP จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรณีศึกษา
ก าหนดแต่วธิดีงักล่าวสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเส้นทาง
โดยลดเวลาว่างงานได ้ 

6. ข้อเสนอแนะ
 สามารถประยุกต์วิธีการศึกษา น้ีกับการศึกษาที่มีข้อจ ากัด
ความสามารถในการบรรทุกสินค้าและความต้องการสินค้าของลูกค้า 
และการศึกษาที่ค านึงถึงปจัจยัอื่นที่อาจส่งผลต่อระยะทางและเวลาใน
การเดนิทาง เช่น สภาพการจราจร ความพรอ้มของเสน้ทาง เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
การก าหนดแนวทางการจดัการวสัดุคงคลงัที่เหมาะสมจะช่วยใหส้ามารถจดัเตรยีมวสัดุในปรมิาณที่สอดคล้องกบัความต้องการใช้งาน

ด้วยต้นทุนที่ประหยดั ในทางปฏบิตักิารก าหนดแนวทางการจดัการวสัดุคงคลงัอาจยงัขาดการน าปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งมาพจิารณาอย่างรอบด้านซึ่งจะ
ส่งผลใหผ้ลลพัธ์คลาดเคลื่อนจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมนีัยส าคญัได้ งานวจิยันี้น าเสนอการศกึษาผลลพัธ์คาดหมายด้านตน้ทุนรวมและระดบับรกิาร 
ของการจดัการวสัดุคงคลงัประเภทวสัดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลติของสุขภณัฑ์ในหอ้งน ้าของโรงงานกรณีศกึษาด้วยตวัแบบ Q-r ภายใต้
เงื่อนไขที่ไม่ทราบความต้องการและความไม่ต้องการมคี่าไม่คงที่ แบ่งกลุ่มและเลือกรายการวสัดุคงคลงัมาศึกษาจากผลการวเิคราะห์ด้วย ABC 
Inventory Matrix วเิคราะห์บ่งชี้พฤตกิรรมความต้องการของวสัดุที่เลอืกแต่ละรายการด้วยการทดสอบการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์ 
ก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อและจดัสัง่ซื้อใหม่ และจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล บนเอ็กเซล สเปรดชีต ผลการศึกษาพบว่าถ้ามกีารประยุกต์การ
จดัการตามแนวทางทีไ่ดจ้ากตวัแบบ Q-r กบัวสัดุคงคลงั โดยใชค้วามตอ้งการจรงิยอ้นหลงั 1 ปี จะส่งผลใหส้ามารถลดตน้ทุนการจดัการวสัดุคงคลงั 
จาก 728,033.57 บาท ลงเหลอื 461,968.10 บาท หรอืลดลงได้ 266,065.47 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.28 มรีะดบับรกิารเฉลี่ยรอ้ยละ 96.52 ซึ่งเป็น
ระดบับรกิารที่ยอมรบัได้ เมื่อเปรยีบเทียบกบัแนวทางการจดัการแบบเดมิ และเมื่อท าการจ าลองสถานการณ์เพื่อประเมนิผลลพัธ์คาดหมาย 1 ปี
ขา้งหน้า ด้วยพฤตกิรรมความต้องแบบเดยีวกนั คาดว่าจะมตี้นทุนการจดัการเฉลี่ย 497,909.98 บาท และ ระดบับรกิารรอ้ยละ 96.28 ซึ่งคาดว่าจะ
ดกีว่าการใช้แนวทางการจดัการแบบเดมิ จงึน าเสนอผูบ้รหิารของโรงงานกรณีศกึษาเพื่อน าแนวทางการจดัการที่ได้จากตวัแบบ Q-r ไปประยุกต์ใน
การจดัการวสัดุคงคลงัจรงิต่อไป  
ค าส าคญั:  วสัดุสิน้เปลอืง การจดัการวสัดุคงคลงั ตวัแบบ Q-r การจ าลองสถานการณ์แบบมอนตคิารโ์ล  

Abstract 
An appropriate inventory management helps a manager to prepare suitable quantities of inventory items for their future 

demands with proper costs. Practically, there still be lacking of consideration of factors involved in determining the inventory management 
policy which could make significant difference in actual and expected outcomes when such policy is implemented.  This research presents 
a study of expected outcomes, total cost and service level, of inventory management policy for consumable items used in the production 
process of a case study of sanitary ware factory with the Q-r model under unknown and non-stationary demand conditions. ABC inventory 
matrix was utilized to classify and select inventory items for this study. Chi-square based hypothesis tests were performed to identify 
demand behaviors of the selected items. Order quantities (Q) and reorder points (r) were calculated and series of Monte Carlo simulations 
were done on Excel spreadsheet.  Result of the study indicated that the total management cost could be reduced from 728,033.57 
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baht/year to 461,968.10 baht/year or 266,065 baht (36.38%) of decrement with an acceptable 96.52% service level compared to the 
previous method implemented. Furthermore, Monte Carlo simulations, for 1 year in advance of the same set of inventory items with the 
same demand behaviors, have resulted in the presumably better expected total cost and service level of 497,909.98 baht and 96.28 %, 
respectively. Thus, the results and inventory management policies based on the Q-r model for all selected items have been proposed to 
the management for actual implementation. 
Keywords:  Consumable Items, Inventory Management, Q-r Model, Monte Carlo simulation 
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1. บทน า
ภายใตก้ารแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย ความ

ท้าทายและจุดหมายที่ส าคญัประการหนึ่งของการด าเนินการคอืการ
บรหิารตน้ทุนในการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยการใชเ้ทคนิค 
ต่าง ๆ ในการปรบัปรุงและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้มคีวามเหมาะสม
มากที่สุด [1] ในด้านการจดัการโลจิสติกส์ การมคีวามสามารถในการ
เตรียมสินค้าหรือวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่าง
เหมาะสมจะส่งผลต่อตน้ทุนการจดัการอย่างมนีัยส าคญั วสัดุทีจ่ดัเตรยีม
ไว้จะถือเป็นวัสดุคงคลัง ซึ่งหมายถึงวสัดุหรือสิ่งที่ถูกเก็บไว้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงาน อาจจะเป็นด้านการผลติ ดา้นการขาย หรอื
ด้านอื่น ๆ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์วัสดุขาดมือเมื่อ
ต้องการใช้ [2] โดยการจัดการวสัดุคงคลัง เป็นการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการก าหนดปริมาณการสัง่ (Order Quantity) ของวสัดุ การ
ตดิตามปรมิาณของวสัดุทีม่สี าหรบัการใช้งาน (Inventory Review) การ
ก าหนดระดบัวสัดุส ารองเพื่อความปลอดภยั (Safety Stock) ตลอดจน
การก าหนดจุดสัง่ซื้อ (ระยะเวลาและ/หรอืปรมิาณ) การจดัเตรยีมมาเพิม่ 
(Reorder Point) เพื่อให้มีความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ (Service Level) ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ดว้ยตน้ทุน (Total Cost) ที่
เหมาะสม [3, 5] ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษาแนวทางการ
ก าหนดปรมิาณสัง่ซื้อและจุดสัง่ซื้อของวสัดุสิ้นเปลอืงที่มสี่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการผลติสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้า อาทเิช่น เกรยีงหรอืฟองน ้าที่ให้
พนักงานใช้ในการปรบัรูปหรอืปรบัแต่งชิ้นงานก่อนกระบวนการเผา 
กาวปูกระเบื้องที่ใช้ในการอุดรอยรัว่ของชิ้นงาน หรอืสารที่ใช้เป็นตัว
หล่อลื่นของการแกะชิน้งานจากแบบ เป็นตน้ เนื่องจากอา้งองิการศกึษา
พฤติกรรมการจัดการวัสดุสิ้นเปลืองคงคลังในอดีตพบว่าบริษัท
กรณีศกึษายงัขาดตวัแบบที่ใชใ้นการก าหนดปรมิาณสัง่ซื้อและจุดสัง่ซื้อ
ของวสัดุสิ้นเปลืองแต่ละรายการ นอกจากนัน้ยงัพบว่ารูปแบบความ
ต้องการใช้ของวสัดุสิ้นเปลืองของบริษัทกรณีศึกษา มีรูปแบบความ
ตอ้งการทีไ่ม่ทราบความตอ้งการและไม่คงที ่การศกึษาในครัง้นี้จงึตอ้งมี
การเริ่มต้นจากการศึกษารูปแบบของพฤติกรรมความต้องการโดย
อ้างองิพฤตกิรรมความต้องการในอดตีและคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมี
พฤติกรรมเป็นรูปแบบเดียวกัน จากนั ้นจึงจะสามารถประเมิน
ประสทิธภิาพของตวัแบบที่จะเลอืกใช้ในการก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อ
และจุดสัง่ซื้อได ้

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการวัสดุคงคลังประเภทวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิต
สุขภณัฑ์ที่ใช้ในหอ้งน ้าของโรงงานกรณีศึกษา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมนิความเหมาะสมของการจดัการวสัดุสิ้นเปลืองด้วยแนวทางที่
ประยุกต์ใช้ในปัจจุบนั ประเมนิและก าหนดแนวทางการจดัการวสัดุคง
คลงัที่สอดคล้องกบัพฤติกรรมความต้องการของวสัดุสิ้น เปลืองแต่ละ
รายการเมื่อประเมนิจากตน้ทุนและระดบับรกิาร 

3. การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
จากการศึกษาทฤษฎี [3 - 5] และการส ารวจงานวจิยัเชงิประยุกต์

ด้านการจัดการสนิค้าคงคลังเบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อ
การศึกษาและประเมนิประสทิธิภาพของนโยบายการจดัการสนิค้าคง
คลงัทีใ่ชใ้นการก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อและจุดสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม [6-10] 
โดย [6] ประยุกต์ตวัแบบนิวสบ์อยในการก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อเหลก็
แผ่นที่เหมาะสม ซึ่งเป็นวตัถุดิบส าคญัของการผลิตตลบัลูกปืน [7-10] 
ประยุกต์การจดัการวสัดุคงคลงักบัชิ้นส่วนส าหรบังานซ่อมบ ารุง [7, 9] 
ศึกษานโยบายที่เหมาะสมส าหรบัการจดัเตรยีมชิ้นส่วนอะไหล่ส าหรบั
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรส าคญัในกระบวนการผลิต ซึ่งอัตราความ
ต้องการไม่คงที่แต่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามกีารแจกแจงแบบปกต ิปัวส์ซอง 
หรือ เอ็มไพริคอลดิสกรีต ซึ่งเป็นรูปแบบของการแจกแจงแบบไม่
ต่อเนื่อง [7] ใช้การจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล [9] ใช้การ
จ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมอารนีา ในขณะที่ [8] ท าการศึกษา
ลกัษณะเดียวกนักบัวสัดุคอมโพสติส าหรบังานซ่อมบ ารุงเครื่องบนิที่มี
การแจกแจงแบบเอม็ไพรคิอลดสิกรตี [10] ก าหนดจ านวนอะไหล่ส ารอง
ที่ความต้องการเป็นแบบปัวส์ซองที่มอีตัราการล้มเหลวของเครื่องจกัร
เฉลี่ย 2, 4 และ 5 ครัง้ต่อปี ในส่วนของขัน้ตอนการวเิคราะห์ [6-7,9] มี
การแบ่งกลุ่มวสัดุคงคลงัด้วยการแบ่งกลุ่มแบบ ABC ก่อน ในขณะที่ 
[8,10] ไม่ต้องแบ่งกลุ่มเนื่องจากมกีารเจาะจงรายการวสัดุที่ศกึษาแล้ว 
จากการส ารวจยงัพบว่าทัง้หมดมุ่งเน้นที่ความต้องการไม่คงที่เนื่องจาก
เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจรงิในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป อย่างไรก็
ตามการศึกษาท าภายใต้สมมติฐานที่มีข้อมูลอัตราความต้องการ
ยอ้นหลงัเพยีงพอต่อการวเิคราะหบ์่งชีพ้ฤตกิรรมได ้[6-10] 
 งานวิจัยนี้ เสนอตัวแบบการจัดการ Q-r เพื่อใช้ในการก าหนด
ปรมิาณการสัง่ซื้อ และจุดสัง่ซื้อของวสัดุสิ้นเปลอืงกลุ่มศกึษา เนื่องจาก
หากอา้งองิจากการทบทวนงานวจิยัทีผ่่านมา พบว่ามกีารประยุกต์ใชต้วั
แบบการจดัการ Q-r ในกรณีที่ไม่ทราบความต้องการที่แน่นอนและไม่
คงที่เพื่อท าใหเ้กดิการลดตน้ทุนรวมของการจดัการภายในระดบับรกิาร
ทีย่อมรบัได ้[7, 9] นอกจากตวัแบบการจดัการ Q-r แลว้ ยงัพบงานวจิยั
ที่เลอืกใช้ตวัแบบ Min-Max [9] แต่เนื่องจากในงานวจิยันี้ผูว้จิยัมกีารตัง้
เงื่อนไขของการก าหนดใหป้รมิาณการสัง่ซื้อแต่ละครัง้ของแต่ละรายการ
มปีรมิาณเท่ากนัเพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการน าไปประยุกต์ใชต้่อการ
ปฏบิตังิานจรงิของบรษิทักรณีศกึษา จงึท าการเปรยีบเทยีบ ระหว่างตวั
แบบการจดัการ Q-r กบัแนวทางเดมิของบรษิทักรณีศกึษา 

4. ขัน้ตอนการวิจยั
ผู้วิจัยเสนอแนวทางการศึกษาตัวแบบการจัดการวสัดุคงคลังที่

เหมาะสมกบัวสัดุสิ้นเปลอืงของบรษิทักรณีศกึษาด้วยตวัแบบ Q-r โดย
ความต้องการของวสัดุสิ้นเปลืองของบรษิัทกรณีศึกษาเป็นกรณีที่ไม่
ทราบความต้องการ แต่สามารถวเิคราะห์พฤตกิรรมความต้องการจาก
ความตอ้งการในอดตีได ้จากนัน้ท าการประเมนิผลลพัธข์องตวัแบบ Q-r 
โดยการจ าลองสถานการณ์ (Simulation) แบบมอนติคาร์โลด้วยค่า
ความต้องการที่ประเมนิจากพฤติกรรมการแจกแจงที่วเิคราะห์ได้จาก
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ความต้องการย้อนหลงั ภายใต้เงื่อนไขที่ความต้องการที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคตจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับความต้องการที่เกิดขึ้นในอดีต 
จากนัน้จะท าการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกบัแนวทางการจดัการวสัดุ
คงคลงัในปัจจุบนั กบัแนวทางทีไ่ดจ้ากตวัแบบ Q-r โดยใชค้วามตอ้งการ
ที่เกิดขึ้นจรงิย้อนหลงั 1 ปี เมื่อพจิารณาจาก ต้นทุนรวม (Total Cost) 
และระดับบริการ (Service Level) และประเมินต้นทุนรวมและระดับ
บรกิารคาดหมายส าหรบั 1 ปีข้างหน้า ถ้ามกีารประยุกต์แนวทางการ
จดัการทีไ่ดจ้ากตวัแบบ Q-r ดว้ยการจ าลองสถานการณ์แบบ 
มอนติคาร์โล ก่อนน าเสนอผู้บริหาร โดยเสนอขัน้รายละเอียดการ
ด าเนินงานวจิยัม ีดงัต่อไปนี้ 

4.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และเลือกตวัแบบท่ีจะใช้ในการวิจยั 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ย้อนหลังของบรษิัท
กรณีศึกษาพบว่าความต้องการเป็นแบบไม่ทราบความต้องการและ
ความตอ้งการไม่คงที ่แต่สามารถตดิตามปรมิาณของวสัดุทีม่อียู่ได้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยการติดตามจากโปรแกรม SAP ที่เป็น
ระบบ MRP ของบรษิทักรณีศกึษา ส่วนขอ้มลูดา้นตน้ทุนค่าใชจ้่าย 
ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของต้นทุนรวม (Total Cost) ในการจดัการ
วัสดุคงคลังประเภทวสัดุสิ้นเปลืองจะเป็นการใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
สอบถามและยนืยนัโดยผูม้อี านาจของบรษิทักรณีศกึษา 
 ส่วนการเลือกตวัแบบในการจดัการวสัดุคงคลงัที่จะประยุกต์ใช้ใน
งานวจิยั เริม่ตน้ศกึษาตวัแบบทีค่าดว่าจะสามารถประยุกต์ใชก้บัรปูแบบ
ความต้องการของกลุ่มศึกษา ข้อจ ากัด เงื่อนไขในการประยุกต์ใช้ 
จากนัน้ท าการเลอืกตวัแบบทีต่อ้งการ 

4.2 คดัเลือกรายการวสัดส้ิุนเปลืองตวัอย่าง 
 เนื่องจากในงานวจิยัครัง้นี้อาจมขีอ้จ ากดัในเรื่องของระยะเวลาใน
การศกึษา วเิคราะห์ และทดสอบประสทิธภิาพของนโยบายการจดัการ
วสัดุคงคลงัประเภทวสัดุสิ้นเปลอืงโดยการก าหนดปรมิาณและจุดสัง่ซื้อ
ที่เหมาะสมต่อวสัดุสิ้นเปลอืงแต่ละรายการ ผูว้จิยัจงึตดัสนิใจที่จะเลือก
รายการวสัดุสิ้นเปลืองบางรายการที่จะศึกษา โดยก าหนดใช้การท า 
ABC Inventory Metrix ด้วยการเลือกรายการศึกษาที่มคีวามแตกต่าง
กนัของล าดบัชัน้ที่ใช้เกณฑ์ความต้องการและเกณฑ์มูลค่าวสัดุคงคลงั
เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2562 มาท าการศกึษา เปรยีบเทยีบตวัแบบการจดัการ
วสัดุคงคลงัในการก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสม โดยที่เลอืกใช้
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 เนืองจาก ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทกรณีศึกษา
ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ท าใหเ้กดิการหยุด
ผลติเป็นเวลาหลายสปัดาห ์และหลายช่วง ซึ่งส่งผลใหค้วามต้องการใช้
วสัดุสิน้เปลอืง หายไปในช่วงทีม่กีารหยุดผลติ ผูว้จิยัจงึมกีารคาดการณ์
ว่าในปี พ.ศ. 2564 หากบรษิทักรณีศกึษามกีารผลติที่เป็นปกตแินวโน้ม
ของพฤตกิรรมความต้องการจะเป็นไปตามพฤตกิรรมความต้องการที่
เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2562  

4.3 วิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการใช้วสัดส้ิุนเปลือง 
 เนื่องจากความตอ้งการใชว้สัดุสิน้เปลอืงของบรษิทักรณีศกึษา เป็น
กรณีที่ไม่ทราบความต้องการในอนาคตและความต้องการไม่คงที่ แต่
เชื่อว่าพฤติกรรมของความต้องการในอนาคตจะยังคงมีลักษณะ
เช่นเดียวกบัพฤติกรรมความต้องการในอดีต ผู้วจิยัจึงต้องการทราบ
พฤตกิรรมของความตอ้งการโดยการทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมความ
ตอ้งการของวสัดุสิน้เปลอืงกลุ่มศกึษา ดว้ยขอ้มลูความตอ้งการใชง้านใน 
1 ปี หรอืรายสปัดาห์จ านวน  52 สปัดาห์ ของปี พ.ศ. 2562 มาท าการ
ทดสอบแบบ Chi-Square test วเิคราะหด์ว้ยการใช ้ 
Function Input Analyzer ของโปรแกรม ARENA ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 
95% หรือ α = 0.05 โดยก าหนดสมมติฐานหลัก 𝐻0 และสมมติ
ฐานรอง 𝐻1 ดงันี้ 

𝐻0 = 𝑑𝑖มกีารแจกแจงแบบ d(fi) 
𝐻1= 𝑑𝑖 ไม่ไดม้กีารแจกแจงแบบ d(fi) 
โดย  
𝑑𝑖 = ปรมิาณความตอ้งการของวสัดุรายการ i  
d(fi) = ฟังก์ชัน่การแจกแจงความน่าจะเป็นของความตอ้งการของวสัดุ
รายการที ่i 

4.4 การประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบการจดัการวสัดคุลงัคลงั 
 งานวจิยันี้เลอืกใชต้วัแบบ Q-r ซึง่เป็นนโยบายการควบคุมวสัดุคง
คลงัแบบต่อเนื่อง [3, 7] โดยก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อ (Q) และจุด
สัง่ซื้อ (r) ในการควบคุมจะสัง่วสัดุจ านวน Q หน่วย และเมื่อวสัดุใน
คลงัสนิคา้ลดลงเหลอืเท่ากบั หรอืน้อยกว่า r หน่วย กจ็ะท าการสัง่มา
เพิม่อกี Q หน่วย เป็นเช่นนี้ตอ่เนื่องตลอดชว่งการจดัการ การประเมนิ
ประสทิธภิาพจะใชต้น้ทนุรวม และระดบับรกิารทีเ่กดิขึน้จากการจ าลอง
สถานการณ์ดว้ย Excel Spread Sheet โดยมเีป้าหมายเพื่อใหต้น้ทุน
รวมซึง่ประกอบไปดว้ย ตน้ทุนการสัง่ซื้อ (Ordering Cost) ตน้ทุนการ
เกบ็รกัษา (Carrying Cost) และตน้ทนุการขาดวแคลนวสัด ุ
(Shortage Cost) มคี่าต ่าทีสุ่ด และมรีะดบับรกิารอยู่ในระดบัทีย่อมรบั
ได ้ส าหรบังานวจิยันี้ก าหนดให ้Service Level ในการก าหนดจุดสัง่ซื้อ
ใหม่เท่ากบั 0.95 เมื่อท าการประเมนิผลลพัธจ์ากการจ าลองสถานการณ์ 
ซึง่จะแบ่งการเปรยีบเทยีบเพื่อการประเมนิประสทิธภิาพเป็น 2 ขัน้ตอน
หลกั คอื ท าการเปรยีบเทยีบการใชต้วัแบบ Q-r ในการก าหนดปรมิาณ
การสัง่ซื้อและจุดสัง่ซือ้ใหม่กบัรปูแบบการจดัการเดมิของบรษิัท
กรณีศกึษา ในการจดัการวสัดุสิน้เปลอืงคงคลงั ปี พ.ศ.2562 และ การ
จ าลองสถานการณ์แบบมอนตคิารโ์ล เพื่อประเมนิตน้ทุนรวมและระดบั
บรกิารทีจ่ะเกดิขึน้ โดยมสีมการส าหรบัการค านวนตน้ทุน จากสมการที ่
(1) และระดบับรกิาร (Service Level, SL) จากสมการที ่(2) 

𝑇𝐶 = 𝑁𝐶𝑜 + ∑ (𝐼𝑡𝐶𝑐)T
𝑡=1 +  ∑ (𝑆𝑡𝐶𝑠)𝑇

𝑡=1         (1) 
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 𝑆𝐿 =
∑ 𝐷𝑆𝑡

𝑇
𝑡

∑ 𝐷𝑡
𝑇
𝑡

 (2) 

โดย TC แทนต้นทุนรวม N คอืจ านวนครัง้ที่ส ัง่ 𝐶𝑜 คอืแทนต้นทุนใน
การสัง่ 𝐶𝑐 แทนต้นทุนในการจัดเก็บประกอบด้วยต้นทุนเงินจมและ
ต้นทุนสถานที่เก็บรกัษา 𝐶𝑠 แทนต้นทุนวสัดุขาดมือ และ 𝑆𝑡 แทน 
จ านวนครัง้ที่วสัดุขาดมอืในหน่วยเวลา t, 𝐷𝑆𝑡 แทนความต้องการที่
ได้รบัการตอบสนองในหน่วยเวลา t และ 𝐷𝑡  แทนความต้องการใน
หน่วยเวลา t 

5. ผลการวิจยั
5.1 ผลการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเลือกตวัแบบท่ีจะใช้ 
5.1.1 ข้อมูลความต้องการ 
 ขอ้มลูความตอ้งการรายสปัดาห์และพฤตกิรรมการสัง่ซื้อจ านวน 52 
สปัดาห์ที่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2562 โดยรูปแบบการเก็บขอ้มูลดงัแสดงใน
ตารางที่ 1 ซึ่งเป็นตัวอย่างความต้องการและการสัง่ซื้อของรายการ 
M50394 จะเห็นได้ว่ามกีารเบิกใช้ 15 ครัง้ และมกีารสัง่มาเพิม่ 1 ครัง้
เท่านัน้  

ตารางที่ 1 ความต้องการใช้และการสัง่ซื้อของวสัดุสิ้นเปลืองรายการ
รหสั M50394 ปี พ.ศ. 2562 

วนัทีท่ ารายการ ปรมิาณทีไ่ดร้บั (หน่วย) ปรมิาณทีใ่ช ้(หน่วย) 
02-01-2019 12 
31-01-2019 5 
12-02-2019 7 
14-02-2019 5 
15-02-2019 4 
18-02-2019 10 
21-02-2019 3 
25-02-2019 13 
18-03-2019 13 
29-03-2019 10 
04-04-2019 100 
18-04-2019 15 
18-05-2019 10 
11-07-2019 40 
25-09-2019 1 
24-12-2019 18 

5.1.2 ข้อมูลด้านต้นทุนต่าง ๆ และช่วงเวลาน า 
 ค่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อเท่ากบั 4,000 บาท/ครัง้ ซึง่เท่ากนัทุกรายการ 
ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัษา (บาท/หน่วย/สปัดาห์) และค่าใชจ้่ายหากเกดิ
เหตุการณ์วสัดุขาดแคลน (บาท/ครัง้) แต่ละรายการจะแตกต่างกัน
เนื่องจากโรงงานกรณีศกึษาคดิเป็นรอ้ยละของมูลค่า และผลกระทบต่อ
กระบวนการผลติหากเกดิวสัดุขาดแคลน ทุกรายการมชี่วงเวลาน าการ

สัง่ 2 สปัดาห ์การก าหนดปรมิาณการสัง่แบบคงที ่Q และสัง่วสัดุมาเพิม่
เมื่อจ านวนวสัดุคงคลังเหลือเท่ากบัหรอืน้อยกว่า r หน่วย (จุดสัง่ซื้อ
ใหม่) ตามหลกัการของตวัแบบ Q-r ค่า Q และ r ของวสัดุแต่ละรายการ
สามารถค านวณไดจ้าก สมการที ่(3) และสมการที ่(4) ดงันี้ 

Q =  √
2DP

H
   (3)

𝑟 =  DL   (4) 

โดยที่ Q แทนปรมิาณการสัง่ซื้อที่ประหยดั D แทนความต้องการใช้ P 
แทนค่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อ H แทนค่าใชจ้่ายรวมของการเกบ็รกัษา และ 
L แทนช่วงเวลาน าการสัง่วสัดุ  

5.2 ผลการคดัเลือกกลุ่มศึกษา 
จากการวเิคราะหแ์บ่งกลุ่มแบบ ABC ดว้ยเกณฑม์ลูค่าตาม

ความตอ้งการ และ มลูค่าของปรมิาณวสัดุคงคลงัเฉลีย่ ไดผ้ลดงัตาราง
ที ่2 โดยพบว่ามรีายการวสัดุสิน้เปลอืงจ านวน 17 รายการ จากทัง้หมด 
45 รายการ ทีม่คีวามแตกต่างของกลุ่มทีถู่กจดั โดยม ี12 รายการทีม่ี
การจดัเตรยีมวสัดุคงคลงัไวต้ ่ากว่าความตอ้งการใชง้าน (Under Stock) 
และ 5 รายการทีม่กีารเตรยีมวสัดุคงคลงัไวม้ากกว่าความตอ้งการใช้
งาน (Over Stock) งานวจิยันี้จงึเลอืกวสัดุสิน้เปลอืงกลุ่มนี้เพือ่วเิคราะห์
แนวทางการสัง่และการควบคุมตามหลกัการของตวัแบบ Q-r ต่อไป 

ตารางที ่2 รายการวสัดุสิน้เปลอืงทีม่คีวามแตกต่างของกลุ่ม 

รหสัวสัดุ 

รอ้ยละ
สะสม
มลูค่า
ความ
ตอ้งการ 

ABC, 
เกณฑ์
มลูค่า
ความ
ตอ้งการ 

รอ้ยละ
สะสม

มลูค่าคง
คลงั 

ABC,
เกณฑ์
มลูค่า
วสัดุคง
คลงั 

ผลการ
วเิคราะห ์

M50083 91.17 B 67.17 A Over Stock 
M50097 35.46 A 93.96 C Under Stock 
M50098 82.77 B 23.03 A Over Stock 
M50169 97.29 C 89.93 B Over Stock 
M50359 90.69 B 57.08 A Over Stock 
M50370 72.48 A 94.60 B Under Stock 
M50385 95.87 C 98.93 B Over Stock 
M50387 89.41 B 64.00 A Over Stock 
M50394 98.09 C 81.40 B Over Stock 
M50396 92.02 B 91.76 A Over Stock 
M50414 92.87 B 98.40 C Under Stock 
M50416 69.82 A 83.11 B Under Stock 
M50448 67.24 A 87.77 B Under Stock 
M50451 99.18 C 88.85 B Over Stock 
M50721 96.32 C 48.44 A Over Stock 
M53023 97.60 C 84.82 A Over Stock 
M53034 99.84 C 36.51 A Over Stock 
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5.3 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการใช้วสัดส้ิุนเปลือง 
 การทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมความต้องการของวสัดุสิ้นเปลือง
กลุ่มที่เลอืกมาศกึษา 17 รายการแบบไค สแควร์ พบว่าม ี4 รายการที่
ความต้องการมีรูปแบบการแจงแจงแบบปกติ (Normal Distribution) 
และ 13 รายการที่ความต้องการไม่มรีูปแบบการแจกแจงแบบปกตติ่อ
โดยตวัอย่างผลการวเิคราะห์โดยการใช ้Function Input Analyzer ของ
โปรแกรม ARENA แสดงดงัรูปที่ 1 ส าหรบัการแจกแจงแบบปกต ิและ
รูปที่ 2 ส าหรับรายการที่ไม่มีรูปแบบการแจกแจงแบบปกติ  ซึ่งใน
ขัน้ตอนการสรา้งแบบจ าลองแบบมอนตคิาร์โล ความต้องการของวสัดุ
รายการที่พบว่าความต้องการรายสปัดาห์แจกแจงแบบปกตจิะถูกสรา้ง 
(Generate) ด้วยฟังก์ชัน่ การแจกแจงแบบปกต ิส่วนความตอ้งการของ
วสัดุรายการที่แจกแจงแบบเอม็ไพรคิอล ความต้องการรายสปัดาห์จะ
ถูก Generate ด้วยฟังก์ชัน่การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง
ตามสดัส่วนความถีข่องขอ้มลูความตอ้งการในอดตีต่อไป  

รปูที ่1 ตวัอย่างผลการวเิคราะหข์องความตอ้งการทีม่รีปูแบบ 
การแจกแจงแบบปกต ิ

รปูที ่2 ตวัอย่างผลการวเิคราะหข์องความตอ้งการทีไ่ม่ม ี
รปูแบบการแจกแจงแบบปกต ิ

5.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบ Q-r 
5.4.1 การเปรียบเทียบการใช้ตวัแบบ Q-r และการจดัการเดิม 
 เนื่องจากในอดีตโรงงานกรณีศกึษาไม่ได้มกีารค านวณและบนัทกึ
ต้นทุนรวมที่เกิดขึน้ในการจดัการวสัดุคงคลงัของวสัดุสิ้นเปลอืงเอาไว้ 
ในการเปรยีบเทยีบจงึตอ้งใชก้ารจ าลองสถานการณ์ดว้ย Excel Spread 
Sheet โดยการใช้ความต้องการและพฤตกิรรมการสัง่ซื้อที่เกดิขึน้ในปี 
พ.ศ. 2562 ท าการเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ ได้จากการจ าลอง
สถานการณ์ทีใ่ชป้รมิาณการสัง่ซื้อและจุดสัง่ซื้อทีค่ านวณไดต้ามตวัแบบ 

Q-r ดงัสมการ (2) และ (3) ตามล าดบั แต่ในส่วนของระดบับรกิารจะไม่
สามารถท าการเปรียบเทียบได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ที่
สามารถน ามาค านวนระดับบริการได้ การเปรียบเทียบต้นทุนรวมที่
เกดิขึน้พบว่า การใชต้วัแบบ Q-r ในการค านวณและก าหนดปรมิาณการ
สัง่ซื้อและจุดสัง่ซื้อใหม่จะท าใหต้้นทุนรวมในการจดัการวสัดุสิ้นเปลือง
คงคลังลดลงทัง้ 17 รายการ แสดงตารางผลลัพธ์ดังตารางที่ 2 การ
เปรียบเทียบเป็นแผนภูมิแท่งดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ต้นทุนรวมที่สามารถลดลงได้รอ้ยละ 36.28 หรอืมมีูลค่าของตน้ทุนรวม
ทีล่ดไดอ้ยู่ที ่266,065.47 บาท 

ตารางที่ 3 ต้นทุนรวมการจดัการวสัดุคงลงัประเภทวสัดุสิ้นเปลอืงตาม
ความตอ้งการจรงิปี พ.ศ. 2562 

รหสัวสัดุ
สิน้เปลอืง 

การจดัการ
แบบเดมิ 

การจดัการแบบ Q-r 

ตน้ทุนรวม 
(บาท) 

ตน้ทุนรวม 
(บาท) 

รอ้ยละของระดบั
บรกิาร 

M50083 30,156.80 14,916.00 96.32 
M50097 106,971.50 103,464.60 86.22 
M50098 87,999.40 35,025.70 98.71 
M50169 9,085.68 6,871.20 99.35 
M50359 17,962.04 15,374.84 97.80 
M50370 33,897.40 30,870.93 95.74 
M50385 37,055.00 15,378.60 93.76 
M50387 25,716.48 24,059.92 98.86 
M50394 7,811.32 7,648.60 95.96 
M50396 24,109.16 8,898.04 96.75 
M50416 102,924.60 37,305.48 94.80 
M50414 68,575.23 60,410.42 92.44 
M50721 35,269.81 30,219.75 96.23 
M50451 17,632.00 3,758.72 99.87 
M53023 25,187.44 1,770.44 99.91 
M50448 65,272.24 43,052.20 99.08 
M53034 32,407.47 22,942.66 99.08 
ผลรวม 728,033.57 461,968.10 

รูปที่ 3 เปรยีบเทยีบต้นทุนรวมของการจดัการแบบเดมิและการจดัการ
แบบ Q-r จากการใชค้วามตอ้งการจรงิ ปี พ.ศ. 2562 
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5.4.2 ผลการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคารโ์ล 
 การจ าลองสถานการณ์แบบมอนตคิารโ์ล ดว้ย Excel Spread 
Sheet เพื่อประเมนิตน้ทุนและระดบับรกิารภายใตเ้งื่อนไขพฤตกิรรม
ความตอ้งการของแตล่ะรายการเป็นเช่นเดยีวกบัความตอ้งการของปี 
พ.ศ. 2562 โดยในการจ าลองสถานการณ์จะใชค้่าความตอ้งการทีเ่กดิ
จากการสรา้งขอ้มลูแบบสุ่มตามรปูแบบการแจกแจงของขอ้มลู 
ความตอ้งการของวสัดุแต่ละรายการ เพื่อท าการประเมนิผลลพัธต์น้ทนุ
และระดบับรกิารทีจ่ะเกดิขึน้ในการจดัวสัดุคงคลงัปี พ.ศ. 2564 โดยท า
การจ าลองสถานการณ์ซ ้าเป็นจ านวน 1,000 รอบเพื่อทีจ่ะประเมนิ
ค่าเฉลีย่ของตน้ทุนรวมและระดบับรกิารทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น โดยผลลพัธ์
ของการจ าลองสถานการณ์แบบมอนตคิารโ์ลดงัแสดงในตารางที ่4 และ
รปูที ่4 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อใชต้วัแบบ Q-r ซึง่จะเหน็ไดว้่าตน้ทนุรวม
ลดลงได ้230,123.59 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.61 โดยม ี13 รายการ
ทีต่น้ทุนรวมลดลง และ 4 รายการทีต่น้ทุนรวมเพิม่ขึน้ และมคี่าเฉลีย่
ของระดบับรกิารคดิเป็นรอ้ยละ 96.28  

ตารางที ่4 ตน้ทุนรวมจากการจ าลองสถานการณ์แบบมอนตคิารโ์ล 
รหสัวสัดุสิน้เปลอืง ค่าเฉลีย่ตน้ทุนรวม 

(บาท) 
ค่าเฉลีย่รอ้ยละของ

ระดบับรกิาร  
M50083 16,309.89 96.32 
M50097 111,450.97 82.05 
M50098 37,340.15 98.71 
M50169 6,633.53 99.35 
M50359 21,317.28 97.80 
M50370 39,192.41 95.74 
M50385 27,928.95 93.76 
M50387 16,583.57 98.86 
M50394 13,891.81 95.96 
M50396 8,393.28 96.75 
M50416 39,089.67 94.80 
M50414 61,741.91 92.44 
M50721 21,890.17 96.23 
M50451 5,467.51 99.87 
M53023 2,210.14 99.91 
M50448 45,083.09 99.08 
M53034 23,385.65 99.08 
ผลรวม 497,909.98 

รูปที่ 4 เปรยีบเทยีบต้นทุนรวมของการจดัการแบบเดมิและการจดัการ
แบบ Q-r  

6. สรปุ
จากผลการศึกษาพบว่า ถ้าแนวทางการจัดการวสัดุคงคลังตาม

หลกัการของตวัแบบ Q-r กบัขอ้มูลความต้องการจรงิยอ้นหลงั 1 ปี จะ
ส่งผลให้ต้นทุนรวมของการจัดการวสัดุคงคลังของวสัดุสิ้นเปลืองทุก
รายการลดลงได้อย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการ
จัดการแบบเดิม ถึงแม้ความต้องการของวสัดุสิ้นเปลืองส่วนใหญ่จะ
ไม่ได้มรีูปแบบแจกแจงแบบปกติก็ตาม และเมื่อทดสอบแนวทางการ
จดัการตามแนวทางของตวัแบบ Q-r กบัพฤติกรรมความต้องการของ
วัสดุแต่ละรายการด้วยการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 
ระยะเวลา 52 สปัดาห์ พบว่าค่าคาดหมายของตน้ทุนรวมจะต ่ากว่าการ
จดัการแบบเดมิของโรงงานกรณีศกึษา โดยคาดว่าจะมรีะดบับรกิารไม่
ต ่ากว่า 0.95 หรอืมโีอกาสทีว่สัดุรายการใด ๆ จะไม่เพยีงพอไม่เกนิร้อย
ละ 5 ภายใต้เงื่อนไขที่พฤตกิรรมความต้องการในอนาคตจะยงัคงเป็น
เช่นเดยีวกนัพฤตกิรรมที่ผ่านมา จงึสรุปได้ว่าโรงงานกรณีศกึษาซึ่งเป็น
โรงงานผูผ้ลติสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้า ควรประยุกต์แนวทางการจดัการ 
วสัดุคงคลงัประเภทวสัดุสิ้นเปลืองตามหลกัการของตวัแบบ Q-r และ
ติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ และหากได้ผลตามที่คาดการไว้แนวทางที่
น าเสนอนี้ควรไดร้บัการพจิารณาขยายการประยุกต์ใชก้บัการจดัการ 
วสัดุคงคลงัของรายการอื่น ๆ ทีม่เีงื่อนไขดา้นการจดัการและพฤตกิรรม
ความตอ้งการในลกัษณะเดยีวกนัต่อไป  
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงการพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ส าเรจ็รปูของโรงงานผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งหนึ่ง ซึง่

ถอืเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส าคญัที่ส่งผลต่อการวางแผนผลติทีค่ลาดเคลื่อน และการจดัเกบ็พสัดุบรรจุทีสู่งเกนิจรงิ ทัง้นี้ผูว้จิยัพบว่ายอดผลติของบรษิทั
กรณีศกึษามกัมกีารปรบัเปลี่ยนอยู่บ่อยครัง้ อกีทัง้ค่าอตัราการหมุนเวยีนของพสัดุบรรจุเฉลีย่ก็มคี่าค่อนขา้งต ่าที ่3.05 รอบต่อปีเท่านัน้ ส าหรบัการ
ปรบัปรุงวธิกีารพยากรณ์สนิคา้ส าเรจ็รปูในงานวจิยัฉบบันี้ ผูว้จิยัได้เริม่จากการจ าแนกผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูปออกเป็นกลุ่มตามความส าคญัแบบ ABC 
(ABC Pareto analysis) จากนัน้จึงเลือกผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ส าคญั หรอืผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปในกลุ่ม B285 มาศึกษาต่อ ผ่านข้อมูล 2 ส่วน คอื 
Training data set ซึ่งจะถูกน าไปใช้ในการวเิคราะห์ลกัษณะความตอ้งการสนิคา้ (demand pattern) ตลอดจนการเลอืกวธิกีารพยากรณ์ที่เหมาะสม 
และ Test data set เพื่อทดสอบความแม่นย าของการพยากรณ์ผ่านตวัชี้วดั Mean square error (MSE), Mean absolute deviation (MAD) และ 
Mean absolute percentage error (MAPE) ผูว้จิยัพบว่าวธิ ีAutoregressive integrated moving average หรอื ARIMA มคีวามแม่นย าสงูที่สุด และ
มคี่าสูงกว่าการพยากรณ์ในปัจจุบนัในทุกตวัชี้วดั โดยวธิีการดงักล่าวมีความแม่นย า (MAPE) สูงกว่ารูปแบบการพยากรณ์เดิม 4.34% ส าหรบั
ผลติภณัฑ ์B285700 25.10% ส าหรบัผลติภณัฑ ์B2851000 และ 59.61% ส าหรบัผลติภณัฑ ์B285345 ใน Test data set 

ค าส าคญั:  การพยากรณ์ความตอ้งการ, โรงงานผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล,์ Autoregressive integrated moving average 

Abstract 
The objective of this study is to improve the demand forecasting of finished goods in an alcoholic beverage plant, which is 

regarded as one of main root causes for inaccurate production planning and excessive packing material inventory. We find that, currently, 
the case study company has to frequently alter the production plan according to sales changes and the average inventory turnover is 
comparatively low at 3.05 rounds per year. In order to improve demand forecasting of the finished goods, we have first categorized all 
products with respect to their values and then selected part of them that potentially affects the case study company’s performance the 
most, namely the B285 family comprising of 3 SKUs. According to the results from Training data set (used to analyze the demand pattern 
of selected products and properly determine forecasting techniques), the Autoregressive integrated moving average or ARIMA is found to 
be the best forecasting technique providing minimal forecasting errors as measured by Mean square error (MSE), Mean absolute deviation 
(MAD) and Mean absolute percentage error (MAPE). It is also the best for the Test data set, whose MAPE is lower than the existing 
forecasting method by 4.34% for the B285700, 25.10% for the B2851000 and 59.61% for the B285345, respectively.  

Keywords:  Demand forecasting, Alcoholic beverage plant, Autoregressive integrated moving average 
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1. บทน า
เครื่องดื่มในท้องตลาดมกัถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื

เครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ (มสี่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ในของเหลว
ประมาณ 2% - 75%) และเครื่องดื่มทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์(ไม่มแีอลกอฮอล ์
หรอืมสี่วนผสมของแอลกอฮอลอ์ยู่ในของเหลวในระดบัต ่ากว่า 2%) โดย
บรษิัทผู้ผลิตเครื่องดื่มทัง้สองประเภทล้วนแล้วแต่ก าลงัเผชิญหน้ากบั
ความท้าทายทางธุรกิจอย่างรุนแรงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อก าหนดทางกฎหมายที่เข้มข้น ภาษีสรรพสามิตที่มีแนวโน้มเพิ่ม
สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ที่มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ปัจจัยต่างๆ 
เหล่านี้ ล้วนส่งผลท าให้บรษิัทผูผ้ลิตเครื่องดื่ม ซึ่งหมายรวมถึงบรษิทั
กรณีศกึษาในงานวจิยัฉบบันี้ จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ในการผลติ 
ในขณะทีย่งัคงตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ตวัอย่างของ
กลยุทธ์ดังกล่าวประกอบไปด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
เพิ่มเติมเพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น หรือการปรับเปลี่ยน
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนหีบห่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สนิค้า ถึงแม้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยเพิม่ยอดขายให้กบับรษิัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มกรณีศกึษาได้อย่างมนีัยส าคญั กลยุทธ์ต่างๆ เหล่านี้ก็ส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนการผลติอย่างหลกีเลีย่งไม่ไดด้ว้ย  
 บริษัทกรณีศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้  เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์รายใหญ่ของประเทศที่ก่อตัง้มายาวนานกว่า 
30 ปี โดยก าลังการผลิตรวมของบริษัทใน 14 หน่วยการจัดเก็บของ
สนิคา้ (SKUs) มคี่าอยู่ทีป่ระมาณ 43 ลา้นลติรคละดกีรตี่อปี ทัง้นี้ สนิคา้
ทัง้หมดของบรษิทัจะถูกท าการผลติบนสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต สินค้าส าเร็จรูปเหล่านี้จะถูกจัดเก็บใน
อาคารคลงัสนิคา้ ก่อนจะถูกจดัส่งไปยงัศูนย์กระจายสนิคา้ คลงัสนิคา้
ย่อย และลูกคา้ต่อไป  
 จากการศกึษาเบื้องตน้ ผูว้จิยัพบว่า บรษิทักรณีศกึษาก าลงัประสบ
ปัญหาหลกั 2 ประการ คอื ปัญหาการวางแผนการผลติที่คลาดเคลื่อน
ไปจากความต้องการจรงิ และปัญหาการจดัเก็บพสัดุคงคลงัมากเกิน
ความจ าเป็น โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา (กันยายน พ.ศ. 2562 – 
ตุลาคม พ.ศ. 2563) บรษิทักรณีศกึษาไดป้ระสบปัญหามลูค่าพสัดุบรรจุ
คงคลงัเฉลี่ยต่อเดือนที่สูงถึงกว่า 92.3 ล้านบาท ในขณะที่การเบิกใช้
พสัดุบรรจุเฉลี่ยต่อเดือนมคี่าอยู่ที่เพยีง 23.47 ล้านบาทเท่านัน้ ส่งผล
ท าให้อัตราการหมุนเวียนของพัสดุบรรจุ เฉลี่ย (Material inventory 
turnover) มคี่าอยู่ทีเ่พยีง 3.05 (ดูรปูที ่1 ประกอบ) การหมุนเวยีนสนิคา้
ทีค่่อนขา้งต ่านี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจดัเกบ็พสัดุคงคลงัทีม่ากเกนิ
ความจ าเป็น โดยส่วนใหญ่มกัเกดิขึน้ในส่วนของพสัดุประกอบการบรรจุ
ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีเวลาน าในการสัง่ซื้อที่ค่อนข้าง
ยาวนาน บรษิัทกรณีศึกษาจึงมกัท าการสัง่ซื้อพสัดุประเภทนี้คราวละ
มากๆ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการหยุดชะงกัของสายการผลติ อย่างไรก็ด ี
แนวนโยบายการสัง่ซื้อของบรษิทักรณีศกึษานี้ กลบัไม่ได้พจิารณาร่วม
ด้วยกับแผนการผลิตส่งผลท าให้จ านวนพสัดุคงคลงัไม่สอดคล้องกบั
ความตอ้งการใชใ้นทีสุ่ด 

รปูที ่1 อตัราการหมุนเวยีนวสัดุคงคลงัแบ่งตามประเภท 

 หากพจิารณาปัญหาขา้งตน้โดยละเอยีดจะพบว่า ปัญหาทัง้สองลว้น
แล้วแต่มสีาเหตุมาจาการการพยากรณ์ความต้องการสนิค้าส าเร็จรูปที่
ขาดความแม่นย า ส่งผลท าใหก้ารวางแผนการผลติ และการจดัเกบ็พสัดุ
คงคลงัที่เกี่ยวเนื่องกบัแผนการผลิตดงักล่าวคลาดเคลื่อนตามไปด้วย  
ด้วยเหตุดังกล่าว ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้ว ิจัยจึงได้มุ่งเน้นท าการศึกษา
วธิีการปรบัปรุงการพยากรณ์ความต้องการสนิคา้ส าเร็จรูปของบรษิทั
กรณีศกึษาเพื่อใหม้คีวามแม่นย ามากยิง่ขึน้ 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 การพยากรณ์ความต้องการ (Demand forecasting) 
 การพยากรณ์ คอื การคาดการณ์สิง่ที่จะเกดิขึน้ในอนาคต เพื่อที่จะ
น าผลที่ไดจ้ากการพยากรณ์ไปใชใ้นการวางแผนใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
ทัง้นี้  การพยากรณ์สามารถน าไปใช้ในการจัดการได้หลากหลาย
กิจกรรม เช่น การตลาด การผลิต การจดัซื้อ และการบรหิารสนิคา้คง
คลงัเพื่อใหม้วีตัถุดบิเพยีงพอต่อการผลติ หรอืมสีนิคา้ส าเรจ็รปูเพยีงพอ
ต่อการขาย ภายใต้ต้นทุนการบรหิารสนิค้าคงคลงัที่เหมาะสม [1] ซึ่ง
โดยทัว่ไปแลว้ เราสามารถแบ่งการพยากรณ์ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั 
คือ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (qualitative forecasting) และ การ
พยากรณ์เชงิปรมิาณ (quantitative forecasting) 

2.2 การพยากรณ์เชิงคณุภาพ 
 การพยากรณ์เชงิคุณภาพ เป็นการพยากรณ์โดยอาศยัความคดิเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญ (expert judgement) หรือใช้การตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน (Delphi) ผ่านแบบส ารวจ หรือการ
ทดลองตลาด (market surveys) การพยากรณ์ประเภทนี้มขี้อดี คอื มี
ความยดืหยุ่น และสามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลงได้ด ีวธิกีารดงักล่าว
มีความเหมาะสมกับการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเกิด
เหตุการณ์ใหม่ทีไ่ม่เคยเกดิมาก่อน ตลอดจนการพยากรณ์ในระยะยาวที่
มจี านวนขอ้มลูในอดตีไม่เพยีงพอ [2] อย่างไรกด็ ีเนื่องจากคุณภาพของ
การการพยากรณ์รูปแบบนี้ขึน้อยู่กบัความคดิเหน็ซึง่ชี้วดัเป็นตวัเลขได้
ยาก การออกแบบการพยากรณ์รูปแบบนี้จึงจ าเป็นต้องใหค้วามส าคญั
กับการออกแบบค าถาม และการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน ตลอดจนการ
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พฒันากระบวนการวเิคราะห์ที่สามารถน าไปใช้พยากรณ์ต่อได้อย่าง
ถูกตอ้ง  

2.3 การพยากรณ์เชิงปริมาณ 
 การพยากรณ์เชิงปริมาณเป็นการพยากรณ์ที่ใช้ข้อมูลในอดีตมา
ท านายความต้องการในอนาคต ซึ่งเหมาะส าหรบัการพยากรณ์ที่มี
จ านวนขอ้มูลในอดตีอย่างเพยีงพอ โดยรูปแบบของความต้องการไม่มี
ความหลากหลาย หรอืแตกต่างระหว่างช่วงเวลามากนัก ทัง้นี้ตวัแบบ
การพยากรณ์เชงิปรมิาณสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คอื ตวั
แบบเหตุผล และตวัแบบอนุกรมเวลา 

- ตวัแบบเหตุผล (causal model) เป็นตวัแบบที่ใช้ดชันี หรอืปัจจยั
ภายนอกที่มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามมาพจิารณาร่วมด้วยใน
การพยากรณ์  ตวัอย่างเช่น ตวัแบบสมการถดถอยเชงิเสน้ (linear 
regression models) 

- ตวัแบบอนุกรมเวลา (time series model) เป็นตวัแบบที่รวบรวม
ขอ้มลูตวัแปรอสิระในช่วงเวลาต่างๆ ไปใชใ้นการพยากรณ์ตวัแปร
ตาม ทัง้นี้ตวัแบบอนุกรมเวลาอาจประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ย่ อยได้อีก  4 รูปแบบ คือ  (1) แนวโ น้ม  ( trend)  หรือการ
เปลีย่นแปลงในลกัษณะทีค่่อยๆ ขึน้ หรอืลง ในทศิทางของอนุกรม
เวลา (2) ฤดูกาล (seasonal) หรอืการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะที่
วนซ ้าไปซ ้ามาทุกๆ ช่วงเวลาหนึ่งๆ (3) วฎัจกัร (cyclical) หรอื
การเปลี่ยนแปลงที่มีรูปแบบซ ้าด้วยในช่วงเวลาหนึ่งๆ และ (4) 
เหตุไม่ปกต ิ(irregular) หรอืการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มในช่วงเวลา 
[3] 

 เนื่องจากตวัแบบอนุกรมเวลาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกจิกรรม
ต่างๆ ได้หลากหลาย ตวัแบบอนุกรมเวลาจงึมกัถูกน าไปใช้ในการวจิยั
ต่างๆ (รวมถงึในงานวจิยัฉบบันี้) เช่น การคาดการณ์ความต้องการใช้
เงนิสดในตู้เอทีเอ็มแต่ละตู้ [4] ความต้องการของเครื่องใช้ในครวัของ
ธุรกจิซื้อมาขายไป [5] ปรมิาณการใช้วสัดุและอุปกรณ์คลนิิกบรกิารทนั
ตกรรม [6] หรือการน าไปพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบของ
โรงงานผลติขึน้รปูเหลก็หล่อ [7] 

2.4 การวดัความแม่นย าของการพยากรณ์ 
 เนื่องจากลกัษณะของขอ้มูลส่งผลโดยตรงต่อความแม่นย าของการ
พยากรณ์ เราจงึจ าเป็นต้องท าการชี้วดัความแม่นย าของการพยากรณ์
จากตวัแบบต่างๆ เพื่อเลือกตวัแบบที่เหมาะสมที่สุดส าหรบัข้อมูลชุด
หนึ่งๆ   
 ส าหรบัการวดัค่าความแม่นย าของการพยากรณ์นี้มกัชีว้ดัจากความ
แตกต่างระหว่างค่าจรงิกบัค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ ซึง่โดยทัว่ไปแลว้จะ
ใช้ค่าดชันีชี้วดัมากกว่า 1 ตวั และตวัชี้วดัหลกัที่นิยมใช้ในการวดัความ
แม่นย าของการพยากรณ์ประกอบไปดว้ย [9] 

- Mean absolute deviation (MAD) เป็นตัวชี้วดัความแม่นย าของ
การพยากรณ์ที่อ้างองิจากความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าพยากรณ์
กบัค่าจรงิ (scale-dependent errors) โดยไม่ค านึงถงึเครื่องหมาย 
ซึง่สามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่(1) 
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- Mean square error (MSE) เป็นตัวชี้ว ัดความแม่นย าของการ
พยากรณ์ที่อ้างองิจากความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าพยากรณ์กบั
ค่าจรงิยกก าลงัสอง ซึง่สามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่(2) 
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- Mean absolute percentage error (MAPE) เ ป็นตัว ชี้ ว ัดความ
แม่นย าของการพยากรณ์ที่อ้ า งอิงจาก ร้อยละของความ
คลาดเคลื่อน (percentage errors) ซึ่งสามารถค านวณได้จาก
สมการที ่(3) 
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3. วิธีการด าเนินการวิจยั
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และสรปุสถานการณ์ของปัญหาปัจจบุนั 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหาการพยากรณ์ความต้องการสินค้า
ส าเร็จรูปที่คลาดเคลื่อนของบรษิทักรณีศกึษา และได้ท าการวเิคราะห์
สาเหตุของปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้งกบังานบรหิารการผลติ และงานบรหิารผลติภณัฑ ์ตลอดจนได้
ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ยอดขาย ยอดพยากรณ์ ยอด
ผลิต  และปริมาณการใช้งานวัสดุ รายเดือนย้อนหลังในช่วง 1 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ตุลาคม พ.ศ. 2562 – กนัยายน พ.ศ. 2563) 
เบื้องต้น ผูว้จิยัพบว่า ยอดผลติของบรษิทักรณีศกึษามกีารปรบัเปลี่ยน
อยู่บ่อยครัง้ ตามการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย ซึ่งแตกต่างไปจากยอด
พยากรณ์ค่อนข้างมาก ส่ งผลท าให้มีการ จัด เก็บพัสดุบรรจุ ที่
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจรงิในระดบัทีค่่อนขา้งสงู ซึง่เมื่อน าตวัเลข
ดงักล่าวมาค านวณค่าอตัราการหมุนเวยีนของพสัดุบรรจุเฉลีย่จะมคี่าอยู่
ทีเ่พยีง 3.05 รอบต่อปีเท่านัน้  
 อย่างไรก็ด ีค่าอตัราการหมุนเวยีนของพสัดุบรรจุที่ค านวณขึน้เป็น
เพยีงค่าเฉลีย่ของพสัดุบรรจุในหลายผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูรวมกนั ซึง่ยาก
ต่อการวิเคราะห์ และหาแนวทางในการปรบัปรุง ผู้ว ิจัยจึงได้ท าการ
จ าแนกผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปออกเป็นกลุ่มตามความส าคญัแบบ ABC 
(ABC Pareto analysis) แล้วจงึท าการแบ่งประเภทของพสัดุบรรจุตาม
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การจ าแนกผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปก่อนหน้า ทัง้นี้  ผู้วิจัยพบว่ามีจ านวน
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปในกลุ่ม A ทัง้สิ้น 3 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 
RK40 จ านวน 2 กลุ่ม และ B285 จ านวน 1 กลุ่ม หากแต่ในงานวจิยั
ฉบบันี้ผูว้จิยัจะมุ่งเน้นไปทีผ่ลติภณัฑใ์นกลุ่ม B285 (3 SKUs) เนื่องจาก
การบรหิารจดัการผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม RK40 ไม่มคีวามซบัซ้อน และมี
มลูค่าต่อหน่วยของวสัดุทีค่่อนขา้งต ่า ตลอดจนผลติภณัฑใ์นกลุ่ม RK40 
มีช่วงเวลาน า ( lead time) ของการสัง่ซื้อพัสดุบรรจุที่ค่อนข้างสัน้ 
ในขณะทีผ่ลติภณัฑใ์นกลุ่มของ B285 ทัง้ 3 SKUs กลบัมคีวามซบัซอ้น
มากกว่า ทัง้ในมุมของการผลิตที่จ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนสายการบรรจุ
ทุกครัง้ทีม่กีารปรบัเปลีย่นชุดการผลติ และในมุมของตวัผลติภณัฑเ์องที่
มูลค่าของผลิตภัณฑ์และพสัดุบรรจุรวมกันมีค่าสูงถึงกว่า 34% ของ
มลูค่าผลติภณัฑแ์ละพสัดุบรรจุของผลติภณัฑท์ัง้หมดรวมกนั 

รปูที ่2 การจ าแนกผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูของบรษิทักรณีศกึษาออกเป็น
กลุ่ม ตามความส าคญั (มลูค่า) แบบ ABC 

3.2 ศึกษาสภาพการท างานในปัจจบุนั 
 จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วขอ้งกบังานบรหิารการผลติ และ
งานบรหิารผลติภณัฑ์ ผูว้จิยัพบว่า แผนการผลติรายเดอืนของโรงงาน
หนึ่งๆ จะถูกพฒันาขึ้นจากฝ่ายซพัพลายเชน (Supply chain) ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางของบรษิทั โดยอาจมกีารทบทวนร่วมกนักบัโรงงานแต่
ละแห่งเพื่อพจิารณาถงึความเหมาะสมเพิม่เตมิเป็นกรณีๆ ไป อย่างไรก็
ดแีผนการผลติดงักล่าวเป็นเพยีงแผนการผลติจากตวัเลขการพยากรณ์
ความต้องการสนิคา้ส าเรจ็รูปรายเดอืนจากฝ่ายกลยุทธ์ของกลุ่มบรษิัท
อกีต่อหนึ่ง ซึง่ตวัเลขดงักล่าวมกัคลาดเคลื่อนไปจากยอดขายจรงิ ส่งผล
ท าใหเ้กดิการปรบัเปลี่ยนตวัเลขการพยากรณ์ ตลอดจนตวัเลขยอดผลติ
ระหว่างสปัดาห์ และระหว่างเดอืนอยู่บ่อยครัง้ ปัญหาดงักล่าวไม่ เพยีง
ส่งผลต่อการวางแผนการผลิตเพียงอย่างเดียว หากแต่ส่งไปผลยงั
แผนการจดัเตรยีมพสัดุบรรจุ ส่งผลท าใหต้น้ทุนการผลติสงูขึน้ในทีสุ่ด 

3.3 รวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรบัการปรบัปรงุวิธีการพยากรณ์ 
 ผู้วจิยัได้ท าการเก็บรวมรวบขอ้มูล และรายละเอียดที่ส าคญัต่างๆ 
เกี่ยวกบัการพยากรณ์ความต้องการผลิตภณัฑ์ส าเรจ็รูปในกลุ่ม B285 
และยอดการขายของกลุ่มผลติภณัฑด์งักล่าว ยอ้นหลงัจ านวน 52 เดอืน 
(ยกเวน้ผลติภณัฑ์ B285345 ซึ่งเป็นผลติภณัฑท์ี่พึง่ออกจ าหน่ายล่าสุด 
โดยเริม่ขายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่งผลท าให้มขี้อมูลเพยีง 28 
เดือน) เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา และพฒันาวิธีการพยากรณ์ความ
ตอ้งการผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูในกลุ่ม B285 ใหม้คีวามแม่นย ามากยิง่ขึน้ 

3.4 พัฒนารูปแบบการพยากรณ์ ท่ี เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ส าเรจ็รปู 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มลูยอดการขายผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูในกลุ่ม B285 ที่
เกดิขึน้จรงิออกเป็น 2 ส่วน โดยขอ้มลูส่วนแรกจ านวน 42 เดอืน (ยกเวน้
ผลิตภณัฑ์ B285345 เพยีง 22 เดือน) จะถูกน าไปใช้ในการพฒันาตวั
แบบพยากรณ์ (Training data) ในขณะทีข่อ้มลูส่วนทีเ่หลอื (Test data) 
จะถูกน าไปใช้ในการชี้วดัความแม่นย าของการพยากรณ์ผ่านตวัชี้วดั
ต่างๆ ทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 2.2 ซึง่การแบ่งขอ้มลูทัง้ 2 ส่วนของผลติภณัฑ์
ทัง้สามสามารถแสดงสรุปไดด้งัตารางที ่1 

ตารางที ่1 การแบ่งขอ้มลูยอดการขายผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูในกลุ่ม B285 
ทีเ่กดิขึน้จรงิออกเป็น Training data และ Test data 
ผลติภณัฑ ์ Training data Test data 
B285700 42 เดอืน 

(ต.ค. 59 - ม.ีค. 63) 
10 เดอืน 

(เม.ย. 63 – ม.ค. 64) 
B2851000 42 เดอืน 

(ต.ค. 59 - ม.ีค. 63) 
10 เดอืน 

(เม.ย. 63 – ม.ค. 64) 
B285345 22 เดอืน 

(ต.ค. 61 - ก.ค. 63) 
6 เดอืน 

(ส.ค. 63 - ม.ค. 64) 

4. ผลการวิจยั
4.1 ผลวิเคราะห์ลกัษณะความต้องการสินค้า (Demand pattern) 
ของผลิตภณัฑ ์

 ผู้วจิยัได้น าข้อมูลสถิติการขายสนิค้าส าเร็จรูปจรงิที่เกิดขึ้นในชุด
ข้อมูลแรก (Training data) มาวิเคราะห์ลักษณะความต้องการสินค้า 
( demand pattern) ผ่ า น ค่ า  Coefficient of variation (COV) แ ล ะ 
Autocorrelation function (ACF) ซึ่ ง ผู้ ว ิ จั ย พบว่ า  ค่ า  COV ข อ ง
ผลิตภณัฑ์ทัง้สามมคี่าค่อนข้างต ่าระหว่าง 0.34 – 0.40 นอกจากนี้ค่า 
ACF ของผลติภณัฑ์ทัง้สามยงัมลีกัษณะเป็น White noise ที่ไม่ปรากฏ
ลกัษณะของแนวโน้มหรอืความเป็นฤดูกาล (ดูรปูที ่3 – 5 ประกอบ) ซึง่
แสดงให้เหน็ว่า ความต้องการผลิตภณัฑ์ทัง้สามเป็นไปแบบคงที่ ด้วย
เหตุดังกล่าว ผู้ว ิจัยจึงได้เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ Naïve, Moving 
average, Exponential smoothing, และ ARIMA ทีเ่หมาะสมกบัประเภท
ของขอ้มลูดงักล่าวมาใชใ้นการวเิคราะหใ์นล าดบัถดัไป 

ผลิตภณัฑส์ ำเรจ็รปู มูลค่ำ % สะสม Class
RK40330 2,411,517,056 30% A
RK40625 1,853,498,241 53% A
B285700 1,624,846,406 74% A
B2851000 988,174,302 86% B
BS285700 453,182,033 92% B
BS2851000 390,036,432 97% C
B285345 97,953,485     98% C
BS285345 65,902,407     99% C
KV700 51,033,108     100% C
KV1000 22,254,955     100% C
C99700 15,692,463     100% C
C99350 1,483,390      100% C
RKS35330 - 100% C
RKS35700 - 100% C
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รปูที ่3 กราฟ Autocorrelation function (ACF) ของผลติภณัฑ ์
B285700 

รปูที ่4 กราฟ Autocorrelation function (ACF) ของผลติภณัฑ ์
B2851000 

รปูที ่5 กราฟ Autocorrelation function (ACF) ของผลติภณัฑ ์
B285345 

4.2 ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพความแม่นย าของการพยากรณ์
ความต้องการของสินค้าส าเรจ็รูปรูปแบบเดิมเปรียบเทียบกับตวั
แบบการพยากรณ์ท่ีพฒันาข้ึน 
 ผูว้จิยัได้น าค่าพยากรณ์ความตอ้งการผลติภณัฑใ์นปัจจุบนั และค่า
พยากรณ์จากวธิีการพยากรณ์ทัง้ 4 รูปแบบมาเปรยีบเทียบกบัข้อมูล
สถติกิารขายสนิคา้ส าเรจ็รูปจรงิที่เกดิขึน้จรงิในชุดขอ้มูลแรก (Training 
data) ผ่านดชันีชี้วดัความแม่นย าของการพยากรณ์ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

Mean square error (MSE) Mean absolute deviation (MAD) และ 
Mean absolute percentage error (MAPE) จากผลการทดลองเบือ้งตน้ 
ผู้ว ิจัยพบว่าวธิีการพยากรณ์ของบรษิัทกรณีศึกษาในปัจจุบันยงัขาด
ความแม่นย าอยู่มาก โดยค่า MAPE ที่ได้มีค่าสูงถึงกว่า 68.12% ใน
ผลติภณัฑ ์B285345 (ดงัแสดงสรุปไวใ้นตารางที ่4)  
 นอกจากนี้  ผู้ว ิจัยยังพบอีกว่ าวิธี  Autoregressive integrated 
moving average หรอื ARIMA มคีวามแม่นย าสูงที่สุด และมคี่าสูงกว่า
การพยากรณ์ในปัจจุบนัในทุกตวัชีว้ดั (ดูตารางที ่2 – 4 ประกอบ) ผูว้จิยั
จงึไดเ้ลอืกวธิ ีARIMA ไปใชใ้นการพยากรณ์ชุดขอ้มลูทีส่อง (Test data) 
เป็นล าดบัถดัไป 

ตารางที่ 2 ความแม่นย าของการพยากรณ์รูปแบบเดิม และรูปแบบที่
พฒันาขึน้ทัง้ 4 วธิใีนชุดขอ้มลูแรก (Training data) ของ B285700 

วิธีพยากรณ์ 
ดชันีช้ีวดัความแม่นย า 

MSE MAD MAPE 
รปูแบบเดมิ 2,248,731,980 37,455 37.83 
Naïve 2,830,566,858 39,427 31.73 
3-month moving average 1,927,198,328 35,382 32.26 
Simple exponential 
smoothing (alpha 0.3033) 

1,967,756,642 34,664 30.44 

ARIMA 541,458,839 15,796 15.72 

ตารางที่ 3 ความแม่นย าของการพยากรณ์รูปแบบเดิมและรูปแบบที่
พฒันาขึน้ทัง้ 4 วธิใีนชุดขอ้มลูแรก (Training data) ของ B2851000 

วิธีพยากรณ์ 
ดชันีช้ีวดัความแม่นย า 

MSE MAD MAPE 
รปูแบบเดมิ 235,749,056 10,991 23.62 
Naïve 742,010,177 16,955 32.87 
3-month moving average 507,591,430 15,575 32.90 
Simple exponential 
smoothing (alpha 0.1255) 

406,257,864 14,086 28.13 

ARIMA 280,271,783 11,219 22.57 

ตารางที่ 4 ความแม่นย าของการพยากรณ์รูปแบบเดิมและรูปแบบที่
พฒันาขึน้ทัง้ 4 วธิใีนชุดขอ้มลูแรก (Training data) ของ B285345 

วิธีพยากรณ์ 
ดชันีช้ีวดัความแม่นย า 

MSE MAD MAPE 
รปูแบบเดมิ 120,313,381 8,437 68.12 
Naïve 71,846,465 5,095 36.43 
3-month moving average 50,156,246 5,009 38.12 
Simple exponential 
smoothing (alpha 0.2114) 

37,918,101 4,232 32.79 

ARIMA 34,233,358 3,716 29.17 
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4.3 ผลการปรบัปรงุการพยากรณ์ความต้องการสินค้าส าเรจ็รูป 

 เมื่อน าการพยากรณ์ด้วยวธิี ARIMA ไปใช้ในการพยากรณ์ความ
ต้องการสนิคา้ส าเร็จรูปในกลุ่ม B285700 และ B2851000 ตัง้แต่เดอืน
เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 (ชุดข้อมูลที่ 2 
จ านวน 10 เดือน) และในกลุ่ม B285345 ตัง้แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 (ข้อมูลชุดที่ 2 จ านวน 6 เดือน) 
ผู้ว ิจัยพบว่า ค่าพยากรณ์ที่ได้จากวิธี ARIMA มีความแม่นย ากว่า
รปูแบบการพยากรณ์เดมิ โดย 
- วิธีการพยากรณ์แบบ ARIMA(0,0,0)(1,1,0)[12] with drift ให้ผล 

MAPE ที่ดกีว่าในการพยากรณ์สนิคา้ส าเร็จรูป B285700 โดยตวั
แบบการพยากรณ์แบบใหม่นี้สามารถลดความคลาดเคลื่อนลงได้
อกี 4.34% (วธิใีหม่ 46.40% และเดมิ 50.74%) 

- วิธีการพยากรณ์แบบ ARIMA(0,0,0)(1,0,0)[12] with non-zero 
mean ให้ผล MAPE ที่ดีกว่าในการพยากรณ์สินค้าส าเร็จรูป 
B2851000 โดยตวัแบบการพยากรณ์แบบใหม่นี้สามารถลดความ
คลาดเคลื่อนลงไดอ้กี 11.85% (วธิใีหม่ 70.07% และเดมิ 81.92%) 

- วธิกีารพยากรณ์แบบ ARIMA(0,0,0) with non-zero mean ใหผ้ล 
MAPE ที่ดกีว่าในการพยากรณ์สนิคา้ส าเร็จรูป B285345 โดยตวั
แบบการพยากรณ์แบบใหม่นี้สามารถลดความคลาดเคลื่อนลงได้
อกี 59.61% (วธิใีหม่ 25.10% และเดมิ 84.70%) 

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ
ในงานวจิยัฉบบันี้ ผูว้จิยัได้ท าการศกึษาปัญหาการพยากรณ์ความ

ต้องการสนิค้าส าเร็จรูปที่คลาดเคลื่อนของบรษิัทกรณีศึกษา โดยเริม่
จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง จากนัน้จงึท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ยอดขาย ยอดพยากรณ์ ยอดผลติ และปรมิาณ
การใช้งานวสัดุรายเดือนย้อนหลงั 1 ปีงบประมาณ เพื่อให้ง่ายต่อการ
วเิคราะหผ์ูว้จิยัยงัไดท้ าการจ าแนกผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูออกเป็นกลุ่มตาม
ความส าคญัแบบ ABC แลว้จงึเลอืกผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูในกลุ่ม B285 ที่
มคีวามส าคญัเชงิมลูค่าไปศกึษาต่อ 
 ส าหรบัขอ้มูลที่เก็บรวบรวมมา ผูว้จิยัได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดย
ข้อมูลส่วนแรก (Training data) จะถูกน าไปใช้วเิคราะห์ลกัษณะความ
ต้องการสนิค้า เพื่อเลือกหาวธิีการพยากรณ์ที่เหมาะสม จากนัน้จึงท า
การเปรยีบเทยีบวธิกีารพยากรณ์ต่างๆ ผ่านดชันีชี้วดัความแม่นย าของ
การพยากรณ์ 3 รูปแบบ ได้แก่  Mean square error (MSE) Mean 
absolute deviation (MAD) แล ะ  Mean absolute percentage error 
(MAPE) ทั ้งนี้  ผู้ ว ิจัยพบว่ าวิธี  Autoregressive integrated moving 
average หรอื ARIMA มคีวามแม่นย าสูงที่สุดเมื่อเปรยีบเทียบกบัการ
พยากรณ์ในปัจจุบนั และตวัแบบการพยากรณ์อื่นในทุกตวัชีว้ดั 
 ด้วยเหตุดงักล่าวผูว้จิยัจงึไดน้ าการพยากรณ์แบบ ARIMA ไปใช้ใน
การพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ส าเรจ็รูปในกลุ่ม B285 บนขอ้มลูชุดที่
สอง (Test data) ซึง่ผูว้จิยัพบว่า ค่าพยากรณ์ทีไ่ดจ้ากวธิ ีARIMA นัน้ มี
ความแม่นย ากว่ารูปแบบการพยากรณ์เดิม จึงสรุปได้ว่าวธิีดงักล่าวมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นวธิกีารพยากรณ์ในอนาคต โดยมุ่งหวงั

ว่า วธิกีารดงักล่าวจะสามารถลดปัญหาการวางแผนการผลติ ปัญหาการ
วางแผนความต้องการวสัดุ และการลดต้นทุนสนิค้าและวสัดุคงคลงัที่
เกดิขึน้ต่อไป 
 ถงึแมว้่าวธิกีารพยากรณ์ที่ผูว้จิยัน าเสนอ จะมคีวามแม่นย าสงูทีสุ่ด
เมื่อเปรยีบเทียบกบัขอ้มูลสถติกิารขายสนิค้าส าเรจ็รูปที่เกิดขึน้จรงิใน
ข้อมูลทัง้สองชุด แต่วิธีการดังกล่าวกลับมีข้อจ ากัดซึ่งจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงในการประยุกต์ใช้จริงด้วย ตัวอย่างเช่น การพยากรณ์ที่
น าเสนอเป็นวธิกีารพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาซึ่งอ้างองิค่าสถติใินอดตี
มาพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต โดยไม่ไดพ้จิารณาถงึความสุ่มของ
ข้อมูล หรือลักษณะเชิงคุณภาพอื่นๆ ประกอบกัน ส่งผลท าให้การ
ปรบัปรุงที่ได้เป็นไปอย่างจ ากดั ทัง้นี้ หากเราสามารถน าเทคนิคการ
พยากรณ์เชงิคุณภาพ (qualitative forecasting method) มาร่วมดว้ยใน
การพิจารณา ย่อมจะส่งผลท าให้ความแม่นย าในการพยากรณ์เพิ่ม
สงูขึน้ ซึง่เป็นหวัขอ้ทีน่่าสนใจศกึษาต่อไปในอนาคต 
 ผูว้จิยัคาดหวงัว่าการศกึษานี้ จะสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัสนิค้า
ส าเร็จรูปอื่นๆ ของบรษิัทกรณีศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้า
สามารถน าไปขยายผลกบับรษิทัในเครอือกี 15 แห่งของบรษิทัดงักล่าว
ได้ อย่างไรก็ดี ในการด าเนินการดงักล่าว เราจ าเป็นต้องพจิารณาถึง
เหตุปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ว ิจัยอาจมองข้าม ทัง้จากกระบวนการผลิต การ
บรหิารจดัการพสัดุคงคลงั และวฒันธรรมการบรหิารองคก์ร ซึง่เป็นสิง่ที่
ทา้ทายในการด าเนินงานดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ไดใ้นอนาคต 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้น าเสนอการประยุกต์ใช้ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรบัปัญหาการจดัเสน้ทางการขนส่ง (VRP) ในการจดัเสน้ทางการขนส่ง

สนิคา้ประเภทสุราแช่ เพื่อลดตน้ทุนในการขนส่งและเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่ โดยเริม่จากศกึษาลกัษณะของปัญหา ศกึษาตวั
แบบทางคณิตศาสตรส์ าหรบัปัญญาหาการจดัเสน้ทางการขนส่ง และทดสอบโดยมเีงื่อนไขทีส่ าคญั คอื มรีถบรรทุกทัง้หมด 4 คนั แบ่งเป็นรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ 2 คนั มคีวามสามารถในการบรรทุกทัง้หมด 500 ลงั โดยบรรทุกสนิคา้ประเภทสุราแช่ 70% ของความสามารถบรรทุก คอืบรรทุก 350 ลงั 
และรถบรรทุกขนาดเลก็ 2 คนั มคีวามสามารถในการบรรทุกทัง้หมด 300 ลงั โดยบรรทุกสนิคา้ประเภทสุราแช่ 70% ของความสามารถบรรทุก คอื
บรรทุก 210 ลงั โดยงานวจิยันี้ได้ใชต้วัแบบทางคณิตศาสตรส์ าหรบัปัญหาการการจดัเสน้ทางการขนส่ง ในการแก้ปัญหาการจดัเสน้ทางการบรรทุก
สนิคา้ดงักล่าว จากการเปรยีบเทยีบผลการทดลองท าใหส้ามารถจดัเสน้ทางภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนด พบว่าเสน้ทางใหม่ทีจ่ดัขึน้มามรีะยะทางที่ส ัน้ลง
จากเดิม  โดยมรีะยะทางลดลง 143.41 กิโลเมตร หรอืลดลง 19.83% ส าหรบัการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วยต้นทุนน ้ามนั
เชื้อเพลงิ และต้นทุนค่าซ่อมบ ารุงยานยนต์ ซึ่งต้นทุนค่าน ้ามนัเดมิอยู่ที ่3,616.50 บาท และต้นทุนค่าซ่อมบ ารุงเดมิอยู่ที ่2,408.59 บาท ส่วนตน้ทุน
ค่าน ้ามนัใหม่อยู่ที ่2,701.05 บาท และตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงใหม่อยู่ที ่2,128.20 บาท โดยมกีารลดลงของตน้ทุนในการเดนิทาง 1,195.50 บาท/สปัดาห์ 
หรอืลดลงไป 18.84% 
ค าส าคญั:  ปัญหาการจดัเสน้ทางการขนส่ง,สรุาแช่,ปรมิาณบรรทุก 

Abstract 
This research presents the application of implementing the mathematical model for organizing the Vehicle Routing Problem, 

(VRP), in arranging the transportation of Fermented Beverages products. This research has the objective of reducing the cost of 
transporting Fermented Beverages and adding better transportation efficiency for fermented Beverages products. The research was to 
analyze of the data studied the mathematical models for the routing planning, and examined under significant conditions. There were 4 
trucks divided into, two large trucks or semitrailers are capable of carrying a total of 500 crates by which it will carry the Fermented 
Beverages products of 70 % of its total capacity this means that each truck will carry 350 crates. Another set up was two small trucks 
were capable of carrying a total of 300 crates by which it will carry the Fermented Beverages products 70 % of its total capacity hence, 
the two small trucks will carry 210 crates. The conclusion from the comparison of the results of the experiment provided a profound 
solution in arranging the route under specified conditions. The results found that the new route has been established in a shorter distance 
relative to the original route, with a reduction of 143.41 kilometers, or a dropped of 19.83%. For the analysis of travel expenses, consisting 
of the cost of fuel and the cost of maintaining the automotive, in which the previous fuel cost was 3,616.50 Baht, and the maintenance 
cost was 2,408.59 Baht. After computing, the new fuel cost was 3,608.78, and the maintenance cost was 2,128.20, with a reduction of 
the travel expenses of 1,195.50 Baht per week, or with a decrease of 18.84%. 
Keywords:  Vehicle Routing Problem, Immersion Liquor, Loading Quantity
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1. บทน า
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในโลกเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มอีตัรา

การเติบโตต่อเนื่อง ในปี 2560 ตลาดเครื่องดื่มโลกมีมูลค่าประมาณ 
2.15 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ ปรมิาณการบรโิภค 9.50 แสนล้านลติร 
โดยมอีตัราการเตบิโตของปรมิาณการบรโิภคเฉลี่ย 3.8% ต่อปีในช่วง
ทศวรรษทีผ่่านมา (ปี 2551-2560) ตลาดเครื่องดื่มในโลก แบ่งไดเ้ป็น 2 
กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ มีส่วนแบ่งตลาด
ประมาณ 65% ในเชิงปริมาณการบริโภคในแต่ละปีประกอบด้วย
เครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น น ้าดื่มบรรจุขวด น ้าอัดลม โซดา 
เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ น ้าผลไม้ ชา-กาแฟพร้อมดื่ม 
เป็นต้น และ 2) กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มสี่วนแบ่งตลาดประมาณ 
35% ในเชิงปริมาณการบริโภคในแต่ละปี อาทิ เบียร์ สุรา ไวน์  [1] 
ส าหรบัอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทยมคีวามหลากหลายทัง้ใน
ด้านการผลติและการบรโิภค และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสนับสนุน
ต่าง ๆ อาทิ วตัถุดิบ (โดยเฉพาะน ้าตาล) และบรรจุภณัฑ์ ท าให้ไทย
สามารถผลติเครื่องดื่มนานาชนิดสนองความตอ้งการบรโิภคในประเทศ
ได้เพียงพอ มีการน าเข้าเฉพาะเครื่องดื่มระดับบนที่มีราคาแพงบาง
ประเภท อาทิ ไวน์ วิสกี้ นอกจากนี้ไทยยังสามารถส่งออกคิดเป็น
ประมาณ 10% ของปริม าณผลผลิตทั ้งหมด  ทั ้งนี้ ใ น ปี  2560 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในไทยมีโรงงานที่จดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวน 775 แห่งแบ่งเป็น 1) โรงงานเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ 680 แห่ง คิดเป็นสดัส่วน 88% ของจ านวนโรงงานผลิต
เครื่องดื่มทัง้หมด ในจ านวนนี้ เป็นผู้ประกอบการ SME 60% ของ
โรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์ทงัหมด และ 2) โรงงานผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์วม 95 แห่ง หรอืคดิเป็นสดัส่วน 12% ของจ านวน
ผูผ้ลติเครื่องดื่มทัง้หมด 
 โดยธุรกจิส่วนใหญ่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งเผชญิกบัการ
แข่งขนัที่สูง อันเนื่องมาจากการเติบโตของธุรกิจด้านโลจิสติกส์และ
เศรษฐกิจไทย หนึ่งในสิง่ส าคญัในการน าองค์กรไปสู่การแข่งขนัได้คอื
การลดต้นทุนด้านโลจสิตกิส์ จากรายงานโลจสิตกิส์ของประเทศไทยปี 
2559 ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของตน้ทุนดา้นโลจสิตกิสซ์ึง่ ประกอบดว้ย 
ตน้ทุนการขนส่ง ตน้ทุนคลงัสนิคา้ และตน้ทุนการด าเนินงาน โดยตน้ทนุ
ด้านการขนส่งมีสดัส่วนสูงสุด คือร้อยละ 53.5 ของต้นทุนโลจิสติกส์
ทัง้หมด ดงันัน้ หากสามารถลดต้นทุนการขนส่งลงได้จะเป็นการช่วย
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งการจัด
เส้นทางการขนส่งให้มปีระสทิธิภาพเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ถูกน ามาใช้
อย่างแพร่หลายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งของยานพาหนะให้ ส่งมอบ
สนิคา้แก่ลูกคา้ไดต้ามก าหนดดว้ยตน้ทุนการขนส่งทีเ่หมาะสม 
 บรษิทักรณีศกึษาเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสเ์กี่ยวกบัการจดัเก็บและ
กระจายสนิคา้ประเภทเครื่องดื่มใหก้บัลูกค้ารายต่าง ๆ ซึ่งเป็นตวัแทน
จ าหน่ายสนิค้า บรษิัทมรีถบรรทุกขนส่งหลายขนาดซึ่งสามารถบรรจุ
สนิค้าได้ในปรมิาณที่ต่างกนัในแต่ละวนัรถขนส่งจะท าหน้าที่ส่งสนิคา้
จากคลงัสนิคา้ไปยงัลูกคา้รายต่าง ๆ ตามปรมิาณความต้องการรายวนั

ของลูกค้าโดยมเีจ าหน้าที่เป็นผู้จดัเส้นทางการขนส่งให้แก่รถบรรทุก
สนิคา้คนัต่าง ๆ ดว้ยประสบการณ์ ดงัแสดงในรปูที ่1  

รปูที ่1 แสดงเสน้ทางการเดนิรถของบรษิทั 

 ยิง่ไปกว่านัน้ จากแนวโน้มที่ลูกคา้มคีวามตอ้งการสนิคา้ในปรมิาณ
ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ความต้องการของลูกค้าบางรายมีมากเกินกว่า
ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของรถขนส่งเพียงหนึ่งคัน จึง
จ าเป็นตอ้งแยกส่งสนิคา้ใหลู้กคา้รายนัน้ 
 จากปัญหาดงักล่าวเรยีกได้ว่าเป็นปัญหาการจดัเสน้ทางการขนส่ง
แบบแบ่งส่ งสินค้าและรถขนส่งมีหลายขนาด (Vehicle Routing 
Problem with Split Delivery and Heterogeneous Fleet: VRPSDHF) 
ถือเป็นปัญหาที่มคีวามซบัซ้อน จึงต้องมกีารใช้วธิีทางคณิตศาสตร์มา
ช่วยในการแก้ปัญหานี้ ซึ่งเป็นปัญหาการจดัเสน้ทางการเดนิรถแบบมี
รถขนส่งหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมคีวามสามารถในการบรรทุก
สินค้าที่แตกต่างกัน (Heterogeneous Fleet Vehicles) และสามารถ
แยกส่งสนิค้าให้ลูกค้าได้เมื่อความต้องการสนิค้าของลูกค้ามมีากกว่า
ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของรถขนส่งคันหนึ่ งๆ (Split 
Demand Delivery) 
 ดงันัน้กลุ่มผูว้จิยัจงึแนวคดิการประยุกต์ใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับปัญหาการขนส่งด้วยยานพาหนะ โดยมีว ัตถุคือ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าประเภทสุราแช่  ซึ่งจะกล่าวถึง
รายละเอยีดของ การทบทวนงานวจิยั การด าเนินงาน ผลและวเิคราะห์
ผล และสรุปผลการวจิยัต่อไป 

2. ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั
การทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา กลุ่มผู้วจิยัเริม่จากการ

ทบทวนหลกัการการขนส่งและโลจสิกิส์ ซึ่ง จตุรงค์ [2] ใหค้วามหมาย
ค านี้ไว้ว่า ธุรกิจการขนย้ายผู้โดยสารหรอืสนิค้าจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อกี
พื้นที่หนึ่ง ความอยู่รอดและการพฒันาของธุรกจิการคา้ตอ้งอาศยัความ
คล่องตวัทางภูมศิาสตร์ และความรูเ้กี่ยวกบัระบบการขนส่งเป็นกุญแจ
ส าคญั เนื่องจากปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีการตระหนักถงึ
ปัญหาสิง่แวดล้อม และการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นสิง่ที่คนส่วนใหญ่ใน
สังคมให้ความส าคัญ อุตสาหกรรมการขนส่งจึงต้องมีการปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ส าหรบั
การศึกษาการขนส่งแบบเต็มคนัและไม่เต็มคนั กลุ่มผู้วจิิยได้พจิารณา
จากงานของ วิภาวรรณ [3] ได้นิยามการขนส่งแบบเต็มคนัรถ (Full 
Truckload or FTL Freight) หมายถงึ การขนส่งสนิคา้ทีป่รมิาณสนิค้าที่
บรรทุกในรถแต่ละเที่ยวเต็มขดีจ ากดัของความจุที่ก าหนดไว ้ และมกัมี
การขนส่ง สินค้าทัง้หมดไปยงัจุดหมายเพียงจุดเดียว  และการขนส่ง
สนิค้าแบบไม่เต็มคนัรถ (Less-Than-Truckload or LTL Freight) เป็น
การขนส่งสนิคา้ที่จ านวนสนิคา้ของลูกคา้ในที่ต่าง ๆ มน้ีอยกว่าจ านวน
สนิคา้ที่รถบรรทุกสามารถบรรทุกได้ ดงันัน้จงึต้องมกีารรวมสนิคา้จาก
ลูกคา้หลาย ๆ แหล่ง (Consolidation) เพื่อใหส้นิคา้เตม็คนัรถ ทัง้นี้เพื่อ
ลดค่าใชจ้่ายในการขนส่งสนิคา้   
 ส าหรบังานวจิยัทีผ่่านมาพบว่า กาญจนา [4] การจดัเสน้ทางเดนิรถ
ขนส่งสินค้าและการจัดการพื้นที่รถบรรทุก 4 ล้อ ส าหรับขนส่ง
น ้ามนัหล่อลื่น การจดัเสน้ทางเดนิรถและปรมิาณสนิคา้ที่บรรทุกมคีวาม
ยุ่งยากซบัซ้อนอกีทัง้ยงัต้องใช้เจ้าหน้าที่ความช านาญเสน้ทางการเดิน
รถและยงัตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้ต่าง ๆ ของทางบรษิทัอกีดว้ย เพื่อ
ท าการจดัเสน้ทางการขนส่งโดยการน าเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์เขา้
มาช่วยท าให้การจัดเส้นทางการขนส่งมีความถูกต้องแม่นย าสะดวก
รวดเรว็ลด ค่าใช้จ่ายและป้องกนัความเสีย่งต่าง ๆ ที่จะเกดิขึน้จากการ
ใช้ผูช้ านาญการในการจดัเสน้ทางในกรณีไม่สามารถท างานได้ไม่ว่าจะ
เกดิจากเหตุผลใด ๆ กต็าม โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูเอก็ซ์เซลโซลเวอร ์
(Excel Solver) และฟังก์ชนัอโีวลูชนันาร ี(Evaluation Function) มาใช้
วเิคราะห์ระยะทางและการจดัการพื้นที่บนรถบรรทุก 4 ล้อ เพื่อจดัส่ง
สนิคา้ ท าใหส้นิคา้เตม็คนัและส่งสนิคา้ใหก้บัลูกคา้มากกว่า 3 รายขีน้ไป
วธิกีารเมตาฮวริสติกจิะใหผ้ลในการหาระยะทางที่ส ัน้ที่สุดได้ดกีว่าและ
ประหยดัค่าใชจ้่ายในการขนส่งไดม้ากกว่าวธิกีารในปัจจุบนั 
 ในปี 2558 ขนิษฐา [5] การจดัเสน้ทางส าหรบัการใหบ้รกิารรบั - ส่ง
ของรถยก กรณีศึกษา หจก. สนิชยั ออโต้ การจดัเส้นทางส าหรบัการ
ใหบ้รกิารขนส่งรถยกผูใ้หบ้รกิารยกรถบางรายไม่มกีารวางแผนในการ
ขนส่งและการก าหนดระยะทางท าให้ไม่สามารถรับ - ส่ง รถได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม การลดต้นทุนและการวางแผน
เส้นทางที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการปัญหา
ดงักล่าวเพื่อให้เกิดความได้เปรยีบด้านการตลาด เพื่อจดัเส้นทางให้
ระยะทางโดยรวมต ่าสุด โดยการเปรยีบเทยีบระยะทางในการใหบ้รกิาร
รบั - ส่งของรถยก และประเภทของรถยกทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ โดยจะต้องทราบขอ้มูลของลูกคา้ที่ต้องการใช้บนิการรถยก แล้ว
จึงใช้วธิีการฮิวรสิติกมาช่วยในการจดัการเส้นทาง ช่วยให้การจดัการ
เสน้ทางการขนส่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ ส่งผลต่อการ
ลดต้นทุน ไม่ต้อง เสยีเวลาในการเดนิทาง สามารถสรา้งความพงึพอใจ
ใหลู้กคา้ด้วยการบรกิารทีร่วดเรว็ อนัน าไปสู่การ เพิม่ขดีความสามารถ
ทางการแข่งขนัใหก้บัธุรกจิ ขณะที่ณัฐวด ีและคณะ [6] ได้ศกึษาการจดั
เส้นทางและก าหนดเวลาการขนส่งของผู้จัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และน ้าดื่ม  เนื่องจากปัจจุบนัโลจิสติกส์มคีวามส าคญัและ
ก าลงัเป็นทีน่่าสนใจ ซึง่หน้าทีข่องโลจสิตกิสม์ตีัง้แต่การจดัหาวตัถุดบิจน

กลายเป็นสนิคา้ การกระจายสนิคา้มสี่วนในการลดตน้ทุนและเพิม่ความ
พงึพอใจแก่ลูกคา้ จงึถอืเป็นการสรา้งคุณค่าหรอืมลูค่าส่วนเพิม่ในสนิคา้ 
การกระจายสินค้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร 
ธุ รกิจหรือหน่วยการผลิตกับ ลูกค้าในการกระจายสินค้าให้มี
ประสทิธิภาพนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องน าปัจจยัในด้าน
ขอ้จ ากดั และเงื่อนไขในการกระจายสนิคา้ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัในดา้นความจุ
ของรถ ขอ้จ ากดัในด้านเวลา จากปัญหาที่กล่าวมา หากว่ามอีตัราการ
สัง่สินค้าที่สามารถคาดการณ์ได้ จะท าให้เราสามารถจัดส่งสินค้าได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องมกีารวเิคราะห์และแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ มกีารน าปัจจยัและเงื่อนไขต่าง ๆ มาใช้ร่วมกนั 
และสามารถวเิคราะห์หาเสน้ทางที่ใช้เวลาเดนิทางน้อยที่สุดที่สามารถ
ผา่นจุดลูกคา้ไดทุ้กจุดตามล าดบังานทีม่คีวามตอ้งการในแต่ละวนั 
 ณัตพร [7] การจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ 
กรณีศกึษา บรษิทัผูใ้หบ้รกิารขนส่งทางดา้นโลจสิตกิส ์ขัน้ตอนในการสง่
สินค้าให้ลูกค้าแต่ละรายนัน้ยงัไม่ได้น าหลักการวชิาการมาใช้ในการ
จดัสรรเสน้ทางการเดนิรถใหคุ้ม้ค่าอาศยัความคุน้เคยของพนักงานเพยีง
อย่าเดยีว โดยไม่ค านึงถงึระยะทางและจ านวนสนิคา้ เพื่อน าเทคนิคใน
การจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีการเมต้าฮิวริสติกส์มาใช้ในการจัด
เส้นทาง การขนส่งสนิคา้ให้กบับรษิัทกรณีศกึษาและนามาช่วยในการ
ลดระยะทางในการขนส่งใหไ้ดร้ะยะทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด โดยใชว้ธิกีารเมตา้ฮวิ
รสิตกิส ์ส าหรบัแกปั้ญหาการจดัเสน้ทางการเดนิรถของกรณีศกึษา ทีจ่ะ
ส่งสนิคา้ใหลู้กคา้แต่ละราย โดยมุ่งเน้นที่จะลดระยะทางการขนส่งให้มี
ระยะทางโดยรวมสัน้ที่สุด และน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับสภาพ
ปัจจุบนัเพื่อหาค าตอบ ตลอดจนสามารถใช้ทรพัยากรที่มอียู่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ท าใหไ้ด้ระยะทางที่ส ัน้ลงและใชท้รพัยากรทีม่อียู่ได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพ 
 อกนิษฐ ์และคณะ [8] ไดศ้กึษาการจดัเสน้ทางการขนส่งแบบแบ่งส่ง
สนิค้าและรถหลายขนาด โดยผู้วจิยัได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ซึ่ง ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุน
คลงัสนิคา้ และตน้ทุนการด าเนินงาน โดยตน้ทุนดา้นการขนส่งมสีดัส่วน
สูงสุดคอื 5.35 % ของต้นทุนโลจสิตกิส์ทัง้หมด หากสามารถลดต้นทุน
การขนส่งลงได้จะเป็นการช่วยสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนัทาง
ธุรกจิขององค์กร จากบรษิทัที่ศกึษาเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์เกี่ยวกบั
กาจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ประเภทเครื่องดื่มใหก้บัลูกคา้รายต่าง ๆ ซึง่
เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าบริษัทมีรถบรรทุกขนส่งหลายขนาดซึ่ง
สามารถบรรจุสนิคา้ได้ในปรมิาณที่ต่างกนั วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้
คอืการพฒันากลยุทธ์ในการจัดเส้นทางการเดินรถเพื่อลดต้นทุนการ
ขนส่งของบรษิัท งานวจิยันี้จะเริม่จากการน าเสนอตวัแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อเป็นตวัแทนของปัญหา และแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากดั
ต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้น จากนัน้จึงพัฒนาวิธีการหาค าตอบด้วยวิธี 
BARON solver และวธิีววิฒันาการโดยใช้ผลต่าง  ซึ่งเป็นวธิีทางเมตะ  
ฮวิรสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัปัญหา 

3. วิธีการด าเนินงานวิจยั
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 วิธีการด า เนินงานวัจยนี้ เ ริ่มจากศึกษาก าหนดหัวข้อที่ จ ะ
ท าการศึกษาและศึกษาปัญหาต่าง ๆ และเก็บข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวขอ้งกบัปัญหา ศกึษาทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ศึกษาและประยุกต์ใช้ตัวแบบการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะในกรณีการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทสุราแช่ 
วิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้ผลการจัดเส้นทางการขนส่งสนิค้า
ประเภทสุราแช่ สรุปผลและอภปิรายผล 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
 ขอ้มลูของงานวจิยันี้ประกอบ 1) พืน้ทีก่รณีศกึาและพกิดัทีต่ ัง้ของ
กรณีศกึษาและลูกคา้จ านวน 24 รา้น 2) จ านวนรถขนส่งทีแ่บ่งออกเป้น 
2 ขนาด คอื ขนาดใหญ่บรรทุกไดค้รัง้ละ 350 ลงั จ านวน 2 คนั ขนาด
เลก็บรรทุกไดค้รัง้ละ 210 ลงั 3) ตอ้งการสนิคา้จากรา้นคา้ ผูว้จิยัได้
รวบรวมขอ้มลูกรณีศกึษาโดยพจิารณาจากยอดความตอ้งการรวบรวม
รายปี และไดร้บัค าแนะน าจากกรณีใหแ้บ่งการจดัส่งในรายสปัดาห ์  
4) ขอ้มลูระยะทางระหว่างรา้นคา้และศูนยก์ระจายสนิคา้

3.2 การก าหนดตวัแบบทางคณิตศาสตร ์
 งานวจิยันี้ไดพ้จิารณาประยุกต์ใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรบั
การจดัเสน้ทางยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem: VRP) โดยที ่

ดชัน ี
i,j คอืรา้นคา้ที ่i หรอื j ; i,j = 1,…,25 
k คอืรถบรรทุก/คนั k = 1,…,4 

พารามเิตอร ์
dij คอืระยะทางในการเดนิทางจากรา้นคา้ i ไปรา้นคา้ j 
ak คอืความจุของรถบรรทุก 
qi คอืปรมิาณความตอ้งการสนิคา้ 

ตวัแปรตดัสนิใจ 
Xijk คอื 1 เมื่อยานพาหนะ k มกีารเดนิทางไปจาก i ไป j และ 

0 เมื่ออื่นๆ 
 Uik คอืค่าตวัแปรตดัสนิใจเพื่อก าจดัเสน้ทางการเดนิรอบไม่

ครบหรอืทวัรย์อ่ย (Sub Tour) 
 Yik คอื 1 เมื่อจุดเกบ็ขยะ i ถูกเดนิทางผ่านโดยยานพาหนะ k 

และ 0 เมื่ออื่นๆ 
สมการเป้าหมาย 
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 โดยที่ สมการทื่ 1 หมายถงึต้องการใหไ้ด้เสน้ทางการขนส่งมรีะยะทาง
ที่ส ัน้ที่สุด สมการที่ 2 สมการที่เป็นการประกนัว่ารถบรรทุก k จะเดิน
ทางออกจากกรณีศกึษา ไปยงัลูกคา้อย่างน้อย 1 จุด สมการที ่3 สมการ
ที่เป็นการประกนัว่ารา้นคา้ จะถูกเดนิทางเขา้และออกเท่ากนั สมการที่ 
4 สมการที่เป็นการประกันว่าร้านค้า จะได้ร ับการเดินทางผ่านจาก
รถบรรทุกอย่างน้อย 1 คัน สมการที่ 5 สมการที่เป็นการประกันว่า
รถบรรทุกใด ๆ จะบรรทุกสนิคา้ประเภทสุราแช่ไม่เกนิจ านวนทีส่ามารถ
บรรทุกได้ สมการที่ 6 สมการที่เป็นการประกนัว่าการเดนิทางเขา้จุด i 
ได้ก็ต่อเมื่อยานพาหนะ k เดนิทางผ่านจุด i จากเสน้ทางของจุด j จุดใด
จุดหนึ่งเท่านัน้ สมการที่ 7 สมการที่เป็นการประกนัว่าจุด j ใด ๆ จะ
ได้รบัการเดินทางผ่านโดยรถบรรทุกใด ๆ อย่างน้อย 1 ครัง้โดยใช้
เสน้ทางที่ผ่านจากจุด i ใด ๆ สมการท ี8 สมการเงื่อนไขที่แสดงใหเ้หน็
ว่า ตัวแปรทัง้หมด X สามารถเป็น 0 หรือ 1 และสมการที่ 9 ถึง 11 
สมการเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิทวัรย์่อย (Sub Tour) 

3.3 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัปัญหาการจดั
เส้นทางการขนส่งยานพาหนะ 

1) เปลีย่นแปลงสมการทางคณิตศาสตรแ์ละสมการขอ้จ ากดั ตาม
หวัขอ้ที ่3.2 ใหอ้ยู่ในรปูแบบของโปรแกรมส าหรบัแกปั้ญหาค่าทีด่ทีีสุ่ด 

2) ตรวจสอบรปูแบบของโปรแกรมส าหรบัแกปั้ญหาค่าทีด่ทีีสุ่ด
3) ท าการประยุกต์โดยใชร้ะยะทางจรงิจากตารางภาคผนวก โดย

การแกปั้ญหาการจดัเสน้ทางการเดนิทางนี้จะตอ้งเดนิทางไปเกบ็รา้นคา้ 
ทัง้ 24 แห่ง 
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4. การประยุกต์ใช้งานผลลพัธจ์ากการประมวลผล
4.1 ผลจากการประมวลผลของโปรแกรมส าเรจ็รูป 
 งานวิจัยนี้ได้น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง
สินค้าประเภทสุราแช่ของบริษัทกรณีศึกษาด้วยโปรแกรมส าหรับ
แกปั้ญหาค่าทีด่ทีีสุ่ด โดยการจดัเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่
ของบรษิทักรณีศกึษามทีัง้หมด 25 แห่ง รวมถงึต าแหน่งของ DC  จาก
ผลการทดสอบจะได้การจดัเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่ของ
บรษิทักรณีศกึษา ดงันี้  

ตารางที ่1 ผลลพัธก์ารประยุกต์ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 

เส้นทาง
ท่ี 

ล าดบัเส้นทาง 
ระยะทาง
รวม 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณ
บรรทุก
รวม (ลงั) 

1 D - H - G - D - E - 
F - B – DC 

125.40 880 

2 DC - J - K - T – 
DC 

20.29 650 

3 DC - L - I – DC 25.80 600 
4 DC - M - R - C - A 

– DC
193.70 1,120 

5 DC - N - O - Q – 
DC 

85.00 850 

6 DC - X - P - S - 
U - V - W – DC 

129.70 970 

รวม 579.86 5,070 
 และได้ระยะทางรวมเท่ากบั 151.75 กิโลเมตร คอืระยะทางรวมที่
ส ัน้ที่สุดและเป็นค าตอบที่ดีที่สุดของโปรแกรมส าหรบัแก้ปัญหาค่าที่ดี
ที่สุด เนื่องจากผลที่ไดจ้ากโปรแกรมนัน้เป็นการเรยีงล าดบัเสน้ทางการ
ขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่เท่านัน้ ผลที่ได้จงึยงัไม่สามารถน ามาใช้ได้
จรงิ ผูจ้ดัท าจงึน าผลที่ได้จากโปรแกรมมาประยุกต์ใหส้ามารถใชไ้ดจ้รงิ
โดยการแยกประเภทการขนส่งของรถบรรทุกแต่ละคนัในแต่ละเสน้ทาง 
ซึง่จะกล่าวถงึในหวัขอ้ต่อไป 
4.2 ลกัษณะการประยุกต์ใช้ 

งานวจิยันี้ไดน้ าเสนอวธิกีารแกปั้ญหาการจดัเสน้ทางการขนส่ง 
 ผลจากการจดัเส้นทางการขนส่งสนิค้าประเภทสุราแช่ของบริษัท
กรณีศึกษามีทัง้หมด 25 แห่ง รวมถึงต าแหน่งของ DC ได้เส้นทาง
ทัง้หมด 6 เสน้ทาง ระยะทางรวมเท่ากบั 579.89 กโิลเมตร และปรมิาณ
ขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่ทัง้หมด 5,070 ลงั โดยใชร้ถบรรทุกสนิคา้คนั
ใหญ่ 2 คนั และรถบรรทุกสนิคา้คนัเลก็ 2 คนั ระยะทางรวมที่ส ัน้ที่สุด
และเป็นค าตอบที่ดทีี่สุดของโปรแกรมส าหรบัแก้ปัญหาค่าที่ดทีี่สุด โดย
ในบทความนี้จะน าเสนอตวัอย่างการประยุกต์ใชใ้นเสน้ทางที ่6 ซึง่แสดง
ไดด้งัรปูที ่4 

รปูที ่4 แสดงเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่เสน้ทางที ่6 
 รปูที ่4 เป็นเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่เสน้ทางที ่6 ที่
เป็นค าตอบทีด่ทีีสุ่ดของโปรแกรมส าหรบัแกปั้ญหาค่าทีด่ทีีสุ่ด ซึง่มี
จุดเริม่ตน้ที ่DC และไปส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่ตามรา้นคา้ต่าง ๆ และ
กลบัมาที ่DC ดงันี้   DC - X - P -  S - U - V - W - DC มรีะยะทาง
รวม 129.70 กโิลเมตร โดยจะแบ่งเสน้ทางการขนส่งของรถแต่ละคนัได ้

4.3 การวิเคราะห์ผลการประยุกต์ใช้ 
 จากการจดัเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่ดว้ยตวัแบบ 
VRP ไดผ้ลการจดัเสน้ทางการการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่ทัง้หมด 
ซึง่น ามาเปรยีบเทยีบกบัการจดัเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่
แบบเดมิ ไดด้งันี้ 

รปูที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบระยะทางการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่
ก่อนและหลงัการประยุกต์ใช ้

 จากรูปที่ 5 แสดงใหเ้หน็ระยะทางการขนส่งสนิคา้ก่อนและหลงัการ
แก้ไขเสน้ทางการขนส่ง คอื ก่อนการแก้ไขใช้ระยะทางการขนส่งสนิคา้
ประเภทสุราแช่ทัง้หมด 723.30 กิโลเมตร และหลงัการแก้ไขใช้ระยะ
ทางการขนส่งสินค้าประเภทสุราแช่ทัง้หมด 579.89 กิโลเมตร ซึ่ง
หลงัจากการแก้ไขเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่ท าใหเ้สน้ทาง
การขนส่งรวมลดลง 143.41 กิโลเมตร คิดเป็น เส้นทางในการขนส่ง
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สนิคา้ประเภทสุราแช่เสน้ทางใหม่ดขีึน้ 19.83% จากการจดัเสน้ทางการ
ขนส่งสินค้าประเภทสุราแช่ของกรณีศึกษาด้วยโปรแกรมส าหรับ
แกปั้ญหาค่าทีด่ทีีสุ่ด เช่นเสน้ทางในการขนส่งลดลง ตน้ทุนในการขนส่ง
ลดลง และประสทิธภิาพในการขนส่งเพิม่ขึน้ เป็นต้น จะได้ปรมิาณการ
บรรทุกในรถบรรทุกคันใหญ่ที่ดีขึ้น คือ ปริมาณการบรรทุกสินค้า
ประเภทสุราแช่ไม่เกนิความสามารถบรรทุก และมทีี่ว่างของรถบรรทุก
เพิม่ขึ้นท าใหส้ามารถขนสนิค้าชนิดอื่นได้เพิม่ขึ้นอกีด้วย ส่วนปรมิาณ
บรรทุกในรถบรรทุกคนัเลก็เตม็คนัมากขึน้ 

5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรปุผล 
 ปัญหาและวตัถุประสงค์ของงานวิจัย จากการศึกษาของบริษัท
กรณีศกึษา พบว่า งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นที่จะท าการศกึษาการจดัเสน้ทาง
การขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่ เพื่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการการขนส่ง
ที่มปีระสทิธิภาพมากขึ้น กรณีศึกษาประกอบไปด้วยร้านค้า 24 ร้าน 
โดยก าหนดระยะทาง ซึ่งกรณีศกึษาจะต้องจดัเสน้ทางการขนส่งสนิค้า
ประเภทสุราแช่ เพื่อหาเส้นทางที่ส ัน้ที่สุด เพื่อท าให้เสยีค่าใช้จ่ายต ่า
ที่สุด โดยมรีะยะทางรวมในการขนส่ง 723.30 กิโลเมตร งานวจิยันี้จงึ
มุ่งเน้นที่จะท าการศกึษาถงึเรื่องการเสน้ทางการขนส่งยานพาหนะโดย
ใชด้ว้ยตวัแบบ VRP ศกึษาและวเิคราะหแ์กไ้ขปัญหาเพื่อใหท้ราบว่าตวั
แบบ VRP สามารถจดัเสน้ทางการขนส่งทีเ่ริม่จาก DC ไปยงัรา้นคา้ต่าง 
ๆ จ านวน 24 ร้าน และกลับมา DC ได้เหมาะสมที่สุดกับปัญหาของ
กรณีศกึษา 
 ผลการด าเนินงานทีไ่ดค้อื ผลเสน้ทางของตวัแบบ VRP โดยการจดั
เสน้ทางด้วยด้วยตวัแบบ VRP นี้ ต้องการใชร้ะยะทางรวมสัน้ทีสุ่ด โดย
มเีงื่อนไข คอื รถในการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่มคีวามสามารถใน
การบรรจุสินค้าประเภทสุราแช่ 70%ของน ้ าหนักบรรทุกทัง้หมด 
(30%เป็นการบรรจุเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ) โดยรถบรรทุกจะม ี2 ขนาด คอื 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ม ี2 คนัสามารถบรรทุกสนิคา้ได้ทัง้หมด 500 ลงั 
แต่จะบรรทุก สนิค้าประเภทสุราแช่ 350 ลงั/คนั และรถบรรทุกขนาด
เลก็ม ี2 คนัสามารถบรรทุกสนิคา้ไดท้ัง้หมด 300 ลงั แต่จะบรรทุกสนิคา้
ประเภทสุราแช่ 210 ลงั/คนั 
 ผลระยะเส้นทางของด้วยตัวแบบ VRP สามารถจัดเส้นทางได้
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดพบว่า เสน้ทางการขนส่งสนิคา้ประเภทสุราแช่
เส้นทางเดิมมีระยะทางรวมทัง้สิ้น 723.30 กิโลเมตร เมื่อปรับปรุง
เส้นทางการการขนส่งสินค้าประเภทสุราแช่โดยใช้ด้วยตวัแบบ VRP 
แล้วจะมรีะยะทางรวมทัง้สิ้น 579.89 กิโลเมตร โดยมรีะยะทางลดลง 
143.41 กโิลเมตร หรอืลดลง 19.83%  
 การบรรทุกสนิคา้ประเภทสุราแช่โดยใชร้ถบบรทุกทัง้หมด 4 คนั ใช้
รถบรรทุกคนัใหญ่ 2 คนั และรถบรรทุกคนัเลก็ 2 คนั โดยการบรรทุกใน
รถบรรทุกคันใหญ่นั ้นจะมีพื้นที่ ว่างในการบรรทุก ซึ่งที่ว่างของ

รถบรรทุกเหลอืเยอะแสดงใหเ้หน็ว่า รถบรรทุกคนัใหญ่สามารถบรรทุก
สินค้าประเภทอื่นได้เพิม่มากขึ้น ท าให้ประสทิธิภาพของการบรรทุก
เพิม่ขึ้น ส่วนรถบรรทุกคนัเลก็นัน้มกีารบรรทุกสนิค้าประเภทสุราแช่ที่
เต็มคนัรถมากขึ้น แสดงให้เห็นว่ารถคนัเล็กเต็มประสทิธิภาพมากขึน้ 
เนื่องจากรถคนัเลก็ไม่เหมาะทีจ่ะขนสนิคา้หลาย ๆ ประเภทพรอ้มกนั 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากก าหนดนโยบายสดัส่วนการขนส่งสุราแช่กบัสนิค้าชนิด
อื่นๆ ด้วยประสบการณ์ ซึ่งมผีลกระทบโดยตรงกบัน ้าหนักบรรทุกและ
เป้นข้อจ ากัดของขนาดบรรทุก ดังนั ้นในการศึกษาครัง้ต่อไปควร
พจิารณาเงื่อนไขสดัส่วนสนิค้าแต่ละประเภทต่างๆ ในการจดัเส้นทาง
ขนส่งสนิคา้ 
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บทคดัย่อ 
ความรูแ้ละความเขา้ใจด้านกลยุทธท์างการตลาดและการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานนัน้มคีวามส าคญัต่อผูป้ระกอบการในสงัคมยุค

ปัจจุบนั งานวจิยัฉบบันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการก าหนดกลยุทธด์้านการตลาดเพื่อการวางแผนขบัเคลื่อนกลยุทธ์ด้าน
การจดัการโลจิสติกส์เห็ดแครงในอนาคต กรณีศึกษา ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยงานวจิยันี้ท าการส ารวจข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างในพืน้ทีจ่ านวน 100 ราย จากนัน้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค รวมถงึการก าหนดกลยุทธด์า้นการตลาด จากการศกึษาท า
ใหท้ราบถงึสถานะปัจจุบนัของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนที่มรีูปแบบของโครงข่ายโซ่อุปทาน 4 องค์ประกอบส าคญัคอื 1) แหล่งวตัถุดบิ 2) กลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชน 3) ตลาด และ 4) ผูบ้รโิภค โดยขอ้มลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในดา้นต่างๆ 4 ด้าน ประกอบดว้ย 1) ด้านผลติภณัฑ ์2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และ 4) ด้านการส่งเสรมิการขาย ซึ่งจากการศกึษาและวเิคราะห์พบว่า สามารถน าเสนอกลยุทธ์พื้นฐาน 4 กลยุทธ์ที่ส าคญัส าหรบั
กลุ่มวสิาหกจิชุมชน ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพฒันาผลติภณัฑท์ี่มคีุณค่าทางอาหาร 2) กลยุทธ์การก าหนดราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพ 3) กลยุทธด์า้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่หาซื้อได้ง่าย และ 4) กลยุทธ์การจดัแสดงสนิค้าเพื่อส่งเสรมิการขาย ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ส าคญัที่จะช่วยปรบัปรุงและ
พฒันาการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในอนาคตต่อไป 
ค าส าคญั:  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค, การก าหนดกลยุทธ,์ การตลาด, โลจสิตกิสแ์ละโซอุ่ปทาน, เหด็แครง 

Abstract 
Knowledge and understanding of marketing strategies and logistics and supply chain management are essential to 

entrepreneurs in today's society. The objective of this research was to analyze the consumer behavior for formulating marketing strategies 
in planning to drive future logistics management strategies of spilt gill, a case study of Tha Kham subdistrict, Hat Yai district, Songkhla 
province. This research surveyed data from a sample of 100 people in the area, then the data obtained are used to analyze consumer 
behavior and including the formulation of marketing strategies. The study revealed the current status of the community enterprise group 
with the 4 key components of the supply chain network: 1) sources, 2) community enterprise group, 3) markets, and 4) consumers. The 
information on consumer behavior in 4 areas consists of 1) product, 2) price, 3) place, and 4) promotion. The study and analysis showed 
that the 4 important basic strategies for community enterprise group: 1) strategy for developing products with nutritional value, 2) pricing 
strategy that is suitable for quality, 3) easy-to-find distribution channel strategy, and 4) strategy for displaying products to promote sales. 
This will be an important way to help improve and develop the operations of community enterprise group in the future.  
Keywords:  Consumer behavior, Strategy formulation, Marketing, Logistics and supply chain, Spilt gill
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1. บทน า
ในปัจจุบนันัน้ การบรหิารการจดัการโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน

ได้เขา้มามบีทบาทส าคญัในทุก ๆ อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยการ
จัดการโซ่อุปทาน (Supply chain management) คือ กระบวนการ  
บูรณาการ การประสานงานและการควบคุมการเคลื่อนยา้ยสนิคา้คงคลงั
ทัง้ของวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจากผูข้ายวตัถุดบิผ่านกจิการไปยงัผูบ้รโิภค เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามความต้องการของผู้บรโิภค ส่วนการจดัการโลจิสติกส์ (Logistics 
management) เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) โดย 
โลจสิตกิส์ (Logistics) เป็นระบบการจดัส่งสนิคา้ ขอ้มูล และทรพัยากร
จากต้นทางไปยงัผูบ้รโิภคตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบั
การผสมผสานของขอ้มูล การขนส่ง การบรหิารวสัดุคงคลงั การจดัการ
วตัถุดิบ และการบรรจุหีบห่อ โดยโลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของโซ่
อุปทานทีเ่พิม่มลูค่าของการใชป้ระโยชน์ของเวลาและสถานที ่[1] 
 ซึ่งกล่าวได้ว่าการจดัการโลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทานในวสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครงต าบลท่าข้าม นัน้เป็นการจดัการการ
เพาะปลูกผลติผลที่ได้มกีารแปรรูปและการจ าหน่ายสนิคา้เพื่อส่งถงึมอื
ผู้บริโภคอย่างมีระบบ และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีคุณภาพ โดยพบว่า 
การศกึษาการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานสามารถวเิคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางในการบรหิารจดัการสนิค้าเกษตรที่ประกอบไปด้วย
กลุ่มผูผ้ลติ กลุ่มผูจ้ดัหา กลุ่มเกษตรกร ตลาดกลาง และกลุ่มผูจ้ าหน่าย
ได ้[2] โดยทีพ่ืน้ทีห่มู่ที ่6 บา้นหนิเกลีย้ง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ได้มกีารจดัตัง้กลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผูเ้พาะเลี้ยงเหด็
แครงต าบลท่าขา้ม โดยไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมการสรา้งรายไดจ้ากเหด็แครง 
เพื่อส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมอีาชีพเสรมิและมรีายได้เพิม่ขึ้น จากการท า
เหด็แครงสด เหด็แครงแหง้ ขนมเป๊ียะไสเ้หด็แครง แซนวชิไสเ้หด็แครง 
คัว่กลิง้เหด็แครง ย าเหด็แครง ลาบเหด็แครงและขนมกะหรีปั่บ๊ไสไ้ก่เหด็
แครง เป็นต้น [3] ส าหรบัข้อมูลด้านเห็ดแครงนัน้ เห็ดแครงมชีื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Schizophyllum commune Fr. จัดอยู่ ในอาณาจักร 
เชือ้รา วงศ ์Schizophyllaceae มชีื่อสามญัว่า Spilt gill [4] โดยเป็นเหด็
พื้นบ้านที่มคีุณค่าทางโภชนาการสูง มสีารเบต้ากลูแคน Schizophyllan 
ที่มคีุณสมบตัิทางยาในการต้านเนื้องอก ต้านมะเร็ง ต้านจุลินทรยี์ก่อ
โรค ต้านไวรสั และต้านอนุมูลอสิระ [5]  ส าหรบัตวัอย่างเห็ดแครงนัน้
แสดงดงัรปูที ่1  

รปูที ่1 เหด็แครง 

 ทัง้นี้  การก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดส าหรับการวางแผน
ขบัเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์เห็ดแครงในอนาคตให้มี
ประสิทธิภาพนั ้น  การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 
behavior) จงึเป็นประเดน็หนึ่งที่ส าคญัในการน ามาใช้เป็นตวัขบัเคลื่อน
และผลกัดนัใหเ้กดิกลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดยที่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
นัน้หมายถงึ พฤตกิรรมการซื้อของลูกคา้ที่เป็นผูบ้รโิภคขัน้สุดท้าย ซึ่ง
ได้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ส่วนตัว  ลักษณะของผู้บริโภค
ประเภทนี้มคีวามหลากหลายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่า อายุ รายได้ ระดบั
การศึกษา วฒันธรรม รสนิยม และอื่น ๆ ผลจากความหลากหลาย
เหล่านี้ส่งผลไปยงัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้แมช้นิดเดยีวกนัแต่
อาจตอ้งการรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั หรอืแมก้ระทัง่ดว้ยเหตุผลในการซื้อที่
แตกต่างกนัออกไป  [6] นอกจากนี้การท าความเข้าใจพฤติกรรมของ
ลูกค้าเป็นสิง่ส าคญัในความพยายามทางธุรกิจ เนื่องจากสามารถช่วย
ธุรกจิในการตอบสนองความคาดหวงัของผูบ้รโิภค พฤตกิรรมของลูกคา้
อาจท าใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็หรอืลม้เหลวได ้โดยในเชงิลกึเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายข้างต้น พบว่าการวเิคราะห์ด้วยแบบจ าลองความใหม่ 
(Recency)  ความถี่ (Frequency) และการเงนิ (Monetary) หรอื RFM 
Analysis ได้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไปว่า เป็นแนวทางที่มปีระสทิธิภาพ
ในการวเิคราะห์พฤตกิรรมของลูกคา้วธิหีนึ่ง [7] เมื่อพจิารณาถงึโอกาส 
(Opportunity) และภยัคุกคาม (Threat) ส าหรบัวสิาหกจิระดบั SME นัน้
พบว่าภยัคุกคามที่ใหญ่ทีสุ่ดคอื การขาดเงนิลงทุน และขาดผูเ้ชีย่วชาญ
ที่เหมาะสมรวมถงึค่าใช้จ่ายที่สูงในการเตรยีมการด้านพนักงาน แต่ใน
ส่วนของโอกาสส าหรบัวสิาหกจินัน้ เกดิขึน้ได้จากการเพิม่ผลผลติและ
ผลผลติสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกคา้
ไดเ้รว็ขึน้ [8]  
 ดังนั ้นความส าเร็จของกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ จ า เป็นที่
ผู้บรหิารต้องเข้าใจงานโลจิสตกิส์และสรา้งสมดุลของความต้องการใน
การแข่งขนัว่า กลยุทธ์ที่สูงสุดจะรวมถึงวิสยัทศัน์ ความร่วมมือ  และ 
กลยุทธท์างธุรกจิทีม่บีรบิทสนับสนุนโลจสิตกิส ์อนัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจที่รวมถึง 1) ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีผลต่อโลจิสติกส์ซึ่ง
ผู้บริหารไม่สามารถควบคุ มได้  คือ  ลู กค้า  ภาวการณ์ตลาด 
ความสามารถด้านเทคโนโลย ีสภาพเศรษฐกิจและสงัคม กฎหมาย คู่
แข่งขนั ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี กลุ่มผูส้นใจธุรกจิ และนโยบายภาครฐั เป็น
ต้น และ 2) ปัจจัยภายในองค์กรที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้ คือ 
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ทกัษะของบุคลากร การเงนิ การผลติ สิง่อ านวย
ความสะดวก การใช้เทคโนโลย ีและหน่วยงานที่จดัหาวตัถุดบิ เป็นต้น 
โดยกลยุทธใ์นการแขง่ขนันัน้ คอืการระบุความตอ้งการต่างๆ ของลูกคา้ 
ซึ่งกิจการต้องพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้านัน้ เพื่อให้
เกดิความพงึพอใจในสนิคา้หรอืบรกิารของทางกจิการ [1, 9]  
 โดยตวัอย่างกลยุทธด์า้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานของสนิคา้ประเภท
อาหารนัน้สามารถวเิคราะห์ได้ด้วย SWOT และก าหนดออกมาในด้าน
ต่างๆ เช่น ดา้นวตัถุดบิ ดา้นการผลติและแปรรูป ดา้นฮาลาลโลจสิติกส์ 
(กรณีสินค้าฮาลาล) ด้านการตลาด และด้านการพฒันางานวิจยัและ
ฐานขอ้มูล [10] โดยในปัจจุบนันัน้พบว่า กลยุทธ์การตลาด (Marketing 
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strategy) ไม่ว่าจะด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดและการให้
การศึกษาลูกค้า ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านผลิตภณัฑ์ และด้าน
สถานที่และเวลา ล้วนมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ทัง้สิ้น  [11] 
นอกจากนี้ ยงัพบว่า ตัวแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทาน 

(Supply Chain Operation Reference Model, SCOR Model) สามารถ
น ามาอธิบายลักษณะและแสดงให้เห็นกิจกรรมทางธุรกิจทัง้หมดที่
เกี่ยวขอ้งกบัการตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ โดยมกีารก าหนด
กระบวนการท างานต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัและมโีครงสร้าง
แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างกระบวนการ ซึง่ SCOR Model ประกอบไป
ดว้ย 5 กระบวนการหลกัคอื 1) Plan เกีย่วขอ้งกบัการวางแผนต่าง ๆ 2) 
Source เกี่ยวขอ้งกบัการจดัซื้อ จดัหา และการขนส่งวตัถุดบิ 3) Make 
เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดการคลังสนิค้าส าเร็จรูป 4) Delivery 
เกี่ยวข้องกบัการจดัการในการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ และ 5) Return
เกีย่วขอ้งกบัส่งวตัถุดบิคนืกลบัผูข้ายหรอืผูส้่งมอบ และรบัสนิคา้คนืจาก
ลูกคา้ ดงัเช่นตวัอย่างการน า SCOR Model มาประยุกต์ใชใ้นการศกึษา
ระบบโลจสิตกิส์ยางพาราและการพฒันาคุณภาพยางแผ่นดิบ [12] อีก
ทัง้ การวเิคราะหก์ารตดัสนิใจของโลจสิตกิสท์ีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ท างานที่ย ัง่ยืนของห่วงโซ่อุปทาน สามารถประเมินผลได้จากการ
ตัดสิน ใจ เชิ งกลยุ ทธ์  (Strategic decision)  ด้ าน โลจิสติกส์ เพื่ อ
ประสทิธภิาพของห่วงโซ่อุปทานทีย่ ัง่ยนื [13] 
 ดงันัน้ จากประเดน็ต่าง ๆ ขา้งต้น งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด
ส าหรบัการวางแผนขบัเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์เห็ด
แครงในอนาคตในพืน้ทีต่ าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่
จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพฒันาธุรกิจต่อไปใน
อนาคต 

2. วิธีการด าเนินงาน
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภคเพื่อการก าหนดกลยุทธ์ด้าน

การตลาดส าหรับการวางแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์เห็ดแครงในอนาคต กรณีศึกษา ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลานัน้ มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ในงานวจิยันี้แหล่งของขอ้มูลจะมาจาก 2 ส่วน คอื ผูผ้ลติเหด็แครง 
และผู้บริโภค ส าหรบัข้อมูลจากผู้ผลิตเห็ดแครงนัน้ ผู้ว ิจัยอาศัยการ
สมัภาษณ์จากตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครง
ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในส่วนของผูบ้รโิภคนัน้ 
จะเป็นตวัแทนครวัเรอืนในพื้นที่ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา โดยในพื้นที่ต าบลท่าข้ามนัน้มีจ านวนครวัเรอืนทัง้สิ้น 1,989 
หลงัคาเรอืน ทางผูว้จิยัจงึได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากสูตร
ของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดงัสมการ 1 

 n =
N

1 +Ne2
 (1)                             

โดยที่  n  คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ N คือ  ขนาดของ
ประชากร e  คอื ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่างที่ยอมรบัได้ ซึ่ง
จากการค านวณเมื่อก าหนด N เท่ากับ 1,989 หลังคาเรือน e เท่ากบั 
0.10 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเท่ากับ 95.21 ราย จึง
ก าหนดการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็น 100 ราย ทัง้นี้ ในปัจจุบนั
การบริโภคเห็ดแครงที่ผลิตโดยกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดังกล่าวยงัอยู่ใน
วงจ ากดั คอืภายในพื้นที่เป็นหลกั ผูว้จิยัจงึพจิารณาเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
ในพืน้ทีใ่นการศกึษาขอ้มลูช่วงตน้ของการวจิยั        

2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนัน้อาศยัการเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 
ซึ่งเป็นการสมัภาษณ์จากตวัแทนของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยง
เหด็แครง ดงัตวัอย่างในรูปที่ 2 ในประเดน็หลกัคอื 1) ขอ้มูลทัว่ไปของ
กลุ่มวสิาหกจิชุมชน และ 2) ขอ้มลูผลติภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ใน
ส่วนของการส ารวจด้วยแบบสอบถามจะถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
100 ราย ดงัตวัอย่างในรปูที ่3 โดยแบบสอบถามทีใ่ชจ้ะประกอบไปดว้ย
องคป์ระกอบส าคญัหลกัดงันี้ 1) ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2)
พฤตกิรรมการบรโิภคจากการวเิคราะหแ์บบสอบถาม 3) ความรูเ้กีย่วกบั
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และ 4) ความคิดเห็นต่อกลุ่มเพื่อการ
จดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานในอนาคต

รปูที ่2 ตวัอย่างการสมัภาษณ์ตวัแทนผูผ้ลติเหด็แครง 

รปูที ่3 ตวัอย่างการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม

2.3 การวิเคราะห์และสรปุผล 
 หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแล้ว จงึท าการวเิคราะห์และสรุปผล 
ทัง้ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์และจากแบบสอบถามโดยใชส้ถติพิืน้ฐานใน
การวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation, S.D.) เพื่อการสรุปผลในประเดน็ทางด้านข้อมูล
ที่ส าคญัของกลุ่ม และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง
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ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการระดมสมอง (Brainstorming) ของ
คณะผู้วิจัยเพื่อน าเสนอกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing strategy) 
ส าหรบัวางแผนขบัเคลื่อนกลยุทธด์้านการจดัการโลจสิตกิส์เหด็แครงใน
อนาคตจากขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) 

3. ผลการวิจยั
ในส่วนนี้ผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวจิยั โดยแบ่งเป็น 3 ประเดน็หลกั

คือ 1) ข้อมูลที่ส าคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  2) ผลการวิเคราะห์
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และ 3) การน าเสนอกลยุทธ์ด้านการตลาดส าหรบั
การวางแผนขบัเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการจดัการโลจิสติกส์เห็ดแครงใน
อนาคต โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
3.1 ข้อมูลท่ีส าคญัของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 จากการลงพื้นที่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครงเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและสมัภาษณ์ พบว่า ทางกลุ่มวสิาหกจิชุมชนมโีรงเรอืน
ส าหรบัเพาะเลีย้งเหด็แครง จ านวน 2 โรง โดยแต่ละโรงสามารถรองรบั
ก้อนเชื้อเห็ดแครงได้โรงเรือนละ 1,000 ก้อน ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มมี
ตน้ทุนการจดัซื้อกอ้นเชือ้อยู่ทีก่อ้นละ 10 บาท โดยในการเพาะเลีย้งเหด็
แครง 1,000 ก้อน จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวมทัง้สิ้นประมาณ 
90 – 100 กิโลกรมั หรอื 90 – 100 กรมัต่อก้อน ซึ่งราคาปัจจุบนัราคา
เหด็แครงสดจะอยู่ทีก่โิลกรมัละ 250 – 300 บาท 
 ส าหรบักระบวนการเพาะเห็ดแครงตัง้แต่สัง่ซื้อก้อนเชื้อเห็ดจนถงึ
เก็บเกี่ยว พอจะสรุปเป็นแนวทางได้ตามขัน้ตอนดงันี้ 1) การสัง่ซื้อกอ้น
เชื้อเหด็ 2) การบ่มก้อนเชื้อ 3) การเปิดออกโดยการกรดีถุงก้อนเชื้อ 4) 
จดัวางกอ้นเชือ้ในโรงเรอืน 5) การดูแลรกัษากอ้นเชือ้หลงัจากกรดีถุง 6) 
การเก็บเกี่ยว และ 7) บรรจุถุงรอจ าหน่ายหรอืรอน าไปแปรรูป โดยใน
การเพาะเหด็ 1 รอบนัน้จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 15 วนั 
 ในปัจจุบนั ผลติภณัฑข์องทางกลุ่มวสิาหกจิชุมชนประกอบดว้ยเหด็
แครงสดและเหด็แครงแปรรูป โดยที่ผลติภณัฑ์เหด็แครงแปรรูปหลกั 3 
ชนิด ประกอบด้วย 1) เหด็แครงสวรรค์ 2) เหด็แครงทรงเครื่อง และ 3) 
ทองมว้นเหด็แครง ตวัอย่างผลติภณัฑ์หลกัแสดงดงัรูปที่ 4 นอกจากนี้
ยงัมผีลติภณัฑ์ชนิดอื่นเพิม่เติม ได้แก่ ขนมเป๊ียะไสเ้หด็แครง ขนมปั้น
สบิไสเ้หด็แครง และคัว่กลิง้เหด็แครง เป็นตน้ 

รปูที ่4 ตวัอย่างผลติภณัฑห์ลกัของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 

 ทัง้นี้ จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า ทางกลุ่มวสิาหกจิชุมชนยงัไม่
มรีูปแบบด้านการจดัการโลจสิตกิส์ที่ชดัเจน ทัง้กจิกรรมโลจสิตกิสห์ลกั 
และกิจกรรมโลจิสติกส์สนับสนุน  ดังนั ้นมิติหนึ่งในการเริ่มต้นการ
ปรบัปรุงการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนคอื การศึกษาปัจจยั
ภายนอกนัน่คอื การวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อสรุปประเดน็สู่การ
น าเสนอกลยุทธ์ด้านการตลาดส าหรบัการวางแผนขบัเคลื่อนกลยุทธ์
ดา้นการจดัการโลจสิตกิสเ์หด็แครงในอนาคตใหก้บักลุ่มต่อไป 
 โดยจากการวิเคราะห์และสรุปผล สามารถน าเสนอโครงข่ายโซ่
อุปทาน  (Supply Chain Network, SCN) ปัจจุบันของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครงต าบลท่าข้าม  ซึ่งประกอบไปด้วย 4 
องค์ประกอบส าคญัคือ 1) แหล่งวตัถุดิบ (Sources) 2) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน (Community enterprise group) 3) ตลาด (Markets) และ 4) 
ผูบ้รโิภค (Consumers) ไดด้งัรปูที ่5 

รปูที ่5 โครงขา่ยโซ่อุปทานปัจจุบนัของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 

 จากรูปที่ 5 ขอ้มูลสถานะปัจจุบนัของกลุ่มจากการสมัภาษณ์พบว่า 
ในปัจจุบนัมแีหล่งวตัถุดบิหลกัคอื ก้อนเชื้อเหด็แครงอยู่จ านวน 3 แห่ง 
แต่ทางกลุ่มพิจารณาเลือกซื้อเพียงแห่งเดียว ส่วนตลาดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์มอียู่ 5 แห่ง ก่อนที่สนิค้าจะไปถึงผู้บรโิภคซึ่งผู้บรโิภคส่วน
ใหญ่เป็นคนในพืน้ที ่

3.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 ในการวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคด้วยแบบสอบถามนัน้ สามารถ
สรุปรายละเอยีดในดา้นต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปนี้ 
3.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 71 ส่วนใหญ่มอีายุ 
41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 53.00 และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. คิดเป็นร้อยละ 39.00 โดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเ ป็นร้อยละ 32.00 นอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มจี านวนสมาชกิในครวัเรอืน 3 – 4 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 61.00 และมรีายได้ต่อเดอืนอยู่ที ่5,000 – 10,000 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 56.00 
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3.2.2 พฤติกรรมการบริโภคจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
 ข้อมูลจากการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคย
บรโิภคเห็ดแครงสด/เหด็แครงแปรรูป คดิเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมา
คอื บรโิภค 6 เดอืนครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 ส าหรบัผูท้ีเ่คยบรโิภคเหด็
แครงสด/เหด็แครงแปรรปูนัน้ไดร้บัเหด็แครงสดหรอืผลติภณัฑเ์หด็แครง
แปรรูปโดยวธิกีารซื้อเองหรอืคนในครอบครวัซื้อ คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 
โดยแหล่งที่ซื้อจะเป็นตลาดสด และกลุ่มวสิาหกจิชุมชน คดิเป็นรอ้ยละ 
34.00 และร้อยละ 19.00 ตามล าดบั ทัง้นี้จากการสอบถามข้อมูลด้าน
ราคาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 61.00 และร้อยละ 
75.00 ที่ไม่ทราบราคาเห็ดแครงสด และผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป 
ตามล าดับ ส่วนคนที่ทราบราคาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลด้านราคาของเห็ด
แครงสดที่ราคา 200 – 250 บาท/กิโลกรมั  และผลิตภัณฑ์เห็ดแครง  
แปรรูปที่ราคา 35 – 50 บาท/กล่อง คดิเป็นร้อยละ 27.00 และร้อยละ 
25.00 ตามล าดบั โดยประเดน็ส าคญัที่ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกบรโิภค
เหด็แครงสด/เหด็แครงแปรรูปเพราะมองว่ามปีระโยชน์ คดิเป็นรอ้ยละ 
39.00 และรองลงมาคอื หาซื้อไดง้่ายในทอ้งถิน่ คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 
   นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เห็ดแครงสด/เห็ดแครงแปรรูปใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภณัฑ์ 2) 
ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 4) ด้านการส่งเสรมิการ
ขาย สามารถสรุปได้ดงัตารางที ่1 – 4 โดยเป็นการประเมนิแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามแนวคดิของ Likert โดย
การตรวจให้คะแนนจะใช้เกณฑ์ประกอบด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
มาก ให ้4 คะแนน ปานกลาง ให ้3 คะแนน น้อย ให ้2 คะแนน และน้อย
ทีสุ่ด ให ้1 คะแนน จากนัน้น าคะแนนทีไ่ดม้าแปลความหมาย โดยน าไป
เทยีบกบัเกณฑ์แปลความหมายซึ่งเกณฑข์องระดบัความคดิเหน็ในการ
พจิารณาแบ่งเป็นระดบัต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปนี้ 
- คะแนนค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ น้อยทีสุ่ด 
- คะแนนค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ น้อย 
- คะแนนค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ ปานกลาง 
- คะแนนค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ มาก 
- คะแนนค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ มากทีสุ่ด 

ตารางที่ 1 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเหด็แครงสด/ 
เหด็แครงแปรรปู 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัเกณฑ ์
1. รสชาติ 4.00 0.82 มาก 
2. รปูแบบบรรจุภณัฑ์ 3.09 0.82 ปานกลาง 
3. ปรมิาณ 3.21 0.75 ปานกลาง 
4. ชื่อเสยีงของตราสนิคา้ 2.78 1.26 ปานกลาง 
5. คุณค่าทางอาหาร 4.18 0.82 มาก 
6. ความแปลกใหม่ 3.96 0.88 มาก 
7. ขอ้มลูบนฉลาก 2.79 1.12 ปานกลาง 
8. ปลอดสารพษิ 4.00 1.22 มาก 

ตารางที่ 2 ปัจจยัด้านราคาที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเหด็แครงสด/เหด็
แครงแปรรปู   

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัเกณฑ ์
1. ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

3.49 0.78 ปานกลาง 

2. ราคาเหมาะสมกบั
ปรมิาณ 

3.23 0.82 ปานกลาง 

3. ราคาไม่แพงเมื่อเทยีบ
กบัยีห่อ้อืน่ 

3.17 0.88 ปานกลาง 

4. ราคาสนิคา้คงที่ 3.05 0.87 ปานกลาง 

ตารางที่ 3 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เหด็แครงสด/เหด็แครงแปรรปู 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัเกณฑ ์
1. หาซื้อไดง้่าย 3.98 1.05 มาก 
2. สนิคา้อยู่ในหมวดหมู่
ทีช่ดัเจน 

3.07 1.32 ปานกลาง 

3. การจดัวางสนิคา้อยู่
ในต าแหน่งทีเ่หน็ไดง้่าย 

2.96 1.18 ปานกลาง 

ตารางที่ 4 ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการขายทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเหด็
แครงสด/เหด็แครงแปรรปู 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัเกณฑ ์
1. การโฆษณาตามสื่อ
ต่างๆ 

2.36 1.09 น้อย 

2. การจดัแสดงสนิคา้ ณ
จุดขาย 

2.54 1.24 ปานกลาง 

3. การจดัโปรโมชนั ลด
แลก แจก แถม 

2.31 1.16 น้อย 

4. การทดลองชมิสนิคา้
ใหม่ 

2.43 1.19 น้อย 

5. การเพิม่ปรมิาณสนิคา้ 2.41 1.09 น้อย 

3.2.3 ความรู้เก่ียวกบัข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษา 
 ข้อมูลจากการวิเคราะห์และสรุปแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามรูจ้กักลุ่มผูผ้ลติเหด็แครงสด/เหด็แครงแปรรปูในต าบลท่า
ข้าม คดิเป็นร้อยละ 44.00 โดยส่วนใหญ่รู้จกักลุ่มวสิาหกิจชุมชนด้วย
ตนเอง คดิเป็นร้อยละ 73.73  และรู้จกัโดยมบีุคคลอื่นแนะน า คดิเป็น
รอ้ยละ 25.00 ทัง้นี้ มผีูต้อบแบบสอบถามที่เคยซื้อผลติภณัฑเ์หด็แครง
สด/เห็ดแครงแปรรูป คดิเป็นร้อยละ 75.00 โดยผู้ที่เคยซื้อส่วนใหญ่จะ
ซื้อเหด็แครงสด คดิเป็นรอ้ยละ 55.93 รองลงมาคอืเหด็แครงทรงเครื่อง 
เห็ดแครงสวรรค์ และทองม้วนเห็ดแครง คดิเป็นร้อยละ 23.73, 11.86 
และ 8.47 ตามล าดบั ซึ่งการซื้อผลิตภณัฑ์ข้างต้นส่วนใหญ่จะซื้อจาก
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ตลาดสด คดิเป็นร้อยละ 49.15 รองลงมาคอื จากกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.86 
 ทัง้นี้ เมื่อสอบถามถึงผลิตภณัฑ์หลกัของทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบสนิคา้เหด็แครงสด คดิเป็น
ร้อยละ 59.00 รองลงมาคอื เห็ดแครงทรงเครื่อง คดิเป็นร้อยละ 25.00 
เหด็แครงสวรรค์และทองมว้นเหด็แครง คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 ดงัรูปที่ 6 
และเมื่อสอบถามถงึปัจจยัที่ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามไม่รูจ้กัสนิคา้ของ
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนสงูสุดคอื การขาดการสื่อสารทางการตลาด คดิเป็น 
ร้อยละ 72.97 รองลงมาคือ ชนิดของสินค้าไม่ต้องกับความต้องการ 
24.32 

รปูที ่6 รอ้ยละของความชื่นชอบผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค 

 3.2.4 ความคิดเห็นต่อกลุ่มเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อปุทานในอนาคต 
 ข้อมูลจากการวเิคราะห์และสรุปแบบสอบถาม พบว่า ผู้บรโิภคมี
ความคดิเหน็ต่อกลุ่มเพื่อการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานเหด็แครง
สด/เห็ดแครงแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคต โดยสรุปใน
ประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนมคีวามน่าเชื่อถอื โดยรวมมคี่าเฉลี่ยความ
คดิเหน็เท่ากบั 4.02 อยู่ในระดบัความคดิเหน็ คอื มาก 

2) ได้สินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เท่ากบั 3.71 อยู่ในระดบัความคดิเหน็ คอื มาก 

3) ต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ
คดิเหน็เท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบัความคดิเหน็ คอื มาก 

4) มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อทุกช่วงเวลา โดยรวมมคี่าเฉลี่ยความคดิเหน็
เท่ากบั 3.41 อยู่ในระดบัความคดิเหน็ คอื ปานกลาง 

5) เป็นผลิตภณัฑ์ในพื้นที่ โดยรวมมคี่าเฉลี่ยความคดิเห็นเท่ากบั
3.90 อยู่ในระดบัความคดิเหน็ คอื มาก 

6) สนิคา้ทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน โดยรวมมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็
เท่ากบั 3.93 อยู่ในระดบัความคดิเหน็ คอื มาก 

7) มคีวามช านาญและเชีย่วชาญต่อสนิคา้ที่ผลติ โดยรวมมคี่าเฉลีย่
ความคดิเหน็เท่ากบั 3.91 อยู่ในระดบัความคดิเหน็ คอื มาก 

8) มกีารให้ข้อมูลเรื่องคุณประโยชน์ของสนิค้า โดยรวมมคี่าเฉลี่ย
ความคดิเหน็เท่ากบั 3.70 อยู่ในระดบัความคดิเหน็ คอื มาก 

9) มีการให้ข้อมูลเรื่องราคาที่ชัดเจน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ
คดิเหน็เท่ากบั 3.66 อยู่ในระดบัความคดิเหน็ คอื มาก 

ทัง้นี้ความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถามสูงสุด 3 อนัดบัแรก คอื 
1) ประเดน็ด้านการตอ้งการสนับสนุนผลติภณัฑ์ชุมชน 2) ประเดน็ดา้น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความน่าเชื่อถือ และ 3) ประเด็นด้านสินค้าที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ควรเป็นพื้นฐานส าคญัในการน าไปขบัเคลื่อน
การพฒันาในอนาคตต่อไป 

3.3 การน าเสนอกลยุทธ์ด้านการตลาดส าหรับการวางแผน
ขบัเคล่ือนกลยุทธ์ด้านการจดัการโลจิสติกสเ์หด็แครงในอนาคต 
 ข้อมูลการลงพื้นที่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครง การ
สมัภาษณ์เชิงลึก และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 
behavior) ด้วยแบบสอบถาม น ามาสู่การระดมสมอง (Brainstorming) 
ของคณะผู้วิจัยเพื่อการน าเสนอกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing 
strategy) ส าหรับการวางแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการจัดการ 
โลจสิตกิส์เหด็แครงในอนาคต กรณีศกึษาในพื้นที่ต าบลท่าขา้ม อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
 ส าหรบัการน าเสนอกลยุทธ์ด้านการตลาดที่น าเสนอในงานวจิยันี้ 
เป็นการน าเสนอกลยุทธ์เบื้องต้นที่เหมาะสมกบับรบิทปัจจุบนัของกลุ่ม
ส าหรบัให้ทางกลุ่มน าไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมในมิติ  
ต่าง ๆ ของลักษณะกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกบัลกัษณะของกจิการทีเ่ป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยผูว้จิยั
พจิารณาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 
(Business environment) ในส่วนของปัจจยัภายนอก (External factor) 
นัน่คือ ลูกค้า  (Customer) โดยน าปัจจัยด้านต่าง  ๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเห็ดแครงสด/เห็ดแครงแปรรูปใน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ผลิตภณัฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 4) ด้าน
การส่ ง เสริมการขาย ที่มีค่ าความพึงพอใจสูงสุดในแต่ละด้าน 
รายละเอียดดังรูปที่ 7 มาก าหนดเป็นแนวทางหลักในการก าหนด 
กลยุทธ์ (Strategy formulation) เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาในช่วงต้น 
อนัได้แก่ 1) คุณค่าทางอาหาร 2) ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3) หาซื้อ
ได้ง่าย และ 4) การจัดแสดงสินค้า ณ จุดขาย ซึ่งสามารถน าเสนอ 
กลยุทธ์ด้านการตลาดส าหรบัการวางแผนขบัเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการ
จดัการโลจิสตกิส์เห็ดแครงในอนาคตให้กบักลุ่มได้ตามรายละเอียดดงั
ตารางที ่5 โดยประกอบดว้ยกลยุทธห์ลกั 4 กลยุทธ ์และ 12 แนวทางใน
การด าเนินงาน ทัง้นี้กลยุทธ์ที่วเิคราะห์ได้มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของปิยะพงศ์ เสนีย์ร ัตนประยูร , นิกร ศิริวงศ์ไพศาล และเสกสรร 
สุธรรมานนท์ [10] ที่มกีารน าเสนอกลยุทธ์ดา้นโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน
ของสนิค้าเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์อาหารในด้านวตัถุดิบ ด้านการผลิตและ
แปรรูป ด้านการตลาด และด้านการพฒันางานวจิยั เป็นต้น นอกจากนี้ 
ในงานวจิยันี้ไดน้ าเอาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้ มาเป็นตวัช่วย
ในการก าหนดกลยุทธ์  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปิยะฉัตร 
จารุธรีศานต์ [9] ที่กล่าวว่า กลยุทธ์ทางธุรกิจมบีรบิทสนับสนุนในด้าน  
โลจสิตกิส์ โดยปัจจยัภายนอกองค์กรที่มผีลต่อโลจสิตกิส์ที่ผู้บรหิารไม่
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สามารถควบคุมได้นัน้ก็คือลูกค้านัน่เอง นอกจากนี้พฤติกรรมของ
ผู้บรโิภคที่ได้จากการส ารวจและวเิคราะห์ สามารถน ามาก าหนดเป็น 
กลยุทธท์างดา้นการตลาดได ้[11] 

รปูที ่7 ค่าความพงึพอใจสงูสุดในแต่ละดา้นจากผูบ้รโิภค 

ตารางที่ 5 การก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดส าหรับการวางแผน
ขบัเคลื่อนกลยุทธด์า้นการจดัการโลจสิตกิสเ์หด็แครงในอนาคต 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
1. กลยุทธก์ารพฒันา
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณค่า
ทางอาหาร 

- ปรบัปรุงดา้นบรรจุภณัฑ ์(Packaging) 
ของเหด็แครงสดเพื่อรกัษาคุณภาพสนิคา้ 
- ศกึษาอายุเกบ็รกัษา (Shelf life) รวมถงึ
วจิยัและพฒันาแนวทางการเกบ็รกัษาเพื่อ
ผลใหผ้ลติมอีายุเกบ็ทีย่าวนานขึน้ 
- วจิยัและพฒันาดา้นการแปรรปูอาหาร 
(Food processing) ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ี่
หลากหลายและยงัคงคุณค่าทางอาหาร 

2. กลยุทธก์ารก าหนด
ราคาทีเ่หมาะสมกบั
คุณภาพ 

- ศกึษาและวเิคราะหต์น้ทุน (Cost 
analysis) ทีถู่กตอ้งและเหมาะสมเพื่อการ
ก าหนดราคาขาย 
- พจิารณาแหล่งวตัถุดบิ (Raw material) 
ทีห่ลากหลายเพื่อเป็นแนวทางส าคญัใน
การลดตน้ทุนการผลติ 
- พจิารณาการคดัเลอืกวตัถุดบิ (Material 
selection) ทีม่คีุณภาพสงูสุด 

3. กลยุทธด์า้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายที่
หาซื้อไดง้่าย 

- วเิคราะหช์อ่งทางการจดัจ าหน่ายใน
ปัจจุบนัเพื่อคน้หาและคงไวซ้ึง่จุดแขง็ 
(Strength) ของช่องทางการขาย 
- ส ารวจและวเิคราะหช์่องทางการจดั
จ าหน่ายใหม่ทีส่อดคลอ้งความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค (Customer needs) 

- ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่ทางสงัคม 
(Social media) ทีเ่หมาะสมเพื่อเพิม่ชอ่ง
ทางการจดัจ าหน่าย 

4. กลยุทธก์ารจดั
แสดงสนิคา้เพื่อ
ส่งเสรมิการขาย 

- พจิารณาการน าเสนอและใหข้อ้มลู
ทางดา้นคุณประโยชน์ (Benefit) ของ
ผลติภณัฑท์ีน่่าสนใจมากยิง่ขึน้ 
- น าเสนอการวเิคราะหส์รรพคุณและ
ส่วนผสมต่างๆ (Properties and 
ingredients) ของผลติภณัฑป์ระกอบการ
จ าหน่ายสนิคา้ 
- มกีารสรา้งสื่อประชาสมัพนัธ์พรอ้มกบั
ตวัอย่างผลติภณัฑ ์(Product prototype) 
ในรปูแบบต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมประกอบการ
จ าหน่ายสนิคา้ 

ทีม่า: การระดมสมองของคณะผูว้จิยั 

4. สรปุ
ส าหรับกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนอย่ างเช่นกลุ่ มวิส าหกิจชุมชน

ผูเ้พาะเลี้ยงเหด็แครงต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึ่ง
ปัจจุบนัทางกลุ่มนัน้ยงัไม่มรีูปแบบด้านการจดัการโลจิสติกส์ที่ชดัเจน
และเป็นระบบมากนัก โดยพบว่าโครงข่ายโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Network, SCN) ในปัจจุบนัของกลุ่ม ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ
ส าคัญคือ  1) แหล่ งวัตถุดิบ  (Sources)  2)  กลุ่ มวิสาหกิจชุมชน 
(Community enterprise group) 3) ตลาด (Markets) และ 4) ผู้บรโิภค 
(Consumers) ซึ่งมติหินึ่งในการเริม่ตน้การปรบัปรุงการด าเนินงานของ
กลุ่มคือ การศึกษาปัจจัยภายนอก นัน่คือ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค (Analysis of consumer behavior) เพื่อสรุปประเด็นสู่การ
น าเสนอกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing strategy) ส าหรับการ
วางแผนขบัเคลื่อนกลยุทธด์้านการจดัการโลจสิตกิส์เหด็แครงในอนาคต
ให้กับทางกลุ่ม  ซึ่งถือได้ว่าผู้บริโภค (Consumers)  เป็นหนึ่ งใน
องค์ประกอบโครงข่ายโซ่อุปทานที่ส าคัญ ที่จะน าเอาข้อมูลจาก
การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้ โดยจาก
การศึกษาท าให้ทราบถึงสถานะปัจจุบนัของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และ
ขอ้มลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในดา้นต่าง ๆ ซึง่พบว่า กลยุทธพ์ืน้ฐานหลกั 4 
ข้อที่ส าคัญส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือ  1) กลยุทธ์การพัฒนา
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณค่าทางอาหาร 2) กลยุทธก์ารก าหนดราคาที่เหมาะสม
กบัคุณภาพ 3) กลยุทธด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีห่าซื้อได้ง่าย และ 
4) กลยุทธ์การจดัแสดงสนิคา้เพื่อส่งเสรมิการขาย ซึ่งจะเป็นแนวทางที่
ส าคัญที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนา รวมถึงการ
ยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และน าไป
การวางแผนเพื่อขบัเคลื่อนกลยุทธด์า้นการจดัการโลจสิตกิสเ์หด็แครงใน
อนาคตต่อไป 

4.2
3.78
3.94

3.17

0 1 2 3 4 5

คุณค่าทางอาหาร
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ

หาซือ้ไดง้า่ย
การจดัแสดงสนิคา้ ณ จดุขาย

ระดบัความพึงพอใจ
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5. ข้อเสนอแนะ
งานวจิยัการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพื่อการก าหนดกลยุทธ์ด้าน

การตลาดส าหรับการวางแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์เห็ดแครงในอนาคตมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

1) ผลจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาดควรมีการน าเสนอ
หรือรายงานผลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทราบและ
พจิารณาต่อไป  

2) ในอนาคตหลงัจากกลยุทธด์า้นการตลาดทีว่เิคราะหไ์ดถู้กปรบัใช้
กบัทางกลุ่มแล้ว หากจะมกีารวเิคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาด รวมถงึ   
กลยุทธ์ด้ านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพิ่ม เติม  ควรพิจารณา
กลุ่มเป้าหมายในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูที่กวา้งและครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 

3) บทความฉบบันี้เป็นการน าเสนอการวเิคราะหข์อ้มลูภายใตปั้จจยั
ภายนอก (External factor) นัน่คือ ลูกค้า (Customer) ดังนัน้จึงควร
พจิารณาเพิม่เตมิการวเิคราะห์จากปัจจยัภายใน (Internal factor) ผ่าน
การประยุกต์ใช ้SWOT Analysis หรอืเทคนิคอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ควรพจิารณาวเิคราะห์เพิ่มเติมทางด้านสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการยื่นยนัผลและเพิม่ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูและการวเิคราะห์ผล 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุ่มวสิาหกจิชุมชนผูเ้พาะเลี้ยงเหด็แครงต าบลท่าข้าม

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการก าหนดกลยุทธ์ด้าน
การตลาดส าหรับการวางแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการจัดการ        
โลจิสติกส์เห็ดแครงในอนาคต: กรณีศึกษา ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุนการขนส่งวตัถุดบิที่ส่งผลต่อราคาการจดัซื้อวตัถุดบิ และเสนอแนวทางในการจดัการการขนส่ง

วตัถุดบิที่มผีลประหยดักว่าวธิกีารขนสง่แบบเดมิที่ใชบ้รกิารจากผูส้ง่มอบ (ผูผ้ลติชิ้นสว่น) โดยเปลีย่นเป็นบรหิารจดัการขนสง่เองดว้ยการประยุกต์ใช้
การขนส่งแบบมิลค์รนั  งานวิจยัน้ีเริ่มจากการคดัเลอืกบริษทัน าร่องจ านวน 2 ราย จาก 66 ราย เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลการสัง่ซื้อยอ้นหลงัเป็น
ระยะเวลา 6 เดอืน ซึ่งพจิารณาจากความถี่ในการจดัสง่ต่อสปัดาห ์รูปแบบการขนสง่ และขนาดบรรจภุณัฑท์ี่มคีวามใกลเ้คยีงกนั จากนัน้ใช้หลกัการอี
ซอีาร์เอสเพื่อลดความสญูเปลา่ในการขนสง่ร่วมกบัหลกัการรวบรวมวตัถุดบิ และการขนสง่แบบมลิคร์นั  ผลการวจิยัพบว่า บรษิทักรณีศกึษาสามารถ
ลดคา่ใชจ้า่ยจากเดมิได ้12,623.84 บาทต่อสปัดาห ์หรอื 50,495.36 บาทต่อเดอืน คดิเป็นอตัราสว่นที่ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 1.04   
ค าส าคญั:  ชิ้นสว่นยานยนต์  ราคาวตัถุดบิ  การรวบรวมวตัถดุบิ  การขนสง่แบบมลิคร์นั  อซีอีาร์เอส 

Abstract 
This research aims to reduce raw materials transportation cost that effect to the materials purchasing raw price, and offers 

guidelines to manage freight that saving more than the existing method by the supplier (manufacturer).  The transportation is changed to 
manage our own transportation by applying the milk-run transport. This research methodology starts with two pilot supplier companies 
from 66 companies, gathering purchasing data for the past 6 months. The pilot companies are considering by the frequency of 
shipments per week, transportation mode and packaging size that are similar. This research uses the ECRS principle, waste elimination, 
raw materials consolidation and the milk-run transport to reduce raw material transportation cost. The results show that the case study 
company is able to reduce the expense to 12,623.84 baht per week or 50,495.36 baht per month, a ratio of 1.04%.  
Keywords:  Automotive parts, Raw material price, Consolidation, Milk run transportation, ECRS  
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1. บทน า
ต้นทุนดา้นการขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนหลกัในต้นทุนผลติภณัฑ์

และต้นทุนโลจิสติกส์ ที่แฝงอยู่ต ัง้แต่การจดัซื้อจดัหาวัตถุดบิ การ
ขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเข้ามายัง
โรงงานประกอบ ส าหรบัประเทศไทยนัน้ขอ้มูลการศึกษาโครงสร้าง
ต้นทุนโลจสิติกส์ของส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิ[1] ระบุว่า ในปี 2562 ตน้ทุนการขนส่งสนิคา้มสีดัส่วนที่สูง
ที่สดุถงึ รอ้ยละ 49.7 โดยมตีน้ทุนการจดัเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั และ
ตน้ทุนการบรหิารจดัการ รอ้ยละ 42.8 และ 7.5 ตามล าดบั 

บริษทักรณีศึกษา (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นโรงงานผลติชิ้นส่วนยานยนต์
ขนาดใหญ่ เปิดด าเนินการมากว่า 24 ปี และมพีนักงานกว่า 1,100 
คน มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่  2 ประเภท คือ คอมเพรสเซอร์แอร์ 
(Compressor) และคลทัช์แม่เหล็ก (Magnetic Clutch) [2] ก็
เช่นเดียวกนัที่ประเมินว่ามตี้นทุนโลจสิติกส์สูง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุน
ผลติภณัฑส์งูตามไปดว้ย  โดยมสีาเหตุมาจากราคาวตัถุดบิที่จดัซื้อ
จดัหาเขา้มาตามกระบวนการในปัจจุบนั  ซึ่งท าสญัญามอบหมายให้
ผูผ้ลติชิ้นสว่น (Manufacturer) เป็นผูร้บัผดิชอบทัง้การจดัหาวตัถุดบิ 
และจดัการขนสง่มายงับรษิทั ท าใหม้รีถขนสง่เขา้สูบ่รษิทัเป็นจ านวน
มากตามจ านวนผู้ผลิตชิ้นส่วนในแต่ละรอบการสัง่ซื้อ ส่งผลให้มี
ปัญหาการจราจรอยูเ่สมอ  จากรูปแบบการด าเนินการดงักล่าว การ
ลดตน้ทุนผลติภณัฑด์ว้ยการลดตน้ทุนโลจสิตกิส์จงึเป็นแนวทางหน่ึง
ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัของบริษทั  เน่ืองจากคาดการณ์ว่า ผู้
จดัหาไดร้วมก าไรเขา้กบัทัง้คา่วตัถุดบิและค่าขนส่งซึ่งส่งผลต่อราคา
วตัถุดบิที่เสนอมรีาคาสงู ดงัรูปที่  

ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่ง เพื่อ
ลดภาพรวมราคาวตัถุดบิ ดว้ยการบรหิารจดัการขนสง่เองจนมตีน้ทุน
ต ่ากว่าที่ผูจ้ดัหาเสนอราคาไว ้การประยุกต์ใช้การขนส่งแบบมลิค์รนั 
(Milk Run Transportation) [3]  ที่มหีลกัการพื้นฐานคอื การสง่รถไป
รบัชิ้นส่วนจากผู้ส่งมอบชิ้นส่วนหลายรายที่เป็นหลกัการรวบรวม
วตัถุดบิ (Consolidation) [4] แลว้น ามาสง่ที่โรงงานประกอบ ในขณะ
ที่เริม่วิง่เที่ยวต่อไปจะตอ้งน าบรรจภุณัฑเ์ปลา่จากโรงงานประกอบไป
สง่คนืใหผู้ผ้ลติชิ้นสว่นเพื่อน ามาใชห้มนุเวยีนอกีครัง้  ซึ่งผลพลอยได้
นอกจากการลดต้นทุนขนส่งแล้ว คือ การลดปริมาณการจดัเก็บ
วัตถุดิบ  การขนส่งแบบมิลค์ร ันถูกน ามาใช้หลายกรณี  โดย
กรณีศึกษาของประเทศไทย เช่น กรณีผู้ส่งมอบสินค้าขาเข้า [5] 
กรณีผู้ผลติชิ้นส่วนรถยนต์ [6] และกรณีตวัแทนจ าหน่ายเหลก็เสน้ 
[7] เป็นตน้  ขณะเดยีวกนักรณีศึกษาของต่างประเทศที่ใกลเ้คยีงกนั 
เช่น การขนสง่ชิ้นสว่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของบราซลิ [8] ซึ่งท า
ใหส้ามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลงัและต้นทุนการขนส่งลงไปไดถ้ึง 
75% และการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่ นใน
ประเทศอนิโดนีเซีย [9] ซึ่งนอกจากลดต้นทุนขนส่งและท าใหส้นิคา้
คงเป็นศูนย์แลว้ ยงัท าให้ลดมลพิษในการปล่อย CO2 จากปริมาณ
รถบรรทุกที่ลดลงไปไดด้ว้ย   โดยทัง้หมดเป็นการน าไปใช้แก้ปัญหา
การจดัส่งโดยเฉพาะด้านต้นทุนขนส่งและลดปริมาณการจดัเก็บ

วัตถุดิบ  ร่วมกับการประยุกต์ใช้หลกัการ ECRS [10-11] ซึ่ง
ประกอบด้วย ขจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็น (Eliminate) รวมเข้าด้วยกัน 
(Combine) จดัใหม่ (Rearrange) และท าใหง้่ายขึ้น (Simplify) เพื่อ
ลดความสญูเปลา่ในการขนสง่น าไปสูค่า่ขนสง่ที่ต ่าลงไดอ้กีทางหน่ึง 

2. โครงสร้างราคาวตัถดิุบและแนวคิดการลดค่า
ขนส่ง
โครงสร้างราคาวัตถุดิบในปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาที่ท า

สญัญากับผู้ผลิตชิ้นส่วนเปรียบเทียบกบัแนวคดิในการลดค่าขนส่ง
เป็นไปดงัรูปที่ 1 ซึ่งท าใหเ้หน็ไดช้ัดเจนขึ้นในรูปแบบปัจจุบันที่มี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวตัถุดบิและก าไร กับค่าขนส่งและก าไร  
หากแต่การด าเนินงานวจิยัจะปรบัรูปแบบการขนส่งท าใหโ้ครงสร้าง
ราคาวัตถุดิบเปลี่ยนไปเป็นค่าวัตถุดิบและก าไร กับค่าขนส่ง 
(ด าเนินการขนสง่เอง) ซึ่งสามารถตดัก าไรที่เคยรวมกบัค่าขนส่งของ
ผู้ผลิตออกไปได้  และเมื่อน าหลักการการขนส่งแบบมิลค์ร ัน 
หลกัการการรวบรวมวตัถุดบิ และ ECRS มาประยุกต์ใช้ ซึ่งท าให้
การขนส่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้นทัง้ในแง่ของความคุม้ค่าในการ
บริหารเที่ยวรถ การจัดเส้นทางการเดินรถ  ความคุ้มค่าในการ
บรรทุกใกลเ้คยีงกบัความจรุถ และการบรหิารรถเที่ยวเปลา่  จะยิง่ท า
ใหส้ดัส่วนของค่าขนส่งลดลงไปอีกส่วน และส่งผลใหร้าคาวตัถุดิบ
ลดลงไปเช่นเดยีวกนั 

รปูแบบ ค่าวตัถดิุบ ค่าขนส่ง 

ปัจจบุนั 

ขนสง่เอง 

ขนสง่เอง+ปรบัปรุง 

คา่ใชจ้า่ย ก าไร 

รูปที่ 1 โครงสรา้งราคาวตัถุดบิ 

3. ผลการด าเนินงาน
3.1 การคดัเลือกผูผ้ลิตช้ินส่วน 

เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) เพื่อเป็น
ตวัอย่างและสนับสนุนข้อมูลใหผู้้บริหารตัดสนิใจในการขยายการ
ด าเนินงานต่อไป จงึก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานต่างๆ เพื่อ
คดัเลอืกผู้ผลติชิ้นส่วนเขา้ร่วมในโครงการ จากทัง้หมด 66 ราย ดงั
รูปที่ 2 ดงัน้ี 

- แบ่งโซนจากบรเิวณที่ต ัง้ของโรงงาน โดยแบ่งตามจงัหวดั คอื 
ฉะเชิงเทรา ระยอง พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ ปทุมธานี นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระบุรี และ
นครปฐม 

685

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



- พจิารณาจากความถี่ในการสัง่ซื้อต่อสปัดาห์ที่ใกลเ้คยีงกนั 
- พจิารณาบรรจภุณัฑท์ี่มขีนาดใกลเ้คยีงกนั 
- จดัเสน้ทางการเดนิรถ โดยใช้แอพพลเิคชัน่ Google Map เขา้

ช่วย โดยจดัตามต าแหน่งที่ต ัง้ของโรงงานที่ใกลเ้คยีงกนั 

รูปที่ 2 กระบวนการคดัเลอืกผูผ้ลติวตัถุดบิในการประยกุต์ใชม้ลิคร์นั 

จากการพิจารณาจากผู้ผลิตชิ้นส่วน พบว่า มีเงื่อนไขบาง
ประการที่ท าให้ไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง เช่น 
บรรจภุณัฑไ์มม่คีวามใกลเ้คยีงกนั ความถี่ในการจดัสง่ไม่เท่ากนั รวม
ไปถึงในเรื่องของราคาที่ต้องลดลง  ท าให้มีผู้ตอบรับที่จะท าการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งแบบเดิมเป็นการขนส่งแบบมลิค์ร ัน
เบื้องตน้ 2 ราย ซึ่งยอมเสนอราคาวตัถุดบิใหม่  ถือเป็นโครงการน า
ร่องที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสนิใจส าหรบับริษัทกรณีศึกษาและ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่อไป โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่จะท าการศึกษาจะถูก
ก าหนดชื่อเรียกเป็น A และ B ตามล าดบั  ซึ่งมกีารจดัส่งสปัดาห์ละ 
2 รอบ มขีนาดกลอ่งในทุกชิ้นงาน (Part) ของแต่ละบรษิทัเท่ากนั คอื 
400X280X140 และ 265x335x185 mm. ตามล าดบั และใช้พาเลท
ขนาดเดยีว คอื 1200X1000X150 mm.  รวมถงึน ้าหนักบรรทุกในแต่
ละรอบไม่เกินที่กฎหมายก าหนด  ซึ่งจะกล่าวถึงข้อมูลน้ีในหวัข้อ
ถดัไป 

3.2 ข้อมูลการจดัซ้ือและการขนส่ง 
ขอ้มลูการจดัซื้อและการจดัสง่ ถูกรวบรวมจากขอ้มลูปรมิาณการ

ผลติระยะเวลา 6 เดอืน ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ ถึง เดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2563  เพื่อดปูรมิาณความตอ้งการ  คา่ใชจ้า่ย  น ้าหนักวตัถุดบิ
ในแต่ละรอบ เพื่อพจิารณาการรวบรวมวตัถุดบิที่มนี ้าหนักบรรทุกไม่
เกินที่กฎหมายก าหนดส าหรับรถบรรทุก 4 ล้อ สามารถบรรทุก
น ้ าหนักสนิคา้ได ้1 ตนั หรือ 1,000 กิโลกรมั รูปแบบการจดัส่งและ
คา่ขนสง่เฉลี่ย/เดอืน  โดยตารางที่ 1 แสดงตวัอย่างวตัถุดบิ 1 ชนิด
จาก 13 ชนิด และ 12 ชนิดของผู้ผลติชิ้นส่วน A และผู้ผลติชิ้น B 
ตามล าดบั หรือหากสรุปภาพรวมวตัถุดบิทุกชนิดแล้ว ค่าใช้จ่ายที่
บริษทักรณีศึกษาต้องจ่ายให้กบัผู้ผลติชิ้นส่วน A จากการขนส่งรูป

แบบเดมิ คอื รวมคา่ขนสง่แลว้นัน้ เท่ากบั 384,774.59 บาท/สปัดาห ์
และคา่ใชจ้า่ยที่บรษิทักรณีศกึษาตอ้งจา่ยใหก้บัผูผ้ลติชิ้นส่วน B จาก
การขนส่งรูปแบบเดิม คือ  รวมค่าขนส่งแล้วนั ้น มีค่าเท่ากับ 
224,228.55 บาท/สปัดาห ์

3.3 การปรบัปรงุรปูแบบการขนส่ง 
การปรับปรุงรูปแบบการขนส่งเป็นการผสมผสานหลักการ 

ECRS การรวบรวมวัตถุดิบ และการขนส่งแบบมิลค์ร ัน โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

3.3.1 ปัญหาผูผ้ลติชิ้นสว่นแต่ละราย ท าการจดัส่งชิ้นส่วนมายงั
บริษัทกรณีศึกษาเอง ท าให้เกิดการท างานที่ซ ้าซ้อน   ท าการ
ปรบัปรุงโดยใช้ C – Combine รวมขัน้ตอนการขนส่งผู้ผลติชิ้นส่วน
ทัง้สองรายเข้าด้วยกัน ร่วมกับการรวมรวมวัตถุดิบเพื่อให้มี
ประสทิธภิาพและการใชค้วามจขุองรถบรรทุกไดส้งูขึน้ 

3.3.2 ปัญหาค่าใช้จ่ายจากการขนส่งแบบเดิมสูง เน่ืองจาก
ผูผ้ลติชิ้นสว่นคา่ขนสง่พรอ้มก าไรเกนิจรงิเขา้ไปในราคาชิ้นงาน  ท า
การปรบัปรุงโดยใช้ R – Rearrange เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจาก
แบบเดมิเป็นการขนสง่แบบมลิคร์นัพรอ้มจดัเสน้ทางเดนิรถในการรบั
วตัถุดบิใหมเ่พื่อลดตน้ทุนคา่ขนสง่ลงจากเดมิ 

3.4 ผลการด าเนินงาน 
ภายหลงัการด าเนินงานตามแนวทางในขอ้ 3.3 พบว่า ต้นทุนค่า

ขนสง่ที่บรษิทักรณีศกึษาด าเนินการบรหิารจดัการขนส่งเอง ค านวณ
จาก 

คา่ขนสง่ (ต่อชิ้นต่อรอบ) =  คา่เช่ารถบรรทุก  (1) 
จ านวนวตัถุดบิ 

ซึ่งบรษิทักรณีศึกษาจะน าผลค านวณค่าขนส่ง (ด าเนินการเอง) 
น้ีไปเปรยีบเทยีบกบัส่วนลดค่าวตัถุดบิที่ผู้ผลติตกลงจะลดใหเ้มื่อไม่
ต้องจดัการขนส่งแลว้  โดยพบว่า มคี่าใช้จ่ายที่ต ่ากว่าส่วนลดของ
ราคาวตัถุดบิที่ผู้ผลติชิ้นส่วน A และผู้ผลติชิ้นส่วน B ลดให ้ท าใหม้ี
ผลประหยดั 0.16 บาท/ชิ้น และ 0.03 บาท/ชิ้น ตามล าดบั  ในแต่ละ
รอบการสง่สนิคา้ซึ่งรถบรรทุกจะไปรบัสนิคา้ที่ผู้ผลติชิ้นส่วน B แลว้
มารบัที่ผูผ้ลติชิ้นสว่น A ก่อนน ามาสง่เขา้บรษิทักรณีศกึษาดงัรูปที่ 3 
มนี ้าหนักบรรทุกเฉลีย่ 436.17 กก./รอบ  ซึ่งเกิดจากสนิคา้ 13 ชนิด
ของผูผ้ลติชิ้นสว่น A รวม 330.80 กก.  และสนิคา้ 12 ชนิดของของ
ผู้ผลติชิ้นส่วน B รวม 105.37 กก.  โดยสรุปภาพรวมวตัถุดบิทุก
ชนิดแลว้ คา่ใช้จ่ายที่บริษทักรณีศึกษาต้องจ่ายใหก้บัผู้ผลติวตัถุดบิ
แต่ละราย ร่วมกบัต้นทุนขนส่งที่เกิดจากการบริหารจดัการเองดว้ย
การขนสง่แบบมลิคร์นัมคีา่ลดลง รวม 6,311.93 บาท/ รอบ ดงัตาราง
ที่ 2 และตารางที่ 3  

นอกจากน้ี เพื่อใหก้ารด าเนินงานมขีอบเขตความรับผิดชอบที่
ชดัเจน ท าใหม้กีารร่างขอ้ก าหนดในการส่งมอบสนิคา้ หรือเงื่อนไข

แบ่งโซนผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ความถี่ในการส่ังซ้ือ 

ขนาดบรรจุภณัฑ ์

จดัเส้นทางเดินรถและ
ปริมาณขนส่ง 
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การส่งมอบสนิคา้ Incoterms (International Commercial Terms) 
ของบรษิทักรณีศกึษา คอื เงือ่นไข FCA (Free Carrier) โดยเงื่อนไข
การสง่มอบน้ีผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสนิคา้ เมื่อผู้ขายไดส้่ง
มอบสินค้าให้กับผู้ร ับขน ส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ ของผู้ร ับ 
ขนส่งที่ ผู้ขายต้องท าพิธีการส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน การ
ขนส่งสินคา้ และความเสี่ยงภัยระหว่างการขนส่งจากสถานที่ของ
ผูข้ายจน กระทัง่ถงึสถานที่ของ ผูร้บัขนสง่ฯ ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การขนสนิคา้และความเสี่ยงภยัต่าง ๆไปยงัจุดหมายปลายทาง เป็น
ของผูซ้ื้อ (บรษิทักรณีศกึษา) ดงัรูปที่ 4 

รูปที่ 3 เสน้ทางการเดนิรถ 

ตารางที่ 1 ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มลูการจดัซื้อและการจดัสง่ 1 ชนิดชิ้นงาน/ผูผ้ลติชิ้นสว่น 
ผูผ้ลติชิ้นสว่น หมายเลขชิ้นงาน ราคา 

(บาท/ชิ้น) 
ยอดสัง่ซื้อ 

(ชิ้น/สปัดาห)์ 
ยอดการสง่สนิคา้ 

(ชิ้น/รอบ) 
คา่ใชจ้า่ย 
(บาท/รอบ) 

น ้าหนัก
วตัถุดบิรวม 
(กก./รอบ) 

ความถี่ในการ
สัง่ซื้อ 

(รอบ/สปัดาห)์ 
A 5614000400A 1.60 2,024 1,012 1,619.20 9 2 

B Z0003372A 10.65 21,907 10,953.5 116,654.78 5.73 2 

รูปที่ 4 เงือ่นไขการสง่มอบสนิคา้ของบรษิทักรณีศกึษา (FCA Incoterm) 

ตารางที ่2 รายละเอยีดจดุรบัสนิคา้ ขอ้มลูการขนสง่ของผูผ้ลติวตัถุดบิ A และ B 
ชื่อเรยีก 
ผูผ้ลติ 

จดุรบัสนิคา้ ความถี่ในการสัง่ซื้อ 
(รอบ/สปัดาห)์ 

น ้าหนักวตัถุดบิ
รวม (กก./รอบ) 

คา่ใชจ้า่ยแบบเดมิ 
(บาท/รอบ) 

คา่ใชจ้า่ยแบบ
ปรบัปรุง (บาท/รอบ) 

สว่นต่างราคา 
(บาท/รอบ) 

A นิคมอุตสาหการป่ินทอง 
ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา  

จ.ชลบุร ี20230 

2 330.80 384,774.59 379,312.94 5,461.65 

B นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 
จ.ฉะเชงิเทรา  24180 

2 105.37 224,228.55 223,378.28 850.28 

687

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยแบบเดมิและคา่ใชจ้า่ยแบบปรบัปรุง 
คา่ใชจ้า่ย* (บาท/รอบ) รอ้ยละของ

คา่ใชจ้า่ยที่ลดลง แบบเดมิ แบบปรบัปรุง ผลประหยดั 
609,003.14 602,691.22 6,311.88 1.04 

*คา่วตัถุดบิรวมคา่ขนสง่

4. สรปุผล
งานวิจยัน้ีได้ท าการศึกษาแนวคิดการลดต้นทุนการขนส่งซึ่ง

ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ใหผู้้ผลิตวัตถุดิบเป็นผู้ด าเนินการขนส่ง มา
ด าเนินการบริหารจดัการขนส่งเองโดยบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้
ส่งผลต่อการลดราคาจดัซื้อวตัถุดิบ  โดยการประยุกต์ใช้การขนส่ง
แบบมลิคร์นั (Milk Run)  หลกัการรวบรวมวตัถุดบิ (Consolidation) 
และหลกัการ ECRS มาท าการปรับปรุงขัน้ตอนการท างาน  ลด
ความสญูเปลา่ที่เกดิขึน้ในกระบวนการท างาน  โดยรวม (Combine) 
การขนส่งของผู้ผลติวตัถุดบิ 2 รายเขา้ดว้ยกนั  และจดัรูปแบบการ
ขนส่งใหม่ (Rearrange) จากแบบเดมิที่แยกการจดัส่งจากผู้ผลิต
วตัถุดิบแต่ละราย มาเป็นแบบมิลค์ร ันที่ใช้รถบรรทุกเพียง 1 คนั
รวบรวมวตัถุดบิที่ไดจ้ดักลุ่มความเหมาะสมต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น 
ขนาดบรรจุภัณฑ์ ความถี่การจดัส่งและน ้ าหนักบรรทุก  ท าให้
สามารถลดคา่ใชจ้า่ยการจดัซื้อวตัถุดบิ (ค่าวตัถุดบิและค่าขนส่ง) ลง
ได้ 6,311.93 บาท/ รอบ หรือ12,623.84 บาทต่อสปัดาห์ หรือ 
50,495.36 บาทต่อเดอืน คดิเป็นอตัราสว่นที่ลดลงเป็นรอ้ยละ 1.04   

ผลลพัธข์องงานวจิยัเกดิจากการทดลองน าร่องในผู้ผลติวตัถุดบิ 
2 รายน้ี จะเป็นจดุเริม่ตน้ในการน าเสนอแนวทางในการต่อรองราคา
จดัซื้อวตัถุดบิจากผูผ้ลติวตัถุดบิอีก 64 รายต่อไป ซึ่งจะท าใหบ้ริษทั
กรณีศึกษาสามารถเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขนัได้มากขึ้น 
รวมถงึสามารถควบคมุการผลติไดต้ามก าหนดการที่ตอ้งการ และลด
ปัญหาการจราจรในพื้นที่คลงัสนิคา้ไดอ้กีดว้ย 
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การพยากรณ์ปริมาณน ้าท่ีไหลลงอ่างเกบ็น ้า เพื่อใช้ในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าในจงัหวดัระยอง 
Reservoir Water Inflow Forecasting for Water Resources Management in Rayong Province 
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บทคดัย่อ 
 ทรพัยากรน ้าถอืเป็นปัจจยัหนึ่งที่มคีวามส าคญัส าหรบัภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง โซ่อุปทานของน ้าจะเป็นลกัษณะการบรหิารจดัการ
สนิคา้คงคลงั(Inventory) หรอืปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้า โดยเกดิจากผลต่างของปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าและปรมิาณน ้าทีไ่หลออกจากอ่างเกบ็น ้า 
แต่เนื่องจากปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าจะเกดิขึน้จากธรรมชาต ิจงึเกดิความไม่แน่นอนและไม่สามารถก าหนดปรมิาณน ้าที่จะจดัหาได้ (Supply) 
งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการจ าลองสถานการณ์ของปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนของอ่างเก็บน ้าใหม้คี่าความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์
เฉลีย่ (MAE) น้อยลงจากวธิปัีจจุบนั ผ่านทางตวัแบบของการพยากรณ์ปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าซึง่ถูกสรา้งจากขอ้มลูสถติยิอ้นหลงัของอ่างเก็บ
น ้าดอกกราย อ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน ้าคลองใหญ่และอ่างเก็บน ้าประแสร์ ผลการจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของอ่างเก็บน ้า
โดยวธิปัีจจุบนัพบว่า MAE ของ 3 อ่างเก็บน ้าหลกัรวมกนั (อ่างเก็บน ้าดอกกราย อ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน ้าคลองใหญ่) ในปี พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 มคี่าเท่ากบั 155.44 170.79 และ 50.90 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ขณะที่ MAE ของอ่างเก็บน ้าประแสร์ ในปี พ.ศ. 
2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ 69.86 102.84 และ 22.11 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า MAE มีค่าที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากวธิปัีจจุบนัจะเป็นการจ าลองสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดของปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้า ซึง่ใชข้อ้มลูปีทีเ่คยเกดิภยัแลง้หรอืปีทีน่ ้าน้อยทีส่ดุ 
ดงันัน้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของน ้าฝัง่ Supply ใหม้คีวามแม่นย าเพิม่ขึน้ จงึไดใ้ชต้วัแบบพยากรณ์วธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิ
เทอร์ทัง้แบบบวกและแบบคูณส าหรบัการพยากรณ์ปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเก็บน ้าแต่ละแห่ง และน าค่าที่ได้จากทัง้ 2 วธิ ีมาหาค่าของปรมิาณน ้าสิน้
เดอืนของ 3 อ่างเกบ็น ้าหลกัและอ่างเกบ็น ้าประแสร ์ซึง่ผลทีไ่ดพ้บว่าปรมิาณน ้าสิน้เดอืนทีเ่กดิจากการน าค่าจากตวัแบบในการพยากรณ์ปรมิาณน ้าที่
ไหลลงอ่างเก็บน ้าทัง้วธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบบวกและแบบคูณมคี่า MAE ในแต่ละปีของปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนของ 3 
อ่างเก็บน ้าหลกัและอ่างประแสร์ที่น้อยกว่าวธิปัีจจุบนั โดยส าหรบัวธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบบวกใหค้่า MAE ที่น้อย
กว่าแบบคูณส าหรบั 3 อ่างเก็บน ้าหลกั โดยส าหรบัปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 มคี่าเท่ากบั 13.58 18.42 และ 21.90 ล้านลูกบาศก์
เมตร ตามล าดบั ในขณะที่วธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร์แบบคูณใหค้่า MAE ที่ใกล้เคยีงกบัแบบบวกในอ่างเก็บน ้าประแสร์
โดยในปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 มคี่าเท่ากบั 11.17 13.34 และ 13.36 ลา้นลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั จงึสามารถสรุปไดว้่าวธิปีรบัให้
เรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร ์สามารถช่วยลดความคลาดเคลื่อนส าหรบัการพยากรณ์ปรมิาณน ้าในอ่างเก็บน ้าได ้และได้น าผลของตวั
แบบพยากรณ์นี้มาจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของอ่างเกบ็น ้าในปี พ.ศ. 2563 พบว่าค่า MAE ของ 3 อ่างเกบ็น ้าหลกัและอ่างประแสร์มคี่า
เท่ากบั 18.19 ลา้นลูกบาศก์เมตรและ 8.36 ลา้นลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ซึง่ใกลเ้คยีงกบัค่าจรงิทีเ่กดิขึน้ 
ค าส าคญั:  อ่างเก็บน ้าจงัหวดัระยอง, พยากรณ์ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้า, วธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบบวก, วธิี
ปรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบคณู 
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Abstract 
Water resource is one of the important factors for the industrial sector in Rayong. The water supply chain is characterized by 

inventory management or the amount of water in reservoir. It is caused by the difference in the amount of water flowing into the reservoirs 
and the amount of water flowing out of the reservoirs. The problem of water inventory occurs from water flowing into the reservoirs because 
this water is naturally occurring. There is uncertainty and inability to determine the amount of water to be supplied. This research aims to 
increase the efficiency of the simulation of the water volume in the reservoirs at the end of the month to have smaller mean absolute error 
(MAE) than the current method through the forecasting models for the amount of water flowing into the reservoir, which is based on 
historical statistics of Dok-Krai reservoir, Nong-Plalai reservoir, Khlong-Yai reservoir and Prasae reservoir. The results of the simulation of 
the water volume at the end of the month of the reservoirs by the current method reveals the MAEs of the three main reservoirs combined 
(Dok-Krai reservoir, Nong-Plalai reservoir and Khlong-Yai reservoir) in 2017, 2018 and 2019 equal to 155.44, 170.79 and 50.90 million 
cubic meters, respectively, while the MAEs of the Prasar reservoir in 2017, 2018 and 2019 equal to 69.86, 102.84 and 22.11 million cubic 
meters, respectively. The MAEs are different because the current method is the worst scenario for simulation of the amount of water 
flowing into the reservoirs that uses data from the year of drought or year with the least water inflow. Therefore, to reduce the discrepancy 
of the supply side water to be more accurate, the additive and multiplicative Holt Winters exponential smoothing methods are used to 
forecast the amount of water flowing into each reservoir in order to find out the water volume in the reservoirs at the end of the month of 
the three main reservoirs and the Prasae reservoir. The results show that the water volume in the reservoirs at the end of the month, 
calculated through the additive and multiplicative Holt-Winters exponential smoothing methods, have MAEs of the three main reservoirs 
and the Prasae reservoir less than the current method. The additive Holt Winters exponential smoothing method provides less MAE than 
the multiplicative method for the three main reservoirs where the MAEs in 2017, 2018 and 2019 equal to 13.58, 18.42 and 21.90 million 
cubic meters, respectively. On the other hand, the multiplicative Holt Winters exponential smoothing method delivers MAE nearby the 
additive method for the Prasae reservoir where the MAEs in 2017, 2018 and 2019 equal to 11.17, 13.34 and 13.36 million cubic meters, 
respectively. It can be concluded that the Holt-Winters exponential smoothing methods can help reduce the discrepancy for forecasting 
the amount of water in the reservoirs. The forecasts of these models are used to determine the simulation of the water volume at the end 
of the month of the reservoirs in 2020 and found that the MAEs of the three main reservoirs and the Prasae reservoir are equal to 18.19 
million cubic meters and 8.36 million cubic meters, respectively, which are closely to the actual values. 
Keywords:  Rayong reservoirs, Forecasting of the amount of water flowing into the reservoirs, Additive Holt-Winters exponential smoothing 
method, Multiplicative Holt-Winters exponential smoothing method 
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1. บทน า
จังหวดัระยองเป็นจังหวดัที่มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่

เพิม่ขึน้และทรพัยากรน ้าถอืเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่คีวามส าคญั เมื่อใดที่เกดิ
เหตุการณ์ผดิปกติจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ดงันัน้การบรหิารจดัการน ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมแผนในการรับมือและสามารถช่วยลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนน ้า โดยในโซ่อุปทานของน ้าจะ
เป็นการบรหิารสนิคา้คงคลงั (Inventory) ซึ่งก็คอืปรมิาณน ้าในอ่างเก็บ
น ้า โดยเกดิจากผลต่างของปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าและปริมาณ
น ้าที่ไหลออกจากอ่างเก็บน ้า แต่เนื่องจากปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บ
น ้ าจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ จึงเกิดความไม่แน่นอนและไม่สามารถ
ก าหนดปรมิาณน ้าที่จะจดัหาได้ (Supply)  แต่ในขณะปรมิาณน ้าที่ไหล
ออกจากอ่างเก็บน ้าจะถูกก าหนดตามความต้องการใช้น ้า (Demand) 
ซึ่งสามารถวางแผนล่วงหน้า จึงท าให้โซ่อุปทานของน ้าเป็นลกัษณะ
รูปแบบของการปรับแผนการใช้น ้ า โดยยึดปริมาณน ้ าที่มีอยู่ ใน
คลงัสนิคา้เป็นหลกั ซึ่งปัจจุบนัหน่วยงานที่ดูแลและบรหิารงานโรงงาน
และคลงัสนิคา้ของโซ่อุปทานน ้าคอืกรมชลประทาน โดยจงัหวดัระยอง
จะม ี4 อ่างเก็บน ้าที่ส าคญัคอื อ่างเก็บน ้าดอกกราย อ่างเก็บน ้าหนอง
ปลาไหล อ่างเกบ็น ้าคลองใหญ่และอ่างเกบ็น ้าประแสร ์ 
 ซึ่งการบริหารจัดการน ้าเป็นการร่วมมือกันของภาคเอกชนและ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิ้น
เดอืนของ 3 อ่างเก็บน ้าหลกัรวมกนั (อ่างเก็บน ้าดอกกราย อ่างเก็บน ้า
หนองปลาไหล อ่างเก็บน ้าคลองใหญ่) และอ่างเก็บน ้าประแสร์ เพื่อใช้
ส าหรบัการเตรยีมแผนในการจดัการปรมิาณน ้าที่อยู่ในอ่างเก็บน ้าของ
แต่ละเดอืน ปัจจยัหนึ่งทีใ่ชใ้นการจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิน้เดอืน
ของอ่างเกบ็น ้าคอืปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าซึ่งใชข้อ้มูลปีที่เคยเกดิ
ภยัแล้งหรอืปีที่น ้าน้อยที่สุด เพื่อจ าลองสถานการณ์ที่เลวรา้ยที่สุด และ
อกีปัจจยัคอืขอ้มูลความตอ้งการใชน้ ้าซึง่ก าหนดโดยหน่วยงานราชการ 
ผลจากการจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิ้นเดือนของ 3 อ่างเก็บน ้า
หลักแสดงดังรูปที่ 1 และอ่างประแสร์แสดงดังรูปที่ 2 ซึ่งเป็นการ
เปรยีบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิ้น
เดอืนกบัค่าจรงิทีเ่กดิขึน้ของปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

รูปที่ 1 ปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนของ 3 อ่างเก็บน ้าหลกัรวมกนั เปรยีบเทยีบ
ระหว่างค่าจรงิและค่าทีไ่ดจ้ากการจ าลองสถานการณ์ 

 จากการจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของรปูที ่1 พบว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลีย่ (MAE) ในแต่ละปีมคี่าแตกต่างกนั โดย
ในปี พ.ศ. 2560 มคี่า 155.44 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2561 มคี่า 
170.79 ล้านลูกบาศก์เมตร  และในปี พ.ศ. 2562 มีค่า 50.90 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ว่าค่า MAE ของปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 
2561 มคี่าสูงกว่า พ.ศ. 2562 เนื่องจากปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้า
ของปี พ.ศ. 2562 มคี่าใกล้เคยีงกบัปีที่น ามาพยากรณ์ โดยจากรูปที่ 1 
ค่าปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าจะใชข้อ้มลูปี พ.ศ. 2548  

รปูที ่2 ปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของอ่างเกบ็น ้าประแสร ์เปรยีบเทยีบระหว่าง
ค่าจรงิและค่าทีไ่ดจ้ากการจ าลองสถานการณ์ 

 จากการจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของรปูที ่2 พบว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลีย่ (MAE) ในแต่ละปีมคี่าแตกต่างกนั โดย
ในปี พ.ศ. 2560 มคี่า 69.86 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2561 มคี่า 
102.84 ล้านลูกบาศก์เมตร  และในปี พ.ศ. 2562 มีค่า 22.11 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ว่าค่า MAE ของปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 
2561 มคี่าสูงกว่า พ.ศ. 2562 เนื่องจากปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้า
ของปี พ.ศ. 2562 มคี่าใกล้เคยีงกบัปีที่น ามาพยากรณ์ โดยจากรูปที่ 2 
ค่าปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าจะใชข้อ้มลูปี พ.ศ. 2557 

 ดังนั ้นจะเห็นได้ว่าถ้าสามารถลดความคลาดเคลื่อนจากการ
พยากรณ์ของน ้ าฝัง่ Supply ให้มีความแม่นย าเพิ่มขึ้น จะสามารถ
วางแผนส าหรบัการใชน้ ้าฝัง่ Demand ได้อย่างเหมาะสมและไม่กระทบ
ต่อโซ่อุปทานอื่น ๆ งานวจิยัฉบบันี้จึงมุ่งเน้นเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพใน
การจ าลองสถานการณ์น ้ าสิ้นเดือนของอ่างเก็บน ้ าให้มีค่า  MAE ที่
น้อยลงจากวธิีปัจจุบนั โดยท าการพยากรณ์ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเกบ็
น ้าจากตวัแบบทางสถติ ิ

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
การศกึษาการเปลีย่นแปลงของปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้า จ าเป็นตอ้ง

เขา้ใจถงึปัจจยัที่ท าใหป้รมิาณน ้าเพิม่ขึน้หรอืลดลง ดงันัน้การเขา้ใจใน
พื้นฐานทางวฏัจักรอุทกวิทยา (Hydrologic Cycle) จึงมีความส าคญั 
เพื่อน าขอ้มูลจากปัจจยัมาวเิคราะห์และน าไปประยุกต์ใช้ตามหลักทาง
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สถติเิพื่อท าการศกึษาหาแนวทางในการพยากรณ์ ดงันัน้ในการท าวจิยั
ฉบบันี้จะตอ้งมคีวามรูพ้ ืน้ฐานทัง้ทางดา้นวฏัจกัรอุทกวทิยาและทางสถติิ
เพื่อให้เข้าใจลกัษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถน าข้อมูลมา
เปรยีบเทยีบเชงิสถติแิละท าการพยากรณ์ต่อไปได้ 

2.1 วฏัจกัรอทุกวิทยา 
 วฏัจักรอุทกวิทยาเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของน ้าอย่าง
ต่อเนื่องและไม่สิน้สุด ซึง่ประกอบดว้ย 3 ระบบย่อยหลกัไดแ้ก่ ระบบชัน้
บรรยากาศ (Atmospheric System) ระบบน ้าผวิดนิ (Surface System) 
และระบบน ้ าใต้ดิน (Groundwater System) โดยน ้ าสามารถเปลี่ยน
สถานะจากของเหลว ของแขง็ และก๊าซไดทุ้กทีใ่นวฏัจกัรอุทกวทิยาโดย
ที่สมดุลของน ้าบนโลกยงัคงมลีักษณะคงที่หรอือีกความหมายคอื วฏั
จักรอุทกวิทยาไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด โดยสามารถอธิบายด้วย
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องระบบอุทกวทิยา (Mathematical Model 
of Hydrologic System)  

2.1.1 แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องระบบอทุกวิทยา 
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องระบบอุทกวทิยาไดถู้กน ามาใช้เพื่อ
อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ในวฏัจกัรอุทกวทิยา โดย
ประยุกต์มาจากสมการการไหลแบบต่อเนื่อง (Continuous Equation) 
ซึ่งแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการไหลเขา้ (Input) อตัราการไหล
ออก (Output) และการเปลี่ยนแปลงปริมาตรน ้ าต่อหนึ่งหน่วยเวลา 
(Storage Change Per Unit of Time) ดงัสมการที ่(1) [1]  

I − Q = 
ds

dt
(1) 

โดยที่ I คืออัตราการไหลเข้า Q คืออัตราการไหลออก ds

dt
 คือการ

เปลีย่นแปลงปรมิาณน ้าในระบบต่อหนึ่งหน่วยเวลา 

เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึการประยุกต์ใชส้มการที ่ (1) ร่วมกบัวฏัจกัรอุทกวทิยา 
จงึยกตวัอย่างแสดงดงัรปูที ่3 

รปูที ่3 ตวัแปรส าหรบัการอธบิายวฏัจกัรทางอุทกวทิยา [2] 

 จากรูปที่ 3 แสดงตวัแปรต่าง ๆ ในวฏัจกัรอุทกวทิยาของลุ่มน ้า A 
ประกอบด้วยปรมิาณน ้าฝน (P) ปรมิาณการระเหย (E) การคายน ้าของ

พชื (T) การไหลของน ้าผวิดนิ (R) การไหลของน ้าใตด้นิ (G) การซมึลง
ดนิ (I) และปรมิาตรเก็บกกั (S) โดยตวัแปรที่มตีวัหอ้ย s หมายถงึ ตวั
แปรที่อยู่เหนือผวิดนิ และตวัหอ้ย g หมายถงึ ตวัแปรใต้ผวิดนิ โดยงบ
น ้ าในวัฏจักรอุทกวิทยาที่อยู่ เหนือผิวดิน (Water Budget in Land 
Surface) และงบน ้าในวฏัจกัรอุทกวทิยาที่อยู่ใต้ผวิดนิ (Water Budget 
in Groundwater) แสดงดงัสมการที ่(2) และ (3) ตามล าดบั 

(P + R1 + Rg) – (R2 + Es + Ts +I) =∆Ss (2) 
(I + G1) – (G2 + Rg + Eg + Tg) =∆Sg (3) 

 งบน ้าในวฏัจกัรอุทกวทิยาทัง้หมด (Water Budget of the Whole 
System) หาไดจ้ากผลรวมของงบน ้าในวฏัจกัรอุทกวทิยาทีอ่ยู่เหนือผวิ
ดนิและทีอ่ยู่ใตผ้วิดนิ หรอืสมการที ่ (2) บวกสมการที ่ (3) จะไดส้มการ
พืน้ฐานของวฏัจกัรอุทกวทิยาดงัสมการที ่(4) 

P – R – E – T – G = ∆S (4) 

 ซึง่งานวจิยัฉบบันี้จะน าสมการที ่ (4) มาประยุกต์ใช ้ ส าหรบัการ
อธบิายการเปลีย่นแปลงของปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้ากรณีศกึษาต่อไป 

2.1.2 การพยากรณ์ 
การพยากรณ์คอืการท านายค่าของตวัแปรโดยใช้วธิีการทางสถติิ 

ถือเป็นเทคนิคในการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคญั ซึ่งจะวเิคราะห์ข้อมูลใน
อดีตเพื่อหาค่าในอนาคต โดยวธิีการพยากรณ์นัน้มหีลากหลายวธิีซึ่ง
งานวิจัยฉบับนี้ จะใช้วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Forecasting Methods) ซึ่งเป็นการพยากรณ์ที่ใช้ข้อมูลตวัเลขในอดีต
เพื่อน ามาพยากรณ์ค่าในอนาคต โดยใช้การพยากรณ์อนุกรมเวลา 
(Time Series Forecasting) เพื่อพยากรณ์ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บ
น ้า โดยท าการศึกษาความเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเพื่อพิจารณา
เบื้องต้นว่าอนุกรมเวลามกีารเปลี่ยนแปลงในลกัษณะใดมสี่วนประกอบ
ของอนุกรมเวลาใดบ้างเช่น แนวโน้ม ฤดูกาล วฏัจกัรหรอืเหตุการณ์ที่
ผดิปกต ิโดยพจิารณาจากกราฟของอนุกรมเวลาเทยีบกบัเวลา [3] จาก
งานวจิยัที่เกี่ยวกบัการพยากรณ์ที่มแีนวโน้มฤดูกาลเขา้มาเกีย่วขอ้ง จะ
มกีารกล่าวถึงตวัแบบพยากรณ์วธิีปรบัให้เรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบ
โฮลท์-วนิเทอร์ (Holt-Winters Exponential Smoothing Method)  โดย
เป็นการปรบัเรยีบซึ่งค านึงถงึอทิธพิลของแนวโน้มและฤดูกาล [4] แบ่ง
ได้ 2 แบบ คอื วธิีปรบัให้เรยีบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วนิเทอร์
แบบบวก (Additive Holt-Winters Exponential Smoothing Method,) 
และวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์แบบคูณ 
(Multiplicative Holt-Winters Exponential Smoothing Method) โดยมี
สมการทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้  
 วธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร์แบบบวก ใช้
การปรบัเรยีบแบบเอกซ์โพเนนเชียลในการก าหนดค่าระดบัหรือฐาน
ของอนุกรม ค่าแนวโน้ม และค่าฤดูกาล ดงัสมการที่ (5), (6) และ (7) 
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ตามล าดบั จากนัน้น าค่าทัง้ 3 แทนค่าในสมการในการพยากรณ์ดงัใน
สมการที ่(8) 

 Lt= ∝(Dt-St-p)+(1-α)(L
t-1

+Tt-1) (5) 
 Tt= β(Lt-Lt-1)+(1-β)Tt-1 (6) 
St= γ(Dt-Lt)+(1-γ)St-p (7) 
Ft+n=Lt+nTt+St+n-p (8) 

 วธิีปรบัให้เรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร์แบบคูณ ใช้
การปรบัเรยีบแบบเอกซ์โพเนนเชียลในการก าหนดค่าระดบัหรือฐาน
ของอนุกรม ค่าแนวโน้ม และค่าฤดูกาล ดงัสมการที ่(9), (10) และ (11) 
ตามล าดบั จากนัน้น าค่าทัง้ 3 แทนค่าในสมการในการพยากรณ์ดงัใน
สมการที ่(12) 

 Lt= ∝(D
t
/S

t-p
)+(1-α)(L

t-1
+Tt-1) (9) 

 Tt= β(Lt-Lt-1)+(1-β)Tt-1 (10)
 St= γ(Dt/Lt)+(1-γ)St-p  (11) 
Ft+n=(Lt+nTt)St+n-p (12) 

โดยตวัแปรของวธิีปรบัให้เรยีบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วนิเทอร์
แบบบวกและแบบคณูมดีงันี้  
Ft+n คอืค่าพยากรณ์ ณ เวลา t+n Lt คอืค่าระดบัหรอืฐานของอนุกรม
เวลา ณ เวลา t Tt คอืค่าแนวโน้มของอนุกรมเวลา ณ เวลา t St คอืค่า
ฤดูกาลของอนุกรมเวลา ณ เวลา t Dt คอืค่าอุปสงค ์ณ เวลา t α β และ 
γ คอืค่าคงที่ในการปรบัเรยีบ โดยมคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 P คอืจ านวน
ฤดูกาลในอนุกรมเวลา และ n คือความห่างของช่วงเวลาที่ต้องการ
พยากรณ์เทยีบกบัเวลา t 

 Musab Abdurrahman [5] ไดท้ าการศกึษาเพื่อพยากรณ์การเกดิน ้า
ท่วมในประเทศอนิโดนีเซยี โดยใชก้ารพยากรณ์เพื่อเตอืนภยัผ่านระบบ
ของ Geographic Information System (GIS) ซึ่งการเก็บข้อมูลจะเก็บ
ใน 6 พื้นที่ที่สนใจ และข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลระดบัของน ้าและอตัรา
การไหลของน ้าในพืน้ที ่โดยการพยากรณ์นัน้จะใชว้ธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์
โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร์แบบบวก เพื่อท าการหาอตัราการไหล
ของน ้าในพื้นที่ และท าการเตือนภยัในระบบ ส าหรบักรณีที่อตัราการ
ไหลของน ้ามคี่าเกนิมาตรฐานที่ตัง้ไว ้โดยค่า MAPE ที่ได้อยู่ที่ 3.254% 
ซึง่ถอืว่าเป็นค่าทีม่คีวามแม่นย าสงู 
 Mohammad Heydari [6] ได้ท าการประยุกต์ใช้ตวัแบบวธิกีารปรบั
ใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร์วธิแีบบบวกและแบบคณู 
ส าหรบัการหาค่าพารามเิตอร์ทางภูมอิากาศเพื่อพยากรณ์ตวัแปรทาง
อุทกวทิยาที่สถานี Robat Garah-Bil ประเทศอิหร่าน ซึ่งได้เก็บข้อมูล
ของน ้ าฝน อุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุด รวมไปถึงจ านวนชัว่โมงของ
แสงแดด โดยเป็นข้อมูลเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน เป็นเวลา 30 ปี 
ตัง้แต่ ค.ศ. 1981 ถึง ค.ศ. 2010 ในการท าตวัแบบ ซึ่งผลที่ได้วธิีการ

ปรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบคณู มคี่า MAPE 
ในภาพรวมน้อยกว่าวธิกีารแบบบวก โดยค่าทีไ่ดต้ ่ากว่า 4% 
 ส าหรบัการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์เพื่อ
ประเมนิประสทิธิภาพของตวัแบบ ในงานวจิยันี้จะใช้การเปรยีบเทยีบ
ค่าที่เกิดขึ้นจรงิและค่าที่ได้จากการพยากรณ์ โดยส าหรบัปรมิาณน ้าที่
ไหลลงอ่างเก็บน ้า และปรมิาณน ้าสิ้นเดอืน จะใช้ค่าความคลาดเคลื่อน
สัมบู ร ณ์ เฉลี่ ย  (Mean Absolute Error, MAE) เนื่ อ งจาก เ ป็นการ
เปรียบเทียบค่าปริมาณน ้ าโดยตรง ซึ่งเหมาะจะเป็นเกณฑ์ในการ
พจิารณา ดงัในสมการที ่(13) 

 MAE= 
1

N
∑ |et|

N
t=1         (13)

โดยที่ et คือค่าผลต่างระหว่างค่าจริงและค่าที่ได้จากตัวแบบในการ
พยากรณ์ ณ เวลา t และ N คือ จ านวนของข้อมูลที่จะน ามาค านวณ
ทัง้หมด 

3. วิธีด าเนินงานวิจยั

3.1  ขัน้การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรบังานวจิยัฉบบัมวีตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการจ าลอง
สถานการณ์ปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของอ่างเก็บน ้า ทีม่คีวามแม่นย าเพิม่ขึน้
จากวธิปัีจจุบนั โดยค านวณผ่านทางปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้า และ
ปรมิาณน ้าที่ไหลออกจากอ่างเก็บน ้าดงัที่กล่าวไวใ้นบทน าข้างต้น ซึ่ง
จะต้องสรา้งตวัแบบส าหรบัการพยากรณ์ปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่าง ดงันัน้
จงึได้ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อปรมิาณน ้าในอ่างเก็บน ้า ทฤษฎีต่าง ๆ การ
สบืค้นงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง และได้รวบรวมข้อมูลปรมิาณที่ไหลลงอ่าง
เก็บน ้ าทัง้ 4 อ่างเก็บน ้ า โดยใช้ข้อมูลทางสถิติย้อนหลังจากกรม
ชลประทาน [7] ซึ่งได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสมการ
พื้นฐานของวฏัจกัรอุทกวทิยาในสมการที่ (4) และแปลงค่าจากขอ้มูลที่
ไดอ้อกมาเป็นสมการที ่(14) และ (15) 

Inn – Oue  = ∆S  (14)
       Sn = So+ ∆S + (Int – Out) (15) 

โดยที ่Sn คอืปรมิาณน ้าของวนัใหม่ So คอืปรมิาณน ้าจากวนัทีว่ดัระดบั
น ้า Int คอืปรมิาณการรบัน ้าจากการผนัน ้ามาจากอ่างอื่น ๆ ของวนัที่
ว ัดระดับน ้ า Out คือปริมาณการใช้น ้ าของวันที่วดัระดับน ้า  ∆S คือ
ปรมิาณน ้าสุทธทิีจ่ะไหลลงอ่างเกบ็น ้าทีเ่กดิจากพฤตกิรรมทางธรรมชาต ิ
ซึ่งจากสมการที่  (4) ตัวแปร P – R – G มีค่าเท่ากับ Inn ซึ่งเป็น
ปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าสุทธทิี่เกดิจากธรรมชาต ิในขณะที ่E + T 
มคี่าเท่ากบั Oue ซึง่เป็นปรมิาณน ้าที่เกดิจากการระเหยและการคายน ้า
ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตขิองอ่างเกบ็น ้า   
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 จากสมการที่ (15) ตวัแปรของ Sn และ So จะเป็นปรมิาณน ้าของ
อ่างเก็บน ้าซึ่งเป็นผลลพัธ์ของการค านวณ โดยตวัแปร Int – Out เป็น
ค่าของการผนัน ้าและความตอ้งการใชน้ ้าที่เกดิจากการบรหิารจดัการซึ่ง
ทางกรมชลประทานเป็นผู้ที่ก าหนด ในขณะที่ตัวแปร ∆S เป็นค่าที่
เกดิขึน้จากธรรมชาตแิละเมื่อพจิารณาสมการที่ (14) ค่าของ Oue เป็น
ค่าการระเหยและการคายน ้าซึ่งเป็นค่าที่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณน ้าใน
อ่างเกบ็น ้าน้อยมากและมคี่าทีใ่กล้เคยีงกนั ดงันัน้ในตวัแปรของ ∆S ใน
งานวิจัยฉบับนี้จึงพิจารณาเฉพาะ Inn ซึ่งเป็นค่าที่รวมกันสุทธิของ
ปรมิาณน ้าฝน ปรมิาณน ้าท่า และปรมิาณน ้าใตด้นิ 
 ดงันัน้ Inn จากสมการที ่(14) จะเป็นค่าปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเก็บ
น ้า ซึ่งเป็นค่าที่ถูกน ามาท าการพยากรณ์ส าหรบังานวจิยัฉบบันี้ โดยทัง้ 
4 อ่างเกบ็น ้าจะมขีอ้มลูตัง้แต่เริม่มกีารเกบ็ขอ้มลูจนถงึปีปัจจุบนั เพื่อให้
การพยากรณ์มปีระสทิธิภาพมากที่สุดจึงได้ท าการพยากรณ์แยกอ่าง
เก็บน ้า แล้วน าค่าที่ได้จากการพยากรณ์มาพจิารณาร่วมกนัเพื่อหาค่า
ปรมิาณน ้าสิน้เดอืน (Sn) จากสมการที ่(15) ของ 3 อ่างเกบ็น ้า และอ่าง
เก็บน ้ าประแสร์ โดยตัวแปรอื่น ๆ ในสมการที่ (14) และ (15) จะใช้
ขอ้มลูจรงิทีเ่กดิขึน้ตามแนวทางการบรหิารจดัการต่อไป 
 จากการเก็บขอ้มูลได้พจิารณากราฟอนุกรมเวลาของปรมิาณน ้าที่
ไหลลงอ่างเก็บน ้าแต่ละอ่างเก็บน ้าซึ่งได้ใช้เวลาเป็นรายเดอืนโดยเป็น
ข้อมูลตัง้แต่เริม่เก็บข้อมูลจนถงึปี พ.ศ. 2562 พบว่า ปรมิาณน ้าที่ไหล
ลงอ่างเก็บน ้าแต่ละแห่งมแีนวโน้มการเกิดในลกัษณะเดียวกนัคอืเป็น
ฤดูกาล แต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์ถึงปริมาณน ้ าได้ ดังนัน้จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจงึสนับสนุนเพิม่เตมิจากที่ได้กล่าวขา้งต้นที่จะพจิารณา
ท าการพยากรณ์ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าของแต่ละแห่งแยกกนั
เพื่อให้การพยากรณ์มปีระสทิธิภาพและเป็นข้อมูลส าหรบัการบริหาร
จดัการต่อไป เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึแนวโน้มฤดูกาลทีเ่กดิขึน้จะขอยกตวัอย่าง
กราฟอนุกรมเวลาของอ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหลแสดงดงัรปูที ่4  

รปูที ่4 ปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล 

 จากรปูที ่4 แนวโน้มของปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าจะเกดิขึน้ใน
ลกัษณะช่วงเวลาเดยีวกนัของทุกปีคอื ตัง้แต่เดอืนกนัยายน จนถงึเดอืน
พฤศจกิายน จะมปีรมิาณน ้าไหลลงอ่างสงูทีสุ่ดซึง่เป็นช่วงฤดูฝน และจะ
เริม่น้อยลงตัง้แต่เดอืนธนัวาคม จนถงึเดอืนมถิุนายนซึ่งเป็นช่วงฤดูแลง้ 
และเริม่เพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนกรกฎาคม จนเขา้สู่ฤดูฝนของทุกปี 

 3.2 ขัน้การสร้างตวัแบบพยากรณ์ 
 ในงานวจิยัฉบบันี้จะใช้ตวัแบบการพยากรณ์วธิีปรบัใหเ้รยีบเอกซ์
โพเนนเชยีลแบบโฮลท-์วนิเทอรแ์บบบวกและแบบคณู ซึง่ใชข้อ้มลูตัง้แต่
มกีารเก็บขอ้มูลของอ่างเก็บน ้าคอื อ่างเก็บน ้าดอกกราย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2540 อ่างเก็บน ้าคลองใหญ่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 อ่างเก็บน ้าหนองปลา
ไหลตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 และอ่างเก็บน ้าประแสร์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 
จนถึงข้อมูลอ่างเก็บน ้ าในปี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
ตามล าดบั เพื่อท าการพยากรณ์ปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเก็บน ้าส าหรบัปี 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามล าดับ โดยท าการหาค่า
ของตวัแปร α β และ γ ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่า MAE ที่น้อยที่สุดและ
ไดส้มการส าหรบัการพยากรณ์ในแต่ละปีทีต่อ้งการท าการพยากรณ์ 

3.3 ขัน้การทดสอบการพยากรณ์และสรปุผลการพยากรณ์ 
 น ำค่ำปริมำณน ำ้ที่ไหลลงอ่ำงเก็บน ำ้ที่ไดจ้ำกกำรพยำกรณ์ตวัแบบ
วธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบบวกและแบบ
คูณ ของแต่ละอ่างเก็บน ้า มาค านวณหาค่าปรมิาณน ้าสิ้นเดือนของ 3 
อ่างเกบ็น ้าหลกั และปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของอ่างเก็บน ้าประแสร ์ส าหรบั
ปี พ .ศ . 2560 พ .ศ . 2561 และ พ .ศ . 2562 ตามล าดับ และท าการ
เปรยีบเทียบกบัค่าจรงิที่เกิดขึ้นโดยค านวณจากค่า MAE ของแต่ละปี 
เพื่อเปรยีบเทยีบค่า MAE ที่เกดิขึน้ระหว่างวธิปัีจจุบนัที่ใช้ปรมิาณน ้าที่
ไหลลงอ่างเก็บน ้าของปีแล้งหรอืปีที่น ้าน้อยที่สุด กบัวธิีการใหม่ที่เกิด
จากการใชต้วัแบบวธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร์
แบบบวกและแบบคูณ ในการหาค่าของปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้า 
และเลอืกวธิกีารทีไ่ดค้่า MAE ทีต่ ่าและเหมาะสมทีสุ่ด 
 น าตวัแบบที่เหมาะสมมาท าการพยากรณ์ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่าง
เก็บน ้าของปี พ.ศ. 2563 ตามวธิีการที่ได้กล่าวไวข้้างต้น เพื่อน ามาใช้
ในการจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของ 3 อ่างเกบ็น ้าหลกัและ
อ่างเก็บน ้าประแสร ์ของปี พ.ศ. 2563 และท าการเปรยีบเทยีบค่า MAE 
ระหว่างค่าทีเ่กดิขึน้จรงิและค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ เพื่อท าการสรุปผล
ที่ได้จากวธิีการพยากรณ์ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้า ส าหรบัหาค่า
ปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของ 3 อ่างเกบ็น ้าหลกัและอ่างเกบ็น ้าประแสรต์่อไป 

4. ผลการทดลอง
ส าหรบัการสรา้งตวัแบบการพยากรณ์ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บ

โดยวธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบบวกและ
แบบคูณ จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel และใช้ Solver ในการหาค่า 
α β และ γ เพื่อให้ได้ค่า MAE ต ่าที่สุด ส าหรบัแต่ละอ่างเก็บน ้า ซึ่งจะ
แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลส าหรับการสร้างตัวแบบในการ
พยากรณ์ ซึ่งจะใช้ขอ้มูลช่วงเวลาแต่ละเดอืนของปี พ.ศ. ตัง้แต่เริม่เก็บ
ข้อมูลจนถึงปีก่อนการพยากรณ์ เพื่อที่หาค่า α β และ γ ส าหรับ
พยากรณ์ในปีถัดไป และข้อมูลส าหรับการทดสอบตัวแบบในการ
พยากรณ์คอืขอ้มลูจรงิทีเ่กดิขึน้ส าหรบัปีทีต่อ้งการพยากรณ์ ซึง่จะไม่ถูก
น าไปค านวณส าหรบัการสรา้งตวัแบบในการพยากรณ์ แต่จะมไีวเ้พื่อ
เปรยีบเทยีบกบัค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์เท่านัน้  
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 ขอ้มูลส าหรบัการสรา้งตวัแบบในการพยากรณ์จะใช้ขอ้มูลเป็นราย
เดอืนของแต่ละอ่างเก็บน ้าดงัที่กล่าวไวใ้นหวัขอ้ที่ 3.2 ซึ่งขอ้มูลเริม่ต้น
ส าหรบัการสรา้งตวัแบบ จะใชว้ธิกีารหาค่าเฉลีย่จากปรมิาณน ้าทีไ่หลลง
อ่างเกบ็น ้าในแต่ละเดอืนตัง้แต่เริม่มกีารเก็บขอ้มลูของอ่างเก็บน ้า จนถงึ
ขอ้มูลก่อนถงึปีที่ต้องการพยากรณ์ ตวัอย่างเช่น ถ้าต้องการพยากรณ์
ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าของปี พ .ศ. 2560 ค่าเฉลี่ยที่ใช้ส าหรบั
เป็นค่าเริม่ต้นในการสรา้งตวัแบบ จะใช้ขอ้มูลตัง้แต่เริม่ตน้ของการเกบ็
ขอ้มลูจนถงึปี พ.ศ. 2559 โดยเฉลีย่ค่าปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าใน
เดือนเดียวกันของแต่ละปี เป็นต้น ส าหรับการสร้างตัวแบบเพื่อใช้
ส าหรบัการพยากรณ์ปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าดอกกราย อ่างคลอง
ใหญ่ อ่างหนองปลาไหล และอ่างประแสร์ ส าหรบัปี พ.ศ. 2560 จะใช้
ขอ้มูลจ านวน 240 132 276 และ 144 ขอ้มูล ตามล าดบั ส าหรบัปี พ.ศ. 
2561 จะใชข้อ้มลูจ านวน 252 144 288 และ 156 ขอ้มลู ตามล าดบั และ
สุดทา้ยส าหรบัปี พ.ศ. 2562 จะใชข้อ้มลูจ านวน 264 156 300 และ 168 
ขอ้มูล ตามล าดบั โดยผลจากการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และใช้ 
Solver ในการหาค่า α β และ γ เพื่อใหไ้ดค้่า MAE ต ่าทีสุ่ด ซึง่ค่า MAE 
ทีไ่ดแ้สดงดงัตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ค่า MAE ที่ได้จากตวัแบบส าหรบัการพยากรณ์ปรมิาณน ้าที่
ไหลลงอ่างเกบ็น ้าของแต่ละอ่างเกบ็น ้า 

อ่างเกบ็น ้า 
ปี 

พ.ศ. 

MAE (ลา้นลูกบาศก์เมตร) 
โฮลท-์วนิเทอร์
แบบบวก 

โฮลท-์วนิเทอร์
แบบคณู 

ดอกกราย 
2540 - 2559 6.52 5.92 
2540 - 2560 6.41 5.82 
2540 - 2561 6.45 5.89 

คลองใหญ่ 
2548 - 2559 5.01 4.91 
2548 - 2560 4.94 4.93 
2548 - 2561 4.82 4.73 

หนองปลา
ไหล 

2537 - 2559 7.79 7.47 
2537 - 2560 7.69 7.40 
2537 - 2561 7.88 7.43 

ประแสร ์
2548 - 2559 9.66 9.68 
2548 - 2560 9.84 9.90 
2548 - 2561 10.09 10.21 

 จากตวัแบบวธิีปรบัให้เรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร์
แบบบวกและแบบคณู ในแต่ละอ่างเกบ็น ้าทีไ่ดจ้ากขอ้มลูช่วงปี พ.ศ. ซึง่
ใหค้่า MAE ที่ต ่าที่สุดดงัในตารางที ่1 จะท าการพยากรณ์หาปรมิาณน ้า
ทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าแต่ละแห่งของแต่ละเดอืนส าหรบัปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 
2561 และ พ.ศ. 2562 ตามล าดบั และทดสอบผลจากการพยากรณ์ของ
ตวัแบบที่ได้ โดยแสดงค่า MAE ที่เกิดขึ้นระหว่างค่าจรงิซึ่งเป็นขอ้มูล
ส าหรบัการทดสอบตวัแบบในการพยากรณ์ส าหรบัปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 

2561 และ พ.ศ. 2562 ตามล าดบั และค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์แสดงดงั
ในตารางที ่2  

ตารางที่ 2 ค่า MAE ที่เกดิจากขอ้มูลส าหรบัการทดสอบตวัแบบในการ
พยากรณ์ ของปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าของแต่ละอ่างเกบ็น ้า 

อ่างเกบ็น ้า 
ปี 

พ.ศ. 

MAE (ลา้นลูกบาศก์เมตร) 
โฮลท-์วนิเทอร์
แบบบวก 

โฮลท-์วนิเทอร์
แบบคณู 

ดอกกราย 
2560 4.36 6.27 
2561 7.50 9.26 
2562 8.97 8.92 

คลองใหญ่ 
2560 5.43 5.69 
2561 3.83 3.62 
2562 5.64 5.51 

หนองปลา
ไหล 

2560 5.74 11.99 
2561 10.76 13.17 
2562 9.64 13.87 

ประแสร ์
2560 11.17 11.17 
2561 13.34 13.34 
2562 13.54 13.36 

 น าค่าที่ได้จากการพยากรณ์ปริมาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าแต่ละ
แห่งจากตวัแบบทัง้ 2 วธิ ีของแต่ละปี มาใช้ค านวณปรมิาณน ้าสิน้เดอืน
โดยท าการจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนที่เกิดขึน้ของ 3 อ่าง
เก็บน ้ารวมกนัและอ่างเก็บน ้าประแสร ์ในปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2562 ตามล าดบั โดยผลลพัธแ์สดงดงัรปูที ่5 และ 6 

รูปที่ 5 ปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนของ 3 อ่างเก็บน ้าหลกัรวมกนั เปรยีบเทยีบ
ระหว่างค่าจรงิและค่าทีไ่ดจ้ากการจ าลองสถานการณ์ โดยใชป้รมิาณน ้า
ทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าดว้ยวธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิ
เทอรแ์บบบวกและแบบคณู 
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 จากรูปที่ 5 กราฟด้านบนจะเป็นปริมาณน ้ าสิ้นเดือนที่หาจาก
ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าด้วยวธิีปรบัให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียล
แบบโฮลท-์วนิเทอรแ์บบบวก กราฟดา้นล่างจะเป็นปรมิาณน ้าสิน้เดอืนที่
หาจากปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าด้วยวธิีปรบัให้เรยีบเอกซ์โพเนน
เชยีลแบบโฮลท-์วนิเทอรแ์บบคณู ซึง่ไดค้่า MAE ดงัตารางที ่3 

ตารางที่ 3 ค่า MAE ของปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนรวมกนัของ 3 อ่างเก็บน ้า
หลกั ปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

ปี MAE (ลา้นลูกบาศก์เมตร) 

พ.ศ. วธิปัีจจุบนั โฮลท-์วนิเทอร์
แบบบวก 

โฮลท-์วนิเทอร์
แบบคณู 

2560 155.44 13.58 16.43 

2561 170.79 18.42 23.27 

2562 50.90 21.90 26.38 

 จากตารางที ่3 ส าหรบัปรมิาณน ้าสิน้เดอืนรวมกนัของ 3 อ่างเกบ็น ้า
หลกัค่า MAE ที่ได้จากวธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิ
เทอร์แบบบวกและคูณ จะมคี่าน้อยกว่าวธิทีี่ใช้ในปัจจุบนั โดยพบว่าวธิี
ปรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบบวกใหค้่า MAE 
น้อยกว่าวธิีปรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร์แบบคูณ
ในทุก ๆ ปี 

รปูที ่6 ปรมิาณน ้าสิน้เดอืน อ่างเกบ็น ้าประแสร ์เปรยีบเทยีบระหว่างค่า
จรงิและค่าที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์ โดยใช้ปรมิาณน ้าที่ไหลลง
อ่างเก็บน ้าด้วยวธิีปรบัให้เรยีบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วนิเทอร์
แบบบวกและแบบคณู 

 จากรูปที่ 6 กราฟด้านบนจะเป็นปริมาณน ้ าสิ้นเดือนที่หาจาก
ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บด้วยวธิีปรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบ
โฮลท์-วนิเทอร์แบบบวก กราฟด้านล่างจะเป็นปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนที่หา
จากปริมาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าด้วยวิธีปรบัให้เรียบเอกซ์โพเนน
เชยีลแบบโฮลท-์วนิเทอรแ์บบคณู ซึง่ไดค้่า MAE ดงัตารางที ่4 

ตารางที่ 4 ค่า MAE ของปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนของอ่างเก็บน ้าประแสร์ ปี 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

ปี MAE (ลา้นลูกบาศก์เมตร) 

พ.ศ. วธิปัีจจุบนั โฮลท-์วนิเทอร์
แบบบวก 

โฮลท-์วนิเทอร์
แบบคณู 

2560 69.86 11.17 11.17 

2561 102.84 13.34 13.34 

2562 22.11 13.54 13.36 

 จากตารางที่ 4 ส าหรบัปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนของอ่างเก็บน ้าประแสร์
ค่า MAE ที่ได้จากวธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร์
แบบบวกและคูณ จะมคี่าน้อยกว่าวธิทีี่ใช้ในปัจจุบนั โดยพบว่าวธิปีรบั
ใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบบวกและแบบคูณ ให้
ค่า MAE ทีเ่ท่ากนัในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ยกเวน้ปี พ.ศ. 2562 
วธิีปรบัให้เรยีบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วนิเทอร์แบบคูณให้ค่าที่
น้อยกว่าแบบบวกเลก็น้อย 

 ดงันัน้ตวัแบบที่เหมาะสมส าหรบั 3 อ่างเก็บน ้าหลกัคอืวธิีปรบัให้
เรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบบวก ในขณะที่อ่างเก็บ
น ้าประแสรจ์ะเหมาะสมกบัวธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-
วนิเทอรท์ัง้แบบบวกและแบบคณูเนื่องจากค่า MAE มคี่าทีใ่กลเ้คยีงกนั  
ได้น าวธิีที่เหมาะสมมาใช้ส าหรบัการพยากรณ์ในปี พ .ศ. 2563 โดย 3 
อ่างเก็บน ้าหลกัใช้วธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอร์
แบบบวก อ่างประแสร์ใช้วธิปีรบัให้เรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-
วินเทอร์แบบคูณ ซึ่งท าการแบ่งข้อมูลโดยข้อมูลส าหรบัการสร้างตวั
แบบในการพยากรณ์ จะเป็นช่วงเวลาแต่ละเดอืนของปี พ .ศ. ตัง้แต่เริม่
เกบ็ขอ้มลูจนถงึปี พ.ศ. 2562 เพื่อท าการหาค่า α β และ γ เพื่อใหไ้ดค้่า 
MAE ต ่าที่สุด ของแต่ละอ่างเก็บน ้า และท าการพยากรณ์ปรมิาณน ้าที่
ไหลลงอ่างเก็บน ้าในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2563 และน าค่าที่ได้มา
ค านวณปรมิาณน ้าสิน้เดอืนโดยท าการจ าลองสถานการณ์ปรมิาณน ้าสิ้น
เดือนที่เกิดขึ้นของ 3 อ่างเก็บน ้ารวมกนัและอ่างเก็บน ้าประแสร์ ในปี 
พ.ศ. 2563 และหาค่า MAE ที่เกิดขึ้นเพื่อทดสอบตวัแบบที่ได้ โดยใช้
ขอ้มูลปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนของ 3 อ่างเก็บน ้ารวมกนั และอ่างประแสร ์ที่
เกดิขึน้จรงิในปี พ.ศ. 2563 เป็นขอ้มลูส าหรบัการทดสอบตวัแบบในการ
พยากรณ์ ซึง่ผลทีไ่ดแ้สดงดงัรปูที ่7 และ 8  
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รูปที่ 7 ปรมิาณน ้าสิ้นเดอืนของ 3 อ่างเก็บน ้าหลกัรวมกนั เปรยีบเทยีบ
ระหว่างค่าจรงิและค่าที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์ของปี พ.ศ. 2563 
โดยใช้ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าด้วยวธิีปรบัให้เรยีบเอกซ์โพเนน
เชยีลแบบโฮลท-์วนิเทอรแ์บบบวก 

รปูที ่8 ปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของอ่างเกบ็น ้าประแสร ์เปรยีบเทยีบระหว่าง
ค่าจรงิและค่าที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์ของปี พ.ศ. 2563 โดยใช้
ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าด้วยวธิีปรบัให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียล
แบบโฮลท-์วนิเทอรแ์บบคณู 

 จากรูปที่ 7 และ 8 ค่า MAE มคี่าเท่ากบั 18.19 ล้านลูกบาศก์เมตร
และ 8.36 ลา้นลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั 

5. สรปุผลการศึกษา
จากการด าเนินการทดลองโดยการจ าลองสถานการณ์เพื่อหา

ปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของอ่างเกบ็น ้า โดยใชข้อ้มลูของปรมิาณน ้าทีไ่หลลง
อ่างเก็บน ้า โดยการสรา้งตวัแบบจากวธิีปรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีล
แบบโฮลท์-วนิเทอร์แบบบวกและแบบคูณ สรุปได้ว่าวธิีการนี้สามารถ
ช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากวธิทีีใ่ช้ในปัจจุบนัที่ใชค้่าปรมิาณน ้าที่ไหล
ลงอ่างเก็บน ้ าจากปีที่เกิดภัยแล้งหรือปีที่มีปริมาณน ้ าที่น้อย โดย
พจิารณาจากค่า MAE ที่เกดิขึน้ ซึ่ง 3 อ่างเก็บน ้าหลกัเหมาะสมกับวธิี
ปรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์-วนิเทอรแ์บบบวก ใหค้่า MAE 
ที่น้อยลงจากวิธีเดิม ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 91.26% ปี พ.ศ. 2561 
เท่ากบั 89.21% และปี พ.ศ. 2562 เท่ากบั 56.97%  ในขณะที่อ่างเก็บ
น ้าประแสร์เหมาะสมกบัทัง้ 2 วธิ ีโดยวธิปีรบัใหเ้รยีบเอกซ์โพเนนเชยีล
แบบโฮลท-์วนิเทอรแ์บบคณู ใหค้่า MAE ทีน้่อยลงจากวธิเีดมิ ในปี พ.ศ. 

2560 เท่ากบั 84.02% ปี พ.ศ. 2561 เท่ากบั 87.03% และปี พ.ศ. 2562 
เท่ากบั 38.75% ซึ่งเมื่อทดสอบตวัแบบโดยหาค่าส าหรบัปี พ.ศ. 2563 
ค่า MAE ที่เกดิขึน้ส าหรบั 3 อ่างเก็บน ้าหลกัจะมคี่าเท่ากบั 18.19 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรและอ่างประแสร์จะมคี่าเท่ากบั 8.36 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยค่าทีไ่ดจ้ะมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัค่าจรงิทีเ่กดิขึน้ 

6. ข้อเสนอแนะ
จากการศกึษาการพยากรณ์ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้า เพื่อใช้

ส าหรบัการหาค่าปรมิาณน ้าสิน้เดอืนของ 3 อ่างเกบ็น ้าหลกัและอ่างประ
แสร ์พบว่า  

1) การหาปรมิาณน ้าสิ้นเดือนยงัมปัีจจยัอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ปรมิาณน ้าสิ้นเดือน ซึ่งงานวจิยัฉบบันี้มุ่งเน้นไปที่ปัจจยัที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาต ิซึ่งก็คอืปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเก็บน ้าเท่านัน้ ดงันัน้เพื่อเพิม่
ประสทิธิภาพในการหาปรมิาณสิ้นเดือนให้แม่นย าเพิม่ขึ้น ควรศึกษา
ปัจจยัทีส่่งผลกระทบและน ามาค านวณเพิม่เตมิ 

2) ขอ้มลูปรมิาณน ้าทีไ่หลลงอ่างเกบ็น ้าทีน่ ามาท าการพยากรณ์เป็น
ขอ้มูลที่มกีารเก็บขอ้มูลเป็นรายวนั ดงันัน้ตวัแบบส าหรบัการพยากรณ์
เพื่อใหเ้กดิความแม่นย า จะตอ้งใชข้อ้มลูทีม่กีารเกบ็จนถงึขอ้มลูล่าสุดใน
การสรา้งตวัแบบในการพยากรณ์ 
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บทคดัย่อ 
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์มศีูนยอ์ุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทยท์ี่ใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทยใ์นการรกัษาและวนิิจฉยัอาการผูป่้วย ซึง่

ปัจจุบนัศูนย์อุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์ท าหน้าที่ใหบ้รกิารยมื-คนืเครื่องมอืแพทย์ แจ้งซ่อมแซมเครื่องมอืแพทย์เมื่อเกิดการขดัขอ้งและการ
บ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั จากการศกึษาลกัษณะการใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทย ์ในส่วนของการยมื-คนืเครื่องมอืแพทย ์มลีกัษณะการใหบ้รกิารดงันี้ 1. มี
เครื่องตัง้ประจ าที่หน่วยงานบางหน่วยงานในการใช้งานและให้หน่วยงานอื่นสามารถยมืใช้งานได้ 2. มเีครื่องตัง้อยู่ที่ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมอืทาง
การแพทยใ์หห้น่วยงานทีไ่ม่มเีครื่องตัง้ประจ าน าไปใช้งาน 3.การยมื-คนืเครื่องมอืแพทยท์ัง้ทีอ่ยู่ทีห่น่วยงานและศูนยอ์ุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์
จะตอ้งยมื-คนืผ่านศูนยอ์ุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์ จากลกัษณะการใหบ้รกิารทัง้ 3 ขอ้เบือ้งตน้จะเหน็ว่ารปูแบบการใหบ้รกิารยงัไม่สอดคลอ้งกบั
การปฏบิตังิานเนื่องดว้ยบางหน่วยงานไม่มเีครื่องมอืแพทยป์ระจ าหน่วยงาน ตอ้งมกีารยมื-คนืเครื่องมอืแพทยจ์ากหน่วยงานอื่น ๆ เป็นปัญหาในดา้น
การจดัสรรและรูปแบบการใหบ้รกิาร ดงันัน้ในงานวจิยันี้จะน าเสนอการจดัสรรและการให้บรกิารที่สามารถครอบคลุมหน่วยงานที่ใช้งานเครื่องมอื
แพทย ์ซึง่เครื่องมอืแพทยท์ีท่ าการศกึษาคอืเครื่อง Infusion Pump และ เครื่อง Syringe Pump โดยประยุกต์ทฤษฎกีารจดัสรรทรพัยากรและตวัแบบ
คณิตศาสตร์ ค าตอบที่ได้คอืรูปแบบใหก้ารใหบ้รกิารทัง้หมด 3 รูปแบบดงันี้ 1. การจดัสรรเครื่องมอืแพทย์ใหม้เีครื่องมอืแพทย์ตัง้ประจ าหน่วยงาน   
2. การจดัสรรเครื่องมอืแพทยโ์ดยการจดัใหม้จีุดกระจายเครื่องมอืแพทย ์3. การจดัสรรเครื่องมอืแพทย์โดยใหศู้นย์อุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์
เป็นศูนย์กลางในการจดัเก็บและกระจายเครื่องมอืแพทย์ โดยมปัีจจยัที่ช่วยในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบที่เหมาะสมทัง้หมด 5 ปัจจยั คอื ระยะทาง 
ผูป้ฏบิตังิาน การจดัเกบ็ การดูแลและบ ารุงรกัษา และการน าไปใชง้าน เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัโรงพยาบาลไดม้แีนวทางในการตดัสนิใจต่อไป 

ค าส าคญั:  การจดัสรรทรพัยากร ประสทิธภิาพ รปูแบบการใหบ้รกิาร เครื่องมอืแพทย ์
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Abstract 
Songklanagarind Hospital have a medical equipment center that provides medical equipment to treat and diagnose patients. 

Currently , the medical equipment center that serves to borrow-return medical equipment , notify repair medical equipment is a failure and 
preventive maintenance. According previous study of medical equipment service. The service are as follows. 1.There is a medical 
equipment set up in department in used and department can uses borrow a medical equipment. 2. There is a medical equipment set up 
in medical equipment center and department can uses borrow a medical equipment. 3. The borrow-return a medical equipment set up in 
department and set up in medical equipment center contact to medical equipment center. From the service of three primary. It is that type 
of service is not consistent with the practice because some department not have medical equipment have to be borrow and return medical 
equipment from other department. The problem is allocation and service. Therefore, This research proposes allocation and service that 
covers department uses medical equipment. The medical equipment study of infusion pump and syringe pump. By apply the theory of 
resource allocation and mathematical models. The answer is three service models as 1. Allocation of medical equipment to have medical 
equipment set up at the department. 2. Allocation of medical equipment by provide medical equipment distribution points. 3. Allocation of 
medical equipment by medical equipment center are a center the storage and distribution of medical equipment. There are five factors in 
deciding the suitable style this is the distance side , the operator side , the storage side , the care and maintenance side and the 
implementation side. To be an alternative to the hospital has guidelines for the next decision. 
Keywords:  Resource Allocation  Efficiency Service Model Medical Equipment 
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1. บทน า
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์มศีูนยอ์ุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์

ที่ให้บรกิารเครื่องมอืแพทย์ในการรกัษาและวนิิจฉัยอาการผู้ป่วย ซึ่ง
ปัจจุบันการสัง่ซื้อเครื่องมือแพทย์พิจารณาจากอายุการใช้งานของ
เครื่องมอืแพทย ์ซึง่จะสัง่ซื้อเมื่อครบอายุการใชง้านหรอืบางครัง้จะมกีาร
สัง่ซื้อก่อนครบอายุการใช้งานเนื่องจากเวลาการใช้งานของเครื่องนัน้ๆ 
โดยจะพิจารณาเป็นรายเครื่อง นอกจากนี้ การสัง่ซื้ออาจมาจาก
หน่วยงานทีใ่ชง้านเครื่องมอืแพทยร์ะบุความตอ้งการในการสัง่ซื้อและสง่
ขอ้มูลจ านวนความต้องการเครื่องมอืแพทย์ใหก้บัศูนย์อุปกรณ์ฯ ดงันัน้
ในการสัง่ซื้อเครื่องมือแพทย์จะถือว่าเป็นต้นทุนในการรักษาของ
โรงพยาบาล โดยเครื่องมอืแพทย์แต่ละชนิดที่ศูนย์อุปกรณ์ฯดูแลมทีัง้
แบบเช่าซื้อ เครื่องคือการเช่าเครื่องมือแพทย์ ควบคู่กับการซื้ อ
อุปกรณ์เสรมิทีใ่ชง้านกบัเครื่องมอืแพทยแ์ละแบบจดัซื้อเครื่องมอืแพทย์
มาเป็นทรพัย์สนิของโรงพยาบาล ในการศึกษาของงานวจิยันี้จะสนใจ
เฉพาะเครื่อง Infusion Pump และ Syringe Pump ซึง่เป็นเครื่องควบคุม
การให้เลือดหรือสารละลายทางหลอดเลือดด า  ที่ศูนย์อุปกรณ์ฯจัด
ประเภทเป็นเครื่องมอืแพทยท์ีม่คีวามเสีย่งสงู  
 การศกึษาขอ้มลูเวลาในการใชง้านเครื่องมอืแพทย์ทัง้สองประเภทนี้
จะแบ่งเป็น 4 ลกัษณะคอื (1) เวลาทีเ่ครื่องมอืแพทยไ์ดใ้ชง้าน  (2) เวลา
ที่ท าการบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั  (3) เวลาที่ซ่อมแซมเครื่องมอืแพทย์ 
และ (4) เวลาที่เครื่องมือแพทย์ไม่ได้ใช้งาน โดยใช้ข้อมูลจากบนัทึก
เวลาใชง้านเครื่องในแต่ละครัง้ทีม่กีารยมื-คนืเครื่องมอืแพทยโ์ดยสรุปได้
ดงันี้ 1. เครื่อง Infusion Pump ทัง้หมด 511 เครื่อง ปีงบประมาณ 2561 
(เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561) คิดเป็นเวลาทัง้หมดที่
สามารถใช้งานได้เท่ากับ 4,476,360 ชัว่โมง/ปี แบ่งได้ดังนี้  เวลาที่
เครื่องมือแพทย์ไม่ได้ใช้งาน 2,345,099 ชัว่โมง/ปี เวลาที่ซ่อมแซม
เครื่องมอืแพทย์ (Breakdown) 2,160 ชัว่โมง/ปี เวลาที่ซ่อมบ ารุงรกัษา
เชิงป้องกัน คือ  11,688 ชัว่โมง/ปี เวลาการใช้งาน คือ 2,117,413 
ชัว่โมง/ปี(ตามที่มกีารบนัทึก) โดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต์การใช้งานได้ ดงั
รปูที ่1  

รปูที ่1 แสดงเปอรเ์ซน็สถานะเครื่อง Infusion Pump 
2. เครื่อง Syringe Pump ทัง้หมด 257 เครื่อง ปีงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม 2560 -เดือนกันยายน 2561) คิดเป็นเวลาทัง้หมดที่
สามารถใช้งานได้เท่ากับ 2,251,320 ชัว่โมง/ปี แบ่งได้ดังนี้  เวลาที่

เครื่องมือแพทย์ไม่ได้ใช้งาน 1,214,636 ชัว่โมง/ปี เวลาที่ซ่อมแซม
เครื่องมอืแพทย ์(Breakdown) 36,168 ชัว่โมง/ปี เวลาทีซ่่อมบ ารุงรกัษา
เชิงป้องกัน 31,848 ชัว่โมง/ปี เวลาที่บันทึกการใช้งาน คือ  968,500 
ชัว่โมง/ปี โดยคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์การใชง้านได ้ดงัรปูที ่2  

รปูที ่2 แสดงเปอรเ์ซน็สถานะเครื่อง Syringe Pump 

 จากข้อมูลเบื้องต้น Infusion Pump มีเปอร์เซ็นต์เวลาที่เครื่องมอื
แพทย์ไม่ได้ใช้งาน 52.31 % และ Syringe Pump มเีปอร์เซ็นต์เวลาที่
เครื่องมอืแพทย์ไม่ได้ใช้งาน 56.01 % ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องมอืแพทย์
ทัง้สองชนิดนี้มเีวลาทีไ่ม่ไดใ้ชง้านเกนิ 50 % ของเครื่องทีม่อียู่ทัง้หมด 
 นอกจากนี้ศูนย์อุปกรณ์เครื่องทางการแพทย์เป็นผู้ดูแลการ
ใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทย์ ที่ท าหน้าที่ใหบ้รกิารยมื-คนืเครื่องมอืแพทย์ 
แจ้งซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ (Breakdown) และการบ ารุงรกัษาเชิง
ป้องกัน  (Preventive Maintenance) จากการศึกษาลักษณะการ
ให้บริการเครื่องมือแพทย์ ในปัจจุบันส่วนของการยืม-คืนเครื่องมือ
แพทย์ มลีกัษณะการให้บรกิารดงันี้ 1. มเีครื่องตัง้ประจ าที่หน่วยงาน
บางหน่วยงานและให้หน่วยงานอื่นสามารถยมืใช้งานได้   2. มเีครื่อง
ตัง้อยู่ที่ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์ให้หน่วยงานที่ไม่มเีครื่อง
ตัง้ประจ าน าไปใชง้าน 3.การยมื-คนืเครื่องมอืแพทย์ทัง้ทีอ่ยู่ทีห่น่วยงาน
และศูนย์อุปกรณ์เครื่องทางการแพทย์จะต้องยมื-คนืผ่านศูนย์อุปกรณ์
เครื่องมอืทางการแพทย์ จากลกัษณะการให้บรกิารทัง้สามขอ้เบื้องต้น
จะเหน็ว่ารูปแบบการใหบ้รกิารยงัไม่สอดคล้องกบัการปฏบิตัิงานเนื่อง
ดว้ยบางหน่วยงานไม่มเีครื่องมอืแพทย์ประจ าหน่วยงาน ดงันัน้จงึตอ้งมี
การยมื-คนืเครื่องมอืแพทย์จากหน่วยงานอื่น ๆ ทัง้นี้ในการยมื-คนืตอ้ง
ค านึงถึงระยะเวลา ระยะทางของแต่ละหน่วยงานและบุคลากรในการ
ท างาน  
 ในงานวจิยันี้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านการจัดสรรและรูปแบบการ
ให้บรกิารเครื่องมอืแพทย์ จึงได้เสนอแนวทางในการออกแบบรูปแบบ
การให้บรกิารที่สามารถครอบคลุมหน่วยงานที่ใช้งานเครื่องมอืแพทย์ 
ภายใตป้รมิาณเครื่องมอืทีเ่หมาะสม 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

2.1 ทฤษฎกีารจดัสรรทรพัยากร [1]
ทรพัยากรในองค์กรมกัมอียู่จ ากดั โดยองค์กรต้องมกีารใช้หรอืการ

จดัสรรทรพัยากรเหล่านัน้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ซึง่ประสทิธภิาพในการ
จดัสรรทรพัยากรอาจวดัในรูปของปรมิาณการผลผลิตสูงสุด หรอื ผล
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ก าไรสูงสุด วธิกีารจดัสรรทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด คอืการสรา้ง
ตวัแบบเพื่อการตดัสนิใจของปัญหา 
 2.1.1 ตวัแบบการจดัสรรทรพัยากร (Resource Allocation Model) 
เป้าหมายของการน าตวัแบบจดัสรรทรพัยากรไปใชก้บัปัญหาจรงิจะตอ้ง 

− ระบุวตัถุประสงคข์องการตดัสนิใจทีต่อ้งการท า 
− ตัง้เกณฑท์ีจ่ะใชว้ดัประสทิธผิลของทางเลอืกต่าง ๆ 
− ก าหนดขอ้จ ากดัหรอืเงื่อนไขทีผู่ต้ดัสนิใจจะตอ้งเผชญิ 

2.1.2 ตวัแบบในการจดัสรรทรพัยากรม ี4 ตวัแบบดงันี้ 
1.) ตัวแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น (Linear and Nonlinear 

Model) 
แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้น (Linear Programming 

Model) คือ วิธีการหาค่าที่เหมาะที่สุด (ค่าสูงสุดหรือค่าต ่าสุด) ของ
เป้าหมายที่ก าหนด ภายใต้เงื่อนไขบางประการ โดยเป้าหมายจะต้อง
แสดงอยู่ในรูปสมการเส้นตรง ส าหรบัเงื่อนไขอาจอยู่ในรูปสมการหรอื
อสมการเสน้ตรงกไ็ด ้

2.) ตวัแบบเชิงจ านวนเต็มและไม่เป็นจ านวนเต็ม ( Integer 
and Non Integer Model)  

ตัวแบบเชิงจ านวนเต็ม ( Integer Programming Model) 
ระเบียบวิธี(ค่าสูงสุดหรือค่าต ่าสุด) ของเป้าหมายที่ก าหนด ภายใต้
เงื่อนไขบางประการ โดยเป้าหมายจะตอ้งแสดงอยู่ในรปูสมการเสน้ตรง 
ส าหรบัเงื่อนไขอาจอยู่ในรูปสมการหรอือสมการเสน้ตรงก็ได้ และทัง้นี้ 
ตวัแปรทีก่ าหนด (ทัง้หมดทุกตวัหรอืบางตวั) จะตอ้งเป็นจ านวนเตม็ 

3.) ตัวแบบเชิงก าหนดและตัว แบบความน่ า จะ เ ป็น 
(Deterministic and Stochastic Model) 

ตวัแบบเชงิก าหนด คอื ตวัแบบที่มขี้อมูลน าเขา้ทีแ่น่นอนซึง่
ส่งผลให้ค าตอบของตวัแบบชนิดนี้มผีลลพัธ์ที่แน่นอน ตัวแบบความ
น่าจะเป็น คือ เกี่ยวข้องกับตวัแปรสุ่ม (Random Variable) เช่น การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการพยากรณ์การวเิคราะห์ระบบ
สนิคา้คงคลงั โดยทีค่่าพารามเิตอรใ์นตวัแบบนัน้เป็นตวัแปรสุ่ม จงึท าให้
มคีวามแปรปรวนหรอืมคีวามเสีย่งในขอ้มลู 

4.) ตัวแบบเชิงสถิตและตัวแบบเชิงพลวัต (Static and 
Dynamic Model)  

ตวัแบบเชิงสถิตคอื ตวัแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกบัเวลา และตวั
แบบเชิงพลวตั คอืตวัแบบที่มเีวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งค าตอบของตวั
แบบพลวตันี้จะขึน้อยู่กบัเวลา  

2.2 ตวัแบบการเลอืกต าแหน่งทีต่ ัง้
 การเลอืกต าแหน่งทีต่ ัง้ของสถานทีใ่หบ้รกิารดว้ยวธิกีารหาค าตอบที่
ดทีีสุ่ดม ี4 ลกัษณะดงันี้ [2] 

1. ปัญหาการเลอืกต าแหน่งที่ตัง้ของสถานที่ให้บรกิารแบบดีเทอร์
มนิิสตกิ (Deterministic Facility Location Problems) เป็นปัญหาทีเ่ลอืก
ต าแหน่งที่ตัง้ที่เหมาะสมโดยพจิารณา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่ท าการ
ตดัสนิใจ และพจิารณาปัจจยัน าเขา้ 

2. ปัญหาการเลือกต าแหน่งที่ตัง้ของสถานที่ให้บรกิารแบบพลวตั
(Dynamic Facility Location Problems) เป็นการตัดสินใจที่ส่งผลใน
ระยะยาวซึง่ขอ้มลูน าเขา้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

3. ปัญหาการเลอืกต าแหน่งที่ตัง้ของสถานที่ใหบ้รกิารแบบสโตแค
สติก (Stochastic Facility Location Problems) เป็นปัญหาที่พิจารณา
ปัจจยัน าเขา้เป็นค่าไม่แน่นอนทีส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยความน่าจะเป็น 

4. ปัญหาการเลือกต าแหน่งที่ตัง้ของสถานที่ให้บรกิารแบบโรบัส
(Robust Facility Location Problems) เป็นปัญหาที่พิจารณาปัจจัย
น าเขา้เป็นค่าไม่แน่นอนทีไ่ม่สามารถอธบิายไดด้ว้ยความน่าจะเป็น 
2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 [3] การประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรบัการเลือก
ท าเลที่ตัง้ศูนย์กระจายอุปกรณ์ การศึกษาเพื่อน าเสนอแนวคดิในการ
วิเคราะห์หาท าเลที่ตัง้ศูนย์กระจายอุปกรณ์ย่อยของแต่ละภูมิภาคที่
เหมาะสมโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหต้น้ทุนในการด าเนินการต ่าทีสุ่ดโดย
เริม่จากการศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการเช่าพื้นที่
ในการตัง้ศูนย์กระจายอุปกรณ์ ความสามารถสูงสุดในการจัดเก็บ
อุปกรณ์ของแต่ละพืน้ทีแ่ละขอ้มลูความตอ้งการใชอุ้ปกรณ์ในแต่ละสาขา
ของธนาคาร การสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ ทดสอบความถูกต้อง
ของตวัแบบคณิตศาสตรแ์ละ ใช ้Excel Solver 
 [4] ตวัแบบการก าหนดที่ตัง้คลงัวคัซีน กรณีศึกษาโรงพยาบาลใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา การจัดตัง้คลังวัคซีนระดับภูมิภาคเป็น
ประโยชน์ต่อระบบการกระจายวคัซนี ซึ่งการก าหนดท าเลที่ตัง้ของคลงั
วคัซีนระดบัภูมภิาคถือเป็นกลยุทธ์การตดัสนิใจที่ส าคญัต่อการจดัการ
ระบบการขนส่งในการศกึษานี้ผูว้จิยัได้พฒันาตวัแบบทางคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาการก าหนดท าเลที่ตัง้ของคลังวคัซีนระดับภูมิภาค ตัว
แบบที่พฒันาขึน้มาได้ขยายมาจากตวัแบบ p – median โดยพจิารณา
ต้นทุนการจดัตัง้คลงัวคัซนีระดบัภูมภิาคแต่ละแห่งและค่าใชจ้่ายในการ
ขนส่ง 
 [5] การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ส าหรับแก้ปัญหาจัดสรร
ทรพัยากรเพื่อลดเวลาในการวางแผนการผลติ งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์
เพื่อสร้างโมเดลค านวณก าลงัการผลิตด้วยโปรแกรมทางคณิตศาสตร์
ส าหรบัใช้ในการตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ เนื่องจากความต้องการ
ของลูกคา้ที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยใช้หลกัการก าหนดการเชงิเสน้ 
และ Excel Solver มาช่วยในการค านวณและจัดสรรทรัพยากรด้าน
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ใหไ้ดก้ าลงัการผลติสงูทีสุ่ด 
 [6]งานวจิยันี้เป็นการศกึษาปัญหาการจดัตัง้ศูนย์กระจายสนิคา้ใน
ห่วงโซ่อุปทานโดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าให้
เพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้าและเพื่อใหค้่าใช้จ่ายในระบบการ
กระจายสนิคา้จากโรงงานไปยงัลูกคา้มคี่าต ่าที่สุดปัญหาการจดัตัง้ศูนย์
กระจายสนิคา้เป็นก าหนดการเชงิจ านวนเต็มแบบผสมสองระดบั โดย
แบบจ าลองระดับบนและระดับล่างเป็นการหาวิธีการส่งสินค้าจาก
โรงงานไปยงัศูนย์กระจายสนิคา้และจากศูนย์กระจายสนิคา้ไปยงัลูกคา้
ตามล าดบั เพื่อใหค้่าใชจ้่ายในการขนส่งมคี่าต ่าทีสุ่ด 
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3. ขัน้ตอนการท าวิจยั
ขัน้ตอนนี้ เ ริ่มต้นจากการศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูล

กระบวนการท างานในปัจจุบนั โดยเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ หวัหน้า
แผนก ผู้ปฎิบตัิงานและข้อมูลจากฐานข้อมูลของทางโรงพยาบาล ซึ่ง
เป็นขอ้มูลในปีงบประมาณ 2560 (เดอืนตุลาคม 2559 -เดอืนกนัยายน 
2560) และปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม2560 -เดือนกันยายน 
2561) 

3.1 ศกึษาระบบงานของศูนยอ์ุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์ 
 ศึกษาด้านการให้บรกิารยมื-คนืเครื่องมอืแพทย์ของศูนย์อุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ โดยศึกษาเครื่องมือแพทย์ 2 ชนิด คือ 
1.Infusion Pump และ 2. Syringe Pump โดยขอ้มลูทีน่ ามาวเิคราะหค์อื
ชัว่โมงเวลาการใชง้านเครื่องมอืแพทย ์ ชัว่โมงเวลาทีซ่่อมแซมเครื่องมอื
แพทย์ (Breakdown)  ชัว่โมงเวลาที่ซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั ด้วยการจด
บนัทึกในสมุดบนัทึกของเจ้าหน้าที่  ชื่อหน่วยงานในโรงพยาบาล และ 
ทีต่ ัง้ของเครื่องมอืแพทย ์ 

3.2 การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูน าเขา้ 
3.2.1 เวลาการใชง้านเครื่องมอืแพทย ์เครื่อง Infusion Pump 

และ Syringe Pump ในปีงบประมาณ 2560 (เดือน ตุลาคม 2559 - 
เดอืน กนัยายน 2560) และ ปีงบประมาณ 2561 (เดอืน ตุลาคม 2560 - 
เดือน กันยายน  2561) ได้มาจากฐานข้อมูลของหน่วยสารสนเทศ
โรงพยาบาล เพื่อวเิคราะหก์ารใชง้านเครื่องของแต่ละหน่วยงาน  

3.2.2 เวลาที่การซ่อมแซม ( Breakdown ) และเวลาซ่อม
บ ารุงเชิงป้องกันเป็นข้อมูลที่ได้มาจากศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย ์ 

3.2.3 ข้อมูลหน่วยงานที่ใช้งานเครื่อง Infusion Pump เช่น 
หอผูป่้วยอายุรกรรม หอ้งคลอด หอผูป่้วยเดก็1 เป็นต้น และหน่วยงาน
ที่ใช้งานเครื่อง Syringe Pump เช่น หอผู้ป่วยพเิศษเด็ก นรเีวชสามญั 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก เป็นต้น และศูนย์ให้บรกิารคอื ศูนย์อุปกรณ์
เครื่องมอืทางการแพทย ์

3.2.4 เกบ็ขอ้มลูดา้นระยะทางของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
ที่ใช้เครื่อง Infusion Pump และ Syringe Pump เพื่อใช้ประกอบการ
พจิารณาการจดัรูปแบบการให้บรกิารเครื่องมอืแพทย์ หน่วยงานที่ได้
ท าการศกึษาประกอบไปด้วย ตกึ 13 ชัน้ จ านวน 13 หน่วยงาน  ตกึ 8 
ชัน้ จ านวน 12 หน่วยงาน และ ตึกศลัยกรรมกระดูกและขอ้จ านวน 2 
หน่วยงาน รวมทัง้หมด 27 หน่วยงาน 

3.2.5 เก็บขอ้มูลเครื่อง Infusion Pump และ Syringe Pump 
ในดา้นการใชง้านทัว่ไปและดา้นมลูค่าเครื่องมอืแพทยร์วมไปถงึลกัษณะ
การเช่าซื้อ-จดัซื้อเครื่องมอืแพทย ์ 

3.3 การจดัสรรจ านวนเครื่องมอืแพทย์ 
 ในการจดัสรรเครื่องมอืแพทย ์ไดว้เิคราะหเ์วลาการใช้งานเครื่องมอื
แพทย์เพื่อหาจ านวนเครื่องมอืแพทย์ที่จะจดัสรรใหเ้หมาะสมกบัการใช้
งาน โดยได้จดัสรรจ านวนเครื่อง Infusion Pump และ เครื่อง Syringe 
Pump ใหก้บัหน่วยงานทัง้ 27 หน่วยงาน 

3.4 การออกแบบรปูแบบการใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทย ์
 การออกแบบรูปแบบการให้บริการเครื่องมือแพทย์ซึ่งพิจารณา
หน่วยงานเบือ้งตน้ 27 หน่วยงาน 3 รปูแบบดงันี้ 

รูปแบบที่ 1 การจดัสรรเครื่องมอืแพทย์ใหม้เีครื่องมอืแพทย์
ตัง้ประจ าหน่วยงาน 

รูปแบบที่ 2 การจดัสรรเครื่องมอืแพทย์โดยการจดัให้มีจุด
กระจายเครื่องมอืแพทย ์ 

รูปแบบที่ 3 การจดัสรรเครื่องมอืแพทย์โดยใหศู้นย์อุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและกระจาย
เครื่องมอืแพทย ์

4. ผลการวิจยั
 4.1. การจดัสรรเครื่องมอืแพทยท์ีม่อียู่ทัง้หมดใหแ้ต่ละหน่วยงานซึ่ง
ได้จัดสรรจ านวนเครื่อง Infusion Pump และ เครื่อง Syringe Pump 
ให้กับหน่วยงานทัง้ 27 หน่วยงาน โดยการพิจารณาจากการใช้งาน
เครื่องมอืแพทย ์ซึง่ใชโ้มเดลคณิตศาสตรด์งันี้ 

Parameters 
n : จ านวนหน่วยงาน เมื่อ j = 1,2, … ,n 
m : ชนิดของเครื่องมอืแพทย ์เมื่อ i = 1,2, … ,m 
Tij  : เวลาในการใชง้านเครื่องมอืแพทย ์i โดยหน่วยงาน j 
tij  : เวลาพรอ้มใชง้านของเครื่องมอืแพทย ์i ต่อ 1 ตวั (นาท/ีตวั) 

Variables 
Xij: จ านวนเครื่องมอืแพทย ์i ทีจ่ดัสรรใหห้น่วยงาน j 

Objective 
Min =∑i∑jXij  

Subject to : ∑jtijXij≤Tij for i=1,2,…m 
𝑋𝑖𝑗 ≥ 0  

 โมเดลคณิตศาสตร์ในการจดัสรรเครื่องมอืแพทย์จากเวลาในการใช้
งานเครื่องมอืแพทย์ โดยพจิารณาเวลาการใช้งานเครื่องมอืแพทย์ที่ใช้
งานมากที่สุดในระหว่างสองปีงบประมาณคอืปีงบประมาณ 2560 และ
ปีงบประมาณ 2561 เป็นตวัแทนเวลาการใชง้านของเครื่องมอืแพทย ์
 ในตารางที ่1 แสดงหน่วยงานทีไ่ดร้บัการจดัสรรเครื่องมอืแพทย ์ใน 
10 อนัดบัแรกดงัต่อไปนี้ 
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 ตารางที ่1 แสดงจ านวนเครื่อง Infusion Pump และ เครื่อง Syringe 
Pump ของ 10 หน่วยงานแรกทีไ่ดร้บัการจดัสรร 

หน่วยงาน จ านวน
เครื่อง 

Infusion 
Pump ทีม่ี
อยู่ใน
ปัจจุบนั 

จ านวน
เครื่อง 

Infusion 
Pump ที่
ไดจ้ดัสรร 

จ านวน
เครื่อง 

Syringe 
Pump ทีม่ี
อยู่ใน
ปัจจุบนั 

จ านวน
เครื่อง 

Syringe 
Pump ที่
ไดจ้ดัสรร 

1. เดก็ 2 ไม่มี
เครื่อง 

28 เครื่อง ไม่ม ี
เครื่อง 

18 เครื่อง 

2. ศลัยกรรม
ชาย2 

ไม่มี
เครื่อง 

26 เครื่อง ไม่มี
เครื่อง 

3 เครื่อง 

3. อายุรกรรม
ชาย2 

ไม่มี
เครื่อง 

18 เครื่อง ไม่มี
เครื่อง 

1 เครื่อง 

4. อายุรกรรม
หญงิ 

ไม่มี
เครื่อง 

17 เครื่อง ไม่มี
เครื่อง 

1 เครื่อง 

5. SICU 10 เครื่อง 16 เครื่อง 45 เครื่อง 15 เครื่อง 
6. ศลัยกรรม
ชาย1 

ไม่มี
เครื่อง 

15 เครื่อง ไม่มี
เครื่อง 

2 เครื่อง 

7. ศลัยกรรม
หญงิ 

ไม่มี
เครื่อง 

15 เครื่อง ไม่มี
เครื่อง 

3 เครื่อง 

8. นรเีวช
สามญั 

5 เครื่อง 12 เครื่อง ไม่มี
เครื่อง 

1 เครื่อง 

9. เดก็ 1 ไม่มี
เครื่อง 

11 เครื่อง ไม่มี
เครื่อง 

16 เครื่อง 

10. NICU 2 เครื่อง 7 เครื่อง 18 เครื่อง 42 เครื่อง 

4.2 รปูแบบการใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทย์ 
 4.2.1 การจัดสรรเครื่องมือแพทย์ให้มีเครื่องมือแพทย์ตัง้ประจ า
หน่วยงาน 

การจัดสรรเครื่อง Infusion Pump และ เครื่อง Syringe Pump 
ใหก้บัหน่วยงานที่มเีครื่องตัง้ประจ าหน่วยงานที่สามารถใช้งานได้ โดย
จ านวนเครื่องมือแพทย์ที่จะตัง้ประจ าหน่วยงานมาจากการจัดสรร
จ านวนเครื่องมอืแพทย ์ 
 4.2.2 การจัดสรรเครื่องมือแพทย์โดยการจัดให้มีจุดกระจาย
เครื่องมอืแพทย ์
 การจดัสรรการใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทยโ์ดยการจดัใหม้จีุดกระจาย
เครื่องมือแพทย์ ใช้แบบประยุกต์การจ าลองคณิตศาสร์โดยใช้ปัญหา
ระยะทางรวมน้อยที่สุด (Minimum Facility Location Problems) เป็น
ปัญหาการเลอืกต าแหน่งที่ตัง้ของสถานทีใ่หบ้รกิารจ านวน P แห่ง โดย
มวีตัถุประสงค์เพื่อใหร้ะยะทางในการขนยา้ยระหว่างสถานที่ให้บรกิาร
กบัหน่วยงานทีใ่ชง้านมคี่าน้อยทีสุ่ด  

โดยมสีมการ ดงันี้ 
Minimize = ∑ijWidijXij 

∑jXij = 1 

∑jYj = P 

∑iWiXij≤SjYj 

Xij ∈ {0,1} 

Yj ∈ {0,1} 

Wi = เวลาใชง้านเครื่องมอืแพทย ์
dij = ระยะทางระหว่างหน่วยงานกบัศูนยก์ระจายเครื่องมอืแพทย ์
Xij = 1 ถา้มหีน่วยงาน ทีต่ าแหน่งที ่ i ไดร้บัเครื่องมอืแพทยจ์าก

ศูนยก์ระจายเครื่องมอืแพทยท์ีต่ าแหน่งที่ j 
Yj = 1 ศูนยก์ระจายเครื่องมอืแพทยเ์ลอืกตัง้ทีต่ าแหน่งที่ j 

 Sj = เป็นขีดความสามารถในการให้บรกิารเครื่องมือแพทย์ของ
ศูนยก์ระจายเครื่องมอืแพทยท์ีอ่ยู่ต าแหน่งที ่j และมตีวัแปรตดัสนิใจ 

P = จ านวนทีต่ ัง้ศูนยก์ระจายเครื่องมอืแพทย์ 
การจัดสรรตามรูปแบบการจัดสรรเครื่องมือแพทย์มีตึกที่ใช้

พิจารณา 3 ตึกมีหน่วยงานที่ใช้งานเครื่องมือแพทย์ทัง้หมด 27 
หน่วยงาน ท าการก าหนดโซนหรอืกลุ่ม ( Cluster ) เบื้องต้นในการตัง้
จุดกระจายเครื่องมอืแพทยด์งัแสดงในรปูที ่3 ต่อไปนี้ 

รปูที ่3 แสดงหน่วยงานในการตัง้จุดกระจายเครื่องมอืแพทย ์
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 จากนัน้ใช้ Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาที่ตัง้ของ
แต่ละโซน โดยก าหนดใหแ้ต่ละโซนม ี3 จุดกระจาย ไดค้ าตอบในการตัง้
จุดกระจายโดยแสดงดงันี้ 
 โซนที่ 1 แสดงจุดกระจายเครื่องมอืแพทยใ์หก้บัหน่วยงานแสดงดงั
รปูที ่4 

รปูที ่4 แสดงหน่วยงานทีใ่ชง้านเครื่องมอืแพทยจ์ากจุดกระจาย 
ของโซนที ่1 

 โซนที่ 2 แสดงจุดกระจายเครื่องมอืแพทยใ์หก้บัหน่วยงานแสดงดงั
รปูที ่5 

รปูที ่5 แสดงหน่วยงานทีใ่ชง้านเครื่องมอืแพทยจ์ากจุดกระจาย 
ของโซนที ่1 

 โซนที่ 3 แสดงจุดกระจายเครื่องมอืแพทยใ์หก้บัหน่วยงานแสดงดงั
รปูที ่6 

รปูที ่6 แสดงหน่วยงานทีใ่ชง้านเครื่องมอืแพทยจ์ากจุดกระจาย 
ของโซนที ่3 

 4.3 การจดัสรรเครื่องมอืแพทย์โดยให้ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทยเ์ป็นศูนยก์ลางในการจดัเกบ็และกระจายเครื่องมอืแพทย์  
 การจัดสรรเครื่องมือแพทย์โดยให้ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและกระจายเครื่องมือแพทย์
 ดงันัน้เครื่องมอืแพทย์จะถูกเก็บไวท้ี่ศูนย์อุปกรณ์ฯ เป็นผูดู้แลและ
กระจายเครื่องมอืแพทย์เมื่อหน่วยงานอื่นๆ มคีวามตอ้งการใช้งาน โดย
จ านวนเครื่องมือแพทย์ที่จะตัง้ประจ าหน่วยงานมาจากการจัดสรร
จ านวนเครื่องมอืแพทย์ 
 4.4 การหาจ านวนเครื่องมอืแพทยส์ ารองจากการทีเ่ครื่องมอืแพทย์
ตอ้งซ่อมแซมและการบ ารุงรกัษา การน าขอ้มลูเวลาทีซ่่อมแซมและเวลา
ที่ซ่อมบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัคดิเพื่อหาจ านวนเครื่องที่ไวส้ ารองในการ
ใชง้าน 
 เครื่ อ ง  Infusion Pump มีเวลาที่ การซ่ อมแซม (Breakdown) 
432 ชัว่โมง/ปี เวลาซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั 17,016 ชัว่โมง/ปี 
 เ ค รื่ อ งSyringe Pump มี เ ว ล าที่ ก า รซ่ อ มแซม  ( Breakdown)  
36,168 ชัว่โมง/ปี เวลาซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั 24,288 ชัว่โมง/ปี 
 โดยคดิค่าเผื่อเวลาเครื่องเท่ากบั 8,760 ชัว่โมง/ปี (1 เครื่อง x 24
ชัว่โมง x 365วัน) จะได้จ านวนเครื่อง Infusion Pump และ Syringe 
Pump ดงันี้ 

เครื่อง Infusion Pump 
• ส ารองกรณีการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั  2 เครื่อง
• ส ารองกรณีการซ่อมแซม 3 เครื่อง

เครื่อง Syringe Pump 
• ส ารองกรณีการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั 4 เครื่อง
• ส ารองกรณีการซ่อมแซม  6 เครื่อง

 โดยเครื่องส ารองนี้ เป็นจ านวนที่ศูนย์บริการ คือศูนย์อุปกรณ์
เครื่องมอืทางการแพทยจ์ะเป็นหน่วยงานทีดู่แล 
 4.5 ปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจการเลือกรูปแบบการให้บริการ
เครื่องมอืแพทย ์ 

ม ี5 ปัจจยั ได้แก่ ด้านที่ 1 ระยะทาง ด้านที่ 2 ความสะดวก
ของผู้ปฎิบัติงาน ด้านที่ 3 จัดเก็บ ด้านที่ 4 การดูแลและบ ารุงรกัษา 
ดา้นที ่5 การน าไปใชง้าน  ซึง่ไดแ้ยกเป็นขอ้ดขีอ้ดอ้ยของแต่ละรูปแบบ
เพื่อเสนอเป็นทางเลอืกใหก้บัผูป้ฏบิตังิานโดยแสดงดงัตารางที ่3 
 ตารางที่ 3 แสดงคะแนนข้อดี ข้อด้อยของปัจจัยที่เป็นทางเลือก
ใหก้บัผูป้ฎบิตังิาน 

ดา้น 
ที ่1 

ดา้น
ที ่2 

ดา้น
ที ่3 

ดา้น
ที ่4 

ดา้น
ที ่5 

รวม 
(คะแนน) 

รปูแบบที ่
1 

5 5 4 2 5 21 

รปูแบบที ่
2 

3 4 4 2 2 15 

รปูแบบที ่
3 

5 2 2 2 2 13 
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หมายเหตุ  คะแนน 1 หมายถงึ ดอ้ยทีสุ่ด 
คะแนน 2 หมายถงึ ดอ้ยมาก 
คะแนน 3 หมายถงึ ปานกลาง 
คะแนน 4 หมายถงึ ดมีาก 
คะแนน 5 หมายถงึ ดทีีสุ่ด 

5. สรปุ
จากการจดัสรรรูปแบบการใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทย์ทัง้ 3 รูปแบบ

ได้แก่ 1. การจัดสรรเครื่องมือแพทย์ให้มีเครื่องมือแพทย์ตัง้ประจ า
หน่วยงาน 2. การจัดสรรเครื่องมือแพทย์โดยการจัดให้มีจุดกระจาย
เครื่องมือแพทย์ 3. การจัดสรรเครื่องมือแพทย์โดยให้ศูนย์อุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและกระจาย
เครื่องมือแพทย์  จะได้จ านวนเครื่องมือแพทย์ที่ ให้บริการ  และ 
นอกจากนี้ยงัมปัีจจยัทีช่่วยในการตดัสนิใจทัง้หมด 5 ปัจจยั จากคะแนน
รวมแสดงใหเ้หน็ว่ารปูแบบที ่1 การจดัสรรเครื่องมอืแพทย์ใหม้เีครื่องมอื
แพทย์ตัง้ประจ าหน่วยงานมีคะแนนรวม 21 คะแนนมากกว่าอีก 2 
รูปแบบเนื่องด้วยด้านการน าไปใช้งาน ระยะทาง การจัดเก็บมคีวาม
สะดวกต่อผูป้ฎบิตังิานมเีพยีงการดูแลและการบ ารุงรกัษาทีผู่ป้ฎบิตัิงาน
ไม่มคีวามช านาญในการปฎิบตั ิถา้มกีารอบรมหรอืแนะน าวธิกีาร ท าให้
ผูป้ฎบิตังิานสามารถดูแลและบ ารุงรกัษาเพิม่ขึน้ได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ รศ.นพ.เรอืงศกัดิ ์ลธีนาภรณ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ.นพ.กติตพิงศ ์เรยีบรอ้ย ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ นางพวงผกา บวรลกัษณ์ หวัหน้าแผนก
ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ นายจรูญ แก้วมี นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ส าหรบัการสนับสนุนและเอื้อเฟ้ือข้อมูล 
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ลงดว้ยด ี
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มจีุดประสงค์เพื่อวเิคราะห์ต้นทุนส าหรบัผูป่้วยที่รกัษาด้วยวธิหีตัถการสวนหวัใจของกลุ่มผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจซึ่งเป็น

กลุ่มการรกัษาที่มจี านวนผูป่้วยเขา้รบัการรกัษามากที่สุดในศูนย์หวัใจนราธวิาสราชนครนิทร์ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ โดยน าหลกัการการคดิ
ตน้ทุนฐานกจิกรรมตามเกณฑเ์วลา (Time-Driven Activity-Based Costing: TD-ABC) มาประยุกต์ใชเ้พื่อค านวณตน้ทุนการรกัษาแต่ละกระบวนการ
อย่างละเอียด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีต้นทุนบุคลากรต่อผู้ป่วย 1 รายเท่ากับ,3,972.61 บาท ต้นทุนค่าเสื่อม
เท่ากบั,6,208.83 บาท/ราย และมตี้นทุนค่าอุปกรณ์การท าหตัถการสวนหวัใจ,134,904 บาท/ราย โดยสรุปทางโรงพยาบาลมตีน้ทุนการรกัษาเท่ากบั 
145,085.44 บาท/ราย  
ค าส าคญั:  การสวนหวัใจและหลอดเลอืด ตน้ทุนกจิกรรมตามเกณฑเ์วลา 

Abstract 
This research aims to analyze costs of coronary artery disease patient’s treatment with cardiac catheterization, which is the 

largest group of patients in Naradhiwas Rajanagarindra Heart Center, by applying Time-Driven Activity-Based Costing: TD-ABC in order 
to throughly calculate the costs in each process. Findings of the study found that treatment of each patient with coronary heart disease 
incurred a personnel cost of 3,972.61 Baht, depreciation cost of 6,208.83 Baht per patient, and cardiac catheterization equipments cost 
of 134,904 Baht per patient. In total, the hospital carried the treatment cost of 145,085.44 Baht per patient. 
Keywords:  Cardiac Catheterization,Time Driven Activity Based Costing   
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1. บทน า
ปัจจุบนัโรคหวัใจและหลอดเลอืดเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคญัของ

โลก ดงัเหน็ไดจ้ากจ านวนผูป่้วยที่เสยีชวีติจากโรคหวัใจและหลอดเลอืด
ที่รายงานโดยองค์การอนามยัโลก ในปี พ.ศ.2553 สูงถงึ 18.10 % ของ
จ านวนผู้เสยีชีวติทัง้หมดทัว่โลก และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จ านวน
ผูเ้สยีชวีติจากกลุ่มโรคหลอดเลอืดสมองและหวัใจจะเพิม่ขึน้เป็น 24.20 
%  โรคหวัใจและหลอดเลอืดเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคญัของประเทศ
ไทย ที่ท าใหเ้กดิการสญูเสยีทัง้ชวีติและสิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายในการรกัษา
เป็นจ านวนมาก [1] 
 ศูนย์โรคหวัใจนราธวิาสราชนครนิทร์ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ 
มจี านวนผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาดว้ยวธิหีตัถการสวนหวัใจเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง มีห้องปฏิบตัิการส าหรบัการตรวจหวัใจและหลอดเลอืดหวัใจ 
จ านวน 3 ห้อง และมีการจัดตัง้หอผู้ป่วยโดยมีจ านวนเตียงที่รองรบั
คนไข ้14 เตยีง โดยมกีารรกัษาแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 1.กลุ่มวนิิจฉยั (Patient 
Diagnosed) 2.กลุ่มโรคหลอดเลือดหวัใจ (Coronary Artery Disease) 
3.กลุ่มคนไข้เด็ก (Pediatric Patient) 4.กลุ่มคนไข้หวัใจเต้นผดิจงัหวะ 
(Cardiac Dysrhythmia) 5.กลุ่มผู้ป่วยลิ้นหวัใจ (Heart Valve Patient) 
6.กลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency) จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มการ
รักษา Coronary Artery Disease  มีอัตราส่วนของผู้ ป่วยที่ เข้าร ับ
หตัถการสวนหวัใจมากทีสุ่ด [2] ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมแีนวคดิที่จะท าการ
วเิคราะหต์น้ทุนของกลุ่มการรกัษาโรคหลอดเลอืดหวัใจ โดยน าหลกัการ
การคิดต้นทุนฐานกิจกรรมตามเกณฑ์เวลา (Time-Driven Activity-
Based Costing : TD-ABC) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการค านวณต้นทุน
การใหก้ารรกัษาแต่ละกระบวนการอย่างละเอยีด  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนกระบวนการการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและ

หลอดเลอืดด้วยวธิหีตัถการสวนหวัใจตามหลกัการต้นทุนฐานกจิกรรม
ตามเกณฑเ์วลา Time-Driven Activity-Based Costing : TD-ABC     

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

2.1 การสวนหวัใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization) 
 การสวนหวัใจและหลอดเลอืด (Cardiac Catheterization) และการ
ฉีดสตีรวจหลอดเลอืดหวัใจเป็นการตรวจลกัษณะ และสภาวะของหลอด
เลือดหวัใจว่ามกีารตีบตนัที่ไหน มากน้อยเพยีงใด รวมถึงการท างาน
ของกล้ามเนื้อหวัใจ การบีบตวัของหวัใจ การตายของกล้ามเนื้อหวัใจ 
และการวดัความดนัในหอ้งหวัใจทีต่ าแหน่งต่าง ๆ เพื่อคน้หาสาเหตุของ
อาการต่าง ๆ ของโรคหัวใจโดยละเอียดโดยแพทย์จะใส่สายสวน 
(Catheter) ซึ่งมขีนาดเล็กและสามารถโค้งงอได้เข้าไปในหลอดเลือด
แดง หรอืหลอดเลอืดด า บรเิวณขาหนีบ แขน หรอืล าคอของผูป่้วย ซึ่ง
แพทย์จะค่อยๆ ใส่สายสวนและเคลื่อนสายสวนไปตามหลอดเลอืดเพื่อ
ไปยงัหวัใจ [3] [4] 

2.2 ทฤษฎีต้นทุนฐานกิจกรรมตามเกณฑเ์วลา(Time-Driven 
Activity-Based Costing : TD-ABC) 
 ทฤษฏตี้นทุนฐานกจิกรรมตามเกณฑ์เวลา (Time-Driven Activity- 
Based Costing : TD-ABC) ของ Kaplan and Anderson พฒันาขึน้เพือ่
แกปั้ญหาขอ้บกพร่องของการคดิตน้ทุนตามวธิตีน้ทุนกจิกรรม (Activity-
Based Costing : ABC) เช่น การขาดมาตรฐานในการก าหนดค่าตัว
ผลกัดนัต้นทุนเนื่องจาก เป็นการก าหนดโดยน าความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน (practical time)  ทัง้หมดมาปันส่วนตามความคิดเห็น
หรอือตัวสิยัของผูป้ระเมนิเป็นหลกั อาจเกดิอคตใินการปันส่วนได้ โดย
ไม่ค านึงถงึก าลงัการผลติทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน (unused  capacity) หรอืการใช้
ก าลงัการผลติที่ไม่เต็มประสทิธภิาพซึง่มกัเกดิขึน้จรงิในการปฏบิตัิงาน 
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงเกินความเป็นจรงิ หรอื ความซบัซ้อนของ
กิจกรรมท าให้ใช้เวลาในการด าเนินการมากเกินไป และยงัท าให้เกิด
ความยุ่งยากในการจัดสรรค่าใช้จ่ายมากขึ้น รวมทัง้มี ค่าใช้จ่ายสูง
เนื่องจากตอ้งปรบัปรุงระบบสม ่าเสมอ 

2.3 งายวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 Gonzalez ได้ศึกษาการคดิต้นทุนที่อิงตามกิจกรรมตามช่วงเวลา
ส าหรบักระบวนการซพัพลายเชนของซพัพลายเออร์ด้านสุขภาพ [5] 
ผลการวจิยัพบว่าต้นทุนรวมของห่วงโซ่อุปทานด้านการดูแลสุขภาพ
ของโรงพยาบาลที่ไม่หวังผลก าไร (Health Care Provider Supply 
chain) ต่อเดือนอยู่ที่ $19,919.51 พื้นที่คลังสินค้ามีต้นทุนต่อเดือน 
$3,263.27 กระบวนการเติมเต็ม (Replenishment) มีต้นทุนต่อเดือน 
$2,367.20 ศูนย์สวนหัวใจ (Cath Lab) มีต้นทุนต่อเดือน $3,804.08 
มูลค่าถอืครองสนิคา้คงคลงั (Warehouse Inventory) มตี้นทุนต่อเดอืน 
$3 ,263.27 และ  ห้องผ่ าตัด  (Operating Room) มีต้นทุนต่อ เดือน 
$6,893.50 
 Kurt ได้ศกึษาต้นทุนฐานกจิกรรมตามเกณฑ์เวลาในภาควชิาจกัษุ
วทิยาของโรงพยาบาลรฐั โดยใช้วธิตี้นทุนฐานกจิกรรมตามเกณฑ์เวลา 
(TD-ABC) [6] ผลการวจิยัพบว่าวธิีการต้นทุนฐานกจิกรรมตามเกณฑ์
เวลา (TD-ABC) สามารถน าไปใช้ในธุรกจิโรงพยาบาลเพื่อให้ได้ข้อมูล
ต้นทุนที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงพยาบาลได้ช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสยีทรพัยากรเนื่องจากมกีารใช้
วธิีการต้นทุนฐานกิจกรรมตามเกณฑ์เวลา (TD-ABC) เพื่อค านวนให้
พอเหมาะกบัการใช้งานจรงิจึงท าให้การใช้เวชภณัฑ์และปรมิาณของ
เสยีทางการแพทยล์ดลง 
 วรญัญาและสุวณิี ได้ศึกษาการวเิคราะห์ต้นทุน-ประสทิธิผล และ
ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสวีนิิจฉัยและรกัษาโรคหลอด
เลอืดหวัใจผ่านทางหลอดเลอืดแดง โรงพยาบาลศริริาช [7] ผลการวจิยั
พบว่า มตี้นทุนทางบญัชีของต้นทุนค่าวสัดุในการท าหตัถการวนิิจฉัย
ทัว่ไป 7,526 บาทต่อราย และต้นทุนค่าวัสดุในการวินิจฉัยและท า
หตัถการสวนหวัใจ 134,904 บาทต่อราย 
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 สลินทร์นา ได้ศึกษาต้นทุนการให้บรกิารผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั ของ
หน่วยไตเทยีม โรงพยาบาลพุทธโสธร จงัหวดัฉะเชงิเทรา [8] โดยใชว้ธิี
ต้นทุนฐานกิจกรรมตามเกณฑ์เวลา (TD-ABC)  ผลการวิจัยพบว่า 
ต้นทุนการใหบ้รกิารผูป่้วยที่รกัษาโรคไตเรื้อรงัโดยการฟอกเลอืดด้วย
เครื่องไตเทียม (Hemodialysis--HD) ของหน่วยไตเทียม มตี้นทุนรวม
ต่อครัง้ต่อผูป่้วยหนึ่งรายเท่ากบั 2,394.85 บาท (ไม่รวมค่าตรวจเลอืด) 
แบ่งเป็น ต้นทุนค่าแรง (LC) 962.60 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40.19 ต้นทุน
ค่าวสัดุ (MC)  1,207.32 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 50.41 และตน้ทุนค่าลงทนุ 
(CC) 224.93 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.39  40.19 

3. ขัน้ตอนการวิจยั

3.1 ศึกษาข้อมูลของการรกัษาผู้ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลือด
ด้วยวิธีหตัถการสวนหวัใจ

 ศกึษาขอ้มลูการรกัษาส าหรบัผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลอืดดว้ยวธิี
หตัถการสวนหวัใจ โดยข้อมูลที่ได้ศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) 
ข้อมูลปฐมภูม ิเป็นข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์และพูดคุยกบัหวัหน้า
พยาบาลประจ าศูนย์โรคหวัใจ ผู้ปฎิบัติงาน หวัหน้าพยาบาลประจ า
หอพกัผูป่้วยเกี่ยวกบัรปูแบบการใหก้ารรกัษา ขัน้ตอนกระบวนการการ
รกัษา และข้อมูลทัว่ไปที่เกี่ยวข้องกบัการรกัษาและ 2) ข้อมูลทุตยิภูม ิ
เป็นการศกึษาขอ้มูลการท างานจากฐานขอ้มูลของศูนย์หวัใจนราธิวาส
ราชนครนิทร์ ซึ่งขอ้มูลส่วนนี้จะประกอบด้วย จ านวนผูป่้วยจ าแนกตาม
กลุ่มการรกัษา เวลาในการท าหตัถการของแต่ละกลุ่มโรค เวลาในการ
พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลของผู้ป่วย ขัน้ตอนการท างานของแพทย์ 
พยาบาลและเจา้หน้าทีใ่นการดูแลผูป่้วยในหอผู้ป่วย  

3.2 ค านวณต้นทุนการให้การรกัษาส าหรบัหอผู้ป่วย
 ประเมินต้นทุนในการให้การรกัษาของศูนย์หัวใจนราธิวาสราช
นครนิทร์ กรณีหตัถการสวนหวัใจ โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ขอ้มูลเบื้องต้นมาวเิคราะห์ด้วยวธิีการค านวณต้นทุนฐานกิจกรรมตาม
เกณฑเ์วลา (Time-Driven Activity-Based Costing : TD-ABC) 

3.2.1 การระบุกลุ่มทรพัยากร (group of resources) 
 เบื้องต้นท าการศึกษาขัน้ตอนและวธิีการปฏิบตัิงานขององค์การ 
โดยจดัแบ่งกลุ่มทรพัยากรทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มทรพัยากร
บุคคล กลุ่มทรพัยากรพื้นที่ กลุ่มทรพัยากรอุปกรณ์และครุภณัฑ์ กลุ่ม
ทรพัยากรวสัดุสิน้เปลอืง เป็นตน้ 

3.2.2 ประมาณการต้นทุนรวมของแต่ละกลุ่มกิจกรรม 
 การเก็บข้อมูลรวบรวมแบบข้อมูลทุติยภูมิ คือ การเก็บรวบรวม
ขอ้มลูทางบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าหตัถการสวนหวัใจ ทัง้ขอ้มลูตน้ทนุ 
และข้อมูลเอกสารทางการบัญชีเพื่อประเมินต้นทุนของแต่ละกลุ่ม
ทรพัยากร โดยจะเกบ็ขอ้มลูในแต่ละส่วนดงันี้   

 ต้นทุนค่าแรง (Labor Cost : LC) เป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัต้นทุนค่าแรง
ทัง้หมดของกลุ่มแพทย์ กลุ่มพยาบาล Unit CATH กลุ่มการพยาบาล 
Ward CATH ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ 
 ต้นทุนวัสดุทางตรง (Direct Material Cost) ค่าอุปกรณ์การท า
หตัถการสวนหวัใจ ประกอบด้วย ต้นทุนกลุ่มวสัดุที่ใช้ไปเพื่อสนับสนุน
กจิกรรม ไดแ้ก่ วสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ชห้มดไป วสัดุส านักงาน วสัดุงานบ้าน 
ค่าบ ารุงรกัษา ค่าซ่อมแซม รวมทัง้ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น งานวจิยั
นี้จะใช้ข้อมูลต้นทุนค่าวสัดุอ้างอิงตามข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์
ต้นทุน – ประสทิธิภาพและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสี
วินิจฉัยและการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจทางหลอดเลือดแดง 
โรงพยาบาลศริริาช [รญัญา แซ่ฮอ้ 2558.] 
 ต้นทุนเงินลงทุน (Capital Cost : CC) รวบรวมต้นทุนค่าลงทุน 
ได้แก่ ครุภณัฑ์ โดยรวบรวมมูลค่าสิง่ก่อสรา้ง ครุภณัฑ์ วนัที่ได้มา และ
อายุการใช้งานแล้วน ามาคดิค่าเสื่อมราคาในรอบปีงบประมาณ โดยคดิ
เสื่อมราคาแบบเสน้ตรงและใหม้ลูค่าซากเป็นศูนย์ 

3.2.3 ประเมินความสามารถของแต่ละกลุ่มทรพัยากรด้วยเวลาท่ี
ใช้ในการปฎิบัติงานของแต่ละกลุ่มทรัพยากร (practical time 
capacity) 
 การค านวณหาเวลาที่ใช้ได้จริงในการปฎิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
ทรพัยากร ซึง่มรีายละเอยีดในการค านวณที่แตกต่างกนัออกไปในแต่ละ
กลุ่มทรพัยากร เวลาที่ใช้ในการปฎิบตัิงาน (practical time capacity) 
ของแต่ละกลุ่มทรพัยากรโดยใชเ้วลาเป็นรอ้ยละ 80 ของเวลาปฎบิตังิาน
จริงต่อวนัของคนคอื ร้อยละ 80 ของ 8 ชัว่โมงต่อวนัท างาน เท่ากับ 
6.40 ชัว่โมง 

3.2.4 ค านวนหาอัตราต้นทุนต่อนาทีของแต่ละกลุ่มทรัพยากร 
(unit cost per resource pool) 

ค านวณโดยน าต้นทุนทัง้หมดของทรพัยากรรวม หาร
ด้วย ความสามารถในการปฏบิตังิาน (practical time) ซึ่งสามารถเขยีน
เป็นสตูรการค านวณไดด้งัสมการที่ 1    

𝐶𝑘 =
𝐶𝑓

A
   (1) 

เมื่อ  𝐶𝑘   คอื  อัตราต้นทุนการบริการต่อนาทีของแต่ละกลุ่ม
ทรพัยากร เมื่อ 𝑘 = 1,2,…,n (บาท/นาท)ี 

 𝐶𝑓  คอื  ตน้ทุนของกลุ่มทรพัยากร (บาท) 
 A  คอื  ความสามารถในการใหบ้รกิาร (นาท)ี 

3.2.5 เวลาท่ีใช้ปฏิบติังานจริง (required time) 
 เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสงัเกตจากการปฏิบตัิงานจรงิของ
การให้บรกิาร การจบัเวลากิจกรรมที่ปฏิบตัิซ ้าๆ กนัตลอดระยะเวลา
ของการเก็บข้อมูล แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยและน าค่าเฉลี่ยนี้เป็นเวลา
มาตรฐานส าหรบัใชใ้นการค านวณ 
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3.2.6 ค านวณต้นทุนของแต่ละกิจกรรมของกลุ่มทรพัยากร 
 โดยน าผลรวมของเวลาการปฏิบัติงาน การให้บริการในแต่ละ
กจิกรรม หรอืเวลาที่ใช้ปฏบิตังิานจรงิ (required time) จากขอ้ที่ 3.2.5 
น ามาคณูกบัอตัราตน้ทุนการบรกิารต่อนาท ีจากสมการที ่(1) ผลลพัธท์ี่
ได้คอื ต้นทุนของแต่ละกจิกรรมของกลุ่มทรพัยากร สามารถเขยีนในรปู
สมการไดด้งัสมการที ่(2) 
 ต้นทุนของแต่ละกลุ่มทรพัยากร = เวลาที่ใช้ ในการท ากจิกรรมของแต่
ละกลุ่มทรพัยากร X อตัราตน้ทุนการบรกิารต่อนาท ี
ตน้ทุนของแต่ละกลุ่มทรพัยากร  =   𝑡𝑗𝑘 ∗ 𝐶𝑘     (2) 
เมื่อ   𝑡𝑗𝑘คอื เวลาที่ใช้ ในการปฎิบตัิงานจรงิของกิจกรรม K ใน
กลุ่มทรพัยากร K 

        𝐶𝑘 คือ อัตราต้นทุนการบริการต่อนาทีของแต่ละกลุ่ม
ทรพัยากร เมื่อ k = 1,2,..,n 

3.2.7 ค านวณต้นทุนรวมทัง้หมด 
 เป็นการแจกแจงต้นทุนไปยงัสิง่ที่จะน ามาคดิต้นทุน (cost object) 
คอื การค านวณต้นทุนของการใหบ้รกิารต่อผูป่้วยหนึ่งรายโดยน าแต่ละ
กจิกรรมที่ค านวนได้จากข้อที ่3.2.6 เมื่อได้ต้นทุนแต่ละกจิกรรมของแต่
ละกลุ่มทรพัยากรจึงน ามาค านวนต้นทุนรวมทัง้หมดโดยเขยีนสมการ
เวลา (time equation) ไดด้งันี้  
     เวลาการปฏิบตัิงาน (Time Equation ) = ผลรวมของเวลาที่ใช้ท า
กจิกรรมของกลุ่มทรพัยากร  

4. ผลการวิจยั

4.1 ข้อมูลของการให้การรกัษาผู้ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลือด
ด้วยวิธีหตัถการสวนหวัใจ 

กระบวนการเข้ารบัการรกัษาของผู้ป่วยของศูนย์หวัใจจะเริม่จาก
การทีผู่ป่้วยไดน้ัดเขา้มาท าหตัถการทีศู่นยห์วัใจแลว้ ก่อนวนันัดหนึ่งวนั
ผู้ป่วยจะต้องเข้ามาพกัที่หอพกัผู้ป่วยศูนย์โรคหวัใจเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มร่างกายและตรวจร่างกายเบื้องต้น เมื่อถงึเวลาท าหตัถการผูป่้วย
จะถูกส่งตัวมายงัศูนย์โรคหวัใจเพื่อท าหตัถการ เมื่อเสร็จสิ้นการท า
หตัถการผู้ป่วยจะถูกส่งตวักลบัหอพกัผูป่้วยศูนย์โรคหวัใจเพื่อพกัฟ้ืน
ร่างกาย โดยมีจ านวนห้อง Cardiac Catheterization Lab จ านวน 3 
หอ้งและมหีอผูป่้วยทีม่จี านวนเตยีงทีร่องรบัคนไข ้14 เตยีง 

ผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหวัใจ (Coronary Artery Disease) เป็น
กลุ่มผูป่้วยทีพ่กัไม่เกนิ 3 วนั 2 คนื เริม่กระบวนการเมื่อผูป่้วยเขา้มารบั
บรกิารตามนัดจาก OPD จะมกีารตรวจสอบเตยีงพกัรอของผูป่้วยทีห่อ
ผูป่้วยศูนยโ์รคหวัใจนราธวิาสราชนครนิทร ์หากพบว่าเตยีงพกัรอไม่ว่าง
ผูป่้วยจ าเป็นจะต้องออกจากระบบและนัดวนัในการท าหตัถการใหม่อกี
ครัง้และหากพบว่ามเีตยีงพกัรอว่างผูป่้วยสามารถเขา้พกัรอเพื่อเตรยีม
รบับรกิารหตัถการ เมื่อมเีตยีงส าหรบัพกัรอผูป่้วยจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่
ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์หวัใจหลัง

จากนัน้จะเข้าพกัที่หอพกัผู้ป่วยเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายในการท า
หัตถการ ขัน้ตอนต่อมาเป็นขัน้ตอนการท าหตัถการผู้ป่วยกลุ่มโรค
หลอดเลือดหวัใจ (Coronary Artery Disease) สามารถเข้ารบัการท า
หั ต ถ ก า ร ใ น ห้ อ ง  Cardiac Catheterization Lab 1, Cardiac 
Catheterization Lab 2 และ Cardiac Catheterization Lab 3 เมื่อผูป่้วย
ท าหตัถการเสรจ็ผูป่้วยกลุ่มนี้จะกลบัมาพกัฟ้ืนที่หอพกัผูป่้วยหากไม่มี
อาการแทรกซอ้นอื่น ๆ ผูป่้วยสามารถกลบับ้านได้หลงัจากท าหตัถการ
เสรจ็ 1 วนั จากขอ้มูลเบื้องต้นพบว่ามผีูป่้วยกลุ่มโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
(Coronary Artery Disease) เข้ารบัการรกัษาทัง้หมด 1,236 ครัง้ ในปี 
พ.ศ.2563 

4.2  ค านวณต้นทุนการให้การรักษาส าหรับศูนย์หัวใจ
นราธิวาสราชนครินทร ์

4.2.1 การระบุกลุ่มทรพัยากร (group of resources) 
กลุ่มทรพัยากรบุคลากร ได้แก่ กลุ่มการแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล

ประจ าศูนยห์วัใจและกลุ่มงานพยาบาลประจ าหอพกัผูป่้วย 

ตารางท่ี 2 จ าแนกกลุ่มทรพัยากรบุคลากร 
กลุ่มทรพัยากร จ านวน 

(คน) 
จ านวนวนั

ท างานใน 1 ปี 
(วนั) 

แพทย ์Coronary Artery Disease 2 192 
2.กลุ่มทรพัยากรการพยาบาลประจ าศูนยห์วัใจ
หวัหน้าพยาบาล 1 262 
พยาบาล 9 262 
ผูช้่วยพยาบาล 3 262 
พยาบาล Recovery 1 262 
ผูช้่วยพยาบาล Recovery 1 262 
เจา้หน้าทีจุ่ดนัด 1 1 262 
เจา้หน้าทีจุ่ดนัด 2 3 262 

พยาบาล อายุงาน 0-5 ปี 9 262 
พยาบาล อายุงาน 5-10 ปี 7 262 
ผูช้่วยพยาบาล PN 3 262 
ผูช้่วยผูป่้วย Odery 3 262 
แพทยใ์ชทุ้น 2 262 
รวม 45 

กลุ่มทรพัยากรวสัดุในการวนิิจฉยัและท าหตัถการสวนหวัใจ 
กลุ่มทรพัยากรครุภณัฑข์องศูนย์หวัใจนราธวิาสราชนครนิทร ์กรณี

หตัถการสวนหวัใจ 
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4.2.2 ประมาณการต้นทุนรวมของแต่ละกลุ่มกิจกรรม 
ต้นทุนบุคลากร เป็นข้อมูลเกี่ยวกบัต้นทุนค่าแรงทัง้หมดของกลุ่ม

แพทย์ กลุ่มงานพยาบาลประจ าศูนย์หวัใจและกลุ่มงานพยาบาลประจ า
หอพกัผู้ป่วย ประกอบด้วย เงนิเดือน เงนิประจ าต าแหน่ง เป็นต้น ดงั
แสดงในตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 จ าแนกกลุ่มทรพัยากรบุคลากร 
กลุ่มทรพัยากร เงินเดือนค่าจ้าง

(บาท/คน/เดือน) 
1.กลุ่มทรพัยากรแพทย์
แพทย ์Coronary Artery Disease 150,000 
2.กลุ่มทรพัยากรการพยาบาลประจ าศูนยห์วัใจ
หวัหน้าพยาบาล 50,000 
พยาบาล 35,000 
ผูช้่วยพยาบาล 18,000 
พยาบาล Recovery 25,000 
ผูช้่วยพยาบาล Recovery 18,000 
เจา้หน้าทีจุ่ดนัด 1 18,000 
เจา้หน้าทีจุ่ดนัด 2 18,000 
3.กลุ่มทรพัยากรการพยาบาลประจ าหอพกัผูป่้วย
พยาบาล อายุงาน 0-5 ปี 35,000 
พยาบาล อายุงาน 5-10 ปี 45,000 
ผูช้่วยพยาบาล PN 15,000 
ผูช้่วยผูป่้วย Odery 15,000 
แพทยใ์ชทุ้น 25,000 

ต้นทุนค่าวสัดุในการวินิจฉัยและท าหตัถการสวนหวัใจ 134,904 
บาทต่อราย 

ต้นทุนค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ของศูนย์หัวใจนราธิวาสราช
นครินทร์ กรณีหัตถการสวนหัวใจด้วยการรวบรวมข้อมูลรายการ
ครุภณัฑศ์ูนยห์วัใจนราธวิาสราชนครนิทร ์ ประจ าปี 2561 โดยใชว้ธิกีาร
หาค่าเสื่อมราคาแบบเสน้ตรง (depreciation) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คอืส่วนของหอ้งท าหตัถการสวนหวัใจ CATH Unit และ ส่วนของหอพกั
ผูป่้วยกรณีผูป่้วยหตัถการสวนหวัใจ Ward CATH  โดยมตีน้ทุนค่าเสื่อม
ราคาของผูป่้วยกลุ่มโรคหลอดเลอืดหวัใจ (Coronary Artery Disease) 
6,208.83 บาท/ราย  

4.2.3 ประเมินความสามารถของแต่ละกลุ่มทรัพยากรด้วย
เวลาท่ีใช้ในการปฎิบติังานของแต่ละกลุ่มทรพัยากร (practical 
time capacity) 

หมายถึงระดับที่พนั กงานสามารถด า เนิน งานได้อย่ า งมี
ประสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิผลผลติจรงิหลงัจากหกัลบเวลาพกัผ่อนหรอื

ในการหยุดพกัตามตารางเวลา ในงานวจิยันี้บุคลากรจะมคีวามสามารถ
ในการใหบ้รกิาร 6.40 ชัว่โมงต่อวนั 
 ตัวอย่างการค านวนเวลาที่ใช้ในการปฎิบัติงาน  แพทย์กลุ่ม 
Coronary Artery Disease มแีพทย์ประจ า 2 ท่าน ท างานปีละ 192 วนั 
วนัละ  8 ชัว่โมง คดิรอ้ยละ 80 ของชัว่โมงท างาน เท่ากบั 6.40 ชัว่โมง
ต่อวนั ความสามารถในการให้บรกิารเท่ากบั 147,455 นาที แสดงดงั
ตารางที ่4

4.2.4 ค านวนหาอตัราต้นทุนต่อนาทีของแต่ละกลุ่มทรพัยากร 
(unit cost per resource pool) 
 หลงัจากการประเมนิความสามารถหรอืเวลาที่ใช้ในการปฎิบตังิาน
ของกลุ่มทรพัยากรแล้วจึงน ามาค านวนอตัราต้นทุนต่อนาทีของกลุ่ม
ทรพัยากรบุคคล 
 การค านวณต้นทุนของกลุ่มทรพัยากรในงานวจิยันี้จะถูกแบ่งออก
ตามเวลาการท างานทีผู่ป้ฎบิตังิานปฏสิมัพนัธห์รอืท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผูป่้วยโดยตรง ตวัอย่างเช่น แพทย ์Coronary Artery Disease  ในเวลา 
1 ปี คดิวนัท างาน 262 วนั ท าหตัถการ 192 วนั ที่เหลอือกี 70 วนั ท า
กจิกรรมอื่น ๆ ท าหตัถการ 192 วนั คดิเป็น 73.28 % ท ากจิกรรมอื่น ๆ 
70 วนั คดิเป็น 26.72 % ทัง้นี้ใน 1 ปี แพทย์ 2 ท่าน เงนิเดือนค่าจ้าง
เดือนละ 150,000 บาท ได้เงินเดือนค่าจ้างทัง้สิ้น 3,600,000 บาท 
แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายจากการท าหตัถการสวนหัวใจ  2,638,080 บาท 
(73.28 %) และค่าใช้จ่ายจากการปฎิบัติงานอื่น ๆ 961,920 บาท 
(26.72 %)  
 การค านวณหาอตัราตน้ทุนทรพัยากรต่อนาท ี (unit cost per 
resource pool) ของแต่ละกลุ่มทรพัยากรมสีมการค านวณดงัสมการที ่1 
จากตวัอย่างของแพทยใ์น 1 ปี แพทย ์ 2 ท่าน มคี่าใชจ้่ายจากการท า
หตัถการสวนหวัใจ  2,638,080 บาท มคีวามสามารถในการใหบ้รกิาร
147,456 นาท ีโดยตน้ทุนทรพัยากรตอ่นาทจีะค านวณไดด้งันี้ 

  C = 2,638,080 / (147,456) 
   = 17.89 บาทต่อนาท ี

อตัราต้นทุนก าลงัการผลิตของแต่ละกลุ่มทรพัยากรบุคคลแสดงได้ดงั
ตารางที่ 4 โดยมีจ านวนทรพัยากรบุคลากรและจ านวนวนัท างานดงั
ตารางที่ 2 โดยแต่ละบุคคลากรมคีวามสามารถในการใหบ้รกิาร 6.40 
ชัว่โมงต่อวนั 
ตารางท่ี 4 ค่าใชจ้่ายจากการท าหตัถการและความสามารถในการ
ใหบ้รกิารและอตัราตน้ทุนตอ่นาทขีองแต่ละกลุ่มทรพัยากร 
กลุ่มทรพัยากร ค่าใช้จ่าย

จากการท า
หตัถการ 
(บาท) 

ความสามารถ
ในการให้ 
บริการ 
(นาที/ปี) 

อตัราต้นทุน
(บาท/นาที) 

1.กลุ่มทรพัยากรแพทย์
แพทย ์Coronary 
Artery Disease 

2,638,080 147,456 17.89 

2.กลุ่มทรพัยากรการพยาบาลประจ าศูนยห์วัใจ

หวัหน้าพยาบาล 147,328 100,608 1.46 
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ตารางท่ี 4 ค่าใชจ้่ายจากการท าหตัถการเวลาทีใ่ชใ้นการปฎบิตังิานและ
อตัราตน้ทุนต่อนาทขีองแต่ละกลุ่มทรพัยากร (ตอ่) 

4.2.5 เวลาท่ีใช้ปฏิบติังานจริง (required time) 
งานวจิยันี้จะแบ่งเวลาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการจบัเวลา

การท าหตัถการสวนหวัใจของกลุ่มแพทย์ พยาบาลประจ าศูนยห์วัใจและ
พยาบาลประจ าหอพกัผูป่้วย ดงัแสดงในตารางที ่5 

ตารางท่ี 5 เวลาการท าหตัถการสวนหวัใจของกลุ่มแพทย์ พยาบาล
ประจ าศูนยห์วัใจและพยาบาลประจ าหอพกัผูป่้วย 

กลุ่มทรพัยากร เวลาเฉล่ียต่อกิจกรรม 
(นาที) 

กลุ่มทรพัยากรแพทย ์
แพทย ์Coronary Artery Disease 51 

กลุ่มทรพัยากรการพยาบาลประจ าศูนยห์วัใจ 
หวัหน้าพยาบาล 10 
พยาบาล 72 
ผูช้่วยพยาบาล 72 
พยาบาล Recovery 10 
ผูช้่วยพยาบาล Recovery 10 
เจา้หน้าทีจุ่ดนัด 1 10 

ตารางท่ี 5 เวลาการท าหตัถการสวนหวัใจของกลุ่มแพทย์ พยาบาล
ประจ าศูนยห์วัใจและพยาบาลประจ าหอพกัผูป่้วย (ต่อ) 

กลุ่มทรพัยากร เวลาเฉล่ียต่อกิจกรรม 
(นาที) 

เจา้หน้าทีจุ่ดนัด 2 10 
กลุ่มทรพัยากรการพยาบาลประจ าหอพกัผูป่้วย 

พยาบาล อายุงาน 0-5 ปี 376 
พยาบาล อายุงาน 5-10 ปี 290 
ผูช้่วยพยาบาล 96 
ผูช้่วยผูป่้วย 32 
แพทยใ์ชทุ้น 94 

4.2.6 ค านวณต้นทุนของแต่ละกิจกรรมของกลุ่มทรพัยากร 
 ค านวณโดยน าอตัราต้นทุนต่อนาท ี(unit cost per resource pool)  
ของแต่ละกลุ่มทรพัยากร คูณด้วยเวลาที่ใช้ปฏบิตังิาน (required time) 
อตัราตน้ทุนของกลุ่มทรพัยากรบุคคลแสดงไดด้งัตารางที ่6 
ตารางท่ี 6 อตัราตน้ทุนของกลุ่มทรพัยากร 

กลุ่มทรพัยากร ค่าใช้จ่ายจาก
การท า
หตัถการ 
(บาท) 

ความสามารถ
ในการให้ 
บริการ 
(นาที/ปี) 

อตัราต้นทุน
(บาท/นาที) 

พยาบาล 2,216,372 905,472 2.45 

ผูช้่วยพยาบาล 379,949 301,824 1.26 

พยาบาลRecovery 73,664 100,608 0.73 

ผูช้่วยพยาบาล
Recovery 

53,038 100,608 0.53 

เจา้หน้าทีจุ่ดนัด 1 53,038 100,608 0.53 

เจา้หน้าทีจุ่ดนัด 2 53,038 301,824 0.18 

3.กลุ่มทรพัยากรการพยาบาลประจ าหอพกัผูป่้วย
พยาบาล อายุงาน 
0-5 ปี 

2,189,804 905,472 2.42 

พยาบาล อายุงาน 
5-10 ปี 

3,650,393 704,256 5.18 

ผูช้่วยพยาบาล 310,672 301,824 1.03 
ผูช้่วยผูป่้วย 103,557 301,824 0.34 
แพทยใ์ชทุ้น 506,999 201,216 2.52 

กลุ่มทรพัยากร อตัราต้นทุน
ต่อนาที 

(บาท/นาที) 

เวลาเฉล่ีย
ต่อกิจกรรม 

(นาที) 

ต้นทุนต่อ
กิจกรรม 

(บาท/กิจกรรม) 
1.กลุ่มทรพัยากรการแพทย์
แพทย ์Coronary 
artery disease 

17.89 51 912.39 

2.กลุ่มทรพัยากรการพยาบาลประจ าศูนยห์วัใจ

หวัหน้าพยาบาล 1.46 10 14.64 
พยาบาล 2.45 72 176.40 
ผูช้่วยพยาบาล 1.26 72 90.72 
พยาบาล 
Recovery 0.73 

10 7.30 

ผูช้่วยพยาบาล 
Recovery 0.53 

10 5.30 

เจา้หน้าทีจุ่ดนัด 1 0.53 10 5.30 
เจา้หน้าทีจุ่ดนัด 2 0.18 10 1.80 
3.กลุ่มทรพัยากรการพยาบาลประจ าศูนยห์วัใจ
พยาบาล อายุงาน 
0-5 ปี 

2.42 376 909.92 

พยาบาล อายุงาน 
5-10 ปี 

5.18 290 1,502.20 

ผูช้่วยพยาบาล 1.03 96 98.88 
ผูช้่วยผูป่้วย 0.34 32 10.88 
แพทยใ์ชทุ้น 2.52 94 236.88 
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4.2.7 ค านวณต้นทุนรวมทัง้หมดของการให้การรกัษาผู้ป่วย 1 
ราย 
 การค านวณต้นทุนของการให้การรกัษาต่อผู้ป่วยหนึ่งรายในแต่ละ
กจิกรรมของแต่ละกลุ่มทรพัยากรโดยน าต้นทุนของแต่ละกิจกรรมของ
กลุ่มทรพัยากรรวมกบัตน้ทุนค่าเสื่อมราคาและตน้ทุนวสัดุทางตรง แสดง
ดงัตารางที ่7 
ตารางท่ี 7 การค านวณตน้ทุน  

5. สรปุผล
ผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐาน

กิจกรรมตามเกณฑ์เวลา (Time-Driven Activity-Based Costing : TD-
ABC) พบว่า การใหก้ารรกัษาผูป่้วยกลุ่ม Coronary Artery Disease มี
ต้นทุนบุคลากรต่อผูป่้วย 1 ราย 3,972.61 บาท ต้นทุนค่าเสื่อมราคาต่อ
ผูป่้วย 1 ราย 6,208.83 บาท ตน้ทุนทางออ้ม ค่าอุปกรณ์การท าหตัถการ
สวนหวัใจต่อผูป่้วย 1 ราย 134,904 บาท โดยสรุปผูป่้วยกลุ่ม Coronary 
Artery Disease มตีน้ทุนการรกัษา 145,085.44 บาทต่อราย 
 ต้นทุนฐานกิจกรรมตามเกณฑ์เวลาที่คิดมานี้จะน าไปวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการจดัการหอผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลอืดดว้ยวธิี
หตัถการสวนหวัใจ โดยใชว้ธิกีารประเมนิความส าเรจ็ของโครงการ โดย
ใช้เครื่องมอืในการวิเคราะห์และประเมนิโครงการ 3 วธิี ได้แก่ 1. วธิี
ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period Method) 2. วธิผีลตอบแทนจากการ
ลงทุน (The Internal Rate of Return Method: IRR) 3. วธิมีลูค่าปัจจุบนั
สุทธ ิ(The Net Present Value Method: NPV) เพื่อง่ายต่อการตดัสนิใจ
ในการลงทุนของผูบ้รหิาร 

6. งานวิจยัในอนาคต
ควรระบุกลุ่มการรกัษาอย่างละเอยีดแยกย่อยตามอุปกรณ์การรกัษา

เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหต์น้ทุนไดล้ะเอยีดมากยิง่ขึน้และควรมโีปรแกรม
ในการตรวจสอบตารางเวลาหอ้งว่าง เพื่อใหแ้พทย์สามารถทราบเวลา
ว่างของห้องปฏิบัติการส าหรับการตรวจหวัใจและหลอดเลือดหัวใจ 
(Cardiac Catheterization Lab) เพื่อสะดวกในการลงตารางเวลาในการ
ท าหตัถการ 
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ขอขอบคุณ รศ.นพ.เรืองศักดิ ์ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทย์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ อ.นพ.กติตพิงศ์ เรยีบรอ้ย ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์นางกาญจนา แซ่เฮง้ หวัหน้าพยาบาลศูนย์
โรคหวัใจนราธวิาสราชนครนิทร์ ส าหรบัการสนับสนุนและเอือ้เฟ้ือขอ้มลู
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Optimization of Order Quantity with Uncertainty Demand Using Simulation 
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Abstract 
This research aims to determine optimal order quantity that minimize the sum of total inventory cost. The current ordering 

policy of studied company is, the order is placed with random replenishment point (Q) when inventory level is less than or equal reorder 
point (ROP) based on the manager decision. However, the studied company stated that this policy cannot cover the uncertainty demand 
which affect the overall of company financial. This research focuses on the order quantity of single item which the most valued in the 
production of studied company. The Monte Carlo simulation based genetic algorithm was applied in this research to handle the uncertainty 
of demand. Spreadsheet simulation model was generated to optimize the value of ROP from Lordahl and Bookbinder’s formula and trial 
Q under the uncertainty demand condition.  The result shows that 780 units of reorder point can provide the minimum total inventory cost 
with new replenishment quantity at 1,260 units. The new order quantity can reduce the total inventory cost from 757,172 THB to 399,999 
THB or counted to 47.17 percent reduction. 

Keywords:  Monte Carlo simulation, Simulation based optimization, Inventory management policy, Uncertainty demand 

713

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

mailto:padivarada_lom@cmu.ac.th*
mailto:apichat.s@cmu.ac.th


1. Introduction
The inventory management becomes an essential mechanism

either direct or indirect in cost control of modern business. The 
challenge is to reduce the amount of inventory while provide the 
appropriate availability of inventory to serve demand. Two main 
objectives of inventory management are how much to order and 
when to order. The main inventory cost consist of ordering cost, 
holding cost, and stock-out cost. 
 The studied company is the producer and distributor company 
of dairy milk product. The pasteurized milk product line is the 
commercial products of company which has to using in production 
process. From the study of company historical data found that the 
value of purchasing raw material is higher than value of usage in 
year 2019. The differentiation is counted to 676,355.92 THB (Thai 
Baht) as shown in Figure 1. 

Figure 1 The proportion of purchasing value and usage value 

 The company stated that the unbalanced of purchase and 
usage tends to occur from the current ordering policy. The ordering 
policy is, if the inventory point is equal or lower than minimum point 
which inventory manager defined, order is given to fill up to 
maximum with particular quantity. Nevertheless, order quantity 
planning did not accurately due to the occurrence of unpredicted 
demand during the production process. The situation can cause 
the shortage which delays the production. Meanwhile, if the 
company purchased higher quantity of items, the excess inventory 
would be caused another cost such as sunk cost. Either cost from 
shortage or excess, can affect to the financial performance of 
company. 
 The optimal order quantity is the key study point under the 
inventory management problem topic. The recent studies 
commonly used the basic deterministic (certainty) model such as 
economic order quantity (EOQ) and reorder point (ROP) formula 
to find new optimal order quantity. However, the demand in real 

business is probabilistic (uncertainty). Then, Monte Carlo 
simulation technique was introduced to solve the uncertainty 
demand of inventory management problem.  The simulation can 
help to predict the future demand quantity based on the historical 
data. However, many researchers found that the simulation is not 
proper to provide the optimal solution for practical. Simulation-
optimization is developed and recommended widely applied for 
solving many real application problem. Optimization is a tool to find 
the best solution from combination of historical data and related 
variable for achieving the main objective [1]. One of the common 
optimization technique in probabilistic condition is Genetic 
Algorithms (GAs). The combine of simulation and optimization aims 
to find the optimal value, the output of simulation will be guided in 
optimization algorithm, and then the output will be improved by 
simulation [2]. 
 In this research, the simulation based optimization is applied 
to determine the new optimal order quantity (ROP, Q) which 
provided the minimum total inventory cost under the condition 
uncertainty demand. 

2. Theories & Literature Reviews

2.1 Uncertainty Demand in Inventory Management Problem 
 Inventory management is a method that companies use to 
organize the inventory flow, when to order and how much to buy 
whereas minimize cost [3]. However, the uncertainty demand 
makes a complexity to control the inventory. Some researcher 
assumed the demand constant over the year. The result show the 
reduction of total cost, but it is noted that the result is not suitable 
in practical due to the uncontrollable condition such as demand [4]. 
Thus, it is important to determine the nature of demand. The 
analytic method is percentage of standard deviation divided by 
mean or coefficient of variation (CoV). The demand is considered 
as uncertainty in case more than 20 percent of CoV [5].  

2.2 Monte Carlo Simulation 
 The simulation is an adaptable method for analyzing the 
behavior of some activity, plan or process [6], it is beneficial in 
case a demand is not governed by theoretical model distribution 
and empirical data are available [7]. Simulation is widely used due 
to the ability to deal with complex models by using advance 
computer hardware and software and easy to use. Simulation is a 
powerful tool to solve the inventory management system problem. 
Monte Carlo simulation is mentioned in many research in case 

4,000,219.793,323,863.87 

Value of Pasteurized Milk Raw Material (Unit: Thai Baht) 

Purchasing Usage
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uncertainty variable occurred such as demand or lead time [8-9]. 
The highlight of Monte Carlo is the capability to control 
complication variable which is changeable in real situation. Monte 
Carlo simulation is used to forecast total cost inventory in future, 
then make a decision about quantity of raw material buying. The 
result is cost reduction and overstock decrease [10]. 

2.3 Genetic Algorithm 
 Genetic Algorithms are stochastic optimization technique that 
is based on natural evolutionary process and natural genetic which 
has set of random solution [11]. Genetic Algorithms (GAs) is 
developed to find the optimal or near optimal solution. Genetic 
Algorithm was used for helping the decision about optimum 
quantity of inventory units which provides the minimum cost. 
Moreover, the random demand which is the obstacle to find order 
quantity was mentioned in the recent research by using stochastic 
integer linear programming (SILP) and genetic algorithm, and the 
result recommended that GA approach is more capable for finding 
the optimal solution under the random demand with constant lead 
time than SILP [12-13]. 

2.4 Simulation based optimization 
 The simulation based optimization technique is the combining 
simulation and optimization methods to solve complex decision 
making problems. It is widely used to improve the inventory system 
under uncertainty [14]. The concept of this technique is to find a 
set of value as the input parameters from optimization module such 
as decision variable. Then, the generated output of simulation 
model is used to be the responses for searching the next trial 
solution. This aims to find a set of input values which provide 
highest contribution to the performance indicator in term of best 
optimal or sub-optimal solution.  
  Simulation based optimization that optimize are used to 
optimize performance parameter of simulation model. The setting 
of simulation model is concerned as the input and output in 
optimization process. A simulation model generally consists of n 
input variable (x1, x2,…, xn) and m output variable (y1, y2,…,ym) 
[15].  When input is through the simulation model, the output of a 
simulation model is used in optimization process to provide 
feedback on progress of the search for the optimal solution. After 
that, this turns to be the input in the simulation model. The study 
of Wongthatsanekorn and Saelim [16] and Abuizam [17] show the 
result of total inventory cost by using simulation-optimization is 
better than simulation. 

3. Research Methodology
 This research focused on simulation based optimization to find 
new optimal order quantity. The process started from data 
collection that taken from January 1, 2019 to March 31, 2020. The 
data consists of demand, various cost of three main inventory cost, 
and current inventory situation. Simulation based optimization 
process is run on Microsoft Excel spreadsheet model and using 
@RISK and RISKOptimizer software to analyze the data. The 
result will show the new optimal reorder point (ROP) and new 
replenishment point (Q). After that, the result is compared with the 
current ordering quantity of studied company. The flow of research 
process is shown in figure 2. 

Start

Data collection

Create spreadsheet in Microsoft excel;
Set parameter and initial variable

Run simulation Optimization

Stopping criterion
reached?

Optimal ROP, Q, and
total inventory cost

STOP
Yes

Report

No

Figure 2 Research process 

3.1 Data collection 
 This research focused only the ingredient which has the most 
valued in the pasteurized milk production line named “5GLC”. The 
information is collected to develop the spreadsheet model including 
three various costs, the approximation of the probability distribution 
of demand, current inventory situation, and the trial value of ROP 
and Q instead minimum and maximum quantity to simulate the 
inventory situation. 

3.1.1 Distribution identification 
 To define input data for simulation model, the distribution 
identification is applied by using individual distribution identification 
function of MINITAB. Demand of 5GLC is considered as model 
input. The data distribution showed less than 0.05 of p-value in 
Figure 3. 
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Figure 3 Normal distribution probability. 

  When the p-value is less than 0.05, it can be assumed that 
data not follows normal distribution. Thus, the demand data is 
approximated to discrete probability distribution due to its common 
use in real business applications [18]. Monte Carlo simulation is 
used to handle the problem of uncertainty demand.  The probability 
distribution table based on historical data of demand as detailed in 
3. The probability of each weekly demand is calculate by a number
of frequency divided by sixty-fifth weeks as shown in Table 1. 

Table 1 Range of random number of weekly demand 
Weekly Demand 
(Unit per week) 

Frequency 
(weeks) 

Probability 
Cumulative 
probability 

0 1 0.0154 0.0154 
95 1 0.0154 0.0308 
120 1 0.0154 0.0462 
240 2 0.0308 0.0769 
290 1 0.0154 0.0923 
310 3 0.0462 0.1385 
360 11 0.1692 0.3077 
380 1 0.0154 0.3231 
400 1 0.0154 0.3385 
430 8 0.1231 0.4615 
480 24 0.3692 0.8308 
500 1 0.0154 0.8462 
530 1 0.0154 0.8615 
600 3 0.0462 0.9077 
720 3 0.0462 0.9538 
840 1 0.0154 0.9692 
960 1 0.0154 0.9846 

1,080 1 0.0154 1.0000 
Total 65 

3.1.2 Various cost of inventory 
 Total inventory cost is the sum of fixed cost, variable cost, 
holding cost, and stock-out cost. From collected data, ordering cost 
is 12.147 THB/order calculated from employees salary and office 
equipment which use in the purchasing process. Carrying cost 
calculated from warehouse management involving cost equals 3.45 
percent per week. Thus, the holding cost unit for 5GLC can 
calculate from proportion of unit cost 19.9 THB equals to 0.69 THB 
per unit. The stock-out cost is no data collected. 

3.1.3 Current inventory situation 
 The simulation required the trial value to test. Due to the 
uncertainty demand, Lordahl and Bookbinder’s [19] approach was 
applied to calculate the initial ROP for using as trial number by 
sequencing the demand of customer from smallest to largest. The 
formula has two condition as follows; 

If 

yxROPnPn  ;)1( (1)
1)1(;)1(  yy xxROPnPn  (2)

Where  ROP   is the reorder point. 
n is the number of production demand (week). 
P denote confidence level (95%). 

yx
is the demand of 

thy . 
 is the decimal of Pn )1(  . 

From the data in Table 1 used (1) and (2) formula to calculate: 

(n+1)P  = (65+1) x 0.95 

= 62.7 

Thus, y = 62 and ω = 0.7 

62 < 65  so, y + ω < n 

ROP = (1 - 0.7)(720) + 0.7(720) 

= 783 units ~ 780 units 

3.2 Create a spreadsheet model 
 After doing the process 3.1, the parameter will be set. The trial 
value of Q was generated by the historical data of order quantity 
during period of study including minimum, average, and maximum 
quantity according to the study from Leepaitoon and Bunterngchit 
[20]. The three quantity counted to 1,100 units, 2,750 units, and 
4,800 units respectively. When paring the ROP and Q, the 
alternative trial can be concluded to three simulation which shown 
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in Table 2. Moreover, the excel spreadsheet template is shown in 
Figure 4. 

Table 2 Trial value for three simulation 
Simulation Number ROP Q 

1 780  1,100 
2 780 2,750 
3 780 4,800 

Figure 4 Spreadsheet template input 

4. Case study and Results
 The three simulations are set the number of iteration to one 
thousand that simulates a sixty-fifth week period. A spreadsheet 
model is set to minimize the expected total inventory cost which 
the sum of the ordering cost, holding cost, and stock-out cost. A 
special function of @Risk, RISKSIMTABLE allows the user using 
a different value of input variable each time to run the same 
simulation several times. The condition is, if on-hand inventory is 
less than or equal ROP, the order quantity of Q is placed. Lead 
time for arrival order to inventory counted to two weeks and 
constant. Initial inventory is 1,680. The orders are on the way 1,992 
in 2nd week and 1,368 in 3rd week. Table 3 presents the simulation 
results of total inventory cost.  

Table 3 The summary of three simulations 
Sim. No. 1 2 3 

ROP 780 780 780 
Q 1,100 2,750 4,800 

Min 367,467 447,721 488,214 
Mean 421,087 520,565 597,430 
Max 452,843 606,299 678,999 
5% 403,940 499,108 577,022 

95% 556,426 556,426 674,124 

 From Table 3, this can concluded that simulation number 1 
gives minimum mean of expected total inventory cost for sixty-fifth 
week. The histogram of the total inventory cost for simulation 
number one shows on Figure 5. 

Figure 5 Histogram of Total Cost for Simulation number 1 

  RISKOptimizer funtion is used the setting of objective function 
to minimize the mean of the total inventory cost by changing value 
(ROP, Q) where ROP is less than or equal to Q. 780 of ROP and 
1,100 of Q from simulation number 1 is used as the initial value to 
optimize. Table 4 presents a summary of simulation based 
optimization results for the total cost inventory. 

Table 4 Summary of RISKOptimizer for the total inventory cost 
ROP Q Min Mean Max 5% 95% 

780 1,260 361,468 399,999 438,377 384,510 414,578 

 From the simulation, the results shows that using 780 of 
reorder point, 1,100 of replenishment quantity provides the best 
mean value of total inventory cost (421,087 THB). 5th percentile 
(403,940 THB) and 95th (556,426 THB) is the smallest number. On 
the other hand, the simulation based optimization suggested 780 
units of reorder point and 1,260 units of replenishment point. The 
mean value of total inventory cost is 399,999THB. Compare with 
simulation, at 5th percentile is 384,510 THB which reduced by 
19,430 THB, and 95th percentile is 414,578 THB (141,848THB 
reduction). It can be seen that this result is consistent with 
assumption of Wongthatsanekorn and Saelim [21] and Abuizam 
[22] as stated in 2.4.  
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5. Conclusion and Further work
Current ordering policy of 5GLC is counted to 757,172 THB

based on the various cost in 3.1.2. Thus, if the company use the 
policy from simulation based optimization, 780 unit of reorder point 
and replenishment point at 1,260 unit, the total inventory cost can 
reduce by 357,173 THB (47.17% reduction). The suggestion for 
further study is, this paper only focused with one items. If company 
or another study applied the spreadsheet model with other items, 
the model would help to reduce total inventory cost and provide a 
systematical ordering policy for studied company. 
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บทคดัย่อ 
การวเิคราะห์การล้อมกรอบขอ้มูลแบบสองขัน้ตอน (Two-Stage Data Envelopment Analysis) ซึ่งพฒันาจากวธิกีารวเิคราะห์การล้อม

กรอบข้อมูลแบบดัง้เดมิเพื่อประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการที่สามารถแบ่งออกเป็นสองขัน้ตอน (กระบวนการย่อย) ที่ท าต่อเนื่องกนัและมี
ความสมัพนัธ์กนั ภายใต้กรอบแนวคดินี้ ประสทิธภิาพของกระบวนการสามารถแยกออกเป็นประสทิธภิาพของกระบวนการย่อยสองกระบวนการ 
ทัง้นี้เพื่อช่วยใหส้ามารถระบุกระบวนการย่อยทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพซึง่เป็นสาเหตุใหป้ระสทิธภิาพของกระบวนการต ่าได้ โดยงานวจิยันี้น าเสนอตวัอย่าง
การประยุกต์ใช้วธิี DEA แบบสองขัน้ตอน ตวัแบบ CCR ในการประเมนิประสทิธภิาพเชิงสมัพทัธ์การของบรษิัทที่มผีลการด าเนินงานในด้านซพั
พลายเชนดีที่สุด 25 อันดับแรกซึ่งจัดอันดับโดย Gartner จ านวน 12 บริษัท งานวิจัยนี้มุ่งเน้นกระบวนการที่เพิ่มมูลค่าหลักด้านอุปสงค์  2 
กระบวนการที่เชื่อมโยงกัน คอื กระบวนการขาย และกระบวนการทางการตลาด โดยมีปัจจยัน าเข้าขัน้ต้น 3 ปัจจยั (ส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน
พนักงาน และสนิทรพัย์) ปัจจยัผลผลติและปัจจยัน าเข้าขัน้กลาง 2 ปัจจยั (รายได้ และก าไร) และปัจจยัผลผลิตขัน้สมบูรณ์ 3 ปัจจยั (ก าไรต่อหุ้น 
ผลตอบแทนการลงทุน และมูลค่าของบรษิทัในตลาด) ซึง่ไดร้วบรวมขอ้มลูใน พ.ศ. 2562 ผลการประเมนิพบว่า มเีพยีง 2 บรษิทัทีผ่ลการด าเนินงาน
มปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ บทความนี้ยงัใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบัผลลพัธท์ีไ่ดห้ลงัการค านวณรวมถงึขอ้เสนอแนะอกีดว้ย 
ค าส าคญั:  การวเิคราะหก์ารลอ้มกรอบขอ้มลูแบบสองขัน้ตอน, ซพัพลายเชน, การประเมนิประสทิธภิาพ 

Abstract 
Two-Stage Data Envelopment Analysis (DEA) developed from traditional DEA to assess the performance of a process that 

can be split into two stages (or sub-processes) that are continuous and interrelated. Within this conceptual framework, operational 
efficiency can be broken down into the efficiency of two sub-processes. This is to help identify inefficient sub-processes that cause poor 
process performance. This research presents an example of a two-step DEA application, a CCR model, to assess the relative efficiency 
of 12 companies with the best supply chain performance, as ranked by Gartner Supply Chain Top 25. This research focuses on two 
main demand-side value-added sub-processes that are interrelated: sales and marketing sub-processes. Secondary data based on 
Gartner supply chain top 25 summarized in 2019 are selected as follows: three primary inputs (shareholders' equity, number of 
employees, and assets), two intermediate inputs/outputs (revenue and profit), and three final outputs (earnings per share, return on 
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investment, and market value). The outcomes illustrate that only two from twelve companies are efficient although they have been 
ranked during ten consecutive years. Finally, this paper presents some observations and suggestions after getting results as well. 
Keywords: Two-Stage DEA, Supply chain, Performance evaluation 
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1. บทน า
ซัพพลายเชน (Supply Chain) เป็นกลุ่มขององค์กรหรือ

บุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้งกบั การไหลเวยีนของสนิคา้ บรกิาร เงนิ และ/
หรอืสารสนเทศ จากแหล่งวตัถุดบิไปจนถงึผูบ้รโิภคคนสุดท้าย [1] การ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กรในซัพพลายเชนจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่องค์กรและซพัพลายเชน หากองค์กร
ใดมผีลการด าเนินการที่มปีระสทิธภิาพ จะน ามาซึ่งรายได้และชื่อเสยีง
ขององค์กร “หากองค์กรใดในซัพพลายเชนไม่มปีระสทิธิภาพในการ
ด าเนินงานย่อมจะท าให้ทัง้ซัพพลายเชนไม่มีความสามารถในการ
แขง่ขนัตามไปดว้ย” [2, 3] 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรจะช่วยให้ทราบว่า
องค์กรก าลงัด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพหรอืไร้ประสทิธิภาพเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนั และจะช่วยใหส้ามารถเสนอวธิกีารปรบัเปลีย่น
การด าเนินงานให้เหมาะสมได้ในอนาคต [4] หรอือาจกล่าวได้ว่า การ
ประเมนิประสทิธภิาพนัน้เป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารจดัการซึ่งจะ
ช่วยปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานขององคก์รใหด้ยีิง่ขึน้  

ดังนั ้น เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรในซัพ
พลายเชนให้ดีขึน้ องค์กรจ าเป็นต้องท าการประเมนิประสทิธิภาพการ
ด าเนินงานของกระบวนการภายในและภายนอกองค์กรที่เชื่อมโยงกนั
ทัง้ด้านอุปทาน (วตัถุดบิ โลจิสตกิส์ขาเขา้ และกระบวนการผลติ) และ
ดา้นอุปสงค ์(โลจสิตกิสข์าออก การตลาด และการขาย) [5] 

แนวทางหนึ่ งในการประเมินประสิทธิภาพ โดยไม่ ใช้
พารามิเตอร์ และไม่ต้องมีข้อสมมติเกี่ยวกับการแจกแจงของข้อมูล 
(Non-parametric method) ของกลุ่มองค์กรที่มลีกัษณะการด าเนินงาน
ที่เหมือนกัน โดยมีปัจจัยน าเข้าและปัจจยัผลผลิตหลายชนิด (Multi-
inputs and outputs) คือ การวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล  (Data 
Envelopment Analysis: DEA) ซึ่งปัจจุบันวิธีการวิเคราะห์การล้อม
กรอบขอ้มลู (DEA) นี้เป็นทีน่ิยมและใชก้นัอย่างแพร่หลาย  

จากการศึกษางานวจิยัในอดีตที่มกีารประยุกต์ใช้  DEA ใน
การประเมนิประสทิธภิาพขององคก์รในซพัพลายเชน พบว่า ในช่วงแรก
ของงานวจิยั การด าเนินงานขององค์กรเปรยีบได้เหมอืน “กล่องด า” ที่
เปลี่ยนปัจจยัน าเข้าให้เป็นผลผลิต โดยไม่ทราบรายละเอียดว่าข้างใน
องค์กรมีการด าเนินการอย่างไร [6] ในช่วงต่อมา นักวิจัยได้มีศึกษา
ประสทิธภิาพขององค์กรโดยวเิคราะห์องค์ประกอบของการด าเนินงาน
อย่างละเอยีดมากขึ้น ซึ่งพบว่าการด าเนินงานขององค์กรในซพัพลาย
เชนนัน้ประกอบดว้ยกระบวนการหลายกระบวนการ ซึ่งการด าเนินงาน
ภายในองค์กรได้แบ่งออกเป็นกระบวนการด้านอุปทาน (Supply side) 
และกระบวนการด้านอุปสงค์  (Demand side) ทั ้งนี้  ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการด้านอุปทานหรอืด้านอุปสงค์ ก็ล้วนแต่จ าเป็นต้องมีการ
ประเมนิประสทิธภิาพการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการขององคก์ร  

ใน งานวิจัยนี้  มุ่ ง เน้ นการประเมินประสิท ธิภ าพ เชิ ง
เปรยีบเทียบของกระบวนการด้านอุปสงค์ขององค์กรในซพัพลายเชน 
ซึ่ งประกอบด้วยกระบวนการขาย  (กระบวนการย่อยที่  1) และ 
กระบวนการทางด้านการตลาด (กระบวนการย่อยที่ 2) ที่เชื่อมโยงกนั 

โดยองค์กรดงักล่าวเป็นองค์กรที่ได้รบัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นผูน้ าดา้นโลจิ
สติกส์ของโลกโดย Gartner ซึ่งเป็นบรษิัทวจิยัและที่ปรกึษาชัน้น าของ
โลก จ านวน 12 องค์กร ในการวิเคราะห์จะประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วเิคราะห์การล้อมกรอบข้อมูลแบบสองขัน้ตอน (Two-Stage DEA) ที่
พฒันาโดย Kao and Hwang (2008) [7] และใชข้อ้มลูในปี พ.ศ. 2562  

Kao and Hwang (2008) ได้ท าการพัฒนาวิธี DEA แบบ
ดัง้เดิมเพื่อค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการที่สามารถแบ่ง
ออกเป็นสองขัน้ตอน (กระบวนการย่อย) ที่ต้องท าต่อเนื่องกันและมี
ความสัมพันธ์กัน โดยมีปัจจัยน าเข้าขัน้ต้น ปัจจัยผลผลิตและปัจจัย
น าเข้าขัน้กลาง และปัจจยัผลผลติขัน้สมบูรณ์หลายชนิด ภายใต้กรอบ
แนวคิดนี้  ประสิทธิภาพของกระบวนการสามารถแยกออกเป็น
ประสทิธิภาพของกระบวนการย่อยสองกระบวนการ ทัง้นี้เพื่อช่วยให้
สามารถระบุกระบวนการย่อยที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสาเหตุให้
ประสทิธภิาพของกระบวนการต ่าได้ 

ตั ว แ บ บ ข อ ง  Kao and Hwang (2008) นี้  ไ ด้ น า ม า
ประยุกต์ใช้เพื่อประเมินประสทิธิภาพของระบบที่ประกอบด้วยหลาย
ขัน้ตอนที่มคีวามสมัพนัธก์นัในมุมมองดา้นการจดัการซพัพลายเชน ซึ่ง
จะท าใหท้ราบว่าการด าเนินงานทีท่ าอยู่นัน้มผีลการด าเนินงานทีด่ี (หรอื
มปีระสทิธภิาพ) แลว้หรอืไม่ และสามารถน าผลของการประเมนิทีไ่ด้ มา
ใช้ในการวางแผนเพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงานที่
เหมาะสมขององคก์รแต่ละแห่งเพื่อใหป้ระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
2.1 วิธีการค านวณหาค่าประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) สามารถค านวณหาได้จากอัตราส่วน
ระหว่างปัจจยัผลผลติ (Output) ต่อปัจจยัน าเขา้ (Input) ดงัสมการ (1) 

Output
Efficiency

Input
= (1) 

 จากสมการข้างต้น  ท าให้ เกิด ปัญหาในการค านวณหาค่ า
ประสทิธภิาพหากความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัน าเขา้และปัจจยัผลผลติมี
ความซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงไม่ทราบถึงข้อดี-ข้อเสีย ที่แท้จริงใน
ความสมัพันธ์ดังกล่าวซึ่งในความเป็นจรงินัน้หากมีปัจจัยน าเข้าและ
ปัจจยัผลผลติหลายปัจจยัประกอบกนั ก็ยงัสามารถหาค่าประสทิธภิาพ
ไดจ้ากสมการ (2) 

   
  

   

Weighted of sum output
Efficiency

Weighted of sum input
= (2) 
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ซึง่สามารถเขยีนในรปูสมการทางคณิตศาสตรไ์ดเ้ป็น 

1

1

n

r r

r

m

i i

i

u y

Efficiency

v x

=

=

=



(3) 

จากสมการ (3) เมื่อ yr คอื ปรมิาณของปัจจยัผลผลติของ r , u
r

คือ ค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจัยผลผลิต r , x
i

 คือ ปรมิาณของปัจจัย

น าเข้าของ i  และ v
i

 คือ ค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจยัน าเข้า i  ซึ่งค่า

ประสทิธภิาพจะมคี่าระหว่าง 0 ถงึ 1 (0 1)Efficiency  [8] 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการล้อมกรอบ (Data Envelopment 
Analysis; DEA) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการล้อมกรอบ (Data Envelopment 
Analysis) หรือ DEA เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยตัดสินใจ (Decision-Making Unit) หรือ DMU 
โดยใช้วธิีการทางคณิตศาสตร์ที่เรยีกว่า การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear 
Programming) เข้าช่วย ซึ่งถูกน าเสนอครัง้แรกโดย Charnes และ 
Cooper ในปี ค.ศ.1978 [9] 
 เทคนิค DEA เป็นเทคนิคทีใ่ชห้ลกัการของตวัแบบการโปรแกรมเชงิ
เสน้เพื่อวดัประสทิธภิาพการด าเนินงานของหน่วยงานหรอืองค์กรจาก
ปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลิตหลายปัจจัย (Multiple inputs and 
outputs) โดยประสทิธิภาพที่ได้จากเทคนิค DEA จะเป็นประสทิธิภาพ
เชิงสมัพทัธ์หรอืเชิงเปรยีบเทียบ (Relative efficiency) ระหว่าง DMU 
จ านวน n รายที่เป็นอิสระต่อกนั และประเภทและชนิดของผลผลิตที่
เหมอืนกนัทุกประการ ดงัรปูที ่1 กล่าวคอื จะต้องเลอืกปัจจยัน าเขา้ m

ปัจจัย และปัจจัยด้านผลผลิต s ปัจจัยที่เหมือนกันทุก DMU โดยจะ
ก าหนดให้ DMU ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสูงสุดมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 1 [10] 

รปูที ่1 ระบบหนึ่งขัน้ตอนซึง่มปัีจจยัน าเขา้ ( )X  
และปัจจยัผลผลติ ( )Y [8] 

 เทคนิค DEA พื้นฐาน มดี้วยกัน 2 ตัวแบบ นัน่คือ ตวัแบบ CCR 
(CCR model) ซึ่งเป็นการค านวณภายใต้เงื่อนไขผลตอบแทนต่อขนาด
ค งที่  (Constant return to scale: CRS) แล ะตั ว แ บ บ  BCC (BCC 
model) ซึง่เป็นการค านวณภายใตเ้งื่อนไขผลตอบแทนต่อขนาดแปรผนั 
(Variable return to scale: VRS) [11] 

2.2.1 ตวัแบบ CCR 
 เทคนิค DEA แบบหนึ่งที่นิยมน ามาใช้เพื่อวดัประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ DMU นัน่คอื ตัวแบบ CCR (CCR Model) ภายใต้ข้อ
สมมตผิลตอบแทนต่อขนาดคงที ่(Constant return to scale: CRS) ซึ่ง
เทคนิค DEA จะอาศยัหลกัการของตวัแบบการโปรแกรมเชงิเสน้เพื่อวดั
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจหรอืขัน้ตอนการด าเนิน
กิจกรรมจากปัจจยัน าเข้าและปัจจัยด้านผลผลิตหลายปัจจัย โดยไม่
จ าเป็นต้องมขีอ้ก าหนดเบื้องต้นเกี่ยวกบัการแจกแจงประชากร และไม่
จ าเป็นต้องทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้าและปัจจยัด้าน
ผลผลิต โดยอตัราส่วนของทุก ๆ หน่วยตดัสนิใจ (DMU) จะมคี่าน้อย
กว่าหรอืเท่ากบั 1 [12] ซึ่งสามารถเขยีนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้
เป็น 

max
,

. . 1 0

uyi

vxiu v

uy j
s t

vx j
− 

(4) 

จากสมการ (4) เมื่อ y j  คอื ปัจจยัผลผลติทีท่ราบ, x j  คอื ปัจจยั

น าเขา้ที่ทราบ, u  คอื ค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจยัผลผลติ และ v  คอื ค่า
ถ่วงน ้าหนักของปัจจยัน าเขา้ ซึ่งจากสมการ (1) สามารถแปลงใหอ้ยู่ใน
รปูของสมการทางคณิตศาสตรไ์ด ้ดงัสมการ (5) 

min
,

. .

0

1

0

1

0

iz

s t

n
x z xij i i ij

i

n
y z yij i i ij

i

zi

free
i










− 
−

− 
−



→

(5) 

 เทคนิค CCR ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการประเมนิประสทิธภิาพเชงิ
เปรยีบเทยีบ (Relative Efficiency) ของหน่วยธุรกจิหรอืองคก์ร จ านวน 
n หน่วย อย่างกวา้งขวาง (ภายใต้บรบิทของเทคนิค DEA มกัจะเรยีก
หน่วยผลติ, หน่วยธุรกจิ หรอืองค์กรที่จะน ามาประเมนิประสทิธภิาพว่า 
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“หน่ วยตัดสิน ใจ ” หรือ  Decision-Making Unit (DMU) ซึ่ งผ ลการ
ประเมินจะชี้ให้เห็นถึงการด าเนินการเปลี่ยนปัจจยัการน าเข้าให้เป็น
ผลผลิตของ DMU ใด ๆ ว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ 
DMU อื่น ๆ ท าให้เกดิค าถามต่อมาว่า ปัจจยัใดที่เป็นสาเหตุท าให้การ
ด าเนินงานของ DMU นัน้ ๆ ไม่มปีระสทิธภิาพ 

2.2.2 ตวัแบบ BCC 
เทคนิค DEA อีกแบบหนึ่ งที่ถูกน ามาใช้เป็นทางเลือกเพื่อวัด

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ DMU นัน่คือ ตัวแบบ BCC ซึ่งถูก
พฒันามาจากตวัแบบ CCR โดย Banker และคณะ ใน ค.ศ. 1984 [12, 

23] โดยการเพิ่มฟังก์ชัน่ Convex ( .
1

1
p
j

= =
) เข้าไปในตัวแบบ 

CCR ซึ่งจะกลายสภาพจากผลตอบแทนต่อขนาดคงที่  (Constant 
returns to scale) หรือ  CRS เป็นผลตอบแทนต่ อขนาดแปรผัน 
(Variable returns to scale) หรอื VRS โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูป
ของสมการได ้ดงัสมการ (6) 

min
,

. .

0

1

0

1

1 0

1

iz

s t

n
x z xij i i ij

i

n
y z yij i i ij

i

n
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i

free
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− 
=

− 
=

− 
=

→

(6) 

 ทัง้นี้ เนื่องจากเทคนิค DEA เป็นการน าทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์ขา้มา
อธบิาย และยงัใช้วธิกีารค านวณที่ค่อนขา้งง่าย อกีทัง้เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัเทคนิคอื่นแล้ว เทคนิคนี้สามารถระบุหน่วยธุรกิจหรอืขัน้ตอนการ
ด าเนินกิจกรรมที่ “ไม่มีประสิทธิภาพ ” โดยใช้ปัจจัยน าเข้า ซึ่งเป็น
ทรพัยากรที่มอียู่ และยงัช่วยในการวเิคราะห์หาผลผลติส่วนที่ขาดและ
ปัจจยัน าเขา้ส่วนทีเ่กนิเพื่อท าใหเ้กดิผลผลติสงูสุดไดอ้กีดว้ย [13] 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการล้อมกรอบแบบสองขัน้ตอน 
(Two-Stage of Data Envelopment Analysis) 
 ตัวแบบ CCR แบบดัง้เดิมนั ้น จะพิจารณาระบบที่ต้องการวัด
ประสทิธภิาพเสมอืนว่าเป็นเพยีง DMU หน่วยเดยีว โดยไม่ค านึงถงึการ
ด าเนินงานของกระบวนการนัน้ ๆ ว่ามีกิจกรรมอะไรหรือมีขัน้ตอน
อย่างไร ซึ่งหากพิจารณาระบบที่ประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ 
หลายกระบวนการที่ต้องท าต่อเนื่องกัน อาจเป็นไปได้ว่าระบบซึ่งมี

กระบวนการย่อยบางกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพจะได้รบัการ
ประเมนิว่าเป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 ดงันัน้ เพื่อหลีกเลี่ยงความผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้นจากการประเมนิ
ประสทิธิภาพของระบบซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองขัน้ตอน และเพื่อ
ระบุว่ากระบวนการย่อยใดเป็นกระบวนการที่ไม่มปีระสทิธภิาพ อนัจะ
ส่ งผลให้ ระบบไม่มีป ระสิท ธิภ าพด้วย  จึงควรท าการประเมิน
ประสทิธภิาพของระบบโดยใชเ้ทคนิค DEA แบบสองขัน้ตอน  
 Kao & Hwang (2008) ได้ท าการพฒันาเทคนิค DEA แบบดัง้เดิม
เพื่อค านวณหาประสทิธิภาพของกระบวนการที่สามารถแบ่งออกเป็น
สองขั ้น ตอน  (กระบวนการย่ อย ) ที่ ต้ อ งท าต่ อ เนื่ อ งกัน และมี
ความสัมพันธ์กัน โดยภายใต้กรอบแนวคิดนี้  ประสิทธิภาพของ
กระบวนการสามารถแยกออกเป็นประสทิธิภาพของกระบวนการย่อย
สองกระบวนการ ทัง้นี้เพื่อช่วยให้สามารถระบุกระบวนการย่อยที่ไม่มี
ประสทิธภิาพซึง่เป็นสาเหตุใหป้ระสทิธภิาพของกระบวนการโดยรวมต ่า
ได ้
 สมมติให้การด าเนินงานของ DMU สามารถแบ่งออกเป็นสอง
ขัน้ตอนหรอืกระบวนการที่ท าต่อเนื่องกนั ดังรูปที่ 2 ส าหรบั DMU ที ่
k  ซึ่ งกระบวนการย่อยที่  1 ใช้ ปั จจัยน าเข้า นั น่คือ Xij  เมื่ อ 

1,2,...,i m=  เพื่ อเปลี่ยนเป็นผลผลิตขัน้กลาง นั น่คือ Z pk  เมื่อ

1,2,...,p q=  และผลผลิตขัน้กลางทัง้หมดน ามาใช้ในกระบวนการที่

สองเพื่อเปลีย่นเป็นผลผลติสุดทา้ยนัน่คอื Y
rk

 เมื่อ 1,2,...,r s=  

รปูที ่2 ระบบสองขัน้ตอนซึง่มปัีจจยัน าเขา้ ( )X  ผลผลติขัน้กลาง
( )Z  และผลผลติสุดทา้ย ( )Y  [14] 

 การค านวณหาคะแนนประสิทธิภาพ โดยใช้ตัวแบบ CCR ของ
เทคนิค DEA แบบสองขัน้ตอนจากมุมมองด้านปัจจยัน าเขา้นัน้สามารถ
ท าได้โดยการแก้ปัญหาระบบสมการเชงิเสน้ ซึ่งสามารถเขยีนอยู่ในรูป
ปัญหาควบคู่ (Dual Problem) จากตัวแบบตัวคูณ (Multiplier Model) 
ได ้ดงันี้ 

ฟังก์ชนัวตัถุประสงค ์(Objective Function) 

1

s
E max u Yk r rk

r

= 
=

(7) 
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ภายใตเ้งื่อนไข 

0, 1,2,...,

1 1

s m
u Y v X j nr rj i ij

r i

−  = 
= =

(8) 

0, 1,2,...,

1 1

q m
w Z v X j np pj i ij

p i

−  = 
= =

(9) 

0, 1,2,...,

1 1

qs
u Y w Z j nr rj p pj

r p

−  = 
= =

(10) 

1

1

m
v Xi ik

i

=
=

(11) 

,u vr i   

เมื่อ 1,2..., ; 1,2,..., ; 1,2,...,i m r s p q= = =  

โดยที ่

E
k

 แทนคะแนนประสทิธภิาพของDMU ที่ k

Y
rk

 แทนปรมิาณของผลผลติสุดทา้ยที่ r จากDMU ที ่ k

u
r

 แทนค่าถ่วงน ้าหนักของผลผลติสุดทา้ยที่ r

X
ij

 แทนปรมิาณของปัจจยัน าเขา้ที่ i จากDMU ที่ j

Y
rj

 แทนปรมิาณของผลผลติสุดทา้ยที่ r จากDMU ที่ j

Z pj  แทนปรมิาณของผลผลติขัน้กลางที่ p ของ DMU ที่ j

v
i
 แทนค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจยัน าเขา้ที่ i

w
p

 แทนค่าถ่วงน ้าหนักของผลผลติขัน้กลางที่ p  

m  แทนจ านวนปัจจยัน าเขา้ 
s  แทนจ านวนผลผลติสุดทา้ย 
q  แทนจ านวนผลผลติขัน้กลาง 
n  แทนจ านวนของDMU 
  แทนตวัเลขทีม่คี่าน้อยมาก 

หมายเหตุ: เงื่อนไขในสมการ (8) ในตวัแบบตวัคูณนัน้จะเท่ากบัผลรวม
ของเงื่อนไขในสมการ (9) และ (10) ดงันัน้เงื่อนไขในสมการ (8) จงึเป็น
เงื่อนไขบงัคบัเกนิความจ าเป็น (Redundant constraint)  

เมื่อได้ค่าถ่วงน ้าหนักที่เหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ปัจจยั,ของปัจจยั

ผลผลิตขัน้กลางและของปัจจัยผลผลิตสุดท้าย  (แทนด้วย *

iv , *wp

และ *ur  ตามล าดบั) แล้วก็จะสามารถค านวณหาคะแนนประสทิธภิาพ
ของระบบและคะแนนประสทิธิภาพของกระบวนการย่อยที่  1 และ 2 

(แทนด้วย E
k

, 1
E

k
และ 2E

k
 ตามล าดบั) ได้จากสมการ (12), (13) 

และ (14) ตามล าดบั ดงันี้ 

*

1

*

1

s
u Yr rk

rEk m
v Xi ik

i


==


=

(12) 

*

11

*

1

q
w Zp pj

p
E

k m
v Xi ik

i


=

=


=

(13) 

*

2 1

*

1

s
u Yr rk

rE
k q

w Zp pj
p


==


=

(14) 

 จากสมการ (12), (13) และ (14) จะไดค้วามสมัพนัธด์งัสมการ (15) 
นัน่คอื 

1 2
E E E

k k k
=   (15) 

 จากความสัมพันธ์ในสมการ (15) กล่าวได้ว่า DMU ใดๆจะมี
ประสิทธิภ าพ  หรือ  1Ek =  ก็ต่ อ เมื่ อกระบวนการย่ อยทั ้งสอง

กระบวนการใน DMU นั ้นๆ ต้องมีประสิทธิภาพ  ( 1
1E

k
=  และ 

2 1E
k
= ) ดงันัน้หากพบกระบวนการย่อยอย่างน้อย 1 กระบวนการที่ไม่

มีประสิทธิภาพใน DMU ใด ๆ แล้ว จะส่งผลให้ DMU นั ้น ๆ ไม่มี
ประสทิธิภาพ ซึ่งลกัษณะส าคญัของตวัแบบนี้คอื ค่าถ่วงน ้าหนักของ
ผลผลิตขัน้กลาง ( wp ) เป็นค่าเดียวกันทัง้ในขัน้ตอนที่ 1 และ 2 

ถงึแมว้่าในขัน้ตอนที ่1 จะพจิารณาผลผลติขัน้กลางว่าเป็นผลผลติ และ
ในขัน้ตอนที่ 2 จะพิจารณาผลผลิตขัน้กลางว่าเป็นปัจจยัน าเข้าก็ตาม 
[13] 

2.3.1 ตวัแบบ Input-Oriented และ Output-Oriented 
 ตัวแบบ CCR และ BCC สามารถแบ่งออกเป็นตัวแบบละ 2 ตัว
แบบย่ อย  นั น่ คือ  CCR-I, CCR-O และ BCC-I, BCC-O หมายถึง 
สามารถค านวณหาค่าประสทิธภิาพจากทัง้ฝัง่ปัจจยัน าเขา้ (Input) และ
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ฝัง่ปัจจยัผลผลิต (Output) ในแต่ละตัวแบบ (CCR และ BCC) ได้ ซึ่ง
วตัถุประสงค์ดัง้เดิมส าหรบัการค านวณจากด้านปัจจยัขาเข้า (CCR-I 
และ BCC-I) คอื เพื่อหาว่าตอ้งลดจ านวนน าเขา้เดมิใหม้คี่าเป็นเท่าใดใน
ขณะที่ปัจจัยผลผลิตมีค่าเท่าเดิม เพื่อให้เมื่อผ่านการค านวณตาม
หลักการแล้ว  DMU นั ้น  ๆ  เป็น  DMU ที่ มีประสิทธิภ าพ ในการ
ด าเนินงาน (ผลลพัธ ์เท่ากบั 1) และอกีนัยหนึ่ง วตัถุประสงคส์ าหรบัการ
ค านวณจากด้านปัจจัยผลผลิต (CCR-O และ BCC-O) คือ จ านวน
ผลผลติควรเพิม่เป็นเท่าใด หากใช้ปัจจยัน าเข้าจ านวนเท่าเดมิ เพื่อให้
เมื่อผ่านการค านวณตามหลกัการแล้ว DMU นัน้ ๆ มปีระสทิธภิาพใน
การด าเนินงาน (ผลลพัธ ์เท่ากบั 1) เช่นกนั [15] 

2.4 ค่า Slack ของปัจจยัน าเข้าและปัจจยัผลผลิต [16] 
2.4.1 พิจารณาด้านปัจจยัน าเข้า 
 ค่าปัจจัยน าเข้าเป้าหมาย (Input target) สามารถค านวณได้จาก
สมการ (16) 

Input target = Actual input×Efficiency (16) 

 ค่า Input target ส าหรบั DMU ทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ จะมคี่าน้อยกว่า
ค่าปัจจยัน าเข้าที่เป็นจรงิ (Actual input) ซึ่งความแตกต่างระหว่างค่า 
Actual input และค่า Input target เรยีกว่า Input slack โดยสามารถหา
ค่าได้จากสมการ (17) และค่า Input slack สามารถค านวณใหอ้ยู่ในรูป
ของรอ้ยละได ้ดงัสมการ (18) 

Input slack = Actual input×Input target (17) 

Input slack
Input slack percentage= 100

Actual input
 (18) 

2.4.2 พิจารณาด้านปัจจยัผลผลิต 
 ค่าปัจจยัผลผลติเป้าหมาย (Output target) สามารถค านวณไดจ้าก
สมการ (19) 

Actual input
Output target = 

Efficiency
(19) 

 ค่า Output target ส าหรับ  DMU ที่ ไม่มีประสิทธิภาพ จะมีค่ า
มากกว่าค่าปัจจยัผลผลิตที่เป็นจรงิ (Actual output) ซึ่งความแตกต่าง
ระหว่างค่า Output target และค่า Actual output เรยีกว่า Output slack 
โดยสามารถหาค่าได้จากสมการ (20) และค่า Output slack สามารถ
ค านวณใหอ้ยู่ในรปูของรอ้ยละได ้ดงัสมการ (21) 

Output slack = Output target - Actual Output (20) 

Output slack
Output slack percentage= 100

Actual Output
 (21) 

3. วิธีการศึกษา
3.1 หน่วยตดัสินใจ (Decision-Making Unit) 
 งานวจิยันี้ใช้หน่วยตดัสนิใจ หรอื Decision-Making Unit (ต่อไปนี้
จะเรยีกว่า DMU) ตวัอย่าง ทีไ่ดม้าจากการคดัเลอืกจากชุดขอ้มูลการจดั
อนัดบั 1 ถงึ 25 สุดยอดบรษิทัผูน้ าด้านการจดัการซพัพลายเชน ซึ่งจดั
อนัดับโดย Gartner ทุกปี ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2561 จากชุด
ขอ้มูลพบว่า ม ี57 บรษิัทที่ตดิอนัดบั 1 ถงึ 25 ในช่วงเวลาดงักล่าว แต่
มีเพียง 12 บรษิัทเท่านัน้ที่ติดอยู่ในอันดับ 1 ถึง 25 ครบทุกปี (10 ปี
ตดิต่อกนั) 
 การรวบรวมข้อมูลของ 12 บรษิัทนัน้ เป็นการน าข้อมูลย้อนหลัง
ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 ถงึ พ.ศ. 2561 จากรายงานประจ าปี (Annual report) 
ที่มกีารเปิดเผยแก่สาธารณะชนของแต่ละบรษิัทมาใช้เป็นขอ้มูลในการ
ค านวณ โดยท าการรวบรวมขอ้มลูใน พ.ศ. 2562 
 ดงันัน้ งานวจิยันี้จะใช้ 12 บรษิัทดงักล่าวเป็น DMU เพื่อใช้ในการ
วเิคราะห์และประเมนิประสทิธิภาพการด าเนินงานด้านซัพพลายเชน 
โดยจะแทนบรษิทัเหล่านัน้ดว้ยรหสัดงัตารางที ่1 

ตารางที1่ รหสัแทนบรษิทั 
บริษทั รหสัแทน 

1 DMU#1 

2 DMU#2 

3 DMU#3 

4 DMU#4 

5 DMU#5 

6 DMU#6 

7 DMU#7 

8 DMU#8 

9 DMU#9 

10 DMU#10 

11 DMU#11 

12 DMU#12 

3.2 ปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพ 
 เนื่องจากเทคนิค DEA เป็นเทคนิคที่ต้องก าหนดปัจจยัน าเข้าและ
ปัจจยัผลผลิต [13] เพื่อใช้ในการค านวณ ดงัที่กล่าวไว้ในหวัข้อที่ 2.2 
ดังนั ้น การวัดประสิทธิภาพของ DMU จะใช้ 8 ปัจจัยในการวดัและ
ประเมนิประสทิธภิาพ ซึง่ 8 ปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัทีน่ิตยสาร Forbes 
(นิตยสารทางการเงนิระดบัโลก) ใช้เป็นปัจจยัในการวดัประสทิธิภาพ
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ของบรษิัทในการจดัอันดับ Forbes 500 Companies [17] ได้แก่ ส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Shareholder's equity), จ านวนพนักงาน (Number of 
employees), สินทรพัย์ (Assets), รายได้ (Revenue), ก าไร (Profit), 
ก าไรต่อหุ้น  (Earnings per share: EPS), ผลตอบแทนการลงทุน 
(Return on investment: ROI) และมูลค่าของบริษัทในตลาด (Market 
value: MV) โดยสามารถแยกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า
ขัน้ต้น ก าหนดให้เป็นตัวแปร X , ปัจจยัขัน้กลาง (หมายถึง ผลผลิต
ขัน้ต้นและปัจจยัน าเข้าขัน้ที่ 2) ก าหนดให้เป็นตวัแปร Z  และปัจจยั
ผลผลติขัน้สมบูรณ์ ก าหนดให้เป็นตวัแปร Y  ซึ่งสามารถสรุปได้ ดัง
หัวข้อที่  3.2.1, 3.2.2 และ 3.2.3 และเขียนให้อยู่ ในลักษณะ Block 
diagram ได ้ดงัรปูที ่3 

3.2.1 ปัจจยัน าเข้าขัน้ต้น 
1) ส่วนของผูถ้อืหุน้ (Shareholder’s equity)
2) จ านวนพนักงาน (Number of employees)
3) สนิทรพัย ์(Assets)

3.2.2 ปัจจยัผลผลิตขัน้ต้นและปัจจยัน าเข้าขัน้กลาง 
1) รายได ้(Revenue)
2) ก าไร (Profit)

3.2.3ปัจจยัผลผลิตขัน้สมบูรณ์ 
1) ก าไรต่อหุน้ (Earnings per share: EPS)
2) ผลตอบแทนการลงทุน (Return on investment: ROI)
3) มลูค่าของบรษิทัในตลาด (Market value: MV)

รปูที ่3 ขัน้ตอนการใชปั้จจยัในการวเิคราะหเ์พื่อประเมนิประสทิธภิาพ
ดว้ยเทคนิค DEA แบบสองขัน้ตอน 

3.3 ข้อก าหนดและวิธีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 ในงานวิจยันี้ จะใช้เทคนิค DEA ตัวแบบ CCR (CCR Model) ซึ่ง
พัฒนาโดย Charnes และ Cooper Rhodes (1978) ในการวิเคราะห์
เพื่อประเมินประสทิธภิาพการด าเนินงานของ DMU เนื่องจากตวัแบบ 
CCR ไม่มีความซับซ้อนเหมือนตวัแบบ BCC ท าให้เป็นที่นิยมน ามา
ประยุกต์ใช้มากกว่า และผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหม์คีวามน่าเชื่อถอืและ
เป็นที่ยอมรบั อีกทัง้ยงัตัง้อยู่บนหลกัการ Constant Return to Scale 

(CRS) ซึ่งหมายถึง หากมีการเพิ่มหรอืลดปัจจัยน าเข้าแล้ว จะท าให้
ปัจจยัผลผลติมกีารเพิม่หรอืลดในสดัส่วนทีเ่หมอืนกนั [18] 
 การค านวณค่าประสิทธิภาพจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปชื่อ DEA-
Solver-LV8 [19] ซึ่ งเป็นโปรแกรมที่ ใช้ส าหรับการค านวณหาค่า
ประสทิธภิาพดว้ยวธิกีาร DEA รปูแบบต่าง ๆ ภายใตเ้งื่อนไขการใชง้าน
เพื่อการศกึษาและปราศจากค่าใช้จ่าย (DEA Solver Learning - Free) 
โดยโปรแกรมดังกล่าวถูกพัฒนาโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ  Kaoru 
Tone ชาวญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นผู้น าเสนอวิธีการค านวณประสิทธิภาพด้วย
วิธีการ DEA-SBM [20] และเป็นหนึ่งในคณะผู้เขียนต าราด้าน DEA 
ร่วมกบั William W.Cooperซึง่เป็นหนึ่งในผูร้เิริม่การพฒันาและน าเสนอ
เทคนิค DEA-CCR [21] ต่อจากวธิีการวดั Productive Efficiency ของ 
M. J. Farrell (1957) [22] 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล
 ในงานวิจัยนี้  จะใช้เทคนิค DEA แบบสองขัน้ตอนตัวแบบ CCR
วิธีการของ Kao & Hwang (2008) [16] ในการวิเคราะห์เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ DMU โดยจะแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ช่วง เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการย่อย 
ดงันี้ 

4.1 ข้อมูลท่ีใช้ท าการศึกษา 
 ในการศึกษานัน้ จะใช้ข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจ าปีของ
บรษิัทที่คดัเลือกมาในช่วง พ .ศ. 2552 ถึง 2561 หรือ 10 ปี ซึ่งได้ท า
การรวบรวมข้อมูลใน พ.ศ. 2562 เป็นตัวตัง้ และน ามาก าหนดปัจจัย
น าเขา้ขัน้แรกปัจจยัผลผลติขัน้แรกและปัจจยัน าเขา้ขัน้กลางและปัจจยั
ผลผลติขัน้สมบูรณ์ ดงันี้ 

4.1.1 ปัจจยัน าเข้าขัน้ต้น 
 ปัจจยัน าเข้าขัน้ที่ต้น ก าหนดให้ 1X  หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(พนัลา้นเหรยีญสหรฐั), 2X  หมายถงึ จ านวนพนักงาน (หมื่นคน) และ 

3X  หมายถงึ สนิทรพัย ์(พนัลา้นเหรยีญสหรฐั) 

4.1.2 ปัจจยัผลผลิตขัน้ต้น และปัจจยัน าเข้าขัน้กลาง 
 ปั จจัยน า เข้ าขั ้น ที่ ก ล าง ก าหนดให้  1Z  หมายถึง  รายได ้
(Revenue) (พนัล้านเหรยีญสหรฐั) และ 2Z  หมายถึง ก าไร (Profit) 
(พนัลา้นเหรยีญสหรฐั) 

4.1.3 ปัจจยัผลผลิตขัน้สมบูรณ์ 
 ปัจจัยผลผลิตขัน้สมบูรณ์ก าหนดให้ 1Y  หมายถึง ก าไรต่อหุ้น 
(Earnings per share: EPS) (เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ), 2Y  ห ม า ย ถึ ง 
ผลตอบแทนการลงทุน (Return on investment: ROI) (อตัราส่วน) และ

3Y  หมายถงึ มูลค่าของบรษิทัในตลาด (Market value: MV) (พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั) แต่เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ของแต่ละบรษิัทมจี านวน 9 ตัว
แปร และมจี านวน 90 ค่า ซึ่งเกิดจากการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 10 ปี ใน
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ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถงึ พ.ศ. 2561) ดงันัน้ จงึน าแต่ละตวัแปรของแตล่ะ 
DMU มาหาค่าเฉลีย่เพื่อใชใ้นการค านวณและวเิคราะห์ผล ดงัตารางที ่2
และสามารถสรุปเป็นขอ้มลูสถติเิชงิพรรณนาได ้ดงัตารางที ่3 

ตารางที2่ ปัจจยัตวัแปร และค่าทีส่นใจของหน่วยตดัสนิใจที ่1-12 

DMU# 

ปัจจยัน าเข้า 
ขัน้ต้น 
( )X  

ปัจจยัผลผลิต
ขัน้ต้น 

และปัจจยั
น าเข้า 

ขัน้กลาง ( )Z

ปัจจยัผลผลิต 
ขัน้สมบูรณ์ 

( )Y  

1
X

2
X 3

X
1

Z
2

Z
1

Y
2

Y 3
Y

1 52.99 7.16 100.80 45.69 28.22 1.42 10.37 135.33 

2 1.53 3.74 12.48 16.16 9.51 2.33 35.50 53.57 

3 12.25 13.49 18.30 22.65 13.12 2.35 15.37 82.68 

4 57.33 10.05 92.20 54.30 33.58 2.24 16.18 152.60 

5 63.44 12.52 128.05 70.14 48.12 4.45 15.89 259.36 

6 63.10 31.82 129.18 104.69 49.07 3.23 13.79 217.78 

7 10.78 5.36 18.30 26.85 12.05 1.47 21.14 65.30 

8 17.30 26.74 70.41 62.02 33.30 4.44 16.73 130.16 

9 134.38 26.76 197.07 179.68 69.99 96.51 11.90 178.76 

10 4.44 20.21 11.51 16.44 10.04 1.29 25.10 53.88 

11 27.28 11.37 81.82 40.69 25.06 1.63 17.23 174.06 

12 78.07 220.00 192.23 457.96 115.06 4.33 12.74 227.33 

ตารางที ่3 ขอ้มลูสถติเิชงิพรรณนา 

ค่าทาง
สถิติ 

ตวัแปร 

1
X

2
X 3

X
1

Z
2

Z
1

Y
2

Y 3
Y

ค่าสูงสุด 134.38 220.00 197.07 457.96 115.06 96.51 35.50 259.36 

ค่าต ่าสุด 1.53 3.74 11.51 16.16 9.51 1.29 10.37 53.57 

ค่าเฉลีย่ 43.57 32.44 87.70 91.44 37.26 10.47 17.66 144.23 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

39.08 59.77 65.96 124.27 30.70 27.12 6.89 70.33 

4.2 การวิเคราะห์ผล 
 การค านวณหาคะแนนประสทิธภิาพ โดยใช้เทคนิค DEA แบบสอง
ขัน้ตอน ตวัแบบ CCR วธิกีารของ Kao & Hwang (2008) ซึง่แก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ด้วยระเบยีบวธิรีะบบสมการเชงิเสน้และเขยีนอยู่ในรูป
ปัญหาควบคู่ (Dual Problem) จากตัวแบบตัวคูณ (Multiplier Model) 
จากนัน้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปชื่อ DEA-Solver-LV8 (รายละเอียดดัง
หวัขอ้ที่ 3.3) ช่วยในการค านวณค่า โดยผลลพัธ์ที่ได้ แสดงดงัตารางที ่
4 

ตารางที ่4 ผลการค านวณหาคะแนนประสทิธภิาพของหน่วยตดัสนิใจที ่
1-12 

DMU# 

ผลลพัธ์
กระบวนการ
ย่อยท่ี 1

( )1E
k

ผลลพัธ์
กระบวนการ
ย่อยท่ี 2 

( )2E
k

ผลลพัธ์
การคณู 

( )Ek  
อนัดบั ผลลพัธ์ 

1 1.0000 0.6973 0.6973 8 
ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

2 1.0000 1.0000 1.0000 1 
มี

ประสทิธภิาพ 

3 0.9086 0.9802 0.8906 5 
ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

4 0.9485 0.6795 0.6445 9 
ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

5 1.0000 0.9066 0.9066 4 
ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

6 0.6492 0.6503 0.4222 10 
ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

7 1.0000 0.8523 0.8523 6 
ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

8 0.6324 0.6116 0.3868 11 
ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

9 1.0000 1.0000 1.0000 1 
มี

ประสทิธภิาพ 

10 1.0000 0.9113 0.9113 3 
ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

11 0.7260 1.0000 0.7260 7 
ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

12 1.0000 0.2934 0.2934 12 
ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

 จากตารางที่  4 สามารถจัดอันดับผู้น าด้านประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านซพัพลายเชนได้ ดงัตารางที่ 5 และสรุปเป็นขอ้มูลสถิติ
เชงิพรรณนาได ้ดงัตารางที ่6 
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ตารางที่ 5 อนัดบัประสทิธภิาพการด าเนินงานของหน่วยตดัสนิใจที่ 1-
12 

DMU# 

ผลลพัธ์
กระบวนการ
ย่อยท่ี 1

( )1E
k

ผลลพัธ์
กระบวนการ
ย่อยท่ี 2 

( )2E
k

ผลลพัธ์
การคณู 

( )Ek  
อนัดบั ผลลพัธ์ 

2 
1.0000 1.0000 1.0000 1 

มี
ประสทิธภิาพ 

9 
1.0000 1.0000 1.0000 1 

มี
ประสทิธภิาพ 

3 
1.0000 0.9113 0.9113 3 

ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

5 
1.0000 0.9066 0.9066 4 

ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

10 
0.9086 0.9802 0.8906 5 

ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

7 
1.0000 0.8523 0.8523 6 

ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

11 
0.7260 1.0000 0.7260 7 

ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

1 
1.0000 0.6973 0.6973 8 

ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

4 
0.9485 0.6795 0.6445 9 

ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

8 
0.6492 0.6503 0.4222 10 

ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

6 
0.6324 0.6116 0.3868 11 

ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

12 
1.0000 0.2934 0.2934 12 

ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

ตารางที่ 6 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาหลังการหาผลลัพธ์ของหน่วย
ตดัสนิใจที ่1-12 

ค่าทางสถิติ
และตัวแปร

ผลลัพธ์
กระบวนการย่อย

ที่ 1

( )1E
k

ผลลัพธ์
กระบวนการย่อย

ที่ 2

( )2

kE

ผลลัพธ์การ
คูณ

( )kE

อันดับ

ค่าสงูสุด 1.0000 1.0000 1.0000 1 

ค่าต ่าสุด 0.6324 0.2934 0.2934 12 

ค่าเฉลีย่ 0.9054 0.7985 0.7276 
ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

0.1467 0.2171 0.2453 

จากความสมัพนัธ์ดงัหวัข้อที่ 2.3 สมการ (7) ถงึ (11) และผลลพัธ์
ดังตารางที่ 4 กล่าวได้ว่า DMU ใดๆจะมีประสิทธิภาพ ( 1Ek = ) ก็
ต่อ เมื่ อกระบวนการย่อยทั ้งสองกระบวนการใน  DMU นั ้นๆ มี

ประสทิธิภาพ ( 1 1E
k
= และ 2 1E

k
= ) ดงันัน้หากพบกระบวนการย่อย

อย่างน้อย 1 กระบวนการที่ไม่มปีระสทิธภิาพใน DMU ใด ๆ แล้ว ก็จะ
ท า ให้  DMU นั ้น  ๆ  ไม่ มีป ระสิท ธิภ าพ  ดัง เช่ น  DMU#3 แม้ ว่ า

กระบวนการย่อยที่ 1 จะมคี่า 1Ek =  (หมายถงึมปีระสทิธภิาพ) แต่ใน

ก ร ะบ วน ก ารย่ อ ย ที่  2 มี ค่ า  2
0.9113E

k
=  (ห ม าย ถึ ง  ไม่ มี

ประสทิธภิาพ) ส่งผลใหค้่า Ek  ที่ได้ มคี่าเท่ากบั 0.9113 ซึ่งหมายถึง 
DMU#1 ไม่มปีระสทิธภิาพ 

5. สรปุผลการศึกษา
 งานวจิยัชิ้นนี้ เป็นการใช้วธิกีารวเิคราะห์การล้อมกรอบขอ้มูลแบบ
สอ งขั ้น ต อน  ห รือ  Two-Stage Data Envelopment Analysis เพื่ อ
ประเมนิประสทิธภิาพการด าเนินงานดา้นซพัพลายเชนของ 12 บรษิทัที่
ติดอันดับ 1 ถึง 25 ผู้น าด้านซพัพลายเชนของ Gartner ทุกปี ในช่วง 
พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ.2561 ซึ่งท าการรวบรวมข้อมูลใน พ.ศ.2562 และ
จัดอันดับผู้น าโดยใช้ตัวแบบ CCR ในวิธีการของ Kao & Hwang 
(2008) ซึง่เป็นการใชส้มการเชงิเสน้ทางคณิตศาสตรใ์นการค านวณเพื่อ
หาผลลพัธป์ระสทิธภิาพ โดยมปัีจจยัรวมทัง้หมด 8 ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบรหิารงาน แบ่งเป็นปัจจัยน าเข้าขัน้แรก ( X ) จ านวน 3 ปัจจัย 
ได้แก่ สนิทรพัย์ จ านวนพนักงาน และส่วนของผูถ้อืหุ้น, ปัจจยัผลผลิต
ขัน้แรกและปัจจยัน าเข้าขัน้กลาง ( Z ) จ านวน 2 ปัจจยั ได้แก่รายได ้
และก าไร และปัจจัยผลผลิตขัน้สุดท้าย( Y ) จ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ 
ราคาของบรษิทัในตลาดทุน ก าไรต่อหุน้ และผลตอบแทนจากการลงทุน 
 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประเมนิดว้ยวธิดีงักล่าวในกระบวนการย่อยที ่1
( )X Z→  พบว่า มีบริษัท  (หรือ DMU) ที่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านซัพพลายเชน จ านวน 7 บริษัท ได้แก่  DMU#1, 
DMU#2, DMU#3, DMU#5, DMU#7, DMU#9, และ DMU#12 ซึ่งมีค่า

ผลลพัธ์ประสิทธิภาพในกระบวนการย่อยที่ 1 ( )1E
k

เท่ากบั 1.0000

และมีบริษัทที่ไม่มีประสิทธิภาพ จ านวน 5 บริษัท ได้แก่ DMU#4, 
DMU#6, DMU#8, DMU#10 แ ล ะ  DMU#11 ซึ่ ง มี ค่ า ผ ล ลั พ ธ์
ประสทิธภิาพในกระบวนการย่อยที่ 1 เท่ากบั 0.9455, 0.5555, 0.6272 
และ 0.6445 ตามล าดับจากนัน้ ท าการประเมินประสิทธิภาพในใน
กระบวนการย่อยที่  2 ( )Z Y→  ด้วยวิธีเดียวกันกับที่ ใช้ในใน
กระบวนการย่อยที่ 1 พบว่า บรษิทั หรอื DMU ที่มปีระสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานด้านซพัพลายเชน จ านวน 2 บรษิัท ประกอบด้วย DMU#2 
และ DMU#9 ซึ่งมีค่าผลลัพธ์ประสิทธิภาพในกระบวนการย่อยที่ 2 

( )2E
k

เท่ากับ 1.0000 และบริษัทที่ไม่มีประสิทธิภาพ จ านวน 10 

บรษิัท ได้แก่ DMU#1, DMU#3, DMU#4, DMU#5, DMU#6, DMU#7, 
DMU#8, DMU#10, DMU#11 แ ล ะ  DMU#12 ซึ่ ง มี ค่ า ผ ล ลั พ ธ์
ประสทิธภิาพในกระบวนการย่อยที ่1 เท่ากบั 0.6973, 0.9113, 0.6795, 
0.9066, 0.6116, 0.8523, 0.6503, 0.9802 และ 0.2934 ตามล าดบั 
 เมื่อประเมนิประสทิธภิาพในกระบวนการย่อยที่ 1 และ 2 แล้ว และ
น าผลลัพธ์ทัง้ 2 กระบวนการของแต่ละ DMU# มาคูณกันเพื่อหา
ประสิทธิภาพที่แท้จริง ( )Ek ของ DMU ตามวิธีการของ Kao & 
Hwang (2008) พบว่า หาก DMU ใด  ๆ  ที่ มีประสิทธิภ าพทั ้งใน
กระบวนการย่อยที ่1 และกระบวนการย่อยที ่2 จะส่งผล DMU นัน้ ๆ มี
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ประสิทธิภาพ (มีผลลัพธ์การคูณ เท่ากับ 1) และ DMU ใด ๆ ที่มี
ประสิทธิภ าพ เพียงแค่ ใน  1 กระบวนการย่ อยใด  ๆ  หรือ ไม่ มี
ประสทิธภิาพในทัง้ 2 กระบวนการย่อย จะถอืได้ว่า DMU# นัน้ ๆ ไม่มี
ประสทิธภิาพ เนื่องจากผลลพัธก์ารคณู ( )Ek  มคี่าน้อยกว่า 1 นัน่เอง 
 จากผลลพัธ์ขา้งต้น สามารถสรุปได้ว่า DMUที่มปีระสทิธภิาพ ตาม
วิธีการค านวณของ Kao & Hwang (2008) มีเพียง 2 DMU ได้แก่ 
DMU#2 และ DMU#9 (ผลลพัธก์ารคณู หรอื E

k
 มคี่าเท่ากบั 1.0000)

และมี DMU ที่ไม่มีประสิทธิภาพ จ านวน 10 DMU ได้แก่ DMU#1, 
DMU#3, DMU#4, DMU#5, DMU#6, DMU#7, DMU#8, DMU#10, 
DMU#11 และ DMU#12 (ผลลัพธ์การคูณ หรือ E

k
มีค่าน้อยกว่า

1.0000) ดังตารางที่ 4 นอกจากนี้  วิธีการ DEA แบบสองขัน้ตอนยัง
สามารถบ่งชี้ว่ากระบวนการย่อยใดไม่มปีระสทิธภิาพ ท าใหส้ามารถน า
ขอ้มูลไปปรบัใช้เพื่อแก้ปัญหาและพฒันาองค์กรให้ดยีิง่ขึน้ต่อไปได้อีก
ดว้ย 

6. ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
 แม้ว่าทัง้ 12 หน่วยตัดสินใจที่ยกมาข้างต้นนัน้เป็นบรษิัทที่ติดใน
อันดับ 1 ถึง 25 สุดยอดผู้น าด้านซัพพลายเชนของ Gartner ทุกปี 
ในช่วง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ.2561 ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าบรษิัทเหล่านี้
เป็นบรษิัทที่อยู่ในระดบัชัน้น าของโลก มกี าไรและมูลค่าของบรษิัทใน
ตลาดทุนที่สูงมาก แต่ก็มิได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานดา้นนี้ทุกบรษิทัดงัผลลพัธใ์นตารางที ่4 
 อย่างไรก็ตาม มอีีกหลายกรณีที่องค์ประกอบของระบบซัพพลาย
เชนมีความซับซ้ อน  กล่ าวคือ  มีกระบวนการย่ อยมากกว่า 2 
กระบวนการ หรอืมกีระบวนการย่อยซ้อนอยู่ในแต่ละกระบวนการย่อย 
ดงันัน้ จึงต้องใช้เทคนิค Multi-Stage DEA เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การด าเนินงานแทน อกีทัง้วธิกีาร DEA แบบสองขัน้ตอน มขีอ้จ ากดัใน
เรื่องของการใช้ขอ้มูลเชิงปรมิาณในการค านวณเป็นส าคญั หากจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งใชข้อ้มลูเชงิคุณภาพในพจิารณา ขอ้มลูเชงิคุณภาพนัน้ควรเป็น
ข้อมูลที่สามารถแปลผลหรือประเมินให้อยู่ในรูปเชิงปริมาณได้ [13] 
นอกจากนี้ วธิกีาร DEA ไม่สามารถใช้ขอ้มูลหรอืปัจจยัที่มคี่าเป็นลบได ้
จ าเป็นต้องใช้ เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์อื่น ร่วมด้วย  [18, 24] ซึ่ ง
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ ว่ า ข้อมู ลบางประเภท  เช่น  ผล
ประกอบการ สามารถมคี่าเป็นลบ (ขาดทุน) ได้ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้เป็นการศกึษากระบวนการโลจสิตกิสม์งัคุดส่งออกประเทศจนี กรณศีกึษาบรษิทัคดัแยกและบรรจุมงัคุดในจงัหวดัจนัทบุร ีเพื่อ

ศกึษารูปแบบ วธิปีฏบิตัิ ต้นทุนโลจสิติกส์และวเิคราะห์ความสามารถของกระบวนการโลจสิติกส์มงัคุดส่งออก และเพื่อปรบัปรุงแก้ไขปัญหาของ
กระบวนการโลจสิติกส์มงัคุดส่งออก โดยได้น าหลกัการวเิคราะห์แผนผงัสายธารคุณค่า และการจดัสมดุลสายการผลิตมาใช้ในการวเิคราะห์หา
แนวทางลดความสูญเปล่าทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการโลจสิตกิส์ อกีทัง้ไดน้ าเครื่องมอืคุณภาพ คอื พาเรโต แผนผงัแสดงเหตุและผล ฮสิโตแกรม และ
กราฟ มาใชใ้นการวเิคราะหปั์ญหา ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าหลงัจากทีเ่สนอแนวทางการปรบัปรุงและแกไ้ขในส่วนของการจดัสรรแรงงาน จดัสรร
เครื่องมอือุปกรณ์และออกแบบการจดัเรยีงตะกรา้บรรจุภณัฑ์ใหม่ ส่งผลใหเ้วลาในการด าเนินกจิกรรมรวบรวมซึ่งเป็นกจิกรรมทีใ่ชเ้วลามากทีสุ่ดมี
ความรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ซึง่จากเดมิก่อนปรบัปรุงแกไ้ขใชเ้วลาท างานรวม 17 ชัว่โมง 58 นาท ี37 วนิาท ีแต่หลงัจากปรบัปรุงแกไ้ขเวลาท างานลดลง
เหลอื 12 ชัว่โมง 10 นาท ี18 วนิาท ีและท าให้เวลาเฉลีย่รวมกจิกรรมส่วนโลจสิตกิส์มงัคุดส่งออกประเทศจนี มคีวามรวดเร็วมากขึน้ จากเดมิ 54 
ชัว่โมง 26 นาท ี50 วนิาท ีเหลอื 48 ชัว่โมง 38 นาท ี31 วนิาท ีโดยแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขทีเ่สนอไปนัน้สามารถลดตน้ทุนในส่วนในกระบวนการโลจิ
สติกส์มงัคุดส่งออกประเทศจีน จากเดมิ 501,774.87 บาท เหลอื 435,881.61 บาท หรอืสามารถลดลงได้ 65,893.26 บาทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 
13.13 ของตน้ทุนรวม 
ค าส าคญั:  มงัคุด / ตน้ทุนโลจสิตกิส ์/ สายธารคุณค่า / เครือ่งมอืคุณภาพ 7 อย่าง 

Abstract 
In this research, the study of the logistics process of mangosteen exported to China: a case study of mangosteen extraction 

and packaging company in Chanthaburi province. The logistics cost model and competitive analysis of mangosteen export logistics 
process and to improve the problem of export mangosteen logistics process was studied. The principles of Value stream mapping 
(VSM) analysis and line balancing were used in the analysis to find ways to reduce wastes incurred in logistics processes. The problem 
of work was analyzed with quality tools, namely Pareto, cause-and-effect diagram, histograms, and graphs. The result shows that, after 
proposing improvement and solutions to the labor allocation, allocate the digital scales and design the arrangement of the new 
packaging basket. As a result, the time to carry out the activities, which is the activity that takes the most time, will be faster. Before the 
improvement, the total working time was 17 hours 58 minutes 37 seconds, but after the improvement, the working time was reduced to 
12 hours 10 minutes 18 seconds. The average time including activities, while the mangosteen logistics exported to China is faster from 
54 hours 26 minutes 50 seconds to 48 hours 38 minutes 31 seconds. The proposed improvement and solutions can reduce costs in the 
process of exporting mangosteen to China from 501,774.87 baht to 435,881.61 baht or can be reduced by 65,893.26 baht per day, 
representing 13.13 percent of the total cost. 
Keywords:  Mangos teen / Logistics costs / Value stream / 7 QC tools 
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1. บทน า
ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่่งออกมงัคุดมากเป็นอนัดบัหนึ่งของ

โลก ไปสู่ประเทศที่ส าคญั เช่น สหรฐัอเมรกิา จนี ญี่ปุ่ น และเนเธอ
แลนด์ โดยมมีูลค่าการส่งออกปีละหลายพันล้านบาท  มงัคุดที่ถูก
ส่งออกไปจ าหน่ายมทีัง้ในรูปของผลสดและมงัคุดแปรรูป จากการที่
มงัคุดมเีอกลกัษณ์ทัง้รูปทรงของผลทีส่วยงาม และมรีสชาตทิี่หวาน
อมเปรีย้ว เป็นทีช่ ืน่ชอบของทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศจนไดร้บั
ฉายาว่า ราชินีของผลไม้ ในปัจจุบันมังคุดจึงจัดเป็นผลไม้ที่มี
ศกัยภาพสงูในการส่งออกของประเทศไทย และมแีนวโน้มว่ามงัคุดจะ
มคีวามส าคญัมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากว่าประเทศไทยได้ท าการ
ขยายตลาดการส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจนีที่มี
ประชากรมากกว่าหนึ่งพนัล้านคน ก็ให้ความสนใจกบัไมผ้ลชนิดนี้
ดว้ย แหล่งผลติมงัคุดที่ส าคญั คอื ภาคใต้ และภาคตะวนัออก โดย
การส่งออกมงัคุดสดและผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ มลูค่า 4,251 ลา้นบาท ใน
ปี 2560 มูลค่า 7,436 ล้านบาท ในปี 2562 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
74.91ต่อปี โดยจังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่เพาะปลูกมังคุดทัง้หมด 
136,209 ไร่ [1-2] จากปัญหาของราคามงัคุดที่มกีารลดลงอย่าลวด
เร็ว ทางผู้วจิยัจงึได้ท าการศกึษาเพื่อให้บรษิัทรบัซื้อมงัคุดได้มกีาร
กระจายสนิคา้ใหอ้อกสู่ทอ้งตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดเพือ่ใหม้ี
ก าลงัซื้อมงัคุดจากชาวสวนมากยิง่ขึน้ จากทีม่กีารรบัซื้อและส่งออก
มงัคุดปรมิาณมากจงึท าให้เกดิปัญหาขึ้นหลายประการ โดยเฉพาะ
ปัญหาในส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น อาทิเช่น ต้นทุนแรงงาน 
ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการเก็บรกัษา ต้นทุนการคดัแยกเกรดและ
ขนาด ปัญหาการจดัซื้อจดัหาอุปกรณ์ ปัญหาเวลาในการท างานและ
การจดัการคนให้เหมาะสมกบัการท างานในการคดัแยกเกรดและ
ขนาดใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน ปัญหาตะกรา้ที่ใช้บรรจุผลมงัคุด
ไมเ่พยีงพอทีจ่ะท าการบรรจุเพือ่ส่งออก ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถ
กระจายมงัคุดไปสู่มอืผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ จงึมกีารศกึษาปัญหา
ดงัทีก่ล่าวมานัน้ โดยใชเ้ทคนิคดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ [3-4] เสนอ
แนวทางการลดตน้ทุนโลจสิตกิส์ของบรษิทัคดัแยกมงัคุดเพื่อส่งออก 
ก็จะสามารถช่วยให้บรษิัทได้ผลก าไรมากยิง่ขึ้น ท าให้บรษิัทนัน้มี
ก าลงัซื้อมากขึ้น สามารถเพิม่การแข่งขนัทางการตลาดมากตามไป
ดว้ย ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเล็งเห็นถึงความส าคญัที่ต้องท าการศกึษา เพื่อ
คน้หาแนวทางการลดต้นทุนโลจสิตกิสม์งัคุด จงึเป็นทีม่าของงานวจิยั
เกีย่วกบัการเพิม่ประสทิธภิาพห่วงโซ่อุปทานนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ก่อใหเ้กดิประสทิธผิลและผลก าไรใหไ้ดม้ากขึน้ เพื่อเพิม่ศกัยภาพใน
การแข่งขนัใหแ้ก่องค์กรและกลุ่มเกษตรกรบางเครอืข่ายตามสภาวะ
การแข่งขนัที่สูงขึ้นของธุรกจิการส่งออกสนิค้าเกษตรในตลาดโลก 
จากการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ผลติภณัฑ์และก าจดักจิกรรมทีไ่มก่่อใหเ้กดิ
คุณค่าต่อห่วงโซ่อุปทาน ท าให้ผลิตภัณฑ์ของห่วงโซ่อุปทานนัน้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้และมมีาตรฐานเพื่อการ
ส่งออกดว้ยตน้ทุนทีเ่หมาะสม 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
1) การศกึษาทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัมงัคุด การศกึษาทฤษฎีการ

ผลติแบบลนี การวเิคราะหส์ายธารคุณค่า แผนภาพกระบวนการเพื่อ
หากจิกรรมที่ไม่มคีุณค่าเพิม่ การไหล การดงึ ทนัเวลาพอด ีทฤษฎี
การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติวิศิวกรรม 

2) การศึกษาการท างานเป็นการศึกษาเพื่อหาวิธกีารท างานที่
งา่ยทีสุ่ด สะดวก รวดเรว็ ประหยดั และมปีระสทิธภิาพสูงกว่ามาใช้
แทนวธิกีารท างานเดมิ และการจดัสมดุลสายงานการผลติ ตน้ทุนโลจิ
สตกิส ์ค่าใชจ้่ายจากทุกส่วนของการผลติ 

3) เครื่องมอืคุณภาพ คอื แผนภาพพาเรโต กราฟ แผนผงัแสดง
เหตุและผล ฮสิโตแกรม แผนภมูคิวบคุม 

4) แผนภาพกระบวนการผลติเป็นแผนภาพที่แสดงขัน้ตอนการ
ผลติ ตัง้แต่วตัถุดบิเคลื่อนเข้าสู่สายการผลติจนเสร็จสิ้น แผนภาพ
กระบวนการไหล แผนภาพกระบวนการทีใ่ชส้ าหรบัวเิคราะหข์ ัน้ตอน
การไหลของวตัถุดบิ ชิ้นส่วน พนักงาน และอุปกรณ์ ที่เคลื่อนไปใน
กระบวนพรอ้มกบักจิกรรมต่างๆ [3-7] 

3. การด าเนินงานวิจยั
ผูว้จิยัจะอธบิายถงึข ัน้ตอนการด าเนินงาน การวางแผนการเก็บ

ขอ้มูลภาคสนาม ศกึษาการท างานและต้นทุน สรา้งแผนผงัสายธาร
คุณ ค่ า สร้างแผนภู มิการไหล วิเคราะห์ความสามารถของ
กระบวนการ วิเคราะห์ต้นทุน สรุปเวลาและต้นทุนของกิจกรรม 
วเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิความสญูเปล่า ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

3.1 แหล่งข้อมลูทุติยภมิู 
 คณะผู้วจิยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เป็นเอกสารและสถิติ
ตวัเลขจากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส์
มงัคุด เพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์หาประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง ท าให้ได้พื้นที่ในการด าเนินงานวจิยัที่มคีวามแม่นย าและ
น่าเชือ่ถอื โดยสามารถรวบรวมพื้นทีก่ารปลูกมงัคุดของประเทศไทย
ไดด้งันี้ ปี 2560-2562 จงัหวดัจนัทบุรมีพีืน้ทีก่ารปลกูมงัคุด 136,209 
ไร่ มากทีสุ่ดของประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 29.85 การท าสวนมงัคุดใน
จงัหวดัจนัทบุร ีอ าเภอมะขามมพีื้นทีป่ลูกมงัคุดมากทีสุ่ด  33,279 ไร่ 
คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 ของพืน้ทีป่ลกูทัง้จงัหวดั [1-2] 

3.2 แหล่งข้อมลูปฐมภมิู 
 คณะผูว้จิยัไดท้ าการเก็บขอ้มลูโดยตรงจากการสอบถามบรษิัท
คัดแยกมังคุดกรณีศึกษา และเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่
ภาคสนามจรงิในการตดิตาม เพือ่ดกูระบวนการท างานแต่ละขัน้ตอน 
ตัง้แต่ในส่วนของพ่อคา้คนกลางคอื การรบัซื้อ การรวบรวม การคดั
แยกเกรดกบัขนาด และการขนส่งไปยงับรษิัทรบัซื้อมงัคุด ในส่วนนี้
เริม่ตัง้แต่ การตรวจรบัวตัถุดบิ การพกัรอ การคดัแยกเกรดกบัขนาด 
และตดิฉลาก การบรรจุหบีห่อ และการน าขึน้รถตู้คอนเทนเนอร ์เพื่อ
ขนส่งไปยงัต่างประเทศ 
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3.3 สร้างแผนภมิูการไหลของกระบวนการ 
 ท าการสร้างแผนภูมิการไหลของกระบวนการ เพื่อแสดงถึง
ข ัน้ตอนหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างานอย่าง
ละเอียด โดยจะแสดงเวลาที่ เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรมที่ได้
ท าการศกึษาตัง้แต่พ่อคา้คนกลางน ้าจนถงึบรษิทัคดัแยกมงัคุด [4] 

3.4 วิเคราะหค์วามสามารถของกระบวนการโลจิสติกส์มงัคดุ 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างานจริง 
วเิคราะห์ค่าทางสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่ามธัยฐาน ค่ามชัฉิม ค่า
ความแปรปรวน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิก์ารแปรปรวน 
และค่าดชันวีดัความสามารถของกระบวนการ [8] 

3.5 วิเคราะหต้์นทุนโลจิสติกส ์
 ท าการวเิคราะห์ต้นทุนรวมในส่วนพ่อค้าคนกลางและบรษิัทฯ
เพื่อทราบถึงต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าแรงงาน ค่า
อุปกรณ์ ค่าขนส่ง เป็นต้น จากนัน้น าต้นทุนรวมทีไ่ดไ้ปกระจายตาม
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ เพื่อใหไ้ดต้้นทุนต่อกจิกรรม โดยใหต้้นทุนแปรผนั
ตามเวลาของแต่ละกจิกรรม หรอืเรยีกว่า “ตน้ทุนต่อเวลา” [9-10] 

3.6 สร้างแผนภาพสายธารคณุค่า 
 ท าการสรา้งแผนภูมสิายธารคุณค่าในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อ
วเิคราะหก์ระบวนการไหลของวตัถุดบิและขอ้มลู การจ าแนกกจิกรรม 

ที่เพิ่มคุณค่า (VA) กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จ าเป็น  (NNVA) 
กจิกรรมทีไ่มเ่พิม่คุณค่า (NVA) ตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึกลางน ้า [9] 

4. ผลการด าเนินงานวิจยั
 คณะผู้วจิยัได้รวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลที่ได้ศกึษามาจ าแนก
และวเิคราะห์กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการโลจสิตกิสม์งัคุด 
ตัง้แต่จุดรับซื้อมงัคุดของพ่อค้าคนกลางจนถึงน าขึ้นสู่รถตู้คอน
เทรนเนอร์ภายในบริษัทคัดแยกมังคุด เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปรบัปรุงกระบวนการน าไปสู่การลดต้นทุนโลจสิตกิสม์งัคุดในอนาคต 
โดยผลการด าเนินงานวจิยัสามารถอธบิายไดด้งันี้ 

4.1  สร้างแผนภาพสายธารคณุค่าสถานการณ์ปัจจบุนั 
 จากการรวบรวมขอ้มลูเสรจ็สมบรูณ์จงึไดส้รา้งแผนภาพสายธาร
คุณค่าในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อใหม้องเห็นภาพรวมของกจิกรรม
ในกระบวนการโลจสิตกิสม์งัคุดส่งออกไดอ้ย่างชดัเจน ดงัรปูที ่1 

4.2 กิจกรรมโลจิสติกสม์งัคดุ 
  จากการลงพื้นที่เก็บขอ้มูลวธิีปฏิบตัิงานของกระบวนการโลจิ
สติกส์มงัคุด ที่จุดรบัซื้อของพ่อค้าคนกลางกบัชาวสวน ไปจนถึง
ภายในบริษัทฯ การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบถึง
ข ัน้ตอนหรอืกจิกรรมอย่างละเอยีดทัง้หมด โดยจะอธบิายเป็นแผนภมูิ
การไหลของกระบวนการ เพื่อให้มองเห็นกิจกรรมและเวลาการ
ท างานแต่ละกจิกรรมไดอ้ย่างชดัเจน  ดงัแสดงในตารางที ่1 

รปูที ่1 แผนภาพสายธารคุณค่าปัจจุบนัของกระบวนการโลจสิตกิสม์งัคุดส่งออก 
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ตารางที ่1 แผนภมูกิารไหลของกระบวนการโลจสิตกิสม์งัคุด 

 จากตารางที ่1 มกีารปฏบิตังิานทัง้หมด 24 ข ัน้ตอน โดยขัน้ตอน 
1-7 เป็นกจิกรรมที่จุดรบัซื้อมงัคุด ไปจนถึงส่งมอบที่บรษิัทคดัแยก
มงัคุด และขัน้ตอนที ่8-24 เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในบรษิทัฯ โดย
เวลารวมของกจิกรรมทัง้หมด สรุปไดด้งัแสดงในตารางที ่2, 3 และ 4 

ตารางที ่2 จ าแนกกจิกรรมโลจสิตกิสม์งัคุดส่วนพอ่คา้คนกลาง 
กจิกรรมส่วนพ่อคา้คนกลาง จ านวน เวลา (hr:min:sec) 
การปฏบิตังิาน 1 08:01:24 
การเคลือ่นยา้ย 5 01:26:28 
การตรวจสอบ 1 00:59:27 

รวม 7 10:20:19 

ตารางที ่3 จ าแนกกจิกรรมโลจสิตกิสม์งัคุดส่วนบรษิทัรบัซื้อมงัคุด 
กจิกรรมส่วนบรษิทัรบัซื้อมงัคุด จ านวน เวลา (hr:min:sec) 
การปฏบิตังิาน 6 24:55:44 
การเคลือ่นยา้ย 9 09:48:57 
การตรวจสอบ 2 09:14:56 

รวม 17 43:59:37 

ตารางที ่4 จ าแนกกจิกรรมโลจสิตกิสม์งัคุดส่งออกรวมทัง้หมด 
กจิกรรมโลจสิตกิสม์งัคุดส่งออก จ านวน เวลาเฉลีย่ (hr:min:sec) 
การปฏบิตังิาน 7 32:57:08 
การเคลือ่นยา้ย 14 11:15:25 
การตรวจสอบ 3 10:14:23 
รวม 24 54:26:56 

4.3 ผลวิเคราะหค์วามสามารถของกระบวนการโลจิสติกส์มงัคดุ 
 คณะผู้วิจยัได้ท าการวเิคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
จากข้อมูลทัง้กระบวนการของโลจิสติกส์ม ังคุดส่งออก เพื่อให้
มองเห็นถึงกิจกรรมที่บกพร่องหรือขาดมาตรฐานการท างาน ดัง
แสดงในตารางที ่5 

ตารางที ่5 วเิคราะหค์วามสามารถของกระบวนการโลจสิตกิสม์งัคุด 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อตรวจวัด
ความสามารถของกระบวนการโลจสิตกิสม์งัคุด แสดงใหเ้หน็ว่าขอ้มลู
มคีวามสอดคล้องกนั เช่น Mean และ Median มคี่าที่ใกล้เคียงกัน 
แสดงว่าข้อมูลไม่ผิดปกติ แต่เมื่อพิจารณาค่า SD พบว่า มีค่าสูง
มากกว่า 10 กจิกรรม แสดงว่ากระบวนการท างานยงัไม่มมีาตรฐาน 
สอดรบักบัค่า COV ทัง้หมดมคี่าอยู่ในช่วง 18 - 25 % แสดงว่าขอ้มลู
ส่วนใหญ่มกีารกระจายตวัใกล้เคยีงกนั เมื่อพิจารณาที่ค่า P-Value 
พบว่า 15 กจิกรรมขอ้มูลมกีารแจกแจงแบบปกต ิที่ค่าแอลฟ่า 0.05 
หรอืช่วงความเชือ่มนั 95%  
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รวมถึงการกระจายของขอ้มูลมคีวามเบ้ซ้ายและขวาเพยีงเล็กน้อย 
ความโด่งของขอ้มลูมลีกัษณะแบนราบ แสดงว่าการท างานยงัไม่ได้
ร ับการควบคุมที่ดีไม่มีมาตรฐาน ดังนัน้ทางผู้วิจ ัยได้น าผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของค่า Cp และ Cpk ทัง้หมด มาจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาที่ควรพจิารณาไดร้บัการแกไ้ขก่อนหลงั จาก
มากไปน้อย ดงัรปูที ่2 

รปูที ่2 กราฟค่า Cp และ Cpk ของกจิกรรมย่อย 

 จากรูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่าค่า Cp และ Cpk มีค่าต ่ า ซึ่งตาม
มาตรฐานค่า Cpk ต้องมากกว่า 1.33 ตามหลักการ Six-Sigma 
ดงันัน้จงึควรไดร้บัการปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน 

4.4 ผลการวิเคราะหต้์นทุนกระบวนการโลจิสติกสม์งัคดุ 
 คณะผู้วจิยัไดท้ าการวเิคราะห์ต้นทุนโลจสิตกิส์ที่เกดิขึน้ทัง้หมด
ในกระบวนการโลจิสติกส์มงัคุดส่งออก ซึ่งทรพัยากรที่ใช้ในส่วน
พ่อคา้คนกลางและในส่วนของบรษิทัคดัแยก ดงัตารางที ่6 และ 7 

ตารางที ่6 ตน้ทุนในส่วนพ่อคา้คนกลาง 

ล าดบั รายการ ราคา (บาท) จ านวน ตน้ทุน (บาท/วนั) 

1 แรงงาน 300 4 คน       1,200.00 
2 แสลมกนัแดด 1,200 1 ผนื 3.28 
3 ตะกรา้หเูหลก็ 130 1,000 อนั 176.71 
4 รถเขน็ 3,500 1 คนั 4.49 
5 ตาชัง่ 60 กก. 2,190 1 ตวั 3.00 
5 รถบรรทุก 427,000 1 คนั 294.24 
6 ค่าน ้ามนั 250 1 คนั   250.00 
7 ค่าเช่าเตน็ท ์ 2,000 1 เดอืน  66.67 
8 ค่าไฟ 500 1 เดอืน 16.67 

รวม 2,015.36 

ตารางที ่7 ตน้ทุนในส่วนบรษิทัคดัแยกมงัคุดส่งออก 

ล าดบั รายการ 
ราคา 
(บาท) 

หน่วย 
ตน้ทุน 

 (บาท/วนั) 
1 แรงคนงาน 300 130 คน 39,000.00 
2 ฉากกระดาษ 342 36 มว้น 12,312.00 
3 พาเลทไม ้ 280 57 อนั 15,960.00 
4 พาเลทพลาสตกิ 600 30 อนั 16.44 
5 เครือ่งชัง่น ้าหนกั 15,000 2 เครือ่ง 40.41 
6 ตะกรา้ผลติภณัฑ ์ 42 5,122 อนั 215,124.00 
7 เครือ่งฉดีน ้ายา 10,000 1 เครือ่ง 9.04 
8 รถเขน็ตะกรา้วตัถุดบิ 3,500 10 คนั 31.92 
9 รถลากพาเลท 11,000 5 คนั 50.14 
10 คอนเวเยอร ์ 6,000 30 ตวั 97.81 
11 แผ่นโฟม 2 5,122 แผ่น 11,780.60 
12 เครือ่งปัม๊ลม 8,000 1 เครือ่ง 7.21 
13 เครือ่งรดัพาเลท 28,000 2 เครือ่ง 76.03 
14 กระดาษลายมงัคุด 7 5,122 แผ่น 35,854 
15 สติก๊เกอร ์ 0.4 10,244 ตวั 4,097.60 
16 รถโฟลค์ลฟิท ์ 200,000 1 คนั 84.93 
17 ค่าน ้ามนัรถโฟลค์ลฟิท ์ 500 1 วนั 500.00 
18 ค่าไฟฟ้า 2,333.33 1 วนั 2,333.33 

19 
ค่าเช่ารถตูค้อน
เทรนเนอร ์

80,000 2 คนั 160,000.00 

20 ค่าน ้ามนัรถ 500 2 คนั 1,000.00 
21 รถบรรทุก 555,000 2 คนั 580.85 

รวม 499,759.51 

4.5 การวิเคราะหค์ณุค่าและต้นทุนกระบวนการโลจิสติกส์มงัคดุ 
 คณะผู้วิจ ัยได้ท าการกระจายต้นทุนไปตามกิจกรรมต่างๆ 
ทัง้หมด เพื่อให้มองเห็นความส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกกจิกรรมที่
ควรแก้ไขปรบัปรุงมากขึ้น โดยได้ท าการเปรียบเทียบเวลาการ
ท างานกบัต้นทุนทีเ่กดิขึน้แต่ละกจิกรรมมตี้นทุนเท่าไหร่ โดยการน า
หลกัการของแผนภาพสายธารคุณค่ามาประยุกต์ใช ้สรุปไดด้งัแสดง
ในดงัรปูที ่3 และตารางที ่8, 9, 10  

รปูที ่3 กราฟพาเรโตจ าแนกตน้ทุนตามกจิกรรมในส่วนของบรษิทั 
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 จากรูปที่ 3 กจิกรรมที่มตี้นทุนมากที่สุด คอื กจิกรรมย่อยที่ 16 
ชัง่น ้าหนักบรรจุภณัฑ์ มตี้นทุนมากถึง 80,750.75 บาท/วนั สาเหตุ
เกดิจากมพีนักงานเพยีง 2 คน จงึเป็นเหตุใหล้่าชา้ เพราะไมเ่พยีงพอ
ต่อจ านวนตะกร้าบรรจุภณัฑ์ที่มจี านวนมาก และสาเหตุเกิดจากมี
เครื่องชัง่น ้ าหนักดิจิตอลที่ไม่เพียงพอต่อการท างาน มีเครื่องชัง่
น ้าหนักเพยีง 2 เครือ่งเท่านัน้ จงึท าใหเ้กดิคอขวดมกีารชะงกัไมไ่หล
ลื่นในกระบวนการ รองลงมาคอืกจิกรรมย่อยที ่12 พนักงานท าการ
คดัแยกมงัคุด ซึ่งมตี้นทุนมากถึง  73,207.86 บาท/วนั สาเหตุแรก
เกดิจากพนักงานต้องหยุดการคดัแยกมงัคุด เพื่อไปหยบิยกตะกร้า
บรรจุภณัฑ์เองและมรีะยะทางไปกลบัตัง้แต่ 6 - 68 เมตร จงึท าให้
เสยีเวลาในการคดัแยกล่าชา้ยิง่ขึน้, สาเหตุทีส่องเกดิจากไม่มกีารจดั
หน้าที่ประจ าใหก้บัพนักงานในส่วนคดัแยกมงัคุดทีเ่พยีงพอ ยงัขาด
พนักงานคอยหยบิยกตะกรา้บรรจุภณัฑ์เปล่ามาจดัวางและแจกจ่าย
ใหพ้นกังานคดัแยกทีจุ่ดคดัแยกมงัคุด, สาเหตุทีส่ามเกดิจากการวาง
ผงัโรงงานไมส่อดคลอ้งในการท างาน โดยการจดัจุดเกบ็ตะกรา้บรรจุ
ภณัฑ์เปล่าวางอยู่ดา้นเดยีว, และสาเหตุทีส่ ี่เกดิจากการท างานของ
พนักงานคัดแยกเกรดและขนาดมงัคุด มีการจดัวางตะกร้าบรรจุ
ภณัฑไ์มส่องคลอ้งกบัการปฏบิตังิาน ตอ้งหมนุตวับ่อยครัง้มาก 

ตารางที ่8 ผลวเิคราะหค์ุณค่าและตน้ทุนกจิกรรมส่วนพ่อคา้คนกลาง 

ตารางที ่9 ผลวเิคราะหค์ุณค่าและตน้ทุนกจิกรรมส่วนบรษิทัคดัแยก 

ตารางที ่9 ผลวเิคราะหค์ุณค่ากจิกรรมรวมทัง้กระบวนการ 
กจิกรรม VA NNVA NVA 
กจิกรรมส่วนพ่อคา้ตนกลาง 1 6 - 
กจิกรรมส่วนบรษิทัคดัแยกมงัคุดส่งออก 8 9 - 

รวม 24 

ตารางที ่10 ผลวเิคราะหต์น้ทุนตามกจิกรรมรวมทัง้กระบวนการ 

การปฏบิตังิาน กจิกรรม 
เวลาเฉลีย่/วนั 
(hr:min:sec) 

ตน้ทุน 
(บาท/วนั) 

ส่วนพ่อคา้คนกลาง 7 10:27:19 2,015.36 
ส่วนบรษิัทคดัแยก
มงัคุดส่งออก 

17 43:59:37 499,759.51 

รวม 24 54:26:56 501,774.87 

4.6 ผลการวิเคราะหปั์ญหาของกระบวนการโลจิสติกส์มงัคดุ 
 จากการวเิคราะห์ท าให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการโลจิ
สติกส์ม ังคุด ซึ่งสามารถน าเอากิจกรรมหลักมาจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญและท าการเลือกกิจกรรมหลกัที่มีต้นทุนมากที่สุดมา
วเิคราะหส์าเหตุของปัญหาทีแ่ทจ้รงิ ดงัแสดงผลในรปูที ่4 และ 5 
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รปูที ่4 กราฟพาเรโตตน้ทนุรวมของกจิกรรมหลกัของบรษิทัฯ 

 จากรูปที่ 4 จะเห็นได้ชดัว่ากิจกรรมหลกัการคดัแยกเกรดและ
ขนาดมงัคุด มตี้นทุนมากที่สุดถงึ 204,455 บาท/วนั โดยสาเหตุของ
ตน้ทุนทางผูว้จิยัไดจ้ดัล าดบัในการวเิคราะหปั์ญหา ดงัรปูที ่11 

รปูที ่5 กราฟพาเรโตตน้ทนุของกจิกรรมย่อยของบรษิทัฯ 

 จากรูปที่ 5 จะเห็นได้ชดัว่ากิจกรรมย่อยที่ 16 การชัง่น ้าหนัก
บรรจุภัณฑ์ มีต้นทุนมากที่สุดถึง 80,750.75 บาท รองลงมาคือ
กจิกรรมย่อยที่ 12 กิจกรรมพนักงานท าการคดัแยกเกรดมงัคุด มี
ต้นทุนมากถึง 73,207.86 บาท สาเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ดงันัน้กจิกรรมทัง้สองจงึเป็นปัญหาก่อให้เกดิต้นทุนสูงที่สุด ต้องมี
การเขา้ไปแกปั้ญหาก่อน 

4.6.1 ผลวิเคราะหปั์ญหาของกิจกรรมการชัง่น ้าหนักบรรจภุณัฑ ์
 คณะผู้วจิยัไดน้ าผงัแสดงเหตุและผลมาวเิคราะห์หาสาเหตุที่ท า
ให้กิจกรรมการชัง่น ้าหนักบรรจุภัณฑ์เกิดเวลาสูญเปล่าขึ้น ซึ่งจะ
น าเอา 3 ปัจจยัทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการคดัแยกเกรดกบัตดิฉลากมา
วเิคราะห ์ไดแ้ก่ คน เครือ่งจกัรและวธิกีารท างาน ดงัรปูที ่6 

รปูที ่6 ผงัแสดงเหตุและผลของปัญหาการชัง่น ้าหนกับรรจุภณัฑ ์

 ส าหรบัปัญหาจากการชัง่น ้าหนักบรรจุภณัฑ์ที่ท าให้เกดิความ
สูญเปล่าในกระบวนการที่ได้จากการวเิคราะห์ ผงัแสดงเหตุและผล
ท าใหส้รุปตน้ตอสาเหตุของปัญหาได ้ดงันี้ 
- สาเหตุจากแรงงาน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทคัดแยกมังคุดมี
แรงงานทัง้หมด 130 คน เป็นแรงงานจ้างเหมาทัง้หมด โดยมกีาร
จดัสรรแรงงานดงันี้  ตรวจรบัและขนถ่าย 9 คน, คดัแยกเกรดและ
ขนาดมงัคุด 70 คน, บรรจุหบีห่อ 8 คน, ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ 9 คน, 
พนักงานคอยสนับสนุน 34 คน ซึ่งแรงงานที่ปฏบิตัิงานในกจิกรรม
การชัง่น ้าหนักบรรจุภณัฑ์มเีพียง 2 คน ไม่เพียงพอให้การท างาน
เกดิความรวดเรว็ เนื่องจากในแต่ละวนัพนักงานจะตอ้งคดัแยกเกรด
และขนาดมงัคุดจ านวนมากถึง 5,122 ตะกร้า ท าให้แรงงานเกิด
ความเมือ่ยลา้ เพราะไมม่กีารจดัสรรแรงงานทีเ่หมาะสม 
- สาเหตุจากอุปกรณ์ทีใ่ช ้เนื่องจากบรษิทั มเีครื่องชัง่น ้าหนกัแบบ
ดิจิตอลเพียง 2 เครื่อง แต่ต้องชัง่ตะกร้าบรรจุภัณฑ์มงัคุด 5,122 
ตะกรา้/วนั ซึง่ไมเ่พยีงพอต่อการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็
และมคีวามลืน่ไหลในกระบวนการ 
- สาเหตุจากวธิกีารท างาน เนื่องจากการไม่มกีารจดัหาเครื่องชัง่
น ้าหนักดจิติอลที่เพียงพอ ส่งผลให้พนักงานปฏบิตัิงานได้ล้าช้าลง
เพราะเกดิจากความเหนื่อยลา้ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
 แนวทางการปรบัปรุงแกไ้ขกจิกรรมการชัง่น ้าหนกับรรจุภณัฑใ์น
ส่วนของบรษิัทคดัแยกเกรดและขนาดมงัคุด ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คอื คน อุปกรณ์ทีใ่ช ้วธิกีารท างาน สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
- แนวทางการปรบัปรุงแก้ไขส่วนของแรงงาน โดยการจดัสมดุล
แรงงานใหม่ เนื่องจากปัจจุบนับรษิทัมแีรงงานทัง้หมด 130 คน เป็น
พนักงานคอยสนับสนุน 34 คน โดยจดัสรรแรงงานใหม่ในกจิกรรม
การชัง่น ้าหนกับรรจุภณัฑน์ัน้จากเดมิ 2 คน เป็น 4 คน 
- แนวทางการปรบัปรุงแก้ไขส่วนของอุปกรณ์ โดยท าการจดัหา
เครือ่งชัง่น ้าหนกัแบบดจิติอลจากเดมิ 2 เครือ่ง เป็น 4 เครือ่ง 
- แนวทางการปรบัปรุงแกไ้ขส่วนของวธิกีารท างานในกจิกรรมการ
ชัง่น ้ าหนักบรรจุภัณฑ์ ต่อเนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขส่วนของ
อุปกรณ์ทีจ่ดัหาเครื่องชัง่น ้าหนกัแบบดจิติอลมาเพิม่ 2 เครื่อง เพือ่ให้
สมดุลในส่วนการคดัแยกเกรดและขนาดมงัคุดใหม ่โดยจดัสมดุลทีจุ่ด
ชัง่น ้าหนกับรรจุภณัฑเ์พิม่อกี 2 จุด  
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4.6.2 ผลการปรบัปรงุแก้ไขส่วนของวิธีการท างาน 
 คณะผูว้จิยัไดท้ าการเสนอแนวทางแกไ้ขส่วนของวธิกีารท างาน 
เพื่อลดเวลาในการท างานส่วนการชัง่น ้าหนักบรรจุภณัฑ์ มาท าการ
ลงมอืปฏบิตัิจรงิ โดยการจดัสรรแรงงานเพิม่เขา้ไปในไลน์การผลติ 
และวเิคราะห์ความสามารถของกระบวนการก่อนและหลงัท าการ
ปรบัปรุง ดงัรปูที ่7 

รปูที ่7 ผลวเิคราะหค์วามสามารถของกระบวนการกอ่นและหลงั 

 จากรปูที ่7 แสดงถงึการปฏบิตังิานของพนักงานกจิกรรมการชัง่
น ้าหนักบรรจุภณัฑ์ เหน็ไดว้่าความสามารถของกระบวนการท างาน
ที่เพิม่ขึ้น จากเดมิมคี่า Cpk = 0.98 หลงัปรบัปรุงแก้ไขมคี่า Cpk = 
1.08 ซึ่งแสดงเวลาการท างานและต้นทุนของกจิกรรมการชัง่น ้าหนัก
บรรจุภณัฑ ์ดงัตารางที ่11 

ตารางที ่11 จ าแนกตน้ทุนตามกจิกรรมการชัง่น ้าหนกับรรจุภณัฑ์ 
 กจิกรรมที่
ปรบัปรุง 

การปฏบิตังิาน 
เวลา 

(hr:min:sec) 
ตน้ทุน 

(บาท/วนั) 
16.การชัง่น ้าหนกั

บรรจุภณัฑ์
ก่อนปรบัปรุง 7:06:50 80,750.75 
หลงัปรบัปรุง 3:12:09 36,352.31 

ลดลง 3:54:41 44,398.44 

4.6.3 ผลวิเคราะหปั์ญหาพนักงานคดัแยกเกรดและขนาดมงัคดุ 
 คณะผูว้จิยัไดน้ าผงัแสดงเหตุและผลเพื่อวเิคราะหห์าสาเหตุทีท่ า
ใหพ้นกังานท าการคดัแยกเกรดมงัคุดเกดิเวลาสูญเปล่าขึน้ ซึ่งน าเอา 
3 ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ ได้แก่ คน  เครื่องจักรและ
วธิกีารท างาน ดงัรปูที ่8 

รปูที ่8 ผงัแสดงเหตุและผลของปัญหาพนกังานคดัแยกเกรดมงัคุด 

 สาเหตุจากแรงงานและวิธกีารท างาน แรงงานที่ปฏิบตัิงานใน
กจิกรรมนี้ม ี52 คน แต่ไมส่ามารถท างานใหเ้กดิความรวดเรว็ได ้และ
ไม่สามารถปฏบิตังิานไดเ้ต็มประสทิธภิาพ เพราะต้องหยุดบ่อยครัง้ 
เนื่องจากไม่มกีารจดัรูปแบบการวางตะกร้าบรรจุภณัฑ์ที่เป็นแบบ
แผนอย่างมรีะบบ ท าใหต้้องหมุนตวับ่อยครัง้ ส่งผลใหเ้กดิจากความ
เหนื่อยล้าตลอดการปฏิบตัิงาน ต้องมกีารหยุดพกัมากขึ้น เพื่อให้
มองเหน็ภาพปัญหาในการท างาน ดงัรปูที ่9 
 สาเหตุจากอุปกรณ์ทีใ่ช ้เนื่องจากพนกังานต้องหยุด เพื่อเดนิไป
น าตะกร้าบรรจุภณัฑ์เปล่าที่เตรียมอยู่ที่จุดจดัเก็บ ซึ่งห่าง 6 - 68 
เมตร เพือ่ใหม้องเหน็ภาพของปัญหา ดงัรปูที ่10 

  รปูที ่9 พนกังานคดัแยกมงัคุด     รูปที ่10 พนกังานขนยา้ยตะกรา้ 

 แนวทางการปรบัปรุงแก้ไขกจิกรรมพนักงานคดัแยกเกรดและ
ขนาดมงัคุด โดยประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คอื คน อุปกรณ์ทีใ่ช ้วธิกีาร
ท างาน สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
-  แนวทางการปรบัปรุงแก้ไขส่วนของแรงงานและวธิกีารท างาน 
ได้ท าการออกแบบการจดัเรียงตะกร้าและจดัสมดุลจุดวางตะกร้า
บรรจุภัณฑ์เปล่ารูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ โดยจดัเรยีงตะกรา้บรรจุภณัฑท์ีเ่ตม็เรว็สุดไวใ้น
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จุดทีใ่กลต้วัพนกังานและตอ้งไมห่มุนเอี้ยวล าตวับ่อยครัง้ คอืดา้นขา้ง
ล าตวั เพราะไมต่อ้งเอื้อมไปดา้นหน้าและดา้นหลงั ตะกรา้บรรจุภณัฑ์
ที่เต็มเร็วที่สุด คอื เบอร์ 3, เบอร์ 2, เบอร์ 1 และเบอร์มตี าหนิ โดย
แนวทางการจัดเรียงตะกร้าบรรจุภัณฑ์ที่ทางผู้วิจ ัยได้ท าการ
ออกแบบใหม ่แสดงดงัรปูที ่11 และ 12 

รปูที ่11 ออกแบบการจดัเรยีงตะกรา้บรรจุภณัฑ ์

รปูที ่12 การจดัเรยีงตะกรา้บรรจุภณัฑ์รปูแบบใหม ่

 จากรูปที ่12 แสดงใหเ้หน็ถงึจ านวนมงัคุดในตะกรา้บรรจุภณัฑ์ที่
ถูกคัดแยกเกรดและขนาด จากตะกร้าวัตถุดิบที่เรียงตามแนว
ทางการแก้ไขของทางผู้วิจ ัย เพื่ อให้ เห็นถึงข้อแตกต่างของ 
ความสามารถของกระบวนการและต้นทุนกจิกรรมของพนักงานคดั
แยกเกรดและขนาดมงัคุด  

4.6.4 ผลการปรบัปรงุแก้ไขส่วนของพนักงานคดัแยกมงัคดุ 
 คณะผูว้จิยัไดท้ าการเสนอแนวทางแกไ้ขส่วนของวธิกีารท างาน 
เพื่อลดเวลาในการท างานส่วนของพนักงานคดัแยกมงัคุด มาท าการ
ลงมอืปฏิบัติจรงิ โดยการจดัสมดุลจุดวางตะกร้าบรรจุภัณฑ์เปล่า
รูปแบบใหม่ในไลน์การผลิต และวิเคราะห์ความสามารถของ
กระบวนการก่อนและหลงัท าการปรบัปรุง แสดงดังรูปที่ 13 และ
ตารางที ่12 

รปูที ่13 ผลวเิคราะหค์วามสามารถของกระบวนการก่อนและหลงั 

 จากรูปที่ 13 เปรยีบเทียบการปฏบิตัิงานของพนักงานคดัแยก
เกรดและขนาด จากการปรบัเปลี่ยนการจดัวางตะกร้าบรรจุภณัฑ์
แบบใหม่ ส่งผลใหก้ารเคลื่อนไหวหมุนตวัน้อยลง ลดความเมื่อยล้า
ของพนักงาน ส่งผลให้ความสามารถของกระบวนการเพิม่ขึ้น จาก
เดิมมคี่า Cpk = 0.69 หลงัปรบัปรุงมคี่า Cpk = 0.96 เพื่อแสดงให้
เห็นถึงเวลาการท างานและต้นทุนของกิจกรรมคัดแยกเกรดและ
ขนาดมงัคุด แสดงดงัตารางที ่12 

ตารางที ่12 ตน้ทุนกจิกรรมพนกังานคดัแยกเกรดและขนาดมงัคุด 

กจิกรรมทีป่รบัปรุง การปฏบิตังิาน 
เวลาเฉลีย่/วนั 
(hr:min:sec) 

ตน้ทุน 
(บาท/วนั) 

12.พนั ก งานคัด
แยกมงัคุด 

ก่อนปรบัปรุง 6:26:58 73,207.86 
หลงัปรบัปรุง 4:33:20 51,713.05 

ลดลง 1:53:38 21,494.81 

 จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นเวลาการคดัแยกเกรดและขนาด
มงัคุด ลดลงเหลอื 1 ชัว่โมง 53 นาท ี38 วนิาท ีคดิเป็นรอ้ยละ 29.36 
และตน้ทุนต่อวนั ลดลงไป 21.494.81 บาท  
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 แนวทางการปรบัปรุงแก้ไขส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ ด้วยการจดั
สมดุลของจุดเก็บอุปกรณ์ตะกร้าบรรจุภณัฑ์ใหม่ จากเดมิที่มเีพยีง
หนึ่งจุด จึงเพิ่มอีกหนึ่งจุด โดยให้จุดจดัเก็บอุปกรณ์ตะกร้าบรรจุ
ภณัฑ์อยู่ตรงขา้มกนั เพื่อไม่ให้มกีารเดนิไปหยบิตะกร้ามรีะยะทาง
มากเกนิไป และจดัสรรคนเพิม่จากกลุ่มแรงงานสนับสนุนมา 2 คน 
เพื่อท าหน้าในการคอยเติมตะกร้าบรรจุภณัฑ์จากพนักงานคดัแยก
เกรดและขนาดทีใ่กลห้มด ไดอ้ย่างต่อเนื่อง แสดงดงัรปูที ่14 

4.7 สร้างแผนภาพสายธารคณุค่าในอนาคต 
 หลังจากที่ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและท าการ
เปรยีบเทยีบผลเมือ่น าแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขไปใชแ้ลว้ คณะผู้วจิยั
ได้ท าการสร้างแผนภาพสายธารคุณค่าในอนาคต เพื่อให้มองเห็น
ภาพรวมทัง้หมดของกระบวนการโลจสิตกิสม์งัคุดส่งออกประเทศจนี
ทีจ่ะเกดิขึน้ แสดงดงัรปูที ่15 

รปูที ่14 แบบการจดัสมดุลจุดเกบ็ตะกรา้บรรจุภณัฑ ์

รปูที ่15 แผนภาพสายธารคุณค่าในอนาคตของกระบวนการโลจสิตกิสม์งัคุดส่งออกประเทศจนี 
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 จากรปูที ่15 ท าใหเ้หน็ภาพรวมใหม่ของกระบวนการโลจสิติกส์
มงัคุดส่งออกในครัง้นี้  ซึ่งกิจกรรมที่มกีรอบสแีดงเป็นกิจกรรมที่มี
ตน้ทุนสงูทีสุ่ด หลงัปรบัปรุงแกไ้ขไดม้ตีน้ทุนทีล่ดลง ผลการวเิคราะห์
ปัญหาของกจิกรรมการชัง่น ้าหนักบรรจุภณัฑ์ กจิกรรมพนักงานคดั
แยกเกรดและขนาดมงัคุด และเวลารวมในกระบวนการลดลง ซึ่งถือ
ว่าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่ ได้เสนอไปนั ้นสามารถท าให้
กระบวนการมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

5. สรปุ 

 จากการศกึษาต้นทุนและวธิปีฏิบตัิของกระบวนการโลจสิติกส์
มงัคุดทีอ่ าเภอมะขามจงัหวดัจนัทบุร ีโดยศกึษาตัง้แต่ จุดรบัซื้อมงัคุด
ของพ่อค้าคนกลาง จนไปถึง บริษัทคดัแยกและบรรจุภันฑ์มงัคุด
ส่งออกประเทศจนี สรุปไดด้งันี้
-  สรุปวิธีปฏิบัติของกระบวนการโลจิสติกส์มงัคุดก่อนและหลัง
เสนอแนวทางแก้ไขปรบัปรุง ซึ่งการด าเนินงานมกีจิกรรมที่เกดิขึ้น
ทัง้หมด 24 กจิกรรม โดยแยกเป็น 8 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ การตรวจ
รบั พ่อค้าคดัแยกเกรดกบัขนาด รวบรวม ขนส่ง ขนถ่าย บรษิัทคดั
แยกเกรดกบัขนาด บรรจุหบีห่อ และขนถ่ายขึน้ตู้คอนเทนเนอร์ ใช้
แรงงานงานทัง้หมด 130 คน โดยกจิกรรมคดัแยกเกรดกบัขนาด ใช้
เวลามากที่สุด 17 ชัว่โมง 58 นาที 37 วินาที และเวลารวม 54 
ชัว่โมง 26 นาท ี56 วนิาท ี
-  สรุปหลงัจากที่มกีารแก้ไขปรบัปรุง พบว่าเวลาในการด าเนิน
กจิกรรมคดัแยกเกรดและขนาดมงัคุด ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ใช้เวลามาก
ทีสุ่ด มปีระสทิธภิาพดขีึน้ จากเดมิ ก่อนปรบัปรุงแกไ้ขใชเ้วลาท างาน
รวม 17 ชัว่โมง 58 นาที 37 วนิาที แต่หลงัจากปรบัปรุงแก้ไขเวลา
ท างานลดลงเหลอื 12 ชัว่โมง 10 นาท ี18 วนิาท ีและท าใหเ้วลารวม
กจิกรรมส่วนโลจสิตกิส์มงัคุดส่งออกประเทศจนี มคีวามรวดเรว็มาก
ขึน้ จากเดมิ 54 ชัว่โมง 26 นาท ี56 วนิาท ีเหลอื 48 ชัว่โมง 38 นาท ี
31 วนิาท ี
-  สรุปตน้ทุนโลจสิตกิสม์งัคุดส่งออกประเทศจนี ก่อนและหลงัเสนอ
แนวทางแก้ไขปรับปรุ ง  พบว่า มีต้นทุ น รวม ต่อวันทั ้งหมด  
501,774.87 บาท โดยกจิกรรมที่เกดิต้นทุนสูงที่สุด คอื กจิกรรมชัง่
น ้าหนกับรรจุภณัฑ์ ซึง่หลงัจากทีเ่สนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข พบว่า
ต้นทุนในกจิกรรมชัง่น ้าหนักบรรจุภณัฑ์ สามารถลดลงได้ จากเดมิ 
80,750.75 บาท เหลอื 36,352.31 บาท หรอืลดลง 44,398.44 บาท 
และกจิกรรมล าดบัถดัมาคอื กจิกรรมพนกังานคดัแยกเกรดและขนาด
มงัคุด ซึ่งหลงัจากที่เสนอแนวทางปรบัปรุงแก้ไข พบว่าต้นทุนใน
กจิกรรมพนักงานคดัแยกเกรดและขนาดมงัคุด สามารถลดต้นทุนลง
ได้ จากเดิม 73,207.86 บาท เหลือ 51,713.05 บาท หรือลดลง 
21,494.81 บาท และต้นทุนรวมในส่วนกระบวนการโลจสิตกิส์มงัคุด
ส่งออกประเทศจีน จากเดิม 501,774.87 บาท เหลือ 435,881.61  
บาท ลดลง 65,893.26 บาทต่อวนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.13 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจนัทบุรี และผู้ประกอบการ บริษัท ป้าแต๋ว จ ากัด ที่ได้
เสยีสละเวลาอันมคี่าเข้าร่วมศกึษาวิจยั ให้ความอนุเคราะห์ในการ
สมัภาษณ์ และเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้

7. เอกสารอ้างอิง
[1] กรมส่งเสริมการเกษตรและส านักงานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี. 

พื้ น ที่ ก า รป ลู ก มั งคุ ด ข อ งป ร ะ เท ศ ไท ย . สืบ ค้ น จ าก . 
http://www.chanthaburi.doae.go.th. 2562. 

[2] ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. “สถิติการส่งออกมังคุด . 
http://www.oae.go.th. 2559. 

[3] พงศ์ปณต รกัการ. “การประยุกต์ใช้เครื่องมอื 7 อย่างของควิซ ี
เพื่อลดปริมาณของเสียในกระบวนการพ่นสีแบบอัตโนมัต ิ
กรณศีกึษากระบวนการพ่นสชีิน้ส่วนจกัรยานยนต์.” วทิยานิพนธ์
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2551. 

[4] วันชัย ริจิรวนิช. การศึกษาเวลาการท างาน. ครัง้ที่พิมพ์ 3. 
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548. 

[5] วจันา อานุ. การศกึษาแนวทางการจดัการห่วงโซอุปทานของ
มงัคุดจากเกษตรกรถึงผู้บรโิภค. วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยมีหานคร, 2556. 

[6] บณัฑติ หนองบวั, เอมอร องัสุรตั และปราโมทย์ สฤษดิน์ิรนัดร์. 
“การพฒันาศกัยภาพการผลติมงัคุดเพื่อการส่งออกในโซ่อุปทาน 
พื้นที่อ าเภอเมอืงจงัหวดัจนัทบุรี.” วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยั
ราชภฎัร าไพพรรณ,ี 2560. 

[7] ศศนิภา บุญพทิกัษ์ และส าราญ ช าโสม. “การศกึษาและหาแนว
ทางการจดัการห่วงโซ่อุปทานผลไมม้งัคุดในเขตจงัหวดัจนัทบุร.ี” 
วทิยานิพนธ,์ มหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี, 2559. 

[8] สุรพงศ์ บางพาน. “ความสามารถกระบวนการของการตัดชิ้น
ทดสอบความแขง็โดยประยุคต์ เท ค นิ ค ท า งส ถิ ติ . ว า ร ส า ร
วศิวกรรมศาสตร.์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 23(2), 67-78, 2559. 

[9] อรชุมา เจรญิศลิป์. “การวดัผลการน าลนีมาใช้ในการลดต้นทุน
และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของ บรษิทั เบรดี ้เทคโนโลย ี
ประเทศไทย จ ากดั, มหาวทิยาลยัเกษตรสาสตร,์ 2553 

[10] ศุภวุฒ ิพุทธวงศ.์ “การลดต้นทุนโลจสิตกิส์โดยการปรบัปรุงและ
บรหิารจดัการรถเที่ยวกลบั กรณีศกึษา: โรงงานผลติกระดาษ.” 
วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2553. 

741

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



การแก้ปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตัง้สถานีดบัเพลิงด้วยวิธีเชิงพนัธกุรรม กรณีศึกษา : จงัหวดัระยอง 
A Genetic Algorithm for Location Selection Problem Case Study : Rayong Province 

ฐติมิา  ศรอีนันต์1*  ณรงคฤ์ทธิ ์ สนใจธรรม1  พเิชฐ  พุ่มเกษร1 
1ภาควชิาการจดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุคสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

E-mail: tt.srianan@gmail.com*, narongrit.s@fitm.kmutnb.ac.th, phichet.p@fitm.kmutnb.ac.th 

Titima  Srianan1*  Narongrit  Sonjaitham1  Phichet  Pumkasron1  
1Department of Industrial Management, Faculty of Industrial Technology and Management, King Mongkut’s University of Technology 

North Bangkok 
E-mail: tt.srianan@gmail.com*, narongrit.s@fitm.kmutnb.ac.th, phichet.p@fitm.kmutnb.ac.th

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเลือกต าแหน่งสถานที่ตัง้สถานีดบัเพลงิของจงัหวดัระยองเพื่อให้ครอบคลุมการใหบ้รกิาร

สูงสุด (MCLP) ด้วยวธิีเชิงพนัธุกรรม (GA) เนื่องจากสถานที่ตัง้สถานีดบัเพลิงเดิมจ านวน 35 แห่งนัน้ มกีารจดัตัง้อยู่แบบกระจุกตวั เป็นผลให้   
ไม่สามารถใหบ้รกิารได้อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้จงัหวดั ทางผูว้จิยัจงึท าการคดัเลอืกสถานที่ตัง้ใหม่ที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัตัง้สถ านีดบัเพลิง 
เพื่อเป็นสถานีทางเลอืกทีจ่ะมโีอกาสจดัตัง้เป็นสถานีดบัเพลงิในอนาคตเพิม่อกี 43 แห่ง รวมสถานีดบัเพลงิทีใ่ชใ้นการทดลองนี้ทัง้สิน้ 78 แห่ง เพื่อให้
ครอบคลุมมูลค่าจดทะเบียน, จ านวนพนักงาน, มูลค่าผลประกอบการ และความเสี่ยง โดยออกแบบการทดลองออกเป็น 2 กรณี ซึ่งทัง้ 2 กรณี
แตกต่างกันที่ความเสี่ยง กรณีที่ 1 ใช้ข้อมูลความเสี่ยงจ าแนกตามมูลค่าผลประกอบการ และกรณีที่ 2 ใช้ข้อมูลความเสี่ยงจ าแนกตามมูลค่า  
จดทะเบยีน จากนัน้ น ามาทดลองโดยการคน้หาจ านวนสถานีที่น้อยที่สุด แต่ครอบคลุมการให้บรกิารมากที่สุด และคน้หาจ านวนรอบการทดลอง 
ที่สามารถหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดได้ ผลการทดลองพบว่า กรณีที่ 1 เปิดสถานีจ านวน 43 สถานี และกรณีที่ 2 เปิดสถานีจ านวน 42 สถานี 
สามารถครอบคลุมผูใ้ชบ้รกิารสงูสุดทัง้ 4 ชุดขอ้มลู โดยทัง้ 2 กรณี จ านวนรอบ 1,000 รอบสามารถหาค าตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

ค าส าคญั:  สถานีดบัเพลงิ, ปัญหาการเลอืกทีต่ ัง้ครอบคลุมสงูสุด, ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 

Abstract 
This article had the objectives to propose : studying the genetic algorithm to locate the fire station in Rayong province using 

the maximal covering location problem. There were 2 cases of the experimentation included 4 data sets of the registered value, the 
number of employees, operating results, the risk. The 2 cases differed at the risk, the case 1 used the risk of operating results, and the 
case 2 used the risk of the registered value. Subsequently, the experiment was carried out to determine the minimum number of stations 
providing maximum, user coverage, and the number of generations providing an optimal solution. The findings showed that case 1 of 43 
stations, and the case 2 of 42 stations could provide maximum user coverage for all 4 data sets. Both cases resulted in the optimal 
solution with 1,000 generations. 

Keywords:  Fire Station, The Maximal Covering Problem, Genetic Algorithm 
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1. บทน า
อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยที่สามารถเกิดได้ทัง้จากตามธรรมชาติ

และเกดิขึน้จากมนุษย ์โดยเกดิจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าใหเ้กดิ
การลุกลามต่อเนื่อง สรา้งความสูญเสยีใหท้รพัย์สนิและชวีติ รวมไปถงึ
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยเป็นมลูค่ามหาศาล 

ตารางที ่1 สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุในโรงงานปี 2560-2562 

ประเภทอบุติัเหตุ 
จ านวนครัง้ท่ีเกิด : ปี 

2560 2561 2562 

อคัคภียั 105 79 48 

การระเบดิ 5 3 3 

สารเคมรี ัว่ไหล 15 13 5 

อุบตัเิหตุทีเ่กีย่วกบัเครือ่งจกัร 14 0 3 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 

 จากตารางที่ 1 แสดงสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
ทัว่ประเทศ 3 ปียอ้นหลงั ตัง้แต่ปี 2560-2562 จะเหน็ได้ว่าอคัคภียัเป็น
ประเภทอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เป็นอนัดบั 1 เกดิขึน้ทัง้หมด 232 ครัง้ อนัดบั 
2 ได้แก่ สารเคมีร ัว่ไหล่ เกิดขึ้นทัง้หมด 33 ครัง้ อันดับ 3 ได้แก่ 
อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เกิดขึ้นทัง้หมด 17 ครัง้ และอันดับ 4 
ไดแ้ก่ การระเบดิ เกดิขึน้ทัง้หมด 11 ครัง้ ตามล าดบั 
 ระยองเป็นแหล่ งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยมีนิคม
อุตสาหกรรมที่พฒันาแล้วจ านวน 11 แห่ง มากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ 
(ทีม่า : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2562) ซึง่ไดแ้ก่  

– นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
– นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก มาบตาพุด
– นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ระยอง
– นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์
– นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้
– นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์
– นิคมอุตสาหกรรมเอเชยี
– นิคมอุตสาหกรรมอารไ์อแอล ระยอง
– นิคมอุตสาหกรรมท่าเรอืเอเซยีเทอรม์นิัล ระยอง
– นิคมอุตสาหกรรมระยอง บา้นค่าย
– นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมอืงยาง ระยอง

 ซึ่งจงัหวดัระยองนัน้เป็นจงัหวดัที่อยู่ในโครงการพฒันาพื้นที่บรเิวณ
ชายฝัง่ทะเลตะวนัออกและถูกก าหนดใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเจรญิแห่งใหม่ 
และสามารถกระจายสนิค้าออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ นอกจากนี้ 
ยังได้ร ับการก าหนดเขตการส่ ง เสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้อยู่ในเขต 3 ของการส่งเสริม 
การลงทุน ซึ่งได้เปรยีบกว่าจังหวดัปรมิณฑล ส่งผลให้จงัหวดัระยอง 
มกีารพฒันาดา้นอุตสาหกรรมอย่างรวดเรว็ 

รปูที ่1 ขอ้มลูโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง พ.ศ. 2558-2562 
(ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง) 

 จากรูปที่ 1 แสดงข้อมูลจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดั
ระยอง จะเห็นได้ว่ามจี านวนโรงงานในปี 2562 ทัง้สิ้น 2 ,916 โรงงาน 
จ านวนคนงานทัง้สิน้ 182,199 คน และเมื่อศกึษาขอ้มูลยอ้นหลงัจะเหน็
ได้ว่า มแีนวโน้มการเพิม่ขึน้ของเงนิทุนจดทะเบยีนจากปี 2558 รอ้ยละ 
61.01 และจ านวนคนงานเพิม่ขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 28.82 

รปูที ่2 35 สถานีดบัเพลงิของจงัหวดัระยอง 

 จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงสถานที่ตัง้สถานีดับเพลิงในจังหวดั
ระยองจะเห็นได้ว่ามกีารกระจุกตวั เป็นผลให้ไม่สามารถให้บรกิารได้
อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้จังหวัด อีกทัง้ยังไม่สามารถครอบคลุมการ
ใหบ้รกิารได ้100% ดงัรปูที ่3 

รปูที ่3  ผลการครอบคลุม 35 สถานีดบัเพลงิในจงัหวดัระยอง 
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 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ว ิจัยจึงเล็งเห็นความส าคญัในการ
พฒันาแนวทางการแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉิน เพื่อจดัการกบังานบรรเทา
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะน าปัญหาการเลือก
ต าแหน่งที่ตัง้แบบครอบคลุมความต้องการ (The Maximal Covering 
Location Problem, MCLP) [1] และวิธีเชิงพันธุกรรมที่เป็นที่นิยมมา
ประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหาหลากหลายรปูแบบ [2] มาใชก้บัการทดลอง
ครัง้นี้ ก าหนดให้รถบรกิารอคัคภียัออกจากจุดจอดรถไปถึงที่เกิดเหตุ
ภายในระยะทางรศัม ี8 กโิลเมตรตามมาตรฐานสาธารณสุขฉุกเฉิน [3] 

2. การแก้ปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตัง้แบบครอบคลุม
ความต้องการ (The Maximal Covering Location Problem, 
MCLP) 

ตวัแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์เป็นการน าคณิตศาสตรม์าใชใ้น
การแกปั้ญหาการเลอืกต าแหน่งทีต่ ัง้แบบครอบคลุมความตอ้งการสูงสุด 
(The Maximal Covering Problem) โดย R.Church et al. [1] มลีกัษณะ
ดงันี้ 

Maximize  wiZi (1) 

subject to    Xj  ≥ Zj     ;i (2) 

 Xj = P (3) 

Xj  {0,1}       ;j (4) 
Zi  {0,1}       ;i, (5) 

    1 ถา้ความตอ้งการของลูกคา้ทีต่ าแหน่งที ่i ถูกครอบคลุม 
    0 ถา้ไม่ใช่  

โดยที ่
Wi แทนผูร้บับรกิารพืน้ที ่i 
Zi แทนโซนที ่i 
Xj แทนสถานทีต่ ัง้สถานีดบัเพลงิที ่j 
Zj แทนโซนที ่j เมื่อถูกครอบคลุมในรศัมทีีก่ าหนด 
P แทนจ านวนของสถานทีต่ ัง้สถานีดบัเพลงิ 
 วตัถุประสงค์ของตวัแบบการเลอืกต าแหน่งที่ตัง้สถานีดบัเพลิงแบบ
ครอบคลุมความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารสูงสุด โดยเงื่อนไขขอ้จ ากดัที ่(1) 
เป็นการครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด , เงื่อนไข
ขอ้จ ากดัที่ (2) รบัประกนัว่าลูกคา้ทีถู่กครอบคลุมจะได้รบัการใหบ้รกิาร
จากสถานที่ให้บริการ ที่ตัง้อยู่ภายในระยะทางที่ก าหนด, เงื่อนไข
ข้อจ ากดัที่ (3) แสดงถึงข้อจ ากดัของจ านวนของต าแหน่งที่ตัง้ที่จะถูก
เลือกจะมีจ านวนเท่ากับ P แห่งเท่านั ้น , เงื่อนไขข้อจ ากัดที่  (4) 
เป็นขอ้จ ากดัเชงิตวัเลข มคี่าเท่ากบั 1 ถา้สถานีดบัเพลงิ j ถูกตัง้ขึน้ และ

มีค่าเท่ากับศูนย์ส าหรับกรณีอื่น  ๆ, และเงื่อนไขข้อจ ากัดที่  (5) 
เป็นข้อจ ากัดเชิงตัวเลขมีค่าเท่ากับ 1 โซนที่ j ถูกครอบคลุมในรศัมี 
8 กโิลเมตร และมคี่าเท่ากบัศูนยส์ าหรบักรณีอื่น ๆ  

3. จีนเนติกอลักอริทึม (Genetic algorithm, GA)
GA มีลักษณะการท างานเลียนแบบกระบวนการวิวฒันาการทาง

ธรรมชาติ [2] การใช้ GA ส าหรบัปัญหาการค้นหาค าตอบที่ดีที่สุด โดย
การจ าลองวธิวีวิฒันาการทางด้านสายพนัธุส์ ิง่มชีวีติทีม่อียู่ตามธรรมชาต ิ
มาประยุกต์สร้างการค านวณโดยใช้คอมพวิเตอร์ ซึ่งเปรยีบเสมอืนเป็น
เครื่องมอืในการช่วยค านวณอย่างหนึ่ง โดยในงานวจิยันี้ได้น า GA มา
ประยุกต์ใชต้ามขัน้ตอน ดงันี้  

3.1 การสร้างค าตอบเร่ิมต้น 
 3.1.1 ท าการสุ่มตวัเลขทศนิยม 3 ต าแหน่ง จ านวนเท่ากบัสถานี
ดบัเพลงิทัง้หมดทีใ่ชใ้นการทดลอง จากนัน้ ท าการเรยีงล าดบัจากมากไป
หาน้อย  

1 2 3 4 5 6  78 

0.587 0.489 0.224 0.033 0.217 0.448 0.189 0.578 

1 8 2 6 3 5  78 

0.587 0.578 0.489 0.448 0.224 0.217 0.189 0.033 

รปูที ่4 ตวัอย่างการสุ่มตวัเลขและเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย (ในกรณี
ทีม่จี านวนสถานีดบัเพลงิทัง้หมด 78 สถานี) 

 3.1.2  เลอืกสถานีดบัเพลงิทีต่อ้งการเปิดโดยเลอืกจากมากไปหา
น้อย (ในกรณีทีต่อ้งการเปิด 4 สถานีดบัเพลงิ) เพื่อน ามาหาผลลพัธต์าม
รปูที ่5 

1 8 2 6 3 5  4 

0.587 0.578 0.489 0.448 0.224 0.217 0.189 0.033 

รปูที ่5 ตวัอย่างการเลอืกตวัเลข 4 ล าดบัแรก (ในกรณีทีต่อ้งการเปิด 4 
สถานีดบัเพลงิ) 

 3.1.3  หาเขตพืน้ทีท่ีถู่กครอบคลุม เป็น 1 หากมรีะยะทางน้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 8 กโิลเมตร และเป็น 0 หากมรีะยะทางมากกว่า 

j Ni 

Zj

=

 i

  j
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 X1 X8 X2 X6 Temp 
Z1 1 0 1 0 Z1 1 
Z2 0 0 0 0 Z2 0 
Z3 1 1 0 1 Z3 1 
      

Z480 0 1 1 1 Z480 1 

รปูที ่6 ตวัอย่างการหาเขตพืน้ทีท่ีถู่กครอบคลุม 

A หมายถงึ สถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นตวัเลอืกในการเปิดสถานีดบัเพลงิ 
B หมายถงึ เขตพืน้ที ่
ตวัอย่างผลลพัธ์ที่ถูกครอบคลุมตามรูปที่ 6 แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อเปิด

สถานีที่  X1 X8 X2 และ  X6 แล้ว  เขตพื้นที่  Z1 Z3 และ Z480 ถูก
ครอบคลุม 

3.1.4  หาผลลพัธก์ารถูกครอบคลุม 

Temp Pop. Result 
Z1 1 Z1 20 Z1 20 
Z2 0 Z2 56 Z2 0 
Z3 1 x Z3 34 = Z3 34 

Z480 1 Z480 70 Z480 70 

รปูที ่7 ตวัอย่างการหาผลลพัธก์ารถูกครอบคลุม 

3.2 การประเมินค่าความเหมาะสมของประชากรเร่ิมต้น (Fitness 
Function) และคดัเลือกต้นก าเนิดสายพนัธุ์ (Selection) 
 เมื่อสร้างกลุ่มประชากรเริ่มต้นขึ้นมาแล้ว ในขัน้ตอนนี้จะท าการ
ประเมนิค่าความเหมาะสมโดยเลอืกจากผลลพัธ์การถูกครอบคลุมที่มาก
ทีสุ่ด 2 ล าดบัแรกเพื่อน ามาก าหนดใหเ้ป็นตน้ก าเนิดสายพนัธุ์ 

3.3 ท าการแลกเปล่ียนยีนและกลายพนัธุ์ 
 เป็นการน าเอาต้นก าเนิดสายพันธ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาท าการ
แลกเปลี่ยนยนีระหว่างโครโมโซม (Crossover) แบบ Single-point เมื่อ
ผ่านขัน้ตอนการแลกเปลี่ยนยีนแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการกลายพนัธ์ 
(Mutation) ซึ่งเป็นการผ่าเหล่าของประชากรลูกหลาน โดยการสร้าง
ประชากรที่มคีวามเป็นไปได้น้อยมาก ในการทดลองนี้ใช้วธิกีารสุ่มแบบ
ยกชุด 
Crossover 

1 2 3 4 5 6 
1 7 8 9 10 3 

1 2 3 9 10 3 

 ก าจดัตวัเลขทีซ่ ้าออกโดยการ Random เลขอื่นขึน้มาแทน 

1 2 5 9 10 3 
1 7 8 4 5 6 

Mutation 
2 4 6 8 10 1 

รปูที ่8 การแลกเปลีย่นยนีและกลายพนัธุ ์

3.4  ท าการประเมินค่าความเหมาะสมของลูกหลาน ในกลุ่ม
ประชากรลูกหลานที่ได้จากข้อ 3.3 โดยน าค่าลูกหลานมาหาผลลัพธ์ 
หากลูกหลานมผีลลพัธ์ที่ดกีว่าพ่อและแม่ ก็จะก าหนดใหเ้ป็นต้นก าเนิด
ประชากรรุ่นถดัไป 

3.5 ท าซ ้าในข้อท่ี 3.3 ถึง 3.4 จนกว่าจะครบเงื่อนไขที่ต้องการหรือ
เท่ากบัจ านวนรอบทีก่ าหนดไว ้

4. วิธีการด าเนินการวิจยั
4.1 เกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เริ่มจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานีดับเพลิงเดิมจ านวน 35 
สถานี พบว่ามีการจัดตัง้อยู่แบบกระจุกตัว ไม่สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทัว่ทัง้พืน้ทีไ่ด ้จงึท าการเลอืกสถานีทางที่จะมโีอกาสจดัตัง้เป็น
สถานีดบัเพลิงในอนาคต เพิม่อีก 43 สถานีโดยเลือกจากสถานที่ที่ตรง
ตามมาตรฐานการจดัตัง้สถานีดบัเพลงิ ซึ่งขอบเขตในงานวจิยันี้ ก าหนด
ใชส้ถานที ่วดั โรงเรยีน สถานีต ารวจและโรงพยาบาล แสดงดงัรปูที ่9 

• 35 สถานีเดมิ     43 สถานีทางเลอืก 

รปูที ่9 สถานีทีใ่ชใ้นการทดลองทัง้หมด 78 สถานี 

B 
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และท าการเก็บข้อมูลจ านวนโรงงานทัง้หมดในจังหวดัระยอง 1,823 
โรงงาน จากนัน้ น าพื้นที่จังหวัดระยองมาแบ่งเขตพื้นที่ด้วยระบบ
สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งได้ทัง้หมด 480 เขตพื้นที่ 
ดงัรปูที ่10 และจ าแนกโรงงานทัง้หมดแบ่งตามเขตพืน้ทีท่ีไ่ด ้ 
 จากนัน้ จึงน าข้อมูลทัง้หมดมาท าการออกแบบการทดลองต่อไป 
โดยงานวจิัยนี้มีข้อจ ากดัการทดลองโดยใช้กบัชุดข้อมูล 5 ชุด ได้แก่ 
มูลค่าจดทะเบยีน จ านวนพนักงาน มูลค่าผลประกอบการ ค่าความเสีย่ง
ดา้นมลูค่าจดทะเบยีน และค่าความเสีย่งมลูค่าผลประกอบการ ของแต่ละ
โรงงานในจงัหวดัระยอง 

4.2 ออกแบบการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ในแต่ละกรณี
ประกอบไปด้วย 4 ชุดขอ้มูล ได้แก่ มูลค่าจดทะเบยีน จ านวนพนักงาน 
มลูค่าผลประกอบการ และค่าความเสีย่ง ทัง้ 2 กรณีนัน้จะแตกต่างกนัที่
ชุดข้อมูลของความเสี่ยง โดยกรณีที่ 1 เป็นความเสี่ยงจ าแนกตามผล
ประกอบการ และกรณีที ่2 เป็นความเสีย่งจ าแนกตามมลูค่าจดทะเบยีน  
 โดยทัง้ 2 กรณี จะน ามาทดลองโดยการค้นหาจ านวนสถานี 
ทีน้่อยทีสุ่ด แต่ครอบคลุมการใหบ้รกิารมากทีสุ่ด ดว้ยวธิ ีGA ทีถู่กเขยีน
ขึ้นด้วยภาษาซี และค้นหาจ านวนรอบการทดลองที่จะสามารถพบ
ค าตอบทีเ่หมาะสมได ้

  

5. ผลการวิจยั
 ผลการวิจัยการแก้ปัญหาการเลือกต าแหน่งสถานที่ตัง้สถานี
ดบัเพลิงด้วยวธิีเชิงพนัธุกรรมสามารถน าเสนอตามการออกแบบการ
ทดลอง ไดด้งันี้ 

5.1 การก าหนดค่าพารามิเตอร ์
 ค่าพารามเิตอรส์ าหรบัขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม สามารถแสดงได้ใน
ตารางที ่2 
ตารางที ่2 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ 

พารามเิตอร ์ รายละเอยีด 
จ านวนประชากรเริม่ตน้ 100 
จ านวนของโครโมโซม 35-50 
การเลอืกตน้ก าเนิดสายพนัธุ์ 2 
วธิแีลกเปลีย่นยนี Single-point crossover 
วธิกีลายพนัธุ ์ สุ่มยกชุด 
จ านวนรุ่น 100 500 1,000 1,500 2,000 

2,500 และ 3,000 

5.2 ผลการทดลองการครอบคลุมจ าแนกความเส่ียงตามผล
ประกอบการ 
 ท าการแสดงผลการครอบคลุมมูลค่าจดทะเบยีน, จ านวนพนักงาน, 
มูลค่าผลประกอบการ และความเสีย่งมูลค่าผลประกอบการ โดยท าการ
ทดลองเปิดสถานีตัง้แต่ 35 – 50 สถานี เพื่อคน้หาจ านวนสถานีที่น้อย
ทีสุ่ด แต่ครอบคลุมการใหบ้รกิารมากทีสุ่ด โดยสามารถน าเสนอได ้ดงันี้ 

รปูที ่10 การแบ่งเขตพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 
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รปูที ่11 ผลการทดลองเพื่อคน้หาสถานีทีน้่อยทีสุ่ด กรณีที ่1 

  จากรูปที่ 11 แสดงผลการทดลองเพื่อคน้หาสถานีที่น้อยที่สุด กรณี
ที่ 1 พบว่า เลือกเปิด 41 สถานี สามารถครอบคลุม 100% ที่ชุดข้อมูล
มูลค่าจดทะเบียนได้เพยีงชุดขอ้มูลเดียว, เลือกเปิด 42 สถานี สามารถ
ครอบคลุม 100%  3 ชุดขอ้มลู ไดแ้ก่ มลูค่าจดทะเบยีน, จ านวนพนักงาน 
และมูลค่าผลประกอบการ และเลือกเปิด 43 สถานี สามารถครอบคลุม 
100% ไดท้ัง้หมดทุกชุดขอ้มลู 
 จากนัน้ ก าหนดใช้ 43 สถานี (ตามผลการทดลองในรูปที่ 5) เพื่อ
น ามาท าการทดลองคน้หาจ านวนรอบการทดลอง ที่สามารถหาค าตอบ 
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดได ้ดงัรปูที ่12 

 

รปูที ่12 ผลการทดลองเพื่อคน้หาจ านวนรอบ กรณีที ่1 

 จากรูปที่ 12 แสดงผลการทดลองเพื่อคน้หาจ านวนรอบการทดลอง 
ที่สามารถหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด พบว่า จ านวนรอบ 500 รอบ 
สามารถ เจอค าตอบ 43 สถานี  ที่ ชุ ดข้อมูลความเสี่ย งมูลค่ า  
ผลประกอบการเพียงชุดข้อมูลเดียว,  จ านวนรอบที่ 1000, 1,500, 
2,000, 2,500 และ 3,000 สามารถเจอค าตอบ 43 สถานี ได้ทัง้หมด 
ทุกชุดขอ้มลู จากนัน้ น ามาสรา้งแผนทีไ่ดด้งัรปูที ่13 

รปูที ่13 การสรา้งแผนทีพ่กิดั 43 สถานี 

 จากรูปที่ 13 จากการสรา้งแผนที่ พบว่า ในจ านวน 43 สถานี เป็น
สถานีเดมิ 18 สถานี และสถานีทางเลอืก 25 สถานี 

5.3 ผลการทดลองการครอบคลุมจ าแนกความเส่ียงตามมูลค่าจด
ทะเบียน  
 ท าการแสดงผลการครอบคลุมมูลค่าจดทะเบียนสูงสุด , จ านวน
พนักงานสูงสุด, มูลค่าผลประกอบการสูงสุด และความเสี่ยงมูลค่า 
จดทะเบียนสูงสุดโดยท าการทดลองเปิดสถานีตัง้แต่ 35 – 50 สถานี 
เพื่อคน้หาจ านวนสถานีทีน้่อยทีสุ่ด แต่ครอบคลุมการใหบ้รกิารมากทีสุ่ด 
โดยสามารถน าเสนอได ้ดงันี้ 

 

รปูที ่14ผลการทดลองเพื่อคน้หาสถานีทีน้่อยทีสุ่ด กรณีที ่2 

 จากรูปที่ 14 แสดงผลการทดลองเพื่อคน้หาสถานีที่น้อยที่สุด กรณีที่ 
2 พบว่า เลือกเปิด 40 สถานี สามารถครอบคลุม 100% ที่ชุดข้อมูล
ความเสี่ยงมูลค่าจดทะเบียน, เลือกเปิด 41 สถานี สามารถครอบคลุม 
100%  2 ชุดข้อมูล ได้แก่ มูลค่าจดทะเบียน และความเสี่ยงมูลค่าจด
ทะเบยีน และเลอืกเปิด 42 สถานี สามารถครอบคลุม 100% ไดท้ัง้หมด
ทุกชุดขอ้มลู 
 จากนัน้ ก าหนดใช้ 42 สถานี (ตามผลการทดลองในรูปที่ 7) เพื่อ
น ามาท าทดลองค้นหาจ านวนรอบการทดลอง ที่สามารถหาค าตอบ  
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ดงัรปูที ่15 
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รปูที ่15 ผลการทดลองเพื่อคน้หาจ านวนรอบ กรณีที ่2 

 จากรูปที่ 15 แสดงผลการทดลองเพื่อคน้หาจ านวนรอบการทดลอง 
ที่สามารถหาค าตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด พบว่า จ านวนรอบที่ 1000, 1,500, 
2,000, 2,500 และ 3,000 รอบ สามารถเจอค าตอบ 42 สถานี ไดท้ัง้หมด
ทุกชุดขอ้มลู จากนัน้ น ามาสรา้งแผนทีไ่ด ้ดงัรปูที ่16 

รปูที ่16 การสรา้งแผนทีพ่กิดั 42 สถานี 

 จากรปูที่ 16 จากการสรา้งแผนที่ พบว่า ในจ านวน 42 สถานี เป็น
สถานีเดมิ 17 สถานี และสถานีทางเลอืก 25 สถานี 

6. สรปุและอภิปรายผล
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาวธิ ีGA ใชก้บัปัญหาการก าหนด

สถานที่ตัง้สถานีดบัเพลิงของจงัหวดัระยอง โดยก าหนดให้รถบรกิาร
อัคคีภัยออกจากจุดจอดรถไปถึงที่เกิดเหตุภายในระยะทางรัศมี 8 
กิโลเมตรตามมาตรฐานสาธารณสุขฉุกเฉิน  ออกแบบการทดลอง
ออกเป็น 2 กรณี ในแต่ละกรณีประกอบไปดว้ย 4 ชุดขอ้มลู ไดแ้ก่ มลูค่า
จดทะเบยีน จ านวนพนักงาน มูลค่าผลประกอบการ และค่าความเสีย่ง 
ของแต่ละโรงงาน ทัง้ 2 กรณีนัน้จะแตกต่างกนัที่ชุดข้อมูลของความ
เสี่ยง โดยกรณีที่ 1 เป็นความเสี่ยงที่จ าแนกตามผลประกอบการ และ
กรณีที ่2 เป็นความเสีย่งทีจ่ าแนกตามมลูค่าจดทะเบยีน จากนัน้ ท าการ
ค้นหาจ านวนสถานีที่น้อยที่สุด แต่ครอบคลุมการให้บรกิารมากที่สุด 
ด้วยวธิี GA และค้นหาจ านวนรอบการทดลองที่จะสามารถพบค าตอบที่
เหมาะสมได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติมิาและอรอุไร[5] ที่ได้ท า

การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบวิธีหาค าตอบสถานีที่ตัง้จุดเชื่อมต่อที่
เหมาะสมเพื่อเป็นสถานีรถไฟสายเหนือเพื่อให้สามารถครอบคลุม
ผูโ้ดยสารไดส้งูสุด โดยใชว้ธิ ีGA 
 ผลการทดลองของงานวิจัยพบว่า สถานีดับเพลิงเดิม 35 สถานี 
ครอบคลุมผลประกอบการ 97% ครอบคลุมจ านวนพนักงาน 93% 
ครอบคลุมมูลค่าจดทะเบียน 96% ครอบคลุมความเสี่ยงจ าแนกตามผล
ประกอบการ 92% และครอบคลุมความเสีย่งจ าแนกตามมูลค่าจดทะเบยีน 
92% กรณีที่ 1 เลอืกเปิด 43 สถานี สามารถครอบคลุม 100% ได้ทัง้หมด
ทุกชุดขอ้มลู กรณีที ่2 เลอืกเปิด 42 สถานี สามารถครอบคลุม 100%  ได้
ทัง้หมดทุกชุดขอ้มูล โดยทัง้ 2 กรณี สามารถหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด 

ได้ด้วยการค้นหาทัง้หมด 1,000 รอบ อีกทัง้ เมื่อดูจากแผนที่สถานีที่ใช้
เป็นสถานีดับเพลิงที่ได้จากการทดลอง จะเห็นได้ว่า กระจายอยู่ทัว่ทัง้
จงัหวดัระยองและสามารถครอบคลุมการใหบ้รกิารไดท้ัง้หมด ในขณะที ่35 
สถานีเดมินัน้ มกีารกระจุกตวัอยู่ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและมเีพยีง 17 
สถานีเท่านัน้ ที่มสีถานที่ตัง้ที่เหมาะสมในการเปิดเป็นสถานีดบัเพลิง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลอยพรรณและสุนาริน [6] ที่ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การก าหนดจุดจอดรถปฏบิตักิารฉุกเฉิน ที่เหมาะสม 
โดยพจิารณาระดบัความรุนแรงของอาการผูป่้วย พบว่า การปรบัปรุงจุด
จอดรถ ปฏิบตัิการฉุกเฉินตามตวัแบบทางคณิตศาสตร์ที่น าเสนอใหม่
สามารถใหบ้รกิารครอบคลุมจ านวนผูท้ี่ต้องการรบับรกิาร เพิม่ขึน้จาก
เดมิรอ้ยละ 8.6 
 โดยทัง้ 2 กรณี หากผูท้ี่เกี่ยวขอ้งพจิารณาความเสยีหายที่เกิดขึ้น
จากอัคคีภัย โดยมองประเด็นของความสูญเสยีโอกาสที่จะท าให้เกิด
รายได้ สามารถใช้ผลการทดลองในกรณีที่ 1 เพื่อประกอบการตดัสนิใจ
เลือกเปิดสถานีดับเพลิงได้ หากผู้ที่เกี่ยวข้องพจิารณาความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากอคัคีภัย โดยมองประเด็นของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่า สามารถใช้ผลการทดลองในกรณีที่  2 
เพื่อประกอบการตดัสนิใจเลอืกเปิดสถานีดบัเพลงิได้

7. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากผลการทดลองเพื่อน าเสนอการประยุกต์ใช้วิธีข ัน้ตอนวิธี

เชิงพนัธุกรรม ส าหรบัการเลือกสถานที่ตัง้สถานีดับเพลิงของจังหวดั
ระยอง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ซึง่มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 
7.1  งานวจิยันี้จ ากดัขอบเขตในการค านวณหาพกิดัตาม Google Map 
เท่านัน้ ยงัไม่ได้มกีารลงส ารวจความพรอ้มของพืน้ที่จรงิ ดงันัน้ ควรท า
การลงส ารวจความพร้อม และความเหมาะสมของพื้นที่ก่อนตดัสนิใจ
เลอืกเปิดเป็นสถานีดบัเพลงิ 
7.2  ความเสีย่งในการเกดิอคัคภียัในโรงงาน มกีารแบ่งปัจจยัออกได้อกี
หลายประเดน็ ดงันัน้ จงึควรท าการศกึษาในประเดน็อื่นทีน่อกเหนือจาก
งานวจิยันี้เพิม่เตมิ 
7.3  งานวจิยันี้ มองถงึผลกระทบในส่วนของผลกระทบทางธุรกจิเท่านัน้ 
แต่ยงัไม่ได้มองถึงผลกระทบในส่วนของประชาชน ที่อยู่อาศัย และ
สถานทีส่าธารณะ ดงันัน้ ควรท าการศกึษาในประเดน็ดงักล่าวเพิม่เตมิ 
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Guidelines for reducing the steps of working processes within the warehouse 

in case study of ceramics factory.
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บทคดัย่อ 
         บทความนีyมวีตัถุประสงค์เพื;อปรบัปรุงขั yนตอนการทํางานภายในคลงัสนิค้า ของโรงงานเซรามคิ โดยเสนอแนวทางการลดขั yนตอนใน
กระบวนการทาํงานภายในคลงัสนิคา้ จากการศกึษาและวเิคราะหก์ระบวนการทาํงานพบว่า ปัจจยัสาํคญัที;ทาํใหเ้กดิความผดิพลาดมากที;สุดคอืการ
เลอืกพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้ เนื;องจากการเลอืกพืyนที;จดัเกบ็สนิคา้ในปัจจุบนัเป็นอาศยัประสบการณ์ของพนักงานขบัรถโฟลค์ลฟิท ์หากการจดัเกบ็
สนิคา้ไมถู่กตอ้งจะสง่ผลต่อขั yนตอนการเบกิ-จ่ายสนิคา้ในครั yงต่อไป อกีทั yงการทาํงานของพนกังานอยู่ภายใตส้ภาวะเร่งรบี ทาํใหเ้กดิความผดิพลาด
ต่อการตดัสนิใจเลอืกพืyนที;ในการจดัเก็บ และทําใหเ้กดิความสูญเปล่าในกระบวนการ จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึได้ประยุกต์ใช้หลกัการ Fixed 
location, Commodity System, และเทคนิค ECRS ซึ;งประกอบด้วย การกําจดั (Eliminate; E) การผสมผสาน (Combine; C) การจดัลําดบัใหม่ 
(Rearrange; R) การทําใหง้่ายขึyน (Simplify; S) โดยมุ่งเน้นการลดความสญูเปล่าของขั yนตอนการทํางาน รวมทั yงไดม้กีารพฒันา Web Application 
สาํหรบัจดัการระบบของคลงัสนิคา้ โดย Web Application จะใชใ้นการระบุ และแสดงพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้ แทนการตดัสนิใจดว้ยคน ทาํใหส้ามารถ
ลดเวลา และขอ้ผดิพลาดที;เกดิจากการทาํงานของพนกังานขบัรถโฟลค์ลฟิทไ์ด ้หลงัการปรบัปรุงกระบวนการสามารถลดขั yนตอนการทาํงานจาก � 
ขั yนตอน เหลอื � ขั yนตอน อกีทั yงยงัสามารถลดเวลาในการคน้หาพืyนที;จดัเก็บได้ถงึรอ้ยละ ��� เมื;อเทยีบกบัการจดัเก็บสนิคา้แบบเดมิ ส่งผลให้
กระบวนการทาํงานมปีระสทิธภิาพเพิ;มสงูขึyน 

คาํสาํคญั:  การจดัการคลงัสนิคา้, กระบวนการจดัเกบ็สนิคา้, ความสญูเปลา่

Abstract 
         This article aims to improve the working procedures within the warehouse of ceramics factory by offering ways to reduce the 
process of working processes within the warehouse. Studies and process analysis have shown that the most important factor for a mistake 
is the selection of storage space. If the item is not properly stored, it will affect the next pick-up process. In addition, the work of employees 
is under a rush. This causes errors in the decision to select storage space and causes waste in the process. In order to fix the problem, 
the researchers applied fixed location, commodity system, and ECRS techniques, including eliminate (E), combine (C), rearrange (R), 
simplify (S), focusing on reducing workflow waste, and developing a web application for managing warehouse systems. After the renovation 
process, the process can be reduced from 7 steps to 5 steps, and storage search time can be reduced by up to 100%. As a result, the 
process of storage procedures is more efficient compared to the conventional process. 

Keywords:  Warehouse management, Product storage process, Waste 
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1. บทนํา
         ปัจจุบนัมอุีตสาหกรรมเกดิขึyนมากมายภายในประเทศไทย การ
ผลติสนิค้าในปรมิาณที;มากขึyน ส่งผลให้ต้องมกีารเตรยีมความพร้อม
ด้านการจดัการคลงัสนิค้า อีกทั yงคลงัสนิค้ายงัเป็นส่วนสําคญัในการ
รักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิมตลอดจนส่งต่อไปยังลูกค้า ภายใต้
สภาพแวดลอ้มต่างๆ อทเิชน่ สภาพอากาศ ลกัษณะพืyนที;ของคลงัสนิคา้
ที;ใชส้าํหรบัการจดัเกบ็สนิคา้ ซึ;งจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการทาํงาน
ของพนักงานภายในคลงัสนิคา้ ที;ตอ้งดําเนินงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายที;
ไดจ้ดัทาํไว ้
         การจดัเกบ็สนิคา้ภายในคลงัสนิคา้เป็นอกีหนึ;งสว่นสาํคญัต่อการ
ทํางาน ภายใตส้ภาวะการทํางานที;เร่งรบีอาจก่อใหเ้กดิความผดิพลาด
ส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าไปยงัลูกค้า ทั yงในด้านเวลาในการนํา
สนิคา้เขา้ไปจดัเกบ็ยงัชั yนวางสนิคา้ หากพนักงานขบัรถโฟล์คลฟิท์ไม่
ทราบถึงตําแหน่งชั yนวางสนิค้าที;ต้องนําสนิค้าเขา้ไปจดัเก็บ จะทําให้
สญูเสยีเวลาในการคน้หาและพจิารณาการเลอืกพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้ 
อกีทั yงการพจิารณาการเลอืกพืyนที;การจดัเกบ็โดยใชป้ระสบการณ์ในการ
ทํางาน หากไม่มกีารคํานึงถึงสนิค้าเก่าหรอืใหม่ จะส่งผลให้เกิดการ
จดัเกบ็สนิคา้ที;ไมเ่ป็นระบบได ้
         จากปัญหาที;เกดิจากการจดัเกบ็สนิคา้ที;ไมม่กีารคาํนึงถงึรปูแบบ
การจดัเกบ็ ผูว้จิยัจงึไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกัการ Fixed location, Commodity 
System และ ECRS มาประยุกตใ์ชใ้นการจดักลุ่มของสนิคา้ที;จะจดัเกบ็ 
รวมถงึการออกแบบและพฒันา Web Application ที;สามารถระบุพืyนที;
การจดัเก็บสนิค้า เพื;อลดขั yนตอนการทํางานและลดระยะเวลาในการ
คน้หาพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้ การระบุพืyนที;การจดัเกบ็จะชว่ยลดปัญหาที;
เกดิจากพนักงานขบัรถโฟลค์ลฟิท ์(Human Error) โดยพนักงานขบัรถ
โฟลค์ลฟิทจ์ะตอ้งจดัเกบ็สนิคา้ตามที; Web Application ไดก้าํหนดพืyนที;
การจดัเกบ็ที;ผูว้จิยัไดอ้อกแบบไว ้ภายหลงัการปรบัปรุงพนกังานขบัรถ
โฟล์คลิฟท์จะทํางานได้สะดวกขึyน เนื;องจากไม่ต้องทําการตดัสินใจ
พิจารณาในการเลือกพืyนที;การจัดเก็บสินค้า และเป็นการเพิ;ม
ประสทิธภิาพของคลงัสนิคา้ใหม้กีารทาํงานที;เป็นระบบมากยิ;งขึyนดว้ย 
 

2. วิธีการศึกษา
         ในการศกึษาครั yงนีyผูว้จิยัทําการศกึษาขั yนตอนการจดัเกบ็สนิคา้
ประเภทกระเบืyองเซรามคิบนชั yนวางสนิคา้ โดยการจดัเกบ็จะใชร้ถโฟล์
คลฟิทใ์นการเคลื;อนยา้ยกระเบืyองเซรามคิไปจดัเกบ็ยงัพืyนที;วา่ง ภายใน
คลงัสนิคา้กระเบืyองเซรามคิ ชั yนวางสนิคา้นั yนถูกออกแบบมาทั yงหมด 8 
ชั yน โดยชั yนที; 1-7 สามารถรองรบักระเบืyองเซรามคิที;ไม่มกีารวางซ้อน
กนั กระเบืyองเซรามคิที;ทาํการศกึษาจะศกึษาเฉพาะกระเบืyองเซรามคิที;
เป็นเศษเทา่นั yน แสดงดงัรปูที; 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที; 1 พืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้ที;เป็นเศษบนชั yนวาง 

         จากรปูที; 1 จะพบวา่สามารถจดัเกบ็กระเบืyองเซรามคิไดท้ั yงหมด 
23 ขนาดแสดงดงัตารางที;1 โดยเรยีงจากอตัราการจ่ายสนิคา้จากมาก
ไปน้อย 

ตารางที; 1 กระเบืyองแต่ละขนาดภายในคลงัสนิคา้ 

 
         จากการศกึษาภายในโรงงานตวัอย่าง พบว่าสนิคา้ที;อยู่ภายใน
คลงัสนิค้านั yนจดัเก็บโดยไม่มีหลกัการในการจดัเก็บ อาศยัเพียงแต่
ประสบการณ์ของพนกังานขบัรถโฟลค์ลฟิท ์การทาํงานที;ตอ้งอาศยัการ
การพจิารณาและตดัสนิใจเลอืกพืyนที;การจดัเกบ็จากประสบการณ์นั yน จะ
สง่ผลใหส้ญูเสยีเวลาในการคน้หาพืyนที;วา่ง อกีทั yงการจดัเกบ็สนิคา้อยา่ง
ไม่เป็นระบบจะส่งผลให้การทํางานภายในคลงัสนิค้าเกิดความล่าช้า 
นับเป็นความผิดพลาดที;เกิดจากคนหรือ Human Error  ผู้วิจ ัยได้
วเิคราะหปั์จจยัที;ทําใหเ้กดิความผดิพลาดของพนักงานโฟล์คลฟิทโ์ดย
แบง่ออกเป็น 2 ปัจจยัคอื 
          - ปัจจยัภายใน 
  พนักงานโฟล์คลิฟท์อาศัยเพียงแต่ประสบการณ์ในการ
จดัเกบ็ โดยไม่มคีํานึงถงึระบบการจดัการคลงัสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
ส่งใหส้นิคา้ปีเก่าและสนิคา้ปีใหม่จดัเกบ็รวมกนัทั ;วทั yงคลงัสนิคา้ ส่งผล
กระทบในด้านของเวลาในการคน้หาสนิคา้ รวมถงึการใช้พืyนที;ในการ
จดัเกบ็ที;ไม่เตม็ประสทิธภิาพการ และอาจส่งผลต่อการจดัเกบ็สนิคา้ใน
ครั yงต่อๆ ไป 
         - ปัจจยัภายนอก 
  การทํางานที;อาศัยเพียงประสบการณ์ทํางานท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มของคลงัสนิคา้ที;เป็นคลงัสนิคา้แบบปิดที;มอีากาศถ่ายเท
น้อย ส่งผลใหเ้กดิความเหนื;อยลา้ และความเครยีดของพนักงานทําให้
เกดิการตดัสนิใจที;ผดิพลาด 
          จากการวเิคราะห์ขา้งต้นผูว้จิยั มวีตัถุประสงค์ในการลดความ
ผดิพลาดที;เกดิจากคน โดยจะทําการลดขั yนตอนในการทํางานเพื;อให้

ลาํดบัที;  
ขนาด 
(นิyว) 

รอ้ยละ ลาํดบัที; 
ขนาด 
(นิyว) 

รอ้ยละ 

1 12 x 12 22.5 13 8 x 8 1.23 

2 12 x 24 13.66 14 4 x 8 0.77 

3 16 x 16 9.78 15 12 x 36 0.55 

4 8 x 12 7.72 16 13 x 13 0.25 

5 10 x 16 6.31 17 16 x 32 0.19 

6 8 x 16 3.31 18 8 x 32 0.1 

7 8 x 24 2.99 19 10 x 20 0.03 

8 6 x 24 2.09 20 18 x 36 0.01 

9 18 x 18 1.87 21 4 x 24 0.01 

10 12 x 18 1.75 22 4 x 4 0.01 

11 8 x 10 1.38 23 4 x 48 0.01 

12 8 x 48 1.38       
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พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟท์สามารถทํางานได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสทิธภิาพมากขึyน  
 

3. วิธีการดาํเนินการวิจยั
         ในการศกึษาครั yงนีyผูว้จิยัทําการศกึษาขั yนตอนการนําสนิคา้เขา้
มาจดัเกบ็ภายในคลงัสนิคา้และออกมาจดัจาํหน่าย รายละเอยีดขั yนตอน
การดาํเนินงานของกระบวนการทั yงหมดม ี7 ขั yนตอน แสดงดงัรปูที; 2 

เริ$มกระบวนการรบัสนิคา้ 

นําสนิคา้มายงัจดุรวมสนิคา้ 

บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ 

พนกังานนําสนิคา้เขา้ไปในพืBนที$การจดัเกบ็

คน้หาพืBนที$วา่งบนชั Bนวาง 

เลอืกพืBนที$การจดัเกบ็ 

จดัเกบ็สนิคา้บนชั Bนวาง 

รปูที; 2 ขั yนตอนการดาํเนินงาน 

         จากรปูที; � ภายในกรอบสแีดง พนกังานโฟลค์ลฟิทจ์ะเขา้ไปหา
พืyนที;ในการจดัเกบ็สนิคา้ที;ว่างอยู่ โดยจะสูญเสยีเวลาในการพจิารณา
เลือกพืyนที;ที;จะทําการจัดเก็บจัดเก็บสินค้า จากการศึกษาพบว่า
ระยะเวลาเฉลี;ยในการพิจารณาเลือกพืyนที;การจัดเก็บโดยอาศัย
ประสบการณ์ของพนกังาน แสดงดงัตารางที; 2  

ตารางที; 2 เวลาเฉลี;ยในการคน้หาพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้

ก่อนปรบัปรงุ 
เวลา (วนิาท)ี 

10.53 

         จากตารางที; 2 เวลาในส่วนของขั yนตอนที; 5 และ 6 ในกรอบสี
แดงสญูเสยีเวลาไปถงึ 10.53 วนิาท ีระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาที;
ใชใ้นการพจิารณาเลอืกพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้เท่านั yน จากกระบวนการ
ขั yนต้นผู้วิจ ัยทําการลดขั yนตอนการทํางานโดยอาศัยเทคนิค จาก
กระบวนการทาํงานจาก 7 ขั yนตอนเหลอื 5 ขั yนตอนแสดงดงัรปูที; 3  

  เริ%มกระบวนการรบัสนิคา้ 

นําสนิคา้มายงัจุดรวมสนิคา้ 

บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ 

พนกังานนําสนิคา้เขา้ไปในพืBนที%การจดัเกบ็

จดัเกบ็สนิคา้บนชั Bนวาง 

รปูที; 3 ขั yนตอนการดาํเนินงานหลงัปรบัปรงุ 

         จากรูปที; 3 การลดขั yนตอนการทํางาน โดยใช้วธิกีารระบุพืyนที;
การจดัเก็บสนิค้าตั yงแต่การบนัทึกข้อมูลเข้าระบบ การจดัเก็บสนิค้า
รปูแบบใหมพ่นกังานโฟลค์ลฟิทจ์ะทาํการเกบ็สนิคา้ภายในคลงัสนิคา้ยงั
พืyนที;ที;ถกูกาํหนดจากหลกัการที;กลา่วไวข้า้งตน้ พืyนที;การจดัเกบ็ภายใน
คลงัสนิคา้โดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการ Fixed location และ Commodity 
System แสดงดงัรปูที; 4 

รปูที; 4 แผนผงัพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้ 

         จากรปูที; 4 พบวา่พืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้ภายในคลงัสนิคา้มพีืyนที;
การจดัเกบ็ทั yงหมด 136 ลอ็ค แบ่งเป็น 4 ลอ็คไดแ้ก่ RA, RB, RC, และ 
RD การไม่ระบุพืyนที;การจดัเก็บสนิค้าอย่างแน่ชดัอาจทําให้พืyนที;ส่วน
ดา้นหน้าเตม็เนื;องจากสนิคา้เก่าที;นํามาจดัเกบ็สว่นดา้นหน้านั yนไมม่กีาร
เบกิ-จ่ายสนิคา้ ส่งผลใหพ้นักงานโฟล์คลฟิท์ต้องนําสนิคา้ที;มาใหม่ไป
เก็บสินค้ายงัจุดที;มีพืyนที;ว่างอยู่ โดยปกติจะเป็นพืyนที;ด้านหลังของ
คลงัสนิคา้ จากรปูที; 4 จะเหน็ไดว้า่ ชั yนวางสนิคา้ที;อยูใ่นสดุคอื Rack 34 
ที;มรีะยะทางจากจดุรวมสนิคา้ดา้นหน้าประมาณ 128.84 เมตร     
         ในสว่นของการบนัทกึสนิคา้ก่อนเขา้จดัเกบ็ในคลงัสนิคา้จะมกีาร
ตดิบารโ์คด้ที;สนิคา้เพื;อระบุปีที;ทําการผลติ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ภายในคลงัสนิค้า พบว่าสนิค้าที;ผลิตนานที;สุดที;พบในคลงัคือปีค.ศ. 
2013 จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัจงึไดท้ําการจดักลุ่มของสนิคา้ แบ่งเป็น
สนิคา้ที;ไมม่กีารเคลื;อนไหวเลยไดแ้ก่สนิคา้ปีค.ศ. 2013 จาํนวน 205 พา
เลท สนิคา้ที;มกีารเคลื;อนไหวน้อยไดแ้ก่ปี 2014-2017 และสนิคา้ที;มกีาร
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เคลื;อนไหวตลอดเวลาได้แก่ปีค.ศ. 2018 ถึงปัจจุบัน การจัดกลุ่ม
ดงักลา่วประยกุตใ์ชห้ลกัการ Fixed location, Commodity System และ 
7-Waste เพื;อใชใ้นการออกแบบพืyนที;การจดัเกบ็ใหม่ใหม้กีารจดัเรยีง
สินค้าที;เป็นระบบมากขึyน หลงัจากนั yนได้มีการออกแบบและพฒันา 
Web Application ในการระบุและแสดงพืyนที;การจดัเกบ็ใหก้บัพนักงาน
ภายในคลงัสนิคา้เพื;อใหเ้กดิความสะดวก และรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน
มากขึyน 
 

4. ผลการศึกษาและวิจารณ์
         จากการออกแบบและพฒันา Web Application เพื;อช่วยในการ
เลือกพืyนที;การจดัเก็บสินค้าให้กับพนักงานขบัรถโฟล์คลิฟท์ ทําให้
พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟท์ทําการจดัเก็บสนิค้าได้ถูกต้องตามหลกัที;
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบไว ้ส่งผลใหก้ารลดขั yนตอนการทาํงานจาก 7 ขั yนตอน
เหลอื 5 ขั yนตอน การจดักลุ่มการจดัเกบ็สนิคา้ตามปีค.ศ. มรีายละเอยีด
ดงันีy 
         - สนิค้าปีค.ศ. 2013 ทั yงหมด 205 พาเลท วางสนิค้าบน Rack 
34 เทา่นั yน 
         - สนิคา้ปีค.ศ. 2014-2017 ทั yงหมด 3,800 พาเลท วางสนิคา้บน 
Rack 15-33 เทา่นั yน 
         - สนิคา้ปีค.ศ. 2018 ถงึปัจจุบนั วางสนิคา้บนชั yนวาง Rack 1-14 
เทา่นั yน 
         เพื;อเป็นการอํานวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านมากขึyน ผูว้จิยัได้
ทําการออกแบบ Web Application เพื;อรองรบัการจดัการระบบภายใน
คลังสินค้า ตั yงแต่กระบวนการเพิ;มข้อมูลสินค้า, การเลือกพืyนที;การ
จดัเกบ็สนิคา้, การจองพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้ และระบบการจ่ายสนิคา้ 
แสดงดงัรปูที; 6 
 

 
 

รปูที; 6 การบนัทกึขอ้มลูสนิคา้ 
 
         จากรูปที; 6 ผู้วิจยัได้ออกแบบให้พนักงานสามารถเพิ;มข้อมูล
สนิค้าเข้าในระบบ Web Application ได้ โดยหลงัจากเพิ;มข้อมูลแล้ว 
ระบบจะทาํการแสดงพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้ จากหลกัการที;ถูกออกแบบ
ไวข้า้งตน้ แสดงดงัรปูที; 7 และรปูที; 8 
 

 
 

รปูที; 7 การบนัทกึขอ้มลูสนิคา้ 
 

 
รปูที; 8 หน้าระบบรบัเขา้สนิคา้แสดงพืyนที;การจดัเกบ็ 

 
         จากรูปที; 8 ระบบรับเข้าสินค้าเมื;อจะทําการแสดงพืyนที;การ
จดัเกบ็สนิคา้ โดยจะแสดงพืyนที;จดัเกบ็ของสนิคา้ภายในคลงัสนิคา้ อกี
ทั yงยงัสามารถแสดงในรปูแบบของรปูภาพไดจ้ากแผนผงัคลงัสนิคา้ หาก
มกีารจดัเก็บสนิค้าบนชั yนวางสนิค้าโปรแกรมจะแสดงพืyนที;สแีดง แต่
หากพืyนที;บนชั yนวางสนิคา้วา่งอยูจ่ะปรากฏพืyนที;สขีาว แสดงดงัรปูที; 9 
 

 
 

รปูที; 9 หน้าระบบแสดงพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้ 
 
         จากการประยุกต์ใช้ Web Application เพื;อระบุและแสดงพืyนที;
การจัดเก็บสินค้า สามารถลดความสูญเปล่าที;เกิดจากการไม่มี
ข้อกําหนดการระบุพืyนที;จดัเก็บสนิค้า อีกทั yงยงัพบว่าจากการตั yงข้อ
กําหนดการเกบ็สนิคา้ ทาํใหส้นิคา้มกีารเคลื;อนไหวอยูต่ลอดเวลาที;ลอ็ค 
1-14 เท่านั yน ผู้วิจ ัยได้ทําการเปรียบเทียบเวลาในการค้นหาและ
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พจิารณาเลอืกพืyนที;การจดัเก็บสนิค้าก่อนและหลงัปรบัปรุง แสดงดงั
ตารางที; 3 และตารางเปรยีบเทยีบขั yนตอนการทาํงาน แสดงดงัตารางที; 
4 
 
ตารางที; 3 ตารางเปรยีบเทยีบเวลาในการคน้หาพืyนที;จดัเกบ็สนิคา้ 

เวลา (วนิาท)ี 
ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

10.53 0 

           
ตารางที; 4 ตารางเปรยีบเทยีบขั yนตอนการทาํงานภายในคลงัสนิคา้ 

ขั yนตอนการทาํงาน 
(ขั yนตอน) 

ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

7 5 

 
         จากการปรบัปรุงทั yงกระบวนการ พบว่าพนักงานขบัรถโฟล์
คลฟิทจ์ะทาํการงานไดส้ะดวกรวดเรว็ขึyน อกีทั yงพืyนที;การจดัเกบ็สนิคา้มี
ประสทิธภิาพสูงขึyน เนื;องจากสามารถลดความสูญเปล่า ระยะเวลาใน
ขั yนตอนการค้นหาและเลอืกพืyนที;การจดัเก็บสนิค้าได้ โดยขอ้มูลก่อน
และหลังปรับปรุงทางด้านเวลาและขั yนตอนการทํางานแสดงการ
เปรยีบเทยีบดงัรปูที; 9 
 

 
รปูที; 9 ระยะทางก่อนและหลงัปรบัปรงุ 

 

5. สรปุ
         จากการศึกษากระบวนการทํางานของโรงงานตวัอย่างพบว่า
ขั yนตอนการดําเนินงานก่อนการปรบัปรุงต้องอาศยัประสบการณ์การ
ทํางานของพนักงานส่งผลใหเ้กดิความผดิพลาดในการทํางาน รวมถงึ
การทํางานตามรูปแบบเดมิส่งผลต่อระยะเวลาในการค้นหาพืyนที;การ
จดัเกบ็สนิคา้ เนื;องจากการไม่มขีอ้กําหนดการจดัเกบ็อย่างแน่ชดั อกี
สาเหตุคอืพนกังานขบัรถโฟลค์ลฟิทต์อ้งทาํงานภายใตค้วามกดดนัทาํให้
เกิดการตัดสินใจที;ผิดพลาด จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจยัจึงได้
ประยุกต์ใชห้ลกัการ Fixed location, Commodity System และเทคนิค 
ECRS ซึ;งประกอบด้วย การกําจัด (Eliminate; E) การผสมผสาน 
(Combine; C) การจัดลําดับใหม่ (Rearrange; R) การทําให้ง่ายขึyน 

(Simplify; S) รวมถงึการออกแบบและพฒันา Web Application เพื$อการ

จดัการคลงัสินคา้มาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหม่ ซึ$ งพบว่า

ทาํให้กระบวนการทาํงานจาก 7 ขั yนตอนเหลอื 5 ขั yนตอน ในส่วนของ 

Web Application ที$สามารถระบุพืCนที$การจดัเกบ็สินคา้ได ้ทาํใหพ้นกังาน

ขบัรถโฟลค์ลฟิท ์ทํางานไดส้ะดวก รวดเรว็ ส่งผลใหเ้วลาในการคน้หา
สนิคา้ลดลงรอ้ยละ 100 และลดความผดิพลาดของพนักงานขบัรถโฟล์
คลฟิทจ์ากการตดัสนิใจไดอ้กีดว้ย ทาํใหป้ระสทิธภิาพในการทาํงานเพิ;ม
สงูขึyน 
 

6. กิตติกรรมประกาศ
         งานวิจยัฉบบันีyสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื;องจากผู้วิจยัได้รบั
ความช่วยเหลอื ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดจีากทุกฝ่าย โดยเฉพาะรอง
ศาสตราจารย ์ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรงัษี อาจารยท์ี;ปรกึษางานวจิยั ที;
ทา่นไดก้รณุาเสยีสละเวลาใหค้าํแนะนํา ชว่ยแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ที;เกดิขึyนระหว่างการศกึษาคน้ควา้ ตรวจแก้ไข ใหข้อ้เสนอแนะในการ
ทําวจิยัตั yงแต่เริ;มทําวจิยัฉบบันีyจนสาํเรจ็ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสงู
ไว ้ณ โอกาสนีy 
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บทคดัย่อ 
ธุรกจิบรกิารขนส่งสนิคา้มกีารขยายตวัของธุรกจิในทุกปีโดยเฉพาะธุรกจิบรกิารขนส่งสนิค้าทางถนน งานวจิยันี้จะพจิารณาเฉพาะรถ

กระบะบรรทุกเท่านัน้ การทีม่จี านวนรถทีใ่ชใ้นการขนส่งเพิม่มากขึน้อาจส่งผลกระทบต่อการเกดิมลพษิทางอากาศที่กระทบต่อสุขภาพของประชากร
ในประเทศ การน ารถยนต์ไฟฟ้ามาใชใ้นการขนส่งพสัดุแทนการพลงังานการใชน้ ้ามนัสามารถลดปรมิาณมลพษิทางอากาศได ้ดงันัน้วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยันี้คอื การวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงนิของการทดแทนรถกระบะบรรทุกแบบใช้น ้ามนัด้วยรถกระบะบรรทุกไฟฟ้าและวเิคราะห์ความ
อ่อนไหวเพื่อหาปัจจยัทีส่่งผลต่อต้นทุนการใช้รถกระบะบรรทุกไฟฟ้า การวเิคราะห์ความคุม้ค่าดว้ยการการทดแทนสนิทรพัย์ของการทดแทนการใช้
รถกระบะบรรทุกแบบใชน้ ้ามนัดว้ยรถกระบะบรรทุกไฟฟ้าใช้มลูค่าเทยีบเท่ารายปีพบว่า มลูค่าเทยีบเท่ารายปีของรถกระบะบรรทุกแบบใชน้ ้ามนั รถ
กระบะบรรทุกไฟฟ้ายีห่อ้ US และ CHN เท่ากบั -200,229, -805,662 และ -293,556 บาท ตามล าดบั และมมีลูค่าเทบีเท่าปัจจุบนั (NPV) ของกระบะ
บรรทุกแบบใช้น ้ามนั รถกระบะบรรทุกไฟฟ้ายีห่อ้ US และ CHN เท่ากบั - 978,173, - 4,500,202 และ - 1,606,564 บาท ตามล าดบั สรุปได้ว่าการ
ใช้รถกระบะบรรทุกไฟฟ้าในการขนส่งพสัดุยงัคงมคี่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารถกระบะบรรทุกแบบใช้น ้ามนั จาการวเิคราะห์ความอ่อนไหวพบว่า ปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าเทยีบเท่ารายปีของค่าใช้จ่ายมากที่สุดได้แก่ ภาษีการน าเขา้ของรถกระบะบรรทุกไฟฟ้า และราคารถยนต์ไฟฟ้า ถ้าพจิาณาที่
องค์ประกอบภาษีการน าเขา้ของรถกระบะบรรทุกไฟฟ้าพบว่า ภาษีศุลกากรจะมมีลูค่าสงูที่สุด ดงันัน้ ถา้รฐับาลต้องการส่งเสรมิการใชร้ถยนต์ ไฟฟ้า
ในการขนส่งจ าเป็นต้องพิจารณาอตัราการเก็บภาษีศุลกากรส าหรบัรถยนต์ไฟฟ้าให้มอีตัราพิเศษที่ต ่ากว่ารถยนต์แบบใช้น ้ามนั เพื่อให้สามารถ
แขง่ขนัทางด้านราคา เมื่อราคารถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะรถกระบะบรรทุกไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการขนส่งเป็นจ านวนมากมสีามารทีพ่อจะใกล้เคยีงหรอืสงูกว่ า
รถกระบะบรรทุกแบบใชน้ ้ามนัไม่มากนัก ผูป้ระกอบการอาจจะหนัมาทดแทนรถกระบะบรรทุกทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัดว้ยรถยนต์ไฟฟ้ากไ็ด้ 
ค าส าคญั:  การวเิคราะหค์วามคุม้ค่าทางดา้นการเงนิ, การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว, รถยนต์ไฟฟ้า, ธุรกจิขนส่งพสัดุ  

Abstract 
The freight business has been grown for a decade, especially road freight businesses. This research focused on the freight 

by pickup trucks due to the highly competitive market. Increasing number of vehicles to support the growth of road freight could impact 
on air pollutions and the people’s health in Thailand. The use of electric vehicles in freight businesses instead of conventional vehicles 
could reduce air pollutions and greenhouse gas emissions. Thus, the objective of this research was to analyze the costs of replacing 
conventional pickup trucks by electric vehicle (EV) pickup trucks and to determine the factors affecting the use of electric pickup trucks 
on road freight businesses by using a sensitivity analysis. The cost analysis of the replacement of conventional pickup trucks by EV 
pickup trucks used the annual worth analysis. The results showed that the annual equivalent value of using conventional pickup trucks, 
US and CHN electric pickup trucks were -200,229, -805,662 และ -293,556 baht, respectively. In addition, the net present value (NPV) 
analysis of using conventional pickup trucks, US and CHN electric pickup trucks were - 978,173, - 4,500,202, and - 1,606,564 baht, 
respectively. As the result, the use of using conventional pickup trucks in fright businesses was saver that using EV pickup trucks. The 
sensitivity analysis found that he factors that affect the annual equivalent value of costs on using EV pickup trucks in road freight 
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businesses were the import tax, especially customs tariff, and the EV price. In case that the government aimed to promote the use of 
EV, it is necessary to consider the customs tariff of importing EVs and EV components to cut the total EV costs to be more competitive. 
In addition, the government might support the investment of EV production in Thailand to be able to control EV prices. When the price 
of electric vehicles, especially electric pickup trucks used for freight, was reasonable, road freight business might replace conventional 
pickup trucks by EV pickup trucks. 
Keywords:  Financial Analysis, Sensitivity Analysis, Electric Vehicle, Road Freight Businesses 

1. บทน า
ธุรกจิบรกิารขนส่งสนิคา้มคีวามส าคญัและมกีารขยายตวัของธุรกจิ

ในทุกปี ในปี 2562 GDP รวมของประเทศในส่วนของธุรกิจบริการ
ขนส่งสนิคา้ทีม่อีตัราการเพิม่ขึน้ 8.5% [1] โดยเฉพาะธุรกจิบรกิารขนส่ง
สินค้าทางถนนที่มีส ัดส่วน 81% ของธุรกิจบริการการขนส่งสินค้า
ทัง้หมด [2] ประกอบกบัการขยายตวัของธุรกิจการซื้อ-ขายในรูปแบบ 
E-Commence ที่ท าให้ผูบ้รโิภคเปลี่ยนรูปแบบการซื้อสิ้นคา้ที่หน้ารา้น
มาเป็นการซื้อสนิคา้ผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์ ส่งผลใหก้ารขยายตวัของ
ของธุรกจิบรกิารขนส่งสนิคา้ทางถนนเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการขนส่ง
พสัดุที่เป็นการขนส่งจากผู้ขายถึงผู้บรโิภคโดยตรงเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค การขนส่งที่มากขึ้นอาจส่งผลดีทางด้าน
เศรษฐกจิ แต่สามารถก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อมลพษิทางอากาศ  
 รถที่ใช้ส าหรบัการขนส่งในประเทศไทยเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์
สนัดาปภายในที่ใช้น ้ามนัเป็นเชื้อเพลิงในการขบัเคลื่อน เมื่อมกีารเผา
ไหม้ไม่สมบูรณ์ จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่ งเป็น
องค์ประกอบหนึ่ งของก๊าซเรือนกระจกและ PM 2.5 เมื่อพิจารณา
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยพบว่า 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดม์าจากภาคการขนส่งสูงมาก
เป็นอนัดบัที่ 2 รองจากภาคการผลติไฟฟ้า [3]  ดงันัน้การที่มจี านวนรถ
ที่ใช้ในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น อาจท าให้เกิดมลพิษทางอากาศสูงกว่า
ปัจจุบนัและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในประเทศ  
 การน าพลงังานไฟฟ้าทีเ่ป็นพลงังานสะอาดมาทดแทนการใช้น ้ามนั
เป็นเชื้อเพลงิสามารถลดปรมิาณมลพษิทางอากาศและการปล่อยแก๊ส
เรือนกระจก ในต่างประเทศได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้มีการ
ส่งเสรมิใหม้กีารใช้รถที่ใช้ส าหรบัการขนส่งจากน ้ามนัเป็นเชื้อเพลิงมา
เป็นพลงังานไฟฟ้าเพื่อลดมลพษิทางอากาศ เช่น ออสเตรยี, นอร์เวย์, 
และ เนเธอร์แลนด์ [4] หากในประเทศไทยมกีารส่งเสรมิการใช้รถที่ใช้
ในการขนส่งสนิคา้หรอืพสัดุเป็นรถทใีช้พลงังานไฟฟ้าก็จะช่วยลดก๊าซ
เรอืนกระจกและ PM 2.5 ไดเ้ช่นกนั  
 ธุรกิจบรกิารขนส่งสนิค้าทางถนนในประเทศไทยมกีารใช้งานของ
รถหลายประเภท แต่เนื่องจากในปัจจุบนัยงัไม่มกีารน าเขา้รถไฟฟ้าเพื่อ
มาใช้ในการขนส่งพสัดุ หากมวีเิคราะห์การทดแทนรถที่ใช้ในการขนส่ง
พสัดุที่ใช้น ้ามนัเชื้อเพลิงด้วยรถที่ใช้ไฟฟ้า อาจช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนเพื่อช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และช่วยกระตน้
ใหภ้าครฐัสามารถวางนโยบายเพื่อส่งเสรมิการใช้รถไฟฟ้าในภาคการ
ขนส่ง งานวิจยันี้จะพิจารณาเฉพาะรถกระบะบรรทุกเท่านัน้ เพราะมี
ผูป้ระกอบการหลายหลายในประเทศและเป็นมแีนวโน้มการเตบิโตของ

ตลาดและการแขง่ขนัสงู [2] โดยใหค้ านิยามของ “รถกระบะบรรทุก” ว่า
เป็นรถกระบะ 4 ล้อที่มีด้านหลังไว้ใช้ส าหรบัขนของ แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันยงัไม่มีการน าเข้ารถไฟฟ้าเพื่อมาใช้ในการขนส่งพสัดุ หากมี
วเิคราะห์การทดแทนรถที่ใช้ในการขนส่งพสัดุที่ใช้น ้ามนัเชื้อเพลงิด้วย
รถที่ใช้ไฟฟ้า อาจช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถตดัสนิใจที่จะลงทุนเพื่อ
ช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และช่วยกระตน้ใหภ้าครฐัสามารถวางนโยบาย
เพื่อส่งเสรมิการใช้รถไฟฟ้าในภาคการขนส่ง ดงันัน้ วตัถุประสงค์ของ
งานวิจัยนี้คือ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการทดแทนรถกระบะ
บรรทุกแบบใช้น ้ามนัด้วยรถกระบะบรรทุกไฟฟ้าและวเิคราะห์ความ
อ่อนไหวเพื่อหาปัจจยัทีส่่งผลต่อตน้ทุนการใชร้ถกระบะบรรทุกไฟฟ้า  

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
2.1 รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) 
 รถยนต์ ไฟ ฟ้ า (Electric Vehicle : EV) หมายถึ ง  รถยนต์ ที่
ข ับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า โดยจะเก็บ
พลังงานไว้ในแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้แล้วแปลงพลังงานจาก
แบตเตอรี่มาเป็นพลงังานที่ใช้ในการขบัเคลื่อนตวัรถยนต์ [5] อายุการ
ใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่  10 ปี ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้า [6 , 7] สามารถจ าแนกประเภทได้เป็น 3 
ประเภท ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบรดิ (Hybrid Electric Vehicle : 
HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลัก๊ -อิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle : PHEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แหล่งพลงังานไฟฟ้าอย่างเดยีว
ในการขับเคลื่อน (Plug-in Electric Vehicle : PEVs) [5] การท างาน
ของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งการท างานไดด้งันี้  

1) การชาร์จไฟ เพื่อน ามาใช้ในการขบัเคลื่อนตวัรถยนต์ไฟฟ้า จะ
ชาร์จจากหวัจ่ายไฟฟ้าที่มีการติดตัง้ตามสถานที่ต่างและจัดเก็บไว้ที่
แบตเตอรี ่โดยระยะเวลาในการชาร์จจะขึ้นอยู่กบัขนาดของแบตเตอรี่
และนวตักรรมของหวัชารจ์และรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้า  

2) แบตเตอรี่ ท าหน้าที่กักเก็บไฟฟ้าไว้คือ แบตเตอรี่ประเภท
ลเิทยีมไอออน เพื่อการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 

3) ระบบอนิเวอรเ์ตอร์ เนื่องจากการชารจ์ไฟฟ้าเขา้สู่รถยนต์ไฟฟ้า
เป็นการชาร์จแบบไฟฟ้ากระแสตรงจึงต้องมีการสลับให้เป็นไฟฟ้า
กระแสเพื่อทีจ่ะน าไฟฟ้าทีก่กัเกบ็ไวใ้นแบตเตอรีม่าใชง้านได้ 

4) มอเตอร์เหนี่ยวน า เปลีย่นพลงังานไฟฟ้าทีเ่ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั
แลว้ใหเ้ป็นพลงังานกลไปใชใ้นการขบัเคลื่อน [8] 
 รถยนต์ไฟฟ้าถงึแมจ้ะเป็นพาหนะที่ไม่ส่วผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
แต่ในปัจจุบนัการใชร้ถยนต์ไฟฟ้ายงัมขีอ้จ ากดั เช่น ระยะทางทีส่ามารถ
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วิง่ไดย้งัจ ากดั จ านวนสถานีชารจ์ทีไ่ม่เพยีงพอในการรองรบัการเดนิทาง
ในระยะทางไกล เวลาทีใ่ชใ้นการอดัประจุไฟฟ้า [5]   
2.2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน  
 การทดแทนสนิทรพัย์เป็นอกีวธิกีารหนึ่งที่ใช้ในการวเิคราะห์ความ
คุม้ค่าของการลงทุน ใช้ส าหรบัการพจิารณาการซื้อสนิทรพัย์ใหม่เพื่อ
ทดแทนสนิทรพัย์เดมิที่มอียู่ ซึ่งในการวเิคราะห์การทดแทนสนิทรพัย์ที่
ใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือสินทรัพย์เดิม โดยสาเหตุในการทดแทน
ทรพัย์สนิและวธิกีารวเิคราะห์ มดีงันี้ การเสื่อมสภาพ , ความต้องการที่
เปลีย่นไป, ความล้าสมยั และการเงนิ [9] เช่น จากงานวจิยัของ กรพนิธุ์ 
ชยัวรรณธรรม ได้ท าการวเิคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าใน
การลงทุนเพื่อการทดแทนเครื่องจกัรของกรณีศกึษาผูผ้ลติแม่พมิพ์ ซึ่ง
ในการวเิคราะห์นัน้พจิารณาจากเครื่องจกัร 2 ประเภท คอื เครื่องจกัร
ชนิดเดียวกับเครื่องเดิมที่ใช้งานอยู่  และเครื่องจักรคนละชนิดกับ
เครื่องจกัรเดมิ โดยท าการวเิคราะหค์่าใช้จ่ายทีเ่ป็นมลูค่าเทยีบเท่ารายปี 
การไหลของรายรับและรายจ่าย อัตราผลตอบแทนที่เท่ากันและ
วิเคราะห์ความไวของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของ
โครงการ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าการเลือกใช้
เครื่องจกัรชนิดใหม่มคีวามเหมาะสมมากกว่า [10]   
 นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัของ เบญจพร อุทยัผล และธรีะวฒัน์ จนัทกึ 
ได้ท าการศึกษาการวเิคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจศูนย์
สตัวเ์ลีย้ง ใชค้วามอ่อนไหวเพื่อประกอบการพจิารณาความคุม้ค่าในการ
ลงทุน เพื่อดูมูลค่าปัจจุบนัสุทธทิีเ่ปลี่ยนแปลงไป เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนและรายได้ [11] และงานวิจัยณัฐิกา สุทธิประสิทธิ และธี
ระวฒัน์ จนัทกึ ได้ท าการศกึษาการวเิคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหว
ของธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
วิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยก าหนดให้ต้นทุนและรายได้มีความ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 5 และมีอัตราส่วนลดร้อยละ 6.75 พบว่า  การ
เปลี่ยนไปของต้นทุนและรายได้ส่งผลต่อความอ่อนไหวของมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธ ิดงันัน้ผลการวเิคราะห์คอืยอมรบัโครงการเนื่องจากมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธจิากการเปลีย่นไปของตน้ทุนและรายไดม้คี่าน้อยกว่าตน้ทุน
แรกเริม่ [12]  

3. วิธีด าเนินงานวิจยั
 วธิีการด าเนินงานงานของงานวจิยัเพื่อวเิคราะห์ความคุ้มค่าของ
การทดแทนรถกระบะบรรทุกแบบใช้น ้ามนัด้วยรถกระบะบรรทุกไฟฟ้า
ประกอบดว้ยขัน้ตอนการด าเนินงาน 5 ขัน้ตอน ดงันี้  

1) การเลอืกการเลอืกรถกระบะบรรทุกทีจ่ะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์
2) การประมาณการค่าใช้จ่ายของการใช้รถกระบะบรรทุกแต่ละ

ประเภทส าหรบัการขนส่ง 
3) การวเิคราะห์ความคุ้มค่าของการทดแทนรถกระบะบรรทุกแบบ

ใช้น ้ ามันด้วยรถกระบะบรรทุกไฟฟ้าใช้การวิเคราะห์การทดแทน
สนิทรพัย์โดยใช้การพิจารณามูลค่าเทียบเท่ารายปี และการวเิคราะห์
ความคุ้มค่าด้วยมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน (NPV) เพื่อดูต้นทุนการ
ทดแทนรถกระบะบรรทุกที่มีต ่าที่สุด ในการวเิคราะห์ทัง้สองวิธีจะใช้

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถกระบะบรรทุกและไม่ได้
พจิารณาต้นทุนในการด าเนินการอื่นๆ การใช้รถกระบะบรรทุกประเภท
ใดในการข่นส่งย่อมมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการและรายไดท้ี่เท่ากนั จงึ
ไม่ไดพ้จิารณาตน้ทุนในการด าเนินการอื่นๆ และรายได ้

5) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่ อหา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อตน้ทุนการใชร้ถยนต์ไฟฟ้า 

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 การเลือกรถกระบะบรรทุกท่ีน ามาวิเคราะห์ 
 การวเิคราะห์การทดแทนสนิทรพัยเ์ลอืกใช้รถกระบะบรรทุกแบบใช้
น ้ามนัจากยีห่อ้รถยนต์และรุ่นที่บรษิทัธุรกจิขนส่งพสัดุนิยมใชม้ากที่สุด
โดยใชแ้ทนว่า TH และเลอืกรถกระบะบรรทุกไฟฟ้าจากยีห่อ้รถยนตแ์ละ
รุ่นที่ใช้ในต่างประเทศโดยเลือกมาจากสหรฐัอเมริกา 1 รุ่น และจาก
ประเทศจีน 1 รุ่น ข้อมูลของรถกระบะบรรทุกทัง้ 3 ยี่ห้อ[13 , 14 ,15] 
สรุปไดด้งัตารางที ่1  
ตารางที ่1 ขอ้มลูจ าเพาะของรถกระบะบรรทุก  

ขอ้มลูจ าเพาะทางเทคนิค 
กระบะบรรทุก 

ใชน้ ้ามนั ไฟฟ้า 
TH US2 CHN 

ราคาจ าหน่าย (พนับาท) 584 3,923 1,259 
ระยะทางสงูสุดต่อการชารจ์ 1 
ครัง้ (กม.) 

- 370 403 

ประสทิธภิาพการท างานของ
แบตเตอรี ่(kWh) 

- 105 68 

อตัราการใชไ้ฟฟ้า(kWh/km) - 0.28 0.17 
อตัราการใชน้ ้ามนั (km/liter) 14.1 - - 
น ้าหนักของตวัรถยนต์ (กก.) 1,300 3,470 1,983 
4.2 การประมาณการค่าใช้จ่าย 

1) ราคารถกระบะบรรทุก ส าหรบัรถกระบะบรรทุกแบบใช้น ้ามนัจะ
ใช้ ราคาที่ ผู้ ผ ลิตป ระกาศ เป็น ราคาขาย ในประเทศไทย  (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ภาษีสรรพสามติ และภาษีเพื่อมหาดไทยแล้ว)  ส่วนรถ
กระบะบรรทุกไฟฟ้าจะใช้ราคาที่มกีารประมาณการจากขอ้มูลที่พบใน
เวบ็ไซต์ [13 , 14 ,15] แสดงในตารางที ่2 

2) ภาษีการน าเข้าของรถกระบะบรรทุกไฟฟ้า เนื่องจากรถยนต์
ไฟฟ้ายงัไม่สามารถผลติไดใ้นประเทศไทย จงึตอ้งค านวณภาษีต่างๆ ที่
ผูซ้ื้อจะเป็นผูจ้่ายประกอบไปดว้ย 
- ภาษีศุลกากรขาเข้า (Wi) มีการจัดเก็บภาษีร้อยละ 80 ของ Cost 

Insurance and freight (CIF) ที่ประกอบไปด้วยราคารถยนต์ ค่า
ขนส่ง และประกันการขนส่ง [16] โดยงานวจิยันี้จะประมาณการค่า
ขนส่งเท่ากับ 4,000 ดอลล่าร์สหรฐั หรอืคดิเป็น 120,000 บาท จาก
อตัราการแลกเปลีย่นเท่ากบั 30 บาท ณ วนัที ่16 พฤษจกิายน 2563 

- ภาษีสรรพสามติ (Xi) มอีตัราการจดัเก็บภาษีรอ้ยละ 8 ตามสูตรการ
ค านวณภาษีสรรพสามติแบบฝัง โดยจะค านวณจากค่า CIF รวมกบั
ค่าศุลกากรขาเขา้ [17] 
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- ภาษีมหาดไทย (Yi) การจดัเก็บภาษีหมาดไทยร้อยละ 10 ของภาษี
สรรพสามติ 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Zi) การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีร้อยละ 7 ของ
ผลรวมของ CIF, ภาษศีุลกากร, ภาษสีรรพสามติ, และภาษมีหาดไทย 
 ก าหนดให้ Bi แทนภาษีการน าเข้าของรถกระบะบรรทุกไฟฟ้า
ดงันัน้ สามารถค านวณภาษนี าเขา้รถกระบะบรรทุกไดด้งัสมการ (1)  

 Bi = Wi + Xi + Yi + Zi    (1) 
3) ค่าน ้ามัน ส าหรบัรถกระบะบรรทุกแบบใช้น ้ามันใช้ราคาของ

น ้ ามันดีเซลเฉลี่ยของปี 2562 ในการค านวณ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมกับ
ภาษมีลูค่าเพิม่จะมรีาคาอยู่ที่ 28.32 บาท/ลติร  [18] 

4) ค่าไฟฟ้า ส าหรบัรถกระบะบรรทุกแบบใชไ้ฟฟ้าคดิจากอตัราการ
ใช้ไฟฟ้ากบัระยะทางที่ประมาณการต่อปีที่ใช้ในการส่งพสัดุ และใช้ค่า
พลงังานไฟฟ้าในช่วง Off- Peak เท่ากบั 2.60 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าผนั
แปรเท่ากับ 0.43 บาท/หน่วย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และมี
ค่าบรกิารรายเดอืนเท่ากบั 312.24 บาท/ปี [19]   

5) ค่าบ ารุงรกัษา การบ ารุงรกัษารถกระบะบรรทุกตามระยะทาง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยค่าน ้ามนัเครื่อง จารบ ีน ้ามนัเบรก น ้ามนัเฟืองท้าย ไส้
กรองน ้ามนัเครื่อง ปะเกน็รองน็อต ไสก้รองแอร์ ไสก้รองอากาศ ปะเก็น
เฟืองทา้ยหลงั และยางรถยนต์ ส าหรบัรถกระบะบรรทุกแบบน ้ามนั และ
น ้ามนัเบรก ไส้กรองแอร์ ไส้กรองอากาศ และยางรถยนต์ ส าหรบัรถ
กระบะบรรทุกแบบไฟฟ้า [20 , 21] 

6) ค่าประกนัภยัประจ าปี เป็นการท าประกนัภยัรถยนต์เชงิพาณิชย์
ของบรษิัทหนึ่ง มเีบี้ยประกนั 9,900 บาท/ปี และค่าพ.ร.บ. (ค่าพ.ร.บ.
รถกระบะบรรทุกที่มนี ้าหนักไม่เกนิ 3 ตนั 900 บาท/ปี และค่าพ.ร.บ.รถ
กระบะบรรทุกทีม่นี ้าหนัก3 - 6 ตนั 1,220 บาท/ปี) [22 , 23]  

ตารางที ่2 สรุปการประมาณการค่าใชจ้่ายของรถกระบะบรรทุก 

ล าดบั
ที ่

ค่าใชจ้่าย (หน่วย) 
ตวั
แปร 

กระบะบรรทุก 
ใชน้ ้ามนั ไฟฟ้า 
TH (1) US (2) CHN (3) 

1 ราคารถ (บาท) Ai 584,000 3,923,623 1,259,144 
2 ภาษกีารน าเขา้ 

(บาท) 
Bi - 2,065,708 662,914 

3 ค่าเชือ้เพลงิ 
(บาท/ปี) 

Ci 73,292 - - 

4 ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) Di - 80,395 40,952 
5 ค่าบ ารุงรกัษา 

(บาท/ปี) 
Ei 33,423 45,738 45,613 

6 ค่าประกนัภยั 
(บาท/ปี) 

Fi 10,863 11,205 10,863.00 

7 ค่าภาษปีระจ าปี 
(บาท/ปี) 

Gi 1,300 2,400 1,600 

หมายเหตุ ก าหนดให ้  i หมายถงึ ประเภทของรถกระบะบรรทุก โดย 1 = 
TH, 2 = US, และ 3 = CHN 

7) ค่าภาษปีระจ าปี ภาษีประจ าปีของรถกระบะบรรทุกจะใชก้ารเก็บ
อตัราภาษตีามน ้าหนักของรถกระบะบรรทุก โดยยีห่อ้ TH มนี ้าหนักของ
รถอยู่ที ่1,720 กโิลกรมั มคี่าภาษีรายปี 1,300 บาท ยีห่อ้ US มนี ้าหนัก
รถอยู่ที่ 3,470 กิโลกรมั มคี่าภาษีรายปี 2,400 บาท และยี่ห้อ CHN มี
น ้าหนักรถอยู่ที ่1,983 กโิลกรมั มคี่าภาษรีายปี 1,600 บาท [24] 
 การก าหนดระยะทางที่รถกระบะบรรทุกคนัหนึ่งจะวิง่ในหนึ่งวนั 
โดยอ้างอิงจากบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่มีรถกระบะบรรทุกประมาณ 
15,000 คัน ในหนึ่งวนัรถกระบะบรรทุกต้องวิ่งไปและกลับประมาณ 
100 กิโลเมตร เพื่อใหม้กีารจดัส่งพสัดุที่คอบคลุมทุกพื้นที่ ดงันัน้ระยะ
การขนส่งภายใน 1 ปี เท่ากบั 36,500 กโิลเมตร/คนั (ส่งของทุกวนัไม่มี
วนัหยุด) และระยะทางที่รถกระบะบรรทุกไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ 100 
กิโลเมตรต่อวนั ยงัอยู่ภายในระยะทางที่รถกระบะบรรทุกไฟฟ้าต้อง
ขับ เคลื่ อน โดยไม่ จ าเป็นต้อ งมีก ารชาร์จระหว่ างวัน  จึงท าให้
ผู้ประกอบการสามารถเลือกเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ในช่วง
กลางคืนหรือ off-peak ได้ ผลการค านวณและการการประมาณ
ค่าใช้จ่ายของการใช้รถกระบะบรรทุกแต่ละประเภทสามารถสรุปได้ตาม
ตารางที ่2 

4.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
4.3.1 การวิเคราะห์การทดแทนสินทรพัย ์
 ก าหนดให้ในการทดแทนรถกระบะบรรทุกเป็นการซื้อรถคนัใหม่
และใช้มูลค่าเทียบเท่ารายปีของค่าใช้จ่ายของรถกระบะบรรทุกแต่ละ
ประเภท อตัราดอกเบี้ยที่น ามาใช้ในการค านวณเป็นอตัราดอกเบี้ยเพื่อ
การประกอบธุรกจิรอ้ยละ 12 ระยะเวลาการใช้รถกระบะบรรทุกเท่ากบั 
10 ปี โดยพจิารณาจากอายุการใช้งานรถกระบะบรรทุกแบบใช้น ้ามนั
และไฟฟ้า ตามประสทิธภิาพของเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ของรถฟฟ้าที่
มอีายุการใช้งาน 10 ปี จากข้อมูลค่าใช่จ่ายในตารางที่ 3  อายุการใช้
งานของรถกระบะบรรทุก จากการวเิคราะห์การทดแทนสนิทรพัย์โดย
การหามูลค่าเทียบเท่ารายปีของค่าใช้จ่ายของรถกระบะบรรทุกแต่ละ
ประเภทพบว่า มลูค่าเทยีบเท่ารายปีของรถกระบะบรรทุกแบบใช้น ้ามนั
เท่ากบั -200,229 บาท และมูลค่าเทียบเท่ารายปีของรถกระบะบรรทุก
ไฟฟ้ายีห่อ้ US และ CHN เท่ากบั -805,662 และ -293,556 ตามล าดบั  
4.3.1 การวิเคราะห์มูลค่าเทียบเท่าปัจจบุนั (NPV) 
 น าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้รถกระบะบรรทุกในการขนส่งจาก
ตารางที่ 2 มาวคิราะห์หาค่า NPV ของรถกระบะบรรทุกแต่ละประเภท
โดยใช้อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 12 และระยะเวลาการใช้งาน 10 ปี พบว่า 
NPV ของรถกระบะบรรทุกแบบใช้น ้ามนัเท่ากับ - 978,173บาท และ
มูลค่าเทียบเท่ารายปีของรถกระบะบรรทุกไฟฟ้ายี่ห้อ US และ CHN 
เท่ากบั - 4,500,202 และ - 1,606,564 ตามล าดบั 
 จากการวเิคราะหค์วามคุม้ค่าของการทดแทนรถกระบะบรรทุกแบบ
ใช้น ้ามนัด้วยรถกระบะบรรทุกไฟฟ้าทัง้วเิคราะห์การทดแทนสนิทรพัย์
และ NPV สามารถสรุปได้ว่า รถกระบะบรรทุก (TH) ซึ่งเป็นรถกระบะ
บรรทุกแบบใช้น ้ามนัมีต้นทุนที่ต ่า การแทนที่รถกระบะบรรทุกแบบ
น ้ามนัด้วยรถกระบะบรรทุกแบบไฟฟ้าอาจยงัไม่เหมาะสม เนื่องจาก
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ค่าใช้จ่ายรถกระบะบรรทุกแบบไฟฟ้ายงัคงมีมูลค่าสูงกว่ารถกระบะ
บรรทุกแบบใช้น ้ามนั 186%  เมื่อเปรยีบเทยีบรถกระบะบรรทุกแบบใช้
ไฟฟ้าดว้ยกนัพบว่า ค่าใชจ้่ายของกระบะบรรทุกไฟฟ้าจากประเทศจนีมี
ค่าใชจ้่ายต ่ากว่ารถกระบะบรรทุกทีน่ าเขา้จากสหรฐัอเมรกิาถงึ 3 เท่า  
 สมมติให้มีการขนส่งพสัดุโดยรถกระบะบรรทุกวนัละ 73 ชิ้น/คนั 
และมอีตัราค่าขนส่งคอื 50 บาท/ชิ้น ดงันัน้ภายใน 1 ปีจะขนส่งพสัดุได ้
มรีายได้ 1,338,333  บาท/ปี และคดิค่าด าเนินการคดิเป็นร้อยละ 30 
ของรายได้  NPV ของรถกระบะบรรทุกแบบใช้น ้ามนั (TH) รถกระบะ
บรรทุกไฟฟ้ายี่ห้อ US และ CHN เท่ากับ 4,315,144, 793,115 และ 
3,923,884 ตามล าดบั และมคี่าอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 
146%, 17% และ 69% ตามล าดับ จากการพิจารณา NPV และ IRR 
ของการใช้รถกระบะบรรทุกส าหรบัขนส่งสามารถสรุปได้ว่า การใช้รถ
กระบะบรรทุกแบบใชน้ ้ามนัใหผ้ลตอบแทนที่คุม้ค่ากว่าการใช้รถกระบะ
บรรทุกแบบใช้ไฟฟ้า หากตอ้งการน ากระบะบรรทุกแบบใชไ้ฟฟ้าเขา้มา
แทนทีก่ารใชร้ถกระบะบรรทุกแบบใชน้ ้ามนั ถา้ทราบถงึปัจจยัทีส่ าคญัที่
ท าให้รถไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายสูง และสามารถควบคุมได้ อาจจะช่วยให้มี
การใชร้ถกระบะบรรทุกไฟฟ้าในการขนส่งเพิม่ขึน้  

4.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
 น าค่าใช้จ่ายของการใช้รถกระบะบรรทุกมาวเิคราะห์ความไวของ
ค่าใช้จ่ายของรถกระบะบรรทุก โดยเลอืกพจิารณารถกระบะแบบไฟฟ้า 
(CHN) จากประเทศจีนซึ่งมคี่าใช้จ่ายต ่าและมคีวามเป็นไปได้มากกว่า
หากจะน ามาใช้ที่ประเทศไทยเพื่อพจิารณาด้านค่าใช้จ่าย จากรูปที่ 1 
แสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัทีส่่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของมูลค่าเทยีบเท่า
ปัจจุบนัที่พจิารณาเฉพาะค่าใชจ้่ายมากทีสุ่ด ได้แก่ ภาษีการน าเขา้ของ
รถกระบะบรรทุ กไฟ ฟ้ า และราคารถยนต์ ไฟ ฟ้า  ถ้ าพิจาณาที่
องค์ประกอบภาษีการน าเข้าของรถกระบะบรรทุกไฟฟ้าพบว่า ภาษี
ศุลกากรจะมีมูลค่าสูงที่สุด ดังนัน้ ถ้ารฐับาลต้องการส่งเสริมการใช้
รถยนต์ไฟฟ้าในการขนส่งจ าเป็นต้องพิจารณาอัตราการเก็บภาษี
ศุลกากรส าหรบัรถยนต์ไฟฟ้าให้มอีตัราพิเศษที่ต ่ากว่ารถยนต์แบบใช้
น ้ามนั เพื่อให้สามารถแข่งขนัทางด้านราคา หรอืให้มกีารผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าในประเทศโดยต้องรถภาษีการน าเข้าของส่วนประกอบที่ส าคญั
ของรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน เมื่อราคาถกระบะบรรทุกไฟฟ้าที่ใช้ในการ
ขนส่งเป็นจ านวนมากมีสามารที่พอจะใกล้เคียงหรอืสูงกว่ารถกระบะ
บรรทุกแบบใช้น ้ามนัไม่มากนัก ผูป้ระกอบการอาจจะหนัมาทดแทนรถ
ก ร ะ บ ะ บ ร ร ทุ ก ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น ด้ ว ย ร ถ ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า

รปูที ่1 กราฟแสดงมลูค่าเทยีบรายปีของค่าใชจ้่ายของรถกระบะบรรทุกและการเปลีย่นแปลงค่าใชจ้่าย 

5. สรปุ
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านการเงินของการแทนที่ของรถ
กระบะบรรทุกแบบน ้ ามันด้วยรถกระบะบรรทุกแบบไฟฟ้าโดยการ
วเิคราะห์การทดแทนสนิทรพัย์และการวเิคราะห์ความคุม้ค่าด้วยมูลค่า
เทยีบเท่าปัจจุบนั (NPV) รถกระบะบรรทุกแบบใชน้ ้ามนัมคี่าใชจ้่ายทีต่ ่า
กว่ารถกระบะบรรทุกแบบไฟฟ้า โดยหากมกีารวเิคราะห์ความไวของ
มลูค่าเทยีบเท่าปัจจุบนัของค่าใชจ้่ายของรถกระบะบรรทุกยีห่อ้ CHN ที่
เป็นรถไฟฟ้าและมคี่าใช้จ่ายต ่ากว่าและมโีอกาสน าเขา้มาใช้ในประเทศ
ไทยมากกว่าพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าเทียบเท่ารายปีคือ
ภาษกีารน าเขา้ของรถกระบะบรรทุกไฟฟ้า และราคารถยนต์ไฟฟ้า โดย

ในภาษีน าเข้าพบว่าภาษีศุลกากรมีค่าสูงที่สุด ดังนั ้นเพื่อเป็นการ
สนับสนุนการใช้รถกระบะบรรทุกแบบไฟฟ้าในประเทศไทยจึงควร
พจิารณาการลดอตัราภาษีศุลกากร เพื่อท าใหมู้ลค่าเทยีบเท่ารายปีของ
รถกระบะบรรทุกแบบไฟฟ้าเทยีบเท่ากบัรถกระบะบรรทุกแบบน ้ามนัได ้
และจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลไฟฟ้ามากขึ้น 
และควรมกีารท าการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มในแง่ของตน้ทุนในการก าจดั
มลภาวะทางอากาศที่เกดิขึน้ และน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณาลด
การลดภาษีหรอืกระต้นการใช้รถไฟฟ้าในธุรกิจการขนส่ง ซึ่งอาจจะ
เป็นไปได้ว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอาจจะมคีวามคุ้มค้ามากกว่าแบบใช้
น ้ามนั  
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A Framework for Developing Tourism Supply Chain Performance Measurement Tool 

Pei Luo1, Patchanee Patitad 2 and Woramol Chaowarat Watanabe3

1,2,3 School of Logistics and Digital Supply Chain, Naresuan University, Phitsanulok, 65000, Thailand 
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Abstract 
With the development of economy, Tourism industry gains popularity. Meanwhile, this industry becomes extreme 

competitiveness. Since the tourism industry includes many stakeholders, the thinking of supply chain management is applied. To verify an 
efficiency of tourism supply chain (TSC), performance measurement gains importance and must be considered. At present, there are only 
certain studies focus on performance measurement model of the whole TSC. Hence, a performance measurement tool of tourism supply 
chain from an overall perspective is developed and the framework of this study presented in this paper. In the framework, all related and 
significant indicators of TSC performance are reviewed and presented. In the further study, the AHP method will be applied to verify the 
designed performance measurement tool. To corroborate the results of the proposed tool, the results will be compared with the existing 
results from touring rating system of China National Tourism Administration.   
Keywords:  Tourism Supply Chain, Performance Measurement Framework, Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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1. Intruduction
Tourism industry plays an important role and competition is

increasingly fierce. A large number of people like to travel around 
the world to release stress and enjoy life with rapid economic 
development in recent years. The data shows that in 2018, the 
total number of international tourist arrivals (overnight tourists) 
reached 1.4 billion, which is significantly higher than 3.7% of global 
economic growth [1]. The rapid growth of tourism shows that the 
industry is one of the most powerful drivers of economic growth 
and development today. 
    The popularity of tourism industry makes the study of tourism 
vital. Tourism involves many components including restaurant, 
accommodation, transportation, entertainment, trade, and 
travelling. Thus, there are many stakeholders in the tourism. These 
stakeholders must coordinate and cooperate to provide tourism 
products and services to tourists. 

Since the tourism industry includes many stakeholders, the 
thinking of supply chain management (SCM) is applied to the 
tourism industry. The thinking of SCM stems from manufacturing, 
and many companies get benefits from the application of SCM, 
such as reducing costs and improving customer satisfaction. One 
of the strategies for the tourism industry to improve their 
competitiveness is to adopt effective Tourism Supply Chain 
Management (TSCM) [2]. Studying tourism activities from the 
perspective of supply chain can help tourism industry solves 
problems such as chaotic management and low performance, as 
well as improve the overall competitiveness. Thus, it is necessary 
to study tourism from the perspective of the supply chain. 

Performance measurement is quite important to verify the 
efficiency of Tourism Supply Chain (TSC). The management guru 
Peter Drucker once said: "If you want to manage, you must first 
make an evaluation " [3]. Kaplan and Norton state that no 
measures, no improvement [4]. It can be seen that it is particularly 
urgent to develop effective evaluation tool for TSC. Through 
performance evaluation, tourism decision makers can supervise 
each node of the TSC, clarify the operation status of the enterprise, 
find problems and solve problems in time, and enable the entire 
TSC to coordinate and operate efficiently. 

At present, there are few researches on performance 
measurement model of the whole TSC. Yilmaz and Bititci stated 
that most tourism literatures are about market-oriented, especially 
hotel dimension [5]. They do not mainly focus on performance 
measurement of TSC. Atkinson and BranderBrown emphasized 
that many tourism companies still use traditional performance 

measurement systems to stress short-term performance and 
ignore long-term performance drivers [6]. They believe that 
effective performance evaluation should present the 
comprehensiveness of indicators, not only concern financial 
performance but non-financial performance. Hence, this research 
develops a performance measurement tool of tourism supply chain 
from an overall perspective. The objectives of this research are to 
identify performance evaluation indicators of the tourism supply 
chain, to weight the importance of the performance evaluation 
indicators, to develop a performance measurement tool for the 
tourism supply chain. In this paper, the framework of TSC 
performance measurement is presented. And to show steps to 
conducted this research, the research methodology is detailed 
structed and explained, and the expected results are showed. 
2. Literature Review
2.1 Tourism and its situation 
 In recent years, with the rapid development of the economy, 
tourism industry has developed rapidly. The total number of 
international tourist arrivals (overnight tourists) reached 1.4 billion 
in 2018, which is significantly higher than 3.7% of global economic 
growth [1]. In 2017, the total number of global tourists (including 
domestic tourists and international tourists) reached 11.88 billion 
people, which is 1.6 times the global population; the total global 
tourism revenue reached 5.3 trillion dollars, accounting for 6.7% of 
global GDP [7]. Global travel and total income growth rate were 
6.8% and 4.3% in 2017, respectively, which was faster than 
manufacturing (4.2%), retail and wholesale (3.4%), agriculture, 
forestry and fisheries (2.6%), financial services industry (2.5%) [7]. 
Tourism has surpassed the global economic growth rate for the 
seventh consecutive year and has become the fastest growing 
industry in the world. 
2.2 Tourism Supply chain 

Christopher, a well-known American supply chain expert, 
pointed out the competition among modern enterprises has 
gradually turned into a competition between supply chain and 
supply chain in the 21st century [8]. Although previous research on 
supply chain has focused on manufacturing, research on tourism 
supply chain has grown in recent years. Tapper and Font believe 
that TSC includes all individuals and organizations that provide 
tourism products and services, including suppliers, travel agencies 
and terminal visitors, even including waste recycling and disposal 
[9]. Generally speaking, tourism supply chain mainly includes four
components, travel suppliers, travel operators, travel agencies and 
customers [10,11,12].  
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2.3 Tourism supply chain performance 
 Tourism supply chain performance measurement is an analysis 
and evaluation of the tourism supply chain as a whole and the 
operational relationship between the various nodes based on 
strategic goals of tourism supply chain [13]. Phillips and Louvieris 
designed overall performance measurement systems based on the 
Balanced ScoreCard for hotel and leisure firms [14]. Huang, Ho, 
and Chiu developed a modified two-stage model to evaluate 
productive efficiency, occupancy, and catering service 
effectiveness of Taiwan's international tourist hotels [15]. Tigu and 
Calaretu researched and analyzed tourist traffic indicators and 
measurement of customers satisfaction to highlight how hotel 
demand management affects supply chain performance [16]. 
However, few researchers focus on the overall performance on 
TSC. Yılmaz and Bititci developed a unique tourism value chain 
model that allowed various players to communicate and coordinate 
tourism activities from customer and internal dimensions to 
evaluate overall tourism performance [5]. 
2.4 Tourism supply chain performance and its index 
 To evaluate performance, appropriate performance indicators 
should be established first. Researches on TSC performance are 
mainly from financial performance, operational performance and 
overall performance. Financial performance mainly evaluates 
financial efficiency by constructing different financial indicator 
systems in order to analyze the status quo and make decisions. 
For example, Yilmaz and Bititci evaluated and analyzed the 
financial performance of the hotel supply chain in order to 
understand the operation status of the hotel [5]. Operational 
performance is mainly to assess the quality of tourism products or 
services, and the response time of tourists. The overall 
performance of TSC is mainly based on the overall perspective of 
TSC to assess the satisfaction of tourists with tourism services and 
the evaluation of the elasticity of TSC [17]. 
 Atkinson and Brander Brown thought more effective 
performance measurement should include linking operations to 
strategic goals as well as presenting a balance of indicators instead 
of just considering short term performance [6]. He used the UK 
hotel as an example to illustrate that the traditional performance 
system that only considers financial indicators and ignores some 
important issues. Huang  built a hybrid network data envelopment 
analysis (DEA) model in order to assess the performance of TSC 
as well as he emphasized that we should not only measure the 
division performance, but evaluate all components of tourism 
supply chain [18]. Therefore, performance measurement of TSC 

should measure the comprehensive performance of entire TSC, 
not only include financial performance, but also include non-
financial performance. The comprehensive performance 
measurement of entire TSC can help managers to better make 
decisions and improve the performance of the whole chain, and 
benefit for coordination and cooperation between enterprises. 
Table 1 shows the indicators of TSC performance from literature 
review.  

Indicators Amount Reference Indicators 
Explanation 

Overall profitability 
1.Return on 

Assets (ROA) 
5 [26], 

[14],[27], 
[28],[29] 

Net income 
/ Average total 
assets 

2. Tourism income
growth rate 

4 [30], [31], 
[27], [32] 

Growth of 
tourism 
income this 
year / Total 
tourism 
income in the 
previous year 

3. Tourism profit
growth rate

9 [33], [30], 
[14], [6], 
[27], [28], 
[32], [34], 
[29] 

Growth of net 
profit this year 
/ Net profit in 
the previous 
year 

4. Return on
Tourism

Investment (ROI) 

5 [33], [30], 
[27], [28], 
[34] 

(Current Value 
of Investment - 
Cost of 
Investment) / 
Cost of 
Investment 

Overall service 
level 
1.Tourist 

satisfaction 
16 [34], [35], 

[36], [33], 
[30], [31], 
[37], [14], 
[27], [38], 
[28], [39], 
[32], [40], 
[34], [41] 

Number of 
tourists 
satisfied / 
Total number 
of tourists 

2.Tourist
complaint rate 

14 [36], [33], 
[30], [37], 

Number of 
tourists 
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[27], [42], 
[38], [43], 
[44], [45], 
[32], [46], 
[13], [29] 

complaining / 
Total number 
of tourists 

3.Providing
service ratio on 

time 

7 [33], [42], 
[43], [44], 
[45], [46], 
[13] 

Number of 
services 
provided on 
time / Total 
number of 
services 
provided 

4.Service flexibility 9 [30], [28], 
[43], [44], 
[46], [13], 
[34], [41], 
[29] 

Number of 
new services / 
Total number 
of services 

Competitiveness 
1.Market share 11 [47], [33], 

[31], [6], 
[42], [28], 
[43], [44], 
[32], [46], 
[13] 

Total number 
of tourists / 
total number 
of tourists in 
the province 

2.Tourist growth
rate 

5  [47], [31], 
[28], [45], 
[32] 

(The total 
number of 
tourists in the 
current period 
- The total 
number of 
tourists in the 
previous 
period) / The 
total number 
of tourists in 
the previous 
period 

Coordinated 
development 

capability 
1.Cooperation

trust 
5 [33], [42], 

[46], [13], 
[29] 

Level of 
cooperation 
trust between 

node 
companies in 
the tourism 
supply chain 

2. Distortion rate
of information 
transmission 

4 [42], [46], 
[13], [29] 

Number of 
error 
information / 
total number 
of information 
passed 

3.Coordinated
decision-making 

ability 

2 [43], [44] Coordination 
and command 
ability in the 
process of 
tourism 
activities 

Table 1: The indicators of tourism supply chain performance. 

Those indicators are divided into four classes (Overall 
profitability, Overall service level, Competitiveness and 
Coordinated development capability) based on the Balanced Score 
Card. These indicators include not only financial indicators but also 
non-financial indicators, which consider the long-term interests of 
the tourism supply chain, not just the short-term. Some of them are 
qualitative indicators, and some are quantitative indicators. The 
combination of qualitative and quantitative indicators can better 
reflect the performance of the tourism supply chain. A detailed 
explanation is given in Table 1. 
2.5 Analytic Hierarchy Process (AHP) and its applications 

AHP was developed by T. L. Saaty, an American operations 
researcher, in the mid-1970s, who officially proposed a relatively 
simple, practical and flexible hierarchical multi-criteria decision-
making (MCDM) analysis method, which mainly provides a good 
solution to some complicated and fuzzy problems [19]. 

AHP is widely adopted in various fields by many scholars and 
practitioners. J.  Lee and H. Lee proposed creation tourism policies 
by 13 experts and used AHP method to calculate the priority of 
policies, as well as the study showed that it was appropriate to 
adopt AHP to obtain the policy priority of the tourism industry [20]. 
Zhou, Maumbe, Deng, & Selinet used hybrid AHP to measure 
tourist destination competitiveness in order to obtain which aspects 
have advantages, and hybrid AHP proved to be a reliable tool for 
assessing destination competitiveness [21]. Moreover, many 
researchers integrated AHP and other methods to achieve better 
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results. Qin and Zhao built a performance evaluation index system 
for the tourism supply chain, and used AHP-FCE method to 
evaluate the performance [22]. Ajmera, Singh, and Satia combined 
AHP method and SWOT analysis to calculate the priority of SWOT 
factors, improve strategic decision-making process for medical 
tourism industry in India, and make a reference contribution to the 
Indian medical tourism industry [23]. Wang et al. used factors 
analysis to select tourists’ key evaluation items on smart tourism 
attractions, and combined FCEM-AHP and IPA method to measure 
tourist preferences on smart tourism attractions, as well as make 
a guide by a numerical analysis for related researchers and 
practitioners [24]. 

This research will use AHP method to measure the 
performance of TSC. AHP is a systematic and hierarchical analysis 
method combining qualitative and quantitative. AHP is not only 
applicable to situations where uncertainty and subjective 
information exist, but also allows the use of experience, insight and 
intuition in a logical way. The performance evaluation indicators of 
the TSC which are proposed in this study include qualitative 
indicators and quantitative indicators, and the characteristics of 
AHP is just right to establish the importance ranking of each 
indicator.
2.6 The procedure of AHP 

The procedure for using the AHP can be summarized as [25]:
 Model the problem as a hierarchy containing the decision goal, 
the alternatives for reaching it, and the criteria for evaluating the 
alternatives. In this research, the decision goal is performance 
measurement of TSC; the criteria consist of overall profitability, 
overall service level, competitiveness and coordinated 
development capability, which are proposed based on Balanced 
Scorecard; the sub-criteria include 13 indicators for evaluating four 
criteria.  

 Calculate the priority vectors (Eigenvector) among the 
elements of the hierarchy by making a series of judgments based 
on pairwise comparisons of the elements. This step can be done 
by building pairwise comparison matrix which determines the 
relative importance between each criterion and each sub-criteria 
with the help of experts, e.g. researcher, professors or experienced 
managers in the field of TSC. The relative importance between two 
criteria is measured according to a numerical scale from 1 to 9, as 
shown in Table 2. 

Value of 
aij 

Definition 

1 i and j are equally important. 

3 i is slightly more important than j. 

5 i is more important than j. 

7 i is strongly more important than j. 

9 i is absolutely more important than j. 

2,4,6,8 Intermediate values are used to represent 
compromise between the importance listed 

above 

Table 2: The numerical scale for pairwise comparison. 

    Check the consistency of the judgments. AHP allows some 
small inconsistency in judgment because human is not always 
consistent. 

3. Research Methodology
The flow chart of this research framework is as illustrated in 

Figure 1.  

Figure 1: Research Framework 
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3.1 Identify Performance Indicators 
From the previous literatures, 13 popular indicators are often 

used to evaluate the performance of the supply chain. These 13 
indicators are further divided into four parts, Overall profitability, 
Overall service level, Competitiveness and Coordinated 
development capability. These indicators include not only financial 
indicators but also non-financial indicators, which consider the 
long-term interests of the tourism supply chain, not just the short-
term. Some of them are qualitative indicators, and some are 
quantitative indicators. 
3.2 Weighting the Indicators by Using AHP 

AHP is widely adopted in various fields by many scholars and 
practitioners. AHP is a systematic and hierarchical analysis method 
combining qualitative and quantitative. AHP is not only applicable 
to situations where uncertainty and subjective information exist, but 
also allows the use of experience, insight and intuition in a logical 
way. The performance evaluation indicators of the TSC which are 
proposed in this study include qualitative indicators and 
quantitative indicators, and the characteristics of AHP is just right 
to establish the importance ranking of each indicator. 

To calculate the weight of the performance indicators, six 
experts in the tourism industry are interviewed. The six experts 
include three academic experts with doctoral degrees in related 
field and three tourism organization managers with more than 5 
years of work experience. With this step, the weight of all important 
indicators will be assigned 
3.3 Design a Performance Measurement Tool  

From the previous step, the weight of each indicator on tourism 
supply chain is obtained. Then, a questionnaire is designed based 
on the significant indicators. This questionnaire is used as the tool 
for collecting data. The 5-Likert scale is used for giving the score. 
Finally, the total score of the performance can be calculated by 
using the weight of indicators that got from AHP.  
3.4 Verify the Tool 
     To verify the designed performance measurement tool, the 
questionnaire will be used to collect data and compared with the 
existing results from touring rating system of China National 
Tourism Administration.   

In the present, China has a major rating system for sightseeing 
place in China namely Tourist Attraction Rating Categories of 
China. This system is used to determine the quality of the 
sightseeing place by considering on term of safety, sanitation and 
transportation. The place will be categorized into five level such as 
A (the lowest level), AA, AAA, AAAA, AAAAA (the highest level). 

In this research, two different places where have different rating 
level will be selected. With 95% of confidence level, in one 
sightseeing place 385 tourists will be inquired by using the 
designed questionnaire. The calculated score from the proposed 
tool will be compared with rating from the Tourist Attraction Rating 
Categories of China. The result from the designed measurement 
tool should be conform to the rating of the Chinese system.     
4. Case Study

This research will choose two sightseeing places in China to
verify the proposed tool such as Yellow Crane Tower and 
Qingchuan Pavilion. Both of which are located in Wuhan, China. 
These two places are top three famous sightseeing places in 
Wuhan. Ancient poets have written very famous poems for these 
two sightseeing places, so they are well-known. Yellow Crane 
Tower is a AAAAA sightseeing place in China, while Qingchuan 
Pavilion is a AAA sightseeing place. Thus, the validity of the 
measurement tool should be confirmed. 
5. Expected Results

After fully research is conducted, the significant indicators
which can be used to measure the performance of TSC are known. 
Moreover, the weights which can used to present the indicators’ 
importance are also identified. The tool users are able to know 
which indicators that they should be focused in order to improve 
an overall performance of TSC. For example, if the result indicates 
that the tourists’ complaint rate has highest weight. The users 
should pay attention on this indicator. 
6. Future Work

In the future, the primary framework will be confirmed by
interviewing with experts on both academics and business sides. 
After the framework is verified, the weight of each indicators in the 
framework is determined. To apply with the case studies, online-
measurement can be carried out through the website by using the 
proposed tool. Then to show the accuracy of the model, the result 
will be compared with the touring rating system of China National 
Tourism Administration. Also, in further research, if there are large 
enough data with many sightseeing places, the database might be 
created for performance of sightseeing places (as a Tourist 
Attraction Rating Categories in China). 
7. Research Suggestions

This research is a framework for developing a performance
measurement tool of tourism supply chain. And this research plans 
to demonstrate this tool in Chinese sightseeing places. The result 
may be specific only for the case studies. To provide wider scope 
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of the tool, this tool should be applied to other area and realize the 
model’s generalize. 
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Abstract 
The rapid growth of the tourism industry has caused the exploitation and destruction of nature. Hot spring bath, as an important 

form of hot spring tourism in China, is expanding its development scale gradually. Thus, there is a declining in the quality of hot springs 
leading to a reduction in the number of visitors and a sign of declining in hot spring resorts business. A sustainable direction for 
development and operation of hot spring is needed in order to preserve natural resources and the quality of hot springs, while visitors can 
still visit the place for recreation. This study developed a framework from a life cycle perspective, which is an appropriate approach to 
assess the environmental aspects and potential impacts over the life cycle of a product or service. The framework comprised of goal and 
scope definition, and life cycle inventory analysis, the first two major steps in conducting life cycle assessment. The framework can aid in 
the energy and water footprint assessment of an outdoor hot spring bathing of a hot spring resort in Tengchong, Yunnan, China. The hot 
spring bathing process with the major resource consumption can be identified and improved its resource consumption efficiently. 

Keywords:  Hot spring bath; Environmental sustainable development; Energy footprint; Water footprint 
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1. Intruduction
Despite socio-economic benefits of the locals, hot spring

tourism could post negative impacts on the local environment. Due 
to the high return rate of investment on hot spring tourism, currently, 
the investment on hot spring resorts in China is over 100 million 
Yuan over the area of 100 hectares [1]. The rapid growth of hot 
spring tourism business also utilizes significant amount of local 
resources, e.g. agricultural products, electricity, water and labors, 
in operating and providing services to visitors. Thus, there is a 
declining in the quality of hot springs leading to a reduction in the 
number of visitors and a sign of declining in hot spring resorts 
business. 

Tengchong in Yunnan, China, is known as the city of hot 
springs. The city, where most of the hot spring tourism activities in 
China occur, has over 88 hot spring hotels and resorts [2]. Visitors 
generally visit hot springs to experience hot spring spa or dine at 
a decent restaurant for relaxation. Other activities of hot spring 
tourism are e.g. massaging, swimming, golfing and rafting. The hot 
spring tourism industry in Tengchong is growing and showing a 
significant demand in resource consumption to maintain and to 
promote the strong market of hot spring tourism in the city. 
Examples of the resources used at hot spring hotels and resorts 
are electricity, water and diesel oil [3]. Over consumption of 
resources could deteriorate the hot springs. Thus, hot spring 
tourism industry needs development and operation direction to 
preserve natural resources and the quality of hot springs, while 
visitors can still visit the place for recreation. 

Based on the information from over 931 hot spring hotels in 
Yunnan, there are various environmental impacts contributed 
throughout the life cycle of hot springs tourism [4]. Such 
environmental impacts are over exploitation of natural resources, 
land subsidence and horizontal displacement, soil damage, water 
pollution, heat and hazardous gas emissions such as CO2 and CH4

[5]. Inventories of inputs and outputs related to such environmental 
impacts should be quantified and investigated in order to identify 
processes with the major resource consumption and the major 
impact contribution. 

Life cycle assessment (LCA) is an appropriate tool in 
quantifying environmental impact and resource consumption 
(inputs) and production (outputs) over the life cycle of products or 
services [6]. A process with major impact contribution (hotspot) can 
be identified, while a comparative LCA results can aid in a decision 
making process. LCA consists of four steps which are 1) goal and 
scope definition, 2) life cycle inventory analysis (LCI), 3) life cycle 
impact assessment (LCIA) and interpretation of the results [6]. 

The goal of this study is to develop a LCA framework to aid in 
the inputs and outputs quantification process of a hot spring 
bathing of a hot spring resort in Tengchong, Yunnan. With the 
framework, the resource consumption efficiency of activities at hot 

spring can be improved, particularly on hot spring bathing activity. 
Hot springs in Tengchong, Yunnan was investigated as a case 
study. The framework can aid in identifying the process with major 
resource consumption of hot spring bathing activities and in 
investigating for resource consumption efficiency improvements. 

2. Literature Review
2.1 The tourism industry in Yunnan 
 Yunnan Province is the seventh largest tourist destination in 
China [6]. The province is located in the Southwest of China. 
Though the weather of Yunnan is dry and Spring-like all year 
round, its tourism is seasonal [7]. Yunnan is abundant in resource-
based and manmade scenic spots. Located in Yunnan Province 
are 6 provincial tourist resorts, covering 13,000 square kilometers 
or 3.3% of the total land area of Yunnan Province. There are 72 
scenic spots, for example, Dali Old Town, Lijiang, and so on in 
Yunnan. Tengchong Hot Spring is among the most popular 
destinations in Yunnan. It not only has a large flow of hot springs, 
but also has rich geothermal resources [7]. Hot spring tourism is 
essentially the tourists’ experience of bathing culture in hot spring 
tourist destinations. The cultural characteristic of hot spring tourism 
has become a key factor in determining the competitiveness of hot 
spring tourism destinations. Consequently, hot springs in 
Tengchong are a tourist destination worthy of attention. 
2.2 Hot spring tourism in Tengchong County, Yunnan Province 

Tengchong County, Baoshan City, Yunnan Province is a 
geothermal natural museum. Tengchong is well-known for its 
famous hot spring. The county has the largest number and the 
largest density of hot springs in Yunnan Province [8]. There are 
numerous types of hot spring in Tengchong, e.g. giant springs, 
high-temperature boiling hot springs, low-temperature carbonated 
springs and fountains. In addition, the hot springs in Tengchong 
are complex and rare in China. The hot spring is in the daily life 
use level of local residents. Although Yunnan's hot spring 
resources are extremely rich, the lack of funding for the 
development of hot spring tourism has become one of the 
obstacles to the development of the industry. For instance, 
Tengchong is in an underdeveloped area, and its various economic 
indicators are far below the national average. The development of 
hot spring tourism projects is a high-investment project planning, 
requiring a lot of funds for the construction of hot spring scenic 
spots, infrastructure, and tourist reception facilities [9]. 
2.3 Life cycle assessment (LCA) 

Life cycle assessment (LCA) is recognized as a comprehensive 
and analytical approach to assess the environmental impact over 
the entire life cycle of a product or service (ISO, 2006). Phases of 
a product or service over its life cycle consist of raw material 
acquisition, manufacturing, use, transportation and end of life [10]. 
LCA was proposed in the early 1970s, aiming to analyze the 
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energy consumption for different processes initially. Later, LCA was 
also adopted to quantify raw material consumption and emissions. 
LCA can be conducted by quantifying all inputs and outputs of the 
entire operating system to study how the outputs affect the 
environment [11]. 

LCA is a standardized approach by the international 
organization for standards (ISO) as a technology for assessing 
environmental aspects and potential impacts associated with a 
product [12]. According to ISO 14040 series, LCA consists of four 
stages: 1) Goal and scope definition, 2) inventory analysis, 3) 
impact assessment and 4) interpretation. 

Energy footprint is used to describe and analyze the energy 
consumption over the entire life cycle of a process, resulting in 
environmental impacts [13]. Energy footprint is derived from the 
concept of ecological footprint, which converts the energy 
consumption in the region into the area of bio productive land for 
calculation [14]. In tourism contexts, ecological footprint may refer 
to the area of biological production land necessary for resource 
consumption and waste absorption related to tourism activities in 
a certain space-time range [15]. The earliest research results in 
introducing energy footprint model into tourism industry in China 
were found in 2004 [16]. At present, an energy footprint approach 
is still at the exploratory stage in China, and the research results 
are mostly applied research type [17]. The richness of the natural 
and cultural landscapes surrounding the hot spring area becomes 
the key to the success of the comprehensive development of hot 
spring tourism. Generally, the more types of natural and cultural 
landscapes and the higher the resource level of a hot spring area, 
the greater its overall tourist attraction intensity. 

Water footprint refers to the amount of water resources required 
for all products and services consumed by a country, a region or 
a person for certain period of time [18]. Water footprint in tourism 
industry refers to the total amount of water resource needed to 
produce products and services consumed by inbound and 
domestic tourists [19]. However, there is a lack of studies on water 
footprint of tourism industry in China [20]. Generally, water footprint 
of tourism generated from 4 activities, which are accommodation, 
entertainment, catering and transportation [21]. The concept of the 
water footprint of tourism destination consists of two parts, direct 
and indirect water footprints. Direct water footprint is physical water 
directly used in accommodation, entertainment and other aspects. 
Indirect water footprint is virtual water implied in catering, 
transportation and other aspects [22]. The composition of water 
footprint of tourism can be extended to the consumption of water 
resources in environmental sanitation, green space greening, fire 
protection and other aspects [23]. 
2.3.1 LCA framework of hot spring tourism 

LCA framework in this study focused on goal and scope 
definition and life cycle inventory analysis (LCI). Goal and scope 

definition of hot spring spa included 4 processes, which are 1) 
spring water collection, 2) spring water processing, 3) spring water 
use and 4) wastewater treatment. LCI is an analysis of a 
comprehensive list of inventories over the life cycle of a product or 
service being investigated [24]. The inventories generally consist 
of quantity of resources consumption (e.g. water and energy 
consumptions) and environmental emissions (e.g. wastewater, 
solid waste and other environmental emissions) over the entire life 
cycle of products, technologies or activities. The core of inventory 
analysis is to establish the resource input and output of a product 
represented per product’s functional unit [25].  

Although in the research field, the research on the application 
of LCI in tourist attractions does not exist. Based on the analysis 
of LCI theory, it is concluded that the development of China's 
tourism industry also has the characteristics of stages, which can 
be roughly divided into the take-off stage, the development stage, 
the mature stage and the high consumption stage. These stage 
characteristics are closely related to investors' choice and 
judgment of hot spring scenic spots [26]. For hot spring bathing in 
Tengchong, Yunnan, the tourism industry is considered as mature 
stage. All technologies are well established, thus output and input 
data are existed. 

3. Research Methodology
3.1 Goal and scope definition 

This study focused on the traditional hot spring bathing in 
Tenchong, Yunnan, China. The popular traditional hot spring 
activity is an outdoor hot spring bath. Traditional outdoor hot spring 
bath generally situated approximately 2 km within hot spring water 
resources proximity with approximately 5.63 m3 in volume [27]. 
Outdoor baths offer open-air bathing pools which require direct 
construction of related infrastructure in and around the hot spring 
spouts, e.g. open pavilion, lounge, and changing room. Depending 
on water temperature preferences of customers, different spouts 
are needed to be built.  

In order for customers to experience hot springs outdoors, 
series of operations are required. The operation processes of 
outdoor hot springs consist of 4 major processes: 1) spring water 
collection, 2) spring water processing, 3) spring water use and 4) 
wastewater treatment. Each of the four major operation processes 
requires various sub-processes. The water collection process 
consists of 3 sub-processes, which are drilling, water transporting 
and sand separating from the drilling fluids through desander. The 
drilling process consumes both water and energy. Water is mainly 
used to clean the bottom of the well and lubricate the drill bit, while 
diesel is used as an energy source for power generation. The water 
processing process consists of 3 sub-processes, which are 
disinfection, heating and water transporting. The disinfection and 
heating processes both consume electricity. The water using 
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process consists of 5 sub-processes, namely filter, circulator, board 
changer, disinfection and water transportation. The filter is used to 
filter hair and other fixed substances, the circulator is used to 
transfer water, the plate changer is used to maintain the water 
temperature, and the Spado (water purification agent) is used for 
disinfection. The circulator and the plate changer both require 
electricity. The wastewater treatment process consists of 2 sub-
processes, which are coagulation sedimentation and water 
transportation. Coagulation sedimentation requires the use of Ca 
(OH)2 PAM to separate water from the mixture by adsorption. The 
outdoor hot spring bath is examined its energy and water 
consumptions using LCI as an approach. System boundary and 
parameters of outdoor hot spring bath considered in this study is 
presented in Figure 1. 

In this study, a LCA framework for both energy and water 
footprints of local outdoor hot spring baths in Tengchong, Yunnan, 
was developed. The quantities of energy and water can be 
quantified based on the resource consumed to provide a service 
to one customer who spend two hours per service, which is a 
functional unit used in the framework. 

 
Figure 1. System boundary of the outdoor hot spring bath 

3.2 Life cycle inventory analysis 
This process cradle-to-gate LCA considered energy and water 

consumed in processes: spring water collection, spring water 
transportation, spring water processing, spring water use, 
wastewater treatment and spring water transportation. An 

investigation of the mining and operation process of some hot 
spring resorts in Yunnan indicated that the three major resources 
used in treatment process of hot spring are: water and energy (i.e. 
diesel and electricity). Therefore, the LCA framework of hot spring 
bathing needs to include these three aspects in the inventory 
analysis in order to investigate the energy consumed in the 
processes and to improve the energy consumption efficiency. 
Inventories of energy (diesel and electricity) and water consumed 
in each process was collected from the Resort Management 
Center, database and literature review, as listed in Table 1. 

Table 1 A list of inventories of outdoor hot spring bathing. 
Process

es 
Duration 

(h/d) 
Power 
(kw/h) 

Water 
(m3) 

Source of 
data 

Water 
collection 

Hours of 
electric 
drill used 
per day 

Electric drill 
TSJ600/660 
15kw/h 

1600 
m3/d+X% 
water loss 

Interview the 
resort’s 
manager 
Baidu Wenku 

Water 
processin
g 

Hours of 
Ultraviole
t sterilize 

Hours of 
Thermost
atic 
heater 

Engine- 
UVC-60 
Ultraviolet 
sterilize 
-0.5kw/h 

Engine- ST-
11 
Thermostati
c heater 
-1.1kw/h 

1600 m3/d 
+X% water 
loss 

Interview the 
resort’s 
manager 
Baidu Wenku 

Water 
Using 

Hours of 
water 
circulatin
g pump 

Hours of 
plate 
charger 

Engine- 
AAP-
100water 
circulating 
pump 
-1kw/h 

Engine- 
XFE-12 
plate 
charger 
-0.38kw/h 

1600 m3/d Interview the 
resort’s 
manager 
Baidu Wenku 

Water 
Transport
ation 

Hours of 
RTC 
pump 
Hours of 
AOX 
Electric 
actuator 

Engine-
RTC pump 
Engine- 
AOX 
Electric 
actuator 
-0.18kw/h 

1600 m3/d 
+X% water 
loss 

Interview the 
resort’s 
manager 
Baidu Wenku 
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3.3 Identifying the major resource consumption process of 
the hot spring bathing 

According to Table 1, the duration (hours) per day and the 
quantity of energy and water for each sub-process need to be 
collected. Based on the water consumption of water using process, 
the other three sub-processes require additional quantity of water 
to compensate the water losses in water collection, processing and 
transportation. Number of tourists in a period of time (in years) 
must be collected to calculate the average daily visits and collect 
the number of visitors per 1600 m3 water can offer. In the water 
collection process, we need to determine the amount of water 
collected per one collection. In the water using, in addition to 
collecting the number of tourists, it is necessary to collect the time 
available for daily use and determine whether 1600 m3 of water 
used every day will be discharged. The amount of coagulant for 
the discharged water to separate water from the mixture by 
absorption is also collected. The energy consumption and water 
consumption of the four processes can be compared to identify the 
major resource consumption process of the hot spring bathing. By 
following the framework, the results can aid in the resource 
consumption reduction or improve the resource consumption 
efficiency of the major resource consumption process. 

4. Conclusion
The famous hot spring tourism in China has forced its way to

the changing in the environment and natural resources. As natural 
resource is the core of hot spring tourism, tourism activities at the 
hot spring tourism destinations needed to be managed towards 
environmental sustainability. A framework on energy and water 
footprint analyses of the outdoor hot spring bathing in Tengchong, 
China, was obtained. Inventories related to the energy 
consumption of the 4 main operation processes of the bathing can 
be calculated by following the framework. LCA results of an 
outdoor hot spring bathing on energy and water consumption for 
one visitor spending 2 hours in the bath yields a cradle-to-gate 
energy and water footprint. The comparison of energy consumption 
among the operation processes can help indicating the most 
energy intensive process (hotspot). A list of recommendations on 
how to reduce energy consumption of the hotspot process can be 
developed based on literature review. By implementing the 
recommended energy consumption reduction techniques, the 
sustainable development of hot spring tourism can be promoted. 
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Internal Logistics System Design: A Case Study of Wood Furniture Supplier 
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Abstract 
Well-designed Internal logistics system can increase customer satisfaction.  The case study company has five warehouses 

located at the same area (within the company area) and each warehouse store different products. When orders received by salespersons, 
they need to check the stock of products before orders are sent to cashiers for printing out receipts for customers to perform payment. 
Then, customers need to visit each warehouse place by place depended on their product lists.  With this procedure, customers are not 
convenient and spend long time both traveling time and waiting time.  The proposed solutions are to apply the concept of warehouse 
management, plant layout design, ECRS, information technology (IT), and barcode to improve activities among company’ s warehouses. 
Three solution were proposed as 1) designing only one area for customers to wait the products, 2) introducing IT system to directly sent 
product lists to each warehouse, and 3)  applying Barcode system to indicate the location of each product together with visual control to 
allow operators to pick product easily. The further work is to real implementation and evaluate the performance after improvements. The 
improvement can be assessed for the total amount of time the customer spends on each order, and the time should be reduced. In 
addition, the working time of the operators in each warehouse should be reduced as well. 

Keywords : Warehouse management, ECRS, Barcode, Plant Layout 
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1. Introduction
At present, the real estate business has developed and 

grown as well as the increased investment in large-scale projects, 
together with the increased population, resulting in the increased 
demand for furniture or decoration [1]. 

The case study company produces wood furniture from 
3 types of raw material including real wood, plywood and, synthetic 
wood. The company offers wide range of products allowing several 
options for customers, consequently, inventory management of the 
company leads to be one complicated task.  For interviewing the 
company’ s manager some problems related to inventory 
management were addressed as Table 1.  
Table 1 Inventory management problems founded, causes, 
effects at the case study company of cause and occurred effects. 

Problems Causes Effects 
1. Cannot find
products 

1. The product
storage area does 
not specify the 
location of the 
product clearly. 
2. The storage
areas of each 
product group are 
not consistent with 
the disbursed 
quantity data. 
3. The products
are very similar to 
each other. 
4. Employees do
not follow work 
instructions. 

1. Takes a long
time to search for 
products. 
2. Inefficient use of
storage space and 
some products 
mixed together. 
3. Loss of
opportunity to sell 
products. 

2. Lost products 1. The products
are similar, so the 
wrong product was 
picked. 
2. There is no
clearly specified 
product code, so 
the wrong product 
was picked. 

1. The customer is
not satisfied 
because they have 
to change the 
items again. 
2. The company
has unnecessary 
work to change the 
wrong products for 
customers 

 This study aims to improve the internal logistics among 5 
warehouses of the company by implement an information 
technology (IT) system.  
2. Theories & Literature Reviews

Facility layout design is one key to improve plant efficiency. 
Plant layout aims to achieve the most efficient site arrangement 
and reduce material handling costs by using tools of Systematic 
Layout Planning (SLP) [2]. Systematic Layout Planning (SLP) is a 
process that focuses on the level of relationships between stations 
or activities that should be placed close to one another. 
Considering the close levels of each station one by one, by trying 
to keep the stations with a balanced workload which is a way to 
reduce the distance and reduce the time in moving the materials 
to reduce the efficiency of work [3] .  The steps of SLP are shown 
as in Figure 1. 

Figure 1 SLP Procedure [4]. 
Plant layout is applied to maximize efficiency of the production 

process [5]  as well as in warehouses [6]  when the most efficient 
location proposed and material handling costs can be reduced [5]. 

Warehouse management is a plan for fast, convenient, and 
ready to distribute goods correctly under warehouse operations, 
including low operating costs to increase warehousing efficiency 
which means to organize, store, place and maintain products in the 
systematic matter to prevent and keep the products in good 
condition. Products are ready to be distributed as correct, fast and 
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with low operating costs which increase efficiency and profit for the 
business [7].  

SLP was also applied in improving layout design of storage 
area.  For example, new warehouse layout was proposed in [ 7] 
based on SLP procedure that can reduce the storage area and 
operation time of warehousing activities.  SLP mainly focus on 
relationship among components in considering area that can help 
in reducing distance and occupied area that might have effects on 
reducing in operation time but time is not considered directly.  

For operations improvement, ECRS is one technique widely 
used. The principle of ECRS includes Eliminate (E), Combine (C), 
Rearrange (R) and Simplify (S). It is a simple principle that is able 
to reduce lost or MUDA as well.  

Eliminate is to consider current operations and try to eliminate 
wastes found as too much production, waiting for unnecessary 
movement, unproductive work, excessive product storage, 
unnecessary movement, and wastrel. Combine is the combination 
of work steps to reduce some waste step. Rearrange is to arrange 
the production process and new services to reduce unnecessary 
movements or waiting.  Simplify refers to formatting the document 
to be easy to understand and convenient for use or to improve the 
operation to be easier and more convenient [ 8] .  After operations 
are improved, to maintain designed operations needs process 
controls.  Another effective method of process control is Visual 
Control, where " control"  means making abnormal things appear 
clearly and can separate from abnormalities.  The definition of 
"Visual" is "sensory". So, the definition of sensory control is defined 
as controlling through the creation of a place where awareness of 
abnormalities or wastage occurs in the work process using castle 
five senses ( form, taste, smell, sound, touch)  and then fix and 
prevent abnormal conditions before they affect product quality 
problems [9,10]. 

Barcode is one information technologies widely used in 
warehouse management and control.  The study of [6] presented 
the improvement of warehouse layout system that used the 
Barcode system in inventory control. When Barcode was used, the 
process of inventory counting can be simplified.  

To keep products in the most efficient and lowest cost, 
products must be kept as accurate as possible [ 11] .  Therefore, 
barcode system has been introduced to increase the accuracy of 
product counting and can also tell where the product is to prevent 
errors in product distribution and also bring visual control to help 
in storing products.  Barcode system and RFID (Radio Frequency 
Identification) were also applied to increase the accuracy and 

reduce errors in product counting in [12].  In addition, barcode 
systems can be implemented with ABC classification to reduce 
operation time of picking products when the product locations were 
known exactly and picking can be easily performed by workers 
[13].  

3. Case Study and Results

3.1 Identify the company problem 
The beginning step is to study the company related data 

and process including operations at warehouses, sale’s operations, 
physical ( products)  and information flows within warehouses, 
stored products and storage areas.  When customer orders are 
received by salespersons, he/ she has to check inventory data 
through the company’ s system.  If products available, wholesale 
clerks will provide the order’ s detail to cashiers for opening the 
invoice.  Then, customers have to signed invoices, make payment 
and, receive receipts.  After that, customers need to bring receipts 
to warehouses at which specific products are stocked.  At any 
warehouse, warehouse’ s operators will receive receipts from 
customers and prepare products as listed on receipts. To complete 
one receipt, customers may travel to more than one warehouse 
located at the same area of the company. The company faces with 
long operations time to complete each customer order because 
each order ( receipt)  almost contains items that are stored more 
than one warehouse.  When customers need to pick products at 
many places, the traveling time is long. Moreover, when customers 
arrive at specific warehouse, picking time is also long because the 
locations of products are not clearly identified.  Similar products 
sometimes are wrong picked. All of these problems lead to reduce 
customer satisfaction and low efficiency in terms of workers and 
operations.  

3.2 Data Collection 
The data of distance and traveling time with in warehouses 

were collected as shown as Table 2 and 3. 

Table 2 Average travel time and distance from the entrances of 
the company to each warehouse. 

distance 
(m) time (min) 

The entrance to warehouse 1B 77 3 
The entrance to warehouse 1A 63 3 
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The entrance to warehouse 2 37.65 3 
The entrance to warehouse 3 34 3 
The entrance to warehouse 4 123 5 

Table 3 Time and distance from warehouse to warehouse. 
warehouse to 
warehouse 

distance 
(m) 

time 
(min) 

1B 1A 27.79 1 
1B 2 110.65 3 
1B 3 80 2 
1B 4 45 3 
1A 1B 27.79 1 
1A 2 81.65 4 
1A 3 30 2 
1A 4 75 3 
2 1A 81.65 4 
2 1B 110.65 3 
2 3 93.15 3 
2 4 156.65 5 
3 1A 30 2 
3 1B 80 2 
3 2 93.15 3 
3 4 105 3 
4 1A 75 3 
4 1B 45 3 
4 2 156.65 5 
4 3 105 3 

For the operation time at any warehouse, after operators 
receive orders from customers, they will look for products listed 
and prepare all items that stored at their warehouses according to 
the process shown figure 2. When orders are completed, customer 
may travel to other warehouses or exit from the company.  The 
operation times at each warehouse are different depended on, i.e. 
the size of storage area, the number and size of products, and the 
number of picked items.  

 
 
 
 

 
 

3.3 ABC Classification 

 

Figure 2 Diagram of warehouse 

To improve storage area of each warehouse, ABC 
classification was applied. Class A is product with 100-85% of total 
quantity sold per month.  84- 60% and less than 59% are set as 
class B and C, respectively.  In order to place new products with 
class A at the bottom or nearest floor for quick and easy handling 
and Class B, Class C respectively. By dividing products according 
to the table 4 
Table 4 Number of products in each class 

Warehouse Number of 
products 

Class A Class B Class C 

1A 2,947 215 1,200 1,532 
1B 2,395 227 977 1,191 
2 336 85 47 204 
3 833 117 200 516 
4 769 158 136 475 

Then, product codes are set up for all products at all 
warehouses totally 7,280 items.  Structure of product codes 
compose of serial number 13-14 digits that can represent following 
details:  warehouse number ( 1 to 5) , product type, product name, 
and lot/batch number. 

3.4 Barcode system and Visual control 

The customer orders the 
product with the 

salesperson. 

Checks the goods 
from the computer. 

The wholesale clerk 
provides the cashier 

to open the bill. 

Bring the bill to the 
customer to sign and bring 
the receipt (bill of lading) 

to the customer. 

Employees receive 
documents from 

customers. 

Employees provide products to customers according to the 
bill of lading. 

The customer brings the 
bill of lading to the 

warehouse of the product. 
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Barcode and visual control were implemented to reduce 
picking time and allow to count inventory easily.  Products were 
classified as 2 types.  Type 1 is a large- size product that can be 
attached to one barcode per piece as in Figure 3. 

Figure 3 Example of large-size product. 

Type 2 is a small- size product.  Visual control was 
implemented to present storage locations of collected products. 
Then, adding single barcode for each group of product for easy 
counting products as shown in Figure 4. 

Figure 4. Sample of product that is small-size. 

3.5 Proposed Improvements 
There are three activities that can be improved as follows. 
1) After finish payment, customers receive receipts and bring

receipts to warehouses at which specific products are stocked. This 
activity can be simplified based on design the new route among 

five warehouses. Figure 5 presents the current company’s area of 
five warehouses.  

Figure 5 Factory layout before improvement. 
Then, improvements were made by reducing working area of 

the 1st warehouse and occupied this area for parking lots of 
customers ( presented as Figure 6) .  Thus, the activity of the 
customer is changed to park and wait products here. Operators of 
each warehouse have to deliver their product to customer only at 
this point. customers can come and park to place orders and wait 
to receive products right here.  This solution helps in reducing 
transportation of customers and traveling time, as well. 
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Figure 6 Factory layout after improvement. 
2) To reduce waiting time of customers when they have to

wait for picking products at each warehouse, information 
technology ( IT)  is proposed to directly send the list of products to 
each warehouse after the payment completed. When, operators at 
each warehouse receive the picking list, they can prepare products 
immediately.  The waiting time of customers is shorter and 
unnecessary operations as submitting the picking list to each 
warehouse was eliminated. 

3) Picking product was simplified by implementing Barcode
system to all warehouses. Barcode help in allowing operator to find 
products easier when the location of the product was specific. 
Together with visual control, operators can prepare products easily 
with shorten picking time as well as reducing waiting time of 
customers. 

4. Conclusion and Further Work
This research aimed to design the internal logistics system in 

warehouses of the company case study. The design of operations 
including customer activities and company operations were 
considered.   ECRS was used to improve the operations flows of 
both customers and operators.  Then, layout design, IT system, 
barcode, and visual control were used together which lead to 
reducing the waiting time customer and to facilitate them to easily 
complete their orders. 

For further work, the proposed solutions will be discussed by 
the company manager for implementation.  Then the improvement 

can be evaluated in term of total time that customer spent for each 
order and the time should be reduced.  Moreover, the operation 
time of operator at each warehouse should be reduced as well.    
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาตน้ทุนโลจสิตกิสด์ว้ยเทคนิคการบญัชตีน้ทุนฐานกจิกรรมของบรษิทัผลติหนิปนูอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่แห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใชแ้นวทางการคาํนวณตน้ทุนฐานกจิกรรมประกอบกบั เทคนิคระบบผงัการไหลของสารสนเทศและ
วสัดุ, เทคนิคการปรบัปรุงความสญูเปล่า และตวัชีว้ดัประสทิธภิาพโลจสิตกิส์ภาคอุตสาหกรรม การวจิยัเพื่อดําเนินการลดต้นทุนดา้นโลจสิตกิส์นี้มา
จากสดัส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายเท่ากบั 20.19% เมือ่ทาํการประเมนิระดบัสดัส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายอุตสาหกรรมการผลติเหมอืงแร่
หนิปนูของบรษิทัแลว้จดัอยู่ในสภาวะดอ้ย จงึไดท้าํการวเิคราะหต์น้ทุนฐานกจิกรรมของบรษิทั เมือ่ทําการคาํนวณหาต้นทุนรวมแลว้พบว่าค่าใชจ่้าย
ดา้นโลจสิตกิสเ์ท่ากบั 146,528,547 บาท/ปี จงึทาํการปรบัปรุงดว้ยวธิกีารตน้ทุนฐานกจิกรรมแลว้พบว่า มจีาํนวนพนักงาน, จํานวนยานพาหนะ และ
จาํนวนเครือ่งจกัร ทีม่ากเกนิความจาํเป็น จงึทาํการวเิคราะห์อตัราการใชป้ระโยชน์ ประสทิธภิาพ ความสามารถ และเปอร์เซ็นงานทีเ่หมาะสม เมือ่
ทาํการคาํนวณหาค่าดงักลา่วแลว้จงึใชเ้ทคนิคการลดความสญูเปล่าในการดาํเนินงาน ส่งผลใหส้ามารถปรบัจํานวนพนักงานลดลงได ้15 คน จํานวน
ยานพาหนะลดลงได้ 11 คัน และจํานวนเครื่องจกัรลดลงได้ 3 เครื่อง และค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์โดยรวมลดลงเท่ากับ 9,647,715 บาท/ปี 
ประสทิธภิาพโลจสิตกิสภ์าคอุตสาหกรรมหลงัปรบัปรุงเท่ากบั 17.47% ทาํใหต้น้ทุนโลจสิตกิสล์ดลงและประสทิธภิาพโลจสิตกิสเ์พิม่ขึน้ได ้

คาํสาํคญั: การลดต้นทุนโลจสิตกิส,์ การบญัชตี้นทุนฐานกจิกรรม, ระบบผงัการไหลของสารสนเทศและวสัดุ, การลดความสูญเปล่า และตวัชี้วดั
ประสทิธภิาพโลจสิตกิส ์ 

Abstract 

This research aimed to study the logistics cost using the activity-based cost technique of a large limestone mining company 

in the northern part of Thailand. This study used the guidelines for calculating activity-based cost together with information and material 

flowchart techniques, wastes improvement techniques, and indicators of industrial logistics efficiency. The research to implement this 

reduction in logistics costs came from a 20.19% ratio of shipping cost to sales which was considered a disadvantageous state. 

Therefore, the cost analysis was conducted to find out that the logistics cost was 146,528,547 baht/year. This amount of money was 

high, so the activity-based cost technique was adjusted and found that the number of employees, number of vehicles, and number of 

machines were more than necessary. As a result, an appropriate rate of utilization, efficiency, capability, and work percentage were 

analyzed. After calculating the mentioned values, waste reduction techniques were used in operations to be able to reduce the number 

of employees by 15 people, 11 vehicles, and 3 machines, resulting in a decrease in overall logistics costs by 9,647,715 baht/year. This 

industrial logistics efficiency improvement accounted for 17.47% resulting in lower logistics costs and increased logistics efficiency. 

Keywords:  Logistics Cost Reduction, Activity-base Cost Accounting, Information and Material Flowchart Systems, Waste Reduction, 

and Logistics Efficiency Indicators 
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1. บทนํา
โลจิสติกส์ในธุรกิจเหมืองแร่หินปูน เป็นกระบวนจัดส่งสินค้า

ประเภทหินอุตสาหกรรมและเศษดินให้แก่ลูกค้า โดยมีการจัดการ
ดา้นโลจสิตกิสเ์ป็นสาํคญั เกีย่วขอ้งกบัต้นทุนการดําเนินการต่างๆ เพื่อ
หาวธิกีารลดตน้ทุน โดยการควบคุมการดาํเนินงานภายในบรษิทัใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสุด และตวัแปรสาํคญัทีม่ผีลต่อความสามารถของธุรกจิ
คอื การลดต้นทุนโลจสิตกิส์ ซึ่งเกดิจากกจิกรรมของกระบวนการด้าน 

โลจสิตกิส ์เช่น ตน้ทุนดา้นบุคลากร ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนในการเกบ็
รักษา และค่าใช้จ่ายด้านการจัดการข้อมูลข่าวสาร การบริหาร
กระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ที่ดีนัน้จะสามารถควบคุมหรือลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ที่แฝงอยู่ ในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 มรีายงานว่า อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ของไทยปี 2560 และแนวโน้มปี 
2561การผลิตแร่ 45 ชนิด ของประเทศไทยนัน้มมีูลค่าการผลิตอยู่ที ่
66,337 ล้านบาท โดยแร่ที่มูลค่าผลผลิตสูงที่สุดเป็นอันดบัแรกได้แก่ 
แร่หนิปนูซึ่งมมีลูค่า 27,402 ลา้นบาท และยงัมผีลผลติสูงทีสุ่ดที ่129.8 

ล้านตัน [1] ผู้วิจ ัยทําการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนด้าน       

โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่หินปูน ซึ่งผลงานทางวิชาการ
ต่างประเทศและในประเทศยงัไม่มกีารวเิคราะห์ถงึปัจจยัที่มผีลกระทบ
ต่อค่าใชจ่้ายด้านโลจสิติกส์ของเหมอืงแร่หนิปนูที่มกีารตีพมิพ์มาก่อน 
การไดท้ราบถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อต้นทุนโลจสิตกิส์เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ
ในการศกึษา ซึง่ยงัไมม่กีารวเิคราะห์ปัจจยัดงักล่าวอย่างจรงิจงั เป็นอกี
หนึ่งเหตุผลทีท่ําใหผู้้วจิยัเลง็เห็นถึงความสําคญัของภาคอุตสาหกรรม
เหมอืงแร่หินปูนในประเทศไทย ดงันัน้หากมกีารบริหารจดัการด้าน    

โลจสิตกิสท์ีด่นีัน้ จะสามารถลดตน้ทุนโลจสิตกิสล์งได ้อกีทัง้ยงัเพิม่ดชันี
ชี้วดัประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแร่หินปูนในประเทศไทย
โดยรวมไดอ้กีดว้ย 

 หลงัจากทําการสํารวจขอ้มลูทางบญัชรีายไดแ้ละค่าใชจ่้ายงบกําไร
ขาดทุนของบริษัท ในปี 2561 จากแบบสํารวจประเมนิประสิทธภิาพ
ดา้นโลจสิตกิส์ สามารถจําแนกเป็นตวัชี้วดัหลกัด้านการบรหิารต้นทุน
เพือ่เปรยีบเทยีบสดัส่วนระหว่างต้นทุนการขนส่งต่อปีกบัยอดขายต่อปี
ของบริษัท ซึ่งต้นทุนการดําเนินการขนส่งของบริษัทคิดเป็นสดัส่วน
ต้นทุนการขนส่งต่อมูลค่ายอดขายเท่ากบั 20.19% ซึ่งจดัอยู่ในสภาวะ
ดอ้ย จงึเป็นเหตุใหผู้ว้จิยัคน้พบปัญหาดา้นตน้ทุนการขนส่งของบรษิทัที่
ควรมกีารแก้ไขและปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย
ด้านโลจสิติกส์ โดยงานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์กิจกรรม     

โลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัต้นทุนของบรษิทั และลดต้นทุนโลจสิตกิส์ของ
บรษิทั 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
งานวจิยันี้มทีฤษฏทีี่เกี่ยวขอ้งได้แก่ การลดต้นทุนโลจสิติกส์ด้วย

วธิกีารวเิคราะห์ต้นทุนฐานกจิกรรม ABC และเทคนิคทีใ่ชป้ระกอบการ
และสนับสนุนการลดต้นทุนโลจสิติกส์ ประกอบด้วย เทคนิคระบบผงั
การไหลของสารสนเทศและวสัดุ IDEF0 เทคนิคการปรบัปรุงความ   

สูญเปล่าด้วยหลกั ECRS และเทคนิคตวัชี้วดัประสทิธภิาพโลจสิติกส์
ภาคอุตสาหกรรม ILPI โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลูตามแนวคดิและ
ทฤษฎดีงักล่าวมาใชป้ระกอบการทาํวทิยานิพนธซ์ึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  

2.1 ทฤษฎีต้นทุนฐานกิจกรรม Activity-Based Costing ABC 

 การวเิคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ ด้วยวธิีการการวิเคราะห์กิจกรรม   

โลจิสติกส์และการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม จากการจําแนก
กระบวนการทาํงานของบรษิทั แบ่งออกเป็น 4 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ การ
เคลือ่นยา้ยสนิคา้ การบรหิารลานจอดรถสนิคา้ การวางแผนการ ขนส่ง 
กระบวนการขนส่ง [2] สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีส่ามารถจําแนกกจิกรรม
หลกัออกเป็น 3 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ กจิกรรมผลติ กจิกรรมลานสต๊อก
หนิ และกจิกรรมจําหน่าย ซึ่งสามารถคํานวณโดยนํากจิกรรมย่อยมา
วเิคราะหต์วัผลกัดนัตน้ทุน และวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ
กจิกรรม [3] สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีไ่ดนํ้าค่าใชจ่้ายแต่ละกจิกรรมมาจดั
หมวดหมู่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่ง 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรกัษา ค่าใช้จ่ายด้านการจดัการข้อมูลข่าวสาร 
คํานวณหาต้นทุนโลจสิติกส์ทีแ่ทจ้รงิของบรษิัท และสดัส่วนโลจสิตกิส ์
จากนัน้คาํนวณดชันีบรหิารเพือ่หาสดัส่วนต่อยอดขาย  สดัส่วนต่อมลูค่า
ส่งมอบหนิและดนิ และสดัส่วนต่อมลูค่ากําไรขัน้ต้น ซึ่งการประยุกต์ใช ้
ABC ช่วยในการคาํนวณปรมิาณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละกระบวนการ
วเิคราะห์กจิกรรมต่างๆ เพื่อระบุความไร้ประสทิธิภาพการตัง้ค่าการ
จดัสรรงบประมาณทีด่ขี ึน้ [4] ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัในการวเิคราะห์
กจิกรรมโลจสิตกิส์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัต้นทุน เพื่อหาแนวทางในการปรบัลด
ตน้ทุนโลจสิตกิสข์องแต่ละกจิกรรม 

2.2 เทคนิคระบบผงัการไหลของสารสนเทศและวสัด ุ Integrated 

Definition for Function Modeling IDEF0 

 การเขยีนผงั IDEF0 เป็นการแสดงการไหลของสารสนเทศและวสัดุ 
Information & Material ในห่วงโซ่อุปทาน เป็นการจําลองกจิกรรมใน
สถานการณ์จรงิ เรยีกว่า เป็นตวัแบบกจิกรรม Activity/Function Model 
เป็นผงัทีแ่สดงดว้ยแผนภา แสดงถงึกจิกรรมและความสมัพนัธ์ระหว่าง
กจิกรรม ความสมัพนัธ์ระหว่างกจิกรรมทัง้หมดทีม่อียู่ในระบบทีส่ําคญั 
5 ส่วนไดแ้ก่ กจิกรรม Activities คอื กจิกรรมหรอืการกระทําเขยีนดว้ย
วลีกริยา ปัจจยันําเข้า Inputs คือ วตัถุดิบหรือข้อมูลเพื่อนํามาทํา
กิจกรรม หรือแปรรูปให้เกิดความสมบูรณ์ของกิจกรรม ตัวควบคุม 
Controls คอื แนวทางหรอืตวัควบคุมที่ใชร้่วมกบัปัจจยันําเขา้ในการ
ดําเนินกจิกรรมเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ ตวัขบัเคลื่อน Mechanisms คอื สิง่ที่
ระบุว่า กจิกรรมจะบรรลุผลสําเร็จด้วยอะไรบา้ง และผลลพัธ์ Outputs 

คอื ผลผลติจากความสมบูรณ์ของกจิกรรม เช่น ใบส่งของ/ใบสัง่ซื้อ/บลิ
เงนิสด เริ่มรบัคําสัง่ซื้อจากลูกค้าฝ่ายวางแผน (เพื่อช่วยการวาง
แผนการผลติ) ฝ่ายคลงัวสัดุ (เพื่อช่วยในการจดัการคลงัสนิค้า) ผู้จดั
จําหน่าย (ส่งวตัถุดบิเขา้โรงงานผลติ) รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนสง่ต่อไปยงัคลงัสนิคา้ จากนัน้เป็นการจดัเกบ็และขนส่ง จนกระทัง่
ถงึผูบ้รโิภครายสุดทา้ย (ลกูคา้) [5] IDEF0 ยงัสามารถลดความสญูเปล่า
ทีเ่กดิจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน [6] เมือ่นําเทคนิค IDEF0 มา
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ประยุกต์ใช้ในงานวจิยัแล้วสามารถจําลองกจิกรรมในสถานการณ์จรงิ
ของบรษิทัไดอ้ย่างเจน 

2.3 เทคนิคการปรบัปรงุความสญูเปล่าด้วยหลกั ECRS 

 หลักการที่ประกอบด้วย การกําจัด Eliminate การรวมกัน 
Combine การจดัใหม ่ Rearrange  และการทําใหง้่าย Simplify ซึ่งเป็น
หลักการง่ายๆ ที่สามารถใช้ในการเริ่มต้นลดความสูญเปล่า หรือ 
MUDA ลงไดเ้ป็นอย่างด ี E = Eliminate  กําจดัออก หมายถงึ การ
พจิารณาการทํางานปัจจุบนั และทําการกําจดั ความสูญเปล่าทัง้ 7 ที่
พบในการผลิตออกไป คือ การผลิตมากเกินไป การรอคอย การ
เคลือ่นที/่เคลือ่นยา้ย ทีไ่มจ่าํเป็น การทาํงานทีไ่มเ่กดิประโยชน์ การเกบ็
สนิค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้ายที่ไม่จําเป็น และของเสยี  C = 

Combine การรวมกนั หมายถงึ ความสามารถลดการทาํงานทีไ่มจ่ําเป็น
ลงได้ โดยการพจิารณาว่าสามารถรวมขัน้ตอนการทํางานให้ลดลงได้
หรอืไม ่ R = Rearrange การจดัใหม ่หมายถงึ การจดัข ัน้ตอนการผลติ
ใหม่ เพื่อให้ลดการเคลื่อนที่ เพื่อให้ลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จําเป็น หรือ 
การรอคอย  S = Simplify การทําใหง้่ายขึน้ หมายถงึ การปรบัปรุงการ
ทํางานใหง้่าย และสะดวกขึน้ [7] การปรบัปรุงความสูญเปล่าดว้ยหลกั 
ECRS เขา้มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการลดตน้ทุนดา้นกจิกรรม และพบว่า 
ทาํใหเ้หน็ถงึกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อรายได ้[8] การปรบัปรุงกจิกรรม
ดา้นโลจสิตกิส์ใหเ้กดิประสทิธภิาพ ABC ดา้นโลจสิตกิส์ เป็นส่วนหนึ่ง
ในมาตรการปรบัปรุงด้านประสิทธิภาพ มปีระโยชน์อย่างมากในการ
คน้หาสิง่สญูเปล่าและคาํนวณหาประสทิธผิลดา้นต้นทุนนัน้ๆ ยิง่ไปกว่า
นัน้ยงัสามารถชีใ้หเ้หน็ว่า ในการเคลือ่นไหว Motion ใดในกจิกรรม เป็น
การสญูเปล่าแค่ไหน ขัน้ตอนการปรบัปรุงกจิกรรมดา้นโลจสิตกิส์ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพ ประกอบดว้ย การคน้หา “สิง่สูญเปล่า” ในกจิกรรม การ
ลองคดิคาํนวณ “ประสทิธผิล” เมือ่ไดก้ําจดัสิง่สูญเปล่านัน้แลว้ และการ
หามาตรการกําจดัสิ่งสูญเปล่านัน้ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก ABC 

ด้านโลจสิติกส์ [9] สอดคล้องกบังานวจิยัที่ใช้หลกัการ การจดัใหม ่ 
Rearrange ดว้ยวธิกีารปรบัปรุงจํานวนพนักงานใหส้มัพนัธ์กบัจํานวน
ยานพาหนะหรอืเครื่องจกัร และจดัภาระงานใหเ้หมาะสม ส่งผลใหล้ด
การจา้งแรงงาน ลดค่าบาํรุงรกัษา และลดค่าใชจ่้ายอื่นๆ ลงได ้

2.4 เทคนิคตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกสภ์าคอตุสาหกรรม 

Industrial Logistics Performance Index ILPI 

 ตวัชี้วดัประสทิธิภาพโลจสิติกส์ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
สามารถนําผลการประเมนิประสทิธภิาพโลจสิติกส์ขององค์กรไปใช้ใน
การพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินการด้านโลจสิติกส์ใน
องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ Customer Service ลด
ต้นทุนรวมทางดา้นโลจสิตกิส์ Total Logistics Costs และสรา้งความ 
ได้เปรียบทางการแข่งขนั Competitiveness ตัวชี้วดัประสิทธิภาพ     

โลจสิตกิสภ์าคอุตสาหกรรม 9 กจิกรรม 3 มติ ิแต่ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัให้
ความสําคัญในมิติด้านต้นทุนมากที่สุด และนิยามเกี่ยวกับตัวชี้ว ัด
ประสทิธภิาพโลจสิติกส์ภาคอุตสาหกรรมของแต่ละกจิกรรม ตลอดจน
ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งและการคาํนวณหาสดัส่วน [10] สอดคลอ้ยกบังานวจิยั

ที่แสดงให้เห็นถึงตวัชี้วดัประสทิธภิาพโลจสิติกส์ก่อนทําการปรบัปรุง 
ต้นทุนโลจกิส์ และตวัชี้วดัประสทิธภิาพโลจสิติกส์หลงัทําการปรบัปรุง 
ตน้ทุนโลจกิส ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

3. วิธีการดาํเนินงานวิจยั
วธิกีารดําเนินงานวจิยันี้ไดก้ล่าวถงึแผนการดําเนินการและวธิกีาร

วจิยัแบ่งออกเป็นขัน้ตอนสาํหรบัการดาํเนินการ ดงัรปูที ่1 
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3.1 ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและทฤษฎี 

 ทําการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลด
ตน้ทุนดา้นโลจสิตกิสไ์ดแ้ก่ ตน้ทุนฐานกจิกรรม และเทคนิคระบบผงัการ
ไหลของสารสนเทศและวสัดุ การปรบัปรุงความสูญเปล่า และตวัชี้วดั
ประสทิธภิาพโลจสิตกิส ์เพือ่นํามาประยุกต์ใชใ้นงานวจิยั 

3.2 ศึกษาภาพรวมของกิจกรรมในองคก์ร 

 ทาํการสมัภาษณ์วศิวกรฝ่ายผลติถงึกจิกรรมในบรษิทัทีด่าํเนินการ
ในปัจจุบนั เพื่อใหท้ราบกจิกรรมด้านโลจสิตกิส์ที่แทจ้รงิ และฝ่ายขาย
เพือ่ใหท้ราบถงึกระบวนการจาํหน่าย ในการรวบรวมขอ้มลูการผลติและ
จาํหน่าย ทาํการบนัทกึขอ้มลู 

3.3 แผนการดาํเนินงานและขัน้ตอนการค้นควา้วิจยั

 ในขัน้ตอนแผนการดําเนินงานและขัน้ตอนการค้นคว้าวิจัยนี้จะ
กล่าวถึงวิธีการค้นคว้า การเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการวเิคราะห ์4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหข์อ้มลูองค์กร โดยการสมัภาษณ์ฝ่ายบญัช ี
จาํนวน 1 คน และฝ่ายขาย จาํนวน 1 คน ทาํการบนัทกึขอ้มลู ขอบเขต 

 

ของข้อมูลที่บริษัทสามารถเปิดเผยให้ทราบได้ ทําการวิเคราะห์
กระบวนการการดําเนินงานของธุรกจิที่เป็นอยู่ เริม่จากการให้นิยาม
กจิกรรมโลจสิติกส์ที่เป็นเป้าหมาย การปฏิบตัิงานที่เกี่ยวขอ้ง การ
วเิคราะห์การไหลของกจิกรรม เพื่อให้เหน็ถึงกจิกรรมของแต่ละฝ่าย
จากนัน้วเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เขยีนผงั IDEF0 เพื่อ
แสดงการไหลของสารสนเทศและวสัดุ 

 ขัน้ตอนที ่2 วเิคราะห์ต้นทุนฐานกจิกรรม โดยการสมัภาษณ์ฝ่าย
บญัช ีจํานวน 1 คน และฝ่ายขาย จํานวน 1 คน ทําการวเิคราะห์
ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส์ อธบิายถงึการเกบ็ขอ้มูลและการใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ทําการเก็บข้อมูลจริงที่เป็นปัจจัย
เกี่ยวขอ้งดา้นโลจสิตกิส์ของบรษิัทจากการปฏบิตัิหน้าที่ของพนักงาน
ตามสภาพความเป็นจรงิ โดยใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหต์น้ทุนโลจสิตกิส์ดว้ย
วธิตี้นทุนฐานกจิกรรม Activity-Based Costing ABC และวเิคราะห์
ตวัชี้วดัประสทิธภิาพโลจสิตกิส์ภาคอุตสาหกรรม Industrial Logistics 

Performance Index ILPI  

 ขัน้ตอนที ่3 วเิคราะหแ์นวทางในการแกปั้ญหา เป็นการหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาและการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อประเมนิกจิกรรมต่างๆ 
แสดงการคํ านวณหา  อัต ร าการ ใช้ป ระ โยช น์  ประสิทธิภ าพ 

รปูที ่1 แสดงแผนการดาํเนินการและวธิกีารวจิยั 
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ความสามารถ เปอร์เซ็นต์งาน เพื่อนําผลการคํานวณมาวิเคราะห์
ปรบัปรุงให้ได้ภาระงานทีเ่หมาะสม และใช้เทคนิคเพื่อหาแนวทางลด
ความสูญเปล่า ECRS เพื่อหาแนวทางลดความสูญเปล่าของ
กระบวนการ 
 ขัน้ตอนที ่4 นําแนวทางในการลดต้นทุนมาปรบัใช ้วเิคราะห์ขอ้มลู
จากผลการวจิยัร่วมกบัหวัหน้างานฝ่ายผลติ ฝ่ายขาย และฝ่ายขนส่ง ทาํ
การวจิยัเปรยีบเทยีบขอ้มลูก่อน – หลงั ทําการลดต้นทุน นําผลลพัธ์ที่
ไดเ้สนอแก่ผูบ้รหิารเพื่อกําหนดเป็นนโยบายลดต้นทุนในการปรบัปรุง
กจิกรรมโลจสิตกิส ์และทาํการสรุปผลการวจิยัพรอ้มอภปิราย 

4. ผลการวิจยั

4.1 วิเคราะหข้์อมลูองคก์ร 

4.1.1 การให้ความหมายของนิยามของ “กิจกรรม” 

 เป็นวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการดําเนินการซึ่งใช้ระบุ
ความสมัพนัธ์ของการไหลกจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมผลติ ประกอบดว้ย 
การระเบดิหน้าผา, การขุดขน และการโม่หนิเบอร์ กจิกรรมลานสต๊อก 
ประกอบดว้ย การชัง่เบา – หนัก รถบรรทุก และการตกัหนิ กจิกรรม
จําหน่าย (กรณีลกูค้ามาซื้อเอง) ประกอบดว้ย การออกใบเสร็จรบัเงนิ 
กจิกรรมจําหน่าย (กรณีจดัส่งใหแ้ก่ลูกค้า) ประกอบดว้ย คําสัง่ซื้อและ
ออกใบสัง่งาน, การออกใบส่งสินค้าและใบเสร็จ และการขนส่งให้แก่
ลกูคา้ เป็นการเสรจ็สิน้กระบวนการกจิกรรมของบรษิทั 

4.1.2 ตวัแบบกิจกรรม 

 เป็นการการเขยีนผงั IDEF0 แสดงการไหลของสารสนเทศและวสัดุ 
แสดงกิจกรรมและทรพัยากรที่ใช้ในรูปของตวัควบคุม ได้แก่ การขอ
อนุญาตประกอบกจิการสมัปทานเหมอืงแร่หนิปนู (ใบประทานบตัร, ใบ
เขา้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม,้ ใบอนุญาตวตัถุระเบดิ, ใบประกอบ
กจิการโรงงานอุตสาหกรรม) แผนธุรกจิ ระเบดิและขุดขนใหเ้ต็มกําลงั
การผลิตของโรงโม่ (500 ตัน/ชัว่โมง) และแผนการผลิต ผลิตให้ได ้
4,500 ตนั/วนั โดยประมาณ (ผลติแบบต่อเนื่อง) ปัจจยันําเขา้ ได้แก่ 
หนิระเบดิหรอืวตัถุดบิ ตวัขบัเคลือ่น ไดแ้ก่ คําสัง่ซื้อ และผลลพัธ ์ไดแ้ก่ 
สนิคา้ เช่น หนิลปิแลป, หนิขนาด 1” 1/2” 3/4” 3/8”, หนิคลุก และหนิ
ฝุ่ น เป็นตน้ 

4.1.3 รปูแบบการบริหารงานของบริษทั

 จากขอ้มูลงบกําไรขาดทุนเปรยีบเทยีบปี 2561 บริษัทมยีอดขาย 
ดอกเบีย้รบั และกาํไรจากส่วนอื่นๆ เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 188,153,832

บาท/ปี สภาพที่แท้จริงในการบริหารงานของบริษัทแบ่งหน้าที่
ปฏิบตัิงานออกเป็นทัง้หมด 21 ฝ่าย/แผนก มจีํานวนพนักงานแต่ละ
ฝ่าย/แผนกทัง้สิ้น 128 คน จําแนกเป็นพนักงานที่ปฏบิตัิงานในหน้าที่
อื่นๆ อีกจํานวน 85 คน และพนักงานที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส ์
ประกอบดว้ย พนกังานประจํา ไดแ้ก่ ขายและบรกิาร จํานวน 8 คน รถ
ตกัล้อยาง จํานวน 4 คน และรถพ่วงวิง่นอก จํานวน 4 คน พนักงาน

ชัว่คราว/รายวัน(ขาย) ได้แก่ รถพ่วงวิ่งนอก จํานวน 3 คน และ
พนกังานชัว่คราว/รายวนั(ผลติ) ไดแ้ก่ ขบัรถสบิลอ้ จํานวน 16 คน ขบั
แบคโฮ จาํนวน 8 คน รวมพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นโลจสิตกิส์ทัง้สิ้น 43 

คน มยีานพาหนะในการขนส่งหรือบรรทุกพ่วงมจีํานวน 22 คนัแต่ใช้
งานจริงเพียง 7 คัน รถตักล้อยางมีจํานวน 4 คัน และเครื่องชัง่
รถบรรทุกเบา – หนัก จํานวน 4 เครื่อง ฝ่ายผลติ (ขนส่งภายใน) มี
ยานพาหนะในการขนส่งลําเลยีงหนิระเบดิไปยงัโรงโม่หรอืรถสบิล้อมี
จาํนวน 22 คนัแต่ใชง้านจรงิเพยีง 18 คนั และรถตกัแบคโฮมจีาํนวน 4 

คนั 

4.2 วิเคราะหต้์นทุนฐานกิจกรรม 

4.2.1 ผลการวิเคราะหต้์นทุนฐานกิจกรรมก่อนปรบัปรงุ

 ผลการคํานวณต้นทุนฐานกจิกรรมก่อนทําการปรบัปรุง สรุปไดว้่า
ต้นทุนโลจิสติกส์รวมมูลค่าเท่ากับ 146,528,547 บาท/ปี จําแนก
ออกเป็น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมลูค่าเท่ากบั 53,502,091 บาท/ปี มี
สดัส่วนต้นทุนโลจสิตกิส์เท่ากบั 3.96% ค่าใช้จ่ายดา้นการขนส่งมลูค่า
เท่ากบั 136,317,289 บาท/ปี มสีดัส่วนตน้ทุนโลจสิตกิส์เท่ากบั 93.03% 

ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษามลูค่าเท่ากบั 3,792,448 บาท/ปี มสีดัส่วน
ต้นทุนโลจิสติกส์เท่ากบั 2.59% และค่าใช้จ่ายด้านการจดัการข้อมูล
ขา่วสารมลูค่าเท่ากบั 620,786 บาท/ปี มสีดัส่วนตน้ทุนโลจสิตกิสเ์ท่ากบั 
0.42% 

 ดชันีบรหิาร มสีดัส่วนต่อยอดขายเท่ากบั 85.45% สดัส่วนต่อมลูค่า
ส่งมอบหนิและดนิเท่ากบั 7.21% สดัส่วนต่อมูลค่ากําไรขัน้ต้นเท่ากบั 
4.17% 

4.2.2 ตัวช้ีว ัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมก่อน

ปรบัปรงุต้นทุนโลจิสติกส ์

 กจิกรรมการขนส่ง ILPI8 เป็นการเคลือ่นยา้ยหนิจากจากลานสต๊อก
หนิเทกองไปส่งมอบแก่ลกูคา้จนถงึมอื ซึ่งบรษิทัเป็นผูด้ําเนินการขนส่ง
ให้เองโดยรถบรรทุกพ่วงทางถนน เพื่อเปรียบเทยีบสดัส่วนระหว่าง
ตน้ทุนการขนส่ง ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังาน ค่าน้ํามนั ค่าบาํรุงรกัษา และค่า
เสือ่มราคายานพาหนะขนส่งต่อปี เทยีบกบัยอดขายรวมต่อปีของบรษิทั
แลว้จะเท่ากบั 20.19% ซึ่งผลการประเมนิประสทิธภิาพดา้นโลจสิตกิส์
มติดิา้นตน้ทุนจดัอยู่ในสภาวะดอ้ย 

4.3 วิเคราะหแ์นวทางในการแก้ปัญหา 

4.3.1 แนวทางในการปรบัปรงุ

 ปัจจยัสาํคญัของกจิกรรมจะประกอบดว้ย จํานวนพนักงาน จํานวน
ยานพาหนะ จํานวนเครื่องจกัร ที่ส่งผลต่อปรมิาณงานหรอืภาระงาน 
หากปัจจยัเหล่านัน้ไม่สามารถปฏบิตัิงานหรอืทํางานได้เหมาะสมกบั
ภาระงานแลว้นัน้จะก่อใหเ้กดิการทํางานทีต่ํ่ากว่ามาตรฐานจงึเป็นเหตุ
ให้ต้องมกีารวเิคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางในการลด – เพิม่ จํานวน
หรือปริมาณงานที่เหมาะสมเพื่อให้การดําเนินงานด้านโลจสิติกส์นัน้
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เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ดชันีชี้วดัประสทิธภิาพของระบบ 
ดงันี้ 
- “กิจกรรมผลิต”  

 พนักงานขบัรถสิบล้อลําเลียง อัตราการใช้ประโยชน์เท่ากับ 

91.05% ประสทิธภิาพเท่ากบั 111.28% ความสามารถในการขนส่ง
เท่ากบั 6,744.03 ชัว่โมง/เดอืน เปอร์เซ็นต์งานเท่ากบั 37.72% ปรบัลด
พนักงานลงจํานวน 9 คน หลงัปรบัปรุง ทํางานไดม้ากกว่ามาตรฐาน 
4.62% 

 รถสิบล้อลํ า เลีย ง  อัต ราการ ใช้ป ระ โยช น์ เท่ ากับ  91.05%

ประสิทธิภาพเท่ากบั 111.28% ความสามารถในการขนส่งเท่ากบั 
6,744.01 ชัว่โมง/เดอืน เปอร์เซ็นต์งานเท่ากบั 37.72% ปรบัลดรถ    

สิบล้อลงจํานวน 9 คัน หลังปรับปรุง ทํางานได้มากกว่ามาตรฐาน 
4.62% 

 พนกังานขบัรถตกัแบคโฮ อตัราการใชป้ระโยชน์เท่ากบั 91.05% 

ประสิทธิภาพเท่ากับ 111.28% ความสามารถในการตักเท่ากับ
3,372.01 ชัว่โมง/เดือน เปอร์เซ็นต์งานเท่ากับ 22.06% ปรับลด
พนักงานลงจํานวน 4 คน หลงัปรบัปรุง ทํางานได้น้อยกว่ามาตรฐาน 
32.51% ที่จํานวนพนักงานขบัรถตักแบคโฮ 4 คน สอดคล้องกับ
ปรมิาณรถตกัแบคโฮ 

 รถตกัแบคโฮ อตัราการใช้ประโยชน์เท่ากบั 91.05%ประสทิธภิาพ
เท่ากบั 111.28% ความสามารถในการตกัเท่ากบั 1,686.00 ชัว่โมง/
เดอืน เปอรเ์ซน็ต์งานเท่ากบั 44.13% ปรบัลดรถตกัแบคโฮลงจํานวน 0 

คนั หลงัปรบัปรุงทํางานได้ น้อยกว่ามาตรฐาน 32.51% ซึ่งสามารถ
เปรยีบเทียบมาตรฐานการทํางานก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงของ
กจิกรรมผลติ ดงัรปูที ่2 

รปูที ่2 แสดงการเปรยีบเทยีบระหวา่งมาตรฐานการทาํงาน 

ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงของกจิกรรมผลติ

- “กิจกรรมลานสตอ๊กหิน” 

 พนักงานขบัรถตกัล้อยาง อตัราการใช้ประโยชน์เท่ากบั 49.66% 

ประสทิธภิาพเท่ากบั 66.37% ความสามารถในการตกัเท่ากบั 274.24 

ตกั/เดอืน เปอรเ์ซน็ตง์านเท่ากบั 82.29% ปรบัลดพนักงานลงจํานวน 1 

คน หลงัปรบัปรุง ทาํงานไดม้ากกว่ามาตรฐาน 9.72% 

 รถตกัลอ้ยาง อตัราการใชป้ระโยชน์เท่ากบั 49.66% ประสทิธภิาพ
เท่ากบั 66.37% ความสามารถในการตกัเท่ากบั 274.24 ลบ.ม./เดอืน 
เปอร์เซ็นต์งานเท่ากบั 41.14% ปรบัลดรถตกัลอ้ยางลงจํานวน 1 คนั 
หลงัปรบัปรุง ทาํงานไดม้ากกว่ามาตรฐาน 9.72% 

 เครื่องชัง่เบา - หนัก อัตราการใช้ประโยชน์เท่ากับ 74.88% 

ประสทิธภิาพเท่ากบั 85.98% ความสามารถในการชัง่ น้ําหนักเท่ากับ 
535.64 ชัว่โมง/เดอืน เปอร์เซ็นต์งานเท่ากบั 21.10% ปรบัลดเครื่องชัง่
ลงจาํนวน 3 เครือ่ง หลงัปรบัปรุง ทาํงานไดน้้อยกว่ามาตรฐาน 15.59% 

ทีจ่าํนวนเครือ่งชัง่รถบรรทุกเบา - หนัก 1 เครื่อง แต่ยงัถอืว่าทํางานได้
มาตรฐานกว่าเครือ่งชัง่ 2 เครื่อง ซึ่งสามารถเปรยีบเทยีบมาตรฐานการ
ทาํงานก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงของกจิกรรมผลติ รปูที ่3 

รปูที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบระหวา่งมาตรฐานการทาํงาน 

ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงของกจิกรรมลานสต๊อกหนิ 

- “กิจกรรมจาํหน่าย” 

 พนักงานขบัรถบรรทุกพ่วง อตัราการใชป้ระโยชน์เท่ากบั 85.35% 

ประสิทธิภาพเท่ากับ 99.58% ความสามารถในการขนส่งเท่ากับ 
1,237.41 ชัว่โมง/เดือน เปอร์เซ็นต์งานเท่ากบั 91.12% ปรบัลด
พนักงานลงจํานวน 1 คน หลงัปรบัปรุง ทํางานได้มากกว่ามาตรฐาน 
6.30% 

 รถบรรทุกพ่วง อตัราการใชป้ระโยชน์เท่ากบั 99.70%ประสทิธภิาพ
เท่ากบั 108.76% ความสามารถในการขนส่งเท่ากบั 1,578.85 ชัว่โมง/
เดอืน เปอร์เซ็นต์งานเท่ากบั 71.41% ปรบัลดรถบรรทุกลงจํานวน 1 

คนั หลงัปรบัปรุง ทํางานได้น้อยกว่ามาตรฐาน 16.69% ที่จํานวน
รถบรรทุกพ่วง 5 คัน ซึ่งในความเป็นจริงนัน้จํานวนรถพ่วง และ
พนักงานขับรถบรรทุกพ่วงจะต้องมีความสัมพันธ์กัน เมื่อทําการ
ปรบัปรุงแล้วจะเหลอืจํานวนพนักงานเท่ากบั 6 คน ดงันัน้จํานวนรถ
พ่วงจําเป็นจะต้องม ี6 คัน เท่ากบัจํานวนพนักงานขบัรถพ่วง ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบมาตรฐานการทํางานก่อนปรับปรุงและหลัง
ปรบัปรุงของกจิกรรมผลติ ดงัรปูที ่4 
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รปูที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบระหวา่งมาตรฐานการทาํงาน 

ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงของกจิกรรมจาํหน่าย 

 จากการคาํนวณดชันีชี้วดัประสทิธภิาพของระบบแลว้ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัการลดความสูญเปล่าในการดําเนินงาน เพื่อให้การทํางานด้าน     

โลจิสติกส์นั ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานนั ้น
จาํเป็นตอ้งลดความสญูเปล่าซึง่เป็นสาเหตุของการเกดิต้นทุนทีไ่ม่สรา้ง
ประโยชน์และผลตอบแทนต่อบรษิทั จงึใชห้ลกั การจดัใหม ่Rearrange

ซึง่สามารถปรบัลดจาํนวนพนกังานลดลงได ้15 คน จํานวนยานพาหนะ
ลดลงได ้11 คนั และจาํนวนเครือ่งจกัรลดลงได ้3 เครื่อง เพื่อเพิม่ความ
สามรถและประสทิธภิาพในการทํางานที่มคี่าที่ใกล้เคยีงหรอืมากกว่า
มาตรฐานที ่100% 

4.3.2 ผลการวิเคราะหต้์นทุนฐานกิจกรรมหลงัปรบัปรงุ

 ผลการคํานวณต้นทุนฐานกจิกรรมหลงัทําการปรบัปรุง สรุปได้ว่า
ต้นทุนโลจิสติกส์รวมมูลค่าเท่ากบั 136,880,832 บาท/ปี จําแนก
ออกเป็น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมูลค่าเท่ากบั 4,603,200 บาท/ปี มี
สดัส่วนต้นทุนโลจสิติกส์เท่ากบั 3.66% ค่าใช้จ่ายดา้นการขนส่งมูลค่า
เท่ากบั 127,945,186 บาท/ปี มสีดัส่วนตน้ทุนโลจสิตกิส์เท่ากบั 93.47% 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรกัษามูลค่าเท่ากบั 3,711,659 บาท/ปี มสีดัส่วน
ต้นทุนโลจสิตกิส์เท่ากบั 2.71% และค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการขอ้มูล
ขา่วสารมลูค่าเท่ากบั 620,786 บาท/ปี มสีดัส่วนตน้ทุนโลจสิตกิสเ์ท่ากบั 
0.45% 

 ดชันีบรหิาร มสีดัส่วนต่อยอดขายเท่ากบั 79.82% สดัส่วนต่อมลูค่า
ส่งมอบหนิและดนิเท่ากบั 7.21% สดัส่วนต่อมูลค่ากําไรขัน้ต้นเท่ากบั 
1.39% 

4.3.3 ตัวช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมหลัง

ปรบัปรงุต้นทุนโลจิสติกส ์

 กิจกรรมการขนส่ง ILPI8 หลังจากทําการปรับปรุงต้นทุนด้าน       
โลจสิติกส์แล้ว ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ํามนั ค่าบํารุงรกัษา และค่าเสื่อม
ราคายานพาหนะขนส่งต่อปีมคี่าใชจ่้ายลดลง และเมือ่เทยีบกบัยอดขาย
รวมต่อปีของบริษัทแล้วจะเท่ากับ 17.47% ซึ่งผลการประเมิน
ประสทิธภิาพดา้นโลจสิตกิสม์ติดิา้นต้นทุนจดัอยู่ในสภาวะดอ้ย แต่น้อย
กว่าก่อนทาํการปรบัปรุงตน้โลจสิตกิส ์

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
บรษิทัควรมกีารพยากรณ์ความต้องการสนิคา้ บรษิทัจําเป็นจะต้อง

มวีิศวกรอุตสาหการ เข้ามาช่วยวเิคราะห์การพยากรณ์การผลิตและ
ความตอ้งการ หรอืมกีารจดัอบรมแก่หวัหน้างาน และวศิวกรทีเ่กีย่วขอ้ง
กับงานด้านโลจิสติกส์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ซึ่งการพยากรณ์การผลตินัน้ เกดิจากความต้องการ
สนิคา้ของผูบ้รโิภค การจดัสรรทรพัยากรทีใ่ชใ้นการการผลติ และความ
สมดุลของสนิคา้คงคลงัไม่ใหเ้กนิกว่าความต้องการนัน้เป็นสิง่สําคญัต่อ
การบริหารคลังสินค้า เนื่องจากการผลิตในปริมาณที่มากเกินความ
ตอ้งการนัน้ กระบวนการผลติจะขาดความยดืหยุ่น สูญเสยีพื้นทีใ่นการ
จดัเกบ็ เกดิการขนยา้ย และเกดิค่าใชจ่้ายทีไ่มจ่าํเป็น 

6. สรปุผลและอภิปรายผลการศึกษา

ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรลดลงเท่ากบั 1,194,822 บาท/ปี มาจากการ
ปรบัเปลี่ยนให้เป็นพนักงานประจําทัง้หมดและปรบัลดพนักงานและ
ยานพาหนะหรือเครื่องจกัรลงให้อยู่ในระดบังานที่ได้มาตรฐาน ทัง้นี้
จาํนวนพนกังานจะสอดคลอ้งกบัจาํนวนยานพาหนะหรอืเครือ่งจกัร และ
ปรบัใหมเ่ป็นพนกังานประจาํ ฝ่ายขาย/บรกิาร ประกอบดว้ย  พนักงาน
ขายและบรกิาร พนักงานขบัรถตกัล้อยาง และพนักงานขบัรถบรรทุก
พ่วง รวมจํานวน 17 คน และพนักงานประจําฝ่ายผลติ ประกอบด้วย 
พนักงานขบัรถสบิล้อ และพนักงานงานขบัรถแบคโฮ จํานวน 11 คน 
รวมพนักงานทัง้สิ้น 28 คน และกําหนดให้ฐานการคํานวณค่าใช้จ่าย
ดา้นบุคลากรเท่ากบั 164,400 บาท/คน/ปี  
 ค่าใช้จ่ายด้านการจดัส่งลดลงเท่ากบั 8,372,103 บาท/ปี มาจาก
จาํนวนยานพาหนะทีล่ดลง รถบรรทุกพ่วง (ทีใ่ชง้านจรงิ) ลดลงจํานวน 
1 คัน รถสิบล้อลดลงจํานวน 9 คัน จึงเป็นผลให้ค่าบํารุงร ักษาและ
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (ภาษ ีพรบ. ประกนัภยั) 
 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาลดลงเท่ากับ 80,788 บาท/ปี มาจาก
จํานวนยานพาหนะและเครื่องจกัรทีล่ดลง รถตกัลอ้ยางลดลงจํานวน 1 

คนั และเครือ่งชัง่รถบรรทกุ จาํนวน 3 เครือ่ง จงึเป็นผลใหค้่าบาํรุงรกัษา 
นัน้ลดลงดว้ย 

 ซึง่ค่าใชจ่้ายตน้ทุนโลจสิตกิสร์วมหลงัปรบัปรุงนัน้สามารถลดตน้ทุน
ลงได้ 9,647,715 บาท/ปี และสามารถทําการสรุปผลการเปรยีบเทยีบ
ระหว่างต้นทุนโลจิสติกส์ก่อนปรับปรุง และต้นทุนโลจิสติกส์หลัง
ปรบัปรุง ดงัรปูที ่5 

รปูที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบระหว่างตน้ทุนโลจสิตกิส ์

ก่อนปรบัปรุงและตน้ทุนโลจสิตกิสห์ลงัปรบัปรุง 
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 ดัชนีบริหารสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายลดลงเท่ากับ 
-5.63% สดัส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อมูลค่าส่งมอบหินและดินเพิ่มขึ้น
เท่ากบั 0.51% และสดัส่วนตน้ทุนโลจสิตกิสต่์อมลูค่ากาํไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้
เท่ากบั -2.78% สามารถสรุปดชันีบรหิารระหว่างต้นทุนโลจสิตกิส์ก่อน
ปรบัปรุง และตน้ทุนโลจสิตกิสห์ลงัปรบัปรุง ดงัรปูที ่6 

รปูที ่6 แสดงดชันีบรหิารระหว่างตน้ทนุโลจสิตกิส ์

ก่อนปรบัปรุงและตน้ทุนโลจสิตกิสห์ลงัปรบัปรุง 

7. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณ บรษิัท เหมอืงแร่หนิปูน แห่งหนึ่งในภาคเหนือ ที่
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์ในการเพิม่ก าลงัการผลติส าหรบักระบวนการตดัเตรยีมยาง เน่ืองจากความต้องการของลูกค้ามเีพิม่มากขึน้ 

และไม่ให้เกิดคอขวดในสายการผลิต จึงท าการปรับปรุงโดยใช้เทคนิคลีน เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ในสภาพปัจจุบัน
กระบวนการเตรยีมยางมกีจิกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าอยู่มาก โดยขัน้ตอนงานวจิยัเริม่จากการเก็บข้อมูลกจิกรรม เวลา และการไหลตามสภาพปัจจุ บัน
ของกระบวนการเพื่อศกึษาของกระบวนการตดัเตรยีมยางที่เป็นคอขวดในการผลติยาง จากนัน้วเิคราะห์ความสูญเสยีของกระบวนการโดยการระดม
สมองจากทมีงานและการระบุถงึกจิกรรมที่ก่อให้เกดิคุณค่า กจิกรรมที่ไม่ก่อให้เกดิคุณค่า และกจิกรรมที่ไม่ก่อให้เกดิคุณค่าแต่จ าเป็นต้องม ี (Value-
Added Activities: VA, Non-Value-Added Activities: NVA, Non-Value-Added but Necessary Activities: NNVA) เมื่ อทราบสาเหตุแล้วจึงน า
หลักการ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify) มาประยุกต์ใช้ในการลดกิจกรรมและการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น รวมไปถึงการใช้
ระบบคมับงั การก าหนดเวลามาตรฐานในการท างาน และจดัแผนผงัการไหลของกระบวนการ จงึส่งผลให้เวลาและความถี่ของกจิกรรมที่ไม่เกดิคุณคา่
ลดลง จากผลงานวิจยัเมื่อเปรยีบกระบวนการก่อนและหลงัการปรับปรุงพบว่าสามารถลดเวลาของกจิกรรมได้ 71.5 นาทีต่อกะ หรือคิดเป็นร้อยละ 
16.4 และสามารถลดระยะทางของการขนส่งจากเดมิ 151.3 เมตร ลดเหลอื 59.9 เมตรต่อกะ ก าลงัการผลติการเตรยีมยางเพิม่ขึน้โดยเฉลี่ยจาก 199 
ก้อนต่อกะเวลา เป็น 255 ก้อนต่อกะเวลา และลดต้นทุนในการผลติได้ประมาณ 1,060 บาทต่อวนั 
ค าส าคญั:  การผลติแบบลนี หลกัการ ECRS การศกึษาเวลา 

Abstract 
The objective of this research is capacity improvement cause of the demand increasing and avoiding the bottleneck process. 

This research improved production using lean principle to reduce the waste in the production process. In the current situation, rubber 
preparation process has a lot of non-value-added activities. The research methodology starts with collecting data for current activities, 
time, and flow process for study rubber preparation process. The process is analyzed. Activities are defined wastes by brains torming and 
approached and identified Value-Added Activities: VA, Non-Value-Added Activities: NVA, Non-Value-Added but Necessary Activities: 
NNVA. The root cause is analyzed, the wastes are reduced by ECRS principle (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify) for unnecessary 
activities and movement reduction. In addition, Kanban system application, setting standard time of work and flow process diagram can 
reduce time and frequency of non-value-added activities. This study and process improvement results can reduce total activities time 
approximately 71.5 minutes per shift or 16.4% and reduce transportation form 151.3 meters to 59.9 meters per shift. The capacity of 
rubber preparation process increases from 199 bales per shift to 255 bales per shift approximately and reduce 1,060 baht per day of 
production cost. 
Keywords:  Lean manufacturing, ECRS principle, Time study 
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1. บทน า
ในอุตสาหกรรมการผลติชิ้นส่วนยานยนต์มกีารเตบิโตอย่างรวดเร็ว

มากทัง้ในต่างประเทศรวมไปถึงประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตที่ส าคัญของบริษัทชัน้น า รวมไปถึง
อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์เช่นกนั ท าให้เกดิคู่แข่งมากมาย จาก
เหตุผลที่กล่าวมานัน้ ในแต่ละองค์กรจึงจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงและ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพ ด้านต้นทุนการผลิต 
ด้านการส่งมอบสนิค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้
และมปีระสทิธภิาพในการผลติสูงสุด การเพิม่ก าลงัการผลติ (Capacity) 
ให้ยิ่งสูงขึน้ โดยใช้แนวคดิการผลิตแบบลนี (Lean Manufacturing) จะ
เน้นความคล่องตวัเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง เช่น ความต้องการ
ลูกค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  ซึ่งวิธีการผลิตแบบลีนเป็น
เครื่องมือที่ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลติ เพื่อให้กระบวนการ
ผลิตมีต้นทุนที่ต ่าและสามารถสร้างผลก าไรสูงสุด (Minimizing Cost 
and Maximizing Profit) 
 จากการที่องค์กรต้องปรบัปรุงและพฒันาเพื่อเพิม่ความสามารถใน
การแข่งขนัมากขึน้ กรณีศึกษาน้ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลติยาง
รถยนต์ ส่งขายทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ สภาพปัญหาของ
โรงงานกรณีศึกษาเกิดขึ้นกับส่วนกระบวนการตัดยางแท่งและยาง
สงัเคราะห์ ที่เป็นส่วนกจิกรรมไม่สร้างคุณค่าเพิม่ แต่ยงัจ าเป็นที่จะต้อง
มกีระบวนการผลติน้ี เน่ืองจากยงัมขีอ้ก าหนดทางด้านคุณภาพ พื้นที่ไม่
เพยีงพอต่อการตดิตัง้เครื่องจกัรและคลงัวัตถุดบิ อกีทัง้กระบวนการตัด
ยางยังเป็นคอขวดของการผลิตยาง ท าให้ไม่สามารถผลิตเพื่อรองรบั
เป้าหมายในอนาคตเฉลี่ย 250 ก้อนต่อวนั ซึ่งปัจจุบนัผลติเฉลี่ยได้ 199 
ก้อนต่อวัน ดัง นั้นกิจกรรมน้ีเป็นความสูญเปล่าที่ เกิดขึ้นใ นทุก
กระบวนการซึ่งก่อให้เกดิต้นทุนที่สูงขึน้แต่ไม่สร้างคุณค่าที่ตอบสนองใน
มุมมองของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมุ่งขจดัออกเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพ
สูงขึน้ 

2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง
2.1. การก าหนดมูลค่า (Define Value) 
 ขัน้แรกของการสร้างระบบลนี [1] คอื เริม่จากการวเิคราะห์หาสิ่งที่
สร้างมูลค่าให้ลูกค้า (Identify Value) เป็นการวเิคราะห์ว่าบรษิทัต้องการ
ท าอะไรหรือต้องการเพิ่มมูลค่าอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือ
การแก้ไขปัญหาให้กบัลูกค้า สิง่นัน้คอืความสูญเปล่าที่ไม่ควรเกิดขึ้นใน
การด าเนินงาน กจิกรรมม ี3 อย่างคอื 
2.1.1 กิจกรรมเพ่ิมคุณค่า (Value-Added Activities: VA) คืองาน
หรือขัน้ตอนการท างานนัน้ท าแล้วก่อให้เกิดมูลค่า หรือสร้างมูลค่าใน
การท างานหรือเพิ่มศักยภาพในการท างาน ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เพิม่รูปแบบหรอืคุณสมบตัใิห้กบัสนิค้าหรอืบรกิาร 
2.1.2 กิจกรรมไม่เพ่ิมคุณค่า (Non-Value-Added Activities: NVA) 
คอืงานหรอืขัน้ตอนการท างานที่ท าแล้วไม่ก่อให้เกดิมูลค่าในการท างาน 

ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถที่จะเลอืกไม่ท าหรอืก าจดั
ออกไปได้โดยที่ไม่มผีลกระทบกบัคุณภาพหรอืบรกิารของสนิค้า  
2.1.3 กิจกรรมไม่เพ่ิมคุณค่าแต่มีความจ าเป็นต้องท า (Non-Value-
Added but Necessary Activities: NNVA) คืองานหรือขัน้ตอนการ
ท างานที่ท าแล้วไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในการท างานแต่จ าเป็นต้องท า เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
2.2. ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) 
 ในการวเิคราะห์แผนการด าเนินงานได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยความ
สูญเปล่า 7 ประการ [2,3] ได้แก่ 
2.2.1 การขนส่ง (Transportation) การขนส่งที่ไม่จ าเป็นท าให้เกิด
ความสูญเปล่า เช่นการล าเลยีงวสัดุระยะทางไกล เส้นทางการขนส่งที่
อ้อมไปมา 
2.2.2 สินค้าคงคลงั (Inventory) สนิค้าคงคลงัท าให้เกดิความสูญเปล่า
ด้านต้นทุนและเวลา เช่นต้นทุนการเก็บสนิค้า ต้นทุนสนิค้าเสื่อมสภาพ 
เวลาที่ใช้ในการตรวจนับสนิค้าและการรายงาน  
2.2.3 การเคล่ือนไหว (Movement) ในที่น้ีหมายถงึความเคลื่อนไหวที่
ไม่จ าเป็น (Unnecessary motion) วิธีการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
(Inefficient Work Method) และมาตรฐานการปฏบิตังิานที่ไม่เหมาะสม 
2.2.4 การรอคอย (Waiting) ท าให้เกิดความสูญเปล่าของเวลาและ
ทรัพยากรการส่งมอบที่ล่าช้าเกิดขึน้ได้ทัง้วตัถุดิบ งานระหว่างท าและ
สินค้าส าเร็จรูป การส่งต่องานระหว่างท าที่ล่าช้าท าให้การผลิตสินค้า
ส าเรจ็รูปล่าช้าตามไปด้วย 
2.2.5 กระบวนการมากเกิน (Over Processing) ความสูญเปล่าของ
กระบวนการ อาทขิ ัน้ตอนการผลติมากเกนิไป มกีจิกรรมที่ไม่จ าเป็นและ
ไม่ท าให้เกดิคุณค่าเพิม่การตรวจสอบคุณภาพที่ซ ้าซ้อน 
2.2.6 การผลิตมากเกิน (Over Production) การผลิตสินค้าเก็บไว้
ล่วงหน้าหรอืการผลติที่เกนิความต้องการของลูกค้า ท าให้เกดิความสูญ
เปล่า เช่น ต้นทุนการเก็บสนิค้า เวลาในการขนส่ง  
2.2.7 ของเสีย (Defect) การผลิตชิ้นส่วนและผลิตภณัฑ์ที่บกพร่องท า
ให้เกิดต้นทุนเช่นต้นทุนการผลิตที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดผลิตภัณฑ์
ต้นทุนสนิค้าเสยี ต้นทุนการแก้ไขท าซ ้า ต้นทุนการก าจดัของเสยี 

2.3. การลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการ ECRS [3] 
2.3.1 การก าจัด (Eliminate) เ ริ่ม ต้นจากการพิจารณางานหรือ
กระบวนการที่เกิดขึ้นทัง้หมดของกระบวนการท างานเพื่อพิจารณา
ก าจัดความสูญเปล่าออกไป เช่นการผลิตที่มากเกินไปการรอคอยการ
เคลื่อนที่หรอืการเคลื่อนยา้ยที่ไม่จ าเป็น  
2.3.2 การรวมกนั (Combine) กระบวนการท างานบางขัน้ตอนที่มีการ
ท างานทบัซ้อนกนัสามารถน ามารวมกนัได้โดยพจิารณางานที่ไม่จ าเป็น
ออกเพื่อลดขัน้ตอนการท างานให้น้อยลง 
2.3.3 การจดัใหม่ (Rearrange) ขัน้ตอนการท างานในบางขัน้ตอนอาจ
สลบักนั เป็นการพจิารณาจดัรูปแบบของขัน้ตอนการท างานใหม่ เพื่อให้
ง่ายต่อการท างานและลดขัน้ตอนการท างานให้น้อยลง  
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2.3.4 การท าให้ง่าย (Simplify) การปรับปรุงการท างานให้ง่ายและ
สะดวกขึ้น เพื่อให้การท างานสะดวกรวดเร็วและแม่นย ายิง่ขึน้อกีทัง้ยงั
ช่วยให้การท างานไม่ผิดพลาดอกีทัง้ยงัสามารถลดความสูญเสียที่เกดิ
จากกระบวนการท างาน 

3. วิธีด าเนินงานวิจยั
3.1 ท่ีมาและความส าคญั 
 โรงงานกรณีศึกษาเป็นบรษิัทร่วมทุนของชาวต่างชาติ มีบริษัทใน
เครอืมากกว่า 70 แห่งทัว่โลก ซึ่งผลติยางรถยนต์หลากหลายขนาดและ
หลากหลายรุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ OE (Original 
Equipment) และร้านค้าปลีก (Retailer) โรงงานกรณีศึกษามีพนักงาน
รวมทัง้หมดประมาณ 2,000 คนและมีพนักงานประจ าต าแหน่งตัด
เตรียมยางทัง้สิ้น 4 คน  เวลาท างาน 3 กะเวลา แบ่งเป็น 06:00 น. ถึง 
14:00 น. 14:00 น. ถึง  22:00 น. และ 22:00 น. ถึง  06:00 น. และ
แบ่งเป็น 3 สถานีหลกั คอื สถานีเตรยีมยางธรรมชาตชินิด RSS3 สถานี
เตรียมยางธรรมชาติชนิดยางแท่งและยางสงัเคราะห์ และสถานีเตรยีม 
Sulphur bloc จากขอ้มูลสภาพปัญหาที่เกดิขึน้ ในสถานีการท างานยังมี
การตดัเตรยีมยางได้ต ่ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดงัรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แผนภูมจิ านวนการผลติรวมของการตดัเตรยีมยางแท่งและยาง
สงัเคราะห์ก่อนการปรบัปรงุ 

หมายเหตุ ยางแท่งและยางสงัเคราะห์ 1 ก้อนเท่ากบั 35 กโิลกรมั และ
เป้าหมายการผลติ 22,000 ก้อนต่อเดอืน ซึ่งคดิเป็น 46 ก้อนต่อกะคน 

 จะเหน็ได้ว่าจากเดอืน สงิหาคม 2562 ถงึ พฤษภาคม 2563 ได้ท า
การผลติต ่ากว่าเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายได้ถูกก าหนดจากความต้องการ
เฉลี่ย ส่งผลถงึความล่าช้าในการส่งวตัถุดบิไปยงัแผนกถดัไป รวมไปถงึ

การเพิม่ก าลงัคน ซึ่งสาเหตุเกดิจากการสูญเปล่าในการผลิต เช่นมกีาร
ท างานมากเกนิความจ าเป็นเป็นต้น  

3.2 วตัถปุระสงค์การด าเนินงานวิจยั 
 เพื่อเพิม่ก าลงัการผลติของกระบวนการเตรยีมยางให้ตามเป้าหมาย 
โดยใช้เทคนิคลนีมาประยุกต์ 
3.3 กระบวนการเตรียมยาง 
 แผนกเตรยีมยาง มขีอ้จ ากดัในการน าเขา้ของวตัถุดบิทัง้พื้นที่จ ากัด
และขอ้ก าหนดทางด้านคุณภาพซึ่งต้องแบ่งสดัส่วนของวัตถุดบิให้เท่าๆ 
กนั เพื่อลดความแปรปรวนในการผสมยาง ดงันัน้ในการเตรยีมยางและ
เตรียมสารเคมีที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นกิจกรรมที่ไม่สร้าง
มูลค่าเพิ่มแต่ยังจ าเป็นต้องท ากิจกรรมน้ี (Non-Value Added but 
Necessary Activities) เพื่อควบคุมความแปรผนัของกระบวนการผลติที่
เกิดขึ้นจากยางธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ให้กระบวนการผสมยางมี
ประสิทธิภาพที่ดี ดังนั้นนักวิจัยจึงด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานโดยใช้เทคนิคลนี เพื่อลดความสูญเปล่างานที่ไม่จ าเป็น เพื่อเพิม่
ความสามารถในการตดัเตรยีมยางเพื่อรองรบัความต้องการมากขึน้ได้ 
การผลิตยางที่เป็น Masterbatch เป็นการผลิตยางแผ่นที่น าวัตถุดิบ
หลายชนิดมารวมกัน เช่นยางธรรมชาติ หรือยางสงัเคราะห์ สารเคมี 
น ้ามนั สารเตมิเต็ม ผสมเขา้ด้วยกนั โดยมปีระมาณ 60 สูตรในการผลิต 
เน่ืองจากยางที่ใช้มคีวามหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า รวมไปถึงการส่งยาง Masterbatch ไปยังโรงงานในเครือเพื่อ
น าไปผลิตต่อเป็น Final Mix ดังนั้นไม่ใช่เพียงแต่ความต้องการใน
โรงงานกรณีศกึษาเพยีงเท่านัน้ แต่ต้องรองรบัความต้องการของโรงงาน
ในเครอืที่เพิม่ขึน้อกีด้วย 

3.4 การวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั 
 เน่ืองจากมกีารเพิม่ก าลงัการผลติของกระบวนการผสมยางมากขึ้น
ทัง้ภายในโรงงานเองที่มสี่วนขยายการผลติ รวมไปถงึการผลติที่มากขึน้
ของโรงงานในเครอื ส่งผลกระทบให้การผลติของ Masterbatch มากขึน้ 
ดังนั้นท าให้ผลกระทบต่อการตัดเตรียมยางที่ต้องรอบรับต่อความ
ต้องการการผลติ อาจท าให้ส่งยางไม่ทนัตามแผน 
 จากการศึกษาเวลา [4] ด้วยวิธีการจับเวลา (n=15) รวมไปถึงการ
ระดมสมอง (Brainstorm) กบัพนักงานระดบัปฏบิตัิการ วศิวกรควบคุม
กระบวนการผลติ รวมไปถงึผูจ้ดัการฝ่ายผลติ ท าให้พบปัญหาต่างๆ ที่
เกดิขึน้ในกระบวนการผลติ ซึ่งได้วเิคราะห์ความสูญเสยีดงัแสดงสรุปใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ความสูญเปล่าและระบุคุณค่าของกจิกรรมในกระบวนการตดัเตรยีมยาง 

กิจกรรม 
เวลาที่ใช้ต่อ
กะ (นาที) 

ร้อยละ
ของเวลา
ทัง้หมด 

ระบุคุณค่า ความสูญเปล่า 7 ประการ 
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ขนส่งวตัถุดบิไปที่ลิฟท์ 77.8 18.1% X X X 

ขนย้ายวตัถุดบิไว้ในพื้นที่ตดัเตรยีมยาง 6.3 1.5% X X X 

ขนย้ายบรรจุภณัฑ์ออกจากพื้นที่ตดั
เตรยีมยาง 

4.0 0.9% X X X 

ขนย้าย Pallet ที่ตดัเรยีบร้อยแล้ว 2.9 0.7% X X 

ประชุมตอนเช้า 0.9 0.2% X X 

ตรวจสอบของคงคลงัที่สถานีการผลิต 12.7 3.0% X X 

ค านวณแผนการผลิต 14.9 3.5% X X 

เขยีนตัว๋บ่งชี้ 11.0 2.6% X X 

รวม 142.5 33.1% 

4. การด าเนินงานวิจยั
จากการวิเคราะห์ความสูญเสีย รวมไปถึงการระดมสมองของ

ทีมงาน ในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียที่ไม่จ าเป็น สามารถ
แก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคลนีได้ดงัต่อไปน้ี

4.1 การปรบัปรุงกระบวนการโดยลดการเคล่ือนไหวของกิจกรรม
กดเล่ือนสายพาน 

จากการวเิคราะห์การเคลื่อนไหวของพนักงาน พบว่ามกีจิกรรมที่ไม่
จ าเป็นในกระบวนการท างาน คือการกดเลื่อนสายพานเคลื่อนให้
เครื่องจักรท าการตัดยางเป็น 3 ส่วน 4 ส่วนและ 10 ส่วน ซึ่งมีความถี่
โดยเฉลี่ยต่อกะ 199 ครัง้ โดยพนักงานจ าเป็นต้องเคลื่อนที่ไปกดปุ่ มทุก
ครัง้ในกระบวนการท างาน ซึ่งถือว่าเป็นการเสียเวลาและแรงงานใน
กจิกรรมที่ไม่จ าเป็น 

รูปที่ 2 กจิกรรมหลกัการตดัเตรยีมยาง 

จึงได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรในการท างาน ด้วยการติดตัง้
เซนเซอร์เพื่อตรวจจับยาง และท าการแก้ไข PLC (Programmable 
Logic Control) เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับยาง สายพานจะท าการเคลื่อนที่
ไปให้ เครื่องจกัรตัดยางโดยอัตโนมัติ ท าให้กิจกรรมน้ีพนักงานไม่ต้อง
กดปุ่ มเลื่อนสายพาน จึงสามารถก าจัดกิจกรรมน้ีออกไปได้จาก
กระบวนการผลิตได้เป็นเวลารวม 21.1 นาทีต่อกะ คิดเป็นร้อยละ 2.8 
รวมไปถึงลดการเดินจากจุดยกยางบนสายพานและปุ่ มกดเลื่อน
สายพานซึ่งห่างไปประมาณ 2.1 เมตร 

4.2 การปรบัปรุงกระบวนการโดยใช้เครื่องมือช่วยในการควบคุม
การผลิตระบบคมับงั  

ซึ่งเป็นระบบควบคุมการผลิตด้วยการมองเห็น (Visual Control) 
เน่ืองจากพนักงานต้องมีการตรวจสอบวัตถุดิบคงคลังทุกกะท างาน 
เพื่อที่จะประสานงานตรวจสอบกับแผนกการผลิตให้มีปริมาณและ
ประเภทยางคงคลังที่จะต้องการใช้ในการผลิตให้เพียงพอ รวมถึง
ข้อจ ากัดของการควบคุมคุณภาพในการใช้ยางตามสดัส่วนของแต่ละ
สูตรยางและจ านวนการผลิตตามแผนกการผลิตในแต่ละวัน เพื่อมา
ค านวณความต้องการในระบบการวางแผนความต้องการวตัถุดิบ หรือ
MRP (Material Requirements Planning) ซึ่งทมีพฒันาระบบคงคลงัได้
พฒันาระบบวตัถุดิบและสินค้าคงคลงั รวมไปถึงการน าระบบคมับงัมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อความสะดวกและง่ายแก่พนักงานในการตรวจสอบ
วตัถุดบิและสนิค้าคงคลงั โดยก าหนดดงัรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ค าอธบิายของระบบควบคมุการผลติด้วยการมองเหน็ (Visual 
Control) 

 - คัมบังสีแดง (Minimum Level) เป็นระดับงานในพื้นที่จัดเก็บไม่มี
งานเริม่ให้ผลติในกระบวนการถดัไป  
 - คัมบังสีส้ม (Critical Level) เป็นระดับงานระหว่างผลิตในพื้นที่
จดัเก็บมรีะดบัต ่าสุดต้องให้เริม่ผลติทนัท ี

- คัมบังสีเขียว เป็นระดับงานระหว่างผลิตในพื้นที่จัดเก็บเต็ม ไม่
ต้องผลติเพิม่
 จะเหน็ได้ว่ามกีารก าหนดสเีพื่อเป็นสญัญาณในการสื่อสาร ซึ่งช่วย
ให้พนักงานสามารถมองเหน็ล าดับการผลติก่อนหรอืหลงั และสามารถ
ลดปัญหาการผลติเกนิความจ าเป็นต่อสายการผลติ 
 การก่อนน าระบบคมับงัมาประยุกต์ใช้ ได้มกีารอบรมให้แก่พนักงาน
เพื่อให้เขา้ใจพื้นฐานและวธิกีารท างาน รวมไปถงึประโยชน์และขอ้ดขีอง
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ระบบคัมบงั ซึ่งในขัน้ตอนการปรบัปรุงและน ามาประยุกต์ใช้ พนักงาน
ต้องมีการบันทึกปัญหาที่ เกิดขึ้น  เพื่ อน าไปพัฒนาระบบให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 การน าคมับงัมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลติน้ี ท าให้สามารถลด
กจิกรรมที่ไม่จ าเป็น รวมไปถึงการลดเวลาของกจิกรรมได้ถงึ 24.1 นาที
ต่อกะ คดิเป็นร้อยละ 5.5 

4.3 การปรับปรุงแผนผังการท างานของกระบวนการ โดยการ
ปรบัปรุงแผนผงัโรงงาน 
 การปรับปรุงแผนผังของกระบวนการท าให้รองรับความต้องการ
ของการผลิตได้มากขึ้น โดยการลดระยะทางและลดเวลาในการ
เคลื่อนยา้ยวตัถุดบิ ผลติภณัฑ์และเครื่องมอืต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลติ และ
วางแผนผังเพื่อจัดวัตถุดิบใหม่ ซึ่งแผนผังเก่าไม่ได้ถูกปรับปรุง ซึ่ง
วัตถุดิบบางรายการมากเกินความจ าเป็นในการใช้งาน การปรับปรุง
แผนผงัน้ีส่งผลให้การท างานของพนักงานง่ายขึน้ สามารถลดเวลาและ
ระยะทางของการขนส่งวัตถุดิบ รวมไปถึงสามารถลดความถี่ในการ
จดัเรยีงวตัถุดบิดงัรูปที่ 4 การปรบัปรุงแผนผงัการท างานและวตัถุดบิคง
คลังสามารถลดเวลาของกิจกรรมได้ถึง 5.8 นาทีต่อกะ คิดเป็นร้อยละ 
1.3 และสามารถลดระยะทางการขนส่งได้ 17.9 เมตร หรอืระยะทางรวม 
91.5 เมตรต่อกะ 

รูปที่ 4 แผนผงัการไหลก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

 โดยหมายเลขแทนกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
หมายเลข 1 หมายถงึ พื้นที่จดัเก็บยางแทง่และยางสงัเคราะห์ 
หมายเลข 2 หมายถงึ ยกยางไปยงัเครื่องตดัโดยใชร้ถฟอร์คลฟิท ์
หมายเลข 3 หมายถงึ ยกยางบนสายพาน 
หมายเลข 4 หมายถงึ เครื่องจกัรท าการตดัยาง 
หมายเลข 5 หมายถงึ พนักงานน ายางที่ตดัแล้ววางบนพาเลท 
หมายเลข 6 หมายถงึ ตดิตัว๋บ่งชีผ้ลติภณัฑ ์
หมายเลข 7 หมายถงึ ขนยา้ยไปพื้นที่ชัว่คราว 
หมายเลข 8 หมายถงึ ยางที่ตดัแล้วรอส่งไปยงัสายการผลติผสมยาง 
หมายเลข 9 หมายถงึ ขนส่งไปยงัสายการผลติผสมยาง 

4.4 การปรบัปรุงกระบวนการโดยการลดเวลารอคอย 
จากการวเิคราะห์กระบวนการท างาน จากการวเิคราะห์ด้วย

เครื่องมอื Why-Why Analysis [8] พบว่าพนักงานจะต้องการท าการ
ขนส่งยางที่ตดัเสรจ็เรยีบร้อยไปยงัลฟิท ์ เพื่อท าการขนส่งไปยงัสถานี
การผลติ ซึ่งปัญหาจากรอคอย Pallet ที่จะใช้ในการขนส่งครัง้ถดัไปจาก
สถานีการผลติ เน่ืองจากไม่ได้มกีารก าหนดเวลาที่แน่นอนส าหรบัการส่ง 
Pallet และ Tooling กลบัมายงัสถานีการเตรยีมยาง และวตัถุดบิไปยงั
สถานีการผลติ ต้องมกีารจดัการโดยการก าหนดเวลาการขนยา้ย Pallet 
และการขนส่งวตัถุดบิกะละ 2 เวลาคอืเวลา 7.00  น. และ 13.00 น. ของ
กะ A เวลา 15.00 น. และ 21.00 น. ของกะ B และ 23.00 น. และ 5.00 
น. ของกะ C จดัพื้นที่การวางยางเมื่อเกดิการรอ โดยพนักงานของ
กระบวนการเตรยีมยางไม่ต้องรอลฟิท์ เพื่อขนส่งยางขึน้ไปยงัพื้นที่
กระบวนการผสมยาง ส่งผลให้พนักงานสามารถขนส่งยางได้ความ
ต้องการของกระบวนการผสมยาง การปรบัปรุงกระบวนการโดย
ก าหนดเวลาขนส่ง นัน้สามารถลดการสูญเสยีเวลาของกจิกรรมได้ 22.7 
นาท ีคดิเป็นร้อยละ 5.7 

4.5 การปรบัปรุงกระบวนการโดยลดกระบวนการท่ีไม่จ าเป็น 
 จากการวเิคราะห์กระบวนการท างานเหน็ได้ว่าตัว๋บง่ชี้ของ
ผลติภณัฑ์ม ี 2 ประเภทคอื ประเภทที่พมิพ์ตัว๋จากระบบ Stock 
Management และตัว๋ที่พนักงานเขยีน ซึ่งขอ้มูลของการบ่งชีผ้ลติภณัฑ์
ที่ส าคญัต่อการบ่งชี้คอื ชื่อวตัถุดบิ ชื่อผูผ้ลติ วนัที่เตรยีม และวนั
หมดอายุการใชง้าน ดงัรปูที่ 5 การปรบัปรุงกระบวนการน้ีได้ท าการลด
ตัว๋บ่งชี้ที่พนักงานเขยีน ซึ่งเป็นการก าจดังานที่ซ ้าซ้อน สามารถลด
ต้นทุนคุณภาพที่เกดิจากการป้องกนั (Cost of Prevention) และลดเวลา
ของกระบวนการได้ 3.8 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 0.9 

รูปที่ 5 การลดตัว๋บง่ชี้ผลติภณัฑ์ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

5. สรปุผล

5.1 สรุปผล
จากการสูญเสียเวลาที่เกิดขึ้นจากกจิกรรมที่ไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่า

นัน้ ทางผู้วิจยัได้หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยใช้เงนิลงทุนต ่า โดยใช้
เทคนิคลนีคอื หลกัการ ECRS การประยุกต์ใช้ระบบคมับงั และปรบัปรงุ
แผนผังกระบวนการ ท าให้ความสูญเสียมคี่าลดลง 71.5 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 16.4 และสามารถลดระยะทางของการขนส่งจากเดิม 151.3 
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เมตร ลดเหลอื 59.9 เมตร และสามารถตดัเตรยีมยางมากขึน้เฉลี่ยจาก 
199 ก้อนเป็น 255 ก้อนต่อ 1 กะเวลา  ซึ่งแผนกตดัเตรยีมยางสามารถ
ผลติได้ท าได้ตามเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้เฉลี่ยที่ 245 ก้อนต่อ 1 
กะเวลาหรอืคดิเป็น 22,000 ก้อนต่อเดอืน  ดงัรูปที่ 6 

รูปที่ 6 แผนภูมจิ านวนการผลติรวมของการตดัเตรยีมยางแท่งและยาง
สงัเคราะหเ์ปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการปรบัปรุงกระบวนการท างานโดยใช้แนวทางลนี สามารถ
ปรบัปรงุกระบวนการได้อย่างรวดเรว็ และไม่ซบัซ้อน ท าให้ทมีงาน
เขา้ใจและมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมน้ี เน่ืองจากในกรณีศกึษามี
ขอ้จ ากดัด้านเวลา แต่เน่ืองจากเทคนิคลนีจะไม่ค านึงถงึต่อความ
แปรปรวนในกระบวนการ ดงันัน้จะไม่เหน็ขอ้มลูที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชดัเจน 

6. กิตติกรรมประกาศ

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทมีงานของโรงงานกรณีศึกษา และผูท้ี่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกท่าน ที่คอยให้ค าปรึกษาและให้ความร่วมมอื 
ท าให้งานวจิยัส าเรจ็ไปได้ด้วยด ี
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บทคดัย่อ 
ในการศกึษากระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์พบว่าผลผลติไม่ไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนด  ดงันัน้งานวจิยัฉบบันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

เพิม่อตัราผลผลติของการตรวจสอบยางรถยนต์ โดยมุ่งเน้นในการปรบัปรุงรอบเวลา (Cycle time) การตรวจสอบยางรถยนต์ ใหล้ดลง ซึง่ใชห้ลกัการ
การศึกษาการท างาน และการบ่งชี้กิจกรรมที่ไม่เพิม่คุณค่า (Non-value-added-activities) ที่ส่งผลต่อกระบวนการท างาน จากนัน้จึงน าหลกัการ 
ECRS และเทคนิค 5W1H เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์และลดกจิกรรมที่ไม่เพิม่คุณค่า จากกระบวนการท างาน จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่าใน
กระบวนการท างานมกีารท างานที่ซ ้าซอ้น การขนส่งที่ไม่จ าเป็น และท่าทางการเคลื่อนไหวในกระบวนการผลติที่เป็นกจิกรรมที่ ไม่เพิม่คุณค่า ซึ่งท า
ใหอ้ตัราผลผลติลดลง ส่งผลใหร้อบเวลาส าหรบัการตรวจสอบยางรถยนต์มากขึน้เมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย หลงัจากได้ท าการปรบัปรุงการท างานจาก
การลดกจิกรรมทีไ่ม่เพิม่คุณค่า สามารถลดขัน้ตอนของกระบวนการตรวจสอบยางรถยนตเ์กรด A จากเดมิ 17 ขัน้ตอน เป็น 14 ขัน้ตอน กระบวนการ
ตรวจสอบยางรถยนต์เกรด B จากเดมิ 18 ขัน้ตอน เป็น 15 ขัน้ตอน กระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์เกรด C จากเดมิ 26 ขัน้ตอน เป็น 23 ขัน้ตอน
และกระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์เกรด D จากเดมิ 27 ขัน้ตอน เป็น 26 ขัน้ตอน โดยจากการลดขัน้ตอนการท างานท าใหร้อบเวลาการตรวจสอบ
ยางรถยนต์จากเดมิเฉลีย่ 47.40 วนิาท ีต่อเสน้ เป็น 39.60 วนิาที ต่อเสน้ หรอืคดิเป็น 16.46 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลใหพ้นักงานตรวจสอบยางรถยนต์ได้
มากขึน้จากเดมิ 288 เสน้ต่อคนต่อวนั เป็น 316 เสน้ต่อคนต่อวนั 
ค าส าคญั:  ความสญูเปล่าของกระบวนการ หลกัการ ECRS กระบวนการผลติแบบลนี การศกึษาการท างาน 

Abstract 
Due to found productivity of tire verification process does not reach to target. The objective of the research is to increase 

productivity of tire verification. This improvement focused on cycle time reduction of tire verification. Based on the principle of Method and 
time study. The researchers then used ECRS principle and 5W1H technique to reduce non-value-added activities which impacted on the 
process. As analysis, there are the non-value-added activities caused by duplicate works, unnecessary transportation and over motion in 
the process. Thus, these factors impact productivity and high cycle time of tire verification compared with the target. The results of cycle 
times by process improvement and unnecessary activities reduction, tire classification of A is from 17 to 14 activities, tire classification of 
B is from 18 to 15 activities, tire classification of C is from 26 to 23 activities and tire classification of D is from 27 to 26 activities. Cycle 
time of time verification reduces from 47.40 to 39.60 second per tire or percentage of 16.46 The new process showed that operator can 
verify tire increase from 288 to 316 tires per man per day. 
Keywords:  Wastes ECRS Principle Lean Manufacturing Work Study  
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1. บทน า
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยางส าหรับยานพาหนะ เป็น

อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและประกอบกับสภาวะปัญหาของ
เศรษฐกิจในประเทศไทยส่ งผลให้ผู้ประกอบการต้องค านึ งถึง
ประสทิธภิาพของการผลติ ทัง้ในด้านคุณภาพและตน้ทุน หรอืค่าใช่จ่าย
ต่าง ๆที่ใช้ส าหรบัการผลติ เพื่อที่จะแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั สิง่
หนึ่งที่ทางผู้ประกอบการสามารถท าให้ผลก าไรขององค์กรเพิ่มขึ้น 
จะต้องมกีารควบคุมกระบวนการผลติใหม้ตี้นทุนที่ต ่าและสนิค้าต้องมี
คุณภาพที่ดีส่งมอบไปยงัลูกค้า ท าให้มีการแสวงหาวิธีการปรับปรุง
กระบวนการท างานภายในองคก์ร  
 ทางองค์กรจึงได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจสอบยางรถยนต์ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มกีารใชก้ าลงัคนเป็น
ส่วนใหญ่และมีสถานีการท างานจ านวนมากในการตรวจสอบยาง
รถยนต์ จงึมุ่งเน้นถงึการปรบัปรุงรอบเวลาในการท างาน (Cycle Time) 
เพื่อ เพิ่มอัตราผลผลิตได้มากขึ้น โดยน าแนวคิดแบบลีน ( Lean 
Approach) เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ ทัง้การปรบัปรุงวธิีการ
ท างาน การลดเวลากระบวนการท างาน การขจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่ม
คุณค่ า  (Non-Value-Added Activities) ไปสู่ กิจกรรมที่ เพิ่มคุณค่า 
(Value-Added-Activities) เป็นตน้  
 จากการศกึษากระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์ พบว่ามคีวามสญู
เปล่าในกระบวนการ ซึง่เป็นสิง่ทีท่ าใหร้อบเวลาการท างานของพนักงาน
มาก อาทเิช่น การขนส่ง การท างานซ ้าซอ้น และท่าทางการท างานที่ไม่
จ าเป็นของพนักงาน เป็นตน้ ซึง่ความสญูเปล่าทัง้หมดนี้เป็นสาเหตุที่ท า
ให้พนักงานไม่สามารถตรวจสอบยางได้ตามเป้าหมายที่โรงงานตัง้ไว ้
โดยทางผูว้จิยัได้รวบรวมปัญหาที่เกดิขึน้มาวเิคราะห์และปรบัปรุงด้วย
เทคนิค ECRS และหลกัการต่าง ๆ น าไปสู่การปรบัปรุงรอบเวลาการ
ท างานของพนักงานใหล้ดลงได ้

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 การศึกษาการท างาน (Work Study) 
 การศึกษาวิธีและการวดัผลงาน ซึ่งใช้ในการศึกษากระบวนการ
ท างาน เพื่อท าการปรบัปรุงการท างานให้ดียิง่ขึ้น และใช้ประโยชน์ใน
การพฒันามาตรฐานการท างานและเวลาการท างาน รวมไปถึงการใช้
เครื่องมอืในการส่งเสริมแรงจูงใจของพนักงาน ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่ม
ผลผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมกีารท างานอย่างเป็นระบบ โดยมี
กระบวนการศกึษา [1, 2] ดงันี้ 
 การศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) คือ การศึกษาวิธีการ
ท างาน กระบวนการผลติ ระบบงานทีม่อียู่ในปัจจุบนัทีจ่ะท าการก าหนด
ขึน้มาใหม่ เพื่อเป็นลู่ทางในการพฒันาและประยุกต์ใชว้ธิกีารทีง่่ายและมี
ประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ 
 การศึกษาเวลา (Time Study) [3] คอื เทคนิคการวดัผลงานโดยมี
กระบวนการเพื่อก าหนดหาเวลาในการท างาน ภายใตเ้งื่อนไขมาตรฐาน
ในการวดัผลงาน โดยมผีลทีไ่ดค้อื เวลามาตรฐานในกระบวนการท างาน 
ซึง่ค านวณไดจ้าก  

    เวลามาตรฐาน = เวลาพืน้ฐาน + (เวลาพืน้ฐาน x %เวลาเผื่อ)    (1) 

 การวดัผลงาน คอื เทคนิคในการวดัปรมิาณงานทีอ่อกมาเป็นหน่วย
เวลาหรอืจ านวนผลผลติทีไ่ดจ้ากการท างานนัน้ โดยสามารถวดัผลผลติ
ไดจ้ากสมการดงันี้ 

ผลผลติมาตรฐาน(จ านวนชิน้) =  
เวลาทัง้หมดทีม่ใีนการท างาน

เวลามาตรฐานในการท างาน
 (2) 

2.2 แนวคิดและหลักการในการแก้ไขปัญหาความสูญเปล่าใน
ระบบการผลิต 
2.2.1 ความสูญเปล่า (Wastes) 
 ในการผลติแบบลนี สิง่ที่ถอืเป็นองค์ประกอบหลกัในการน าแนวคดิ
ลีนมาใช้  คือ  ความสูญเปล่ า  (Wastes) [4, 5] โดยกิจกรรมใน
กระบวนการผลติสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 
 1.กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (Value-Added Activities หรือ VA) คือ 
กจิกรรมทีม่คีุณค่าในกระบวนการผลติ โดยมกีารปรบัเปลีย่นรปูร่างของ
วตัถุดบิ โดยมวีตัถุประสงคค์อืตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

2.กจิกรรมที่ไม่เพิม่คุณค่าแต่จ าเป็นต้องท า (Necessary but Non-
Value-Added Activities หรือ NNVA) คือ กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าใน
กระบวนการผลติ แต่จ าเป็นตอ้งยอมใหเ้กดิขึน้ในกระบวนการผลติเท่าที่
จ าเป็น หรอืใหม้น้ีอยทีสุ่ดเท่าทีท่ าได้ 

3. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า (Non-Value-Added Activities หรือ
NVA) คอื กจิกรรมที่ไม่จ าเป็น ในการใชท้รพัยากร เช่น เวลา พนักงาน 
เครื่องจักร พื้นที่การท างาน เป็นต้น เป็นส่วนที่ลูกค้าไม่ต้องการให้
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต จึงเรยีกกิจกรรมประเภทนี้ว่า “ความสูญ
เปล่า”  

2.3 หลกัการ ECRS และ เทคนิค 5W+1H 
 ความสูญเปล่าที่ไม่เพิม่คุณค่าให้กบักระบวนการท างาน สามารถ
แบ่งออกเป็น 7 ประการ ได้แก่ การผลติทีม่ากเกนิไป กระบวนการมาก
เกินไป การขนย้าย สนิค้าคงคลงั การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น การรอ
คอย การเกิดของเสยีและการแก้ไขชิ้นงานเสยี ซึ่งส่งผลให้อตัราผลติ
ภาพและผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ จึงได้มีการน าหลักการ 
ECRS [6] เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการ ประกอบไปด้วย 4 
หลกัการ ประกอบด้วย การก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) 
การจัดใหม่ (Rearrange) และ การท าให้ง่าย (Simplify) ซึ่งสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับเทคนิค 5W+1H [7] ได้ เพื่อน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์และปรบัปรุงกระบวนการให้ดีมากขึ้น โดยมีการพิจารณา
ปัญหาอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทัง้กระบวนการผลิตหรือ
บางส่วนก็ตาม ในเทคนิคนี้จะช่วยให้เข้าใจปัญหาและสามารถสร้าง
แผนการปรบัปรุงไดอ้ย่างรวดเรว็  
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3. วิธีการด าเนินการ
3.1 การศึกษาสภาพในปัจจบุนั 
 ผู้วจิยัได้ท าการศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณภาพยางรถยนต์  
โดยมสีถานีการท างาน 15 สถานีการท างานและมกี าลงัคนทัง้หมด 69 
คน โดยจุดมุ่งหมายในกระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์มดีงันี้ 

1. ตรวจสอบลักษณะภายนอกของยางด้วยสายตาและมือสมัผสั
เพื่อใหย้างทีไ่ดม้มีาตรฐานตามทีก่ าหนด 

2. จัดแยกเกรดยางที่ไม่คุณภาพตามมาตรฐานก าหนด ซึ่งการ
จดัแยกเกรดยาง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี้ 
 - ยางเกรด A หมายถึง ยางที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ไม่มีสิ่งผิดปกติ 
สามารถส่งขายได ้
 - ยางเกรด B หมายถึง ยางที่มีคุณภาพดี แต่ยังไม่ถึงเกรด A 
อาจจะมรีอยต าหนิเพยีงเลก็น้อย และยางเกรดนี้กส็ามารถส่งขายได้ 
 - ยางเกรด C หมายถึง ยางที่มีสิ่งปกติ จึงต้องน ากลับไปแก้ไข
ก่อนทีจ่ะส่งยางไปขาย เช่น ท าการเชื่อม ปะ เป็นตน้ 
 - ยางเกรด D หมายถึง เป็นยางที่ไม่ผ่านคุณภาพตามมาตรฐาน
ทีต่ ัง้ไว ้จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งส่งยางนี้ไปท าลาย 
 โดยกระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์สามารถแบ่งเกรดของยาง
รถยนต์ไดต้ามรปูที ่1 ดงันี้ 

รปูที ่1 การแบ่งเกรดยางรถยนต์ในกระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์ 

 โดยทางผู้วิจัยได้ท าวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตที่พนักงานสามารถ
ตรวจสอบยางรถยนต์ จากข้อมูลเดือนกันยายน 2562 จนถึงเดือน
มีนาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่าพนักงานสามารถตรวจสอบยาง
รถยนต์เฉลีย่ 288 เสน้/คน/วนั ซึ่งทางองคก์รได้มกีารก าหนดเป้าหมาย
ในแต่ละเดือนเฉลี่ย 307 เส้น/คน/วัน ดังรูปที่ 2 ซึ่งหมายความว่า
พนักงานตรวจสอบคุณภาพยางรถยนต์ไม่ได้ตามเป้าหมายเฉลี่ย 19 
เสน้/คน/วนั ส่งผลใหอ้งคก์รจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงกระบวนการท างานใหม้ี
ประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ 

รปูที ่2 ผลผลติในการตรวจสอบยางรถยนต์ 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเวลาและกระบวนการท างาน 
3.2.1 ข้อมูลเวลาในกระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์ 
 ในกระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์มขี้อมูลเวลามาตรฐานตาม
เกรดของยางรถยนต์ โดยการตรวจสอบเกรดยางรถยนต์ในสถานีการ
ท างานมสีดัส่วนประเภทของเกรดยางรถยนต์ไม่เท่ากนั ดงันัน้รอบเวลา
มาตรฐานที่น ามาใชใ้นการตรวจสอบจ าเป็นตอ้งน าไปเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
เพื่อใหไ้ดร้อบเวลามาตรฐานส าหรบัการตรวจสอบ ดงัตารางที ่1  

ตารางที ่1 รอบเวลามาตรฐานในการตรวจสอบยางรถยนต์ 
ประเภทเกรด 
ยางรถยนต ์

สดัส่วนของยาง
ทีต่รวจ 

เวลา 
(วนิาท)ี 

เวลามาตรฐาน 
(วนิาทตีอ่เสน้) 

A 6.92% 42.62 

47.40* 
B 79.52% 46.01 
C 12.53% 53.08 
D 1.03% 117.71 

หมายเหตุ *ค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

3.2.2 การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการตรวจสอบยาง
รถยนต์ 
 จากรปูที ่1 ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาขัน้ตอนการตรวจสอบยางรถยนต์
ส าหรบัการแบ่งเกรดยางรถยนต์ โดยได้ท าการวเิคราะห์ขัน้ตอนการ
ท างานย่อย ๆ รวมทัง้บ่งชีถ้งึกจิกรรมที่เป็น NA , NNVA และ NVA ดงั
ตารางที ่2 

ตารางที ่2 ระบุคุณค่าของกจิกรรมงานย่อยในแต่ละเกรดยางรถยนต์ 
ประเภทของ 

เกรดยางรถยนต ์
ขัน้ตอนการ
ท างาน 

คุณค่าของกจิกรรม 
VA NNVA NVA 

ยางรถยนต์เกรด A 17 6 8 3 
ยางรถยนต์เกรด B 18 6 9 3 
ยางรถยนต์เกรด C 26 6 17 3 
ยางรถยนต์เกรด D 27 6 20 1 

 เมื่อไดท้ าการบ่งชีคุ้ณค่ากจิกรรมในแต่ละขัน้ตอนการตรวจสอบยาง
รถยนต์ ทางผู้วจิยัได้ท าการระดมสมองกบัทมีวศิวกรและพนักงานใน
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สถานีการตรวจสอบยางรถยนต์ในการหาถงึความสูญเปล่าที่เกดิขึน้ใน
ขัน้ตอนการตรวจสอบยางรถยนต์ โดยสามารถแยกความสูญเปล่าใน
กระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์ของแต่ละเกรดไดด้งัตารางที ่3  

ตารางที ่3 ความสญูเปล่าทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนการตรวจสอบยางรถยนต์ 

หลังจากที่ผู้วจิัยได้มีการแยกความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ตรวจสอบยางรถยนต์ สามารถวเิคราะห์จากความสูญเปล่าที่เกดิขึน้ได้
ดงันี้ 
 1.ขัน้ตอนท าการ Stamp ในกระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์เกรด 
A B และ C ตามล าดบั เพื่อยนืยนัว่าตรวจสอบยางเรยีบรอ้ยแล้ว จาก
การวเิคราะห์พบว่าเป็นความสูญเปล่าจากกระบวนการผลติที่มากเกิน
ความจ าเป็น (Over Processing) เนื่องจากเป็นขัน้ตอนส าหรบัลูกค้า
บางกลุ่ม แต่มกีารน ามาประยุกต์ใช้การตรวจสอบทัง้หมดและไม่ได้มี
การปรบัปรุงวธิกีารตรวจสอบใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2.ในยางรถยนต์เกรด C และเกรด D จะมขีัน้ตอนส าหรบัการพลกิ
ยางเพื่อระบุขอ้มลูสิง่ผดิปกต ิซึง่ในปัจจุบนัพบว่ามกีารท างานที่ซ ้าซ้อน
ในกระบวนการท างาน (Over Processing) โดยพนักงานเมื่อท าการ
ตรวจสอบยางแนวนอน เมื่อเจอสิง่ผดิปกตกิ็จะท าการระบุสิง่ผดิปกตไิว ้
จากนัน้พลิกยางเพื่อตรวจอีกฝัง่ก็ตรวจและระบุสิ่งปกติเช่นเดิม แต่
จ าเป็นต้องพลกิยางอกีรอบ เพื่อท าการเขยีนสิง่ผดิปกตทิัง้หมด ซึ่งอาจ
ท าใหพ้นักงานเกดิความลา้ในการพลกิยางซ ้าไปซ ้ามาได ้

3.การเขน็รถขนยางไปยงัสถานีการท างานถดัไปของกระบวนการ
ตรวจสอบยางรถยนต์เกรด A และ B ตามล าดบั เกดิขึน้จากในปัจจุบนั
ยงัไม่สามารถน ายางรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบขึน้ไปรางเลื่อนทีส่่งไป
ยงัสถานีถัดไปได้ทัง้หมด จึงท าให้เกิดความสูญเปล่าจากการขนส่ง 
(Transportation) ยางรถยนต์ ซึง่ท าใหพ้นักงานสญูเสยีเวลาส าหรบัการ
ตรวจสอบยางรถยนต์ 

4.ในขัน้ตอนการปล่อยยางลงรางเลื่อนเพื่อส่งยางรถยนต์ไปยัง
สถานีถดัไปและการยกยางไปยงัรถใส่ยางของกระบวนการตรวจสอบ
ยางรถยนต์เกรด A และ B ตามล าดบั พนักงานจ าเป็นที่จะต้องยกยาง
ไปที่รางเลื่อน เพื่อท าการปล่อยยาง ซึ่งท าให้พนักงานมีการยกยาง
ตลอดเวลา ซึ่งเป็นความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion) ท าให้
พนักงานเกดิความลา้ในการท างานได้ 

3.4 การปรบัปรงุกระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์ 
 หลงัจากมกีารวเิคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเวลา
มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบยางรถยนต์ ทางผูว้จิยัจงึได้น าหลกัการ
ECRS และ เทคนิค 5W+1H มาประยุกต์ใชใ้นการปรบัปรุงดงันี้ 

1. การปรบัปรุงขัน้ตอนท าการ Stamp เพื่อยนืยนัว่าตรวจสอบยาง
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยใชก้าร Eliminate (E) ขัน้ตอนนี้ออกจากกระบวนการ
ท างานและมกีารปรกึษากบัทมีวศิวกรที่ตดิต่อกบัทางลูกคา้บางกลุ่มให้
ยกเลิกขัน้ตอนดังกล่าวออกจากกระบวนการท างาน โดยมีการเสนอ
วิธีการตรวจสอบยางจาก Barcode บนยางรถยนต์ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกบั
ผลิตภัณฑ์จะถูกบันทึกไว้ในระบบจากการอ่าน Barcode นัน้ ๆ โดย
ลูกคา้ทัว่ไปกม็กีารตรวจสอบขอ้มลูยางรถยนต์ดว้ยวธินีี้ จงึอยากใหเ้ป็น
มาตรฐานเหมอืนกนัทัง้หมด ท าใหส้ามารถตดัขัน้ตอนการท างานนี้ได้  
อีกทัง้ยังลดเวลาการตรวจสอบยางรถยนต์ได้ในการตรวจสอบยาง
รถยนต์เกรด A B และ C ตามล าดบั จากดงัรปูที ่3 

ท ำกำร Stamp 

เพ่ือยืนยนัว่ำ

ตรวจสอบยำง

เรียบร้อยแล้ว

1.80 4.22%
Over 

Processing

ปล่อยยำงลงรำง

เล่ือน เพ่ือไป

สถำนีถดัไป

4.43 10.39% Motion

ยกยำงไปท่ี

รถเขน็ยำง
2.83 6.64% Motion

เขน็รถไปยงั

สถำนีถดัไป
1.06 2.48% Transport

ทำกำร Stamp 

เพ่ือยืนยนัว่ำ

ตรวจสอบยำง

เรียบร้อยแล้ว

1.80 3.91%
Over 

Processing

ปล่อยยำงลงรำง

เล่ือน เพ่ือไป

สถำนีถดัไป

4.46 6.13% Motion

ยกยำงไปท่ี

รถเขน็ยำง
2.95 6.42% Motion

เขน็รถไปยงั

สถำนีถดัไป
1.06 2.31% Transport

ทำกำรพลิกยำง

อีกรอบเพ่ือระบุ

ข้อมลูส่ิงผิดปกติ

บนยำง

1.08 2.03%
Over 

Processing

ทำกำร Stamp 

เพ่ือยืนยนัว่ำ

ตรวจสอบยำง

เรียบร้อยแล้ว

1.80 3.39%
Over 

Processing

เกรด D

ทำกำรพลิกยำง

อีกรอบเพ่ือระบุ

ข้อมลูส่ิงผิดปกติ

บนยำง

1.08 0.92%
Over 

Processing

เกรด B

เกรด C

เกรด A

ควำมสญู

เปล่ำใน

กระบวนกำร

ประเภท

เกรดยำง

รถยนต์

ขัน้ตอนกำร

ตรวจสอบยำง

รถยนต์

เวลำท่ี

สญูเปล่ำ

 (วินำที)

 % เวลำท่ี

สญูเสียใน

ขัน้ตอนกำร

ตรวจสอบของ

แต่ละเกรดยำง
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รปูที ่3 การอ่านขอ้มลูยางรถยนต์ดว้ย Barcode 

 2.ในขัน้ตอนการปล่อยยางลงรางเลื่อนเพื่อส่งยางรถยนต์ไปยัง
สถานีถดัไปในกระบวนการตรวจสอบยางรถยนต์เกรด A และ B เป็น
ขัน้ตอนที่ท าใหพ้นักงานเกดิความเหนื่อยล้าจากการยกยาง ซึ่งอาจท า
ให้รอบเวลาที่พนักงานใช้ในการตรวจสอบยางรถยนต์เพิม่ขึ้น จึงได้มี
การน าหลกัการ Simplify (S) มาปรบัปรุงเครื่องจกัรในการท างาน ให้
พนักงานสามารถท างานไดง้่ายขึน้ โดยตดิตัง้รางเลื่อนส าหรบัการปล่อย
ยางสู่รางเลื่อนหลกั ซึ่งสามารถลดการเคลื่อนไหวของพนักงานได้ และ
เวลาในการปล่อยยางในการตรวจสอบยางรถยนต์เกรด A ลดลงจาก
เดิม 4.43 วินาที เป็น 1.66 วินาที และเวลาในการปล่อยยางในการ
ตรวจสอบยางรถยนต์เกรด B ลดลงจากเดิม 4.46 วินาที เป็น 1.64 
วนิาท ีดงัรปูที ่4  

รปูที ่4 การตดิตัง้รางเลื่อน 

3.การปรบัปรุงขัน้ตอนการยกยางไปทีร่ถเขน็ยางและเขน็รถใส่ยาง
ไปยงัสถานีการท างานถดัไป มสีาเหตุทีเ่กดิจากความเรว็ของลฟิต์ใน
การขนส่งยางมคีวามเรว็ทีไ่ม่สามารถรองรบัยางจากการตรวจสอบได้
ทัง้หมด จากการวเิคราะหพ์บว่าความเรว็ทีใ่ชใ้นปัจจุบนัไม่ไดม้กีาร

ปรบัปรุงใหเ้หมาะสม จงึไดม้กีารปรกึษากบัทางวศิวกรในการปรบัปรุง
ความเรว็ของลฟิต์ดงัรปูที ่5 เพื่อรองรบัถงึความตอ้งการของลูกคา้ใน

ปัจจุบนัและอนาคตได ้ท าใหส้ามารถลดกจิกรรมสญูเปล่าทีเ่กดิจากการ
ขนส่งได ้โดยใชห้ลกัการ Eliminate (E) ในการก าจดัขัน้ตอนการท างาน 

รปูที ่5 การปรบัปรุงความเรว็ของลฟิต์ขนส่งยางรถยนต์ 

 4.การปรบัปรุงขัน้ตอนในขัน้ตอนการพลิกยางส าหรบัการเขียน
ขอ้มูลสิง่ผดิปกตกิารตรวจสอบยางรถยนต์เกรด C และ D มขีัน้ตอนใน
การพลกิยางในการเขยีนขอ้มลูของสิง่ผดิปกตใินการตรวจสอบแนวนอน 
ซึ่งถือว่าเป็นขัน้ตอนที่ซ ้าซ้อนในกระบวนการท างาน เนื่องด้วยยาง
รถยนต์ที่เข้ามาในการตรวจสอบมีน ้าหนักมาก ดังนัน้การพลิกยาง
รถยนต์เป็นขัน้ตอนการท างานทีส่ามารถท าใหพ้นักงานเมื่อยลา้และเกดิ
การบาดเจ็บได้ จึงท าให้พนักงานตรวจสอบยางรถยนต์ได้ช้าลง จึงได้
น าหลกัการ Combine (C) ในการรวมขัน้ตอนการเขยีนขอ้มลูสิง่ผดิปกติ
พร้อมกบัการระบุสิง่ผดิปกตดิ้วยชอล์ก และใช้หลกัการ Eliminate (E) 
ส าหรบัการลดขัน้ตอนการพลกิยางเพื่อเขยีนขอ้มูล โดยหลงัจากตรวจ
ยางรถยนต์และท าการระบุสิง่ผดิปกติบนยางแล้ว พนักงานจะท าการ
เขยีนขอ้มูลสิง่ผดิปกตโิดยไม่จ าเป็นต้องท าการพลกิยางอกีครัง้ในการ
เขยีน ดงัรปูที ่6 

รปูที ่6 การลดขัน้ตอนการพลกิยางรถยนต์ 

4. การเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการปรบัปรงุ
หลงัจากไดท้ าการวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบยาง

รถยนต์โดยใช้หลักการ ECRS และเทคนิค 5W+1H  ซึ่งเห็นได้ว่า
สามารถลดขัน้ตอนการตรวจสอบและความสูญเปล่าของกระบวน
ตรวจสอบยางรถยนต์ได้ ซึ่งน าไปสู่เวลามาตรฐานในการท างานลดลง
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ตามตารางที ่4 พบว่าสามารถลดเวลาในการตรวจสอบเกรดยางรถยนต์
แต่ละประเภท โดยเวลาการท างานมาตรฐานจากเดิม 47.40 วินาที 
ลดลงเหลือ 39.60 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 16.46  รวมถึงมีการ
ปรบัปรุงขัน้ตอนการตรวจสอบยางรถยนต์แต่ละเกรด จากการวเิคราะห์
และตดักจิกรรมทีไ่ม่เพิม่คุณค่าออกจากขัน้ตอนการท างานดงัรปูที ่7  

ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบเวลามาตรฐานก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

ประเภทเกรด 
ยางรถยนต ์

สดัส่วนของ 
ยางทีต่รวจ 

เวลามาตรฐานการตรวจสอบยาง
รถยนต์ตอ่เสน้ (วนิาท)ี 

ก่อนการ
ปรบัปรุง 

หลงัการ
ปรบัปรุง 

A 6.92% 42.62 34.12 
B 79.52% 46.01 37.40 
C 12.53% 53.08 50.20 
D 1.03% 117.71 116.63 

รวม 47.40* 39.60* 
หมายเหตุ *ค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

รปูที ่7 แผนภูมเิปรยีบเทยีบขัน้ตอนการตรวจสอบยางรถยนต์แตล่ะ
เกรด(ก่อน-หลงัการปรบัปรุง) 

5. สรปุและติดตามผลการทดลอง
งานวจิยัฉบบันี้มจีุดประสงค์ในการเพิม่อตัราผลผลิตโดยใชแ้นวคดิ

แบบลนีมาประยุกต์ใช ้โดยใชก้ารศกึษาวธิกีารท างาน ซึง่ท าใหส้ามารถ
มองเห็นถึงความสูญเปล่าจากการขนส่ง ความสูญเปล่าจากกระบวน
การท างาน และความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวจากขัน้ตอนการ
ท างาน เมื่อทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้กม็กีารน าหลกัการ ECRS และเทคนิค 
5W+1H มาปรบัปรุงกระบวนการท างานทัง้การลดขัน้ตอนการท างาน
และการน าเครื่องมือหรือเครื่องจักรเข้ามาช่วยให้พนักงานสามารถ
ท างานได้ง่ายขึน้ ซึ่งการปรบัปรุงปัญหาต่าง ๆ จะน าไปสู่รอบเวลาการ
ท างานทีน้่อยลง ท าใหพ้นักงานสามารถตรวจงานไดอ้ตัราผลผลติที่มาก
ขึน้ จากผลการปรบัปรุงสรุปไดว้่ารอบเวลาในการตรวจสอบยางรถยนต์
สามารถลดลงจากเดิม 47.40 วนิาที เหลือ 39.60 วนิาที หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 16.46 เมื่อได้น ารอบเวลามาตรฐานหลังการปรับปรุงและ
ขัน้ตอนการท างานใหม่มาประยุกต์ใช้ตัง้แต่เดอืนกนัยายน จนถงึเดอืน
พฤศจกิายน 2563 พบว่าพนักงานสามารถตรวจสอบยางไดม้ากขึน้จาก
เดิมเฉลี่ย 288 เส้น\คน\วนั เป็น 316 เส้น\คน\วนั ซึ่งถือว่าพนักงาน
สามารถตรวจสอบไดต้ามเป้าหมายหรอืมากกว่าทีอ่งคก์รตัง้ไว้ดงัรปูที ่8 

รปูที ่8 แผนภาพแสดงถงึอตัราผลผลติในการตรวจสอบยางรถยนต์หลงั
การปรบัปรุง 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรกึษาและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกท่านที่

ใหค้อยใหค้ าปรกึษา รวมถงึโรงงานกรณีศกึษาทีใ่หข้อ้มลูและสถานที่ใน
การเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัการท างานวจิยัครัง้นี้
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Productivity Improvement in the Electronics Industry
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและก าหนดมาตรฐานจ านวนพนักงานที่ใช้ต่อสายการผลิตให้เหมาะสม ส่งผลให้

สายการผลิตมีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าจากการท างานของพนักงานให้น้อยลง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุน
แรงงานในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา คือการผลิตสมาร์ทโฟน ซึ่งการศึกษาค้นคว้างานวิจัยนี้ได้น าหลักการ การศึกษางานและศึกษาเวลาในการ
ท างาน วิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิการท างานของคนและเครื่องจักร และน าหลักการ ECRS เข้ามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดความ
สูญเปล่าจากการท างาน จากผลการศึกษาพบว่า สามารถปรับปรุงและก าหนดมาตรฐานของจ านวนพนักงานได้ โดยพิจารณาจากจ านวนพนักงาน
เดิมที่ใช้ 38 คนต่อสายการผลิต ลดลงเหลือ 35 คนต่อสายการผลิต ซึ่งคิดเป็น 7.89% ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนแรงงานลงจากประมาณ 2.394 ล้าน
บาทต่อเดือน เหลือ 2.205 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 7.89% ซึ่งในการปรับปรุงสามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นในระยะยาวได้ 
ค าส าคัญ:  การเพิ่มผลผลิต การศึกษางาน แผนภูมิคน-เครื่องจักร หลักการ ECRS 

Abstract 
This research aims to improve production process and suitably standardize the number of operator of a production line leading 

to an increment of working efficiency. The reduction of waste from operator work was determined in order to reduce the labor cost. Case 
of interest was Smartphone manufacturing. This study applied the theories of work study and time study including Man-Machine activity 
chart and ECRS techniques to analyze and determine the alternative improvement for reducing the waste from work. The results show 
that the standard number of operators for production line was reduced from 38 to 35 persons/production line or 7.89%. Consequently, the 
labor cost was reduced from 2.394 to 2.205 million bahts/month, approximately, or 7.89%. The improvement could apply to production of 
other model in long term. 
Keywords:  Productivity, Work Study, Man-Machine Chart, ECRS 
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1. บทน า
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญอุตสาหกรรม

หนึ่งของประเทศไทย มีการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 
ของสินค้าอุตสาหกรรม และเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด ภาคการผลิตในสาขานี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และดึงดูด
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
จ านวนมากในแต่ละปี ตลาดธุรกิจ EP & S (Electronics Products and 
Solutions) นั้น นับวันการแข่งขันจะเริ่มรุนแรงและเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ 
เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ธุรกิจประเภท EP&S คือการรวม
แผนกธุรกิจ Imaging Products and Solutions (ฝ่ายกล้อง) , Home 
Entertainment and Sound (โทรทัศน์และเครื่องเสียง) และ Mobile 
Communications (โทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม) โดยธุรกิจ 
Mobile Communications (โทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม) เป็นการ
ผลิตสมาร์ทโฟนให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า แล้วส่งให้กับ
บริษัทต่าง ๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ในส่วนของฝ่าย EP&S 
กลุ่มธุรกิจนี้มียอดจ าหน่าย 483.9 พันล้านเยน (ประมาณ 137,178.6 
ล้านบาท) แสดงในรูปที่ 1 พบว่ายอดจ าหน่ายลดลงจากปี พ.ศ. 2561 
14.84% และมีก าไรลดลง 23.24% เหลือ 25.1 พันล้านเยน (ประมาณ 
7,116.3 ล้านบาท) ซึ่งทางบริษัทกรณีศึกษาระบุว่าหลัก ๆ แล้วมาจาก
ยอดจ าหน่ายโทรทัศน์และสมาร์ทโฟนที่ลดลง 

รูปที่ 1 ยอดจ าหน่ายและรายได้สมารท์โฟน 

 ในการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและสภาวะการแข่งขัน
ของตลาดได้ มีความจ าเป็นที่จะต้องลดต้นทุนดังนั้นยุทธศาสตร์ด้าน
สมาร์ทโฟน ของบริษัทกรณีศึกษาในตอนนี้เป็นการปรับลดขนาดของ
ธุรกิจลง ถอนตัวจากภูมิภาคที่แข่งขันไม่ไหวอย่างตะวันออกกลาง 
อเมริกากลาง-ใต้ รวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปิดโรงงานผลิต
สมาร์ทโฟนในประเทศจีน ปัจจุบันเหลือฐานผลิตในประเทศไทยเพียงที่
เดียว จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา บริษัทกรณีศึกษามี
ความต้องการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยผู้วิจัยได้เสนอ
แนวทางในการแก้ไขไว้ดังนี้ เริ่มจากการศึกษางานของแต่ละขั้นตอน 
ปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อก าหนดมาตรฐานของจ านวนพนักงานใน
กระบวนการผลิต จากนั้นท าการออกแบบกระบวนการผลิตด้วยวิธีการ

ท างานในบางขั้นตอน และก าจัดขั้นตอนที่ไม่มีความจ าเป็นออกจาก
กระบวนการ สามารถท าให้เพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ และสร้าง
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทกรณีศึกษาต่อไปในอนาคต 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.1.1 ศึกษาวิธีการท างาน (Work Study) ของสายการผลิตสมาร์ท
โฟน โดยเทคนิคการวิเคราะห์หน่วยการท างาน (Work Elements) และ
การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time) 
1.1.2 ปรับปรุงสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต  วิ เคราะห์โดยใช้
หลักการ ECRS และแนวคิดการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการวาง
จ านวนพนักงานของสายการผลิตที่เหมาะสม 

1.2 ขอบเขตของการวิจัย  
 ส าหรับบริษัทกรณีศึกษามีการผลิตสมาร์ทโฟนที่ มี ความ
หลากหลาย ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เฉพาะในสายการประกอบของสมาร์ทโฟนเท่านั้นในขั้นตอนการ
ประกอบ (Assembly Process) จนถึงการทดสอบอัตโนมัติ  (Test 
Function) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
1.2.1 ศึกษาการท างานและเวลาของการท างาน เพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 
1.2.2 ศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึน วิเคราะห์กระบวนการ เพื่อหาแนวทาง 
ลดความสูญเปล่ า ในกระบวนการผลิต  โดยใช้ เทคนิค  ECRS 
กระบวนการผลิตแบบลีน และการจัดสมดุลสายการผลิต 
1.2.3 ดัชนีวัดความส าเร็จ คือ จ านวนพนักงาน (Direct Labor) ที่
เหมาะสมในกระบวนการผลิต 

1.3 ทบทวนวรรณกรรม 
1.3.1 อัตราผลผลิต (Productivity) 

คือ อัตราส่วนของหน่วยผลผลิตต่อหน่วยก าลังหรือวัสดุที่ป้อนเข้าสู่
กระบวนการผลิต หรืออัตราส่วนระหว่างปริมาณหน่วยที่ผลิตได้ต่อ
หน่วยของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต

Productivity =  
Output

Input
(1) 

 จากสมการของการค านวณหาอัตราผลผลิต อาจกล่าวได้ว่าการ
ปรับปรุงผลิตภาพ คือ การเพิ่มอัตราส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์ต่อ
ทรัพยากรที่ใช้ แนวทางในการปรับปรุง ได้แก่ เพิ่มผลผลิตโดยใช้
ทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยลง 
1.3.2 การศึกษางาน (Work Study) 
 เป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study) 
[1-2] หมายถึง เทคนิคในการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขจัด
งานที่ไม่จ าเป็นออก และหาวิธีการท างานที่ดีที่สุดและเร็วที่สุด รวมถึง
ปรับปรุงมาตรฐานวิธีการท างาน สภาพการท างาน เครื่องมือต่าง  ๆ 
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และการฝึกพนักงานท างานด้วยวิธีที่ถูกต้อง ประกอบด้วยเทคนิค 2 
อย่าง คือ 
1.3.2.1 การศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) เพื่อหาวิธีการ
ท างานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพสูงกว่า
วิธีการท างานเดิม 
1.3.2.2 การวัดงาน (Work Measurement) เพื่อก าหนดเวลามาตรฐาน 
(Standard Time) ที่เป็นประโยชน์ในมุมต่าง ๆ เช่น การวางแผนการ
ผลิต การปรับปรุงสมดุลของสายการผลิต หรือก าหนดมาตรฐานการ
ผลิต (Production Standard) 

1.4 การวิเคราะห์กระบวนการและกิจกรรม (Process and Activity 
Analysis) 
 เป็นหลักการศึกษาการท างานโดยใช้แผนภูมิต่าง ๆ ซึ่งมีการแบ่ง
แผนภูมิเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการและกลุ่ม
ที่ใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรม หลักการที่น ามาใช้ ได้แก่ 
1.4.1 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นตอนการไหลของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน พนักงาน และ
อุปกรณ์ที่เคลื่อนไปในกระบวนการที่พร้อมกับกิจกรรม การวิเคราะห์
แผนภูมิการไหลนี้ใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัว 
สัญลักษณ ์ ความหมาย 

การปฏิบัติงาน (Operation) 

การตรวจสอบ (Inspection) 

การขนส่ง (Transportation) 

การรอคอย (Delay) 

การจัดเก็บ (Storage) 

1.4.2 แผนภูมิคน-เครื่องจักร (Man-Machine Chart) 
 เป็นแผนภูมิแสดงการท างานของคนร่วมกับเครื่องจักร อาจมีตั้งแต่
หนึ่งคนกับหนึ่งเครื่องจักรขึ้นไป เพื่อดูสัดส่วนการเสียเวลารอคอยของ
คนหรือเครื่องจักร แผนภูมิประเภทนี้วิเคราะห์โดยใช้แกนของเวลา มี
วัตถุประสงค์ คือ ลดการเสียเวลารอคอย ลดรอบเวลาท างาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน

1.5  แนวคิดแบบลีน (Lean)
มุมมองของการผลิตแบบลีน [3] คือ การพิจารณากิจกรรมไปตลอด

สายของกระบวนการผลิต โดยมีการจ าแนกกิจกรรมออกเป็น 3 ลักษณะ 
ได้แก่ 
1.5.1 กิจกรรมที่ท าให้เกิดคุณค่า (Value Added Activity: VA) คือ 
กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 

1.5.2 กิจกรรมที่ไม่ท าให้เกิดคุณค่า (Non Value Added Activity: 
NVA) คือ กิจกรรมที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เป็น
กิจกรรมที่ไม่มีความจ าเป็นต่อกระบวนการ 
1.5.3 กิจกรรมที่มีความจ าเป็นแต่ไม่ท าให้เกิดคุณค่า (Necessary 
Non Value Added Activity: NNVA) คือ กิจกรรมที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
 ในการปรับปรุงกระบวนการแบบเดิม คือ การลดการปฏิบัติการลง
ทั้งหมด เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า ผลกระทบคือ กิจกรรมที่สร้าง
คุณค่าก็ลดลงไปด้วยแต่แนวคิดแบบลีน พยายามสร้างมุมมองให้เห็น
กิจกรรมที่ท าทั้งหมดตลอดกระบวนการ และจ าแนกคุให้เห็นถึงกิจกรรม
ที่ท าให้เกิดคุณค่าและกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าแล้วก าจัดออกไป 

1.6 การจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) 
 สิ่งที่ส าคัญ คือการค านึงถึงรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) 
โดยรอบเวลาในการผลิตนั้น หมายถึงค่าเวลาสูงสุดที่มอบหมายงานใน
แต่ละสถานีงานท า ก่อนที่จะส่งงานให้สถานีงานถัดไป ดังนั้นเวลาใน
การปฏิบัติงานจริงของแต่ละสถานีงานควรมีความใกล้เคียงกัน เพื่อลด
เวลาว่างงานของพนักงานให้เหลือน้อยที่สุด [4] 

1.7 หลักการ ECRS 
 หลักการในการลดความสูญเปล่า [4, 5] ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตมี 4 หลักการ ดังนี้ 
2.6.1 E (Eliminate) ขจัดงานที่ไม่จ าเป็นออก 
2.6.2 C (Combine) รวมขั้นตอนปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน  
2.6.3 R (Rearrange) การสลับสับเปลี่ยนล าดับการปฏิบัติงาน  
2.6.4 S (Simplify) ท าให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น 

1.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 วุฒิพ ร  ศรี ไพ โรจน์  ( มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ , 2558) มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ายืดหยุ่นได้ 
และก าหนดมาตรฐานจ านวนพนักงานที่ใช้ต่อสายการผลิตให้เหมาะสม 
โดยน าหลักการศึกษางานและศึกษาเวลาในการท างาน วิเคราะห์โดยใช้
แผนภูมิการท างานของคนและเครื่องจักร และน าหลักการ ECRS เข้า
มาวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าจาก
การท างาน ผลการศึกษาสามารถปรับปรุงและก าหนดมาตรฐานของ
จ านวนพนักงานได้โดยพิจารณาจากจ านวนพนักงานเดิมที่ใช้ 23 คนต่อ
สายการผลิต ลดลงเหลือ 13 คนต่อสายการผลิต ส่งผลให้สามารถลด
ต้นทุนแรงงานลงได้ [6] 
 อนุสสรา  ไนยจิตย์  ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย , 2557)  มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเปล่าในสายการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
ด าเนินการปรับปรุงโดยจัดกลุ่มวิธีการปฏิบัติงานที่ความคล้ายคลึงกัน 
ฝึกทักษะพนักงาน ปรับรูปแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ขจัดขั้นตอนการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และการปรับสมดุลสายการผลิต สามารถลดรอบ
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เวลากระบวนการผลิต และลดจ านวนพนักงานจาก 55 คน เป็น 30 คน
ต่อสายการผลิต [7] 
 วสวัตติ์ บุญปรีชา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553) เพื่อลดความ
สูญเสียที่เกิดกระบวนการผลิตถุงพลาสติก พบว่าความสูญเสียจากการ
ผลิตของเสีย และจากการขนย้ายวัตถุดิบมีสัดส่วนของมูลค่าความ
สูญเสีย 95% ต่อเดือน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแนวคิดลีน ใช้
เครื่องมือคุณภาพ เช่น แผนภาพแสดงเหตุและผล และการวิเคราะห์
ลักษณะข้อบกพร่อง เพื่อช่วยในการหาสาเหตุและก าหนดปัญหาได้
แม่นย ามากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้สามารถลดมูลค่าความสูญเสียลงได้ ส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นลดลง [8] 
 ภัทร์วุธ บุญลาภ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553) เสนอแนวทาง
การลดความสูญเปล่าในสายการผลิตกุ้งแปรรูปซูชิแช่แข็งแบ่งตามระยะ
การท างาน 5 ระยะการท างาน โดยระยะการค้นหาปัญหาท าการ
วิเคราะห์ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ระยะการวัดท าการวิเคราะห์ด้วย 
Cause & Effect Matrix ระยะของการวิ เคราะห์ ใช้ เทคนิค FMEA 
ภายหลังการปรับปรุง ส่งผลให้รอบเวลาการผลิตลดลง และลดจ านวน
พนักงานในกระบวนการได้ทั้งหมด 59 คน [9] 
 Zupan, H. และ Herakovic, N. (2015) ได้ท าการศึกษาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสายการผลิตโดยใช้วิธีจ าลองเหตุการณ์แบบสมดุลไม่
ต่อเนื่อง รวมไปถึงทฤษฎีพื้นฐานและขั้นตอนส าหรับการจัดสมดุล

สายการผลิตจริง ประกอบด้วยสองสายการผลิต โดยการสร้าง
แบบจ าลองผสมผสานระหว่างปรับสมดุลสายการผลิต และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการต่าง ๆ หลังจากการปรับปรุงส่งผลให้อัตรา
การผลิตของกระบวนการเพิ่มสูงขึ้น [10] 
 Ozgurler, M. และคณะ (2003) ศึกษาการจัดสมดุลสายการผลิต 
ด้วยวิธีการศึกษาเวลา เพื่อลดเวลาสูญเปล่า จัดสมดุลภาระงานในแต่ละ
สถานี และปรับวิธีการทางานที่เป็นปัญหา เพื่อลดเวลาสถานีงานคอ
ขวด [11] 

2. วิธีด าเนินงานวิจัย
2.1 ข้อมูลทั่วไปของสายการผลิต  
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น 
สมาร์ทโฟน กลอ้งถ่ายรูป สมาร์ททีวี เครื่องเสียงติดรถยนต์ เครื่องน า
ทางติดรถยนต์ เป็นตน้ แต่การศึกษานี้มุ่งเน้นการผลิตสมาร์ทโฟน
เท่านั้น ส าหรับแผนผังสายการผลติของสมาร์ทโฟน เป็นกระบวนการ
ตั้งแต่เตรียมชิน้สว่นประกอบจนถึงกระบวนการทดสอบอตัโนมัติ ดัง
แสดงในรูปที่ 2 กระบวนการผลติประกอบด้วยพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 38 คนต่อสายการผลติ และ 1 สายการผลิตต่อกะการท างาน มี
ทั้งหมด 5 สายการผลิต โดยรวมมีพนกังาน 380 คน

รูปที่ 2 แผนผังสายการผลิตกระบวนการประกอบ

 ขั้นตอนกระบวนการผลิตสมาร์ทโฟนมีกระบวนการผลิตทั้งหมด 37 
กระบวนการ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการท างานแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
2.1.1 การประกอบหลัก (Main Assembly) 18 กระบวนการ 
2.1.2 การประกอบย่อย (Sub Assembly)   9 กระบวนการ 
2.1.3 การทดสอบอัตโนมัติ (Test Function) 10 กระบวนการ 

2.2 การศึกษาการท างาน 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตสมาร์ทโฟน จึงน าข้อมูลของแต่ละ
กระบวนการผลิตมาท าการศึกษาการท างานย่อยอย่างละเอียด การ
เคลื่อนไหวและเวลาในการท างานตามแต่ละขั้นตอนในที่นี้อยู่ภายใต้
สมมติฐานของสภาวะการท างานปกติ ซึ่งเงื่อนไขการจับเวลาต้องมี
องค์ประกอบในกระบวนการที่ท าการจับเวลาคงที่ด้วย เช่น ใช้
ผู้ปฏิบัติงานคนเดิม  ไม่จับเวลาขณะที่พนักงานเริ่มปฏิบัติงานและมีการ
เปลี่ยนพนักงานใหม่ เนื่องจากมีอิทธิพลของเส้นโค้งการเรียนรู้  

(Learning Curve) มาเกี่ยวข้อง ท าให้รอบเวลาผลิตที่วัดได้มีค่าสูงกว่า
ความจริงและมีตัวเลขเหวี่ยงตัวกระจัดกระจาย 
 รอบเวลาการผลิต (Cycle Time) คือ จ านวนเวลาที่ก าหนดไว้เป็น
มาตราฐานว่าทุกสายการผลิตต้องสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ 1 ชิ้น
ภายในช่วงเวลานั้น โดยรอบเวลาการผลิตจะถูกก าหนดด้วย
กระบวนการผลิตที่ใช้เวลามากที่สุด จากนั้นท าการจับเวลาเพื่อวัดรอบ
เวลาการผลิตของแต่ละกระบวนการ ซึ่งการจับเวลาการผลิตของแต่ละ
กระบวนการสามารถท าได้โดยเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานของพนัก
งาจนกระทั่งท างานเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการ
ท างานหนึ่งรอบในกระบวนการผลิตนั้น 
 ในการจับเวลาแต่ละกระบวนการของสถานีงาน ต้องมีการทดสอบ
หาจ านวนรอบข้อมูลที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นของข้อมูลในแต่ละงาน
ย่อย โดยจะใช้วิธีเปรียบเทียบค่ากับตาราง Maytag หาจ านวนรอบที่
เหมาะสมโดยประมาณส าหรับค่าความคลาดเคลื่อน ±5% ภายใน 95% 
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ความเชื่อมั่น เนื่องจากงานเป็นลักษณะวัฏจักรสั้นกว่า 2 นาที จึงจับ
เวลารอบเวลาการผลิตของแต่ละสถานีงานมา 5 ครั้งก่อน หลังจากที่จับ
เวลามาเบื้องต้นของแต่ละสถานีงานแล้ว จึงต้องทดสอบข้อมูลว่าสร้าง
ความเชื่อมั่นของข้อมูลเวลาที่จับมาได้ โดยการค านวณเพื่อหาค่า 
R/x̄ แล้วน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับตาราง Maytag เช่น รอบเวลา
การประกอบของสถานีงาน M1 ข้อมูลที่ได้จากการจับเวลา คือ 

ค่าสูงสุด (H) = 16.98 
ค่าต่ าสุด (L) = 15.48 
ค่าเฉลี่ย (x̄ ) = 16.14 
ค่าพิสัย (R) = 1.50 
ค่า R/x̄  = 1.50 / 16.14 = 0.09 

เมื่อได้ค่าแล้วจะสามารถอ่านค่าจ านวนรอบที่เหมาะสมจากตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การหาจ านวนรอบที่เหมาะสมโดยประมาณส าหรับค่าความ
คลาดเคลื่อน ±5% ภายใน 95% ความเชื่อมั่น 

จากตารางค่า R/x̄ ของรอบเวลาการประกอบของสถานีงาน M1 จะได้
จ านวนรอบที่เหมาะสม (N) เท่ากับ 3 ครั้ง แสดงว่าข้อมูลของเวลาที่จับ
มา 5 ครั้ง สามารถเชื่อมั่นในข้อมูลได้และเพียงพอต่อการน าข้อมูลนี้ไป
ใช้วิเคราะห์ต่อไป

 เวลาที่ได้จากการศึกษาข้อมูล จะได้เวลาที่ใช้ในการท างานแต่ละ
กระบวนการ ในจ านวนหนึ่งรอบเวลาการท างาน (Cycle time) จึงน ามา
พิจารณาต่อว่าสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ โดยก าหนด
เป็นรอบเวลาการท างานที่ลูกค้าต้องการ (Takt time) คือ 23 วินาที ได้
หรือไม่ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบรอบเวลาท างานที่ลูกค้าต้องการกับ
เวลาในหนึ่งรอบการท างานของแต่ละสถานีงานสามารถแสดงได้ดั งใน
รูปที่ 3 

รูปที่ 3 กราฟรอบเวลาผลิตทีว่ัดได้จากการปฏิบัติงานในแต่ละ
กระบวนการผลิตสมาร์ทโฟน

2.2.1 ข้อมูลของงานย่อยของแต่ละสถานีงาน
การศึกษากระบวนการในสายการผลิต สามารถแสดงโดยใช้แผนภาพ
ผังการไหลของกระบวนการ และวิเคราะห์จ าแนกประเภทของกิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอนที่แสดงเวลาของแต่ละงานย่อย เพื่อแยกระหว่าง
กิจกรรมที่เกิดคุณค่า กิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า และกิจกรรมที่มีความ
จ าเป็นแต่ไม่ท าให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า แสดงได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประกอบของสถานีงาน 
M6 

2.2.2  แผนภูมิการท างานคน-เครื่องจักร 

บางสถานีงานเป็นการปฏิบัติงานของคนร่วมกับเครื่องจักร ดังนั้น
การศึกษางานจึงใช้เวลาของแต่ละงานย่อยมาท าการวิเคราะห์เป็น
แผนภูมิการท างานของคน-เครื่องจักร เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษา
การท างาน ตัวอย่างการประกอบของสถานีงาน M6 มีรายละเอียด คือ
รอบเวลาการท างานเท่ากับ 17 วินาที และเวลาเครื่องจักรท างานเท่ากับ 
16 วินาที ดังนั้นมีเวลาการท างานสูญเปล่าของคนทั้งหมด 8 วินาที 
แสดงได้ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลแผนภูมิคนและเครื่องจักรในการประกอบของสถานีงาน M6 
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2.3 ปัญหาที่เกิดข้ึนต่อสายการผลิต 

2.3.1 ปัญหาจากการว่างงานของพนักงาน
 บางกระบวนการผลิตมีการว่างงานมากกว่าการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สามารถเห็นได้จากรอบเวลาการท างานน้อยกว่ารอบเวลาการ
ท างานที่ลูกค้าต้องการ เช่น สถานีงาน M4 มีรอบเวลาการท างาน 13 
วินาที แต่รอบเวลาการท างานที่ลูกค้าต้องการ 23 วินาที ท าให้พนักงาน
มีการยืนรอคอยงานหรือมีเวลาว่างงานมากถึง 10 วินาที
2.3.2 ปัญหาการว่างงานจากเครื่องจักร 
 จากข้อมูลพบปัญหาการว่างงานของเครื่องจักรเช่นเดียวกับของคน 
แต่ในส่วนของเครื่องจักรนั้นบางส่วนมาจากขีดจ ากัดความสามารถหรือ
รูปแบบการใช้งาน ซึ่งในบางกระบวนการไม่สามารถปรับปรุงได้ แต่
จะต้องท าการพิจารณาการว่างงานที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต 

3. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปรับปรุง
3.1 วิเคราะห์ปัญหา 
 จากการศึกษาและเก็บข้อมูลแล้วพบว่าสายการผลิตยังไม่มี
ประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง เพราะมีการรอคอย
ชิ้นงาน พนักงานบางคนยังขาดประสบการณ์ และสายการผลิตยังขาด
ความสมดุล ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถวิเคราะห์โดยใช้ผังสาเหตุ
และผล หรือ แผนภูมิก้างปลา ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 ผังสาเหตุและผล 

 จากข้อมูลงานย่อยและเวลาในหนึ่งรอบการท างานของแต่ละ
กระบวนการผลิต ทราบปัญหาเวลาการท างานสูญเปล่าของคนและ
เครื่องจักร โดยวิธีการท างานที่ไม่สอดคล้องจะใช้หลักการ ECRS เป็น
เครื่องมือส าหรับประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงดังนี้  
3.1.1 E-Eliminate ลดขั้นตอนการติดเทปป้องกันบนตัวชิ้นงาน 
3.1.2 C-Combine ออกแบบรวมอุปกรณ์การท างาน 
3.1.3 R-Rearrange ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างาน 
3.1.4 S-Simplify ออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการส่งฐานประกอบชิ้นงาน 
 ส่วนวิธีการท างานที่ไม่สอดคล้องกับเครื่องจักรจะวิเคราะห์โดยใช้
แผนภูมิคนและเครื่องจักร ปรับงานภายนอกให้ท าในช่วงที่ เวลา
เครื่องจักรท างานในสถานีงานทดสอบอัตโนมัติ 
 ข้อมูลจากการแบ่งงานย่อยและข้อมูลประเภทของกิจกรรมจาก
กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน จะพบว่ากระบวนการท างานที่สนใจ
ศึกษามีจ านวนทั้งหมด 13 สถานีงาน คือ การประกอบของสถานีงาน 

M5, M6, M7, S3, S4, M9, M10, M11, M12, M13, M14, T6 และ T7 
สามารถแสดงโดยใช้แผนภาพผังการไหลของกระบวนการ (Flow 
Process Chart) ที่แสดงเวลาของแต่ละงานย่อยดังตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประกอบของสถานีงาน 
M5 

3.2 แนวทางการปรับปรุง 
3.2.1 ลักษณะของงานเป็นกระบวนการประกอบ  จึงจัดล าดับ
ขั้นตอนการท างานใหม่ เพื่อให้การท างานแต่ละกระบวนการสอดคล้อง
กับรอบเวลาการท างานที่ลูกค้าต้องการของแต่ละสถานีการท างาน โดย
ให้พนักงานมีงานย่อยเพิ่มขึ้น จัดสมดุลสายการผลิตใหม่ จากเดิมมี
พนักงาน 38 คน ให้มีพนักงาน 35 คนต่อสายการผลิต เช่น สถานีงาน 
M10 มีเวลาการท างานก่อนการปรับปรุง 12 วินาที ดังนั้นจึงจัดล าดับ
ขั้นตอนการท างานใหม่ โดยแบ่งงานการประกอบจากสถานีงาน M12 
เข้ามาเพิ่ม ท าให้เวลาการท างานหลังปรับปรุงเป็น 19 วินาที 
3.2.2 หากเหลือพนักงานน้อยลง จะส่งผลท าให้พนักงานมีการเอื้อม
แขนส่งงานให้กับกระบวนการถัดไป เนื่องมาจากพื้นที่และต าแหน่งการ
จัดวางกว้างมากเกินไป จึงได้มีการเสนอแนะการปรับปรุงโดยการวาง
ต าแหน่งของอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสม และการสร้างรางลูกกลิ้ง
ของฐานประกอบระหว่างสถานีงาน เพื่อลดระยะในการเอื้อมของ
พนักงาน 

รูปที่ 5 การสร้างรางลูกกลิ้ง เพื่อส่งฐานประกอบจากสถานีงาน 
M8 ไปยังสถานีงาน S3 

3.2.3 หลังจากมีการจัดสมดุลสายการผลิตใหม่ ส่งผลให้ขั้นตอนใน
การหยิบอุปกรณ์หลายครั้งมากขึ้น จึงได้มีการเสนอแนะให้มีการรวม
อุปกรณ์จากเดิมใช้ประโยชน์เพียง 1 ด้าน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 
2 ด้าน 
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รูปที่ 6 การรวมอุปกรณ์การท างานของสถานีงาน M9 

3.2.4 สถานีงานทดสอบอัตโนมัติ พนักงานต้องยืนรองานไว้ขณะที่
เครื่องจักรท างาน จึงได้มีการเสนอแนะการปรับปรุง โดยให้พนักงาน 1 
คน ท างานต่อ 2 เครื่องจักร จากเดิม พนักงาน 1 คน ท างานต่อ 1 
เครื่องจักร และลดขั้นตอนการติดเทปป้องกันบนตัวชิ้นงานของสถานี
งานทดสอบอัตโนมัติ T7 

รูปที่ 7 การท างานของสถานีงานทดสอบอัตโนมัติ T7 

4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตโดยใช้หลักการศึกษางาน และ
ศึกษาเวลาในการท างานแต่ละขั้นตอนของบริษทักรณีศึกษา ในส่วนการ
ประกอบชิ้นส่วน (Assembly Process) ของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน 
หลังจากน าหลักการ ECRS และหลักการจัดสมดุลสายการผลิตมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงของงานแต่ละขั้นตอน เพื่อลดความสูญเปล่าที่
เกิดจากการว่างงานของคนและเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้สูงขึ้นอันน าไปสู่การมีมาตรฐานจ านวน
พนักงานที่เหมาะสมต่อสายการผลิต ส่งผลให้ให้กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถแสดงรอบเวลาการท างานของแต่ละ
สถานีงานก่อนและหลังการปรับปรุงดังแสดงในรูปที่ 8 ถึงรูปที่ 9 โดย
วิเคราะห์หน่วยการท างานที่สนใจเป็นสัญลักษณ์ A ถึง K

รูปที่ 8 รอบเวลาการท างานก่อนการปรับปรุง 

รูปที่ 9 รอบเวลาการท างานหลังการปรับปรุง

 จากผลการวิจัยพบว่าเวลาในหนึ่งรอบการท างาน น้อยกว่ารอบ
เวลาท างานที่ลูกค้าต้องการ คือ 23 วินาที แสดงว่าการปรับปรุง
กระบวนการผลิตทีพ่บปัญหาไม่มีผลกระทบตอ่ลูกค้า และหลังจากการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตมีจ านวนพนักงานลดลงเหลือ 35 คนต่อ 

สายการผลิต โดยสามารถลดพนักงานของสถานีงาน S4, M12 และ T6 
ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลง 7.89% เปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังการ
ปรับปรุงแสดงตามตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายของพนักงานต่อเดือนก่อนและ
หลังการปรับปรุง 

รายละเอียด ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
จ านวนพนักงาน
ต่อสายการผลติ 
(คน) 

38 35 

รวมต้นทนุ
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

2,394,000 2,205,000 

เปอร์เซ็นต์
ค่าใช้จ่าย 

100% 92.11% 

4.2 อภิปรายผล 

 จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ โดยใช้สายการผลิตที่มี
ความต่อเนื่องมากขึ้น ส่งผลท าให้เวลาในการท างานของพนักงาน
เพิ่มขึ้นและเวลาว่างลดลง โดยจากเดิมเปอร์เซ็นต์การปฏิบัติงานก่อน
ปรับปรุง เท่ากับ 61.87% ซึ่ งหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ
เปอร์เซ็นต์การปฏิบัติงานของพนักงานเท่ากับ 84.28% ซึ่งเพิ่มจากเดิม
คิดเป็น 22.41% ดังแสดงตามตารางที่ 7 ท าให้ผลผลิตของสายการผลิต
เพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเวลาว่างงานของคนก่อนและหลังการปรับปรุง
ต่อสายการผลิต 

กระบวนการ สถานีงาน 
เวลาว่างของคน (วินาที) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ประกอบหลัก 

M5 
M6 
M7 
M9 
M10 
M11 
M12 
M13 
M14 

6 
8 
1 
13 
11 
6 
8 
4 
9 

0 
5 
0 
10 
4 
5 
0 
8 
3 

ประกอบย่อย 
S3 
S4 

7 
8 

2 
0 

ทดสอบอัตโนมัต ิ
T6 
T7 

19 
14 

0 
10 

เปอร์เซ็นต์การว่างงาน 38.13% 15.72% 
เปอร์เซ็นต์การปฏิบัติงาน 61.87% 84.28% 

4.3 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงจ านวนมาตรฐานพนักงาน
ให้เหมาะสมต่อสายการผลิต ต่อไปควรปรับปรุงโดยเพิ่มประสิทธิภาพ

ของเครื่องจักรให้มีเปอร์เซ็นต์การปฏิบัติงานมากขึ้น และน าแนวคิด
เดียวกันนี้ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นในการผลิตต่อไปในอนาคต

5. กิตติกรรมประกาศ
 ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้สละเวลาให้ค าแนะน า   
ต่าง ๆ รวมทั้งขอขอบคุณบริษัทกรณีศึกษาที่อนุญาตให้ข้อมูล ตลอดจน
พนักงานฝ่ายผลิตที่ให้ความร่วมมือในการท างานวิจัยนี้เป็นอย่างดี
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บทคดัยอ่ 

งานวจิัยฉบับนีเป็นการพัฒนาเพมิประสทิธิภาพกระบวนการผลติในโรงงานจึงได้ทําการรวบรวมปัญหาและกระบวนการทํางานใน

โรงงานกรณีศึกษาแห่งหนึง ซงึผลติภณัฑเ์ป็นบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษ พบว่าจากการติดกาวกระดาษลูกฟูกในปัจจุบนัเป็นการติดกระดาษด้วย

พนกังานจํานวนสองคน สามารถผลติได ้ ,  ชนิต่อวนั การทํางานพบปัญหาทพีนักงานทํางานได้ล่าช้าด้วยปัจจยั ต่าง ๆ ทางโรงงานต้องการ

พฒันาเพมิประสทิธภิาพกระบวนการผลตินีและต้องการทจีะเพมิผลผลติ คณะผูว้จิยัเหน็ว่าจากความต้องการเพมิผลผลตินีจงึออกแบบสรา้งเครอืงมอื

เพอืช่วยในการตดิกาวกระดาษลูกฟูกใหส้ามารถตดิกาวไดเ้รว็ขนึ การดําเนินการวธิปัีจจุบนัการตดิกาวใช้สายตาพนักงานในการเลง็ขอบกระดาษ

สําหรบัวธิีการปรบัปรุงมกีารออกแบบจกิช่วยใหช้นิงานเขา้มุมเสมอกนัแล้วจากการรดีกระดาษแบบเดิมด้วยมอืจะเปลยีนเป็นแบบลูกกลงิและการ

เคลอืนย้ายชนิงานในการยกจะเปลียนเป็นสายพานลําเลียงเพือช่วยใน การเคลอืนย้าย นอกจากนียงัมีลงัรอรับกระดาษทมีีล้อเพือใหง้่ายต่อการ

เคลอืนยา้ยและจดัเกบ็ ผลการดําเนินงานพบว่าวธิปีรบัปรุงสามารถทํางานไดค้ณุภาพงานทดีกีว่าและลดเวลาในการทาํงานไดม้ากกว่าวธิปัีจจุบนั  

คาํสาํคญั: การปรบัปรุงประสทิธภิาพ, การลดเวลา, การออกแบบจิก  

Abstract 

The purpose of this research is to improve the efficiency of the factory production processes. The current data and information 

were collected from the case study factory which they produce the carton products. We found that the carton sealing adhesive process of 

the current operation spend a lot of times to complete works. The operation uses two workers to process the carton sealing products for 

the capacity of 3,200 pieces per day. The manager would like to improve the efficiency of this production process and need to increase 

productivity. The observation of current operation, we found that the problem has be solved by designed and built a jig tool to support the 

carton sealing adhesive process to work faster. The current operation, they process these works by using the eyes focus to point the edge 

of the papers while our improved operation we process these works by using the jig to support the workpiece be angled evenly, then from 

the conventional manual rolling it will change to a roller, and the lifting workpiece will be changed to transport by using conveyor for easy 

handling. Additional we design the cardboard crate with wheels for easy transport and storage the finish goods. The comparison of results 

between current operation and our improvement operation, showed that our jig results provide the better quality of products and reducing 

cycle time this process.   

Keywords:  Efficiency improvement, Reducing time, Jig design 
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1. บทนํา

การผลิตกล่องกระดาษสําหรับใส่ชินงานหรือผลิตภัณฑ์ในงาน

อุตสาหกรรมมีความจําเป็นอย่างมากในกระบวนการผลติ เนืองจาก

ผูบ้รโิภคให้ความสําคญักบัเรอืงบรรจุภณัฑ์ของสินค้า จากการศึกษา

การผลติกล่องกระดาษพนักงานต้องเลง็ขอบชนิงานใหต้รงแลว้ตดิมนัลง

ทําใหเ้กดิปัญหาคอขวดส่งผลให้การผลติล่าช้า จึงเหน็ว่าเป็นปัญหาที

จําเป็นต้องได้รบัการแก้ไขหรือปรบัปรุงให้เหมาะสมต่อการทํางาน มี

แนวทางการปรบัปรุงโดยออกแบบและสร้างเครอืงมือเพอืช่วยในการ

ปรบัปรุงการตดิกระดาษกาวใหส้ามารถติดได้เรว็ขนึ โดยวตัถุประสงค์

ของการศึกษาในครงันี เพอืออกแบบเครอืงมอืเพอืช่วยในการติดกาว

และเพมิประสทิธภิาพของกระบวนการผลติ 

2. วิธีการดาํเนินงาน

ทําการเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ปัญหาทพีบในการทํางาน

ของพนักงานในบริษัทฐาปนาบรรจุภัณฑ์ และได้ทําการวางแผน

ออกแบบเครอืงช่วยใหส้ามารถทากาวกล่องกระดาษให้มปีระสทิธิภาพ 

ยังรวมถึงการลําเลียงจากเครืองไปยังทีเก็บชินงาน เพือช่วยให้

ประหยดัเวลาเพิมประสิทธิภาพในการทํางานมากยิงขนึโดยหัวข้อ

หลกัๆของการดําเนินงานสว่นใหญ่มดีงัน ี

2.1 ขนัตอนในการออกแบบ

1) รวบรวมขอ้มูลเบอืงตน้ วเิคราะหส์ภาพปัญหาทพีบ และศกึษา

ทฤษฎงีานวจิยัทเีกยีวขอ้งเพอืลดเวลาในการตดิกระดาษและลดขนัตอน

การรดีกระดาษ  

2) วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่าตดิกระดาษชา้เนืองจากมกีาร

เลง็มุมกระดาษ การรดีกระดาษทไีม่สมาํเสมอทาํใหม้ฟีองอากาศภายใน 

และการขนยา้ยชนิงาน ตามหลกัการหนงัสอือ้างองิ [1, 2] 

3) ขอ้จํากดัของการทํางานพนืทตีดิตงั  เมตร กาวจะต้องตดิกนั

ทวัทงัแผ่น ขอบกระดาษต้องตรงกนัอย่างน้อย  ขอบ และสามารถใช้

งานได้กับชินงานทงั 2 โมเดลดังแสดงในรูปที 1 และรูปท ี2 แสดง

ชนิงานทเีสรจ็จากกระบวนการผลติ 

รปูท ี  ชนิงานแบบตรงมุม 

รปูท ี  ชนิงานแบบหา่งจากมมุ 

4) หลกัการทํางานของเครอืงตดิกระดาษคอืนํากระดาษเรยีบวาง

ลงบนจกิ กระดาษลูกฟูกทผี่านเครืองทากาวมาแล้วจะนํามาติดลงบน

กระดาษทอียู่บนจิก จากนันหยบิไปวางไว้บนสายพานตัวสายพานจะ

นําพาชนิงานเคลอืนเขา้สู่ลูกกลงิเพอืทาํการรดีกระดาษใหแ้นบกนัทวัทงั

แผน่และชนิงานจะตกสู่รถเขน็รบัชนิงาน 

5) แนวทางการแกปั้ญหา ใช้จิกในการตดิชนิงานเพอืลดการเล็ง

มุมชนิงานของพนกังาน ใชส้ายพานลาํเลยีงเพอืเคลอืนย้ายชนิงานและ

ช่วยรดีกระดาษร่วมกบัลูกกลงิ โดยมแีผนการทดลอง จบัเวลาทใีช้ใน

การตดิกระดาษ และทดสอบรดีกระดาษเพอืเปรยีบเทยีบก่อนปรบัปรุง

และหลงัปรบัปรุง 

2.2 หลกัการทาํงานของเครือง 

 วางกระดาษทตี้องการทากาวแล้วหยบิกระดาษททีากาวแล้ว จาก

เครอืงทากาวมาวางทบักระดาษจะเขา้มุมของจกิและปล่อยใหข้บัเคลอืน

ไปบนสายพานเพอืทําการรดีดว้ยลูกกลงิและจะตกลงบนรถเขน็ทเีตรยีม

ไวเ้พอืทาํการขนยา้ยกระดาษททีากาวแลว้ 

1) การคาํนวณแรงบดิ

P = 
2

60
(1) 

2𝜋𝑇= 
 60 × 500

1450
(2) 

T = 3.315 N.m ทปีระสทิธภิาพ 100% 

2) การคาํนวณนําหนกัของมวลทมีอเตอรข์บัเคลอืนได ้(แรงบดิ

%ของประสทิธภิาพของมอเตอร์) 

 𝑚 =   (3)

𝑚 =  
2.82

(3 × 10 2) × 9.81
 

= 9.58 

มวลทมีอเตอรส์ามารถรบัไดม้ากทสีดุเมอืประสทิธภิาพของมอเตอร์

มค่ีาเทา่กบั  % คอื .  กโิลกรมั ที รอบ/นาท ี
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2.3 วิเคราะหแ์ละออกแบบ 

พนักงานวางกระดาษบางเรียบลงบนโต๊ะจากนันพนักงานจะหยิบ

กระดาษลูกฟูกทีถูกป้อนจากเครืองทากาวมาวางทบัลงบนกระดาษ

เรยีบแล้วทําการรดีชนิงานให้กาวติดทวัทงัแผ่นเมอืได้ปริมาณมาก ๆ 

จะทาํการยกไปไวพ้นืทดี้านหลงัและนําไม้อดัมาวางทบั โดยเป็นชนิดที

ขอบชดิซงึทําการทากาวแผ่นทเีป็นลูกฟูกและมีแผ่นบางเรียบสําหรบั

ประกบกนัและมีระยะทเีลยขอบเข้าไปยงัพืนทดี้านในชนิงานซึงใช้กะ

ดาษลกูฟูกทงัสองแผ่น แสดงสภาพหน้างานดงัรูปท ี3 และรูปท ี4 แสดง

ขนัตอนการทาํงานปัจจุบนั 

1) สภาพหน้างาน

รปูท ี3  สภาพหน้างาน 

รปูท ี4 แสดงขนัตอนการทาํงานในรปูแบบเดมิ 

2) ปัญหาทพีบ

 พนกังานตดิกระดาษชา้

 พนกังานตอ้งยกกระดาษไวด้้านหลงัเมอืชนิงานมปีรมิาณ

มาก

 กระดาษตดิกนัไม่สมําเสมอ

3) ความตอ้งการและการวดัผล แสดงการระบุความตอ้งการ

ของเครอืงมอืชว่ยการผลติดงัในตารางท ี1 ผูว้จิยัไดก้ําหนด

ความตอ้งการในการออกแบบทสีามารถทาํใหเ้ครอืงจกัรทํา

ชนิงานไดโ้ดยการวดัเพอืใหท้ราบว่าชนิงานไม่เกดิของเสยี

4) หลกัการการออกแบบ ไดม้กีารใช้ทฤษฎกีารออกแบบ

(Concept generation) แสดงดงัรปูท ี5

ตารางท ี1 กําหนดความตอ้งการและการวดั 

สามารถตดิกระดาษไดเ้รว็

ขนึ 

เพมิผลผลติ 

งา่ยต่อการซ่อมบํารุง 

พนืทตีดิตงั 3x4 เมตร 

มคีวามปลอดภยัในการใช้

งาน 

เครอืงมอืในการบํารุงรกัษา

เป็นอุปกรณ์ทใีชง้านทวัไป 

กําหนดตําแหน่งของ

ขอบกระดาษได้ 

ใชง้านไดม้ากกว่า1โมเดล 

กาวต้องตดิทวัทงั

แผน่กระดาษ 

พนกังานทไีม่มทีกัษะ

สามารถทํางานได้ 

รปูท ี5  ออกแบบการทํางานในแต่ละส่วน 

STAR ส่งกระดาษเขา้เครืองทากาว 

ติด

กระดาษ

กาว

ทบั

กระดาษ 
STOP 

จํา
นว

นช
นิง

าน
 (ช

นิ)
 

เว
ลา

ทใี
ช ้

(s
ec

) 

อุป
กร

ณ์
 S

af
et

y 

ขน
าด

 (m
m

) 

รา
คา

 (บ
าท

) 
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แยกแต่ละองคป์ระกอบของงานเป็น 3 ส่วนเพอืใหง้่ายต่อการออกแบบ 

และใชห้ลกัการการยศาสตร ์โดยพจิารณาขนาดสดัส่วนของร่างกายของ 

ผูป้ฏบิตังิาน (Anthropometry) มาใชใ้นการออกแบบ อ้างองิตาม [8] ใน

การออกแบบ ไดด้งันี 

1) ส่วนของอุปกรณ์กําหนดตําแหน่งชินงาน ใช้เป็นจิกที

สามารถทําใหช้นิงานเขา้มุมสามารถใชง้านกบัชนิดของงาน

ไดท้งัสองแบบและสามารถปรบัระยะจากขอบได้

2) ส่วนของระบบลําเลียง จะต้องเป็นระบบลําเลยีงทสีามารถ

นําพาชนิงานไปได้โดยไม่ใช้คนและต้นทุนตํา สายพานได้

จากโครงงานของนักศึกษาทีไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ ซึง

สามารถลดต้นทนุการทําเครอืงจกัรไดส้งู

3) ส่วนของการรดีชนิงาน สามารถรดีชนิงานได้ขณะทชีนิงาน

ผา่นตอ้งกดทบัและเคลอืนตวัได้

ผลจากการวเิคราะหห์ลกัการออกแบบ และการวเิคราะห ์ทางกลศาสตร ์

ทาํใหส้ามารถออกแบบได ้3 รปูแบบดงัในรปูท ี6 - 8 

Design 1 

รปูท ี6 แสดงการออกแบบท1ี 

ตารางท ี2 แสดงมาตรฐานเวลาของ Design 1 

Left-Hand Code TMU TMU Code Right-Hand 

เออืมมอืหยบิ

กระดาษ 
R 23.6 A 14.9 9.6 R 11.81 A 

กดปุ่ ม Down 

หยบิกระดาษ

เรยีบ 
1B 3.5 

วางกระดาษ

เรยีบ 
M 3.9 C 8 

เออืมมอื

ประคอง

กระดาษกาว 

R 23.6 A 14.9 14.9 R 23.6 A เออืมมอืไปหยบิ

กระดาษกาว 

3.5 1B 
หยบิการดาษ

กาว 

วางกระดาษ

กาวลงบน

กระดาษเรยีบ 

M 3.9 C 8 8 M 3.9 C 

วางกระดาษ

กาวลงบน

กระดาษเรยีบ 

9.6 R 11.81 A กดปุ่ ม Up 

จากการออกแบบท ี  จกิอยูบ่นสายพานสามารถเคลอืนทขีนึลงได้ 

หากมาถึงจุดทเีซน็เซอร์ตรวจจบัได้จกิเลอืนลงสายพานจะหยุดและวาง

กระดาษกาวลงและกดปุ่มเพอืใหส้ายพานเคลอืนรเีซต็เซนเซอร ์หากใช้

วธิี MTM ในการคํานวนเวลาทสีามรถเป็นไปได้จากระยะทางจริงของ

การทาํงาน อ้างองิหลกัการตาม [1] แสดงไดด้งัตารางท ี2 จะได้เวลาที

คนทํางานต่อชนิเป็นเวลา  วนิาท ีในหนึงวนัสามารถผลติชนิงานได้

สูงสดุ ,  ชนิต่อคนต่อวนั 

Design 2 

รูปท ี7 แสดงการออกแบบท2ี 

ตารางท ี3 แสดงมาตรฐานเวลาของ Design 1 

Left-Hand Code TMU TMU Code Right-Hand 

เออืมมอืหยบิ

กระดาษ 
R 7.87 A 7.9 

หยบิกระดาษ

เรยีบ 
1B 3.5 

วางกระดาษเรยีบ 

M 3.9 C 

0.5 
8 

เออืมมอืหยบิ

กระดาษกาว 
R 7.87 A 

หยบิกระดาษกาว 1A 3.5 18.7 1A หยบิการดาษกาว 

วางกระดาษกาว

ลงบนกระดาษ

เรยีบ 

M 3.9 C 

0.8 
8 8 

M 3.9

C 0.8 

วางกระดาษกาว

ลงบนกระดาษ

เรยีบ 

3.5 1B 
หยบิกระดาษเขา้สู่

สายพาน 

10.6 
M 7.87 

B 

วางลงบน

สายพาน 

จากการออกแบบท ี2 จกิติดิอยู่บนโตะ๊สายพานเคลอืนทตีลอดเวลา

และจะหยดุเมอืถูกกดปุ่มฉุกเฉิน ขนัตอนการทํางานทําได้โดย พนกังาน

วางกระดาษบางเรยีบลงบนจิกจากนนัพนกังานจะหยบิกระดาษลูกฟูกที

ถูกป้อนจากเครอืงทากาวมาวางทบัลงบนกระดาษเรยีบแล้วหยบิไปวาง

ไว้บนสายพาน สายพานจะทําการรดีชนิงานให้กาวตดิทวัทงัแผ่นและ

ตกลงสู่รถเขน็รองรบั หากใช้วธิี MTM ในการคํานวนเวลาทสีามารถ

เป็นไปได้จากระยะทางจรงิของการทํางาน แสดงได้ดงัตารางท ี3 จะได้

เวลาทีคนทํางานต่อชนิเป็นเวลา 10 วินาที ในหนึงวนัสามารถผลิต

ชนิงานไดสู้งสุด 2,876 ชนิต่อคนต่อวนั ดงันนัการออกแบบนีอาจทําให้

เกดิความเสยีงด้านการยศาสตร ์เนืองจากมีการทํางานเร็วเกินกว่า 4 

ครงัตอ่นาท ีอาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจบ็ของกลา้มเนือ 
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Design 3 

รปูท ี8 แสดงการออกแบบท3ี 

 ต่อเนืองจากการออกแบบท ี2 ใช้หลกัการทํางานเช่นเดียวกันกบั

แบบท ี2 ลูกกลงิไดจ้ากสายพานลูกกลงิในโรงงานเพอืเป็นการลดตน้ทุน

ในการทําเครืองจักร มีการปรับการออกแบบโดยใช้แผ่นเพลทติดให้

เสมอกนัทงัสองด้านรองรบัในส่วนด้านล่างของลูกกลงิเพอืใหส้ายพานมี

แรงผลกัชนิงานเขา้สู่ลูกกลงิและเพมิลูกกลงิใหม้จีํานวนมากขนึเพือการ

รดีกระดาษอย่างทวัถึงโดยออกแบบให้ลูกลงิลูกหนึงทําการรดีชนิงาน

จากดา้นในและรางตอ่ไปม2ีลูกเพอืใหร้ดีด้านขา้ง 

 ผูว้จิยัไดท้ําการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความคุม้ค่าของการออกแบบ

ทงั 3 รูปแบบ แสดงดงัตารางท ี4 

ตารางท ี4 เปรยีบเทยีบความคุม้ค่า 

เปรยีบเทยีบ Design 1 Design 2 Design 3 

เ ว ล า ต่ อ ชิ น 

(วนิาท)ี 

7 10 10 

โ อ ก า ส ซ่ อ ม

บาํรงุ 

มาก น้อย น้อย 

ตน้ทนุ 

(บาท) 

24,000 17,000 14,000 

ใชค้น น้อยทสีดุ ปานกลาง ปานกลาง 

3. ผลการดาํเนินงานและอภิปรายผล

เปรยีบเทยีบการตดิกระดาษด้วยคนและเครอืงจกัรโดยใชก้ราฟใน

การเปรยีบเทยีบเพอืวเิคราะหผ์ล 

3.1 การทดสอบการติดชินงาน 

ด้วยเปรียบเทียบกบัการติดชินงานโดยใช้วิธีการทํางานเดิมให้

พนักงานทํางาน และวิธีการปรับปรุงใช้จิกทํางานร่วมกบัอุปกรณ์ที

ออกแบบ ผลการทดลองแสดงไดด้งัตารางท ี5 และ ตารางท ี6 

ตารางท ี5 ตารางบนัทกึผลการตดิกระดาษ 

วธิกีารทํางานเดมิ 

(วนิาท)ี 

วธิกีารปรบัปรงุ (วนิาท)ี 

1 15 12 

2 15 10 

3 15 10 

4 12 11 

5 16 10 

ix 14.6 10.6 
2
is 1068.1 562.6 

การทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิ

0 1 2: 0H     และ 1 1 2: 0H     

1 2
0 2 2

1 2

1 2

x x
T

s s

n n






14.6 10.6

1068.1 562.6

5 5





= 0.102 

 จากข้อมูลทางสถิติ ได้คํานวนจากการสุ่มตัวอย่างชนิงานมาก่อน

ปรบัปรุง 5 ชนิ และหลงัปรับปรุง 5 ชนิ กําหนดเลขนัยสําคญั ( =

0.05) จะสามารถสรุปผลเป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลกั และจากการ

สังเกตชินงานทีได้ พบว่าความสมําเสมอของการติดกระดาษหลัง

ปรบัปรุงมใีชเ้วลาในการตดิน้อยกว่าก่อนปรบัปรุงมีคณุภาพทใีกล้เคยีง

กนัและไม่เป็นของเสยี  

ตารางท ี6 บนัทกึผลชนิงานตวัอย่างททีําการรดีกระดาษของคนกบั

เครอืงจกัร 

ครงัท ี
เปรยีบเทยีบกบัการตดิชนิงาน (Unit) 

คนงาน เครอืงจกัร 

1 0 1 

2 0 0 

3 2 0 

4 0 0 

ix 0.5 0.25 

2
is 0.1184 0.0395 

NG 

OK 
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จากการสุ่มตัวอย่างก่อนปรับปรุงจํานวน 4 เซ็ต เซ็ตละ 5 ชิน 

พบว่าก่อนทาํมชีนิงานทมีฟีองอากาศ 2 ชนิ และหลงัปรบัปรุงมชีนิงาน

ทเีกดิฟองอากาศ 1 ชนิ 

การทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิ

0 1 2: 0H     และ 1 1 2: 0H     

1 2
0 2 2

1 2

1 2

x x
T

s s

n n






0.5 0.2

0.11184 0.0395

20 20





= 3.376 

จากขอ้มูลทางสถติิ ได้คํานวนจากการสุ่มตัวอย่างชนิงานมาก่อน

ปรบัปรุง 20 ชนิ และหลงัปรบัปรุง 20 ชนิ กําหนดเลขนัยสําคญั (  

= . ) สรุปผลได้ว่ายอมรบัสมมตฐิานหลกั พบว่าความสมําเสมอของ

กาวหลังปรับปรุงมีความสมําเสมอมากกว่าใช้คนติดมีคุณภาพที

ใกล้เคยีงกนั แต่หลงัจากชนิงานออกจากลูกกลงิชนิงานมคีวามดีดออก

จากกนัเนืองจากกาวไม่แห้งสนิทเช่นเดียวกนักบัก่อนการปรบัปรุงจาก

การคํานวณข้างต้นจึงสรุปได้ว่าหลงัจากปรบัปรุงแลว้ประสทิธภิาพใน

การทาํงานเพมิมากขนึ 

เปรยีบเทยีบการเดนิแบบเดมิและระบบสายพาน 

1) เดมิ คนเดนิเอากระดาษไปเกบ็วนัละ 50 รอบ รอบละ 30 ชนิ

ใชเ้วลา 50 วนิาทตีอ่รอบ

2) ถา้50รอบ × 50วนิาท=ี2,500วนิาท ีหรอื 42 นาที

3) หากใชเ้ครอืงเวลาในส่วนนีจะเทา่กบั เกบ็วนัละ 8 รอบ ใชเ้วลา

50 วนิาทตีอ่รอบ

4) ถา้ 8 รอบ × 50 วนิาท ี= 400 วนิาท ีหรอื 7 นาที

ดงันนั สามารถลดเวลาในสวนนไีด ้35 นาที

5) หากนําเวลา 35นาทมีาทํางาน สามารถผลติงานได้

35×60=2,100 วนิาที

6) ดงันนั หากนําเวลาทลีดได้ไปทํางานจะผลติได้เพมิ 2,100 ÷

12 = 175 ชนิ

7) รปูท ี9 แสดงการเปรยีบเทยีบจํานวนชนิงานทผีลติไดจ้าก

กระบวนการกอ่นและหลงัปรบัปรุง

เปรยีบเทยีบการทาํงานแบบเดมิและแบบใหม่ 

ก่อนปรบัปรุง ผลติได1้,600 ชนิต่อวนัต่อคน 

หลงัปรบัปรุง ผลติได ้28,800วนิาทตี่อวนั ÷ 12 วนิาทตีอ่ชนิ = 2,400 

ต่อคนต่อวนั 

ดงันนั หลงัจากปรบัปรุงสามารถผลติไดเ้พมิขนึจากเดมิ 800 ชนิ 

รปูท ี9 แสดงการเปรยีบเทยีบจํานวนชนิงานทผีลติไดข้องวธิก่ีอนและ

หลงัปรบัปรุง 

จุดคุม้ทุน ตามหลกัการการวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน [3] 

ค่าจา้งพนกังาน 320 บาท/วนั วนัละ 2 คน 

1 วนั ทาํงาน 8 ชวัโมง หรอื 28800 วนิาท ี

ราคาเครอืงจกัร 14,000 บาท 

เดมิ1คนผลติได1้600ชนิ 1ชนิใชเ้วลา 18 วนิาท ี

ใหม1่คน ผลติได ้2400 ชนิ1 ชนิใชเ้วลา 12 วนิาที 

จํานวนความต่าง 2400 - 1600 = 800  ชนิ 

เวลาเหลอื800 x 12=9,600วนิาทหีรอื2.67 ชวัโมง 

ทาํงาน 24 วนั เวลาลดลง   2.67 x 24  = 64 ชวัโมง หรอื 8 วนั 

ค่าแรง1 คนลดลง 320 x 8 = 2,560 บาท 

ใชเ้วลาคนืทุน14,000 ፥ 2,560 = 5.5 เดอืน 

4. สรปุผลและข้อเสนอแนะ

จากผลการทดสอบชินงานทีมีขนาด  x  ซม.พบว่าในส่วน

ของจกิช่วยให้ติดชินงานได้เร็วขนึจากเดิม วินาทีลดเหลอื วินาที

และในสว่นการเคลอืนยา้ยชนิงานและการรดีชนิงานในสว่นนีสามารถรดี

ชนิงานไดโ้ดยไม่มฟีองอากาศอยู่ภายในโดยสามารถลดขนัตอนและลด

เวลาจากเดิม นาทตี่อวนัสามารถผลติชนิงานเพมิขนึจากเดมิได้  

ชนิต่อคนต่อวนั แต่เนอืงจากต้องใชเ้วลาและระยะทางในการเคลอืนตวั

ของชนิงานผ่านลูกกลงิในระยะเวลาและระยะทางทมีากกว่าสายพานที

ใชใ้นปัจจุบนัจึงส่งผลใหก้ระดาษลูกฟูกไม่แนบสนิทกนัหลงัผ่านจากการ

รดีดว้ยลูกกลงิเชน่เดียวกบัการใช้คนรดี เนอืงจากกาวทใีช้ทางโรงงาน

เลอืกใช้กาวทผีสมนําทีไม่สามารถแห้งได้ทนัทีส่งผลให้ชนิงานดีดตวั

ออกจากกนัจงึต้องทบัชนิงานไวใ้นระยะเวลาหนึงเพอืใหก้าวแหง้สนิท 

4.1 ขอ้เสนอแนะ 

1) ปรบัสายพานใหม้คีวามยาวและมคีวามกวา้งขนึ ใหส้ามารถรบั

รบักบัขนาดของกลอ่งกระดาษทมีขีนาดใหญ่

2) เพิมลูกกลิงทีใช้ในการรีดให้มีจํานวนมากขึนตลอดแนว

สายพาน เพอืใหส้ามารถทากาวไดม้ากขนึ รวมทงัทาํใหช้นิงาน

เรยีบขนึ เป็นการเพมิคุณภาพของผลติภณัฑ์

3200 4800

0

10000

จาํนวนชนิ/วนั

กราฟเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุง

ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง
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การลดความสญูเปล่าของกระบวนการผลิตหมึกพิมพ ์
The Reduction of waste in the process of Ink 
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บทคดัย่อ 
การผลติหมกึพมิพ์สดี าเป็นกระบวนการผลติหมกึพมิพ์แม่สขีองบรษิทักรณีศกึษา ในกระบวนการผลติหมกึพมิพ์แต่เดมินัน้ใชเ้วลาใน

การบดหมกึพมิพ์เป็นระยะเวลานานท าให้เกดิการสูญเปล่าทางด้านเวลาในขัน้ตอนการบดเป็นอย่างมาก ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะแก้ไขปัญหา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ลดเวลาในกระบวนการบดหมกึพมิพ ์ท าใหก้ารผลติหมกึพมิพส์ดี าชนิดนี้มจี านวนการผลติทีไ่ดท้นัเวลา และใชเ้วลาในการผลติแต่ละ
ครัง้ลดลง จากเดมิทีต่อ้งบดหมกึพมิพเ์ป็นเวลา 400 นาท ี(จ านวนบด 8 รอบ) โดยผลจากการวเิคราะหร์อบในการบด สามารถลดเวลาในการบดหมกึ
พมิพ์ได ้50% โดยเหลอืเวลาในการบด 200 นาท ีและจ านวนการบดเหลอืเพยีง 4 รอบ และคุณภาพหมกึทีไ่ดจ้ากการทดสอบนี้ตรงตามมาตรฐาน
โรงงานกรณศีกึษาทีไ่ดต้ัง้เอาไวใ้นขัน้ตอนการตรวจสอบหมกึพมิพ์ ในการลดรอบการบดหมกึพมิพ์ส่งผลใหก้ารว่างงานของผูป้ฏบิตังิานในส่วนการ
บดลดลงได ้ในงานวจิยัครัง้นี้ยงัสามารถน าเอาหลกัการทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์งานวจิยัทีเ่กดิขึน้ โดยจะมีหลกังานดงันี้  ทฤษฎขีองลนี (Lean) ทฤษฎี
การปรบัปรุงดว้ยหลกัการ ECRS ทฤษฎกีารก าจดัของเสยี 7 ประการ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way ANOVA) ทฤษฎี
แผนภมูกิระบวนการไหล (Flow Process Chart) และทฤษฎแีผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) หลกัการเหล่านี้สามารถน ามาค านวณการสูญเสยี 
และปัญหาในกระบวนการผลติเป็นอย่างด ีในการวจิยันี้สามารถลดปัญหาการสูญเสยีเวลาของการบดหมกึพมิพ์ได ้50% จากเวลาเดมิ และยงัเพิม่
ปรมิาณการผลติจาก 1 Lot ต่อวนั หลงัปรบัปรุงกระบวนการสามารถผลติได ้2 Lot ต่อวนั 
ค าส าคญั:  การบดหมกึพมิพ,์ ความสญูเปล่า, การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว  

Abstract 
The black ink production is the primary color ink production process of the case company. Traditionally, the printing ink 

production process takes a long time on grinding, thereby resulting in a lot of wastage of the grinding process. The researcher has been 
of interest to solve this problem, aiming to reduce the time in the grinding process and to make the black ink production produced in a 
timely manner with reduced production time from original grinding of 400 minutes (8 grinding cycles). The analysis results in principle 
showed that grinding time was reduced by 50% to 200 minutes and grinding cycles were reduced from 8 to 7 cycles, and the ink quality 
tested was in accordance with quality standards required by the case company. Besides, this study has applied the principles in the 
analysis as follows: Lean theory, ECRS improvement theory, Seven Waste disposal theory, One Way ANOVA, Flow Process Chart 
theory, and Fishbone Diagram, all of which can be applied to analysis to eliminate the waste and problems generated in the production 
process efficiently. As a result, in this study, the waste time of grinding was reduced by 50% from the traditional grinding time and 
increased production volume from 1 to 2 lots per day after a process improvement. 
Keywords:  Grinding process, Waste, Analysis of variance (ANOVA) 
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1. บทน า
บรษิทักรณีศกึษาทีไ่ดเ้ขา้ท าการศกึษานี้ เป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิ

เกีย่วกบัอุตสาหกรรมการผลติหมกึพมิพ์ ในการศกึษาครัง้นี้พบว่าการ
ผลิตหมกึพมิพ์แต่ละกระบวนการมกีารใช้ระยะเวลาในการผลิต (บด
หมกึ) เป็นระยะเวลานาน ดงัรูปที ่1  จงึท าการวเิคราะห์ถึงปัญหาการ
ลดเวลาในแต่ละกระบวนการผลติหมกึพมิพ์ โดยกรณีทีเ่ลอืกมาศกึษา 
คอืการลดเวลาในขัน้ตอนการบดสหีมกึพมิพ ์ 

รปูที ่1 เวลาทีใ่ชใ้นการบดหมกึพมิพช์นิดต่างๆ 

 เนื่องจากในการผลติหมกึพมิพ์มกีารน าไปผลติเป็นหมกึพมิพ์ส ีJP 
Black DS/7 Ink ในปรมิาณค่อนขา้งสูง พบว่าสหีมกึพมิพ์ทีม่ยีอดการ
ผลติสงูทีสุ่ด คอื JP BLACK DS/7 มกีารผลติถงึ 18.2 ครัง้ จากการเกบ็
ขอ้มลูทัง้หมด 5 เดอืน ดงัรปูที ่2 

รปูที ่2 จ านวนการผลติของชนิดหมกึพมิพต่์างๆ 

 จากขอ้มูลของโรงงานกรณีศกึษาพบว่าปริมาณการใช้หมกึพมิพ์
เบอร ์JP BLACK DS/7 ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการผลติเพือ่ส่งออกให้
ลกูคา้ จากขอ้มลูขา้งต้นผูว้จิยัจงึตดัสนิใจทีจ่ะศกึษาเพื่อลดเวลาในการ
บดสีหมกึพมิพ์ JP BLACK DS/7 ที่มยีอดในการผลิตที่สูง และมี
ผลผลติที่ไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน โดยมวีตัถุประสงค์งานวจิยัเพื่อลด
เวลาในกระบวนการบดหมกึพมิพ์ JP BLACK DS/7 ท าใหก้ารผลติ
หมกึพมิพ์สีด าชนิดนี้มีระยะเวลาการบดที่ลดลง ส่งผลให้จ านวนการ
ผลติหมกึพมิพท์ีไ่ดท้นัเวลาต่อความตอ้งการของลกูคา้   

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
 จากการทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวข้องงานพบว่างานวจิยั [1] ได้
ประยุกต์หลกัการของ Lean ในอุตสาหกรรมผลติเหล็กรูปพรรณใน
อุตสาหกรรมทีม่ที ัง้การผลติแบบต่อเนื่อง และแบบช่วง ส่วนงานวจิยัที่
ประยุกต์ใชก้ารวเิคราะหก์ระบวนการผลติเพื่อลดของเสยีไดแ้ก่งานวจิยั
ของ [2] ท าการวเิคราะห์กระบวนการผลติเพื่อเป็นแนวทางในการลด
ของเสยี กรณศีกึษา บรษิทัผูผ้ลติกระจกแผ่นดสิก์ ซึ่งมวีตัถุประสงค์ใน
การศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีท่ าให้เกดิของเสยีเพิม่ขึน้ในกระบวนการผลติ 
โดยใชห้ลกัการวเิคราะหแ์บบ 4M1E และในการประยุกต์วเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบได้ในงานวจิยัของ [3] ได้ท าการวิจยัเรื่อง 
การศึกษาความแตกต่างของกระเบื้องหลงัคาที่ได้รบัรองมาตรฐาน
คุณภาพ และกระเบื้องหลงัคาทีไ่ม่ไดร้บัรองมาตรฐานคุณภาพนี้ เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อมุ่งศึกษาให้ทราบถึงความแตกต่างด้าน
คุณสมบตัิหลงัการใช้งาน และความพงึพอใจจากการเลอืกใช้ระหว่าง
กระเบื้องหลังคาที่ได้ร ับรองมาตรฐานคุณภาพ และไม่ได้ร ับรอง
มาตรฐานคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม และ
วเิคราะหผ์ลดว้ยโปรแกรม MINITAB และการวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) 

2.1 ความสญูเสีย 7 ประการ (7 Wastes) 
 การก าจดัความสูญเสยี 7 ประการ (7 Wastes) [4] ซึ่งเป็นกุญแจ
ดอกหนึ่งในการผลติแบบลนี (Lean Manufacturing) เป็นก าจดัความ
สญูเสยีและปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลติเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพใหก้บังานทีด่ าเนินการ ขอ้เสยีจากการมคีวามสูญเสยี (7 
Wastes) คอื ใชเ้วลาในการผลตินาน สนิคา้มคีุณภาพต ่า และต้นทุนสูง 
กระบวนการผลติมกัจะพบว่ามคีวามสญูเสยีต่างๆ แฝงอยู่ไม่มากกน้็อย 
ซึง่เป็นสาเหตุใหป้ระสทิธภิาพ และประสทิธผิลของกระบวนการต ่ากว่า
ทีค่วรจะเป็น โดยความสูญเสยี 7 ประการ ไดแ้ก่ การผลติมากเกนิไป 
(Overproduction) การเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) การขนส่ง 
(Transportation) การเคลื่อนไหว (Motion) กระบวนการผลิต 
(Processing) การรอคอย (Waiting) และการผลติของเสยี (Defect) 

2.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียวเป็นการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลทีง่่ายทีสุ่ด เนื่องจากขอ้มลูมแีหล่ง
ความผนัแปรเพียงแหล่งเดียว โดยตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน
แสดงดังตารางที่ 1 ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย k 
ประชากรโดยใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนนัน้จะใช้หลกัการคอืน า
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกนั หากค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมี
ความแตกต่างกนัในทางสถิติก็จะถือว่าค่าเฉลี่ยของประชากรมคีวาม
แตกต่างกนั ในการดูว่าค่าเฉลีย่ของตวัอย่างมคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่
นัน้จะพจิารณาจากการแยกความผนัแปรทัง้หมดออกเป็นความผนัแปร
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ที่เกิดขึ้นระหว่างกรรมวิธีกับความผนัแปรที่เกิดขึ้นภายในกรรมวิธี
เดยีวกนั [5] นัน่คอื 
ความผนัแปรทัง้หมด = ความผนัแปรระหว่างกรรมวธิ ี+ 

    ความผนัแปรภายในกรรมวธิ ี
ตารางที ่1 ตารางวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

 กรณีที่ผลสรุปจากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีย่ประชากร k ประชากรในหวัขอ้ทีผ่่านมาเกดิการปฏเิสธ 
H0 นัน้ กส็ามารถสรุปไดแ้ต่เพยีงว่ามคี่าเฉลีย่ของประชากรอย่างน้อย 1 
คู่ที่แตกต่างกนั แต่ไม่สามารถระบุไดว้่ามคี่าเฉลีย่ประชากรคู่ใดบ้างที่
แตกต่างกนั เพราะอาจจะมบีางคู่เท่านัน้ทีต่่างกนัการปฏเิสธ H0 ไม่ได้
หมายความว่าค่าเฉลี่ยประชากรทุกคู่จะต้องต่างกันหมด การ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนจะมีเป็นวิธีทางสถิติที่น ามาใช่ในการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกบัความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรทีคู่ว่ามคีู่ที่
ต่างกนั วธิี Least Significant Difference (LSD) เป็นวิธกีาร
เปรยีบเทียบเชิงซ้อนที่นิยมใช้ เนื่องจากค านวณง่ายๆ เปรยีบเทียบ
ค่าเฉลีย่ประชากรทลีะคู่ดว้ยวธิ ีLSD นัน้ มขี ัน้ตอนดงันี้ 
จากระดบันยัส าคญัทีก่ าหนด ค านวณค่า LSD ดงันี้ 
















ii nn
MSWtLSD

11
2/ (1) 

เมือ่ n  คอืจ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
  k  คอืจ านวนกรรมวธิ ี

  MSW คอืค่าเฉลีย่ก าลงัสองทีไ่ดจ้ากตาราง ANOVA 
 ni, nj    คอืขนาดตวัอย่างในการเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น 

3. วิธีด าเนินงานวิจยั
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อลดเวลาในกระบวนการบดหมกึพมิพ์

JP Black DS/7 ที ่โดยขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัแสดงดงัรปูที ่3 

รปูที ่3 ขัน้ตอนด าเนินงานวจิยั 

3.1 ศึกษาขัน้ตอนการผลิตหมึกพิมพ ์
 ขัน้ตอนการผลิตหมกึพิมพ์สามารถแบ่งข ัน้ตอนการท างานหลกั
ออกเป็น 10 ขัน้ตอนหลกั แสดงดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 แผนภมูกิระบวนการผลติหมกึพมิพ ์

 จากแผนภูมกิระบวนการผลติดงัตารางที่ 2 สรุปไดว้่า การท างาน
ในกระบวนการผลติหมกึพมิพร์วมไปจนถงึกระบวนการตรวจสอบ และ
น าหมกึพมิพข์ึน้แทง้ เวลาในการปฏบิตังิานทัง้หมดเป็นเวลา 591 นาท ี
และใชร้ะยะทางในการท างานทัง้หมด 665 เมตร ซึ่งรวมทัง้การเดนิทาง
ไปเบกิวตัถุดบิในระบวนการผลติหมกึพมิพ์ จนถงึการตรวจสอบหมกึ
พมิพข์องพนกังานตรวจสอบคุณภาพทัง้หมดของกระบวนการผลติหมกึ
พมิพ ์ในการวเิคราะหค์วามสูญเปล่าของกระบวนการบดสหีมกึพมิพ์ใน
หวัขอ้ที ่3.2  

3.2 วิเคราะหค์วามสญูเปล่าจากกระบวนการผลิตหมึกพิมพ ์
 จากการศกึษากระบวนการผลติสหีมกึพมิพ์ พบความสูญเปล่าใน
ขัน้ตอนการบดสหีมกึพมิพ์ จะเหน็ว่าในกระบวนการบดสหีมกึพมิพ์ใช้
เวลานานกว่ากระบวนการอื่น โดยมสีาเหตุเนื่องมาจากผงสีของ JP 
Black DS/7 Ink มขีนาดใหญ่ และมคีวามแข็ง จงึท าให้การละลาย
เป็นไปได้ช้า และใช้เวลานาน เนื่องจากต้องบดสีถึง 8 รอบ ใช้เวลา
ทัง้หมด 400 นาที จึงเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้เกิดปัญหาการผลิตมี
ความล่าช้า ส่งผลเสียถึงต้นทุนการผลิต ผู้ว ิจ ัยจึงมีแนวทางที่จะ
ปรบัปรุงลดเวลาในกระบวนการบดสหีมกึพมิพ์ JP Black DS/7 Ink 
โดยที่คุณภาพของหมกึพมิพ์ทีท่ าการปรบัปรุงแลว้จะต้องไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑ์ทางบริษัทกรณีศึกษา และในส่วนของพนักงานที่เป็นผู้
ควบคุมเครื่องจกัรในกระบวนการบดสมีจี านวน 4 คน จากการศกึษา
กระบวนการบดสแีลว้ จะเหน็ว่าในขัน้ตอนการบดสหีมกึพมิพ์ ใชเ้วลา
ในการบด 400 นาที เครื่องบดก็จะท างานโดยอัตโนมัติ โดยจะมี
พนกังานคอยดูแล และควบคุมเครื่องบรเิวณนัน้ 1 คน ส่วนพนักงานที่
เหลืออีก 3 คนก็จะเกิดการว่างงานจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์ ดังนัน้จึงได้ท าการ
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วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขโดยแผนภูมิสาเหตุและผล 
(Cause & Effect Diagram) แสดงดงัรปูที ่4 

รปูที ่4 แผนภมูสิาเหตุและผลแสดงความสญูเปล่าของการผลติหมกึพมิพ ์

3.3 เสนอแนวทางปรบัปรงุแก้ไข 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองแกไ้ขปัญหา โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์
ความสูญเปล่า เพื่อหาวิธีการท างานที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกดิขึ้นจากกระบวนการผลติสีหมกึพิมพ์ด้วยแผนผงัสาเหตุ 
และผลดงัรปูที ่3 สามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 3.3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการบดสหีมกึพมิพ์ด้วย
เครือ่ง Sand Mill 
 3.3.1.1 ปัญหาทีต่รวจพบ คอืกระบวนการบดสหีมกึพมิพ์ทีใ่ชเ้วลา
ในการบดที่นาน และหมกึพมิพ์มอีตัราการใชง้าน 2 Lot ต่อวนั จงึจะ
เพยีงพอต่อการใชง้าน แต่ในปัจจุบนัสามารถผลติได ้1 Lot ต่อวนั 
 3.3.1.2 ประเภทของความสูญเปล่า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ความสูญเปล่าทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ (Processing) และความสูญ
เปล่าทีเ่กดิจากการรอคอย (Waiting) 
 3.3.1.3 สาเหตุของการเกดิปัญหา คอืกระบวนการผลติหมกึพมิพ ์
ท าการบดดว้ยเครื่อง Sand Mill ด้วยรอบของการบดจ านวน 8 รอบ 
เป็นเวลาทัง้สิน้ 400 นาท ี
 3.3.1.4 แนวทางการแกไ้ขปัญหา คอืการน าเอาการวเิคราะห์ความ
สูญเปล่า (7 Wastes) มาช่วยในการลดความสูญเสียทัง้จากความ
สญูเสยีเนื่องจากกระบวนการผลติ (Processing) และความสูญเสยีจาก
การรอคอย (Waiting) โดยผู้วจิยัท าการทดลองปรบัลดจ านวนรอบการ
บดของหมกึพิมพ์ และน าหมึกพิมพ์ที่ผ่านการบดด้วยวิธีที่ผู้ว ิจ ัยได้
ทดลองไว้มาท าการตรวจสอบค่ามาตรฐานของทางฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) ว่าผ่านมาตรฐานทีท่างบรษิทัก าหนดหรอืไม่ 

3.4 วิเคราะหค์วามแปรปรวน (One Way ANOVA) 
 จากทีผู่้วจิยัไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพหมกึพมิพ์ที่ท าการสุ่มมา
ท าการทดสอบคุณสมบตัมิาตรฐานของโรงงานแลว้ ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลู
การตรวจสอบมาทัง้หมด 8 รอบด้วยกนั โดยเอามาท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนด้วยวธิ ีOne-way Analysis of Variance โดยแบ่ง
ออกเป็น 8 เงือ่นไขด้วยกนั ให้เงื่อนไขที ่1 คอืการบดดว้ยเครื่องบดส ี
จ านวน 1 รอบ เงือ่นไขที ่2 คอืการบดสดีว้ยเครื่องบดสีจ านวน 2 รอบ 

เงือ่นไขที่ 3 คอืการบดด้วยเครื่องบดสีจ านวน 3 รอบ เงื่อนไขที ่4 คอื
การบดดว้ยเครือ่งบดสจี านวน 4 รอบ เงือ่นไขที ่5 คอืการบดดว้ยเครื่อง
บดสจี านวน 5 รอบ เงื่อนไขที่ 6 คือการบดด้วยเครื่องบดสีจ านวน 6 
รอบ เงือ่นไขที ่7 คอืการบดดว้ยเครื่องบดสจี านวน 7 รอบ และเงือ่นไข
ที่ 8 คือการบดด้วยเครื่องบดสีจ านวน 8 รอบ โดยก าหนดค่าความ
ผดิพลาดที่ 5% เมือ่ต้องการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยจ านวนรอบของการบดส ี โดยใช้การวเิคราะห์ความ
แปรปรวน สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนไดด้งันี้ 

3.4.1 สมมตฐิานการทดสอบ คอื 

876543210 :  H    ( ค่ า เ ฉ ลี่ ย
ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบค่าความละเอยีด, pH และ ค่าความหนืด
ของหมกึพมิพท์ุกคู่ไมแ่ตกต่างกนั) 

876543211 :  H    (ค่ า เฉลี่ย
ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบค่าความละเอยีด, pH และ ค่าความหนืด
ของหมกึพมิพอ์ย่างน้อย 1 คู่ทีต่่างกนั) 

3.4.2 ก าหนดระดบันยัส าคญัในการทดสอบ 

3.4.3 สถติทิีใ่ชท้ดสอบ คอื 
MSW

MSA
F 

 3.4.4 ค านวณค่าต่างๆ และสร้างตารางการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One Way ANOVA) 

3.4.5 สรุปผลการทดสอบ 

4. ผลการด าเนินงานวิจยั
หลงัจากการทดลองปรบัปรุงกระบวนการผลิตสาเหตุพบว่าการ

สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์  และการว่างงานจากพนักงาน
ผู้ปฏบิตัิงานที่มากเกนิไป บทนี้จงึสามารถแสดงถึงผลของปัญหาการ
สูญเสยีในการด าเนินการปรบัปรุงกระบวนการในขัน้ตอนการบดหมกึ
พมิพ์ JP Black DS/7 มกีารใชเ้วลาในการบดถงึ 400 นาทต่ีอครัง้ใน
การปฏบิตังิาน ส่งผลใหม้กีารสูญเสยีเวลาในกระบวนการผลติไปอย่าง
สูญเปล่า เนื่องจากกระบวนการผลติ และความสูญเปล่าในการรอคอย 
โดยสามารถน ามาศกึษาในกระบวนการลดเวลาในการบดหมกึพมิพ์ลง
จากปกตบิดถงึ 400 นาท ีใชก้ารบดถงึ 8 รอบ (รอบละ 50 นาท)ี จงึท า
การปรบัปรุงใหม้กีารบดหมกึพมิพ์ลดลงเป็น 200 นาท ีใชก้ารบดเพยีง
แค่ 4 รอบ และน าหมกึพมิพ์ที่บดในแต่ละรอบมาท าการตรวจสอบ
คุณสมบตัิทัง้ 3 คุณสมบตัิ ได้แก่ การวดัค่าความละเอียด (Grind 
Gauge) ค่าความหนืด (Viscosity) และค่าความเป็นกรด-เบส (Acid 
and Base) จงึสามารถน ามาวเิคราะห์ปัญหาได้ตามการแยกออกเป็น
ทฤษฎดีงัต่อไปนี้ 
 4.1 ในการวเิคราะห์ปัญหาสามารถน ามาศกึษาในการแยกปัญหาที่
เกดิขึ้นได้ในหลกัการ ECRS โดยจะแบ่งได้เป็น 4 ขอ้หลกัในการ
วเิคราะห ์คอืการก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม ่
(Rearrange) และการท าใหง้่าย (Simplify) โดยสามารถน าหลกัการมา
ประยุกต์ใชแ้กปั้ญหาไดต้ามตารางที ่3 
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ตารางที ่3 การสรุปวธิกีารวเิคราะหต์ามหลกัการของ ECRS 
หลกัการ รายละเอียดในการวิเคราะห ์

การก าจดั (Eliminate) ไมม่ ี

การรวมกนั (Combine) 
ในการรวมงานขัน้ตอนนี้ ท าให้การบดหมึก
พมิพใ์ชร้อบการบดลดน้อยลงจากเดมิคอืบด 8 
รอบ เหลอื 7 รอบ (50 นาทตี่อรอบ) 

การจดัใหม ่(Rearrange) ไมม่ ี
การท าใหง้า่ย (Simplify) ไมม่ ี

4.2 ในการวิเคราะห์การบดหมกึพิมพ์น ามาค านวณตามทฤษฏีการ
วเิคราะห์ One-Way Analysis of Variance โดยจะแยกการค านวณ
ออกไปตามคุณสมบตักิารตรวจสอบหมกึพมิพ์ ไดแ้ก่  
 4.2.1 การวดัค่าความละเอียด (Grind Gauge) โดยมกีารเก็บ
ตวัอย่าง 30 ครัง้ต่อการบดแต่ละรอบ ดงัตารางที ่4 และค่าการวเิคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way Analysis of Variance) แสดงดงัตารางที ่5 

ตารางท่ี 4 ผลการศกึษาค่าความละเอยีดของการบดหมกึพมิพ์ 
(Grind Gauge) ในแต่ละรอบ 

ครัง้ท่ี 
จ านวนรอบในการบด (ครัง้) / ค่าความละเอียด (µm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3 2 1 1 1 1 1 1 
2 3 3 1 1 1 1 1 1 
3 4 2 1 1 1 1 1 1 
4 3 2 1 1 1 1 1 1 
5 4 2 1 1 1 1 1 1 
6 2 2 1 1 1 1 1 1 
7 3 1 1 1 1 1 1 1 
8 2 2 1 1 1 1 1 1 
9 4 2 1 1 1 1 1 1 
10 2 3 1 1 1 1 1 1 
11 3 2 1 1 1 1 1 1 
12 3 2 1 1 1 1 1 1 
13 3 2 1 1 1 1 1 1 
14 2 3 1 1 1 1 1 1 
15 2 2 1 1 1 1 1 1 
16 4 3 1 1 1 1 1 1 
17 3 2 1 1 1 1 1 1 
18 4 3 1 1 1 1 1 1 
19 3 1 1 1 1 1 1 1 
20 3 2 1 1 1 1 1 1 
21 3 2 1 1 1 1 1 1 
22 3 2 1 1 1 1 1 1 
23 2 1 1 1 1 1 1 1 
24 3 1 1 1 1 1 1 1 
25 3 2 1 1 1 1 1 1 
26 3 2 1 1 1 1 1 1 
27 3 2 1 1 1 1 1 1 
28 3 1 1 1 1 1 1 1 
29 3 2 1 1 1 1 1 1 
30 2 1 1 1 1 1 1 1 

สมมตฐิานการทดสอบคอื 
 876543210 :  H  (ค่าเฉลี่ยด้าน
คุณภาพของการตรวจสอบค่าความละเอียดของหมึกพิมพ์ทุกคู่ไม่
แตกต่างกนั) 
 876543211 :  H  ( ค่ า เ ฉ ลี่ ย
ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบค่าความละเอยีดของพมิพ์อย่างน้อย 1 
คู่ทีต่่างกนั) 
ก าหนดให ้ 05.0 , 8k และ 240n  
จากขอ้มลูในตารางที ่4 ค่าวกิฤตคอื ค่า f0.05(7,232) = 2.01  

ตารางที ่5 ผลค านวณตาราง ANOVA การตรวจสอบค่าความละเอยีด 
Source of Variation df SS MS F 
Between Treatments 7 108.63 15.52 

155.20 Within Treatment or Error 232 22.83 0.10 
Total 239 131.46 

จากค่า F จากตารางที ่ 5 มคี่าเท่ากบั 155.20 ซึง่มคี่าวกิฤตทีม่ากกว่า
จากตาราง f0.05(7,232) ซึง่มเีท่ากบั 2.01 สรุปไดว้่ามคี่าความละเอยีดใน
การบดหมกึพมิพอ์ย่างน้อย 1 กลุ่มทีม่คี่าต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 เมือ่ท าการวเิคราะห์ค่าดว้ยวธิ ีOne-Way Analysis of Variance 
ค่าความละเอยีดที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ ผลทีป่รากฏว่ามคีวามแตกต่าง
กนัผู้วจิยัจงึน าผลนัน้มาท าการค านวณหาค่าการเปรยีบเทยีบเชงิซ้อน 
(Least Significant Difference :LSD) ในการเปรยีบเทยีบเชงิซ้อนนัน้
ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละคู่ เพื่อหาว่าการค านวณจาก
ตาราง ANOVA มคี่าเฉลี่ยคู่ไหนบ้างที่มคี่าต่างกนั โดยได้ท าการ
ค านวณค่า LSD เพือ่เปรยีบเทยีบค่าความละเอยีดรายคู่ของจ านวนรอบ
บดหมกึพมิพ ์จากสมการที ่(1) เท่ากบั 0.160 หลงัจากนัน้น ามาเปรยีบ
กบัค่าสมับูรณ์ของผลต่างเฉลีย่รายคู่ ถ้าพบค่าว่าสมับูรณ์ของผลต่าง
ค่าเฉลีย่รายคู่มคี่ามากกว่าค่า LSD แสดงว่าคู่นัน้มคีวามแตกต่างกนั [5] 
ดงัตารางที ่6 

ตารางที ่6 ผลการศกึษาความแตกต่างค่าสมับรูณ์ของผลต่างเฉลีย่รายคู่ 
ของรอบการบดหมกึพมิพ ์(ค่าความละเอยีด) 

คู่ท่ี 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 0.967 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 

คู่ท่ี 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 3/4 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.000 

คู่ท่ี 3/5 3/6 3/7 3/8 4/5 4/6 4/7 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

คู่ท่ี 4/8 5/6 5/7 5/8 6/7 6/8 7/8 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 สามารถสรุปไดว้่า จากตารางที ่6 ค่าความละเอยีดของหมกึพมิพ์
ตัง้แต่รอบการบดที่ 3 เป็นต้นไป มีค่าความละเอียดไม่ต่างกันตาม
เกณฑม์าตรฐาน ซึง่จะแตกต่างจากค่าในรอบที ่1 และ 2 
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 4.2.2 ค่าความเป็นกรด-เบส (Acid and Base) โดยมกีารเก็บ
ตวัอย่าง 30 ครัง้ต่อการบดแต่ละรอบ ดงัตารางที ่7 และค่าการวเิคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way Analysis of Variance) แสดงดงัตารางที ่8 

ตารางที ่7 ผลการศกึษาค่าความเป็นกรด-ด่างของหมกึพมิพ ์

ครัง้ท่ี 
จ านวนรอบในการบด (ครัง้)/ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 9.89 9.65 9.65 9.98 9.45 9.88 9.87 9.91 
2 9.67 9.68 9.60 9.65 9.89 9.78 9.56 9.94 
3 9.87 9.65 9.67 9.87 9.88 9.56 9.97 9.78 
4 9.89 9.70 9.77 9.79 9.88 9.89 9.91 9.92 
5 9.78 9.88 9.82 9.94 9.96 9.91 9.92 9.84 
6 9.98 9.76 9.87 9.87 9.87 9.89 9.83 9.81 
7 9.83 9.80 9.81 9.85 9.88 9.78 9.87 9.80 
8 9.98 9.84 9.83 9.85 9.87 9.84 9.81 9.83 
9 9.87 9.82 9.78 9.80 9.86 9.79 9.91 9.86 
10 9.67 9.87 9.85 9.84 9.69 9.82 9.82 9.89 
11 9.87 9.89 9.90 9.82 9.87 9.78 9.92 9.89 
12 9.92 9.87 9.88 9.86 9.84 9.49 9.79 9.83 
13 9.98 9.84 9.83 9.87 9.82 9.78 9.89 9.85 
14 9.87 9.80 9.86 9.84 9.75 9.69 9.82 9.89 
15 9.84 9.75 9.69 9.82 9.89 9.87 9.88 9.86 
16 9.90 9.82 9.87 9.83 9.85 9.87 9.84 9.81 
17 9.87 9.82 9.79 9.79 9.80 9.86 9.79 9.91 
18 9.82 9.89 9.87 9.88 9.86 9.89 9.85 9.89 
19 9.82 9.87 9.83 9.85 9.84 9.83 9.87 9.82 
20 9.87 9.84 9.87 9.83 9.85 9.82 9.89 9.87 
21 9.82 9.79 9.85 9.84 9.75 9.69 9.82 9.89 
22 9.89 9.85 9.90 9.82 9.87 9.78 9.92 9.89 
23 9.85 9.84 9.88 9.86 9.84 9.94 9.79 9.83 
24 9.85 9.84 9.83 9.87 9.82 9.87 9.78 9.88 
25 9.83 9.85 9.82 9.89 9.87 9.89 9.85 9.87 
26 9.84 9.75 9.69 9.82 9.89 9.82 9.89 9.91 
27 9.87 9.88 9.82 9.89 9.87 9.86 9.89 9.82 
28 9.89 9.78 9.83 9.85 9.87 9.84 9.81 9.79 
29 9.82 9.89 9.79 9.87 9.82 9.78 9.80 9.87 
30 9.79 9.82 9.88 9.86 9.85 9.71 9.87 9.83 

สมมตฐิานการทดสอบคอื 
 876543210 :  H  (ค่าเฉลีย่ด้าน
คุณภาพของความเป็นกรด-เบสของหมกึพมิพท์ุกคู่ไมแ่ตกต่างกนั) 
 876543211 :  H  (ค่าเฉลี่ยด้าน
คุณภาพของความเป็นกรด-เบสของขอหมกึพมิพ์อย่างน้อย 1 คู่ที่
ต่างกนั) 
ก าหนดให ้ 05.0 , 8k  และ 240n  
จากขอ้มลูในตารางที ่6 ค่าวกิฤตคอื ค่า f0.05(7,232) = 2.01 

ตารางที ่8 ผลค านวณตาราง ANOVA การตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง 
Source of Variation df SS MS F 
Between Treatments 7 0.09 0.01 

1.67 Within Treatment or Error 232 1.28 0.006 
Total 239 1.28 

 เนื่องจากค่า F จากตารางที ่7 มคี่าเท่ากบั 1.67 ซึ่งมคี่าวกิฤตที่
น้อยกว่าจากตาราง f0.05(7,232)  ซึง่มเีท่ากบั 2.01  จงึสามารถสรุปไดว้่ามี
ค่าความละเอียดในการบดหมึกพิมพ์ไม่มีค่าความต่างกันที่ระดับ
นัยส าคญั 0.05 จงึสามารถสรุปได้ว่าค่าความแปรปรวนของขอ้มูลใน
การตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง ไมม่คี่าความแตกต่างกนั 

 4.2.3 ค่าความหนืด (Viscosity) โดยมกีารเกบ็ตวัอย่าง 30 ครัง้ต่อ
การบดแต่ละรอบ ดงัตารางที ่9 และค่าการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(One-Way Analysis of Variance) แสดงดงัตารางที ่10 

ตารางที ่9 ผลการศกึษาค่าความหนืดของหมกึพมิพ ์

ครัง้ท่ี 
จ านวนครัง้ในการบด (ครัง้)/ ค่าความหนืด (วินาที) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 30.22 28.97 25.67 24.66 23.22 22.98 20.08 20.14 
2 30.87 28.94 25.66 24.87 23.14 22.98 20.06 20.05 
3 30.98 28.89 25.98 24.15 23.28 21.97 20.24 20.26 
4 30.76 28.97 25.67 24.40 23.46 22.19 19.93 19.91 
5 30.92 28.78 25.42 24.76 23.67 21.78 20.16 20.45 
6 30.87 28.94 25.43 24.15 23.20 21.99 19.25 19.12 
7 30.96 28.86 25.25 24.54 23.09 22.00 20.89 20.44 
8 30.99 28.87 25.46 24.45 24.00 21.86 20.21 20.18 
9 30.67 28.95 25.48 24.16 23.98 21.98 20.05 20.14 
10 30.65 28.87 25.76 24.25 23.07 22.08 20.43 20.55 
11 30.85 28.65 25.36 24.35 23.47 21.90 20.01 19.99 
12 30.54 28.73 25.71 24.65 23.10 21.96 20.09 19.98 
13 31.09 28.82 25.60 24.38 23.78 22.16 19.99 20.06 
14 30.74 28.93 25.73 24.18 23.98 21.80 20.11 20.00 
15 30.65 28.96 25.62 24.56 23.67 22.00 19.98 20.19 
16 30.97 28.86 25.78 24.67 23.09 21.78 20.08 20.18 
17 30.46 28.94 25.76 24.15 23.97 21.80 20.10 20.22 
18 30.96 28.99 25.66 24.65 23.01 22.08 20.25 20.00 
19 30.89 28.78 25.55 24.76 23.25 21.99 20.09 20.19 
20 30.88 28.68 25.65 24.14 23.27 22.04 20.20 20.16 
21 30.86 28.53 25.25 24.40 23.87 21.97 20.09 20.17 
22 30.59 28.82 25.45 24.18 23.07 22.06 20.18 20.16 
23 30.83 28.71 25.67 24.41 23.19 21.46 20.90 20.11 
24 30.82 28.90 25.45 24.30 23.87 21.89 20.11 20.19 
25 30.32 28.61 25.68 24.32 23.56 22.12 20.04 20.14 
26 30.62 28.78 25.87 24.54 23.76 21.92 20.21 20.14 
27 30.44 28.73 25.66 24.12 23.87 21.79 20.17 20.00 
28 30.56 28.95 25.41 24.65 23.67 21.98 20.24 20.06 
29 30.87 20.56 25.76 24.56 23.87 21.70 20.19 20.26 
30 30.68 20.45 25.45 24.98 23.16 22.01 20.06 20.15 

สมมตฐิานการทดสอบคอื 
 876543210 :  H  (ค่าเฉลีย่ด้าน
คุณภาพของความหนืดของหมกึพมิพท์ุกคู่ไมแ่ตกต่างกนั) 
 876543211 :  H  (ค่าเฉลี่ยด้าน
คุณภาพของความหนืดของหมกึพมิพอ์ย่างน้อย 1 คู่ทีต่่างกนั) 
ก าหนดให ้ 05.0 , 8k  และ 240n  
จากขอ้มลูในตารางที ่8 ค่าวกิฤตคอื ค่า f0.05(7,232) = 2.01 
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ตารางที ่10 ผลค านวณตาราง ANOVA การตรวจสอบค่าความหนืด 
Source of Variation df SS MS F 
Between Treatments 7 2,993.21 427.6 

689.53 Within Treatment or Error 232 143.87 0.62 
Total 239 3,137.29 

 เนื่องจากค่า F จากตารางที่ 9 มคี่าเท่ากบั 689.53 ซึ่งมคี่าที่
มากกว่าค่าจากตาราง f0.05(7,232) ซึ่งมเีท่ากบั 2.01 จงึสามารถสรุปไดว้่า
มคี่าความหนืดในการบดหมกึพมิพ์อย่างน้อง 1 กลุ่มที่มคี่าต่างกนัใน
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เมือ่ท าการวเิคราะห์ค่าดว้ยวธิ ีOne-Way Analysis of Variance 
ค่าความหนืดทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ ผลทีป่รากฏว่ามคีวามแตกต่างกนั
ผู้วิจ ัยจึงน าผลนัน้มาท าการค านวณหาค่าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Least Significant Difference :LSD) ในการเปรยีบเทยีบเชงิซ้อนนัน้
ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละคู่ เพื่อหาว่าการค านวณจาก
ตาราง ANOVA มคี่าเฉลี่ยคู่ไหนบ้างที่มคี่าต่างกนั โดยได้ท าการ
ค านวณค่า LSD เพือ่เปรยีบเทยีบค่าความละเอยีดรายคู่ของจ านวนรอบ
บดหมกึพมิพ ์จากสมการที ่(1) เท่ากบั 0.390 หลงัจากนัน้น ามาเปรยีบ
กบัค่าสมับูรณ์ของผลต่างเฉลีย่รายคู่ ถ้าพบค่าว่าสมับูรณ์ของผลต่าง
ค่าเฉลีย่รายคู่มคี่ามากกว่าค่า LSD แสดงว่าคู่นัน้มคีวามแตกต่างกนั [5] 
ดงัตารางที ่11 

ตารางที ่11 ผลการศกึษาความแตกต่างค่าสมับรูณ์ของผลต่างเฉลีย่ 
 รายคู่ของรอบการบดหมกึพมิพ์ (ค่าความหนืด) 

คู่ท่ี 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 2.470 5.155 6.306 7.264 8.743 10.604 10.631 

คู่ท่ี 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 3/4 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 2.686 3.836 4.794 6.273 8.134 8.161 1.150 

คู่ท่ี 3/5 3/6 3/7 3/8 4/5 4/6 4/7 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 2.109 3.588 5.449 5.475 0.958 2.437 4.298 

คู่ท่ี 4/8 5/6 5/7 5/8 6/7 6/8 7/8 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 4.325 1.479 3.340 3.367 1.861 1.888 0.027 

 สามารถสรุปได้ว่า จากตารางที่ 6 ค่าความหนืดของหมกึพมิพ์
ตัง้แต่รอบการบดที่ 4 เป็นต้นไป มคี่าความหนืดไม่ต่างกนัตามเกณฑ์
มาตรฐาน ซึง่จะแตกต่างจากค่าในรอบที ่1, 2 และ 3 

5. สรปุผล
จากผลการวิจัย และศึกษาขัน้ตอนการผลิตหมึกพิมพ์ โดย

จุดประสงค์ในการวิจยัครัง้นี้ก็เพื่อลดเวลาในการบดหมกึพิมพ์  และ
เพือ่ใหป้ระสทิธภิาพในการท างานดขีึน้ จงึมกีารศกึษากระบวนการผลติ
หมกึพมิพ์ในขัน้ตอนที่ต้องใช้เวลานานที่สุด ในที่นี้คอืข ัน้ตอนการบด
หมกึพมิพ ์เพราะการบดหมกึพมิพใ์ชเ้วลาในการปฏบิตังิานนานถงึ 400 
นาท ีจนเหลอืเพยีง 200 นาท ี(บดเพยีง 4 รอบ) และขัน้ตอนในการ
ท างานลดลง จงึส่งผลใหส้ามารถมกีารผลติหมกึพมิพ์ไดม้ากขึน้ โดยมี
การสรุปผลการทดสอบไดด้งัตารางที ่12 

ตารางที ่12 สรุปผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน One-way ANOVA 
  ของกระบวนการบดหมกึพมิพ ์

สรปุผลการทดสอบ One-way Analysis of Variance 

ขัน้ตอนการ
ตรวจสอบ 

รอบในการบดสีหมกึพิมพ ์
รอบ
ท่ี 1 

รอบ
ท่ี 2 

รอบ
ท่ี 3 

รอบ
ท่ี 4 

รอบ
ท่ี 5 

รอบ
ท่ี 6 

รอบ
ท่ี 7 

รอบ
ท่ี 8 

คา่ความละเอยีด 
(µm.) 

X X      

คา่ความกรด ด่าง 
(pH) 

       

คา่ความหนดื 
(Sec.) 

X X X     

หมายเหตุ :  เครื่องหมาย (X) แทนไม่สามารถยอมรบัได้ เครื่องหมาย  ( / ) 
แทนการยอมรบัได ้

 จากตารางที ่12 การปรบัปรุงการผลติหมกึพมิพ์ ผลปรากฏว่าค่าที่
ได้จากการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานบริษัททัง้คุณสมบตัิด้าน
ความละเอยีด ค่ากรด-ด่างอยู่ในเกณฑ ์และคุณสมบตัดิา้นความหนืดอยู่
เกณฑ์มาตรฐาน ที่ทางบรษิทัก าหนด ในการปรบัปรุงหมกึพมิพ์ครัง้นี้
สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงได้ ซึ่งในการปฏิบตัิงานตามการ
ปรบัปรุงกระบวนการบดหมกึพมิพ์ให้เหลอืรอบเวลาในการบดสหีมกึ
พมิพล์ดลง ซึง่การผลติหมกึพมิพเ์ป็นจ านวน 1,000 กโิลกรมั ใชเ้วลาใน
การบดหมกึพิมพ์ 400 นาที ต่อมาเมื่อมกีารทดลองในปรบัปรุงการ
ท างานในกระบวนการบดหมกึพมิพ์ สามารถปรบัปรุงให้มกีารลดการ
บดหมกึพมิพจ์ากเดมิใหเ้หลอื 200 นาท ีจาก 8 รอบ เหลอืเพยีง 4 รอบ
เท่านัน้จากรอบเวลาเดิม ส่งผลให้ลดเวลาในการผลิต สามารถผลิต
ส่งออกใหก้บัลูกค้าไดต้ามก าหนด เพิม่ปรมิาณการจ าหน่ายได้มากขึ้น 
และยงัสามารถเพิม่จ านวนการผลติหมกึพมิพ์ 1 วนัสามารถผลติหมกึ
พมิพไ์ด ้2 ครัง้ต่อวนั ในการทดลองนี้สามารถน าไปเป็นต้นแบบในการ
ทดลองการผลติหมกึพมิพส์อีื่นต่อไป ซึง่ทางบรษิทัใชเ้ป็นกรณีศกึษาใน
การพฒันาการผลติหมกึพมิพต่์อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัฉบบันีเป็นการพฒันาเครอืงคน้หกูในขนัตอนการทําเครอืไหม มวีตัถุประสงคเ์พอืเพมิประสทิธภิาพ ลดการเคลอืนไหวร่างกาย

และสายตาของผูป้ฏบิตังิาน โดยใช้มอเตอร์ขบัเคลอืนบนสายพานแทนการเคลอืนท ีจากการวเิคราะห์ปัญหาพบว่าการคน้หูกเสน้ไหมด้วยอุปกรณ์

การคน้หูกแบบเดมินันทําใหเ้กดิการเมอืยลา้ การเคลอืนไหวของพนักงานและอุปกรณ์ออกแบบโดยปราศจากการพจิารณาหลกัการการยศาสตรใ์น

การออกแบบท่าทางทํางาน การศกึษเวลาในการทํางานแสดงใหเ้หน็ว่ามกีารใช้เวลาในการปฏบิตังิานทนีาน งานวจิยัฉบบันีจงึได้พฒันาเครอืงคน้หูก 

และทําการปรบัปรุงขนัตอนการทํางานโดยการตดัทอนขนัตอนการทํางานทไีม่จําเป็น เพอืลดการเคลอืนไหวททีําใหเ้กดิการสูญเปล่า ผลการพฒันา

เครอืงคน้หกูในขนัตอนการทําเครอืไหมช่วยใหล้ดเวลาการคน้หกูเสน้ไหม ขนาด 10 ผนื ลงได ้รอ้ยละ 7.79 และช่วยลดอาการบาดเจบ็สะสมของการ

เคลอืนไหวททีําใหบ้าดเจบ็เรอืรงั จากผลการวเิคราะห์ค่าดชันีค่าสะสมความเสยีงในการบาดเจบ็เรอืรงั แสดงใหเ้หน็ว่าวธิกีารปรบัปรุงใหม่สามารถ

ลดลงค่าดชันีค่าสะสมความเสยีงในการบาดเจบ็เรอืรงัได ้รอ้ยละ 8.37 โดยทวีธิกีารปัจจุบนัมคี่าอยู่ท ี0.905 และวธิกีารปรบัปรุงใหมม่ค่ีาอยู่ท ี0.704 

คาํสาํคญั:  การศกึษาเคลอืนไหว, เครอืไหม, หลกัการยศาสตร ์

Abstract 

This research is to develop an equipment for the production process of the silkworm product. The objective is to increase the 

efficiency and reduce the movement of the body and eyes of the operators. The design uses the motor to drive on the belt instead of the 

movement. Analysis of the problem was found that the process of silkworm product by using the conventional process made the operator 

fatigue due to cause of the equipment. The motion of work tasks and equipment do not include ergonomic principles postures. The time 

study showed that they spend a lot of time to process jobs. This paper, we develop the equipment to produce the silkworm product and 

improve the work task by reducing unnecessary movement steps. The result of the improvement is to reduce the movement wastes. The 

experiment show that the development of the equipment provides the decreasing cycle time of the silk threading process of 10 pieces of 

silk by 7.79% and reducing the risk factor for cumulative trauma disorders (CTD risk). The analysis of the CTD risk indexes show that the 

improvement operation could reduce the CTD risk index of 8.37 percent in which the current operation was 0.905 and the improvement 

operation was 0.704.  

Keywords:  Motion study, Silkworm, Ergonomic 
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1. บทนํา

.  ทีมาและความสาํคญั 

 ขนัตอนการผลติผา้ไหมนนัมขีนัตอนทยุ่ีงยากและใชเ้วลานาน เช่น 

การปันด้าย การคน้หูก การเขา้ฟืม และการทอผา้ไหม จากการศึกษา

ต่อไป พบว่าขนัตอนการคน้หูก เป็นขนัตอนหนึงทมีขีนัตอนการทํางาน

ทีใช้เวลามาก สาเหตุมาจากเครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้มีจํากัดและ

กระบวนการการทํางานไม่เหมาะสม จากการศกึษาลกัษณะการทํางาน

พบว่าผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมือยล้า เพือลดปัญหาดังกล่าวจึง

ทําการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพือลดการ

ทํางานทีไม่จําเป็นและเวลาทีใช้ในการปฏิบตัิงาน โดยมวีตัถุประสงค์ 

เพอืเพมิประสทิธภิาพในคน้หกู และเพอืลดการเคลอืนไหวของร่างกาย

และสายตาทีทําให้เกิดการเมอืยล้า โดยทีขอบเขตของการวจิยัมีดงันี 

ศกึษาการคน้หกูเฉพาะทมีคีวามยาว 10 ผนื, ศกึษาการคน้หกูเฉพาะที

สขีองเครอืหกูเป็นสเีดยีวกนั และศกึษาความยาวของหลกัเฝียทมีขีนาด

ความยาว 2 เมตร  

 ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องสําหรบัการศึกษาการทํางานจาก

หนังสอืของ Anawaty, G. [1] ได้แนะนําวธิีการปรบัปรุงผลิตภาพการ

ทํางานโดยใช้หลกัการศึกษาการทํางาน Kulkarni, P. P., et al. [2] ได้

วเิคราะห์หลกัการการศึกษาการทํางานเป็นเครอืงมอืในการวเิคราะห์

กระบวนการผลติแบบลนี ร่วมกบัการใช้วธิกีารมองเห็นความสญูเปล่า, 

การลดการตดิตงัเวลาเครอืงจกัร, การวเิคราะห์จุดคอขวด และการใช ้5

ส เพือปรับปรุงงาน Barnes, R. M., [3] นําเสนอการวิเคราะห์งานมี

เป้าหมายการจดัลําดบังานย่อยและกําหนดเวลามาตรฐานการทํางาน

โดยการเลือกวธิีวิธีทีเหมาะสมทีสุด สําหรบังานวิจัยทีเกียวข้องด้าน

การยศาสตร์ McMahan, S., และ  Phillips, K. [4] นํ า เสนอวิธีการ

ทางด้านการยศาสตร์เพือลดผลกระทบจากความเสียงของอาการ

บาดเจ็บเรือรังโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ CTDs (Cumulative trauma 

disorders) เพอืประเมินความเสยีงของพนักงาน ซึงศึกษาในโรงงาน

อุตสาหกรรมในประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2. วิธีการดาํเนินงาน
งานวจิยันีได้ทําการออกแบบเครอืงค้นหูกในขนัตอนการทําเครอื

ไหม เพือลดการเคลือนไหวร่างกายและเวลาทีใช้ในการปฏิบัติงาน 

วธิกีารดําเนินงาน ศกึษาขอ้มลูและสภาพของปัญหาทเีกดิขนึในขนัตอน

การคน้หูก วเิคราะห์ขอ้มูลและหาแนวทางการแก้ปัญหา ศกึษาทฤษฎี

และงานวจิยัทเีกียวข้องออกแบบลําดบัการทํางานของเครอืงจกัรและ

ออกแบบการจําลองโมเดล ดําเนินการสร้างเครอืงค้นหูกและทดสอบ

ประสทิธภิาพ สรุปผลการดําเนินงาน 

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการแก้ปัญหา 

2.1.1 วิธีการค้นหกูแบบปัจจบุนั 

 การวเิคราะห์ขนัตอนการทํางานในปัจจุบนัแสดงดงัตารางที 1 จะ

เห็นได้ว่าท่าทางการทํางานของพนักงานต้อก้ม-เงย ตลอดเวลาทําให้

เกดิการเหมอืยลา้ อกีทงัความยาวของอุปกรณ์ทําใหต้อ้งเออืมมอืในการ

ทํางาน 

ตารางท ี1 วธิกีารคน้หกูแบบปัจจุบนั 

ลําดบั รปูภาพ ขนัตอนการคน้หกู 

1 

ขนัตอนการวางอักไหม การวาง

อักไหม เรมิจากการนําเส้นไหม

สําหรับค้นหูกเส้นไหมของลาย

โฮลมาวางตามตําแหน่งทตีอ้งการ 

2 

ขันตอนพาดเส้นไหม การพาด

เสน้ไหม เป็นการนําเสน้ไหมจาก

อักไหมมาพาดบนท่อนไม้ เพือ

ไม่ใหเ้สน้ไหมพนักนั 

3 

ขนัตอนการรวบมดัปมทปีลายเสน้

ไหม การรวบเสน้ไหม เป็นการนํา

เสน้ไหมทงัหมดมารวมกนัแล้วมดั

ปมทีปลายเส้นไหมแล้วนําไป

คล้อ งกับหลักค้นหูก เพือ เ ป็น

จุดเรมิตน้การคน้หกูเสน้ไหม 

4 

ขนัตอนการค้นหูกเส้นไหม การ

ค้นหูกเส้นไหมเป็นการจัดเรียง

เสน้ไหมใหไ้ดจํ้านวนเสน้ไหมตาม

ขนาดของผนืผา้ทใีชท้อผา้ไหม 

5 

ขนัตอนการมว้นเกบ็เสน้ไหม การ

ม้วนเก็บเส้นไหม เป็นขันตอน

สุดทา้ยของการคน้หกูเสน้ไหม 

2.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพือนําไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา 

 จากทีได้ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาทเีกิดขนึในขนัตอนการคน้

หูกแบบปัจจุบนั สามารถวิเคราะห์ปัญหาทีทําให้เกิดความล่าช้าด้วย

แผนภาพก้างปลา จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพอืหาแนว

ทางการแก้ปัญหา ทําให้เห็นว่าปัญหาทีเกิดขึนเกิดจากอุปกรณ์ที

ออกแบบมาไม่เหมาะสมกบัการใช้งานจรงิ ส่งผลใหผู้ป้ฏบิตังิานทํางาน

อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ ทําใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความเมอืยลา้ 

ตารางท ี2 ตารางความตอ้งการของเครอืง 

ลาํดบัที ความต้องการ 

1 เดนิเสน้ไหมในแนวแกน X 

2 เดนิเสน้ไหมในแนวแกน Y 

3 เดนิเสน้ไหมออ้มหลกัเฟีย 

4 สามารถขนยา้ยเครอืงไดโ้ดยง่าย 

5 สามารถตรงึเสน้ไหมระหว่างหลกั 

6 สามารถยดึหลกัเฟีย 
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จากความต้องการของตารางที 2 นันได้มาจากการสังเกตการ

ทํางานวธิีการเดิมว่ามขีนัตอนการทํางานอย่างไร จึงนําวธิีการเดิมมา

เป็นความต้องการของเครอืงทตี้องการจะออกแบบ และนําไปเชอืมโยง

กบัตวัชวีดัลําดบัถดัไป 

รปูท ี1 การวเิคราะหปั์ญหาของการคน้หกูดว้ยแผนภาพกา้งปลา 

 2.2.1 ตารางความต้องการตามตวัชีวดั 

ตารางท ี3 ความตอ้งการตามตวัชวีดั 

 จากความต้องการของตารางท ี2 นันนํามาเชอืมโยงกบัตวัชวีดัทาง

หลกัฟิสกิสอ์อกมาเป็นตารางท ี3 โดยทําการเชอืมโยงความตอ้งการกบั

ตวัชวีดัมาเป็นแนวคดิในการออกแบบตามหลกัวศิวกรรม 

2.2.2 แนวคิดทีใช้ในการสร้างเครอืงจกัร 

รูปท ี2 แนวคดิทใีชใ้นการสรา้งเครอืงจกัร 

 จากรูปที 2 แสดงแนวคิดทีใช้ในการสร้างเครอืงค้นหูก ทําให้ได้

แบบในการสรา้งเครอืง 2 แบบ คอื (1) แบบสายพาน และ (2) แบบ Ball 

Screw โดยเครืองนันมีรูปลักษณ์ภายนอกทีเหมือนกันแตกต่างกนัที

ระบบการขบัเคลอืน 

2.2.3 การเลือกแนวคิด 

 จากแนวคดิทงัสองแบบได้แก่ (1) แบบสายพาน และ (2) แบบ Ball 

Screw ผูว้จิยัได้วเิคราะหท์างเลอืกในการตดัสนิใจแสดงดงัตารางท ี4 

ตารางท ี4 การวเิคราะหท์างเลอืกของการตดัสนิใจ 
Design 

criteria 

Weight 

factor 
Units 

Rail systems (Belt) Rail systems (Ball screw) 

Magnitude Score Rating Magnitude Score Rating 

Material cost 0.2 THB 10,500 2 0.4 9,500 2 0.4 

Manu. cost 0.12 THB 3,000 5 0.6 3,500 4 0.48 

Repairability 0.08 Exp. Good 4 0.32 Exc. 5 0.4 

Balance 0.12 Exp. Good 4 0.48 Good 4 0.48 

Durability 0.12 Exp. Sat. 3 0.36 Exc. 5 0.6 

Time to 

produce 
0.18 Hours 1.5 5 0.9 3 3 0.54 

Easiness 0.18 Exp. Excellent 5 0.9 Exc. 5 0.9 

3.96 3.8 

หมายเหต:ุ Exp. = Experience, Sat. = Satisfaction, 

 Exc. = Excellent 

 จากตารางท ี4 จะเห็นได้ว่าจากการเลอืกแนวคดิการออกแบบ ทํา

ใหเ้หน็ว่าค่านําหนักในการตดิสนิใจ ใหค้ะแนนระบบสายพานมากกว่า

ระบบ Ball Screw ดงันันจงึเลอืกใชร้ะบบสายพาน 

2.2.4 โมเดลจาํลองการออกแบบ 

 รูปท ี  แสดงแบบจําลอง 3 มติขิองเครอืงคน้หกูทพีฒันาขนึโดยใน

การออกแบบนันจะใช้มอเตอร์ในการขบัเคลอืนสายพานเพอืให้เครอืง

นันสามารถเคลอืนทไีด้ในแนวแกน X และจะใช้คนในการเคลือนทีของ

เสน้ด้ายในแนวแกน Y โดยผูว้จิยัได้ทําการออกแบบวธิกีารทํางานใหม่

สาํหรบัเครอืงคน้หกูทพีฒันาขนึแสดงขนัตอนการใชง้านตามตารางท ี5 

ทาํงานลาํบาก 
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รปูท ี3 รปูโมเดลจําลองการออกแบบ 

ตารางท ี5 ตารางการทํางานแบบใหม่โดยใชร้ะบบสายพาน 

รปูภาพ อธบิายการทํางาน 

การเดนิเสน้ไหมจากอกัพาดมายงั

หลกัเฝียการเดนิเสน้ไหมจากอกัพาด

มายงัหลกัเฝียเป็นการรอ้ยเสน้ดา้ยเขา้กบั

ห่วงกลมเพอืทกีารพาดเสน้ไหมมานนัจะ

ทําใหเ้สน้ไหมพนักนั 

การเดนิเสน้ไหมไปมาในแนวแกน X การ

เคลอืนทไีปมาในแนวแกน X เป็นการใช้

พลงังานจากมอเตอรใ์นการขบัเคลอืน

หลกัเฝียใหเ้คลอืนทไีปมาในแนวแกน X 

ได ้

การเดนิเสน้ไหมไปมาในแนวแกน Y การ

เดนิเสน้ไหมไปมาในแนวแกน Y เป็นการ

ใชค้นในการคลอ้งเสน้ไหมเขา้กบัหลกัคน้

หกูเพอืใหเ้กดิการทํางานทไีม่ซบัซอ้น

คลา้ยคลงึกบัการทํางานเดมิเพอืให้

ผูป้ฏบิตังิานสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2.2.5 อธิบายลกัษณะและข้อมูลสมบติัของวสัดทีุใช้ 

 เหลก็กล่อง 

 เพมิคุณสมบตัขิองหน้าตดั เพอืรบัแรงต้านทานการเสยีรูปขณะใช้

งานได้ดีขึน ใช้เป็นเหล็กในโครงสร้างหลักหรือโครงสร้างอืน ๆ มี

นําหนักเบา 

 DC Motor 24V

สามารถรบันําหนักของหลกัเฝียได ้และมคีวามเรว็ตามทตีอ้งการ 

2.3 ขนัตอนการทดสอบ 

 ในขนัตอนการทดสอบนันจะใช้ T-test ในการทดสอบเปรยีบเทียบ

โดยการเก็บขอ้มูลจํานวน 10 รอบเพอืเปรยีบเทยีบระหว่างวธิกีารเดิม

กับเครืองทจีัดทําขึน จากนันจะวิเคราะห์ CTD เพอืหาอันตรายด้าน

การยศาสตร ์และ วเิคราะหจุ์ดคุม้ทุน 

3. ผลการดาํเนินงานและอภิปรายผล

3.1 ผลการบนัทึกและเกบ็ข้อมูล 

 ทําการเก็บเวลาในการค้นหูก (แบบเดิม) และ แบบใหม่ ทีระดับ

ความเร็วน้อย และ ทีระดบัความเร็วมาก จํานวนตวัอย่างสุ่ม  ครงั 

(การวเิคราะห์ทําการคน้หูกโดยเดนิเสน้ไหมขนึ-ลง 1 รอบ ทซีงึการคน้

หูกหนึงผนืจะต้องเดินเส้นไหมทงัหมด 640 รอบ) แสดงดงัตารางที 6 

ซงึแสดงการเปรยีบเทยีบวธิกีารทํางานแบบเดมิ และวธิีการทํางานใหม่

ของเครอืงคน้หกู โดยมกีารปรบัระดบัความเรว็เครอืง  ระดบั 

ตารางท ี6 การเปรยีบเทยีบเวลาระหว่างวธิกีารเดมิกบัวธิกีารใหม ่

รอบท ี
เวลาในการคน้หูก

วธิปัีจจุบนั (วนิาท)ี 

เวลาในการคน้หูกวธิี

ปรบัปรุง ตงัความเรว็

มาก (วนิาท)ี 

เวลาในการคน้หูกวธิี

ปรบัปรุง ตงัความเรว็

น้อย (วนิาท)ี 

1 24.53 21.15 18.23 

2 20.43 24.85 19.32 

3 20.2 26.29 19.56 

4 20.18 21.59 20.21 

5 23.3 26.52 18.65 

6 22.38 21.75 20.2 

7 21.32 24.95 21.5 

8 19.01 23.1 19.86 

9 20.48 25.03 20.78 

10 20.23 25.07 18.42 

Avg. 21.21 24.03 19.67 

S.D. 1.69 1.98 1.05 

รปูท ี4 กราฟเปรยีบเทยีบเวลาระหว่างวธิกีารเดมิกบัวธิกีารใหม่ 

 จากรปูท ี4 แสดงกราฟเปรยีบเทยีบเวลาในการทํางานของวธิกีาร

เดมิและวธิกีารใหมด่ว้ยกราฟแท่ง จะเหน็ได้ว่าวธิกีารทํางานใหม่ โดย

ปรบัความเรว็น้อย ใหป้ระสทิธภิาพทดีกีว่าวธิกีารทํางานเดมิและวธิกีาร

ทํางานใหม่โดยใชค้วามเรว็มาก 

3.2 วิเคราะห์ผล 

3.2.1 วเิคราะหผ์ลจากวธิทีางสถติโิดยใช ้T-test 

จากการวเิคราะหใ์นโปรแกรม Minitab 16 แสดงผลดงัรปูท ี5 โดยม ี

H0 แทนสมมติฐานหลักนันคือ ค่าเฉลียเวลาในการค้นหูกวิธีปัจจุบัน 

(𝜇 ) ใช้เวลาเท่ากบั ค่าเฉลียเวลาในการค้นหูกวธิีใหม่ (𝜇 ) และม ีH1 

แทนสมมตฐิานรองนนัคอื ค่าเฉลยีเวลาในการคน้หกูวธิปัีจจุบนั (𝜇 ) ใช้

เวลามากกว่า ค่าเฉลียเวลาในการค้นหูกวิธีใหม่ (𝜇 ) พบว่ามีค่า P-
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value อยู่ท ี0.028 ซงึน้อยกว่า 0.5 ดงันันเราจงึ Reject  แสดงว่าเวลาที

ใชใ้นการคน้หกูของวธิปัีจจุบนันันมคี่าทมีากกว่าวธิกีารคน้หกูแบบใหม่ 

เราไดต้งัสมมุตฐิานโดย 𝐻 : 𝜇 = 𝜇  และ 𝐻 : 𝜇 > 𝜇  

รปูท ี5 ผลการวเิคราะหจ์ากโปรแกรม Minitab 

3.2.2 วเิคราะหจ์ากอาการบาดเจบ็สะสมดา้นการยศาสตร ์(CTD) 

รปูท ี6 รปูลกัษณะการทํางานแบบเดิม 

รปูท ี7 รปูลกัษณะการทํางานแบบใหม่ 

รปูท ี8 รปูผลการวเิคราะห ์CTD Risk Index แบบเดมิ 

รปูท ี9 รปูผลการวเิคราะห ์CTD Risk Index แบบใหม่ 

 จากรูปที 6 แสดงลักษณะการทํางานของพนักงานทีใช้วิธีการ

ทํางานเดิมจะเห็นได้ว่าพนักงานต้องก้มทํางานซึงส่งผลให้เกิดการ

บาดเจ็บเรือรังในการทํางานเนืองจากเป็นท่าทางทีไม่ถูกต้องตาม

หลกัการยศาสตร์ และรูปท ี  จะเหน็ได้ว่าหลงัจากพฒันาเครอืงคน้หูก

และได้ลองใชง้านจรงิ ท่าทางการทํางานของพนักงานทํางานโดยทหีลงั

ตงัตรงซึงเป็นท่าทางทถีูกต้องตามหลกัการยศาสตร์ จากรูปท ี8 จาก

การวิเคราะห์อาการบาดเจ็บสะสมด้านการยศาสตร์ (CTD) พบว่า 

วเิคราะห์องค์ประกอบของรอบเวลาการทํางาน (Cycle time) จํานวน

รอบการทํางานต่อวนั เป็น 1.724 รอบ (คํานวณจากเวลาทํางาน 480 

นาทีต่อวนัหกัเวลาพกัเทียง 60 นาที และเวลาพกัเบรกอีก 30 นาที 

นําไปหารดว้ยเวลาทํางานต่อรอบ 226.13 นาท)ี ขณะท ี1 รอบทํางานมี

การเคลือนทขีองมือทังหมด 9,248 ครงั คิดเป็นการเคลือนทีของมอื 

15,943 ครังต่อว ัน วิเคราะห์องค์ประกอบของความถี (Frequency 

Grip or Pinch Force Used on Task 0.099 (7)    0.0148     lbs

Max Grip or Pinch Force (8 )    100    lbs

0.00099

(Circle appropriate condidtion) 0 1 2 3

Sharp Edge NO YES

Glove NO YES

Vibration NO YES

Type of Action Dynamic Intermittent Static

Temperature Warm Cold

(10)    2.00

0.057

CTD Risk Index = 0.3 x(Frequency + Posture + Force Factors) + 0.1 x(Miscellaneous Factor)

CTD Risk Index = 0.3 * (1.5943+1.20+0.00099) + 0.1*0.057 = 0.844

Total the Points for the Circled Conditions

Miscellaneous Factor (Divide (10) by 35 = 

(9): 0.000148

Force Factor (Divide (9) by 0.15 = 

Points

Grip or Pinch Force Used on Task 0.099 (7)      0.0148      lbs

Max Grip or Pinch Force (8 )      100      lbs

0.00099

(Circle appropriate condidtion) 0 1 2 3

Sharp Edge NO YES

Glove NO YES

Vibration NO YES

Type of Action Dynamic Intermittent Static

Temperature Warm Cold

(10)    2.00

0.057

CTD Risk Index = 0.3 x(Frequency + Posture + Force Factors) + 0.1 x(Miscellaneous Factor)

CTD Risk Index = 0.3 * (1.4254+0.70+0.00099) + 0.1*0.057 = 0.644

Total the Points for the Circled Conditions

Miscellaneous Factor (Divide (10) by 35 = 

(9): 0.000148

Force Factor (Divide (9) by 0.15 = 

Points
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factory) 15,943/10,000 = 1.5943 เมือวิเคราะห์องค์ประกอบท่าทาง

การทํางาน (Working Posture) ท่าทางการทํางานเป็นไปตามทีได้

วงกลมสแีดงในรปูท ี12 คํานวณองค์ประกอบท่าทางคดิเป็น 1.20 และ

องค์ประกอบเรืองแรงเป็น 0.00099 และองค์ประกอบเงือนไขอืน ๆ 

(Miscellaneous factor) เป็น 0.057  วิธีการปัจจุบันนันมีค่าอาการ

บาดเจ็บสะสมด้านการยศาสตร์อยู่ท ี0.844 ในขณะทีวธิีการแบบใหม่

วเิคราะหเ์ช่นเดยีวกนั แสดงดงัรปูท ี9 นันมคี่าอาการบาดเจบ็สะสมด้าน

การยศาสตร์อยู่ท ี0.644 ซงึสามารถลดอาการบาดเจบ็สะสมด้านการย

ศาสตร์ลงได ้รอ้ยละ 23.70 

3.2.3 วิเคราะห์จดุคุ้มทุน 

 จากวิธีการทํางานปัจจุบนั รอบเวลาทํางาน (Cycle time) = เวลา

ทํางานทงัหมด (480 -60 -30) หารดว้ยเวลาทํางานต่อชนิงาน 226 นาท ี

(ทําการค้นหูกผ้าไหม 1 ผนืคดิเป็นการเดินเสน้-ไหม ขนึลง 640 รอบ 

รอบละ 21.21 วินาที) จะได้ผลิตภัณฑ์ 1.72 ชินงานต่อวัน ความ

ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ปัจจุบันคือ 10 ผืนต่อสัปดาห์ คิดเป็นเวลา

ทํางาน 5.81 ว ัน คิดค่าแรงพนักงาน 300 บาทต่อว ัน จะต้องจ่าย

ค่าแรงงาน = 5.81 * 300 = 1,743 บาท 

วิธีการทํางานใหม่ รอบเวลาทํางาน (Cycle time) = เวลาทํางาน

ทงัหมด (480 -60 -30) หารด้วยเวลาทํางานต่อชนิงาน 84 นาที จะได้

ผลติภณัฑ์ 4.64 ชนิงานต่อวนั (ทําการคน้หูกผา้ไหม 1 ผนืคดิเป็นการ

เดนิเสน้-ไหม ขนึลง 256 รอบ รอบละ 19.67 วนิาท)ี ความตอ้งการผลติ

ผลิตภณัฑ์ปัจจุบนัคอื 10 ผนื คดิเป็นเวลาทํางาน 2.16 วนั คดิค่าแรง

พนักงาน 300 บาทต่อวนั จะต้องจ่ายค่าแรงงาน = 2.16 * 300 = 648 

บาท 

ดงันันจะได้ว่าจะประหยดัค่าแรงงานในการคน้หกู 10 ผนืได้ 1,743 

– 648 = 1,095 บาทต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและสร้าง

เครอืงค้นหูกวธิีใหม่คิดเป็น 10,500 บาท เพราะฉะนันจะมีจุดคุ้มทุน 

9.59 สปัดาห ์หรอื 48 วนั (กําหนดใหเ้วลาทํางาน 5 วนัต่อสปัดาห)์ 

4. สรปุผลและข้อเสนอเสนอแนะ

4.1 สรปุผลการดาํเนินงาน 

การพฒันาเครอืงค้นหูกในขนัตอนการทําเครือไหม โดยใช้การ

ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยในการค้นหูกเส้นไหมส่งผลให้ท่าทาง

การทํางานดีขนึ ทงัในด้านเวลาในการผลิตและลดการบาดเจ็บเรอืรงั

จากการเคลอืนไหวร่างกายทไีม่ถูกท่าทาง รวมทงัพนักงานพงึพอใจใน

การใช้เครืองทีพัฒนาขึน ปัจจุบันได้ใช้งานจริงในชุมชนสําหรับ

ผลติภณัฑท์อผา้ไหม (OTOP) สรุปผลไดด้งันี 

1. ช่วยเพอืเพมิประสทิธิภาพในคน้หูก โดยการลดเวลาการคน้หูก

เสน้ไหม ขนาด 1 รอบ (เดนิเสน้ไหมขนึ-ลง) โดยวธิกีารเดมิในปัจจุบนั

ใช้เวลาเฉลยีอยู่ท ี21.21 วนิาท ีวธิกีารแบบใหม่ ทรีะดบัความเรว็น้อย 

ใช้เวลาเฉลยีอยู่ท ี24.03 วนิาที และ วธิกีารแบบใหม่ ทรีะดบัความเรว็

มาก ใช้เวลาเฉลียอยู่ที 19.67 วินาที ซึงวิธีการแบบใหม่ ทีระดับ

ความเรว็มาก สามารถลดเวลาการคน้หูกเสน้ไหมแบบวธิกีารเดมิลงได้ 

รอ้ยละ 7.79 

2. เพอืลดการเคลอืนไหวของร่างกายและสายตาทีทําให้เกิดการ

เมอืยล้าโดยวเิคราะหจ์ากอาการบาดเจ็บสะสมดา้นการยศาสตร ์(CTD) 

โดยวธิกีารเดมิในปัจจุบนันนัมค่ีาอาการบาดเจบ็สะสมด้านการยศาสตร ์

(CTD) อยู่ที 0.844 และ วธิีการแบบใหม่นันมคี่าอาการบาดเจ็บสะสม

ด้านการยศาสตร์ (CTD) อยู่ที 0.644 ซึงสามารถลดอาการบาดเจ็บ

สะสมดา้นการยศาสตรล์งได ้รอ้ยละ 23.70 

4.2 อภิปรายผล 

 เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานก่อนการใช้อุปกรณ์ช่วยในการคน้

หูกเส้นไหมและหลังของการใช้อุปกรณ์ช่วยในการค้นหูกเส้นไหม 

หลงัจากดําเนินงานใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการคน้หกูเสน้ไหม ช่วยลดเวลาใน

การคน้หกูลงจากเดมิรอ้ยละ 7.79 และ สามารถลดอาการบาดเจบ็สะสม

ด้านการยศาสตร์ลงได้ ร้อยละ 23.70 เพราะ ในการค้นหูกโดยการใช้

อุปกรณ์ช่วยนันมกีารเคลอืนทีแบบไม่จําเป็นน้อย และ สามารถปรบั

ความเร็วการเคลอืนทีของหลกัเฟียได้ตามต้องการ เพราะ วธิีการใน

ปัจจุบนันันมกีารเคลอืนทแีบบไม่จําเป็นจํานวนมาก ทําใหผู้ป้ฏบิตังิาน

นันเกดิอาการเมอืยลา้และวนิเวยีนศรีษะ จงึต้องหยุดพกัการทํางาน ทํา

ใหใ้ชเ้วลาในการทํางานทมีากขนึ 

4.3 ข้อเสนอแนะ 

 หลักเฟียมีระยะการเคลือนททีีมาก จึงจําเป็นต้องใช้พืนทใีนการ

ทํางานทมีาก เมอืเวลานําไปใชง้านจะตอ้งมกีารจดัเตรยีมสถานทไีวเ้พอื

ความสะดวกในการทํางานและไม่เกดิอนัตรายต่อผูทํ้างาน 
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
Defective Reduction in the Automotive Part Process 
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บทคดัย่อ 
บทความฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อลดของเสยีจากกระบวนการผลติชิ้นส่วนยานยนต์ การด าเนินการศกึษาประกอบดว้ย ศกึษาสภาพ

ทัว่ไป รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห์ปัญหา ผลปรากฎว่าพบของเสยีเกดิจ านวนมากจากปัญหาชิน้งานเจาะไมท่ะลุ ขนาดรขูองชิน้งานใหญ่กว่าก าหนด 
และชิน้งานเป็นรอย เป็นตน้ โดยปัญหาดงักล่าวเกดิจากใชเ้ครือ่งมอืตดัและการหล่อเยน็ทีไ่มเ่หมาะสม รวมทัง้พนกังานขาดความรูค้วามเขา้ใจในการ
ท างาน การแกไ้ขปัญหาโดยใชอ้ายุการใชง้านเครือ่งมอืตดัใหเ้หมาะสมและระบบน ้าหล่อเยน็ใหค้่าความเขม้ขน้ของน ้าหล่อเยน็อยู่ในค่าทีย่อมรบัได้
และมรีะดบัน ้าทีเ่หมาะสม ผลทีไ่ดพ้บว่าปรมิาณของเสยี ก่อนการปรบัปรุงมจี านวนของเสยีเฉลีย่ 117 ชิ้นต่อเดอืน หลงัปรบัปรุงมจี านวนของเสยี
เฉลีย่ 11 ชิน้ต่อเดอืน ปรมิาณของเสยีลดลงรอ้ยละ 90.60 
ค าส าคญั:  ของเสยี, ชิน้ส่วนยานยนต์, อายุเครือ่งมอืตดั 

Abstract 
The objective of this research is to reduce defects in automotive part manufacturing process. Steps in the research include 

overall studying of the process, collecting data, and analyzing problems. In the studying, it was found that most of the defects in the 
process were work pieces could not be penetrated, a hole size of the work piece is larger than specified, and work piece is scratched. 
The causes of these problems were improper use of cutting tools and cooling, and lacking of work knowledge and understanding by 
workers. To overcome these problems, this research identified the suitable time for cutting tool life, determined the coolant concentration 
in an acceptable value and the appropriate water level. After the improvement, defects occurred in the process was reduced from the 
average of 117 pieces/month to 11 pieces/month, or 90.60 percent reduction.
Keywords:  Defect, Automotive part, Tool life 
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1. บทน า
ในการผลติขึน้รปูชิน้ส่วนเครือ่งจกัรต่าง ๆ ทีใ่ชเ้ป็นส่วนประกอบใน

อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมขี ัน้ตอนการผลิตขึ้นรูปตามแบบที่ลูกค้า
ก าหนด การผลติอาจมขีองเสยีที่เกดิจากการผลติ ซึ่งส่งผลกระทบให้
เกดิความเสยีเวลาในการผลติ เวลาในการส่งมอบล่าชา้ ถา้หากมกีารส่ง
มอบชิน้งานทีไ่มไ่ดคุ้ณภาพใหก้บัลกูคา้อาจจะส่งผลกบัลูกคา้ เมือ่ลกูคา้
น าชิ้นงานไปประกอบเขา้กบัชิ้นงาน หากเกดิขอ้ผดิพลาดระหว่างการ
ประกอบ ลกูคา้ส่งกลบัชิน้งานดงักล่าวกลบัคนืเพือ่ใหต้รวจสอบคุณภาพ
ใหม่อกีครัง้ [1]   และในฐานะผู้ผลติชิ้นงานส่งใหลู้กคา้กจ็ะมผีลกระทบ
ต่อค่ าใช้จ่ ายในการผลิตสูงขึ้น  [2]  ลูกค้าไม่ เชื่อถือ ในตัวของ
ผู้ประกอบการและยกเลกิการผลติได้ ในปัจจุบนับรษิัทตวัอย่างมขีอง
เสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติเป็นจ านวนมาก และพบว่าผลติภณัฑท์ีม่ ี
จ านวนของเสยีมากทีสุ่ด คอื ชิน้งาน Valve guide โดยมขีองเสยี 1,178 
ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของจ านวนของเสียทัง้หมด (1,706 ชิ้น) 
ดงันัน้จงึเหน็ว่าการลดของเสยีในกระบวนการผลติโดยใชเ้ทคนิค 7 QC 
Tools [3-6] จะช่วยลดต้นทุนการผลติและท าใหป้ระสทิธภิาพการผลติ
สงูขึน้  

2. วิธีการด าเนินงาน
บรษิัทตวัอย่างด าเนินการกจิการรบัจ้างผลติเกี่ยวกบัชิ้นส่วนยาน

ยนต์ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์ชิน้ส่วนมาตรฐานแมพ่มิพ์ ปัม๊โลหะ 
ชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์จบัยดึที่มคีวามแม่นย าสูง ตาม
ค าสัง่ซื้อของลูกค้า โดยมเีครื่องจกัรอัตโนมตัิ [7]  ที่สามารถรองรับ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตัง้แต่งานเชื่อม ประกอบ 
กลงึ กดั ไส เจยีระไน เจาะ ควา้นร ูเป็นตน้  
 กลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Agriculture machine 
parts, Motorcycle parts, Hydraulic pump parts, Precision gear และ 
Water pump parts เป็นตน้ แสดงดงัรปูที ่1, 2, 3, 4 และรปูที ่5 

รปูที ่1 Agriculture machine parts     รปูที ่2 Motorcycle parts 

รปูที ่3 Hydraulic pump parts   รปูที ่4 Precision gear 

รปูที ่5 Water pump parts 

2.1 คดัเลือกผลิตภณัฑ์ 
 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลของเสียในกระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถึงเดอืนสงิหาคม 2562 พบว่า
ชิน้งานม ีValve guide (A), Rod swing (B), Carrier 1170 (C), Carrier 
1160 (D), Nut lock (E), Piston brake (F) และ Housing MFC160 (G) 
โดยมขีองเสยีมากสุด คอื Valve guide (A) จ านวน 1,178 ชิ้น คดิเป็น
ร้อยละ 2.59 ของยอดการผลติหรอืคดิเป็นร้อยละ 69.05 ของจ านวน
ของเสยีทัง้หมด ดงัตารางที ่1  

ตารางที ่1 ปรมิาณของเสยีในกระบวนการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ 

2.1.1 ศึกษากระบวนการผลิต Valve guide 
 ศกึษาแผนผงักระบวนการผลติ โดยชิน้งานเหลก็เสน้จะผ่านการตดั
เป็นท่อนๆ แล้วเข้ากระบวนการผลิตตัง้แต่ กระบวนการที่ 1 ถึง
กระบวนการที ่3 จากนัน้เขา้ตรวจสอบและบรรจุภณัฑ์ ดงัรปูที ่6 

2.1.2 รวบรวมข้อมลูของเสียของ Valve guide 
 รวบรวมข้อมูลสถิติของเสียที่เกิดขึ้นของ  Valve guide ในแต่ละ
กระบวนการ ตัง้แต่กระบวนการที ่1 ถงึกระบวนการที ่3 ดงัตารางที ่2 
 จากตารางที่ 2 พบว่ากระบวนการที่มีของเสียมากที่สุด คือ 
กระบวนการที ่3 มขีองเสยี 764 ชิน้ และรองลงมา คอื กระบวนการที ่1 
และกระบวนการที ่2 โดยมขีองเสยี 218 ชิน้ และ 196 ชิน้ ตามล าดบั 

2.2 คดัเลือกหวัข้อปัญหา 
 การคดัเลอืกปัญหา เพื่อใหท้ราบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ทีท่ าใหเ้กดิของ
เสยีจ านวนมาก โดยคดัเลอืกจากการแยกเป็นแต่ละกระบวนการ ดงั
ตารางที ่3 
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รปูที ่6 แผนผงักระบวนการผลติ Valve guide 

ตารางที ่2 ของเสยีในการผลติชิน้งาน Valve guide 

ตารางที ่3 ปัญหา จ านวนของเสยี และรอ้ยละของเสยีในการผลติ Valve 
guide ของแต่ละกระบวนการ 

 จากตารางที ่3 สามารถสรุปจ านวนของเสยีทัง้ 3 กระบวนการ ได้
ดงัตารางที ่4 

ตารางที ่4 สรุปจ านวนของเสยีของชิน้งาน Valve guide 

จากตารางที ่4 ไดน้ าขอ้มลูมาสรา้งแผนภาพพาเรโต ดงัรปูที ่7 

รปูที ่7 แผนภาพพาเรโตแสดงรอ้ยละของเสยีทีเ่กดิ 

 จากรูปที่ 7 พบว่าปัญหาที่พบมากที่สุด 3 อนัดบัแรก คอื ชิ้นงาน
เจาะรูไม่ทะลุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใหญ่กว่าก าหนด และชิ้นงาน
เป็นรอย ทัง้สามปัญหาแสดงดงัรปูที ่8, 9 และรปูที ่10 

 รปูที ่8 ชิน้งานเจาะรไูมท่ะลุ   รปูที ่9 ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
รใูหญ่กว่าก าหนด 

รปูที ่10 ชิน้งานเป็นรอย 
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2.3 วิเคราะหปั์ญหา 
วเิคราะหปั์ญหาโดยแผนภาพกา้งปลาดงัรปูที ่11, 12 และรปูที ่13 

รปูที ่11 การวเิคราะหปั์ญหาการเจาะรชูิน้งานไมท่ะลุ 

 ผลการวเิคราะหพ์บว่าวธิกีารท างานของพนกังานไมท่ราบอายุการ
ใชง้านของเครือ่งมอืตดั (ดอกสว่าน) ท าใหเ้จาะจนดอกสว่านหกั รวมทัง้
พนกังานขาดความช านาญและไมบ่ ารงุรกัษาเครือ่งจกัรในสว่นของการ
หล่อเยน็ชิน้งานระหว่างเจาะรู  

รปูที ่12 การวเิคราะหปั์ญหาขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางรขูองชิน้งานใหญ่
กว่าก าหนด 

 ผลการวเิคราะหพ์บว่าวธิกีารท างานของพนกังานในการลบัคมดอก
สว่านไมม่าตรฐานและอุปกรณ์จบัยดึขาดการบ ารุงรกัษา 

รปูที ่13 การวเิคราะหปั์ญหาชิน้งานเป็นรอย 

 ผลการวเิคราะห์พบว่าวธิกีารท างานหลงัผลติชิ้นงานเสร็จเคลอืบ
น ้ ามันไม่เพียงพอ รวมทัง้พนักงานขาดความรู้ในการบ ารุงร ักษา
เครือ่งจกัร 

2.4 เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 จากปัญหาของเสยีของชิ้นงานทีป่ระกอบไปดว้ย การเจาะรูชิ้นงาน
ไม่ทะลุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูของชิ้นงานใหญ่กว่าก าหนด และ
ชิน้งานเป็นรอย มแีนวทางแกไ้ขดงันี้ 

1. การหาอายุการใชง้านของเครือ่งมอืตดั (ดอกสว่าน) ทีเ่หมาะสม
2. การปรบัปรุงระบบน ้าหล่อเยน็
3. การปรบัปรุงการเตมิน ้ามนัเคลอืบผวิชิน้งานกนัสนิม
4. การจดัฝึกอบรมพนกังาน

3. การด าเนินงาน
จากแนวทางการแกปั้ญหาทัง้ 4 ขอ้ ด าเนินการดงันี้ 

3.1 การหาอายุการใช้งานของเครื่องมือตดั 
 รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืตดัทีใ่ชใ้นการผลติ โดยมขีอ้มลูดงั
ตารางที ่5 โดย N1 คอื ดอกเจาะน าศูนย์ ท าจากเหลก็กลา้รอบสูง, N2 
คอื ดอกสว่าน ท าจากเหลก็กลา้รอบสงูเคลอืบ TiN, N3 คอื ดอกเจาะน า
ศนูย ์ท าจากเหลก็กลา้รอบสูง, N4 คอื ดอกสว่าน ท าจากเหลก็กล้ารอบ
สูงเคลือบ TiN, N5 คือ ดอกกดั ท าจากเหล็กกล้ารอบสูงเคลือบ TiN, 
และ N6 คอื ดอกสว่าน ท าจากเหลก็กลา้รอบสงู 

ตารางที่ 5 ค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด  และอัตราป้อนที่ใช้งาน 
เทยีบกบัคู่มอืผูผ้ลติเครือ่งมอืตดั 

 จากตารางที ่5 ความเรว็รอบ ความเรว็ตดั และอตัราป้อนทีใ่ชง้าน
เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องมือตัด แต่จะมีดอกกัดของ
กระบวนการที่ 3 ใช้ค่าเกนิกว่าที่แนะน า ซึ่งความเร็วรอบที่แนะน าคอื 
3,300 รอบต่อนาที ความเร็วรอบที่ใช้จริง 4,100 รอบต่อนาที และ
ความเร็วตดัแนะน าคอื 80-85 เมตรต่อนาท ีความเร็วตดัที่ใชจ้รงิ 103 
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เมตรต่อนาท ีซึง่การใชค้่าต่าง ๆ ในการผลติ อาจมผีลต่ออายุการใชง้าน
ของเครื่องมอืตดั จงึด าเนินการศกึษาและเกบ็ขอ้มลูอายุการใชง้านของ
เครือ่งมอืตดั โดยใชค้่าแนะน าของผูผ้ลติเครือ่งมอืตดั ไดด้งัตารางที ่6 

ตารางที ่6 อายุการใชง้านของเครือ่งมอืตดัในกระบวนการผลติ 

 จากการเก็บขอ้มูลโดยท าการผลติจนกว่าเครื่องมอืตดัจะเกดิการ
บกพร่องและไมส่ามารถท าการผลติต่อได ้สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. กระบวนการที ่1 และกระบวนการที ่2 ดอกเจาะน าศนูย ์(N1) มี
อายุการใชง้านผลติได ้270 ชิ้น และดอกสว่าน (N2) มอีายุการ
ใชง้านผลติได ้1,850 ชิน้

2. กระบวนการที ่3 ดอกเจาะน าศูนย์ (N3) มอีายุการใชง้านผลติ
ได ้270 ชิน้, ดอกสว่าน (N4) มอีายุการใชง้านผลติได ้230 ชิน้,
ดอกกดั (N5) มอีายุการใช้งานผลิตได้ 27,000 ชิ้น และดอก
สว่าน (N6) มหีน้าทีไ่ล่ครบีและเศษเหลก็ออกจากชิน้งาน

3.2 การปรบัปรงุระบบน ้าหล่อเยน็ 
 สาเหตุเกีย่วกบัระบบน ้าหล่อเยน็ ประกอบไปดว้ย น ้าหล่อเยน็เจอื
จาง และน ้าหล่อเยน็มสีิง่ปนเป้ือน เช่น ฝุ่ น คราบน ้ามนั และเศษเหลก็ 
จงึก าหนดอตัราส่วนผสมทีเ่หมาะสม โดยก าหนดอตัราส่วนสารหล่อเยน็
ต่อน ้าเท่ากบั 1:20 ลติร พนักงานตรวจสอบค่าความเขม้ขน้ของน ้าหล่อ
เยน็โดยปกต ิ6-10% การตรวจเป็นประจ าทุกสปัดาห์ และจดัสรา้งแผ่น
กัน้ฝุ่ น คราบน ้ามนั และการน าแมเ่หลก็วางกน้ถงัน ้าหล่อเยน็ เพือ่ใหด้ดู
เศษเหลก็ดงัรปูที ่14 

รปูที ่14 แผ่นกัน้ฝุ่ น/คราบน ้ามนั และแมเ่หลก็ 
ภายในถงัน ้าหล่อเยน็ 

3.3 การปรบัปรงุการเติมน ้ามนัเคลือบผิวช้ินงานกนัสนิม 
 การเติมน ้ามนักนัสนิม เพื่อให้น ้ามนัเคลอืบชิ้นงานได้อย่างทัว่ถึง 
และการจดัวางชิ้นงานในตะกร้าใหม่ เมื่อน าชิ้นงานไปแช่น ้ามนัไม่ให้
กระทบกนัจนเกดิรอย ดงัรปูที ่15 

รปูที ่15 การวางชิน้งานในตะกรา้เพือ่แช่น ้ามนั 

3.4 การอบรมพนักงาน 
 การอบรมนี้ เรียกว่าการฝึกอบรมสอนงาน On the job training 
(O.J.T.) จะด าเนินการเมือ่มกีารรบัพนกังานใหม ่พนกังานเปลีย่นหน้าที่
การปฏิบัติงาน ทบทวนการปฏิบัติงานประจ า ปี และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตัิงาน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่ม 
ความรู้และทักษะให้กับพนักงานของบริษัทให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม รวมทัง้เป็นการพฒันาขดีความสามารถและเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท างานและพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพตามขอ้ก าหนด 

หลกัสตูรการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
1. การตรวจสอบเครือ่งจกัรในกระบวนการผลติ
2. การรตรวจสอบเครือ่งมอืตดัระหว่างกระบวนการผลติ
3. การตรวจสอบสภาพชิน้งานระหว่างกระบวนการผลติ

4. ผลการด าเนินงาน
 จากการด าเนินการแกไ้ขของเสยีที่เกดิขึน้ คอื เจาะชิ้นงานไม่ทะลุ 
ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางรใูหญ่กว่าก าหนด และชิน้งานเป็นรอย โดยการ
หาอายุการใชง้านของเครื่องมอืตดัให้เหมาะสม การปรบัปรุงระบบน ้า
หล่อเยน็ การปรบัปรุงการเตมิน ้ามนัเคลอืบผวิชิ้นงานกนัสนิม และการ
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อบรมพนกังาน โดยจดัใหพ้นกังานมกีารอบรมรายปีของพนักงานแต่ละ
ฝ่าย จากนัน้เกบ็ขอ้มลูของเสยีไดด้งัตารางที ่7 

ตารางที ่7 ปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้หลงัการปรบัปรุง 

 จากตารางที่ 7 พบว่าการเจาะรูชิ้นงานไม่ทะลุ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางรูชิ้นงานใหญ่กว่าก าหนด และชิ้นงานเป็นรอย เกดิของเสยี
รวม 11 ชิ้น จากจ านวนการผลติ 5,333 ชิ้น คดิเป็นร้อยละ 0.21 และ
เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบกบัก่อนการปรบัปรุง จะไดด้งัตารางที ่8 

ตารางที ่8 เปรยีบเทยีบของเสยีก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

4. สรปุผลการด าเนินงาน
ในการผลติชิ้นงาน Valve guide ก่อนการปรบัปรุงการผลติพบว่า

เกิดของเสียจ านวนมาก อันเกิดจากปัญหาการเจาะรูชิ้นงานไม่ทะลุ 
ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางรูใหญ่กว่าก าหนด และชิ้นงานเป็นรอย มมีาก
ถึงร้อยละ 89.39 หรือ 1,053 ชิ้นจากของเสียทัง้หมด 1,178 ชิ้น เมื่อ
ปรบัปรุงแก้ไขพบว่าปัญหาการเจาะรูชิ้นงานไม่ทะลุ  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางรูใหญ่กว่าก าหนด และชิ้นงานเป็นรอย มขีองเสยีลดลง โดย
ของเสียที่เกิดในแต่ละเดือนก่อนการปรบัปรุงเฉลี่ย 117 ชิ้นต่อเดอืน 
หลงัการปรบัปรุงลดลงเหลอื 11 ชิน้ต่อเดอืน หรอืมขีองเสยีเกดิขึน้เพยีง
รอ้ยละ 0.21 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดของเสยีในกระบวนการดดัเหลก็ขาเพลท(เหลก็โครงสรา้ง) โดยท าการศกึษาตัง้แต่กระบวนการแรกไป

จนถงึกระบวนการสุดทา้ยทัง้หมด 3 กระบวนการ พบว่ากระบวนการทีม่ ีปัญหาของเสยีมากทีสุ่ดคอื กระบวนการที ่3 คอืกระบวนการดดัเหลก็ 90 
องศา โดยของเสยีจากกระบวนการที ่3 เกดิจากกระบวนการย่อยดงันี้ กระบวนการที ่3.2 เนื่องจากการออกแบบอุปกรณ์ดดัเหลก็ 90 องศา ในส่วน
ของดา้มจบัทุ่นแรงกบัร่องดดัถูกแยกเป็นสองชิน้จงึมโีอกาสสงูทีจ่ะสวมดา้มจบัทุ่นแรงไม่ระนาบกบัร่องดดัท าใหข้องเสยีเกดิขึน้ในลกัษณะมุมฉากทัง้
สองดา้นไม่เท่ากนั กระบวนการที ่3.3 เนื่องจากไม่มตีวัก าหนดองศาการดดั พนักงานจงึต้องกะระดบัองศาดว้ยตาเปล่า ท าใหม้โีอกาสผดิพลาดสูง 
และไมม่ตีวัลอ็คชิน้งานทีด่า้นล่าง ท าใหช้ิน้งานมกีารขยบัจงึเกดิของเสยีในทีสุ่ด ดงันัน้จากปัญหาทีก่ล่าวไปขา้งต้นทางผู้วจิยัจงึเขา้มาปรบัปรุงแกไ้ข
กระบวนการที ่3 เพือ่ลดปัญหาการเกดิของเสยีภายในกระบวนการดดั 90 องศา โดยการออกแบบและสรา้งอุปกรณ์ดดัเหลก็ 90 องศา ขึน้ใหม่ จาก
การทีไ่ดน้ าไปตดิตัง้และทดลองใชแ้ลว้นัน้ พบว่าสามารถลดของเสยีในกระบวนการดดัเหลก็ 90 องศา จากก่อนการปรับปรุงมเีปอร์เซ็นต์ของเสยี 
15.07% หลงัการปรบัปรุงเปอรเ์ซน็ต์ของเสยีลดลงเหลอื 0% โดยม ีเปอรเ์ซน็ต์ของเสยีรวมทัง้ 3 กระบวนการดงันี้ก่อนการปรบัปรุงมเีปอร์เซ็นต์ของ
เสยีรวม 18.79% และ หลงัการปรบัปรุง มเีปอรเ์ซน็ต์ของเสยีรวม 3.92%  
ค าส าคญั:  การลดของเสยี, กระบวนการดดัเหลก็, อุปกรณ์ดดัเหลก็  

Abstract 
The objective of this research is to reduce waste in the bending process of steel plate especially structural steel. Whole 

bending processes, having 3 processes, were studied and found that the highest waste occur on 90-degree bending process. The 
causes of wastes are the issue of 90-degree bending tools and without the angle control tools when bended steel plate. The first one 
issue on 90-degree bending tools, the disadvantage of actual tools is more component that not support the structural steel when 
operated, therefore, there is a high chance to wear a non-plane of the grip on the bending groove that make the not equal on the steel 
plate. The second one without angle control tools, the problem is no defining angle of bending. The degree of angle was estimated by 
operator‘s eye. By this reason, a high chance of mistake. The 90-degree bending process was improved by new designing and building 
a new 90-degree bending tools. The result after propose the new tools of improvement compare with actual tools, the current process 
before improvement having a percentage of waste approximately 15.07%. After using the propose tools the no waste on this process. 
The total percentage of waste before improve is 18.79% and after adjustment, the waste percentage can be reduced to 3.92% 
Keywords: Waste reduction, Bending process, Steel bending device  
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1. บทน า
บรษิทักรณีศกึษาเป็นผูผ้ลติผนังพรคีาสท์คอนกรตีส าหรบับา้นพกั

อาศัย โดยผลิตตามค าสัง่ซื้อของลูกค้า งานคอนกรีตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่หลากหลาย และมกีารใช้วสัดุที่แตกต่างกนัออกไป แต่วสัดุ
หลกัที่งานคอนกรตีจ าเป็นต้องม ีคือ เหล็กเสริมส าหรบังานคอนกรีต
เสรมิเหลก็ เป็นชิ้นส่วนทีท่ าหน้าทีร่บัแรงดงึ (คอนกรตีปกตไิม่สามารถ
รบัแรงดงึไดสู้งมากนัก) และช่วยใหค้อนกรตีรบัแรงอดัไดม้ากขึน้ ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับกระดูกส าหรับยึดคอนกรีตไว้ให้แข็งแรง ใน
กระบวนการผลิตชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กนัน้ ใช้เหล็กเส้นเสริม
คอนกรตีอยู่ 2 ประเภท คอื เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นขอ้อ้อย โดย
เหลก็เสน้กลม (Round Bar/RB) มลีกัษณะกลมผวิเรยีบเกลี้ยง ใชก้บั
งานก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เหมาะส าหรับงานโครงสร้าง
บ้านพักที่อยู่อาศัยทัว่ไป ส่วนเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar/DB) 
ลกัษณะผวิมบีัง้หรอืปลอ้งอยู่ตลอดทัง้เสน้ ท าใหย้ดึเกาะกบั ปนูไดด้กีว่า
เหลก็เส้นกลม ใชก้บังานก่อสรา้งขนาดกลางขึ้นไป เหมาะส าหรับงาน
ก่อสรา้งอาคารสงู, คอนโดมเินียม ถนน, สะพาน หรอืบา้นพกัทีอ่ยู่อาศยั 
การเลอืกระดบัคุณภาพจะขึน้อยู่กบัชนิดของโครงสรา้งเป็นส าคญั จาก
ข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหล็กข้ออ้อยสามารถรับแรงได้มากกว่า
เหลก็เสน้กลม ดงันัน้ในการน าไปใชง้านร่วมกนัจะใชเ้หลก็ขอ้อ้อยเป็น
เหล็กยนื และเหลก็เส้นกลมใช้เป็นเหล็กปลอกเสา (เหลก็ที่ดดัเป็นรูป
สีเ่หลีย่ม หรอืรปูร่างอื่นๆ มดักบัเหลก็ยนื ส าหรบัเสรมิความแขง็แรง) 
 การด าเนินงานในกระบวนการผลติของ บรษิทักรณีศกึษา พบว่ามี
เศษวสัดุก่อสร้างที่ผิดพลาดจากการตัดและดดัผิดขนาดจ านวนมาก 
โดยเหลก็เสรมิคอนกรตีทีเ่ป็นวสัดุหลกัทีใ่ชใ้นการผลติชิ้นงานคอนกรตี
ส าเรจ็รปูขนาด RB9 มจี านวนของเสยีมากทีสุ่ด สาเหตุเนื่องจากในการ
ท างานไม่มตีัววดัขนาดความยาว และอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบขนาด
อย่างเหมาะสม ท าให้เหล็กที่ผ่านการตัดและดดัเกิดของเสียต้องน า
กลบัมาแก้ไขใหม่ และเศษที่ไม่ได้ขนาดจะถูกน าไปแกะออกและขาย
เป็นเศษเหลก็ เกดิความสูญเปล่าจากการแกไ้ขงานและสูญเสยีวตัถุดบิ
จ านวนมาก ดงันัน้หากมกีารปรบัปรุงหรอืพฒันาอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
ดดัและตดัเหลก็ทีไ่ดข้นาดทีเ่หมาะสม จะท าใหข้องเสยีของเหลก็ขนาด 
RB9 มจี านวนลดลง และไดผ้ลผลติผนงัพรคีาสทเ์พิม่ขึน้ 

2. ทฤษฎีท่ีใช้ในการด าเนินงาน
2.1 การศึกษาการท างาน (Work Study) [1][2] 
 ศกึษากระบวนการท างานเพือ่ปรบัปรุงการท างานใหด้ขี ึน้และ
พฒันามาตรฐานการท างาน รวมไปถงึการปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานที่
ล่าชา้ใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้  

2.2 เคร่ืองมือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยแผนผงัสาเหตุและ
ผล (Cause and Effect Diagram) 
 แผนผงัสาเหตุและผล เป็นแผนผงัทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดท้ีอ่าจก่อใหเ้กดิปัญหานัน้ 
(Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผล ในชือ่ของผงั

กา้งปลา (Fish Bone Diagram) หรอืในอกีชือ่ว่า แผนผงัอชิกิาว่า (Ishikawa 

Diagram) ซึง่ไดร้บัการพฒันาครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1943 โดยมกีระบวนการ
วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาโดยหวัปลาจะแสดงถงึปัญหาส่วนกา้งปลา
จะแสดงถงึสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิปัญหาโดยแผนผงักา้งปลามหีน้าตา แสดง
ดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 ตวัอย่างแผนผงักา้งปลา [3]

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบอุปกรณ์จบัยดึเพือ่ช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพในการผลติ ไดแ้ก่ การออกแบบอุปกรณ์จบัยดึชิน้งานเพือ่
ลดรอบเวลาในการผลติ และ จ านวนสถานีงานในกระบวนการผลติ
ลกูหมากปีกนกดา้นบน ผลการวจิยัพบว่าอุปกรณ์จบัยดึทีอ่อกแบบ
สามารถจบัยดึชิน้งานในการขึน้รปูไดใ้นขัน้ตอนเดยีวและมคีวามแมน่ย า
โดยสามารถลดรอบเวลาการผลติรวมได ้1.75 วนิาทต่ีอชิน้[4] การลดของ
เสยีในกระบวนการผลติชิน้ส่วนเพลาลกูเบีย้ว โดยการหาสาเหตุของ
การเกดิของเสยีเกดิจากอุปกรณ์จบัยดึชิน้งาน จบัชิน้งานไมแ่น่นพอจงึ
ท าใหช้ิน้งานเกดิการขยบั ท าใหร้ชูิน้งานไมไ่ดต้ าแหน่ง จงึมกีารท า
อุปกรณ์จบัยดึชิน้งานขึน้ใหมเ่พือ่ช่วยลดของเสยีในกระบวนการผลติ 
หลงัจากการด าเนินการปรบัปรุง พบว่าของเสยีในกระบวนการผลติ
ลดลงจาก 8.14% เหลอื 2.30%[5]   
 ผูว้จิยัไดน้ าแนวทางจากงานวจิยัดงักล่าว มาท าการออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยตดัและดดัเหลก็ใหไ้ดข้นาดทีเ่หมาะสม ซึง่จะท าใหก้ารดดั
เหลก็มขีนาดทีถู่กตอ้ง เกดิของเสยีของเหลก็ขนาด RB9 น้อยลง 

3. การศึกษาและออกแบบแนวทางการปรบัปรงุ
3.1 ขัน้ตอนการผลิตเหลก็ขาเพลท 
 บรษิทักรณศีกึษาเป็นบรษิทักอ่สรา้งผลติพรคีาสทท์ีใ่ชค้อนกรตีเป็น
วสัดุหลกั แต่คอนกรตีจ าเป็นตอ้งมเีหลก็เสรมิเป็นชิน้สว่นทีท่ าหน้าทีร่บั
แรงดงึ(คอนกรตีปกตไิมส่ามารถรบัแรงดงึไดส้งูมากนกั) และช่วยให้
คอนกรตีรบัแรงอดัไดม้ากขึน้ ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบักระดกูยดึคอนกรตี
ไวใ้หแ้ขง็แรง 
 จากการศกึษากระบวนการผลติของบรษิทักรณศีกึษา พบว่าเหลก็
โครงสรา้งชนิดหนึ่ง เรยีกว่า เหลก็ขาเพลท มขีองเสยีจากกระบวนการ
ดดัค่อนขา้งมาก โดยรปูเหลก็ขาเพลท แสดงดงัรปูที ่2 
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รปูที ่2 ชิน้งานเหลก็ขาเพลท 

 จากการศกึษากระบวนการดดัเหลก็ขาเพลท ซึง่แสดงเป็นแผนภาพ
กระบวนการไหลของกระบวนการดดัเหลก็ขาเพลทไดด้งัรปูที3่ 

รปูที ่3 แผนภาพแสดงการไหลของกระบวนการดดัเหลก็ขาเพลท 

 จากการศกึษากระบวนการดดัเหลก็ขาเพลทสงูของบรษิทัน ามา
เขยีนเป็นขัน้ตอนโดยละเอยีดของกระบวนท างาน แสดงดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 กระบวนการดดัเหลก็ขาเพลท 

ขัน้ตอนที ่ รายละเอยีด รปูภาพ 
1 ตดัเหลก็เสน้ตามขนาด 

1.1 น าเหล็กเส้นขนาด RB9 จากที่
เกบ็เหลก็เสน้ เขา้เครือ่งตดั 

1.2 ใช้ตลับเมตรวัดความยาวของ
เหล็กเส้น RB9 จากปลายข้าง
หนึ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายของเครื่อง
ตดัจนถงึใบมดีตดัใหไ้ด ้90 ซ.ม. 

1.3 เดนิเครื่องตดัเหล็ก ตดัเหล็กเส้น
ใหข้าดออกจากกนั 

2 ดดัเหลก็ใหโ้คง้เป็นตวัย ู

2.1 น าเหลก็เสน้ขนาด RB9 ทีต่ดัได้
ขนาด 90 ซ.ม. มาเขา้เครือ่งดดั 

2.2 ดดัเหลก็ทีจุ่ดกึง่กลางใหเ้ป็นรปู 
ตวัย ู

3 ดดัเหลก็ใหไ้ด ้90 องศา 

3.1 น าเหลก็ทีด่ดัเป็นตวัยใูส่ลงไปใน
ร่องดดัเหลก็ 

3.2 สวมอุปกรณ์ทุ่นแรงเขา้กบัเหลก็
ตวัยทูีอ่ยู่ในรอ่งดดั แลว้ดใูหแ้น่ใจ
ว่าหน้าสมัผสัของอุปกรณ์ทุ่นแรง
กบัร่องดดั เรยีบตดิกนัพอด ี

3.3 ออกแรงดงึดา้มจบัอุปกรณ์ทุ่นแรง
ลงมาให ้ได ้90 องศา 
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3.2 ข้อมลูของเสียก่อนปรบัปรงุ 
 จากการศกึษากระบวนการดดัเหลก็ขาเพลทของบรษิทัฯ พบว่ามี
ของเสยีจากกระบวนการดดัจ านวนมาก ทางผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูของเสยี
ยอ้นหลงัเป็นเวลา 3 เดอืนระหว่างเดอืน เมษายน ถงึ มถุินายน 2563 
โดยรายละเอยีดของเสยีในกระบวนการดดัเหลก็ขาเพลท ดงัตารางที ่2 

ตารางที2่ ขอ้มลูของเสยีจากการดดั เดอืน เมษายน ถงึ มถุินายน 2563 

 จากตารางที ่ 2 ทางผูว้จิยัไดแ้ยกปัญหาอาการของเสยี เป็นอาการ
ย่อย และ เรยีงล าดบัจากจ านวนของเสยีมากไปหาน้อย ดงัตารางที ่3  

ตารางที3่ เรยีงล าดบัขอ้มลูของเสยีจากมากไปน้อย 

       จากตารางที ่ 3. น าไปสรา้งเป็นแผนภมูพิาเรโตเพือ่เปรยีบเทยีบ
และเรยีงล าดบัความส าคญัของขอ้มลูโดยรายละเอยีดแผนภมูพิาเรโต
แสดงดงัรปูที ่4.  

รปูที ่4. แผนภมูพิาเรโตแสดงจ านวนของเสยีเฉลีย่จากการดดั 

     จากรปูที ่ 4 พบว่าเปอรเ์ซน็ต์ของเสยีในกระบวนการดดัเหลก็ใหไ้ด ้
90 องศา มปีรมิาณของเสยีทีส่งูทีสุ่ด ดงันัน้ทางผูว้จิยัจงึเลอืกทีจ่ะแกไ้ข
ปัญหาในกระบวนการดดัเหลก็ใหไ้ด ้ 90 องศา โดยมรีายละเอยีดของ
เสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการดดั 90 องศา ดงัตารางที ่4 

ตารางที ่4. รายละเอยีดของเสยีในกระบวนการดดั 90 องศา 

ขัน้ตอน รปูภาพกระบวนการ รปูภาพของเสยี รายละเอยีด 

3.2 สวมอปุกรณ์ทุน่แรง   
ลงไปไมส่นิทท าให้
มมุฉากทัง้สองดา้น
ของชิน้งานสงูไม่
เทา่กนั 

3.3 ไมม่ตีวัก าหนด
องศาการดดั ท า
ใหด้ดัชิน้งานไมไ่ด ้
90 องศา 

 จากตารางที ่ 4. แสดงรายละเอยีดของของเสยีจากกระบวนการที ่3 
โดยกระบวนการที ่ 3.2 เนื่องจากอุปกรณ์ทุ่นแรงกบัร่องดดัถูกแยกเป็น
สองชิน้ท าใหม้กีารคลาดเคลือ่นตอนดดัเหลก็ ส าหรบักระบวนการที3่.3 
ไมม่ตีวัก าหนดองศาการดดั ท าใหไ้มรู่ว้่าตอ้งดดัลงเท่าไรจงึจะไดม้มุ 90
องศาและไมม่ตีวัลอ็คชิน้งานดา้นล่างท าใหช้ิน้งานมกีารขยบั จงึเกดิของ
เสยี ดงันัน้ทางผูว้จิยัจงึเขา้มาแกไ้ขปรบัปรุงทัง้สามกระบวนการ เพือ่ลด
ปัญหาการเกดิของเสยีภายในกระบวนการดดั 90 องศา 

3.3 การวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
 การวเิคราะหปั์ญหาทีท่ าใหเ้กดิของเสยีในกระบวนการดดั 90 องศา 
โดยใชห้ลกัการของแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) เพือ่วเิคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาโดยรายละเอยีดของแผนผงักา้งปลาแสดงดงัรปูที5่ 

รปูที ่5 การวเิคราะหส์าเหตุของเสยีของการดดัเหลก็ขาเพลท 

 จากรปูที ่5 การวเิคราะหห์าสาเหตุจากแผนผงักา้งปลาพบว่าปัญหา
ของเสยีในกระบวนการดดัเหลก็ขาเพลท มสีาเหตุการเกดิของเสยีดงันี้ 

1) คน เนื่องจากคนงานขาดการอบรบ ไมป่ฏบิตัติามขัน้ตอนการ
ท างาน ท าใหไ้มม่คีวามช านาญในการท างาน จงึท าใหเ้กดิของเสยีได้ 

ของเสยีกระบวนการดดัเหลก็ขาเพลทสูง 
เฉลีย่ 

เดอืน เม.ย. 63 พ.ค. 63 ม.ิย. 63 
ยอดผลติ 6,492 6,243 6,473 6,403 
ของเสยี 1,292 1,043 1,273 1,203 
เปอรเ์ซน็ตข์องเสยี(%) 19.90 16.71 19.67 18.79 

ขัน้
ตอน
ที ่

ราย 
ละเอยีด 

เดอืน 
รวม
(ชิน้) 

เฉลีย่
(ชิน้) 

(%)ของเสยี/
ยอดผลติ 

เม.ย. 
63 

พ.ค
. 63 

ม.ิย
. 63 

3 
ใชอุ้ปกรณ์
ดดัเหลก็ให้
ได ้90องศา 

1,062 821 
1,01

2 
2,895 965     

    

= 15.07% 

2 
ใชเ้ครือ่งดดั
เหลก็ตวัยู 

203 173 218 594 198 
   

    
    

=3.09% 

1 
ตดั
เหลก็เสน้
ตามขนาด 

27 49 43 119 40 
  

    
    

=0.625% 

รวม 1,292 1,043 1,273 3,608 1,203 18.79 

844

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



2) อุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกระบวนการดดัไมม่ตีวัลอ็ค
ชิน้งานกบัไมม่ตีวัก าหนดองศาคนงานจงึตอ้งใชว้ธิกีารเลง็ดว้ยตาเปล่า
ท าใหเ้กดิความคลาดเคลือ่นไดง้า่ย จงึท าของเกดิของเสยีได ้ 

3) วธิกีาร เนื่องจากวธิกีารท างานปัจจุบนั ไมม่กีารวดัหรอืก าหนด
องศาในการดดัเหลก็ ท าใหก้ารดดัเหลก็ขาดความแมน่ย า 
 จากการวเิคราะหส์าเหตุทีแ่ทจ้รงิทีท่ าใหเ้กดิของเสยีในกระบวนการ
ดดัเหลก็ 90 องศา เกดิจากเครือ่งมอืในการดดัเหลก็ไมม่ตีวัลอ็คชิน้งาน
และไมม่ตีวัก าหนดองศาในการดดั ท าใหเ้กดิความคลาดเคลือ่นไดง้า่ย  

3.3 แนวทางในการปรบัปรงุแก้ไขปัญหา 
 จากการศึกษาปัญหาในกระบวนการดดัเหล็กขาเพลท พบว่าใน
กระบวนการที ่3 (กระบวนการดดั 90 องศา) เกดิของเสยีจ านวนมาก
เนื่องจากอุปกรณ์ดดัเหล็ก 90 องศา (ก่อนการปรบัปรุง) ไม่มตีวัล็อค
ชิ้นงานและไม่มตีวัก าหนดองศาในการดดัเหลก็ ท าให้การท างานขาด
ความแมน่ย า จงึท าใหช้ิน้งานไมไ่ดม้าตรฐานตามทีต่อ้งการ ทางผู้วจิยัมี
แนวคิดที่จะออกแบบอุปกรณ์ดดัเหล็กขึ้นมาใหม่ โดยอุปกรณ์ต้องมี
คุณสมบตัิดงันี้  คอื มตีวัก าหนดองศาในการดดั, มตีัวล็อคชิ้นงาน, มี
ความแม่นย า โดยรูปแสดงการเปรยีบเทยีบของอุปกรณ์ดดัเหล็ก 90 
องศา ปัจจุบัน และ แนวคิดในการออกแบบ แสดงดังรูปที่ 6. และ
รายละเอยีดแนวคดิของอุปกรณ์ดดัเหลก็ 90 องศา แสดงดงัตารางที ่5 

รปูที ่6 อุปกรณ์ดดัเหลก็ก่อนการปรบัปรุง และแนวคดิการออกแบบ 

ตารางที ่5 รายละเอยีดแนวคดิของอุปกรณ์ดดัเหลก็ 90 องศา 
รปูภาพ รายละเอยีด 

ส่วนของดา้มจบัมคีวามยาว 315 mm ตวัฐาน
ของอปุกรณ์ดดัเหลก็ 90 องศา มคีวามยาว 
200 mm เพื่อใหเ้หมาะสมในการตดิตัง้กบัฐาน
ตวัเกา่ มคีวามสงู 110 mm เพื่อใหเ้หมาะกบั
การปรบัความสูงของขาเพลท 
ตวัฐานมคีวามกวา้ง 200 mm ในสว่นทีม่ ี
ลูกศรชีอ้ยู่เป็นตวัลอ็คดา้นขา้งชิน้งาน เพื่อ
ลอ็คดา้นขา้งของชิน้งานไมใ่หช้ิน้งานขยบัไป
ทางซา้ยหรอืขวาในขณะดดัเหลก็ 
ชิน้ส่วนสชีมพูท าหน้าทีร่บัแรงจากการดดั มี
ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 9 mm มคีวามยาว 
145 mm และสามารถถอดเปลีย่นไดห้ากมี
การสกึหรอ  ชิน้ส่วนสเีหลอืงท าหน้าทีล่อ็ค
ชิน้งานไมใ่หเ้ลื่อนขึน้ขณะออกแรงดดั 

4. การด าเนินการทดลองและผลการปรบัปรงุ
 การด าเนินการปรบัปรุงโดยการออกแบบอุปกรณ์ดดัเหลก็ 90องศา
และวดัผลการเกดิของเสยีจากการดดัเหลก็ โดยผลการด าเนินงานและ
การวดัผล มรีายละเอยีดดงันี้  

4.1 การด าเนินการทดลอง 
 หลังจากออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดัดเหล็ก 90 องศา โดยมี
ข ัน้ตอนการล็อคชิ้นงาน และใช้งานอุปกรณ์ดดัเหล็ก 90 องศา หลงั
ปรบัปรุงแสดงดงัตารางที ่6.  

ตารางที ่6 การทดลองใชอุ้ปกรณ์ดดัเหลก็ 90 องศา (ใหม)่ 
รปูภาพประกอบ การใชง้าน 

ใส่เหลก็ RB9 ทีด่ดัเป็นตวัยู
สวมเขา้กบัร่องดดัทีอ่ยู่ตดิกบั
ฐานของอุปกรณ์ 

ปรบัระยะประคองแนวตัง้ 

(ปรบัแค่ครัง้เดยีวตลอดการดดั

เหลก็ชิน้งานในแต่ละรุน่)  

ขนัตวัลอ็คดา้นล่างใหต้ดิแน่น
กบัชิน้งาน 

ออกแรงดดัเหลก็ใหไ้ด ้90 
องศา 

คลายตวัลอ็คชิน้งานดา้นล่าง
แลว้น าชิน้งานออกจากอุปกรณ์
เพือ่เตรยีมใชง้านในขัน้ตอน
ต่อไป 

 จากตารางที่ 6 เป็นวธิกีารใช้งานอุปกรณ์ดดัเหล็ก 90 องศา โดย
เริม่แรกจะน าเหลก็ตวัย ูใส่ในร่องดดัแลว้จงึปรบัระยะประคองในแนวตัง้
ของชิ้นงานเพื่อไม่ใหช้ิ้นงานเอยีงซ้ายเอยีงขวา การปรบัระยะประคอง
ชิ้นงานจะท าการปรับแค่ครัง้เดียวตลอดการใช้งานและขนัตัวล็อค
ชิน้งานดา้นล่างเพื่อไม่ใหช้ิ้นงานเกดิการขยบัในขณะดดั เสรจ็แลว้ออก

ก่อนการปรบัปรุง แนวคดิในการออกแบบ 
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แรงดดัเหลก็ใหไ้ด ้90 องศา จากนัน้จงึคลายตวัลอ็คชิน้งานดา้นล่างแลว้
น าชิน้งานออกจากอุปกรณ์เพือ่เตรยีมใชง้านในขัน้ตอนต่อไป  
 จากขัน้ตอนการใชง้านของอุปกรณ์ดดัเหลก็ 90 องศาชิ้นใหม่ ทาง
ผูว้จิยัท าไดใ้ชห้ลกัการ ECRS Techniques ในส่วนของการรวมขัน้ตอน
ปฏบิตังิานเขา้ดว้ยกนั (Combine Operations of Elements) โดยรวม
ขัน้ตอนการสวมเหลก็ทุ่นแรงกบัขัน้ตอนการใส่เหลก็ตวัยูในร่องดดั เขา้
ดว้ยกนั เพือ่ลดการท างานทีเ่กนิความจ าเป็นออก 

4.2 สรปุตารางเปรียบเทียบจ านวนของเสีย ก่อน- หลงัปรบัปรงุ 
    ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูของเสยีในกระบวนการผลติเหลก็ดดัเหลก็
ขาเพลท ในขัน้ตอนการดดัเหล็ก 90 องศา หลงัปรบัปรุง แสดงดงั
ตารางที ่7 

ตารางที ่7  ขอ้มลูของเสยีหลงัปรบัปรุง ของอุปกรณ์ดดัเหลก็ 90 องศา 

ขัน้
ตอน 

รายละเอยีด 
ยอดผลติ
จรงิ(ชิน้) 

ของเสยีเดอืน
กนัยายน 63 

ของเสยี 
(%) 

1  ตดัเหลก็ใหไ้ดข้นาด 5,412 40 0.74 

2  ดดัเหลก็โคง้เป็นตวัย ู 5,372 172 3.20 

3  ดดัเหลก็ 90 องศา 5,200 0 0 

รวม 5,412 212 3.92 

 จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่าก่อนปรบัปรุงมเีปอร์เซ็นต์ของเสยีใน
ขัน้ตอนการดดัเหลก็ใหไ้ด ้90 องศา ทีเ่กดิขึน้ 15.07% (จาก%ของเสยี
รวม 18.79%) จากตารางที ่7 หลงัปรบัปรุงเปอร์เซ็นต์ของเสยีจากการ
ดดัเหลก็ให้ได้ 90 องศา ลดลงเหลอื 0% (จาก%ของเสยีรวม 3.92%) 
ซึง่จะเหน็ว่า %ของเสยีรวมลดลงดว้ยจาก 18.79% เป็น 3.92% 

5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดของเสยีในกระบวนการผลติขา
เพลท โดยท าศกึษาขัน้ตอนการท างานและวเิคราะหก์ารเกดิของเสยีใน
กระบวนการผลติพรคีาสท์ โดยแผนผงักา้งปลาซึง่พบว่าอุปกรณ์ดดั
เหลก็เดมิท างานไมแ่มน่ย า ทางผูว้จิยัจงึออกแบบและสรา้งอุปกรณ์ดดั
เหลก็ใหมเ่พือ่ช่วยลดของเสยีในการผลติ ผลการด าเนินงานสรุปไดด้งันี้ 

5.1 สรปุผลการด าเนินงาน 
 หลังจากน า อุปกรณ์ดัดเหล็ก  90 องศา ตัว ใหม่มาช่วยใน
กระบวนการผลติเหลก็ขาเพลท ขัน้ตอนการดดัเหลก็ 90 องศา พบว่า
ของเสยีในขัน้ตอนที ่3 การดดัเหล็กใหไ้ด้ 90 ลดลง จากก่อนปรบัปรุง 
15.07% ลดลงเหลอื 0% และ ของเสยีรวมทัง้กระบวนการผลติเหลก็ขา
เพลทลดลง จากก่อนปรบัปรุง 18.79% ลดลงเหลอื 3.92% โดยมตีาราง
แสดงการเปรยีบเทยีบ %ของเสยี ก่อนและหลงัการปรบัปรุงอุปกรณ์ดดั
เหลก็ 90 องศา แสดงดงัตารางที ่8 

ตารางที่ 8 ตารางเปรยีบเทยีบ %ของเสยี ก่อน-หลงั น าอุปกรณ์ดดั
เหลก็ 90 องศามาใช ้

รายละเอยีด 
ก่อน

ปรบัปรุง 
หลงั

ปรบัปรุง 
%ของเสยี     
ทีล่ดลง 

% ของเสยี ในกระบวนการดดั
เหลก็ 90 องศา  

15.07 0 15.07 

% ของเสยี ในการผลติเหลก็ 
ขาเพลท  

18.79 3.92 14.87 

5.2 ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
 ผูว้จิยัได้ศกึษาเกี่ยวกบัการออกแบบอุปกรณ์ช่วยดดั เพื่อป้องกนั
การเกดิของเสยีในขัน้ตอนการดดั 90องศา และท าใหเ้วลาในการท างาน
รวดเรว็มากยิง่ขึน้ ซึง่ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการใชง้านอุปกรณ์ดดั มดีงันี้ 
 5.2.1 อุปกรณ์ดดัเหลก็นี้ ออกแบบมาเพื่อแกไ้ขปัญหาของเสยีจาก
การดดัเหลก็ขาเพลท รุ่น RB9 ในขัน้ตอนการดดัเหลก็ 90 องศา เพยีง
ขัน้ตอนเดยีวทีม่ขีองเสยีมากทีสุ่ด สามารถน าการออกแบบอุปกรณ์ไป
ประยุกต์ใชเ้พื่อลดของเสยีในกระบวนการอื่น ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอื
คลา้ยกนัได ้ 
 5.2.2 สามารถน าอุปกรณ์ดดัเหล็กนี้ไปประยุกต์ใช้รวมกบั ระบบ
มอเตอร ์หรอื ระบบไฮดรอลกิ เพือ่ช่วยทุ่นแรงในการดดัเหลก็ 
 5.2.3 หากต้องการดดัเหล็กที่มขีนาดใหญ่กว่าเหล็ก RB9 เช่น 
RB10 หรือ RB12 ให้ออกแบบโดยการเพิม่ขนาดของร่องดดัและ
ชิน้ส่วนรบัแรงดดั ตามขนาดของเหลก็ทีต่อ้งการดดั 
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การเปรียบเทียบเวลาท่ีวิเคราะหไ์ด้จากวิธีการศึกษาเวลาโดยตรง  MTM-1 และ MOST 
Comparison of Times Analyzed from the Method of Direct Time Study, MTM-1 and MOST 

เจรญิ เจตวจิติร1* ปารษิา ศลิประเสรฐิ1 วรนิทร แสงทอง1 

1สาขาวศิวกรรมอุดสาหการและการผลติ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
E-mail: charoen.j@psu.ac.th* 

Charoen Jaitwijitra1, Parisa Silapresert1, Warindhorn Saengthong1

'Department of Industrial and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University 
E-mail: charoen.j@psu.ac.th* 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้เกี่ยวขอ้งกบัการวดัเวลาที่ใชเ้คลื่อนไหวของคนเพื่อท ากจิกรรมต่าง ๆ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบเวลาที่ได้มาจาก 

การศกึษาเวลาโดยตรง (DTS) กบัระบบเวลาการเคลือ่นทีท่ีก่ าหนดไว้ (PMTS) สองระบบซึง่ไดแ้ก่  MTM-1 กบั MOST ไดเ้ปรยีบเทยีบเวลาในการ
ท ากจิกรรมจ านวนทัง้สิ้น 18 กจิกรรมด้วยกนัโดยแต่ละกจิกรรมจะใช้เวลาท าไม่เกนิ 60 วนิาท ี  ในกรณีของ DTS นัน้ ผู้ปฏบิตัิงานที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาเป็นอย่างดจี านวนสามคนไดท้ ากจิกรรมพรอ้มดว้ยการบนัทกึวดิโีอ หลงัจากจบัเวลาจนครบถว้นแลว้ไดน้ าเวลาทีท่ ากจิกรรมแต่ละอย่าง
ของทัง้สามคนมาค านวณค่าเฉลี่ย แล้วปรบัใหเ้ป็นเวลาปรกตเิพื่อใชเ้ป็นตวัแทนในการเปรยีบเทยีบกบัวธิทีี่วเิคราะห์ได้จาก MTM-1 และ MOST 
ต่อไป  ผลการวจิยัพบว่า 1) การศกึษาเวลาโดยตรงมเีวลามากกว่าอกีสองวธิจี านวนทัง้สิน้ 13 กจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 72.2  2) MTM-1 มเีวลาน้อย
กว่าอกีสองวธิจี านวนทัง้สิ้น 10 กจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 55.6  3) ม ี16 กจิกรรมทีผ่ลต่างของเวลาระหว่าง DTS กบั MOST มคีวามแตกต่างปาน
กลางถึงมากซึ่งมากกว่าการเปรยีบเทยีบระหว่าง DTS - MTM-1 และ MTM-1 - MOST 4) ม ี11 กจิกรรมที่ผลต่างของเวลาระหว่าง MTM-1 กบั 
MOST มคีวามแตกต่างน้อยทีสุ่ดซึง่มจี านวนมากกว่าการเปรยีบเทยีบระหว่างคู่อื่น ๆ 
ค าส าคญั:  การวดังาน  การศกึษาเวลาโดยตรง  ระบบเวลาการเคลือ่นทีท่ีก่ าหนดไว ้  MTM-1  MOST

Abstract 
This research involved in measuring the human movement time to perform the activities with the aim of comparing time derived 

from The Direct Time Study (DTS) method and two Predetermined Motion Time Systems (PMTS), MTM-1 and MOST.  Eighteen activities 
which could be done within 60 seconds were used to compare. In case of the DTS, the three well - trained operators performed the 
activities with video recording during they were performing. After completing the timers, these operating times were taken to calculate the 
average times. The times were then adjusted to normal times to be used as representatives for comparison with the time analyzed from 
MTM-1 and MOST. The results showed that; 1) Thirteen out of eighteen activities which were derived from DTS had greater time than the 

other two methods, i.e., they accounted for 72.2 percent 2) MTM-1 had less times than the other two methods, a total of 10 activities,
accounting for 55.6 percent. 3) There were 16 activities in which the difference in time between DTS and MOST showed a moderate to 
large difference than the comparison between DTS - MTM-1 and MTM-1 - MOST. 4) There were 11 activities in which the difference in 
time between MTM-1 and MOST was the least. This is a lot more than any comparison between the other pairs. 
Keywords:  Work measurement, Direct time study, Predetermined motion time systems, MTM-1, MOST 
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1. บทน า
เมื่อกล่าวถึงวธิกีารวดัเวลาที่ใช้ในการปฏิบตัิงานของพนักงานใน

โรงงาน คนส่วนใหญ่กม็กัจะนึกถงึวธิกีารใชน้าฬกิาจบัเวลาเพยีงวธิเีดยีว
ซึ่งนิยมเรียกว่าวิธีการศึกษาเวลาโดยตรง (Direct time study - DTS)  
ความจรงิแลว้ยงัมวีธิอีื่นทีส่ามารถหาเวลาไดเ้ช่นกนัและอาจสะดวกกว่า
วธิใีช้นาฬิกาจบัเวลาอีกด้วย  วธิดีงักล่าวนี้มชีื่อเรยีกกว้างๆว่า ระบบ
เวลาการเคลื่อนที่ที่ก าหนดไว้ (Predetermined Motion Time Systems 
– PMTS)  ซึง่ถูกพฒันามาเป็นระยะเวลายาวนานร่วมศตวรรษมาแลว้  มี
ผูค้ดิคน้และ/หรอืพฒันาระบบการหาเวลาการปฏบิตังิานอยู่จ านวนมาก 
จึงท าให้มี PMTS มีหลายระบบด้วยกัน  ตัวอย่างเช่น Method Time 
Measurement (MTM) และ Maynard Operation Sequence Technique 
(MOST)  เมื่อสามารถหาเวลาที่ใช้ในการปฏิบตัิงานได้จากวิธีต่าง ๆ 
ดงักล่าวจงึเกดิค าถามว่าเวลาทีว่ดัหรอืวเิคราะหไ์ดจ้ากแต่ละวธิจีะเท่ากนั
หรอืแตกต่างกนัหรอืไม่ อย่างไร การศกึษาว่าเวลาทีไ่ด้จากการวดัด้วย
เทคนิคทีแ่ตกต่างกนัจงึเป็นเรื่องทีน่่าสนใจ การวจิยัครัง้นี้จะท าให้ทราบ
ว่าเวลาในการท ากจิกรรมทีไ่ดจ้ากการประยุกต์ใชร้ะบบเวลาการเคลื่อนที่
ทีก่ าหนดไวจ้ะแตกต่างเวลาทีไ่ดจ้ากการใชน้าฬกิาจบัเวลาโดยตรงมาก
น้อยเพยีงไร และความแตกต่างเกดิขึน้จากสาเหตุใด  

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั
เพือ่ตอ้งการทราบว่าเวลาทีว่ดัจากการศกึษาเวลาโดยตรง MTM-1

และ MOST มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่อย่างไร ซึง่สามารถใชใ้นการสอบ
ยนัความถูกตอ้งของขอ้มลูได ้

3.  การส ารวจเอกสาร
การศึกษาเวลา (Time study) หมายถึงการสังเกตการท างาน

โดยตรงอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้อุปกรณ์แสดงหรือบนัทึกเวลา เช่น
นาฬกิาจบัเวลาหรอืกลอ้งถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อบนัทกึเวลาทีใ่ชไ้ปใน
การท างานใหแ้ลว้เสรจ็ [1] เวลาทีไ่ดจ้ากการศกึษานบัเป็นขอ้มลูส าคญัที่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย เช่น วางแผนและควบคุมการผลติ 
ก าหนดล าดบัการผลติ วางแผนการจดัซื้อวตัถุดบิ และวนัส่งมอบสนิค้า 
เป็นตน้ หากโรงงานใดมวีธิวีดัเวลาปฏบิตังิานไดอ้ย่างแมน่ย า ย่อมท าให้
การวางแผน การจดัก าหนดการ และการส่งมอบมคีวามแม่นย าตามไป
ด้วย ในทางกลบักนัหากเวลาที่ได้มคีวามคลาดเคลื่อนมากก็ย่อมท าให้
งานทุกฝ่ายในบรษิทัผดิพลาดไปหมดเช่นกนั ผลทีต่ามมาคอืต้นทุนการ
ผลติทีส่งูขึน้และขาดความน่าเชือ่ถอืของลกูคา้  โรงงานจงึหลกีเลีย่งไมไ่ด้
ที่จะต้องทราบเวลาที่ใช้ผลติที่ถูกต้อง   การวดัเวลาท างานมหีลายวิธี 
เช่น การศึกษาเวลาโดยตรง  ข้อมูลมาตรฐาน และระบบเวลาการ
เคลือ่นทีท่ีก่ าหนดไว ้ 
  เมื่อใช้วธิ ีDTS กบัการท างานที่มรีอบเวลาสัน้และเป็นงานที่ท าซ ้า 
โดยจบัเวลาเบือ้งตน้ไมเ่กนิ 30 รอบนัน้ จ านวนรอบทีต่อ้งจบัเวลาเพื่อให้
มีระดับความเชื่อมัน่และความคลาดเคลื่อนทางสถิติตามที่ต้องการ
สามารถค านวณไดต้ามสมการที ่1 [2] 

 𝑛 =  (
𝑡 𝑠

𝑘 �̅�
)

2

(1)

 โดยที ่𝑛 คอื จ านวนรอบทีต่้องจบัเวลา   𝑡 คอื ค่าการแจกแจงแบบ
ท ี  𝑠 คอื ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของเวลาทีศ่กึษาเบือ้งตน้    𝑘 คอื 
รอ้ยละของความน่าจะเป็นของความคลาดเคลือ่นทีก่ าหนด  และ �̅�  คอื
ค่าเฉลีย่ของเวลาทีศ่กึษาเบือ้งตน้ 
 เวลาทีไ่ดจ้ากวธิกีารศกึษาเวลาโดยตรงยงัไมส่ามารถใชเ้ปรยีบเทยีบ
กบัวิธีระบบเวลาการเคลื่อนที่ที่ก าหนดไว้จนกว่าจะปรับให้เป็นเวลา
ปรกต ิ(Normal time)เสยีก่อน  เวลาปรกตคิ านวณไดต้ามสมการที ่2 [2] 

𝑁𝑇 =   𝑂𝑇 (𝑅/100) (2) 

 โดยที่ 𝑁𝑇 คือ เวลาปรกติ   𝑂𝑇 คือ เวลาที่ได้จากการสังเกต 
(Observed time)   𝑅  คอื อตัราประเมนิ (Rating) 

 ระบบเวลาการเคลื่อนที่ทีก่ าหนดไว้ หรอื PMTS นี้มชีื่อเรยีกอื่นอีก
เช่น มาตรฐานเวลาที่ก าหนดไว้ (Predetermined Time Standards – 
PTS) เป็นเทคนิคขัน้สูงที่ใช้ก าหนดเวลาที่ใช้ปฏิบตัิงานจากมาตรฐาน
เวลาทีใ่ชเ้คลือ่นไหวร่างกายในลกัษณะต่าง ๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ [3] 
 H. B. Maynard และ G. J. Stagemerten พรอ้มดว้ย J. L. Schwab 
ได้ร่วมมอืกนัสร้างระบบ MTM ขึ้นมาและได้ประกาศใช้งานในปี ค.ศ. 
1948 ในเวลาต่อมาไดป้รบัปรุงระบบใหใ้ชง้านสะดวกยิง่ขึน้ แลว้เรยีกชือ่
ว่า MTM-1 MTM-2 และชือ่อื่น ๆ  
 เนื่องจาก MTM ใชว้ดัเวลาอย่างละเอยีด จงึมกีารก าหนดหน่วยของ
เวลาที่เรียกว่า Time Measurement Unit หรือ TMU โดยที่ 1 ชัว่โมง
(3600 วนิาท)ี เท่ากบั 105 TMU  นัน่คอื 1 TMU เท่ากบั 0.036 วนิาที 
[4] 
 Kjell B. Zandin เป็นผู้ร ับผิดชอบงานส่วนใหญ่ของการพัฒนา 
MOST มกีารประกาศใชเ้ป็นครัง้แรกที่ประเทศสวเีดนเมือ่ปี ค.ศ. 1972 
ระบบนี้พฒันาขึน้โดยยดึเอาระบบ MTM-1 เป็นพืน้ฐาน หน่วยวดัเวลาจงึ
เป็น TMU เช่นกนั  
 มกีารประยุกต์ใช้วธิเีหล่านี้ในการปรบัปรุงงานผลติ เช่น  ดลนภา 
กองอิ้ม [5] และ เขต สุดบา้นเสื่อ [6] ไดใ้ช ้MOST วเิคราะห์หาเวลาการ
ผลติล่วงหน้าในการผลติเบาะรถยนต์รุ่นใหมซ่ึง่ยงัไมเ่คยผลติมาก่อนโดย
ใช้การประมาณเวลาจากการผลติเบาะรุ่นเดิม เมื่อผลิตเบาะรุ่นใหม่ก็
พบว่าเวลาที่วิเคราะห์ไว้ล่วงหน้ามคี่าใกล้เคียงกบัเวลาที่ใช้ผลิตจริง 
ในขณะที ่ศรญา ปิงกาว ี[7] เลอืกใช ้MTM-2 ก าหนดเวลามาตรฐานการ
ผลิต เครื่องหนัง ในโรงงานแห่ งหนึ่ ง  และ  Marek Buresa, Pavlina 
Pivodovab [8] ได้ศกึษาและเปรยีบเทยีบเวลาที่ใช้ผลติชิ้นส่วนรถยนต์ 
ดว้ยวธิ ีMTM-1 และ Basic MOST นอกจากนี้ Stefan Seifermann และ
คณะ [9] ได้น าการวัดเวลาท างานด้วยวิธีต่าง ๆ ทัง้วิธีการจับเวลา
โดยตรงและระบบเวลาการเคลือ่นทีท่ีก่ าหนดไวม้าประเมนิว่าการวดัเวลา
ท างานวิธีใดมีความเหมาะสมกับการผลิตแบบโครงข่าย (cellular 
manufacturing) ในโรงงานแห่งหนึ่ง 
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4. ขัน้ตอนการวิจยั
การด าเนินงานวจิยัมขี ัน้ตอนต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปที ่1 โดยเริม่ต้น

จากการก าหนดหวัขอ้ วตัถุประสงค์ และขอบเขตของงานวจิยัใหช้ดัเจน
ก่อน แลว้จงึศกึษาและคน้ควา้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ถดัมา(ข ัน้ตอนที ่3)คอื
ออกแบบกจิกรรมส าหรบัใชเ้ปรยีบเทยีบเวลา โดยมกีจิกรรมจ านวน 18 
กจิกรรมดว้ยกนั ดงัรปูที ่2 
 ขัน้ตอนที ่4 เป็นขัน้ตอนก าหนดตวับุคคลทีจ่ะเป็นผูป้ฏบิตักิจิกรรม
จ านวน 3 คน และฝึกฝนกจิกรรมทัง้หมดจนเกดิความช านาญ ขัน้ตอนที ่
5  บนัทกึภาพเคลือ่นไหวดว้ยกลอ้งดจิทิลัที่สามารถบนัทกึไดใ้นอตัรา 30 
ภาพต่อวนิาท ีแต่ละกจิกรรมจะถูกบนัทกึไวห้ลายรอบ ขัน้ตอนที ่6 น า
ภาพเคลื่อนไหวมาเปิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบังานตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหวเพื่ออ่านและบนัทกึค่าเวลาท างานจรงิ (Actual working 
time) แล้วแปลงเป็นเวลาปรกติ  ข ัน้ตอนที่ 7 เป็นขัน้ตอนที่น าวดิโีอที่
บนัทกึไวม้าวเิคราะห์การเคลื่อนไหวตามวธิ ีMTM-1 กบั MOST เมือ่ได้
เวลาในการท ากิจกรรมทัง้หมดของทัง้สามวิธีครบถ้วนแล้ว ก็น ามา
เปรียบเทียบกัน (ข ัน้ตอนที่ 8) เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละวิธีได้เวลาที่
แตกต่างกนัหรอืไม ่

รปูที ่1 ข ัน้ตอนการวจิยั 

 กจิกรรมทีก่ าหนดขึน้สามารถแบ่งออกตามจ านวนขัน้ตอนทีท่ าได ้3 
กลุ่ม ดงัรูปที ่2 กจิกรรมทีม่ขี ัน้ตอนมากหมายถงึมมีากกว่า 25 ข ัน้ตอน 
และกจิกรรมทีม่ขี ัน้ตอนน้อยหมายถงึมไีมเ่กนิ 15 ขัน้ตอน  
 เนื่องจากทุกกจิกรรมลว้นใชเ้วลาท าไม่เกนิ 60 วนิาท ีและเวลาทีใ่ช้
ในการท าแต่ละครัง้มคีวามแตกต่างกนัน้อย ก่อนที่จะบนัทึกวิดีโอได้
ทดลองท าแต่ละกจิกรรมจ านวน 10 รอบ และเมือ่ค านวณจ านวนรอบที่
ต้องจบัเวลาตามสมการที่ 1  พบว่าได้ค่า 𝑛 น้อยกว่า 10 ทุกกจิกรรม 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ม ัน่ ใจว่าเวลาที่จะใช้ตัวแทนในการน าไป
เปรยีบเทยีบกบั MTM-1 และ MOST นัน้ไมผ่ดิพลาดจงึไดใ้หผู้ป้ฏบิตัแิต่
ละคนปฏบิตัซิ ้า 10 รอบ แลว้น ามาหาค่าเฉลีย่และเวลาปรกตต่ิอไป 

รปูที ่2 รายการกจิกรรมทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบเวลา 

 ตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมได้แก่การประกอบไฟฉายซึ่งจัดเป็น
กจิกรรมทีม่จี านวนขัน้ตอนการเคลื่อนไหวมาก ผูป้ฏบิตัิกจิกรรมต้องน า
ชิ้นส่วนมาประกอบใหเ้ป็นชิ้นงานส าเรจ็ คนละ 10 รอบ ชิ้นส่วนไฟฉาย
ไดแ้สดงไวใ้นรปูที ่3  ล าดบัการประกอบชิน้ส่วนไดแ้สดงเป็นแผนภมูกิาร
ประกอบ(Assembly chart) ดงัรปูที ่4   

1.ก าหนดหวัขอ้
วตัถุประสงค์
ขอบเขต

2.ศกึษาคน้ควา้
เอกสาร

3.ออกแบบ
กจิกรรม

4.ฝึกทกัษะผูท้ า
กจิกรรม

5.บนัทกึภาพ
กจิกรรม

6.หาเวลาทีเ่ลอืก
ไวแ้ละเวลาปรกติ

(วธิ ีDTS)

7.วเิคราะหเ์วลา
(MTM-1 และ

MOST)

8. เปรยีบเทยีบ
เวลาทัง้ 3 วธิี

9. สรปุผล

จ า
นว

นข
ัน้ต

อน
กา
รเค

ลือ่
นไ
หว

มาก

ประกอบไฟฉาย

ประกอบพดัลมตัง้โต๊ะ

ประกอบปากกาลกูลื่น

ปานกลาง

แจกไพ่ 4 กอง

ถ่ายเอกสาร 1 แผน่

หยบิกระดาษ A4  6 แผน่ มาจดัเป็นชดุ

ประกอบลิน้ชกั

น าอุปกรณ์โทรศพัทใ์ส่ในกล่อง

หยบิปากกามาเซน็ชือ่แลว้น าไปวางที่เดมิ

ประกอบโคมไฟ

น้อย

กม้หยบิของบนพืน้ เดนิ 3 กา้ว น ามาวางที่
โต๊ะ

เดนิ 3 กา้ว ปิดสวติชไ์ฟ

ขยบัเกา้อีแ้ลว้นัง่

หยบิชิน้ส่วนทีต่อ้งการจากถาดทีม่หีลายชิน้
ปะปนกนั

แยกกบเหลาดนิสอ (3 ส ีจ านวน 30 ชิน้)

ใส่ Pinboard

พมิพเ์อกสาร A4 1 แผน่

เดนิ 3 กา้ว หยบิกล่องทชิชู่
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รปูที ่3 รายการชิน้ส่วนไฟฉาย 

รปูที ่4 แผนภมูกิารประกอบไฟฉาย 

 รูปสีเ่หลีย่มทีม่ตีวัอกัษร A ถงึ H ในรูปที ่4 หมายถงึชิ้นส่วนในรปูที ่
3 ที่มตีวัอกัษรตรงกนั วงกลมที่มตีวัเลขตัง้แต่ 1 ถึง 7 หมายถึงล าดบั
ของการประกอบชิ้นส่วน  และรูปสี่เหลี่ยมที่มีเลข 1 หมายถึง การ
ตรวจสอบซึ่งหมายถงึการใชน้ิ้วเลื่อนสวติช์ไฟฉายเพื่อตรวจสอบว่าไฟ
ฉายท างานปรกตหิรอืไม ่
 ตัวอย่างต่อมาเป็นการหยิบแท่งไม้ใส่ลงในรูบนแผ่นกระดาน 
(pinboard) ดังรูปที่ 5 ซึ่งจัดอยู่ ในกิจกรรมที่มีจ านวนขัน้ตอนการ
เคลื่อนไหวน้อย  ผูป้ฏบิตักิจิกรรมจะเอื้อมมอืไปหยบิแท่งไม้จ านวน 30 
แท่งทีว่างอยู่ในถาดทีว่างอยู่ดา้นหน้าแผ่นกระดาน มอืละ 1 แท่ง น าไป
ใส่ลงในรบูนกระดาน โดยกระท าพรอ้มกนัทัง้สองมอืเป็นจ านวน 15 รอบ 
เพือ่ใส่แท่งไมจ้นครบทุกร ู 
 รายละเอยีดการเคลือ่นไหวของกจิกรรมทัง้ 18 รายการไดถู้กสงัเกต
บนัทกึ และค านวณเวลาตามวธิ ีDTS  MTM-1  และ MOST ตวัอย่างการ
บนัทกึและค านวณเวลาของการประกอบไฟฉายไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่1 
ถงึ 3 

รปูที ่5 กระดานใส่แท่งไม ้

ตารางที ่1 เวลาทีใ่ชป้ระกอบไฟฉาย(วนิาท)ี  วธิ ีDTS 
ครัง้ที ่ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 31.24 29.99 29.72 
2 31.40 29.94 30.03 
3 30.92 30.18 29.98 
4 31.13 29.82 30.12 
5 30.96 29.79 30.07 
6 30.84 29.85 29.88 
7 30.87 30.08 30.00 
8 31.16 29.92 29.95 
9 31.19 30.13 29.87 
10 30.92 29.84 30.01 

เฉลีย่ 31.06 29.95 29.96 
อตัราประเมนิ 1.05 1.07 1.08 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 0.14 0.12 
เวลาปรกตริายคน 32.61 32.05 32.36 
เวลาปรกตเิฉลีย่ 32.34 

ตารางที ่2 เวลาทีใ่ชป้ระกอบไฟฉาย  วธิ ีMTM-1 
มอืซา้ย Sym. TMU TMU Sym. มอืขวา 

เอือ้มมอืไปทีฝ่า
ครอบชดุหลอดไฟ 

R12A 9.6 

หยบิฝาครอบชดุ
หลอดไฟ 

G1A 2.0 

ยา้ยฝาครอบชดุ
หลอดไฟ 

M5B 8.0 
9.6 R12A 

เอือ้มมอืไปที่
เลนส ์

2.0 G1A หยบิเลนส ์

8.0 M5B ยา้ยเลนส ์
จดัต าแหน่งและ
ประกอบ 

P2SE 16.2 16.2 P2SE 
จดัต าแหน่งและ
ประกอบ 

ประกอบชิน้งาน
สองมอืเขา้ดว้ยกนั 

APA 10.6 10.6 APA 
ประกอบ
ชิน้งานสองมอื
เขา้ดว้ยกนั 

ยา้ยฝาครอบและ
เลนส ์

M5B 8.0 8.0 M5B 
ยา้ยฝาครอบ
และเลนส์ 

ปล่อยมอื RL2 2.0 2.0 RL2 ปล่อยมอื 

B A C D G E F H 

1 2 

3 

6 

4 

5 

7 

1 

H. กระบอก 

C. กรวย
สะทอ้นแสง 

A. เลนส์ 

F. ตวัยดึ
หลอดไฟ

D. หลอดไฟ E. แหวน 

B. ฝาครอบ
เลนส์

G. ถ่านไฟฉาย 
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ตารางที ่2 (ต่อ) เวลาทีใ่ชป้ระกอบไฟฉาย  วธิ ีMTM-1 
เอือ้มมอืไปทีก่รวย
สะทอ้นแสง 

R4A 4.9 

หยบิกรวยสะทอ้น
แสง 

G1A 2.0 

ยา้ยกรวยสะทอ้น
แสง 

M6B 8.9 

6.5 R5A 
เอือ้มมอืไปที่
หลอดไฟ 

(ละเวน้แสดงการเคลื่อนไหวส่วนทีเ่หลอื เนื่องจากเป็นตารางทีย่าวเกนิไป) 

  TMU  334.2 527.0 861.2 

  เวลาปรกต ิ(วนิาท)ี  12.0 19.0 30.98 

ตารางที ่3 เวลาทีใ่ชป้ระกอบไฟฉาย วธิ ีMOST 

การเคลื่อนไหว 

อนุกรมการเคลื่อนไหวทัว่ไป T

M

U A B G A B P A 

เอือ้มมอืซา้ยหยบิฝาครอบชดุหลอดไฟ 1 0 1 1 0 0 0 30 
เอือ้มมอืขวาหยบิเลนสแ์ละประกอบกบั
ฝาครอบชดุหลอดไฟ 1 0 3 1 0 3 0 80 
มอืซา้ยและมอืขวาวางเลนสแ์ละฝาครอบ
ชดุหลอดไฟทีป่ระกอบแลว้ 0 0 0 1 0 1 0 20 

เอือ้มมอืซา้ยหยบิกรวยสะทอ้นแสง 1 0 1 1 0 0 0 30 
เอือ้มมอืขวาหยบิหลอดไฟและประกอบ
กบักรวยสะทอ้นแสง 1 0 1 1 0 3 0 60 
เอือ้มมอืขวาหยบิแหวนและประกอบกบั
กรวยสะทอ้นแสง 1 0 3 1 0 3 0 80 
เอือ้มมอืขวาหยบิตวัยดึหลอดไฟและ
ประกอบกบักรวยสะทอ้นแสง 1 0 1 1 0 6 0 90 

(ละเวน้แสดงการเคลื่อนไหวส่วนทีเ่หลอื เนื่องจากเป็นตารางทีย่าวเกนิไป) 

TMU 880 

เวลาปรกต ิ(วนิาท)ี 31.65 

5. ผลการวิจยั
เมือ่ด าเนินการบนัทกึและวเิคราะหเ์วลาเสรจ็สิ้นทัง้ 18 กจิกรรมแลว้

จงึน าเวลาของทัง้สามวธิมีาเปรยีบเทยีบกนั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

5.1 การจดัอนัดบัเวลาท ากิจกรรม 
 แต่ละกจิกรรมจะมเีวลาที่ได้จากการวดัทัง้สามวิธซีึ่งมกัไม่เท่ากนั 
เมือ่น าเวลามาเปรยีบเทยีบกนัจงึเป็นการจดัอนัดบัว่าการวดัเวลาดว้ยวธิี
ใดอยู่ในอนัดบัทีเ่ท่าไร วธิทีี่วดัเวลากจิกรรมไดเ้วลาน้อยทีสุ่ด(เรว็สุด)จะ
เรยีกว่าวธินีัน้ได้อนัดบัที่ 1 ส่วนวธิทีี่วดัเวลาได้มากที่สุด(ช้าสุด)จะได้
อนัดบัที ่3 ผลการจดัอนัดบัไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่4 ตวัเลข 1 2 และ 3 ที่
อยู่หลงัเวลากค็อือนัดบัทีข่องวธินีัน้ 

ตารางที ่4 การจดัอนัดบัเวลาทีใ่ชท้ ากจิกรรม 
ขัน้
ตอน 

กจิกรรม DTS MTM-1  MOST  

มาก 
ประกอบไฟฉาย  32.34 3  30.98 1  31.65 2 
ประกอบพดัลม  51.72 3  45.90 2  33.45 1 
ประกอบปากกา  24.24 3  19.32 2  18.70 1 

ปาน
กลาง 

แจกไพ่ 4 กอง  49.56 3  45.06 2  41.37 1 

ถ่ายเอกสาร1แผ่น  12.32 3 9.70 1  10.79 2 

เรยีงกระดาษ A4 6 
แผน่เป็นชดุ 

 11.72 3  11.32 2  11.15 1 

ประกอบลิน้ชกั  13.62 3  10.05 1  10.79 2 
น าอุปกรณ์โทรศพัท์
ใส่กล่อง 

8.92 3 7.34 2 7.19 1 

หยบิปากกามา
เซน็ชือ่แล้วน าไปวาง
ต าแหน่งเดมิ 

5.61 2 4.27 1 5.76 3 

ประกอบโคมไฟ  12.99 3  11.56 2  10.43 1 

น้อย 

กม้หยบิกล่องบนพืน้ 
เดนิ 3 กา้วน ามาวาง
บนโต๊ะ 

5.01 1 5.40 2 6.47 3 

เดนิ 3 กา้ว เอือ้มมอื
ไปเปิดสวติชไ์ฟ 

3.00 1 3.36 2 3.96 3 

ขยบัเกา้อี ้แลว้นัง่ 6.66 2 6.55 1 7.55 3 
หยบิชิน้ส่วนที่
ตอ้งการจากถาดม ี
ชิน้ส่วนหลายชนิด
ปะปนกนั 

5.15 3 2.04 1 2.52 2 

แยกกบเหลาดนิสอ 
(3 ส ี 30 ชิน้) 

 27.62 3  22.51 1  27.34 2 

Pinboard  31.46 3  25.81 1  27.34 2 
พมิพ ์A4 1 แผน่ 7.90 3 7.14 1 7.19 2 
เดนิ 3 กา้ว หยบิ
กล่องใส่ทชิช ู

6.80 2 6.34 1 7.55 3 

 เมือ่แยกพจิารณาจ านวนอนัดบัของการวดัแต่ละวธิตีามกลุ่มกจิกรรม
ที่มจี านวนขัน้ตอนย่อยในการท ามาก  ปานกลาง และน้อย จะได้ผลดงั
แสดงในตารางที ่5  

ตารางที ่5 การจดัอนัดบัเวลาทีใ่ชท้ ากจิกรรม 
จ านวน
ขัน้ตอน 

จ านวน
กจิกรรม 

DTS MTM-1 MOST 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มาก 3 - - 3 1 2 - 2 1 - 
ปาน
กลาง 

7 - 1 6 3 4 - 4 2 1 

น้อย 8 2 2 4 6 2 - - 4 4 
รวม 18 2 3 13 10 8 - 6 7 5 
รอ้ยละ 100 11.1 16.7 72.2 55.6 44.4 0 33.3 38.9 27.8 

 ตารางนี้แสดงใหเ้หน็ว่า 1) เวลาทีว่ดัดว้ยวธิ ีDTS ทีไ่ดอ้นัดบัที ่3 ม ี
13 กจิกรรมจากจ านวนทัง้สิน้ 18 กจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 72.2  ทีเ่หลอื
อกีรอ้ยละ 27.8 ทีไ่ดอ้นัดบัที ่3 เช่นกนัคอืการวดัดว้ยวธิ ีMOST ในขณะ
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ที่ MTM-1 ไม่มกีิจกรรมใดวดัได้เวลามากที่สุดเลย 2) วิธีวดัเวลาที่ได้
เวลาท ากิจกรรมอนัดบัที่ 1 มากที่สุดคือวิธี MTM-1 โดยได้อันดบัที่ 1 
จ านวน 10 กจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 55.6 รองลงมาคอืวธิ ีMOST  เมือ่น า
ขอ้มลูในตารางที ่5 มาแสดงในรปูของแผนภมูแิท่งจะมลีกัษณะดงัรูปที ่6 
ยกตัวอย่างของการอ่านค่าจากรูปนี้เช่นเมื่อน าเวลาของทัง้สามวธิมีา
เปรยีบเทยีบกนัแลว้กจิกรรมทีม่เีวลาน้อยทีสุ่ด(ท าเสรจ็เรว็สุด)ของแต่ละ
วธิมีจี านวนเท่าไร กส็ามารถอ่านค่าไดว้่า DTS ม ี2 กจิกรรม  MTM-1 ม ี
10 กจิกรรมและ MOST ม ี6 กจิกรรม เป็นตน้ 

รปูที ่6 จ านวนกจิกรรมทีไ่ดอ้นัดบั 1 ถงึ 3 ของการวดัเวลาแต่ละวธิ ี

5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาท่ีวดัจากวิธีทัง้สาม 
 เพื่อที่จะทราบว่าเวลาในการท ากจิกรรมที่วดัได้จากวธิที ัง้สามมคี่า
แตกต่างกนัมากหรอืน้อยเพยีงไร ต้องน าเวลาที่วดัไดจ้ากทัง้สามวธิมีา
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ เมือ่ทราบผลต่างสมับูรณ์แลว้จงึน าค่าผลต่างมา
จัดอันดับ โดยก าหนดให้อันดับที่ 1 หมายถึง มีผลต่างกันน้อยที่สุด 
ในขณะทีอ่นัดบัที ่2 และ 3 หมายถงึ มผีลต่างกนัปานกลางและมากทีสุ่ด
ตามล าดบั เมื่อน าเวลาจากตารางที่ 4 มาหาผลต่างของเวลาระหว่าง
วธิกีารวดัแต่ละคู่จะไดผ้ลลพัธ์ดงัแสดงในตารางที่ 6 (แสดงขอ้มูลเพยีง
บางส่วนเพือ่เป็นตวัอย่างเท่านัน้) 

ตารางที ่6 การจดัอนัดบัผลต่างของเวลาทีใ่ชท้ ากจิกรรมของแต่ละวธิ ี
ขัน้
ตอน 

กจิกรรม DTS-MTM-1 DTS-MOST MTM-1-MOST 

มาก 
ประกอบไฟฉาย 1.36 3 0.69 2 0.67 1 
ประกอบพดัลม 5.82 1  18.27 3  12.45 2 
.... 

ปาน
กลาง 

แจกไพ่ 4 กอง 4.5 2 8.19 3 3.69 1 
ถ่ายเอกสาร1แผ่น 2.62 3 1.53 2 1.09 1 
.... 

น้อย 

กม้หยบิกล่องบน
พืน้ เดนิ 3 กา้ว
น ามาวางบนโต๊ะ 

0.39 1 1.46 3 1.07 2 

เดนิ 3 กา้ว เอือ้ม
มอืไปเปิดสวติชไ์ฟ 

0.36 1 0.96 3 0.6 2 

.... 

 ขอ้มูลตารางที่ 6 เมื่อน ามาเขยีนแผนภูมแิท่งจะได้ดงัรูปที่ 7 การ
อ่านขอ้มลูในแผนภูมนิี้จะขอยกตวัอย่างเฉพาะคู่เปรยีบเทยีบ DTS กบั 
MTM-1 จะเห็นว่าผลต่างของเวลาที่อยู่ในอนัดบัที่ 1 (ผลต่างน้อยที่สุด
เมือ่เทยีบกบัผลต่างของคู่ DTS-MOST และ MTM-1-MOST) มจี านวน 5 
กจิกรรม อนัดบัที ่2 และ 3 มจี านวน 6 และ 7 กจิกรรมตามล าดบั  
 สิ่งที่ต้องการทราบจากการจับคู่มาเปรียบเทียบกนัก็คือคู่ใดจะมี
ผลต่างของเวลาอยู่ในอนัดบัที่ 1 (คอืผลต่างน้อยที่สุด)เป็นจ านวนมาก
ทีสุ่ด จากรูปที ่7 พบว่าเป็นคู่ระหว่าง MTM-1 กบั MOST โดยมจี านวน
ทัง้สิ้น 11 กจิกรรม และเมื่อพจิารณาผลต่างอนัดบัที่ 2 และ3 พบว่าคู่
เปรยีบเทยีบ DTS-MTM-1 กบั DTS-MOST แทบไมแ่ตกต่างกนั 

รปูที ่7 จ านวนผลต่างของเวลาระหว่างคู่เปรยีบเทยีบ 

6. สรปุและวิจารณ์ผลการวิจยั
 การวจิยันี้เกีย่วขอ้งกบัการเปรยีบเทยีบเวลาท ากจิกรรมจ านวน 18 
กจิกรรมด้วยวธิี DTS  MTM-1 และ MOST  ผลการวจิยัท าให้ทราบว่า
การวดัเวลาท างานแต่ละวธิจีะได้เวลาทีแ่ตกต่างกนั โดยพบว่า 1) DTS 
มกีจิกรรมทีม่เีวลามากทีสุ่ดหรอืเสรจ็ชา้ทีสุ่ดมากถงึ 13 กจิกรรมดว้ยกนั 
ในทางตรงกนัขา้ม MTM-1 มกีจิกรรมทีม่เีวลาน้อยทีสุ่ดหรอืเสรจ็เรว็ทีสุ่ด
จ านวน 10 กจิกรรม    ทัง้นี้สาเหตุทีค่าดว่าจะเป็นไปไดท้ีท่ าให ้DTS มี
เวลามากกว่าอีกสองวิธีน่าจะมาจากการเคลื่อนไหวบางขัน้ตอนของ 
MTM-1 และ MOST ตกหล่นไปโดยไม่ไดต้ัง้ใจ จงึท าใหไ้ดเ้วลาน้อยกว่า 
DTS การศึกษาวิจัยในอนาคตควรตรวจสอบการวิเคราะห์เวลาของ 
MTM-1 และ MOST อกีครัง้ 2) คู่เปรยีบเทยีบทีม่เีวลากจิกรรมแตกต่าง
กนัน้อยทีสุ่ดเป็นจ านวนมากทีสุ่ดไดแ้ก่คู่ระหว่าง MTM-1 กบั MOST ซึง่
พบว่ามจี านวน 11 กจิกรรม  ผลจากการวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้  
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บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ปรบัปรงุคลงัผา้ของโรงงานผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ปญัหาทีพ่บของคลงั

ผา้แห่งนี้ คอื มกีารจดัเกบ็ผา้หลายชนิดเป็นจ านวนมาก พืน้ทีเ่กบ็ไมเ่พยีงพอ มกีารจดัเกบ็ไมเ่ป็นระเบยีบ และพนกังานไมท่ราบชนิดและจ านวนของ
ผา้ทีม่ใีนคลงั นอกจากนี้ยงัพบ ผา้เสือ่มสภาพไปแลว้ และผา้ทีส่กปรก จ านวนมาก ฝา่ยบรหิารไดป้ระมาณความสญูเสยีภายในคลงัผา้คดิเป็นมลูค่า
หลายแสนบาท ท าใหผู้บ้รหิารมคีวามตอ้งการปรบัปรุงคลงัผา้เพือ่ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หวัหน้างานและพนกังานไดร้ว่มท า
กจิกรรมกลุ่มย่อยเพือ่หาสาเหตุและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข ผงักา้งปลาและแนวคดิการวางผงัคลงัสนิคา้ จงึถูกน ามาใช้ การปรบัปรุงคลงัผา้แห่งนี้ได้
ปรบัปรุงหลายประการ เช่น การเพิม่พืน้ทีค่ลงั การวางผงัคลงัใหม่ การลดจ านวนสนิคา้คา้งคลงั การปรบัปรุงวธิกีารท างานของพนกังานคลงัผา้ ท า
ใหพ้นกังานสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ขอ้มลูผา้ชนิดต่างๆในคลงัผา้มคีวามถูกตอ้งแมน่ย ามากขึน้ นอกจากนี้ยงัสามารถลด
ค่าแรงพนกังานลงได ้190,320 บาทต่อปี และลดปรมิาณผา้เหลอืลงได ้คดิเป็นมลูค่า 840,000 บาท   
ค าส าคญั: การปรบัปรุงคลงัสนิคา้, คลงัผา้, โรงงานผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู  

Abstract 
The objective of study is aimed to improve the fabric warehouse of a garment factory in northern region of Thailand. There 

are so many problems in this warehouse such as a large number of different fabrics are stored, storage space is not enough, messy 
storage, and store keepers do not know the type and quantity of fabric in the warehouse. Some fabric has worn off. Some fabric is dirty. 
Management estimated a waste of hundreds of thousand baht in the warehouse. Therefore management needs to improve the fabric 
warehouse to be able to work efficiently. Supervisors and employees have participated in small group activities to identify causes and to 
find solutions. Fishbone diagram and warehouse layout concept are used in this study. Several improvements are deployed such as 
increasing the storage area, a new layout design, reducing dead stock amount, improving working methods in fabric warehouse. 
Enabling employees can work more efficiently. Fabric information is more precisely. Furthermore, staff wages can be reduced by 
190,320 baht per year and reduced the amount of fabric dead stock by 840,000 baht. 
Keywords: warehouse improvement, cloth warehouse, garment factory 
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1. บทน า
ถงึแมว้่าในปจัจุบนัอุตสาหกรรมเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปในประเทศไทยได้

สูญเสยีความได้เปรยีบในการแข่งขนัอย่างมากแก่อุตสาหกรรมอย่าง
เดยีวกนันี้ของประเทศเพื่อนบ้านไปแล้ว อนัเนื่องมาจากการมคี่าจ้าง
แรงงานทีป่รบัขึน้ค่อนขา้งสงู แต่ยงัมผีูป้ระกอบการบางรายในประเทศที่
พยายามด าเนินธุรกจิอย่างเตม็ทีเ่พือ่จะลดความเสยีเปรยีบดา้นตน้ทุนนี้
ลง เพือ่ใหธุ้รกจิของตนเองอยู่รอดใหไ้ดต่้อไป 

เป็นทีท่ราบกนัดวี่า ตน้ทุนการผลติประกอบไปดว้ยตน้ทุนส าคญั 3 
ส่วน คอื ค่าแรงทางตรง ค่าวตัถุดบิทางตรง และค่าโสหุย้การผลติ [1] 
เมื่อ ค่าแรงทางตรงเพิม่ขึ้น จงึท าให้ต้นทุนการผลติสูงขึ้นตามไปด้วย 
แต่ต้นทุนที่มาจากส่วนอื่นๆของการผลติก็มคีวามส าคญัไม่น้อย เช่น 
การเกดิของเสยีในระหว่างการผลติท าให ้ต้องจดัหาวตัถุดบิอนัใหม่มา
ใชท้ดแทน (ค่าวตัถุดบิทางตรง) หรอื ความสูญเสยีแบบต่างๆทีเ่กดิขึน้
ในการผลติทีร่วมอยู่ในค่าโสหุย้การผลติ เป็นตน้ หากเกดิความสญูเสยี
ต่างๆขึน้มามาก จะส่งผลใหต้น้ทุนโดยรวมเพิม่สงูขึน้โดยไมจ่ าเป็น  

ความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ควบคู่
กบัการผลิต นักวิชาการได้จ าแนกประเภทความสูญเสียออกเป็น 7 
ประเภท ดงันี้ 1) ความสญูเสยีจากการผลติมากเกนิไป 2) ความสญูเสยี
จากการเก็บวสัดุคงคลงัที่ไม่จ าเป็น 3) ความสูญเสยีจากการขนส่ง 4) 
ความสูญเสยีจากกระบวนการที่ขาดประสทิธผิล 5) ความสูญเสยีจาก
การเคลื่อนไหว 6) ความสูญเสยีจากการรอคอย และ 7) ความสูญเสยี
จากการผลติผลติภณัฑบ์กพร่องหรอืการแกไ้ขงานเสยี [2] 

การศกึษานี้มคีวามสนใจศกึษาความสูญเสยีจากการเก็บวสัดุคง
คลงัที่ไม่จ าเป็น เนื่องจากพบว่า หลายโรงงานขาดความเอาใจใส่กบั
ความสญูเสยีชนิดนี้เท่าทีค่วร อาจเนื่องจากความเขา้ใจทีว่่า วสัดุคงคลงั
ทีเ่กบ็ไวไ้มไ่ดส้ญูเสยีไปไหน ยงัอยู่ในคลงัวตัถุดบิหรอืคลงัสนิคา้ภายใน
โรงงาน สามารถน ามาใช้ได้ตลอดเวลา แต่ในทางปฏิบัติมกัพบว่า 
โรงงานมกัจะสัง่ซื้อวตัถุดบิมาใชใ้หมอ่ยู่เรือ่ยๆ แลว้มาทราบภายหลงัว่า 
ในคลงัสนิคา้นัน้ยงัมวีตัถุดบิชนิดนี้อยู่ 

นอกจากนัน้ วตัถุดบิที่เก็บไว้ในคลงัเป็นเวลานาน อาจเกดิความ
สูญเสยีขึ้นได้จากการจดัเก็บ เช่น การเน่าเสยี การเสื่อมสภาพ การ
ล้าสมยั เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถน าวตัถุดิบนัน้มาใช้ได้เมื่อมคีวาม
ต้องการ ความสูญเสยีจากการเก็บวสัดุคงคลงัในลกัษณะนี้ สามารถ
เกดิขึน้ไดก้บัโรงงานหลายประเภท เช่น โรงงานผลติอาหาร โรงงานตดั
เยบ็เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู เป็นตน้  

การจดัการคลงัสนิคา้ยงัเกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของการจดัการขององคก์ร มคีวามสมัพนัธ์กบัปรมิาณสนิคา้ทีจ่ะจดัเกบ็
ในคลงั เพือ่สนองตอบความพงึพอใจของลกูคา้ บทบาทของคลงัสนิคา้ที่
ส าคญัม ี5 ประการ ดงันี้ 1) การรบัสนิคา้ 2) การควบคุมและรบัผดิชอบ
ต่อสินค้าที่จดัเก็บในคลงั 3) การส่งมอบและกระจายสินค้า 4) การ
รบัผดิชอบทางกฎหมายในการชดใชค้วามเสยีหาย และ 5) เป็นกลยุทธ์
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั [3] 

การจดัการคลงัสนิคา้มแีนวทางด าเนินการได้หลากหลายรูปแบบ 
เช่น การจดัการการสัง่ซื้อสินค้ามาใช้ในปรมิาณที่เหมาะสม [4] การ

ออกแบบคลงัสนิคา้ [5] การจดักลุ่มประเภทของสนิคา้ภายในคลงัสนิคา้ 
[6] เป็นต้น ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัลกัษณะของปญัหาที่พบและวธิีการแก้ไขที่
เหมาะสม 

โรงงานตดัเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นโรงงานอีกประภทหนึ่งที่มกั
พบปญัหาเรือ่งคลงัสนิคา้ โรงงานตดัเยบ็เสือ้ผา้ส าเรจ็รปูส่วนใหญ่มกัท า
การผลติแบบผลติตามค าสัง่ซื้อ และเนื่องจากลกัษณะงานที่ต้องรบัค า
สัง่ซื้อของลูกค้ามากมายหลายแบบ จงึท าให้ต้องมกีารสัง่ซื้อวตัถุดบิที่
หลากหลายมาใชเ้ช่นเดยีวกนั วตัถุดบิหลกัของโรงงานจงึเป็นผ้าชนิด
ต่างๆ ซึ่งผ้าเป็นวตัถุดบิที่มอีายุจ ากดั หากจดัเก็บไว้นานเกนิไป อาจ
เกดิการเสื่อมสภาพ หรอืล้าสมยัได ้ดงันัน้ การจดัการคลงัสนิคา้อย่าง
เหมาะสมจะสามารถช่วยลดความสญูเสยีนี้ลงได ้

2. ข้อมูลเบือ้งต้น
โรงงานตัวอย่างเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป ตัง้อยู่ใน

จงัหวดัแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย มพีนักงานประมาณ 70 
คน โรงงานแห่งนี้รบัตดัเสื้อผ้าตามค าสัง่ผลติของลูกค้าเป็นหลกั เช่น 
ชุดเครื่องแบบของต ารวจ ทหาร ขา้ราชการ เสื้อยดืกจิกรรมต่างๆ เป็น
ต้น ท าให้ต้องสัง่ซื้อวตัถุดบิที่หลากหลายจ านวนมาก เช่น ผ้า กระดุม 
ซปิ เป็นตน้ เพือ่น ามาใชใ้นการผลติ 

กระบวนการท าธุรกจิของโรงงานแห่งนี้ มดีงันี้ 
2.1 รบัค าสัง่ซื้อจากลกูคา้ 
2.2 ตรวจสอบวตัถุดบิกบัพนกังานคลงัสนิคา้ 
2.3 สัง่ซื้อวตัถุดบิ 
2.4 รบัวตัถุดบิเขา้คลงัวตัถุดบิ 
2.5 ท าการผลติ ตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุหบีห่อ 
2.6 ส่งเสือ้ผา้ส าเรจ็เขา้คลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู 
2.7 ส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ 
2.8 รบัเงนิจากลกูคา้ 

คลงัสนิคา้ของโรงงานแห่งนี้แยกเป็น 3 คลงั ม ี(1) คลงัผา้ ใชเ้กบ็
ผา้ชนิดต่างๆ (2) คลงัเกบ็วสัดุประกอบอื่นๆ เช่น กระดุม ซปิ เป็นต้น 
และ (3) คลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู ทัง้สามคลงัอยู่คนละพืน้ที ่ดงัแสดงไวใ้นรูป
ที ่1 

รปูที ่1 ต าแหน่งของคลงัต่างๆภายในโรงงานตวัอย่าง 

จากรปูที ่1 พบว่า คลงัผา้ (1) มขีนาดพื้นที ่99 ตารางเมตร ตัง้อยู่
ใกล้กบัถนนภายในโรงงานเพื่อให้สะดวกในการรบัผ้าที่ส ัง่ซื้อมาเพื่อ
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ผลิต ส่วนคลงัวสัดุประกอบ (2) มขีนาดพื้นที่ 24 ตารางเมตร ตัง้อยู่
ภายในบรเิวณของฝ่ายบรหิาร โดยจะมพีนักงานธุรการจ านวน 1 คน
รบัผดิชอบคลงันี้ และคลงัเสื้อผา้ส าเรจ็รปู (3) มขีนาดพืน้ที ่145 ตาราง
เมตร ตัง้อยู่ภายในบรเิวณของฝา่ยผลติ มพีืน้ทีเ่ป็น 2 ส่วน คอื พืน้ทีช่ ัน้
ลอย และพื้นที่ด้านล่าง มพีนักงานควบคุมคุณภาพเป็นผู้รบัผิดชอบ 
จ านวน 3 คน  

ผู้บริหารของโรงงานแห่งนี้  ต้องการปรบัปรุงคลงัผ้า เนื่องจาก
ประสบปญัหาในเรื่องการปฏิบตัิงานหลายประการ เช่น พนักงานใช้
เวลาในการหาผา้นานมาก บางครัง้หาไมพ่บ หรอื เมือ่หาพบแลว้ ผา้ได้
เสื่อมสภาพไปแล้ว และสภาพโดยรวมของคลังผ้า ขาดความเป็น
ระเบยีบ เป็นตน้ 

3. ผลการศึกษา
คลงัผ้า มขีนาดกว้าง X ยาว เป็น 5.5 X 18 ม. คิดเป็นพื้นที่ 99 

ตร.ม. มอุีปกรณ์ส าคญั ดงันี้  โต๊ะท างานของพนักงาน จ านวน 2 ตัว 
(โต๊ะคอมพวิเตอร์ 1 ตวั และโต๊ะท ารหสัผา้ 1 ตวั) ใช้พื้นทีป่ระมาณ 2 
ตร.ม. ตาชัง่ส าหรบัชัง่น ้าหนักผ้า 1 ตวั และ รถลากพาเลทแบบเข็น 
(Hand pallet truck) จ านวน 1 ตวั ใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 1.5 ตร.ม. มชี ัน้วาง
ผา้แบบ 3 ชัน้ ขนาด 0.75 X 3 X 2 จ านวน 2 ตวั และ ชัน้วางผา้แบบ 3 
ชัน้ ขนาด 0.75 X 2 X 2 จ านวน 1 ตวั 

คลงัผา้ เป็นสถานทีส่ าหรบัเกบ็ผา้ 2 ประเภท คอื ผา้ทีส่ ัง่ซื้อมาเพื่อ
ผลติ (ผา้ใหม่) และผา้ทีเ่หลอืจากการผลติ (ผา้เก่า) เมือ่ผา้ทีส่ ัง่ซื้อเพื่อ
ผลติมาถงึคลงัผา้ จะถูกเกบ็ไวบ้รเิวณนอกสุดของคลงั เพือ่ความสะดวก
ในการขนย้ายลงจากรถบรรทุก การขนย้ายผ้าใหม่จะน ามาวางบนพา
เลท และขนยา้ยดว้ยรถลากพาเลทแบบเขน็  น าไปวางในพืน้ทีส่่วนหน้า
ของคลงัผา้ เพือ่ความสะดวกในการตรวจรบัและน าไปใชง้านต่อไป การ
ตรวจรบัผา้ใช้วธิดีูชนิดของผ้า ส ีจ านวนมว้นผา้ทีร่บัมาและชัง่น ้าหนัก
ม้วนผ้า พนักงานคลงัผ้าจะบนัทึกข้อมูลการรบัผ้าใหม่ทัง้หมดลงใน
คอมพวิเตอร ์ 

ผ้าที่ถูกสัง่ซื้อมาเพื่อผลิต  มีลักษณะเป็นม้วนขนาดใหญ่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25-28 ซ.ม. และยาวประมาณ 112-150 ซ.ม. มี
น ้าหนกัประมาณ 35-37 ก.ก.ต่อมว้น ขึน้อยู่กบัชนิดของผา้ โดยทัว่ๆไป 
ผา้มว้นทีใ่ชต้ดัชุดเครือ่งแบบ โดยเฉลีย่มปีระมาณ 300 มว้น ผา้ชนิดนี้
จะอยู่ในคลงัประมาณ 1-2 เดอืน ขึน้อยู่กบัปรมิาณการสัง่ผลติของลกูคา้  

ส่วนผ้าที่เหลือจากการผลิต เมื่อฝ่ายผลิตท าการผลิตครบตาม
จ านวนที่ลูกค้าต้องการแล้ว จะรวบรวมผ้าที่ เหลือทัง้หมดจาก
สายการผลติน ามาส่งใหพ้นักงานคลงัผา้ ซึ่งบางครัง้พนักงานฝ่ายผลติ
จะน ามาส่งคราวละหลายๆชุด เนื่องจากในบางครัง้สายการผลติมคีวาม
จ าเป็นต้องแก้ไขงาน จึงท าให้ต้องเก็บผ้าที่เหลือชุดนัน้ๆไว้ก่อน 
จนกระทัง่ได้รบัแจ้งจากฝ่ายการเงนิว่างานนัน้เสร็จสิ้นเรียบร้อย จึง
น าส่งคลงัผา้ ท าใหเ้กดิการสะสมของผา้เหลอืมากกว่า 1 ชุด และในทาง
ปฏิบัติพนักงานคลังผ้าจะไม่ได้บันทึกข้อมูลผ้าเหลือไว้ทัง้หมด จะ
บนัทกึเฉพาะบางรายการทีค่ดิว่าส าคญัและมจี านวนมาก  

ผ้าที่เหลือจากการผลิตจะมีลักษณะและปริมาณที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กบัชนิดของผ้าที่ลูกค้าสัง่ผลติ ปริมาณผ้าที่เหลอืจากการผลิต 
บางครัง้เป็นผา้ทีย่งัอยู่ในมว้นแต่มปีรมิาณน้อยกว่าเดมิ หรอื ถูกบรรจุ
อยู่ในถุงพลาสตกิ หลายครัง้ทีพ่นักงานฝ่ายผลติน ามาวางในคลงัสนิคา้
เอง ผ้าที่เหลอืจากการผลติจะถูกเก็บไว้ด้านในสุดของคลงัผ้า และจะ
เกบ็อยู่ในคลงัเป็นเวลานาน ดงัแสดงในรปูที ่2 

รปูที ่2 การแบ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็ภายในคลงัผา้ 

สภาพโดยรวมของคลงัผา้ก่อนมกีารปรบัปรุง คอื มกีารจดัเกบ็ทีไ่ม่
เป็นระเบียบ ไม่ทราบชนิดและปรมิาณผ้าที่มใีนคลงั โดยเฉพาะผ้าที่
เหลอืจากการผลติ ขนาดของผา้เหลอืจากการผลติยงัมขีนาดเลก็-ใหญ่
ไมเ่ท่ากนั มทีัง้ผา้เหลอืทีเ่ป็นมว้น และ เป็นผา้ผนืเกบ็อยู่ในถุงพลาสตกิ 
ไม่สามารถท าความสะอาดหรอืจดัระเบยีบได ้และพืน้ทีค่ลงัไมเ่พยีงพอ 
พนักงานคลงัสนิคา้ท างานไม่สะดวก จากการสอบถามหวัหน้าฝา่ยผลติ
ทราบว่า ผา้เป็นวสัดุทีม่อีายุในการใชง้านจ ากดั เสือ่มสภาพได ้หากเกบ็
ไวน้านเกนิไปจะไมส่ามารถน ามาใชไ้ดอ้กี เกดิความสญูเสยีขึน้ ท าใหใ้ห้
เกดิปญัหาการท างานของพนักงานคลงัผา้ไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร 
ดงัแสดงในรปูที ่3 

      รปูที ่3 สภาพคลงัเกบ็ผา้ก่อนปรบัปรุง 

จากรูปที ่3 พนักงานคลงัผา้ไมส่ามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัชนิดและ
ปริมาณผ้าในคลังผ้าได้ทัง้หมด โดยเฉพาะผ้าที่เหลือจากการผลิต 
เนื่องจากไม่เคยเกบ็ขอ้มลู วธิเีกบ็ผา้เก่าจะวางไวใ้นชัน้วางขนาด 3 ชัน้ 
จ านวน 3 ตวั เป็นถุงๆ และหากเป็นผ้ามว้นจะวางบนพาเลท (pallet) 
และวางทบัซ้อนกนัไปเรื่อยๆ จนมสีภาพตามรูปแสดง แต่สามารถให้
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ขอ้มลูผา้ทีส่ ัง่ซื้อมาผลติ (ผา้ใหม่) ได้ กล่าวโดยสรุป ปจัจุบนัพื้นทีค่ลงั
ผา้มพีืน้ทีไ่มจ่ดัเกบ็ไมเ่พยีงพอ หากไมม่กีารจดัการทีเ่หมาะสม  

หวัหน้างานและพนกังานไดร้ว่มกนัวเิคราะหส์าเหตุของปญัหา
คลงัสนิคา้ โดยใชผ้งักา้งปลา พบว่า มสีาเหตุของปญัหาหลายประการ 
ดงัไดแ้สดงในรปูที ่4  

รปูที ่4 ผงักา้งปลาวเิคราะหป์ญัหาคลงัผา้ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

จากรปูที ่4 พบว่า ปญัหาหลกัม ี2 ประการ คอื วตัถุดบิ (ผา้
เก่า) มหีลายชนิด และมจี านวนมาก และวธิกีารท างานไมเ่หมาะสม 
รวมทัง้มพีืน้ทีท่ างานไมเ่พยีงพอ จากนัน้จงึไดร้่วมกนัหาแนวทางการ
แกป้ญัหา มมีาตรการต่างๆ ดงันี้ 

(1) เสนอใหเ้พิม่ขนาดพืน้ทีค่ลงัผา้ โดยต่อเตมิจากพืน้ที่
คลงัผา้เดมิใหย้าวขึน้อกี 6 ม. ท าใหม้ขีนาดใหมเ่ป็น  
5.5 X 24 ม. คดิเป็นพืน้ทีใ่หม ่132 ตร.ม. (เพิม่ขึน้ 33 
ตร.ม.) ท าใหม้พีืน้ทีเ่พยีงพอ เพือ่ใชเ้กบ็ผา้ใหม่
โดยเฉพาะ 

รปูที ่5 ผงัต าแหน่งคลงัผา้หลงัปรบัปรุง 

(2) ออกแบบผงัคลงัผา้ใหม ่โดยจดัใหผ้า้มว้นวางบนพา
เลทชดิผนงัทัง้หมดในส่วนหน้าของคลงั ส่วนผา้ทีเ่หลอื
จากการผลติ (ผา้มว้น) และผา้ยดื (ทีเ่หลอื) ทีเ่กบ็ไวใ้น
ถุงพลาสตกิใส ใหว้างบนชัน้วางทีม่อียู่ทัง้ 3 ชัน้ ขนาด 

0.75 X 4.5 ม. จ านวน 2 ชัน้ และขนาด 0.75 X 3 ม. 
จ านวน 1 ชัน้ โดยจดัวางชดิผนงัเช่นกนั เพือ่ให้
พนกังานสามารถใชร้ถลากพาเลทแบบเขน็ เขา้ไปขน
ยา้ยผา้ไดส้ะดวกทุกจุด ดงัแสดงในรปูที ่5 

  รปูที ่6 ผงัคลงัผา้ใหม ่ขนาด 5.5 X 24 เมตร 

(3) เสนอใหพ้นกังานคลงัผา้จดัวางผา้มว้น (ผา้ใหม)่ บนพา

เลทแบบวางซอ้นกนั ใหม้คีวามสูง 6 ชัน้ต่อหนึ่งพาเลท 

แต่ละชัน้วางผา้มว้นได ้4 มว้นจะท าใหส้ามารถเกบ็ผา้

ม้วนได้ 24 ม้วนต่อหนึ่งพาเลท (ดงัแสดงในรูปที่ 5) 

ดงันัน้ ผา้มว้นจ านวน 300 มว้น ต้องใชพ้าเลทจ านวน 

12.5 พาเลท 

(4) เสนอให้จดัวางชัน้วางที่มอียู่เดมิจ านวน 3 ตวั ชดิติด
ผนัง เพือ่ใหพ้นักงานสามารถมองเหน็ชนิดและจ านวน
ผา้เหลอืทีม่อียู่อย่างชดัเจน และจดัใหม้พีาเลทส าหรบั
วางผา้ทีเ่หลอืจากการผลติ จ านวน 6 พาเลท 

(5) พนักงานคลังมีหน้าที่บันทึกและจัดเก็บผ้าเหลือแต่
เพยีงผู้เดยีว ซึ่งมทีัง้การบนัทกึในเครื่องคอมพวิเตอร์ 
และการ์ดข้อมูล (stock card) ในกรณีเป็นผ้าทีเ่ก็บใน
ถุงพลาสตกิใส ใหม้กีารออกการด์ขอ้มลู  ทีร่ะบุชนิดผา้ 
น ้าหนักผา้ วนัทีน่ าเขา้ และวนัทีค่าดว่าจะหมดอายุ ใส่
ไว้ในถุงผ้าด้วย รวมทัง้ให้ท ารายงานแจ้งชนิดและ
ปรมิาณผา้เหลอืทีม่ใีนคลงัผา้ทัง้หมดใหผู้บ้รหิารทราบ
เป็นระยะๆ 

(6) เสนอใหน้ าผา้เหลอืทีม่อียู่ออกจ าหน่ายในราคาถูก และ
อาจน าผา้เหลอืทีม่สีภาพด ีน าไปเสนอต่อลูกคา้ ไปตดั
เยบ็เป็นผลติภณัฑอ์ื่น เช่น ผา้กนัเป้ือน เสือ้ยดืกจิกรรม 
ในราคาย่อมเยา เป็นตน้ 
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รปูที ่7 สภาพของคลงัสนิคา้หลงัการปรบัปรุง 

       การขยายพื้นทีค่ลงัผา้ เป็นแนวคดิทีท่างโรงงานก าหนดไวอ้ยู่แลว้ 
นอกจากจะขยายพืน้ทีค่ลงัวตัถุดบิแลว้ ทางโรงงานยงัตอ้งการเพิม่พืน้ที่
การผลติอกีดว้ย จงึถอืโอกาสนี้เพิม่พืน้ทีค่ลงัผา้ไปพรอ้มกนั ดงัแสดงไว้
ในรปูที ่7  
       การวางผงัคลงัผ้าใหม่ มผีลทางตรงคอื ช่วยให้บรษิทัสามารถลด
จ านวนคนงานในคลงัผา้ลงจ านวน 2 คน จาก 5 คนเป็น 3 คน เนื่องจาก
มพีื้นที่สญัจรมากขึ้น ขนถ่ายผ้าได้ง่ายและมกีารใช้อุปกรณ์ขนถ่ายมา
ช่วย ท าใหล้ดค่าแรงงานลงได ้190,320 บาทต่อปี คดิเป็นประสทิธภิาพ

ทีเ่พิม่ขึน้ คดิเป็น  
2

5
 X 100% = 40 %

      นอกจากนี้ การจดัวางผงัคลงัสนิคา้ใหม่ ยงัช่วยใหบ้รษิทัฯสามารถ
ลดความสูญเสยีจากการทิ้งผ้าทีเ่หลอืจากการผลติทีม่เีป็นจ านวนมาก 
(Dead stock) และนับวนัแต่จะเพิม่จ านวนมากขึน้เรื่อยๆ จากการผลติ
ทีม่ทีุกวนั เป็นเวลานานหลายปี ท าใหพ้ื้นทีจ่ดัเกบ็ไม่เพยีงพอ จากเดมิ
ทีบ่รษิทัฯไมท่ราบชนิดและจ านวนของผา้ทีเ่หลอืจากการผลติเลย จงึถอื
ว่าเกดิความสญูเสยีทัง้ 100 เปอรเ์ซ็นต์ แต่หลงัจากทีม่กีารปรบัปรุงคลงั
ผา้ใหม ่พนกังานและผูบ้รหิารไดม้องเหน็ชนิดและปรมิาณของผา้ทีเ่หลอื 
และมกีารประเมนิเป็นมูลค่ากว่า 840,000 บาทต่อปี สามารถน าผ้าที่
เหลอืไปใชใ้นการผลติ เป็นชิน้ส่วนบางชิน้ เช่น กระเป๋ากางเกง เป็นต้น 
หรือน าไปผลิตสินค้าชนิดอื่นได้ที่ลูกค้าไม่ระบุชนิดของผ้าที่น ามาใช้ 
เช่น ผา้กนัเป้ือน เป็นตน้ 

4. การอภิปรายผล
การปรบัปรุงวธิกีารท างาน รวมทัง้การจดับรเิวณงานใหเ้หมาะสม

กบัการท างานนับว่ามสี่วนส าคญัในการลดจ านวนของเสยี (สนิค้าค้าง
คลงั) ที่เกดิขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในคลงัสนิค้า อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการจดัเกบ็คลงัสนิคา้และการน าเอาวตัถุดบิออกมาใชเ้ป็นงาน
ที่ต้องท าทุกวนั ผู้บรหิารควรมกีารด าเนินการด้านอื่นมาใช้ด้วย เช่น 
การสัง่ซื้อวตัถุดบิในปรมิาณทีเ่หมาะสม เป็นตน้  

การปรบัปรุงครัง้นี้ หากพจิารณาค่าใช้จ่ายเฉพาะเนื้อที่คลงัผ้าที่
เพิม่ขึน้ 33 ตร.ม. คดิเป็นเงนิประมาณ 264,000 บาท ส่วนชัน้วางและ
พาเลท รวมทัง้อุปกรณ์ขนถ่าย ไมม่กีารสัง่ซื้อเพิม่แต่อย่างใด 

ส าหรบัพนักงาน การจดัเกบ็ทีเ่หมาะสม เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ก็
นับว่ามคีวามส าคญัเช่นกนั หากสามารถสรา้งความระมดัระวงัขึน้จาก
การก าหนดใหม้กีารบนัทกึผลผลติ ณ จุดทีม่กีารผลติ พนักงานจะได้มี
ความเอาใจใส่เพิ่มขึ้นอาจมีส่วนช่วยลดการเกิดของเสียลงได้บ้าง 
นอกจากนี้ ภายในคลงัสนิค้าควรก าหนดระเบยีบการท างานที่ชดัเจน 
เช่น การก าหนดผู้มอี านาจในการน าเขา้หรอืจดัเก็บสนิค้าภายในคลงั 
เป็นตน้ 

การตดิต่อสื่อสารระหว่างพนักงานปฏบิตัิงานกบัผูบ้รหิารเป็นอีก
ประเดน็หนึ่งทีน่่าสนใจ ส าหรบัโรงงานนี้ พบว่าหากผูบ้รหิารไมส่อบถาม 
พนักงานกจ็ะไม่รายงานหรอืแจง้ขอ้มูลให้ทราบ ดงันัน้จงึเสนอว่า การ
ตดิตามและน าเสนอขอ้มลูปรมิาณสนิคา้คงคลงั ทัง้ทีเ่ป็นวตัถุดบิ วสัดุ
ประกอบ และผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป ควรมกีารน าเสนอต่อผู้บรหิารเป็น
ระยะๆ เช่น การก าหนดหวัข้อประจ าไว้ในวาระการประชุมที่ส าคญั 
เพื่อให้ผู้บริหารได้ร ับทราบ และก าหนดแนวทางในการจัดการที่
เหมาะสมต่อไป 

5.สรปุ 
การศกึษาการปรบัปรุงคลงัผ้าของโรงงานผลติเสื้อผา้ส าเร็จรูปนี้ 

สามารถลดความสูญเสยีของโรงงานได้มากกว่า 1 ล้านบาท ทัง้ที่เป็น
ค่าใช้จ่ายรายปี และมูลค่าของผ้าเหลือ แยกเป็นเรื่องการลดการใช้
แรงงานพนักงานรายปี และ การน าผา้เหลอืในคลงัผา้ออกไปจ าหน่าย 
และ/หรอื แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ชนิดอื่น จ านวนหนึ่ง ท าให้พนักงาน
สามารถจดัเก็บสนิค้าในคลงัไดง้่าย มคีวามเป็นระเบยีบ บนัทกึขอ้มูล
สนิคา้ในคลงัไดทุ้กรายการ และท าใหก้ารท างานของคลงัสนิคา้แห่งนี้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

การศกึษานี้สอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานของคลงัสนิค้า 
[7]   ในดา้นการใชเ้นื้อที ่ความสะดวกรวดเรว็ในการขนยา้ย และความ
เป็นระเบยีบ ทีก่ล่าวถงึหลกัการ 4 ประการ ดงันี้ 1) หลกัการสงวนเนื้อ
ที ่2) หลกัการความรวดเรว็ในการขนยา้ย 3) หลกัการความมัน่คง และ 
4) หลกัการความเป็นระเบยีบ

การลดความสูญเสียที่เกดิขึ้นจากการท างานเป็นวิธกีารที่ท าได้
และให้ผลการปรบัปรุงที่ชดัเจน แต่ต้องอาศยัการสงัเกต เก็บข้อมูล 
วเิคราะห์ปญัหา และแสวงหาแนวทางปรบัปรุงร่วมกนัของพนักงานใน
จุดปฏบิตังิานนัน้ๆ จงึจะบงัเกดิผลลพัธท์ีด่ ี

ผูบ้รหิารองค์กรจงึควรเอาใจใส่ในเรื่องการลดความสูญเสยีอย่าง
เป็นระบบ เช่น การใชก้ลุ่มกจิกรรมคุณภาพ ระบบขอ้เสนอแนะ เป็นต้น 
และต้องสนับสนุนใหร้ะบบดงักล่าวเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจงึจะมี
ความเขม้แขง็ในระบบการผลติ สามารถแขง่ขนัในธุรกจิได้ 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีวตัถุประสงค์ปรบัปรุงผลิตภาพการเชื่อมท่อพีพีอาร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเชื่อมท่อพีพีอาร์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 160 มลิลเิมตร วธิกีารด าเนินงานเริม่จากการศกึษาขัน้ตอนในการเชื่อมและเวลาทีใ่ชใ้นปัจจุบนั พบว่ามปัีญหาคอืการเชื่อมใชเ้วลาต่อรอย
มาก ท าใหผู้ป้ระกอบการเกดิความล่าช้าในโครงการ การหาสาเหตุของปัญหาใช้เทคนิคผงัก้างปลา (cause and effect diagram) เป็นเครื่องมอื
ส าหรบัการวเิคราะหปั์ญหาและสาเหตุของปัญหา และไดส้รุปปัญหาทีเ่กดิขึน้มาจากมบีางขัน้ตอนการท างานที่ยุ่งยากซบัซอ้นและบางขัน้ตอนมี
การเวลาทีไ่ม่แน่นอน ขัน้ตอนใชเ้วลามาก และขัน้ตอนรอคอยที่สูญเปล่า ไดน้ าเอาหลกัการของการศกึษาท างาน (Work Study) คอื ใชเ้ทคนิค
การคดิหาวธิกีารปรบัปรุงงานแบบ ECRS มาใช ้โดยมขีัน้ตอนการเลอืกมาปรบัปรุง เท่ากบั 5 ขัน้ตอน และมกีารปรบัปรุงสรา้งอุปกรณ์ใหม่เพื่อ
ช่วยบางขัน้ตอน ก าหนดใหเ้วลารวมสามารถลดลงได้รอ้ยละ 20 เป็นดชันีชี้วดั ผลที่ได้ พบว่า ท าใหล้ดเวลาสูญเปล่าในการท างานลงจากเดิม 
2,965.87 วนิาทตี่อรอย เหลอืเพยีง 1,290.36 วนิาทตี่อรอย ใชเ้วลาในการเชื่อมท่อลดลงรอ้ยละ 56.49 
ค าส าคญั 
การศกึษางาน แผนผงักา้งปลา เทคนิค ECRS เชื่อมท่อพพีอีาร ์

Abstract 
 The research has the purpose to improve PPR pipe welding productivity in order to increase efficiency in welding process of 160 mm 
diameter PPR pipe. The operation was starting from the study of the welding process and current welding time. The result showed the 
problem is the welding process takes a lot of welding time on the joint which caused the entrepreneurs to delay the project. The cause 
and effect diagram was conducted for the determination of cause and problem analysis. The summary of the problems that have arisen 
from some complex work processes and some steps have an uncertain time, consume time and waiting time that was the wasted in the 
process. The work Study principle has been conducted by using the ECRS technique for work process improvement which selected of 
5-step of improvement and designed new equipment to assist in some processes. The total processing time can be reduced by 20% as 
an index, the results show the wasted time has been reduced from 2,965 . 87  seconds per joint to be 1 , 290 . 36  seconds per joint. The 
welding time of pipes was reduced of 56.49 percent.  
Keywords:  Work study, cause and effect diagram, ECRS technique, PPR welding 
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1. บทน า
โลกในยุคปัจจุบนัก าลงัเคลื่อนเข้าสู่มติิใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลง

อย่างก้าวกระโดดในทุกมติ ิภาคอุตสาหกรรมไทยได้รบัผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องมกีารปรบัเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่สร้าง
คุณค่า (value-based economy) และมีการขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม 
(innovation-driven economy) ตามแนวคิดการพฒันา “ประเทศไทย 
4.0” เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญที่จะสร้างความเติบโตและความ
เขม้แขง็ใหก้บัภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไดอ้ย่างสมดุลและยัง่ยนื โดย
มุ่งเน้นการเพิม่ประสทิธภิาพการใชปั้จจยัการผลติในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
มอียู่แลว้ในประเทศ โดยการปรบัเปลีย่นรปูแบบสนิคา้และเทคโนโลยตี่อ
ยอดจากอุตสาหกรรมเดมิ 
     อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์พลาสตกิเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคญัยิง่
ต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิม่ให้ระบบ
เศรษฐกจิของประเทศสูงถงึ 1.1 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็น 7.28% ของ
จดีพีปีระเทศ [1] 
     ผลิตภาพในการผลิตถือเป็นหัวใจหลักของการด าเนินงานใน
อุตสาหกรรมการผลติ เนื่องจากมคีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัศกัยภาพ
ในการแขง่ขนัขององคก์ร การปรบัปรุงคุณภาพในปัจจุบนัถอืเป็นศาสตร์
หนึ่งที่มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก และการเพิ่ม
ผลผลติเป็นเครื่องมอืส าคญัทีช่่วยใหใ้ชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุด มคีวามสญูเสยีน้อยทีสุ่ด  
      พี พี อ า ร์  (Polypropylene Random Copolymer,  PPR)  เ ป็ น
พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสตกิ มนี ้าหนักเบา สามารถใช้เป็นวสัดุ
ส าหรบัผลิตท่อเพื่อขนถ่ายของเหลวได้ดี  การประกอบท่อพลาสติก
สามารถใชม้าตรฐาน ISO 21307:2017 ซึง่เป็นการประกอบท่อพลาสตกิ
ด้วยวธิีใช้ความร้อนและแรงดนักดดนั เพื่อท าท่อพลาสติกประสานให้
ติดกันและจ าเป็นต้องรอท่อพลาสติกเย็นตัวก่อนน าไปใช้งาน จาก
วธิีการท างานดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาใช้เวลาในการเชื่อมนาน มี
ขัน้ตอนรอโดยสญูเปล่า  
 บรษิทักรณีศกึษา [2] ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา lเป็น
บริษัทท าธุรกิจรับเหมาติดตัง้ระบบท่อล า เลียงภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม การวางท่อล าเลยีงภายในอาคารโรงงานใชท้่อพพีอีาร์เป็น
หลกั ใชว้ธิกีารเชื่อมท่อแบบต่อชนในการประกอบ จากการศกึษาบรษิทั
มกีารเชื่อมประกอบท่อพพีอีาร์เพื่อวางระบบจ านวน 10lขนาด ตัง้แต่
ขนาด Ø20l- Ø250 มลิลเิมตร มปีรมิาณการเชื่อมเฉลี่ย 2,147lรอยต่อ
ปีlหรอืคดิเป็นมูลค่าของงาน 4,903,333 บาทต่อปี ปัญหาของบริษัท
กรณีศกึษา คอื การเชื่อมประกอบท่อมใีชเ้วลานาน และมคีวามเสยีหาย 
จากรอยเชื่อมไม่ไดคุ้ณภาพเฉลีย่ 39.67% ท าใหม้คี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงผลิตภาพของการ
เชื่อมท่อ พีพีอาร์โดยใช้เทคนิคการคิดหาวิธีการปรบัปรุงงานแบบ 
ECRS ส่งผลใหส้ามารถเพิม่เพิม่ประสทิธภิาพของการเชื่อมท่อพพีอีาร์
ใหสู้งขึน้ การลดเวลาขัน้ตอนการท างานลงนิยมใช้หลกัการ ECRS มา
ช่วย โดยศกึษางานวจิยัการศกึษาปรบัปรุงการด าเนินการด้วยหลกัการ 
ECRS [3] การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การลดความสูญเปล่า

ด้วย ECRS และการด าเนินกจิกรรม 5ส กลุ่มตวัอย่าง [4] การปรบัปรุง
ประสทิธภิาพของกระบวนการแยกเมลด็กระเจี๊ยบแดงออกจากผลโดย
ใชเ้ทคนิค ECRS โดยใชเ้ครื่องมอืเขา้ช่วย [5] การจดัสมดุลสายการผลติ
โครงอลูมิเนียม วิเคราะห์สาเหตุด้วยผงัก้างปลาและน าแนวคิดจาก
หลกัการ ECRS ช่วยลดเวลาสูญเปล่าในการท างาน [6] จงึน าหลกัการ 
ECRS สนับสนุนแนวคดิการแก้ปัญหาในการและพฒันาอุปกรณ์ช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพในงานวจิยั [6] 

2. ทฤษฎี
2.1 การศึกษาวิธีการท างาน คอื การพฒันา วธิกีารท างานใหม่ที่ง่าย 
สะดวก รวดเรว็ ต้นทุนต ่ามปีระสทิธภิาพสงูกว่าวธิกีารท างานเดมิ โดย
มเีป้าหมายเพื่อใหผ้ลผลติสูงขึน้ ลดความสูญเสยีใหน้้อยลง และต้นทุน
การผลิตต ่าลง [7] ขัน้ตอนการศึกษาการท างานจะมีอยู่ทัง้หมด 8 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การเลอืกงาน การเกบ็ขอ้มลูวธิกีารท างาน การวเิคราะห์
วธิกีารท างาน การปรบัปรุงวธิกีารท างาน การเปรยีบเทยีบวดัผลวธิีการ
ท างาน การพฒันามาตรฐานวธิกีารท างาน การส่งเสรมิใชว้ธิกีารท างาน
ที่ปรบัปรุงแล้ว และ การติดตามการใช้วธิีการปรบัปรุงที่ปรบัปรุงแล้ว 
ซึ่งถ้าหน่วยงานมีการศึกษางานที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิต ท าให้เข้าไปแก้ไขได้ตรงจุด
ส่งผลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์รดว้ย 

2.2 การลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการ ECRS [7] การปรบัปรุงการ
ท างานและลดความสญูเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS ประกอบดว้ย 1) การ
ก าจัด (Eliminate) คือ การตัดขัน้ตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นใน
กระบวนการออกไป 2) การรวมกัน (Combine) คือ การพิจารณาว่า
สามารถรวมขัน้ตอนการท างานการท างานใหล้ดลงไดห้รอืไม่ 3) การจดั
ใหม่ (Rearrange) คอื การจดัเรยีงขัน้ตอนการผลติใหม่ หรอืสลบัล าดบั
ในการท างานเพื่อลดการรอคอย 4) การท าให้ง่าย (Simplify) คอื การ
ปรบัปรุงการท างานใหง้่ายและสะดวกขึน้ โดยอาจจะออกแบบ Jig หรอื 
Fixture ช่วยในการท างาน 

2.3 ผงัก้างปลา (cause and effect diagram) [8] เป็นแผนภาพที่
แสดงถงึความสมัพนัธอ์ย่างมรีะบบระหว่างปัญหาและสาเหตุทีเ่กีย่วขอ้ง
ด้วยการระดมสมองและช่วยกนัคดิเสนอแนวความคดิออกมา โดยน า
ปัญหามาแจกแจงหาสาเหตุของปัญหา 4 ประการ ไดแ้ก่ คน เครื่องจกัร 
วตัถุดบิและวธิกีาร ประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ส่วน คอื ส่วนหวัปลาจะ
แสดงหวัขอ้ของปัญหา และส่วนกา้งปลาซึง่มลีกัษณะเป็นเสน้แตกแขนง
ออกไปเพื่อแสดงสาเหตุของปัญหาทัง้สาเหตุหลักและสาเหตุย่อยที่
เกีย่วขอ้งโยงเขา้ดว้ยกนั ลกัษณะของผงักา้งปลา แสดงดงัรปูที ่1 
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รปูที ่1 ลกัษณะของผงักา้งปลา 

2.4 การค านวณคาน ขัน้ตอนการออกแบบคานเหล็กมีดังนี้ 1) หา
ขนาดหน้าตัดของคานให้มีขนาดที่ใหญ่พอเพียงในการต้านทานต่อ
โมเมนต์ดัด เนื่องจากแรงกระท า 2) ตรวจสอบว่าหน้าตัดของคาน
ดังกล่าวมีความต้านทานต่อแรงเฉือน มีความต้านทานต่อการยู่  
(crippling) มีความ ต้านทานต่อการโก่งเดาะ (buckling) และมีการ
รองรบัทางด้านขา้ง (lateral support ) ที่พอเพยีงหรอืไม่ 3) ตรวจสอบ
ว่าการโก่งตัว  (deflection) ของคานมีค่าต ่ ากว่าที่ก าหนดโดยข้อ
ก าหนดการออกแบบ (building code) หรอืไม่ สมการที่ 1 การค านวณ
ค่าความปลอดภยัใชง้าน [9]  ดงัสมการที ่1 

ค่า Safety factor,




y

b
N (1) 

เมื่อ b   คอื คา้ความเคน้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ 
 y  จากตารางค่าความปลอดภยั เหลก็เกรด SS400 มคี่า 249.80 

ซึง่แรงอยู่นิ่ง 1.5 2N  [9] 
N     คอื ค่าความปลอดภยัใชง้าน 
สมการที่ใช้ค านวณค่าความเค้น ดงัสมการที ่2 

b
MC

I
(2) 

เมื่อ C  คอื จุดเซน็ทรอยด ์(mm.) 
M คอื โมเมนต์ดดัสงูสุดทีเ่กดิขึน้ (N.mm.) 
I  คอื โมเมนต์เฉ่ือยของพืน้ทีร่อบแกนสะเทนิ (mm.4) 

4 4
1

64

 d d
I (3) 

เมื่อ d คอื ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางนอกของคาน (mm.) 
     1d คอื ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางในของคาน (mm.) 

2.5 การทดสอบ t-test เป็นการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างหนึ่งกลุ่มหรอื 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่าง ต้องสุ่ม
มาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติและทราบค่าความแปรปรวนของ
ประชากร [10] การทดสอบใช้สมการดงันี้   

1 2
2 2
1 2

1 2

x x
t

S S
n n

(4) 

 เมื่อ t  คอื การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากร
อสิระ, X คอื ค่าเฉลี่ยของตวัอย่าง, S2 คอื ค่าแปรปรวนของตวัอย่าง, 
n  คอื จ านวนตวัอย่างของวธิทีดสอบที ่1 และ 2 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 การศึกษาปัญหา จากการสอบถามผูบ้รหิาร ปัญหาคอื มกีารเชื่อม
ท่อต่อรอยใช้เวลานาน ใช้เวลาต่อรอยเฉลี่ย 2,965.87 วนิาทีต่อรอย 
และต้องก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข เพราะท าใหบ้รษิทัมี
ประสทิธภิาพการท างานต ่า 

3.2 ศึกษารายละเอียดของปัญหา เนื่องจากการเชื่อมท่อมลีกัษณะที่
เหมอืนกนั และจากขอ้มูลเบื้องต้น พบว่าท่อที่น ามาใช้งานมากที่สุดคอื
ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง160 มิลลิเมตร จึงใช้ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง160 มิลลิเมตร เป็นกรณีศึกษา พบว่าขัน้ตอนการเชื่อม
ประกอบท่อพพีอีาร์ แบ่งเป็น 38 ขัน้ตอน ได้ท าการศกึษาเวลาในการ
เชื่อมเวลาเฉลีย่ จ านวน 30 ครัง้ ใน 5 วนั ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ขอ้มลูเวลาเฉลีย่การเชื่อมท่อพพีอีารก์่อนปรบัปรุง 

ที ่ ขัน้ตอน 
เวลาเฉลีย่
(วนิาท)ี 

1 ตรวจสอบขนาดท่อ 5.20 
 2 เลอืกไสป้ระกบั 56.47 
3 ประกอบไสป้ระกบั 82.62 
4 หาคู่มอืและเปิดตารางหาค่าทีใ่ชเ้ชื่อม 107.81 
5 หาความสงูของตะเขบ็ 3.37 
6 หาเวลาใหค้วามรอ้นแช่ 3.33 
7 หาแรงดนัเชื่อมประสาน 3.35 
8 หาเวลาเยน็ตวัของทอ่ 3.38 
9 หาแรงดนัใหค้วามรอ้นแช่ 3.38 
10 หาอุณหภูมใินการเชื่อม 3.42 
11 เตรยีมนาฬกิาจบัเวลา 3.41 
12 ตัง้ค่าอุณหภูมใินการเชื่อม 5.01 
13 ตรวจสอบอุณภูมใินการเชือ่ม 3.41 
14 ยกท่อวางบนเครื่อง 58.74 
15 ตัง้ระยะห่างปลายปากท่อกบัประกบั 20.38 
16 ลอ็คท่อเขา้ประกบั 254.30 
17 ปรบัความเยือ้งศูนยข์องท่อ 278.14 
18 ตรวจสอบความเยือ้งศูนยข์องท่อ 3.10 
19 เลื่อนท่อเขา้หากนัเพื่อหาแรงลากจูง 16.14 

862

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



20 หาแรงดนัสรา้งตะเขบ็ (แรงดนัเชือ่ม+
แรงดนัลากจูง)  

12.78 

21 เลื่อนท่อออกห่างกนั 7.23 
22 ยกเครื่องปาดปลายท่อวางระหว่างช่องว่าง

ระหว่างท่อ  
9.84 

23 เลื่อนท่อชนเครือ่งปาดปลายท่อ 14.28 
24 ปาดปลายท่อ 14.25 
25 เลื่อนท่อออก 7.23 
26 เกบ็เครื่องปาดปลายท่อ 7.97 
27 เชด็ท าความสะอาดปลายปากท่อดว้ยผา้ 5.43 
28 ยกแผ่นความรอ้นวางระหว่างท่อ 7.62 
29 เพิม่แรงดนัขึน้และดนัท่อตดิแผ่นความ

รอ้นเพือ่สรา้งตะเขบ็  
15.27 

30 ลดแรงดนัลงไปทีแ่รงดนัลากจูง 4.65 
31 แช่ความรอ้นตามเวลาตาราง 225.00 
32 เลื่อนท่อออก 6.93 
33 ลดแรงดนัเท่ากบัศูนย ์ 4.58 
34 ยกแผ่นใหค้วามรอ้นออกและเกบ็แผ่นให้

ความรอ้น  
8.62 

35 ปรบัเพิม่แรงดนัพรอ้มกบัเลื่อนท่อเชือ่ม
ประสานกนั  

15.84 

36 ปล่อยใหท้่อเยน็ตวั 1440.00 
37 ถอดและปลดประกบัลอ็คทอ่ 223.07 
38 ยกท่อออกจากเครื่อง 20.32 

รวม 2,965.87 

จากตารางที่ 1 พบว่าบรษิัทกรณีศึกษามเีวลาในการเชื่อมท่อพพีี
อารข์นาดท่อ Ø160 มลิลเิมตร ม ี38 ขัน้ตอน เฉลีย่รวม 2,965.87 วนิาท ี

3.3 การหาสาเหตุของปัญหา เมื่อใช้เทคนิคผงักา้งปลา เป็นเครื่องมอื
ส าหรบัการวเิคราะหปั์ญหาและสาเหตุของปัญหา ดงัรปูที ่2  

รปูที ่2 ผงักา้งปลาแสดงการวเิคราะหส์าเหตุการเชื่อมท่อพพีอีารน์าน 

3.4 เลือกสาเหตุและแนวทางการแก้ไข ใช้การระดมสมองจาก
ผู้เกี่ยวข้องด้วยเทคนิคแผนผงัก้างปลา ประกอบด้วยผูบ้รหิาร วศิวกร 
ช่าง และผู้วิจัย ท าการประเมินผลโดยให้คะแนนในแต่ละสาเหตุ  
(คะแนนที่ให้มาจาก 1. ความคุ้มค่า 2. ความร่วมมือและเต็มใจของ
พนักงาน 3. ความเป็นไปได้ในการท า แต่ละส่วนมีคะแนนเต็ม 10 
คะแนน) และจากนัน้น าไปจดัอนัดบัคะแนนจากมากไปน้อย  

ตารางที่ 2 การวเิคราะห์เพื่อเลอืกสาเหตุการแก้ไขปัญหาการเชื่อมใช้
เวลานาน 

ปัจ
จยั

หล
กั 

ปัจ
จยั

รอ
ง 

คว
าม
คุม้

ค่า
 

ดา้
นเ
ทค

นิค
 

ดา้
นค

วา
ม

ร่ว
มม

อื
รว
ม 

ล า
ดบั

 

(1
0)

 

(1
0)

 

(1
0)

 

(3
0)

 

คน
ขาดความช านาญ 8 8 8 24 3 

มน้ีอย 7 7 6 20 5 

เครื่องจกัร 

ขาดการ
บ ารุงรกัษา 

5 6 6 17 7 

มบีางขัน้ตอน
เสยีเวลามาก 

10 10 9 29 2 

วตัถุดบิ 

มน้ีอย 5 5 5 15 8 

มหีลากหลายชนิด 5 5 5 15 9 

มนี ้าหนักมาก 6 6 6 18 6 

วธิกีาร
ท างาน 

มกีารรอคอยทีส่ญู
เปล่า 

10 10 10 30 1 

มหีลายขัน้ตอน 7 7 7 21 4 

 จากตารางที่ 2 พบว่าสาเหตุจ าเป็นตอ้งแก้ไข คอื 1) วธิกีารท างาน
ทีม่กีารรอคอยทีส่ญูเปล่า 2) มบีางขัน้ตอนเสยีเวลามาก และ 3) คนขาด
ความช านาญ ตามล าดับ และเสนอแนวทางการแก้ไขคือ ควรใช้
หลักการด้านการศึกษางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ 
ECRS  

3.5 แนวความคิดในการแก้ไข จากตารางที ่1 ขัน้ตอนการท างาน ได้ 
เลอืกขัน้ตอนและแนวทางการแกไ้ขดงันี้  
3.5.1 ขัน้ตอนท่ีไม่แน่นอน คอื  

1) ขัน้ตอนที ่4–10 ซึง่วธิเีดมิเป็นขัน้ตอนทีเ่กดิจากการหาคู่มอื เปิด
ตาราง ท าใหเ้สยีเวลา หาไม่เจอ และเกดิความผดิพลาด แนวคดิในการ
แก้ไข ใช้เทคนิค ECRS : S น าตารางจากคู่มอืจดัท าแผ่นเพลทขอ้มูล
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ปัจจยัการเชื่อม ตดิที่ตวัควบคุมไฮดรอลกิ เพื่อลดขัน้ตอนการหาคู่มือและ
หาขอ้มลูการเชื่อม 

 

  ก) คู่มอืงานเชื่อม   ข) สรา้งแผ่นเพลทตารางค่า
ปัจจยัการเชื่อม 

รปูที ่3 แนวคดิแกไ้ขหาขัน้ตอนการเชื่อมไม่แน่นอน 

2) ขัน้ตอนที่ 15 วิธีเดิมการตัง้ค่าระยะห่างปลายท่อจะต้องใช้
เครื่องมอืวดัภายนอกใหไ้ด้ 7-8 เซนติเมตร ท าให้ยุ่งยากและเสยีเวลา 
หรือใช้การประมาณการท าให้เกิดความผิดพลาดได้ แนวคิดในการ
แก้ไข ใช้เทคนิค ECRS : S สร้างจุดวัดระยะที่ส ังเกตได้ง่ายบน
เครื่องช่วยในการก าหนดระยะติดตัง้ ทัง้ 2 ด้านเพื่อลดการคาดคะเน 
และมคีวามแม่นย าขึน้ 

ก) วธิเีดมิใชต้ลบัเมตรวดั   ข) วธิใีหม่สรา้งแผ่นก าหนดต าแหน่ง 

รปูที ่4 แนวคดิแกไ้ขขัน้ตอนตัง้ระยะห่างปลายท่อกบัประกบั 

3) ขัน้ตอนที่ 29 ดันท่อติดแผ่นความร้อนเพื่อสร้างความสูงของ
ตะเขบ็วธิกีารเดมิจะใชส้ายตาในการคาดคะเนและประเมนิความสงูของ
ตะเข็บ ท าให้มีความผิดพลาด และท าให้งานเชื่อมไม่ได้คุณภาพมี
จ านวนมาก แนวคิดในการแก้ไข ใช้เทคนิค ECRS : S เปลี่ยนจาก
ความสูงเป็นเวลาโดย ท าการทดลองหาเวลาที่ความสูงของตะเขบ็ได้
ตามตารางและก าหนดเวลาในการสรา้งความสูงของตะเขบ็และบนัทึก
ลงแผ่นป้ายเพื่อลดความผดิพลาดของรอยเชื่อม 

3.5.2 ขัน้ตอนใช้เวลาการท างานนาน ประกอบดว้ย 
1) ขัน้ตอนที่ 16 17 และ 37 ขัน้ตอนล็อคท่อเข้าประกับและการ

ถอดท่อ วธิีเดิมการล็อคท่อใช้โครงประกบัถอดยกเขา้ออกและขนัสกรู
ยดึทัง้หมด  8 จุด แนวคดิในการแก้ไข ใช้เทคนิค ECRS : E ปรบัปรุง
วิธีจับยึดท่อโดยท าโครงประกับเปิดแบบบานพับโยกแทนการยก 

เขา้ออกเปลีย่นการขนัสกรูจาก 8 จุด เหลอื 4 จุด และใชเ้ทคนิค ECRS 
: S วธิเีดมิใช้ประแจขนั วธิใีหม่ปรบัปรุงตวัสกรูมแีกนช่วยหมุนเพื่อให้
ง่ายต่อการหมุน แสดงรปูที ่5 

รปูที ่5 ปรบัปรุงลดเวลาขัน้ตอนการจบัยดึและถอดทอ่

2) ขัน้ตอนที่ 16 ปรบัความเยื้องศูนย์ของท่อ วธิเีดมิเครื่องเชื่อมมี
ประกบัใช้การขนัสกรูในการจบัและปรบัความเยื้องศูนย ์แนวคดิในการ
แก้ไข ใช้เทคนิค ECRS : S โดยออกแบบใหชุ้ดประกบัมลีกัษณะแขน
บานพบั วางสลับกัน เพื่อให้ง่ายปรบัตัง้ท่อให้ได้ศูนย์ และใช้บรรทดั
เหลก็วดัความเยือ้งศูนย ์แสดงรปูที ่6 

รปูที ่6 ปรบัปรุงประกบัจบัท่อแบบบานพบั 

3.5.3 ขัน้ตอนท่ีต้องรอโดยสูญเปล่า คอืขัน้ตอนที ่36 ปล่อยใหท้่อเยน็
ตวั วธิเีดมิเครื่องเชื่อมวางกบัพืน้ เมื่อเชื่อมท่อจะปล่อยใหม้กีารเยน็ตวัที่
เครื่องจนถงึก าหนดเวลาที่ถอดออก ใช้เวลา 1,440 วนิาท ีจงึเกดิเวลา
โดยสญูเปล่าขึน้ แนวคดิในการแกไ้ข ใช ้ECRS : E ปรบัปรุงวธิใีหม่โดย
ออกแบบใหม้ชีุดโครงประกบัจบัยดึท่อพพีอีารช์่วงปล่อยใหเ้ยน็ตวัจงึท า
ใหส้ามารถน าเครื่องเชื่อมไปใชเ้ชื่อมในจุดต่อไปได ้แสดงรปูที ่7 

รปูที ่7 อุปกรณ์ช่วยลดเวลางานเชื่อมขัน้ตอนรอโดยสญูเปล่า 

ตารางการตัง้คา่งานเชื่อมท่อ PPR 

7-8 cm. 
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3.6 การค านวณและการออกแบบอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการ
เช่ือมท่อพีพีอาร ์รายละเอยีดดงันี้ 
3.6.1 การค านวณออกแบบคานรบัน ้าหนัก น ้าหนักรวมของคาน 
อุปกรณ์จบัท่อและท่อ รวมน ้าหนัก 87.21 kg. x 9.81 = F= 855.53 N มี
จุดรองรบั 2 จุด จากสมการที ่2 สามารถค านวณไดด้งันี้ 

855.53
427.77 

2
= =F N  

ความยาวของคาน   550 .=L mm

427.77 550 .= = M FL N mm

235, 273.5 . .= N mm

จุดเซนทรอยของคาน  .  .21 35=C mm  

จากสมการที ่2 ค านวณไดด้งันี้ 

4 4 4 4
42.7 39.11

48, 455.45
64 64

 d d
I

     
235, 273.5 21.35

103.66
48, 455.45

b

แทนค่าในสมการที่ 1 ได้ค่า Safety factor N=

y
b

 จงึได้ N=

y
b

= 2.41
249.80

103.66
=  ค่าปลอดภัยต ่าสุดที่ยอมรับได้คือ 1.5 < 2.41  จึง

สรุปได้ว่าขนาดคาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42.7 x 1300 x 1.8 
มลิลเิมตร มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 

3.6.2 การท างานของอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมท่อชุดใหม่ 
มขี ัน้ตอนการท างานดงันี้ วธิกีารเดมิเครื่องเชื่อมจะวางที่พื้นและปล่อย
ให้ท่อเย็นตัวที่เครื่องเชื่อม แสดงรูปที่ 8ก วิธีใหม่ออกแบบให้มีชุด
ฐานรองปรบัขึน้ลงได้เพื่อน าเครื่องเชื่อมไปเชื่อมจุดใหม่ได้ แสดงรูปที่ 
8ข โดยน าเครื่องเชื่อมวางบนชุดฐานรอง จบัยดึท่อ ท าการเชื่อมท่อ ยก
ฐานบนขึน้ดว้ยไฮดรอลกิ น าชุดโครงประกบัจบัท่อยดึตรงึไว ้คลายถอด
ท่อออกจากเครื่องเชื่อม น าเครื่องเชื่อมลงและเลื่อนเครื่องไปเชื่อม
รอยต่อไป แสดงรปูที ่8 

 ก) การท างานแบบเดมิ    ข) เพิม่ฐานรองเครื่องเชื่อม 

 ค) เพิม่ชุดฐานรองปรบัขึน้ลง  ง) เพิม่ชุดจบัท่อระหว่างปล่อยเยน็ตวั 

รปูที ่8 ชุดอุปกรณ์ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพงานเชื่อม 

3.7 การสร้าง เมื่อออกแบบจึงท าการสร้าง ลกัษณะของอุปกรณ์เพิม่
ประสิทธิภาพการเชื่อมท่อพพีอีาร์ มี 3 ชุด คือ 1) ชุดฐานรองเครื่อง
เชื่อม 2) ชุดโครงประกบัจับท่อช่วงรอเย็นตวั 3) ชุดเครื่องเชื่อมเดิม 
แสดงรปูที ่9 

รปูที ่9 ลกัษณะอุปกรณ์ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพงานเชื่อม 

4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการออกแบบ เครื่องเชื่อมท่อพพีอีาร์ที่ปรบัปรุงและอุปกรณ์
ช่วยที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 1) ชุดฐานรองเครื่องเชื่อม 2) ชุดโครง
ประกบัจบัท่อช่วงรอเยน็ตวั 3) ชุดเครื่องเชื่อมเดมิ แสดงรปูที ่10 

ก) ชุดฐานรองเครื่องเชื่อม   ข) ชุดโครงประกบัจบัท่อช่วงรอเยน็ตวั 

ค) ชุดเครื่องเชื่อมเดมิ   ง) ภาพรวมการท างาน 

รปูที ่10 อุปกรณ์ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพงานเชื่อม 
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4.2 ผลของเวลาการปรบั การพฒันาอุปกรณ์ช่วยงานเชื่อมท่อพพีอีาร์
สามารถตัดขัน้ตอนการรอคอยสูญเปล่า รวมทัง้ช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน ผลการทดสอบการเชื่อมท่อพพีอีารด์ว้ย
อุปกรณ์ที่ออกแบบพบว่า ขัน้ตอนที่ลดเวลาลง 6 ขัน้ตอน มคี่าเฉลี่ย
เวลาการปรับด้วยอุปกรณ์แบบเดิม เท่ากับ 2,965.87 วินาที และ
ค่าเฉลีย่เวลาการปรบัดว้ยอุปกรณ์แบบใหม่ เท่ากบั 1,290.36 วนิาท ีซึง่
มเีวลาแตกต่างกนั เท่ากนั 1,675.51 วนิาท ี

ตารางที ่3 เวลาในขัน้ตอนการเชื่อมท่อขนาด Ø160 มม. หลงัปรบัปรุง 

ที ่ ขัน้ตอน 
เวลาเฉลีย่
(วนิาท)ี 

1 ตรวจสอบขนาดท่อ 5.20 
2 เลอืกไสป้ระกบั 56.47 
3 ประกอบไสป้ระกบั 82.60 
4 ตัง้ค่าอุณหภูมใินการเชื่อม 7.41 
5 ยกท่อวางบนเครื่อง 58.74 
6 ตัง้ระยะห่างปลายปากท่อกบัประกบั 5.24 
7 ลอ็คท่อเขา้กบัประกบั 107.15 
8 ปรบัความเยือ้งศูนยข์องท่อ 139.07 
9 เลื่อนท่อเขา้หากนัเพื่อหาแรงลากจูง 14.14 
10 หาแรงดนัสรา้งตะเขบ็ (แรงดนัเชือ่ม+

แรงดนัลากจูง) 
12.78 

11 เลื่อนท่อออกจากกนั 7.23 
12 ยกเครื่องปาดปลายท่อวางระหว่างช่องว่าง

ระหว่างท่อ 
9.84 

13 เลื่อนเขา้หากนั 14.28 
14 ปาดปลายท่อ 14.25 
15 เลื่อนท่อออกจากกนั 7.23 
16 เกบ็เครื่องปาดปลายท่อ 7.97 
17 เชด็ท าความสะอาดปลายปากท่อดว้ยผา้ 5.43 
18 ยกแผ่นความรอ้นวางระหว่างท่อ 7.62 
19 เพิม่แรงดนัขึน้และดนัท่อตดิแผ่นความ

รอ้นเพือ่สรา้งตะเขบ็ 
15.12 

20 ลดแรงดนัลงไปทีแ่รงดนัลากจูง 4.65 
21 แช่ความรอ้นตามเวลาตาราง 225.00 
22 เลื่อนท่อออก 6.93 
23 ลดแรงดนัเท่ากนัศูนย ์ 4.58 
24 ยกแผ่นใหค้วามรอ้นออกและเกบ็แผ่นให้

ความรอ้น 
7.24 

25 เลื่อนท่อปรบัเพิม่แรงดนัพรอ้มกบัเลื่อนท่อ
เพื่อเชื่อมประสาน 

15.84 

26 ปรบัระยะเครือ่งสงูขึน้โดยไฮดรอลคิ 59.46 
27 น าฟิกเจอรจ์บัท่อมาครอบเครื่องเชือ่ม 7.60 

28 สวมแขนฟิกเจอรเ์ขา้กบัเบา้สวมแขนฟิกซ์
เจอร ์

37.62 

29 ขัน้ลอ็คแขนฟิกซ์เจอรจ์บัยดึท่อพพีอีาร์ 30.51 
30 สวมประกบัฟิกซ์เจอรเ์ขา้กบัท่อพพีอีาร์ 145.61 
31 ลอ็คประกบัฟิกซ์เจอรจ์บัยดึท่อ 31.71 
32 ปลดประกบัลอ็คท่อของเครื่องเชือ่มออก 126.26 
33 ลดระยะเครื่องลงโดยไฮดรอลคิ 4.38 
34 ดงึเครื่องออกเพื่อน าไปใชเ้ชื่อมจุดตอ่ไป 5.20 

รวม 1,290.36 

 จากตารางที่ 3 พบว่า มีขัน้ตอนการเชื่อมประกอบหลังปรบัปรุง 
ทัง้หมด 34 ขัน้ตอน ซึ่งมขี ัน้ตอนถูกตดั 7 ขัน้ตอนในก่อนการปรบัปรุง 
คือขัน้ตอนที่ 4-10 ขัน้ตอนที่เพิ่มหลังการปรับปรุง 9 ขัน้ตอน คือ
ขัน้ตอนที่ 26-34 เพราะมีเครื่องมือช่วยงาน และมีเวลารวมเฉลี่ย 
1,290.36 วนิาท ี

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ประกอบดว้ย 
1) ผลการทดสอบการกระจายตวัแบบปกต ิ(normal test) [11]  จาก

การทดสอบจบัเวลาการเชื่อมประกอบจ านวน 30 ครัง้ โดยใช้โปรแกรม 
minitab V.17 พบว่าข้อมูลก่อนปรบัปรุงและข้อมูลหลงัปรบัปรุงมีการ
กระจายตวัแบบปกติที่ระดบันัยส าคญั α=0.05 โดยมคี่าการกระจาย
ปกติของเวลาเชื่อมก่อนปรับปรุง P-Value = 0.516 และหลงัปรบัปรุง 
P-Value = 0.133 

2) ผลการทดสอบ  T-Test ที่ ร ะดับความ เชื่ อ มัน  95% โดย
ตัง้สมมตฐิาน คอื 

µ1 คอื ค่าเฉลีย่เวลาการเชื่อมท่อดว้ยอุปกรณ์แบบเดมิ 
µ2 คอื ค่าเฉลีย่เวลาการเชื่อมท่อดว้ยอุปกรณ์แบบใหม่ 

H : 0
0 1 2

H : 0
1 1 2

 

 

 ผลกา รทดสอบ  T-Test ด้ ว ย โปร แก รม  minitab17 พบว่ า 
ค่า P-value เท่ากบั 0.00 ดงันัน้สรุปว่ายอมรบั H0  ปฏเิสธ H1 ค่าเฉลี่ย
เวลาการเชื่อมท่อด้วยอุปกรณ์แบบใหม่น้อยกว่าเวลาการเชื่อมท่อด้วย
อุปกรณ์แบบเดมิทีร่ะดบันัยส าคญั  = 0.05 ผลทีไ่ดด้งัรปูที ่11 
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รปูที ่11 ค่า T-Test ของการเชื่อมท่อก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 

 จากรูปที่ 11 ผลการเปรยีบเทยีบเวลาในการเชื่อมท่ออุปกรณ์ก่อน
ปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง พบว่าผลการพฒันาอุปกรณ์หลงัปรบัปรุง
สามารถลดขัน้ตอนทีม่คีวามไม่แน่นอนในการท างาน ขัน้ตอนทีเ่สยีเวลา
ในการท างาน และขัน้ตอนการรอที่คอยสูญเปล่า โดยการท าแผ่นป้าย
ค่าปัจจัยเชื่อมที่แน่นอน เพิ่มแผ่นก าหนดตัง้ระยะห่างปลายท่อช่วง
ตดิตัง้ เปลี่ยนความสูงเป็นแบบเวลา ปรบัปรุงชุดประกบัจบัท่อลดการ
ขนัสกรูจาก 8 จุดเหลอืเพยีง 4 จุด เพิม่ชุดจบัท่อระหว่างรอท่อเย็นตวั 
และชุดฐานรองเครื่อง เพื่อน าเครื่องไปเชื่อมจุดใหม่ ส่งผลใหเ้วลาในการ
เชื่อมลดลง เท่ากับ 1,675.51 วินาทีต่อครัง้ สามารถค านวณได้ดัง
สมการที ่5 

 
เวลาก่อนปรบัปรุง-เวลาหลงัปรบัปรุง

 รอ้ยละที่ลดลง 
เวลาก่อนปรบัปรุง

= 100%    (5) 

 2,965.87-1,290.36 ×100%
2,965.87

=

  = 56.49 เปอรเ์ซน็ต์ 

 จากการค านวณร้อยละที่ลดลง พบว่า อุปกรณ์การเชื่อมท่อแบบ
ใหม่มปีระสทิธิภาพการท างานเพิม่ขึ้นคดิเป็นรอ้ยละ 56.49 เมื่อเทียบ
กับอุปกรณ์แบบเดิม เนื่องจากอุปกรณ์แบบใหม่สามารถปรับปรุง
ขัน้ตอนการรอคอยที่สญูเปล่า โดยท าแผ่นป้ายค่าปัจจยัเชื่อมที่แน่นอน 
เพิม่ชุดจบัท่อระหว่างรอท่อเยน็ตวั และชุดฐานรองเครื่อง เพื่อน าเครื่อง
ไปเชื่อมจุดใหม่ อกีทัง้ช่วยเพิม่ความสะดวกสบายขณะเชื่อมงานท่อพพีี
อารใ์หก้บัผูป้ฏบิตังิาน 

5. สรปุ
การพฒันาชุดปรบัปรุงผลติภาพของการเชื่อมท่อพพีอีาร์ เพื่อเพิม่

ประสทิธภิาพในกระบวนการเชื่อมท่อพพีอีาร์ โดยใช้เทคนิคการคดิหา
วธิีการปรบัปรุงงานแบบ ECRS ท าให้สามารถลดเวลาในขัน้ตอนการ
เชื่อมท่อพพีอีาร์ เท่ากับ 1,675.51 วินาทีต่อรอย ท าให้การปรบัปรุง
เครื่องเชื่อมท่อพพีอีารล์ดเวลาลงคดิเป็นรอ้ยละ 56.49 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ผลผลติโดยการลดเวลาในกระบวนการผลติเฟอรนิ์เจอรป์ระเภทตูร้องเทา้ ในขัน้ตอนการตดัไม้ขึน้

โครงตูร้องเทา้ของบรษิทักรณีศกึษา จากการเขา้ไปศกึษากระบวนการผลติเฟอรนิ์เจอรป์ระเภทตูร้องเทา้และวเิคราะหห์าสาเหตุดว้ยแผนผงัแสดงเหตุ
และผล พบว่า ข ัน้ตอนการตดัไมข้ึน้โครงเพื่อประกอบเป็นตูร้องเทา้ใชเ้วลามากเน่ืองจากปรมิาณโครงที่ใชใ้นการประกอบมีจ านวนมาก จึงท าให้เป็น
คอขวดในการประกอบเป็นตูเ้ฟอรนิ์เจอร ์อกีทัง้ขาดการพฒันาและปรบัปรุงการท างานเป็นระยะเวลานาน ทางผูว้จิยัจงึมแีนวคิดการแก้ไขปัญหาโดย
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการตดัไมข้ึน้โครง เพื่อเพิม่ปรมิาณการตดัต่อ 1 ครัง้ ซึ่งส่งผลใหเ้วลาในการตดัต่อท่อนลดลง นอกจากนัน้ยงัเพิ่มความ
แม่นย าในการวดัและการตดัในแต่ละครัง้ ซึ่งสามารถลดเวลาในการผลติตู้เฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้รองเท้าลงได้ โดยเวลาก่อนการปรบัปรุงนัน้เท่ากบั 
364.55 นาทต่ีอตู ้หลงัจากที่น าอุปกรณ์ช่วยในการตดัไม้ไปใช้งาน ท าให้เวลาในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตู้รอง เท้าหลงัการปรบัปรุงมีเวลาลดลงเป็น 
278.81 นาทต่ีอตู ้ซึ่งสามารถลดเวลาลงไดถ้งึ 85.74 นาทต่ีอตู ้คดิเป็น 23.52% 
ค าส าคญั:  การเพิม่ผลผลติ, การผลติเฟอรนิ์เจอร,์ เพิม่ประสทิธภิาพ 

Abstract 
The Objective of this research is to increase productivity by reducing time in process of the production of shoes cabinet-type 

of furniture.  In the process of cutting wood into framework of the shoes cabinet. A company case study,  from studying and 
analyzing  the production process of shoes cabinet furniture type, the reasons with a cause and effect diagram it was found,  the 
process of cutting the wood to form a shoes cabinet takes a lot of time due to a lot of framework to assembling shoes cabinet. Thus 
making it a bottom neck in assembling a furniture cabinet. Also a lack of development and improvement of work for a long 
time.  Therefore, the researcher has the idea to solve the problem by designing a device to assist in the cutting wood process. In order 
to increases the amount of cut one time, which results in the cutting time of the section. It also increases the accuracy and precision of 
measurement and cutting each time.  Which can reduce the production time of a shoes cabinet type of furniture down. The time before 
adjustment was 364.55 minutes per item after used device assist into operation (cutting wood process).  The production time of shoes 
cabinet type of furniture has been reduced by 278.81 minutes per item, which can reduce the time by 85.74 minutes per item or 
23.52%. 
Keywords:  Productivity, Furniture Production, Productivity 
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1. บทน า
ในปัจจุบนัเฟอรนิ์เจอรม์บีทบาทส าคญั ส าหรบัอาคารบา้นเรอืนและ

สถานประกอบธุรกิจต่างๆ โดยผลิตภณัฑ์ประเภทน้ีมีการเจริญเติบโต
ไปพร้อมกบัเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบนัความต้องการของ
ลูกคา้ยงัคงเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ดงันัน้โรงงานจะต้องมีการวางแผนและ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาไปพร้อมกบัยุคสมยัที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว  โดยสถานการณ์ปัจจุบ ันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
โดยทัว่ไปหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ท าให้ยอดขายเฟอร์นิเจอร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 
ปรบัตวัลดลง นอกจากน้ี การหดตวัของเศรษฐกิจส่งผลให้ผูบ้ริโภคมี
ก าลังซื้อลดลงและส่งผลต่อปริมาณความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร ์
ผูบ้รโิภคอาจเลอืกซือ้เฉพาะเฟอรนิ์เจอรท์ี่จ าเป็นเท่านัน้ หรือเลือกที่จะ
ใช้เฟอร์นิเจอร์เก่าที่มีอยู่แล้วแทนการซื้อใหม่ ส่งผลให้อุตสาหกรรม
เฟอรนิ์เจอรท์ัง้ปี 2563 ปรบัตวัลงตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม จากวิกฤต
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ที่เกิดขึน้ เป็นปัจจยัส าคญัที่
ท าให้ผูบ้ริโภคเกิด การเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ภายหลงัจากการกกัตัว
และท างานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงที่ผ่านมา จนท าให้บาง 
พฤติกรรมเป็นความเคยชินและกลายเป็นเรื่องปกติ (New Normal) 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาเลือกซื้อ สินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึน้ ท าให้ผูป้ระกอบการเฟอร์นิเจอร์เร่งปรบัตัว
และหันมารุกท าการตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึง
น าเสนอเฟอร์นิเจอร์คุณภาพที่มีนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทยข์อง
ผูบ้รโิภคที่ เปลี่ยนไปดว้ย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ คาดว่า
จะปรบัตวัลดลงจาก ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
แต่ในระยะยาวคาดว่าจะสามารถกลบัมาด าเนินธุรกิจได้อย่างแขง็แกร่ง 
อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีการบริหาร
จดัการที่ด ีมเีงนิทุนเพยีงพอต่อการด าเนินงาน [1] จากขอ้มูลยอ้นหลงั 
2 ปี ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร์ขนาดกลางและขนาดย่อมประสบ
ปัญหาในการด าเนินธุรกจิไม่สามารถแขง่กนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่
ได ้ จากขอ้มูลอุตสาหกรรมท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งในอาคาร
จากเฟอรนิ์เจอรไ์ม้ ในเดือนมกราคม ปี 2561 พบว่ามีเลิกกิจการมาก
ที่สุดจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  [2] ซึ่งแสดงว่ากลุ่มอุตสาหกรรม
เฟอรนิ์เจอรข์นาดกลางและขนาดย่อมมีขดีจ ากดัของความสามารถใน
การแข่งขนักับสถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีความพร้อมในการ
ด าเนินการทางธุรกิจทุกด้าน ดงันัน้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องมีก ารปรับตัวโดยกา รเพิ่ม ผลผลิตเพื่ อ เพิ่มขีด
ความสามารถให้กับองค์กรตนเองและสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
 บรษิทักรณีศกึษาเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร ์
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) โดยเป็นผูร้บัจ้างผลิตตามค าสัง่ซื้อ
ของลูกค้า (Make to Order) รวมถึงการออกแบบและตกแต่งภายใน  
โดยผลติภณัฑห์ลกัของทางสถานประกอบการเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ใน
อาคารบา้นเรอืนทัว่ไป  คอนโดมเินียม เช่น ตู้เสื้อผา้ ตู้รองเท้า  จนไป

ถึงการออกแบบห้องประชุมในโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ไม้ในการ
ตกแต่งภายในเป็นหลกั  
 จากการเขา้ศกึษากระบวนการผลติและประกอบเฟอร์นิเจอร์พบว่า
กระบวนการตดัไม้ขึน้โครงให้ได้ตามขนาดต่างๆ ใช้เวลาในการผลิต
มากและเป็นคอขวด (Bottom Neck) ในการผลิต เน่ืองจากตู้
เฟอร์นิเจอร์ 1 ตู้ นัน้ต้องมีไม้โครงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในแก่ตู ้
นอกจากนัน้ยงัรวมถึงไม้ท าโครงภายในลิ้นชกั และส่วนประกอบอื่นๆ 
ดงันัน้ทางผูว้ิจยัจึงได้เล็งเห็นความส าคญัของปัญหาทางด้านเวลาซึ่ง
สอดคล้องกบับทความของ [3]  ซึ่งมุ่งเน้นการลดเวลาต่อรอบในการ
ท างาน (Cycle Time) นอกจากนัน้ทางผูว้ิจยัและสถานประกอบการได้
เกบ็ขอ้มูลการท างานและร่วมกนัระดมสมองของพนักงานลงในแผนภูมิ
เหตุและผล พร้อมทัง้ร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีแนวคิด
ปรบัปรุงกระบวนการท างานโดยการออกแบบอุปกรณ์จบัยดึส าหรบัการ
ตดัไม้ขึน้โครงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชผ้ลติชิน้งานชิน้อื่นที่มลีกัษณะการผลติเหมอืนกนัไดอ้กีดว้ย 

2. วตัถปุระสงค์
งานวิจ ัยน้ีมีวัต ถุประสงค์เพื่ อ ศึกษากระบวนการประกอบตู้

เฟอรนิ์เจอรป์ระเภทตูร้องเทา้ โดยใชห้ลกัการ การศกึษาการท างานและ
เวลา (Motion and Time Study) และหลกัการ ECRS โดยออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อการท างานและให้
สอดคลอ้งกบัการท างานของพนักงานเพื่อช่วยลดเวลาในการตดัไม้ขึน้
โครง โดยจะส่งผลให้พนักงานสามารถท างานได้เร็วขึ้นและยงัเป็น
แนวทางในการปรบัปรุงงานที่มีลกัษณะการท างานคล้ายคลึงกนั ซึ่ง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ผลิตชิ้นงานชิ้นอื่นที่มีลักษณะการผลิต
เหมอืนกนัได ้

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกบัการเพิ่มผลผลิตโดยมี

ความเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิขององคก์รเพื่อเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนั ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจต้องมีการปรับตวัเพื่อให้องค์กรอยู่
รอด มีตลาดในการขายสินค้าและการบริการมากขึน้ องค์กรจึงต้อง
ปรบัตวัเพื่อใหไ้ดส้นิค้าและบริการตามที่ลูกค้าต้องการ หากไม่ได้ตาม
ตอ้งการกจ็ะเสยีโอกาสในการท าธุรกจิ โดยปัญหาส่วนใหญ่มกัเกิดจาก
ด้านการผลิตซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความแปรปรวนของคน 
เครื่องจกัร วสัดุ วิธีการ (Man Machine Material Method; 4M) [4]  
โดยในช่วงที่ผ่านมาสถานประกอบการส่วนใหญ่ได้น าระบบคุณภาพ
หรอืประกนัคุณภาพมาใช้ในการพิจารณาการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
เพื่อใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่ใหต้วัผลติภณัฑ์ และถ้ามีส่วนงานไหนยงั
ไม่ได้คุณภาพตามดชันีชี้วดัความส าเร็จของงาน (KPI) ก็ต้องท าการ
ตรวจสอบหาสาเหตุและด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงต่อไป ในส่วนของ
การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม (Industrial Work Study) ซึ่งใน
อดีตถูกมกัเรียกว่า การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and 
Time Study) ซึ่งเป็นหลกัการที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรเป็น
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อยา่งดี โดยเน้นการลดความสูญเปล่า ทัง้ 7 ประการ อนัได้แก่ ความ
สูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) ความสูญเสีย
เน่ืองจากการเก็บวสัดุคงคลงั (Inventory) ความสูญเสียเน่ืองจากการ
ขนส่ง (Transportation)  ความสูญเสียเน่ืองจากการเคลื่ อนไหว 
(Motion) ความสูญเสยีเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing) ความ
สูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay) และความสูญเสียเน่ืองจากการ
ผลติของเสยี (Defect) [5]  และสงัเกตไดว่้าความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการ
นัน้มผีลโดยตรงกบัทรพัยากรที่ใช้ในการผลิตทัง้ 4 M ถ้าเกิดความสูญ
เปล่าทัง้ 7 ประการมากเท่าไหร่นัน่หมายถึงต้นทุนที่ใช้ในการจดัสรร
ทรพัยากรที่ใชก้ารผลติกจ็ะมากขึน้ตามกนัในส่วนของงานวิจยัด้านการ
เพิม่ผลผลติกม็ผีูว้จิยัน าเสนอแนวทางการเพิ่มผลผลิต เช่นงานวิจยั [6] 
ได้เพิ่มผลผลิตสายการผลิตเยบ็ผา้โดยการจดัสมดุลสายการผลิตใหม่ 
เป็นผลให้เวลาในการท างานลดลง  ซึ่งการลดเวลาในการท างานนัน้
สามารถน าหลกัการศกึษาการเคลื่อนไหวและเวลามาช่วยในการลดรอบ
เวลาในการท างานได้ โดยงานวิจ ัย [7] ได้ใช้เทคนิคการศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลาในการวเิคราะห ์ปัญหาและปรบัปรุงการท างานด้วย
เทคนิค ECRS  ร่วมกับ เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการ 
ท างาน จากการวิเคราะห์กระบวนการหลกัในการผลิตประตู-หน้าต่าง 
โดย หลงัจากท าการปรบัปรุงวธิกีารท างานแล้วได้จดัท าเอกสารวิธีการ
ปฏิบตัิงานที่เหมาะสม ส าหรบัใช้ในการผลิตประตู-หน้าต่างชนิดบาน
พบัเพื่อให้พนักงานสามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานให้ตรงกัน ทุก
แผนก และเกิดกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
หลงัจากการปรบัปรุงการท างานพบว่าสามารถลดเวลาการท างานใน
สายการผลิตต่อรอบ 23.1 เปอร์เซ็นต์ และช่วยลดระยะทางในการ
เคลื่อนที่ได ้24.6 เปอรเ์ซ็นต์ นอกจากอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
ยงัสามารถประยุกต์ใช้กบัอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ดงังานวิจยั [8] ได้น า
หลกัการเคลื่อนไหวของพนักงานไปปรบัปรุงและออกแบบการท างาน
ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหาร
ประเภทแซนต์วิชทูน่า หลังการปรับปรุงด้วยการออกแบบลักษณะ
ท่าทางการท างานใหม่พบว่า สามารถลดพนักงานที่ใช้ในกระบวนการ
ผลติแซนดว์ชิทูน่า โดยหลงัการปรบัปรุงได้ออกแบบลกัษณะท่าทางใน
การท างานใหม่ ท าให้ลดพนักงานในส่วนดังกล่าว โดยสามารถลด
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงได้ 343,742 บาทต่อปี และเมื่อเจาะจงที่
อุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
ผูป้ระกอบการนัน้ตอ้งเขา้ใจถึงความต้องการของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์นัน้ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งเป็นผูม้คีวามสามารถรอบดา้น ทัง้ดา้นการบริหารการจดัการที่ดี
และน านวตักรรมใหม่เข้าสู่ตลาดตลอดเวลา [9] ซึ่งนัน้คือเหตุผลที่
อุตสาหกรรมประเภทเฟอรนิ์เจอรต์อ้งมกีารปรบัปรุงกระบวนการท างาน
หรือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองไปสู่แนวหน้าของกลุ่ม
ธุรกจิเดยีวกนั  

4. วิธีวิจยัด าเนินงาน
4.1 ศึกษาข้อมลูพ้ืนฐานของสถานประกอบการ 

 บรษิทั กรณีศกึษาเป็นบริษทัผูผ้ลิตงานด้านเฟอร์นิเจอร์ และ งาน
ตกแต่งภายใน โดยงานดงักล่าวไดท้ าการผลติดว้ยวธิกีารที่ละเอียดอ่อน  
เช่น การตดั การแกะสลกั การพ่นส ีและการประกอบ เพื่อให้ได้ชิ้นงาน
ที่ออกมามีคุณภาพและมีขนาดที่แม่นย าตามความต้องการของลูกค้า 
จากการเขา้ไปศกึษากระบวนการท างานภาพรวม พบว่าในกระบวนการ
ตดัไม้ใช้เวลาในการตดัค่อนขา้งมาก เพราะวสัดุที่น ามาผลิตมีจ านวน
มากจึงท า ให้กา รผลิตเกิดความล่าช้า  ทางคณะผู้จ ัดท าจึงได้
ท าการศกึษา เพื่อหาวธิีการแก้ปัญหา โดยมีแนวคิดที่จะออกแบบและ
สรา้งอุปกรณ์จบัยดึส าหรบัจบัยดึไม้ เพื่อให้การตดัไม้มีระยะเวลาที่เร็ว
ขึน้ ตวัอยา่งภาพเฟอรนิ์เจอร์ (ตู้รองเท้า) ที่ประกอบเสร็จแล้วจะแสดง
ดงัรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ภาพตวัอยา่งเฟอรนิ์เจอร ์(ตูร้องเทา้) 

4.2 ศึกษาข้อมลูและวิเคราะหปั์ญหากระบวนการผลิตเฟอรนิ์เจอร์
ประเภทตู้รองเท้า  
 จากการศกึษาขอ้มูลดา้นกระบวนการผลติเฟอรนิ์เจอรใ์นแผนกผลิต
พบปัญหาการส่งมอบสนิคา้ไม่ตรงตามเวลาเน่ืองจากกระบวนการผลิต
ใช้เวลานานกว่าที่ก าหนด โดยเฟอร์นิเจอร์ที่มีปัญหาในกระบวนการ
ผลติในบรษิทักรณีศกึษา คอืเฟอร์นิเจอร์ประเภทยดึติดถาวร (Built in) 
โดยเฟอรนิ์เจอรป์ระเภทตูร้องเทา้เป็นสนิคา้ที่มคีวามต้องการของลูกค้า
มากที่สุด โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เช่น 
หมู่บา้นจดัสรร คอนโดมเินียม ถงึแมว่้ากระบวนการตดิตัง้เพื่อใช้งานจะ
เสร็จสมบูรณ์ในอาคารหรือสถานที่ของลูกค้า แต่เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น
จะตอ้งท าการประกอบและถอดประกอบออกทุกครัง้เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนน าไปใช้งานจริง ดงันัน้จึงต้องใช้เวลาในการผลิตโดยรวม
มาก ซึ่งในการศกึษาครัง้น้ีต้องศึกษาเชิงลึกด้านการศึกษาเวลา (Time 
Study) และน าหลกัการ ECRS ไปปรบัปรุงเพื่อลดเวลาในการผลิต ท า
ให้กระบวนการผลิตส่งมอบตรงเวลาและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ
สถานประกอบการ โดยเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้รองเท้านัน้มีข ัน้ตอนใน
การผลติทัง้หมด 6 ข ัน้ตอน ดงัแสดงในรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 แผนผงัขัน้ตอนการผลติตู้รองเทา้ 

หลังจากนั ้นจึงศึกษาเวลาที่ ใช้ในการผลิตตู้รองเท้าโดยใช้วิธี
การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) โดยได้เลือกตู้รองเท้า
ขนาดกลาง ซึ่งเป็นตูร้องเท้าประเภทยดึติดถาวร (Built in) เน่ืองจากมี
ค าสัง่ซือ้มากที่สุดในแต่ละเดอืน โดยจบัเวลาที่ใชใ้นการผลิตเป็นจ านวน 
10 ครัง้เพื่อหาค่าเฉลี่ยในการท างานและความคลาดเคลื่อนของขอ้มูล
ไม่เกนิ ±5% ภายใน 95 % ของความเชื่อมัน่ ซึ่งแสดงดงัในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เวลาเฉลี่ยของกระบวนการผลติตูร้องเทา้ก่อนปรบัปรุง 

ล าดบั ขัน้ตอนการผลติ 
เวลาการผลติ (วนิาท)ี 

ค่าเฉลี่ย 
(วนิาทตี่อตู ้) 

ค่าเฉลี่ย 
(นาทตี่อตู ้ 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

1 น าไมส้ะเดามาวดัขนาด
และตดัก่อนน าไปขึน้
แบบจนครบ 

5,404 5,581 5,440 5,470 5,412 
5,454.80 90.91 5,415 5,470 5,481 5,410 5,465 

2 น าไมส้ะเดามาขึน้ตาม
แบบ 

3,855 3,660 3,705 3,745 4,003 
3,776.70 

62.95 

3,755 3,627 3,667 3,905 3,845 

3 น าไมอ้ดัที่จะประกอบขึน้
โครงมาขดัเพือ่ลบคม 

1,258 1,379 1,586 1,582 1,505 
1,455.70 24.26 

1,383 1,320 1,482 1,502 1,560 

4 น าไมอ้ดัที่ขดัลบคม
ประกอบขึน้โครง 

3,840 4,115 3,980 3,960 3,880 
3,958.60 65.98 

4,001 3,890 4,005 3,960 3,955 

5 พน่สจีากซา้ยไปขวา 
โดยการแยกระหว่างตู ้
และบานพบั 

1,801 1,922 1,740 1,805 1,982 
1,850.00 30.83 1,680 1,806 1,861 1,920 1,983 

6 
ใส่บานพบัและลูกเลือ่น 

1,460 1,689 1,620 1,560 1,578 
1,618.30 26.97 

1,522 1,784 1,560 1,601 1,809 

รวม 18,114.10 301.90 

 หลงัจากนัน้จงึน าเวลาเฉลี่ยที่ไดไ้ปหาค่าเวลาปกติ (Normal Time) 
และเวลาเผื่อในการท างาน (Allowance Time) โดยในงานน้ีได้ประเมิน
อัตราความเร็วในการท างานด้วยวิธี (Westinghouse System of 
Rating) โดยได้ค่าความเร็วในการท างาน (Rating Factor) เท่ากับ
105% และก าหนดใหค้่าเผื่อในการท างาน 15 % โดยใช้ตารางเวลาเผื่อ
ตามการศกึษาขององคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) หลงัจากนัน้จึง
น าไปหาเวลามาตรฐานในการท างาน [10] แสดงดงัในตารางที่ 2 

 ตารางที่ 2  เวลามาตรฐานของกระบวนการผลิตตู้รองเท้าก่อน
ปรบัปรุง 

ที ่ ขัน้ตอนการผลติ ค่าเฉลี่ย(นาท)ี อตัราความเร็ว 
เวลาปกต ิ
(นาท)ี 

ค่าเผือ่ในการ
ท างาน 

เวลา
มาตรฐาน
(นาท)ี 

1 น าไมส้ะเดามาวดั
ขนาดและตดัก่อน
น าไปขึน้แบบจนครบ 

90.91 1.05 95.46 1.15 109.78 

2 น าไมส้ะเดามาขึน้ตาม
แบบ 

62.95 1.05 66.09 1.15 76.01 

3 น าไมอ้ดัที่จะประกอบ
ขึน้โครงมาขดัเพือ่ลบ
คม 

24.26 1.05 25.47 1.15 29.30 

4 น าไมอ้ดัที่ขดัลบคม
ประกอบขึน้โครง 

65.98 1.05 69.28 1.15 79.67 

5 พน่สจีากซา้ยไปขวา 
โดยการแยกระหว่างตู ้
และบานพบั 

30.83 1.05 32.38 1.15 37.23 

6 ใส่บานพบัและลูกเลือ่น 26.97 1.05 28.32 1.15 32.57 
รวม 301.90 - 317.00 - 364.55 

 จากขอ้มูลเวลามาตรฐานการผลติตูร้องเทา้พบว่าขัน้ตอนแรกคอื
ขัน้ตอนการน าไมส้ะเดาน ามาวดัและตดัขนาดนัน้ใชเ้วลาในการท างาน
นานที่สุด แสดงโดยกราฟรูปที่ 3 

รูปที่ 3 กราฟเวลามาตรฐานของการผลิตตูร้องเทา้ 

 หลงัจากนัน้จงึน าปัญหาในขัน้ตอนที่ 1 การน าไมส้ะเดามาวดัขนาด
และตดั มาวเิคราะหถ์งึสาเหตุของปัญหาที่ท าใหก้ารผลิตล่าช้า โดยการ
ระดมสมอง (Brainstorming) ด้วยแผนผงัเหตุและผล [11] แสดงดงัใน
รูปที่ 4 และตวัอยา่งการท างานในขัน้ตอนดงักล่าวแสดงดงัในรูปที่ 5 
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รูปที่ 4 แผนผงัเหตุและผลของปัญหาการใชเ้วลาในการตดัไม้ 
นานเกนิไป 

รูปที่ 5 ตวัอยา่งในการท างานของการน าไมส้ะเดามาวดั 
และตดัดว้ยวธิกีารดัง้เดมิ 

 จากปัญหาการใช้เวลาในการตดัไม้นานเกินไปสามารถอธิบาย
สาเหตุโดยรวมได้ว่า เครื่องจักรที่ใช้ในการตัดปัจจุบ ันนัน้เป็นแบบ
เครื่องตดัไมธ้รรมดา มอีายกุารใชง้านมานาน ซึ่งไม่เหมาะสมกบัการตดั
ไมใ้นปรมิาณมาก เมื่อเกดิปัญหาคอขวดตัง้แต่ต้นกระบวนการจึงท าให้
กระบวนการถดัไปต้องเสียเวลาในการรอคอยเป็นอย่างมาก และบาง
ขัน้ตอนต้องใช้สายตาในการวดัขนาดท่อนไม้เมื่อมีความยาวแตกต่าง
กนั รวมถึงพนักงานจะเกิดความเมื่อยล้า  เน่ืองจากขาดอุปกรณ์ช่วย 
และจ านวนในการวางซอ้นของไมเ้พื่อเพิม่จ านวนในการตดันัน้ท าได้ไม่
สูง เน่ืองจากตอ้งใชแ้รงในการกดเพื่อไม่ให้ไม้ขยบั จึงท าให้การตดัแต่
ละครัง้ได้จ านวนท่อนไม้ไม่มาก โดยพนักงานในส่วนน้ีจะมีพนักงาน
เพียงคนเดียว ซึ่งในบางครัง้เมื่อใช้เวลานานเกิน ทางผู้บริหารจะน า
พนกังานมาช่วยจากฝ่ายอื่น แต่เมื่องานตน้สงักดัของพนกังานที่มาช่วย
นัน้มปีรมิาณมากกต็อ้งกลบัไปท างานปกตขิองตนเอง ซึ่งเป็นผลใหเ้วลา
โดยรวมที่ใชใ้นการตดันานเช่นเดิม และเมื่อเขา้ไปสงัเกตพบว่าการน า
พนกังานแผนกอื่นเขา้มาช่วยนัน้ท าใหเ้วลาโดยรวมลดลงเพียงเล็กน้อย 
ในส่วนของการซื้อเครื่องตดัใหม่จ าเป็นต้องใช้พนักงานในการควบคุม
เครื่องจกัรเพิ่ม นับว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึน้ทัง้ในส่วนของการซื้อเครื่อง
ตดัไมใ้หม่ ค่าซ่อมบ ารุงและค่าแรงงานซึ่งไม่คุม้ค่ากบัเวลาที่ลดไป ทาง
ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดโดยการพัฒนา
เครื่องตัดให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัทางสถานประกอบการ
ต่อไป 

4.3 การออกแบบและพฒันาเคร่ืองตดัไม้ 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์การท างานและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในขัน้ตอนการตดัไม้ จึงได้น าหลกัการการปรบัปรุงการท างาน
ดว้ยหลกัการ ECRS เพื่อช่วยลดเวลาในการตดัไม้ ซึ่งในงานวิจยัน้ีได้
ใช้หลกัการ Eliminate หรือการขจดังานที่ไม่จ าเป็น โดยการลดการ
เคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของพนกังาน รวมถึงขจดังานที่ต้องท าซ ้าๆ เช่น
การน าไม้ขึน้ตดัตลอดเวลา และหลกัการ Simplify หรือการท างานให้
ง่ายขึน้  โดยการจดัท าอุปกรณ์ช่วยจบัยดึชิน้งานที่ช่วยให้สะดวกสบาย
ขึ้น และลดความซับซ้อนในการท างาน รวมถึงพื้นที่ ในการท างาน
แบบเดิมของพนักงาน มีการวางชิ้นงานกระจัดกระจายและไม่เป็น
ระเบียบอีกทัง้ยงัน าชิ้นงานไปไว้ไกลจากโต๊ะตดัไม้ จึงท าให้พนักงาน
ต้องเดินไปน าชิ้นงานจากจุดหน่ึง มายังอีกจุดห น่ึง ซึ่งเกิดการ
เคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นท าใหเ้กดิเวลาในการท างานเพิม่ขึน้ ทางผูว้ิจยัจึง
ร่วมกนัออกแบบพืน้ที่และต าแหน่งวางไม้ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกบัการ
น าไม้ขึน้มาตัดได้ง่ายขึน้ หลังจากนัน้จึงร่วมกนัออกแบบและพัฒนา
เครื่องตดัไมใ้หม่ใหเ้หมาะสมกบัการท างาน โดยมีแนวคิดการออกแบบ
นัน่คือ การตดัไม้แต่ละครัง้จะต้องได้จ านวนมากกว่าเดิมเพื่อลดการ
เคลื่อนไหวของพนักงานที่ตดัไม้ได้ครัง้ละท่อน และต้องมีอุปกรณ์ช่วย
ในการวดัเพื่อตัง้ระยะแบบง่าย (Stopper) และเมื่อต้องมีการวางซ้อน
ของแผ่นไม้ก็ต้องมีตวัช่วยจับเพื่อป้องกนัไม้ขยบัออกจากต าแหน่ง 
รวมถงึการเปลี่ยนต าแหน่งของใบเลื่อยใหอ้ยูใ่นลกัษณะเป็นคานดา้นบน
เพื่อเปลี่ยนวิธีการตัด จากเดิมเลื่อนไม้เข้าหาใบเลื่อยเปลี่ยนเป็นจัด
ต าแหน่งของไมท้ี่ตอ้งการตดัใหห้นาแน่นแลว้ใชใ้บเลื่อยบนคานตดัแทน 
โดยการออกแบบลกัษณะน้ี จะสามารถเพิ่มจ านวนท่อนในการตดัได้
และลดงานย่อยในการท างานพนักงานอีกด้วย โดยมีรายละเอียดของ
เครื่องตดัไมแ้สดงดงัรูปที่ 6 และรูป ที่ 7 

รูปที่ 6 การออกแบบเครื่องตดัไมแ้บบใหม ่
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รูปที่ 7 ภาพฉายของเครื่องตดัไมแ้บบใหม่ (หน่วยมลิลเิมตร) 

5 ผลการด าเนินงาน 

5.1 ผลของการน าเคร่ืองตดัไม้แบบใหม่ไปใช้งาน 
 จากการน าเครื่องตดัไมแ้บบใหม่ไปใชก้บัการท างานจริงในขัน้ตอน
แรกคอื การวดัและตดัไมส้ะเดาตามขนาด พบว่าในการตดัในแต่ละครัง้
สามารถเพิม่จ านวนในการตดัได ้และในการท างานจรงิพนกังานมีความ
สะดวกในการท างานเพิ่มขึ้นเน่ืองจากมีอุปกรณ์ช่วยท างาน  เช่น 
อุปกรณ์ช่วยวดัความยาวตามก าหนด (Stopper) ซึ่งสามารถขยบัตาม
จุดที่ตัง้ไวง่้ายต่อการใชง้าน อุปกรณ์ที่ใช้ยดึต าแหน่งไม้ไม่ให้ขยบั โดย
สามารถลดแรงกดของพนักงานลงได้ ซึ่งตัวอย่างของการใช้งานจริง
แสดงรูปที่ 8 

รูปที่ 8 การน าเครื่องตดัแบบใหม่หลงัปรบัปรุงไปใชง้าน 

5.2 การศึกษาเวลาหลงัปรบัปรงุการท างาน 
 ในการศกึษาเวลาในการท างานหลงัปรบัปรุงยงัคงใช้วิธีการศึกษา
เวลาโดยตรง (Direct Time Study) เช่นเดยีวกนักบัการบนัทกึเวลาก่อน
ก่อนปรบัปรุงเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบผลการศึกษากนัได้ โดยใน
การศึกษาเวลาหลงัปรบัปรุงจะท าการจบัเวลาใหม่เฉพาะขัน้ตอนที่ 1 
คอืการน าไมส้ะเดามาวดัและตดัก่อนน าไปขึน้แบบ เน่ืองจากขัน้ตอนอื่น
ไม่ได้มีการปรับปรุงและไม่ส่งผลกระทบด้านเวลาแต่อย่างใด จึงน า
ขอ้มูลก่อนปรบัปรุงมาใช้ โดยขอ้มูลด้านเวลาจะมีความแตกต่างกนัใน

ขัน้ตอนที่ 1 และเวลารวมของการผลิตทัง้หมด โดยจบัเวลาที่ใช้ในการ
ผลิตเฉพาะขัน้ตอนที่ 1 เป็นจ านวน 10 ครัง้เพื่อหาค่าเฉลี่ยในการ
ท างานและความคลาดเคลื่อนของขอ้มูลไม่เกนิ ±5% ภายใน 95 % ของ
ความเชื่อมัน่ ซึ่งแสดงดงัในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงเวลาเฉลี่ยของกระบวนการผลิตตู้รองเท้าหลัง
ปรบัปรุง 

ล าดบั ขัน้ตอนการผลติ 
เวลาการผลติ (วนิาท)ี 

ค่าเฉลี่ย 
(วนิาทตี่อตู ้) 

ค่าเฉลี่ย 
(นาทตี่อตู ้ 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

1 น าไมส้ะเดามาวดัขนาด
และตดัก่อนน าไปขึน้
แบบจนครบ  

1,462 1,209 1,393 1221 1,254 
1,293.00 21.55 

1,297 1,365 1,259 1,168 1,302 

2 น าไมส้ะเดามาขึน้ตาม
แบบ 

3,855 3,660 3,705 3,745 4,003 
3,776.70 62.95 

3,755 3,627 3,667 3,905 3,845 
3 น าไมอ้ดัที่จะประกอบขึน้

โครงมาขดัเพือ่ลบคม 
1,258 1,379 1,586 1,582 1,505 

1,455.70 24.26 
1,383 1,320 1,482 1,502 1,560 

4 น าไมอ้ดัที่ขดัลบคม
ประกอบขึน้โครง 

3,840 4,115 3,980 3,960 3,880 
3,958.60 65.98 

4,001 3,890 4,005 3,960 3,955 

5 พน่สจีากซา้ยไปขวา 
โดยการแยกระหว่างตู ้
และบานพบั 

1,801 1,922 1,740 1,805 1,982 
1,850.00 30.83 

1,680 1,806 1,861 1,920 1,983 

6 
ใส่บานพบัและลูกเลือ่น 

1,460 1,689 1,620 1,560 1,578 
1,618.30 26.97 

1,522 1,784 1,560 1,601 1,809 

รวม 13,952.30 232.54 

 หลงัจากนัน้จงึน าเวลาเฉลี่ยที่ไดไ้ปหาค่าเวลาปกติ (Normal Time) 
และเวลาเผื่อในการท างาน (Allowance Time) เช่นเดียวกบัการท างาน
ก่อนปรบัปรุง โดยค่าความเร็วในการท างาน (Rating Factor) เท่ากบั 
97% เฉพาะขัน้ตอนที่ 1 เน่ืองจากความช านาญของพนักงานลดลงจาก
การท างานปกติเน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ใหม่ ในส่วนของค่าเผื่อในการ
ท างานยงัคงไว้ที่ 15 % หลงัจากนัน้จึงน าไปหาเวลามาตรฐานในการ
ท างานหลงัปรบัปรุงแสดงดงัในตารางที่ 4 

 ตารางที่ 4  เวลามาตรฐานของกระบวนการผลิตตูร้องเทา้หลงั
ปรบัปรุง 

ที ่ ขัน้ตอนการผลติ ค่าเฉลี่ย(นาท)ี อตัราความเร็ว 
เวลาปกต ิ
(นาท)ี 

ค่าเผือ่ในการ
ท างาน 

เวลา
มาตรฐาน
(นาท)ี 

1 น าไมส้ะเดามาวดั
ขนาดและตดัก่อน
น าไปขึน้แบบจนครบ 

21.55 0.97 20.90 1.15 24.04 

2 น าไมส้ะเดามาขึน้ตาม
แบบ 

62.95 1.05 66.09 1.15 76.01 

3 น าไมอ้ดัที่จะประกอบ
ขึน้โครงมาขดัเพือ่ลบ
คม 

24.26 1.05 25.47 1.15 29.30 

4 น าไมอ้ดัที่ขดัลบคม
ประกอบขึน้โครง 

65.98 1.05 69.28 1.15 79.67 

5 พน่สจีากซา้ยไปขวา 
โดยการแยกระหว่างตู ้
และบานพบั 

30.83 1.05 32.38 1.15 37.23 
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ที ่ ขัน้ตอนการผลติ ค่าเฉลี่ย(นาท)ี อตัราความเร็ว 
เวลาปกต ิ
(นาท)ี 

ค่าเผือ่ในการ
ท างาน 

เวลา
มาตรฐาน
(นาท)ี 

6 ใส่บานพบัและลูกเลือ่น 26.97 1.05 28.32 1.15 32.57 
รวม 232.54  - 242.44 - 278.81 

 จากตารางเวลามาตรฐานหลังปรับปรุงในส่วนของขัน้ตอนที่ 1 
พบว่า เวลาในการท างานลดลงเป็นอย่างมาก โดยขัน้ตอนที่ 1 ก่อน
ปรบัปรุงใชเ้วลา 109.78 นาทต่ีอตู ้หลงัจากน าเครื่องตดัไม้แบบใหม่ไป
ใช้งานท าให้เวลาลดลงเหลือ 24.04 นาทีต่อตู้ คิดเป็น 78.34% ของ
เวลาที่ลดลงไดใ้นขัน้ตอนที่ 1 ส่วนในขัน้ตอนที่ 2 ถงึข ัน้ตอนที่ 6 เวลาที่
ใชใ้นการท างานคงเดมิซึ่งสามารถแสดงกราฟเปรยีบเทยีบไดใ้น รูปที่ 9 

รูปที่ 9 กราฟการเปรยีบเทยีบเวลามาตรฐานก่อนปรบัปรุงและหลงั
ปรบัปรุง 

6.สรปุผลด าเนินการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรปุผลการด าเนินการวิจยั 
 จากการศกึษาและวเิคราะหปั์ญหาในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ตู้รองเท้าพบว่า กระบวนการที่ใช้เวลาในการผลิตนานซึ่งเป็นปัญหา
ดา้นการผลติคอืการตดัไมท้่อน ซึ่งเป็นกระบวนการแรกเน่ืองจากโต๊ะที่
ใช้ในการตัดเป็นแบบดัง้เดิมไม่เหมาะสมกับการท างานในปัจจุบัน 
หลงัจากทางผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้จึงท าการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องตัดไม้ใหม่ ซึ่งสามารถลดเวลาในกระบวนการผลิตตู้
รองเท้าได้ โดยเวลาที่ใช้ในการผลิตตู้รองเท้าก่อนปรับปรุงเท่ากับ
364.55 นาทต่ีอตู ้เมื่อปรบัปรุงวธิกีารท างานใหม่เวลาในการผลิตลดลง
เหลอื 278.81 นาทีต่อตู้ ซึ่งสามารถลดเวลาลงได้ถึง 85.74 นาทีต่อตู ้
คดิเป็น 23.52 % 

6.2 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานวิจยั 
 ในงานวจิยัไดเ้ปรยีบเทยีบผลเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้รองเท้า
ขนาดกลาง โดยจ านวนความต้องการของไม้ท าโครงเท่ากันเพื่อที่จะ
สามารถเปรยีบเทยีบผลในการวิจยัได้ แต่เน่ืองจากสถานประกอบการ
เป็นลักษณะผลิตตามความต้องการของลูกค้าอาจจะมีประเภทและ
ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่างกันออก โดยสถานประกอบการ
สามารถน าเครื่องตดัใหม่ที่ผา่นการออกแบบใหม่ไปประยุกต์ใช้กบัการ
ผลติตูเ้ฟอรนิ์เจอรป์ระเภทและขนาดอื่นได้เช่นกนั แต่ต้องท าการติดตัง้ 

และวัดระยะเพื่อวางต าแหน่งในการตัดให้เหมาะสมกับประเภทและ
จ านวนของท่อนไมท้ี่ตอ้งการตามแบบ จะมคีวามยากแค่ตอนติดตัง้ครัง้
แรกหลงัจากนัน้กส็ามารถน าไปใช้ผลิตได้เช่นเดียวกบัผูร้องเท้าที่ใช้ใน
การวจิยั 
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การหาเวลามาตรฐานส าหรบัการผลิตแชมพอูาบน ้าสุนัข  
กรณีศึกษา บริษทัผลิตผลิตภณัฑเ์คมี 

Determine the Standard Time for Dog Bath Shampoo Production 
Case study Chemical Manufacturing Company 

วนัวสิา ชาญนรา, ณฐันาร ีสุขเสกสรรค*์ 
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Department of Industrial Management, Faculty of Technology and Industrial Management, 
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บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการผลติ พรอ้มทัง้หาเวลามาตรฐานในการผลติแชมพอูาบน ้าสุนัข โดยการศกึษาครัง้นี้

มขี ัน้ตอนการด าเนินงานคอื ศกึษากระบวนการผลติแชมพอูาบน ้าสุนัข แบ่งงานออกเป็นงานย่อย จบัเวลาเบือ้งตน้ จากนัน้หาจ านวนครัง้ที่เหมาะสม
ในการจบัเวลา และจบัเวลา พรอ้มทัง้น าเวลาทีไ่ดม้าค านวณหาเวลามาตรฐาน ผลการศกึษาพบว่า ขนาดกล่องบรรจุ 6x350 มลิลลิติร มขี ัน้ตอนการ
ผลติคอืการกรอกแชมพูอาบน ้าลงในขวด ตอกฝา บรรจุลงกล่อง และจดัเรยีงบนพาเลท ซึ่งมเีวลามาตรฐานของกระบวนการทัง้หมดเท่ากบั 47.58 
วนิาท ีโดยกระบวนที่ใช้เวลาสูงสุดคอืขัน้ตอนการกรอกเท่ากบั 14.66 วนิาท/ีกล่อง และขนาดกล่องบรรจุ 48x350 มลิลลิติร มขีัน้ตอนการผลติคอื
การกรอกแชมพูอาบน ้าลงในขวด ตอกฝา บรรจุกล่องเล็ก และน ามาบรรจุกล่องใหญ่ จากนัน้จึงจัดเรียงบนพาเลท ซึ่งมีเวลามาตรฐานของ
กระบวนการทัง้หมดเท่ากบั 405.11 วนิาท ีโดยกระบวนการทีใ่ชเ้วลาสูงสุดคอืขัน้ตอนกการกรอกเท่ากบั 116.11 วนิาท/ีกล่อง ซึ่งกระบวนการทีม่ี
การใชเ้วลาสงูจงึควรมกีารปรบัปรุงเพื่อลดเวลาลงต่อไป 
ค าส าคญั : เวลามาตรฐาน, แชมพอูาบน ้าสุนัข 

Abstract 
This study aimed to study the production process. Along with finding a standard time for the production of dog bath shampoo. 

In this study, there are steps of implementation that are learn how to make dog bath shampoo divide the work into sub-tasks introductory 
timer then find the appropriate number of times to measure and timer. Along with the acquired time to calculate the standard time. The 
results of the study showed that the carton size 6x350 mL had a process of filling the bath shampoo into the bottle, hammering the lid 
into the carton and arranging it on a pallet. Which has the standard time for all processes of 47.58 seconds/carton, with the maximum 
time consuming process being the filling process of 14.66 seconds/carton. And the carton size 48x350 mL had a process of filling the bath 
shampoo into the bottle, hammering the lid into a small carton and the lid into a big carton then arranging it on a pallet. Which has the 
standard time for all processes of 405.11 seconds/carton, with the maximum time consuming process being the filling process of 116.11 
seconds/carton. This time-consuming process should therefore be improved to reduce further time. 
Keywords : Standard Time, Dog Bath Shampoo 
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1. บทน า
ปัจจุบันคนนิยมน าสุนัขมาเลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว

หรือเพื่อนคู่ใจมากขึ้นกว่าในอดีต ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับสตัว์เลี้ยง
เตบิโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยงัมสีนิคา้และบรกิารที่เกีย่วเนื่องตามมา
อกีมากมาย 
 บรษิทักรณีศกึษาเป็นบรษิทัผลติผลติภณัฑ์เคม ีโดยปัจจุบนัสนิคา้
หลกัของบรษิัทคอืแชมพูอาบน ้าสุนัข ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์กลุ่มดูแลสตัว์
เลี้ยง มยีอดขายคดิทัง้สิ้น 215.04 ล้านบาทต่อปี ซึ่งแชมพูอาบน ้าสุนัข
ขนาด 350 มลิลิลิตร มยีอดขายมากสุดถงึ 51,600 กล่องต่อปี คดิเป็น 
รอ้ยละ 61 

รปูที ่1 ยอดขายแชมพอูาบน ้าสุนขั พ.ศ. 2562 

 จากการศกึษาเบื้องต้นพบว่าบรษิทักรณีศกึษายงัไม่ได้มกีารศกึษา
เรื่องเวลามาตรฐานส าหรบัผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงท าให้บางครัง้ผลิต
สินค้า ได้ ไม่ทันตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า  ดังนั ้น งานวิจัยนี้ จึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษากระบวนการผลติแชมพูอาบน ้าสุนัขขนาด 350 
มลิลลิติร (ml.) พรอ้มทัง้หาเวลามาตรฐาน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎี 

การศกึษาเวลา [1] คอืเทคนิคทีน่ ามาใชใ้นวงจรของการควบคุมการ
จัดการในการพฒันาการท างานกบั ปริมาณการผลิตซึ่งเกี่ยวกับการ
วดัผลงานซึ่งผลที่ได้จะมีหน่วยเป็นนาที หรือวินาทีที่คนงานหนึ่ง ๆ 
สามารถท างานนัน้ ๆ ไดต้ามวธิกีารที่ก าหนดให้ มวีธิกีารหา 8 ขัน้ตอน
ดงันี้ 

- การเลอืกงานทีจ่ะศกึษา 
- แบ่งงานทีจ่ะศกึษาออกเป็นงานย่อย 
- จบัเวลาการท างานในแต่ละขัน้ตอน 
- ค านวณจ านวนครัง้ที่ต้องจบัเวลา โดยเปิดหาค่าจ านวนครัง้ที่

ตอ้งจบัเวลาจากค่า 
𝑅

�̅�
 ในตารางที ่1 

ตารางที ่1 จ านวนรอบทีเ่หมาะสมในการจบัเวลา 

𝑅

�̅�

ข้อมูลจาก
กลุ่ม 

𝑅

�̅�

ข้อมูลจาก
กลุ่ม 

𝑅

�̅�

ข้อมูลจาก
กลุ่ม 

5 10 5 10 5 10 
0.10 3 2 0.42 52 30 0.74 162 93 
0.12 4 2 0.44 57 33 0.76 171 98 
0.14 6 3 0.46 63 36 0.78 180 103 
0.16 8 4 0.48 68 39 0.80 190 108 
0.18 10 6 0.50 74 42 0.82 199 113 
0.20 12 7 0.52 80 46 0.84 209 119 
0.22 14 8 0.54 86 49 0.86 218 125 
0.24 17 10 0.56 93 53 0.88 229 131 
0.26 20 11 0.58 100 57 0.90 239 138 
0.28 23 13 0.60 107 61 0.92 250 143 
0.30 27 15 0.62 114 65 0.94 261 149 
0.32 30 17 0.64 121 69 0.96 273 156 
0.34 34 20 0.66 129 74 0.98 284 162 
0.36 38 22 0.68 137 78 1.00 296 169 
0.38 43 24 0.70 145 83 
0.40 47 27 0.72 153 88 

- ท าการประเมินประสทิธิภาพของคนงาน ระบบการประเมนิ
อตัราการท างานโดยการใช้คะแนนสเกลการประเมนิ (Rating 
Scale) ทีน่ิยมใชม้อียู่ดว้ยกนั 4 แบบคอื  
1) Scale A หรอืสเกล 100-133 ประเมนิค่าเป็น % อตัราปกติ

อยู่ที ่100% 
2) Scale B หรอืสเกล 60-80 ประเมนิค่าเป็นแตม้
3) Scale C หรอืสเกล Incentive 125%
4) Scale D หรอืสเกล 0-100 ประเมนิค่าเป็น%
ในประเทศไทยสเกลในการประเมนิความเรว็ที่นิยมใช้ที่สุดคอื

สเกล 100-133 หรือสเกล A เพราะใช้ง่ายและสามารถฝึกผู้ประเมิน
ความเรว็ใหคุ้น้เคยไดง้่าย 

- ค านวณหาเวลาปกติ (Normal Time - NT) ดงัแสดงในสมการ
ที ่(1) 

 NT = Selected Time × Rating Factor    (1) 

เมื่อ NT                   คอื   เวลาปกต ิ
Selected Time    คอื   เวลาเฉลีย่ของงานย่อย 
Rating Factor     คอื   ค่าอตัราความสามารถการท างาน 

   ของพนักงาน 
- ค านวณหาเวลาเผื่อ โดยทัว่ไปอยู่ในช่วงร้อยละ 5 – 7 ของ

เวลามาตรฐานเป็นเวลาที่เพิ่มเข้าไปในเวลาปกติเพื่อให้  
พนักงานมโีอกาสฟ้ืนตวัจากสภาพเหนื่อยลา้ทางกายและจติใจ
ขณะท างานภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม 
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- ค านวณหาเวลามาตรฐาน (Standard Time - STD) ดงัแสดง
ในสมการที ่(2) 

  STD = NT (1 + A)   (2) 

เมื่อ STD  คอื  เวลามาตรฐาน (Standard Time)  
NT   คอื   เวลาปกต ิ(Normal Time)  
A     คอื   เวลาเผื่อ (Allowance Time) อยู่ในรปูรอ้ยละของ 

เวลาปกต ิ

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งนี้ไดน้ ามาเสนอเพยีงบางส่วนดงันี้ 

 [2] ณราวดี (2563) ศึกษากระบวนการประกอบตู้ไฟฟ้าเพื่อลด
ระยะเวลาในการท างาน โดยใช้การศึกษาเวลา และหลักการ  ECRS 
[3] วรินทร์ (2563) ศึกษาการลดเวลาในกระบวนการผลิตถังลม
รถบรรทุก ASM รุ่น 003 โดยใชก้ารศกึษาเวลา การลดความสญูเปล่า 7 
ประการ แผนผงัสาเหตุและผล [4] วรนิทร์ และคณะ (2563) ศกึษาการ
จดัสมดุลสายการผลติกระบวนการบรรจุชิ้นงานของสายการผลติกล่อง
เครื่องประดับ โดยใช้การศึกษาเวลา แผนผงัสาเหตุและผล การจัด
สมดุลการผลติ และหลกัการ ECRS [5] สุรสทิธิ ์และคณะ (2563) ศกึษา
การเพิ่มประสิทธิภาพประกอบผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ยางพาราด้วย
เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และหลักการยศาสตร์ 
กรณีศึกษา โรงงานตัวอย่าง โดยใช้เวลามาตรฐาน การศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลา การยศาสตร์ 

3. วิธีการด าเนินงาน
การศกึษาครัง้นี้มวีธิกีารด าเนินงานดงัแสดงในรปูที ่2

รปูท่ี  2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 จากรูปที่  2 ขั ้นตอนการด า เนินงาน เริ่มจากท าการศึกษา
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์แชมพูอาบน ้าสุนัข จากนัน้แบ่งงาน
ออกเป็นงานย่อย จับเวลาจากงานย่อย น าเวลาที่ได้มาท าการ
ค านวณหาจ านวนครัง้ที่ต้องจบัเวลาที่เหมาะสม และท าการค านวณหา
เวลามาตรฐาน   

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 ผลการศึกษาขัน้ตอนการผลิต
 จากการศกึษาพบว่าผลติภณัฑท์ี่ท าการผลติคอื แชมพูอาบน ้าสุนัข
มีการบรรจุลงในกล่องขนาดบรรจุ 6x350 ml. และขนาดกล่องบรรจุ 
48x350 ml. ซึ่งมีขัน้ตอนการผลิตดังแสดงในรูปที่  3 และรูปที่  4 
ตามล าดบั 

รปูที ่3 ขัน้ตอนการผลติแชมพอูาบน ้าสุนัขขนาดกล่องบรรจุ 6x350 ml. 

 จากรปูที ่ 3 ขัน้ตอนการผลติแชมพอูาบน ้าสุนัขขนาดกล่องบรรจ ุ
เริม่จากขัน้ตอนการกรอกแชมพอูาบน ้าลงขวดบรรจุภณัฑ ์ ตอกฝาหลงั
การกรอกแชมพ ูบรรจุลงกล่องกระดาษ จากนัน้ท าการจดัเรยีงลงพาเลท
เพื่อจดัเกบ็ในคลงัสนิคา้รอการจดัส่ง 

รปูที ่4 ขัน้ตอนการผลติแชมพอูาบน ้าสุนัขขนาดกล่องบรรจุ 
48x350 ml. 

 จากรปูที ่ 4 ขัน้ตอนการผลติแชมพอูาบน ้าสุนัขขนาดกล่องบรรจ ุ
48x350 ml. เริม่จากขัน้ตอนการกรอกแชมพอูาบน ้าลงขวดบรรจุภณัฑ ์
ตอกฝาหลงัการกรอกแชมพ ู บรรจุลงกล่องเลก็ จากนัน้น ามาบรรจุลง
กล่องใหญ่ และท าการจดัเรยีงลงพาเลทเพื่อจดัเกบ็ในคลงัสนิคา้รอการ
จดัส่ง 
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4.2  ผลการแบ่งงานย่อย 
 เมื่อท าการศึกษาขัน้ตอนการผลิต จะท าการแบ่งงานย่อยของ
ผลิตภัณฑ์อาบน ้ าสุนัขตามขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ 6x350 ml. และ
ขนาดกล่องบรรจุภณัฑ ์48x350 ml. ซึง่มขี ัน้ตอนงานย่อยดงันี้ 

4.2.1 ขนาดกล่องบรรจ ุ6x350 ml. มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 - ขัน้ตอนการกรอกแชมพูอาบน ้า เป็นขัน้ตอนที่ผูป้ฏบิตังิานจะท า
การหยบิบรรจุภณัฑม์าทีจุ่ดกรอกและใชเ้ทา้เหยยีบเพื่อใหเ้ครื่องจกัรสูบ
น ้ายามายงับรรจุภณัฑ ์

- ขัน้ตอนการตอกฝา เป็นขัน้ตอนทีผู่ป้ฏบิตังิานจะท าการหยบิขวด
บรรจุภณัฑท์ีท่ าการบรรจุน ้ายาแลว้มาท าการตอกฝาใหแ้น่น 
 - ขัน้ตอนการบรรจุ เป็นขัน้ตอนที่ผูป้ฏิบตังิานจะหยบิบรรจุภณัฑ์
จากรางเลื่อนอตัโนมตัทิี่ท าการพมิพ์วนัที่อตัโนมตัแิล้ว มาท าการบรรจุ
ใส่กล่องใหถู้กตอ้งตามเอกสารประกอบการผลติ และท าการปัม๊วนัทีแ่ละ
เบอรแ์บทซ์ 
 - ขัน้ตอนการจดัเรยีง เป็นขัน้ตอนที่ผูป้ฏบิตังิานจะท าการยกกล่อง
บรรจุจากรางเลื่อนไปจดัเรยีงบนพาเลท 

4.2.2 ขนาดกล่องบรรจ ุ48x350 ml. มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 - ขัน้ตอนการกรอกแชมพูอาบน ้า เป็นขัน้ตอนที่ผูป้ฏบิตังิานจะท า
การหยบิบรรจุภณัฑม์าทีจุ่ดกรอกและใชเ้ทา้เหยยีบเพื่อใหเ้ครื่องจกัรสูบ
น ้ายามายงับรรจุภณัฑ ์

- ขัน้ตอนการตอกฝา เป็นขัน้ตอนทีผู่ป้ฏบิตังิานจะท าการหยบิขวด
บรรจุภณัฑท์ีท่ าการบรรจุน ้ายาแลว้มาท าการตอกฝาใหแ้น่น 
 - ขัน้ตอนการบรรจุกล่องเล็ก เป็นขัน้ตอนที่ผู้ปฏิบัติงานจะหยบิ
บรรจุภณัฑ์จากรางเลื่อนอตัโนมตัทิี่ท าการพมิพ์วนัที่อตัโนมตัิแล้ว มา
ท าการบรรจุใส่กล่องใหถู้กตอ้งตามเอกสารประกอบการผลติ 
 - ขัน้ตอนการบรรจุกล่องใหญ่ เป็นขัน้ตอนที่ผูป้ฏบิตังิานจะท าการ
หยบิกล่องบรรจุเลก็มาบรรจุใส่กล่องใหญ่ และท าการปัม๊วนัที่และเบอร์
แบทซ์ 
 - ขัน้ตอนการจดัเรยีง เป็นขัน้ตอนที่ผูป้ฏบิตังิานจะท าการยกกล่อง
บรรจุจากรางเลื่อนไปจดัเรยีงบนพาเลท 

4.3 ผลการจบัเวลาเบือ้งต้น 
 หลงัจากแบ่งงานย่อยแล้วได้ท าการจบัเวลาเบื้องตน้เพื่อเป็นขอ้มลู
ส าหรบัน าไปค านวณหาจ านวนครัง้ที่เหมาะสมในการจบัเวลา เนื่องจาก
ในแต่ละขัน้ตอนมกีารท างานไม่เกนิ 2 นาท ีจงึมกีารจบัเวลา 10 ครัง้ 
ดงัแสดงในตารางที ่2 และตารางที ่3 

ตารางที ่2 ผลการจบัเวลาเบือ้งตน้ขนาดกล่องบรรจุ 6x350 ml. 

ครัง้ที ่
งานย่อย 

กรอก ตอกฝา บรรจุ จดัเรยีง 
1 12.32 11.50 10.58 8.66 
2 14.31 10.75 9.84 9.97 
3 12.66 11.59 10.44 9.32 
4 12.00 9.97 9.38 10.06 
5 14.25 9.37 10.54 9.13 
6 13.59 11.28 10.09 8.50 
7 13.79 9.10 9.03 8.81 
8 14.09 10.22 10.59 10.12 
9 13.72 9.72 10.09 9.46 
10 12.34 10.75 9.84 10.57 

หมายเหตุ หน่วยเวลาเป็นวนิาท ี

ตารางที ่3 ผลการจบัเวลาเบือ้งตน้ขนาดกล่องบรรจุ 48x350 ml. 

ครัง้
ที ่

งานย่อย 
กรอก ตอกฝา บรรจุ

กล่อง
เลก็ 

บรรจุ
กล่อง
ใหญ ่

จดัเรยีง 

1 108.44 89.44 95.87 53.28 14.09 
2 108.67 88.71 107.11 53.85 15.96 
3 109.09 93.25 99.69 52.50 16.90 
4 108.22 89.51 107.85 54.19 15.50 
5 105.76 93.84 104.94 54.34 17.53 
6 108.12 90.31 109.98 54.39 14.50 
7 105.05 88.63 98.77 57.50 17.75 
8 108.77 90.67 101.33 54.35 16.13 
9 103.33 89.56 98.23 56.23 16.28 
10 99.86 92.72 108.75 59.50 15.84 

หมายเหตุ หน่วยเวลาเป็นวนิาท ี

4.4 ผลการหาจ านวนครัง้ท่ีเหมาะสมส าหรบัจบัเวลา 
 หลังจากหาเวลาเบื้องต้นแล้วน าค่าเวลาดังกล่าวมาค านวณหา
จ านวนครัง้ที่เหมาะสมส าหรบัการจับเวลา ว่าการจับเวลาในแต่ละ
ขัน้ตอนการผลตินัน้มจี านวนครัง้ทีเ่หมาะสมส าหรบัจบัเวลาหรอืไม่ โดย
หาค่าพสิยั และค่าเฉลีย่ของแต่ละงานย่อย จากใชส้มการที ่1 หาค่า และ
ดูจ านวนการจับเวลาที่เหมาะสมในตารางที่ 1 ซึ่งได้ผลดังแสดงใน
ตารางที ่4 และตารางที ่5 
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ตารางที่ 4 ผลการหาจ านวนครัง้ที่เหมาะสมส าหรบัจบัเวลาขนาดกล่อง
บรรจุ 6x350 ml. 
งานย่อย 𝑅 �̅� 𝑅

�̅�

จ านวนครัง้ทีต่อ้งจบัเวลา 

กรอก 2.31 13.45 0.17 6.5 
ตอกฝา 2.46 10.43 0.24 10.0 
บรรจุ 1.56 10.04 0.15 3.5 
จดัเรยีง 1.91 9.57 0.19 6.5 

ตารางที่ 5 ผลการหาจ านวนครัง้ที่เหมาะสมส าหรบัจบัเวลาขนาดกล่อง
บรรจุ 48x350 ml. 
งานย่อย 𝑅 �̅� 𝑅

�̅�

จ านวนครัง้ทีต่อ้งจบัเวลา 

กรอก 9.23 106.53 0.08 3.5 
ตอกฝา 5.21 90.66 0.05 1 
บรรจุ
กล่องเลก็ 

14.11 103.25 0.13 3 

บรรจุ
กล่องใหญ่ 

7.00 55.01 0.12 2 

จดัเรยีง 3.69 16.22 0.22 8 

จากตารางที่ 4 และตารางที่ 5 จะเหน็ได้ว่าจ านวนครัง้ที่เหมาะสม
ส าหรบัจบัเวลานัน้ไม่เกนิ 10 ครัง้ทุกขัน้ตอนการผลติผลติภณัฑแ์ชมพู
อาบน ้าสุนัขทัง้ขนาดกล่องบรรจุขนาด 6x350 ml. และขนาดกล่องบรรจุ 
48x350 ml. แสดงว่าการจบัเวลาจ านวน 10 ครัง้นัน้เพยีงพอไม่ตอ้งจบั
เวลาเพิม่ 

4.5 ผลการหาเวลามาตรฐาน 
 เมื่อจ านวนครัง้ในการจบัเวลาเพยีงพอ จึงท าการค านวณหาเวลา
ปกติ โดยจะน าข้อมูลเวลาเฉลี่ยของงานย่อย และข้อมูลประเมิน
ประสทิธิภาพการท างาน ซึ่งใช้วธิีคะแนนสเกล A ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ใน
ประเทศไทย โดยการประเมนิอตัราการท างานของพนักงานปกต ิจงึใช้
ค่าเท่ากบั 100% เนื่องจากคนงานที่ปฏิบตังิานอยู่ที่ต าแหน่งงาน เป็น
คนงานที่ปฏบิตังิานอยู่เป็นประจ าจงึมคีวามช านาญในการท างาน และ
ความเรว็ในการท างานอยู่ในอตัราปกติ ซึ่งน าขอ้มูลที่ได้มาค านวณหา
เวลาปกตไิดด้งัสมการที ่(2) 
 จากนัน้จะท าการค านวณหาเวลามาตรฐาน ซึง่จะใชข้อ้มลูเวลาปกต ิ
และข้อมูลเวลาเผื่อ ซึ่งในการศึกษาครัง้นี้มกีารก าหนดเวลาเผื่ออยู่ที่ 
9% ซึง่เป็นเปอรเ์ซน็ต์ทีท่างขอ้สรุปจากทางบรษิทักรณีศกึษา 
 โดย 5% คือ เวลาเผื่อส าหรบับุคคล (Personal Allowance) เป็น
เวลาเผื่อให้พนักงานท ากิจส่วนตัว และอีก 4% คือ เวลาเผื่อส าหรบั
ความเครียด (Fatigue Allowance) เป็นเวลาเผื่อส าหรบัความเครยีด
ความเมื่อยลา้ในการท างาน  

 จากนัน้จะน าขอ้มลูทัง้หมดมาท าการค านวณหาเวลามาตรฐาน ของ
ผลิตภัณฑ์แชมพูอาบน ้าสุนัขขนาดกล่องบรรจุ 6x350 ml. และขนาด
กล่องบรรจุ 48x350 ml. ดงัแสดงในสมการที่ (2) และสมการที่ (3) ซึ่ง
ผลการค านวณดงัแสดงในตารางที ่6 และตารางที ่7 

ตารางที ่6 ผลการค านวณเวลามาตรฐานขนาดกล่องบรรจุ 6x350 ml. 
งานย่อย �̅� NT STD 

กรอก 13.45 13.45 14.66 
ตอกฝา 10.60 10.60 11.55 
บรรจ ุ 10.04 10.04 10.94 
จดัเรยีง 9.57 9.57 10.43 
รวม 47.58 

หมายเหตุ หน่วยเวลาเป็นวนิาท ี

ตารางที ่7 ผลการค านวณเวลามาตรฐานขนาดกล่องบรรจุ 48x350 ml. 
งานย่อย �̅� NT STD 

กรอก 106.53 106.53 116.11 
ตอกฝา 90.66 90.66 98.82 
บรรจ ุ
กล่องเลก็ 

103.25 103.25 112.54 

บรรจ ุ
กล่องใหญ่ 

55.01 55.01 59.96 

จดัเรยีง 16.22 16.22 17.68 
รวม 405.11 

หมายเหตุ หน่วยเวลาเป็นวนิาท ี

 จากตารางที ่6 และ 7 พบว่าเวลามาตรฐานขนาดกล่องบรรจุ 6x350 
ml. มเีวลามาตรฐานที่สูงที่สุดที่ข ัน้ตอนการกรอกอยู่ที่ 14.66 วนิาท/ี
กล่อง และมเีวลามาตรฐานรวมทัง้หมดอยู่ที่ 47.58 วนิาที/กล่อง และ
เวลามาตรฐานขนาดกล่องบรรจุ 48x350 ml. มเีวลามาตรฐานที่สงูทีสุ่ด
ที่ข ัน้ตอนการกรอกอยู่ที่ 116.11 วนิาที/กล่อง และมเีวลามาตรฐาน
รวมทัง้หมดอยู่ที ่405.11 วนิาท/ีกล่อง  

5. สรปุผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ
5.1 สรปุผลการด าเนินงาน 
 การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตแชมพู
อาบน ้าสุนัข และเพื่อหาเวลามาตรฐานในการผลิตแชมพูอาบน ้าสุนัข 
ผลการศกึษาพบว่าขนาดกล่องบรรจุ 6x350 ml. นัน้มขี ัน้ตอนการผลติ
ตัง้แต่การกรอก ตอกฝา บรรจุ และจดัเรยีง ซึ่งมเีวลามาตรฐานสูงสุดที่
ข ัน้ตอนกการกรอกอยู่ที่ 14.66 วินาที/กล่อง และขนาดกล่องบรรจุ 
48x350 ml. มขีัน้ตอนการผลติตัง้แต่การกรอก ตอกฝา บรรจุกล่องเลก็ 
บรรจุกล่องใหญ่ และจดัเรยีง ซึ่งมเีวลามาตรฐานสูงสุดที่ข ัน้ตอนการ
กรอกอยู่ที1่16.11 วนิาท/ีกล่อง  
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาครัง้นี้ได้ศกึษาเฉพาะส่วนของการหาเวลามาตรฐาน
เท่านัน้ จึงควรน าผลที่ได้ไปหาแนวทางการปรบัปรุงเพื่อลดเวลาใน
กระบวนการกรอกทีม่เีวลาสงูทีสุ่ดในการศกึษาส่วนต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 
[1] วนัชัย ริจิรวนิช. การศึกษาการท างาน:หลกัการและกรณีศึกษา. 

พมิพค์รัง้ที ่4, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548 
[2] ณราวด ีสทิธเิดชธ ารง. 2563. “ศกึษากระบวนการประกอบตูไ้ฟฟ้า

เพื่อลดระยะเวลาในการท างาน.“ งานประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ครัง้ที่ 38 ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ. 
คณะวศิวกรรมศาสตร.์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

[3] วรนิทร ์เกยีรตนุิกูล. 2563. “ศกึษาการลดเวลาในกระบวนการผลติ
ถังลมรถบรรทุก ASM รุ่น 003 .” งานประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ครัง้ที่ 38 ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ. 
คณะวศิวกรรมศาสตร.์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

[4] วรนิทร ์เกยีรตนุิกูล พพิฒัน์พงศ ์เทพมณี และสุจ ีภทัรพุทธ. 2563. 
“ศึกษาการจัดสมดุลสายการผลิตกระบวนการบรรจุชิ้นงานของ
สายการผลิตกล่องเครื่องประดับ.” งานประชุมวิชาการข่ายงาน
วศิวกรรมอุตสาหการ ครัง้ที่ 38 ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ. 
คณะวศิวกรรมศาสตร.์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

[5] สุรสทิธิ ์และคณะ. 2563. “ศึกษาการเพิม่ประสทิธิภาพประกอบ
ผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ยางพาราด้วยเทคนิคการศึกษาการ
เคลื่อนไหว และเวลา และหลกัการยศาสตร์ กรณีศกึษา : โรงงาน
ตัวอย่าง.” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 
ฉบบัที ่2  
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาภาระงานดา้นจติใจและความผดิพลาดในการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอตัโนมตั ิจากการควบคุมโดย

มนุษย์ด้วยตาเปล่าและการควบคุมผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ในการปฏบิตังิานหยบิวางชิ้นงานเพื่อประกอบ (Pick and Place)  
โดยงานวจิยันี้ใชก้ารประเมนิภาระงานดา้นจติใจดว้ยแบบประเมนิ NASA-TLX เพื่อวเิคราะหภ์าระงานทางดา้นจติใจของการควบคุมหุ่นยนต์ในการ
ท างาน โดยไดก้ าหนดปัจจยัในการควบคุม คอื  ลกัษณะของชิน้งาน ระยะห่างของการยนืควบคุม มมุมองระหว่างการควบคุม และวธิกีารรบัรูใ้นการ
ควบคุม ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูสามารถอธบิายไดว้่าปัจจยัทีม่ผีลต่อความผดิพลาดในการควบคุมหุ่นยนต์ คอื ลกัษณะของชิน้งาน ซึ่งเป็นปัจจยัทีม่ ี
อิทธพิลส่งผลต่อการควบคุมหุ่นยนต์ในการปฏบิตังิานหยบิวางชิ้นงานเพื่อประกอบและมผีลต่อการเกดิความผดิพลาดในการท างาน โดยผลการ
ทดสอบไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าการหยบิวางชิ้นงานทีล่กัษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม (Triangle) จะเกดิความผดิพลาดในการท างานมากทีสุ่ดในแต่ละระดบั
ความยากต่าง ๆ และการหยบิวางชิน้งานทีล่กัษณะเป็นรปูสามเหลีย่มยงัส่งผลใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิภาระงานทางจติใจ (Mental Workload) สงูทีสุ่ด 

ค าส าคญั:  แขนกลกึง่อตัโนมตั ิภาระงานดา้นจติใจ แบบประเมนิ NASA-TLX 

Abstract 
This research aimed to study the mental workloads and errors in Semi-Auto Robot Arm Control for pick and place in assembly 

work by naked eye control and monitor screen control. This research studied error in the Semi-Auto Robot control and assessed the 
mental workload by NASA-TLX Assessment.  NASA-TLX Assessment was used to assess the mental workload of the Semi-Auto Robot 
Arm Control test, there were factors such as the appearance of the workpiece, distance of control point, view of control and control 
perception. Data analysis explain the factors that affect to control in the pick and place work for the Semi-Auto Robot Arm is appearance 
of workpiece. The results of experiment show that triangle workpiece is the most error in operation control, and that pick and place work 
of triangle workpiece is highest mental workload. 
Keywords:  Semi-Auto Robot Arm, Mental Workload, NASA-TLX 
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1. บทน า
ในอุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

หุ่นยนต์แขนกลถูกน ามาแทนที่การท างานของมนุษย์ในสายการผลติ
ชิน้ส่วน อุปกรณ์ ตามโรงงานต่าง ๆ  เช่น การน าเอาหุ่นยนต์แขนกลมา
ใช้ในการเชื่อมชิ้นส่วนเพื่อสร้างเป็นโครงรถยนต์ หุ่นยนต์แขนกลตดั
โลหะด้วยเลเซอร์ หุ่นยนต์แขนกลที่ท าหน้าที่ทากาวเพื่อยึดกระจก
รถยนต์เข้ากบัโครงรถ เป็นต้น หุ่นยนต์แขนกลในรูปแบบต่าง ๆ ที่
จะต้องเคลื่อนที่ไปตามพกิดัคาร์ทีเซียนที่ส ัง่งานเอาไว้ [1] ซึ่งจะต้อง
อาศยัความแม่นย าในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แขนกลเป็นอย่างมาก 
มฉิะนัน้ชิน้งานทีไ่ดอ้าจไม่สมบรูณ์และเกดิเป็นของเสยีขึน้ในโรงงาน 
 ปัจจุบันหุ่นยนต์เข้ามาสู่ในชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้นมีทัง้
หุ่นยนต์ Semi-Auto และ Manual และการควบคุมสิง่เหล่านี้โดยมนุษย์
นัน้อาจจะเกดิความคลาดเคลื่อนจากความเครยีดหรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่
กระท าควบคุมได้จึงมีการศึกษาวิจัยสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ไม่เกิดความ
คล าด เคลื่ อ นห รือ เ กิด น้ อยที่ สุ ด  จ ากกา รศึกษ าขอ ง  OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) บ่งชีถ้งึปัญหาหลกั
ของอุบตัิเหตุการใช้งานหุ่นยนต์นัน้อยู่ในขัน้ตอนเตรียมความพร้อม
ส าหรบัการท างานมากกว่าข ัน้ตอนการด าเนินการจรงิ ในขณะทีก่ารรบั
ค าสัง่ที่มกีารตัง้ค่าหุ่นยนต์ที่หลากหลายจากระบบมากกว่า 1 ระบบ 
อาจก่อให้เกดิปัญหาที่ไม่อาจคาดเดาได้โดยเฉพาะการวางแผนซ่อม
บ ารุงภายใต้ระบบที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงเทคนิคและการ
ท างานที่ต้องได้ร ับการวางแผนที่ครอบคลุม ในส่วนของปัญหาที่
สามารถพบเจอไดท้ัว่ไปของการใชง้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบ่งได้เป็น 
7 ส ถ า น ก า ร ณ์  ดั ง นี้  1.  Human Errors 2.  Control Errors 3. 
Unauthorized Access 4.  Mechanical Failures 5.  Environmental 
Sources 6. Power System และ 7. Improper Installation [2] 
 การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความผดิพลาดในการ
ควบคุมหุ่นยนต์แขนกลกึง่อตัโนมตัโิดยมนุษยภ์ายใตปั้จจยัทีม่อีาจมผีล
ต่อการควบคุม และศึกษาภาระงานด้านจิตใจในการควบคุมหุ่นยนต์
แขนกลกึง่อตัโนมตัโิดยมนุษยใ์นการท างานทีม่รีะดบัความยากแตกต่าง
กนั ซึ่งจะท าใหท้ราบภาระงานดา้นจติใจซึง่เป็นปัจจยัหนึ่งทีอ่าจน าไปสู่
ความคลาดเคลื่อนในการควบคุมแขนกลกึ่งอตัโนมตั ิ เช่น ระยะในการ
ควบคุม มุมมองระหว่างการควบคุม และลกัษณะรูปลกัษณ์ของชิ้นงาน 
เป็นต้น เนื่องจากการท างานของหุ่นยนต์มคีวามส าคญัต่อโรงงาน ผู้
ควบคุมหุ่นยนต์จงึมผีลโดยตรงต่อการควบคุมหุ่นยนต์ท าใหผ้ลลพัธ์ใน
การท างานออกมาไม่ตรงจุดประสงค์ของผู้ปฏบิตัิงาน การศกึษาวจิยั
ครัง้นี้จงึเป็นผลประโยชน์ใหแ้ก่ผู้ปฏบิตังิานหรอืผูค้วบคุมงาน ไดศ้กึษา
และน าไปใชป้ระโยชน์แก่โรงงานได ้

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 หุ่นยนต ์(Robot) 
 หุ่นยนต์ (Robot) คือ เครื่องจักรกลหรือหุ่นที่มีเครื่องกลไกอยู่
ภายใน สามารถท างานได้หลายอย่างร่วมกบัมนุษย์ หรอืท างานแทน
มนุษย์ และสามารถจดัล าดบัแผนการทางานก่อนหรอืหลงัได้ ระดบัขัน้

การท างานของหุ่นยนต์สามารถจ าแนกได ้6 ระดบั ตามเกณฑม์าตรฐาน 
ของสมาคมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แห่งญี่ปุ่ น (Japanese Industrial 
Robot Association: JIRA) ดังนี้  ระดับที่ 1 กลไกที่ถูกควบคุมด้วย
มนุษย์ (Manual-Handling Device) ระดับที่ 2 หุ่นยนต์ที่ท างานตาม
แผนล่วงหน้าที่ก าหนดไว้ โดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ 
(Fixed-Sequence Robot) ระดบัที ่3 หุ่นยนต์ทีท่ างานตามแผนล่วงหน้า
ทีก่ าหนดไว ้โดยสามารถปรบัเปลีย่นแผนงานได ้(Variable-Sequence 
Robot) ระดบัที่ 4 ผู้ควบคุมเป็นผู้สอนงานให้แก่หุ่นยนต์ หุ่นยนต์จะ
ท างานแลว้ยอ้นกลบั ตามทีห่น่วยความจ าบนัทกึไว ้(Playback Robot) 
ระดบัที่ 5 ผู้ควบคุมบนัทกึขอ้มลูเชงิตวัเลขการเคลื่อนทีใ่หแ้ก่หุ่นยนต์ 
และหุ่นยนต์สามารถท า งานได้เอง โดยไม่ต้องมีการสอนงาน 
(Numerical Control Robot) ระดบัที่ 6 หุ่นยนต์มคีวามฉลาด สามารถ
เรียนรู้สภาพแวดล้อม และตัดสนิใจท างานได้ด้วยตวัเอง (Intelligent 
Robot) หุ่นยนต์สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลกัษณะ
การใช้งาน คอื 1. หุ่นยนต์ชนิดติดตัง้อยู่กบัที่ (Fixed Robot) หุ่นยนต์
ประเภทนี้มลีกัษณะเป็นแขนกล ซึ่งสามารถขยบั และเคลื่อนไหวได้
เฉพาะขอ้ต่อ นิยมใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม 2. หุ่นยนต์ชนิดเคลือ่นทีไ่ด ้
(Mobile Robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตวัเอง 
โดยการใชล้อ้ ขา หรอืการขบัเคลือ่นในรปูแบบอื่น ๆ [3] 

2.2 Mental Workload 
 Mental Workload คือ  ค ว ามส ามา รถที่ ค ง เหลือ อยู่  ( Spare 
Capacity) หลงัจากที่ผู้ปฏบิตัิงานใช้เพื่อจดัการกบัความต้องการของ
งาน (Task Demand) ในแต่ละงานนัน้ ๆ เมื่อมกีารใช้ความคดิในการ
ตดัสนิใจทีเ่พิม่มากขึน้ กจ็ะท าใหม้รีะดบั Mental Workload เพิม่มากขึน้
ส่งผลให้ประสทิธภิาพในการท างานลดลง และอาจส่งผลให้เกดิความ
ผิดพลาด (Error) ดงันัน้ Mental Workload มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
ต้องการของงาน (Task Mental  Demand) การใช้ความคิด (Mental 
Effort) และประสทิธภิาพการท างาน (Performance) [4] ระดบั Mental 
Workload ที่ เ หมาะสมจะท า ให้ส ามารถปฏิบัติ ง าน ได้อ ย่ า งมี
ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด แต่ระดบัทีม่ากเกนิไป (Mental Overload) หรอื 
ระดบัทีน้่อยเกนิไป (Mental Underload) อาจส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการ
ท างานลดลง และความผดิพลาดในการท างานไดเ้ช่นกนั [5] 
 ความเครยีดของมนุษย์ เป็นการตอบสนองของคนในทางลบทีม่ต่ีอ
สิ่งกระตุ้นทางจิตวิทยา ทางสังคม การประกอบอาชีพ และทาง
สภาพแวดลอ้ม ความเครยีดเป็นลกัษณะธรรมชาตขิองคนที่จะมต่ีอสิง่
ที่มาคุกคามต่อสภาพปกติของตนเอง ศัพท์ทางการแพทย์แห่ง
สหรฐัอเมรกิา ใหค้ าก าจดัความของความเครยีดไวว้่าเป็นการตอบสนอง
ทางกายและทางใจที่เป็นอันตราย ซึ่งเกิดเมื่อระบบการท างานไม่
เหมาะสมกับความสามารถหรือความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน [6] 
ความเครียดจึงเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความคลาดเคลื่อนของมนุษย์ในการ
ควบคมุหุ่นยนต์ 
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2.3 NASA Task Load Index (NASA-TLX) 
 NASA-TLX เป็นเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้าน Mental 
Workload Assessment คอืการประเมนิความเสีย่งทางดา้นจติใจ ซึง่กม็ี
ผลต่อการเปิดปัญหาด้านการยศาสตร์ไดด้ว้ยเช่นกนั การประเมนิโดย
วธินีี้จะค านึงถงึปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อ Mental Workload 6 ปัจจยัดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ 1) Mental Demand 2) Physical Demand 3) Temporal Demand 
4) Performance 5) Effort 6) Frustration ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะออกมาเป็นค่า
คะแนนความเสีย่ง แบบประเมนิการจดัการภาระงาน NASA-TLX ของ
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (NASA/National 
Aeronautics and Space Administration) นี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เพิ่ม
ศักยภาพในการท างานและความปลอดภัยในภาระงาน ใช้ในการ
ประเมนิศกัยภาพการจดัการภาระงานของผูด้ าเนินงานทางอากาศ [4] 
แบบประเมิน NASA-TLX นี้  เ ป็นเครื่องมือวัดที่ว ัดได้หลายด้าน 
(Multifaceted tool) และถูกน าไปใช้ในการวดัการรบัรู้ภาระงานอย่าง
กว้างขวาง และได้รบัการยอมรบัว่าเป็นเครื่องมอืที่มคีวามแข็งแกร่ง
ทีสุ่ด ในการน ามาใชว้ดัการรบัรูภ้าระงาน [7] 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในอดตีจนถงึปัจจุบนัมงีานวจิยัทีไ่ดท้ าการศกึษาถงึความผดิพลาด
หรือความคลาดเคลื่อนในการท างานของหุ่นยนต์แขนกลอย่ าง
หลากหลาย ทัง้การน าเสนอปัจจยัทีส่่งผลต่อการคลาดเคลือ่นหรอืความ
ผดิพลาดในการท างานและการแกปั้ญหาความผดิพลาดหรอืความคลาด
เคลื่อนที่เกดิขึ้น ในปี 1984 L. Sweet และ M. Good ได้ท าการศกึษา
ปัญหาในการควบคุมหุ่นยนต์ และได้ท าการก าหนดนิยามใหม่ของ
ปัญหาการควบคุมหุ่นยนต์โดยยึดตามแบบจ าลองจรงิ ซึ่งการจ าลอง
พลวตัของหุ่นยนต์และการควบคุมการเคลือ่นไหวทีส่มจรงิแสดงใหเ้หน็
ว่าการควบคุมทีม่อียู่ควบคู่ไปกบัการวางแผนเสน้ทางทีม่ปีระสทิธภิาพ
ท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดของเสน้ทางแบบไดนามกิซึ่งเป็นทีย่อมรบัส าหรบั
การใชง้านในการผลติส่วนใหญ่ มกีารคาดการณ์ผลประโยชน์หลกัพรอ้ม
ตวัอย่างส าหรบัการใชเ้ซน็เซอร ์End-Effector ส าหรบัต าแหน่งแรงและ
การควบคุมกระบวนการที่ชดเชยความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นบนพื้น
โรงงาน [8]  นอกจากนัน้ยงัมกีารน าเสนอการควบคุมประเภทต่าง ๆ 
ส าหรบัหุ่นยนต์แขนกลเพื่อลดค่าความผดิพลาดในการเคลื่อนที่ เช่น 
การควบคุมพีไอดีแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear PID Control) [9], 
[10] การควบคุมแบบคลุมเครอื (Fuzzy Logic Control) [11], [12] การ
ควบคุมแบบปรบัเปลีย่น (Adaptive Control) [13] และการควบคุมแบบ
โหมดการเลื่อน (Sliding Mode Control) [14]  และการหาวิธีเพื่อ
ปรบัปรุงการท างานของแขนกลก็ยงัมกีารน าเสนออยู่อย่างเสมอ เช่น 
การลดระยะผดิพลาดจากการเคลื่อนทีข่องหุ่นยนต์แขนกล โดยใชก้าร
ควบคุมแบบท าซ ้าทีป่รบัปรุงใหม่ เพื่อลดระยะผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ใน
ระหว่างการท างานซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กบักระบวนการผลติ 
ปัญหานี้อาจส่งผลรุนแรงมากขึน้เมือ่น าหุ่นยนต์ยนต์แขนกลไปใชใ้นงาน 
ทีต่อ้งการความแมน่ย าสงู [15] 

 ปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่
ผิดพลาดหรือการควบคุมหุ่นยนต์ที่คลาดเคลื่อนได้ก็คือ ภาระงาน
ทางด้านจติใจ หรอืความเครยีดจากการปฏบิตังิาน ในปี 2002 Bunce 
and Sisa ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง Age Differences in Perceived 
Workload Across a Short Vigil เพื่อศึกษาความแตกต่างของอายุใน
การรบัรูภ้าระงาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพการท างานของงานทีต่้อง
ใชค้วามระมดัระวงั ไดแ้ก่ งานทีค่วบคุมโดยระบบอตัโนมตั ิ(Automated 
System) ทีไ่มจ่ าเป็นว่าระบบจะช่วยใหค้นท างานท างานไดง้่ายขึน้เสมอ
ไป การศกึษากระท าโดยการแบ่งคนท างานออกเป็น 2 กลุ่ม คนงานที่
อายุน้อยกว่า (n = 26) อายุ 16 ถึง 35 ปี (M = 27.8) และคนงานที่มี
อายุมากกว่า (n = 24) อายุ 45-65 ปี (M = 52.2) โดยใช้แบบวดัการ
รบัรู้ภาระงาน (NASA- TLX) ทัง้ก่อนและหลงัการท างาน พบว่า ด้าน
ผลส า เร็จของงาน (Performance) มีค่ าที่ลดลงอย่างมีนัยยะที่มี
ความสมัพนัธ์กบังาน แต่ไม่มหีลกัฐานว่าประสทิธภิาพการท างานจาก
อายุที่ต่างกนัจะลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยงัพบด้วยว่า การ
ประเมนิดา้นการรบัรูภ้าระงาน ของคนงานอาวุโสมคี่าเพิม่มากขึน้ จาก
ช่วงก่อนและหลงัของการท างาน ทัง้นี้เพราะคนงานอาวุโสตอ้งการการ
ใส่ใจกบังาน (Attentional Resource) ทีต่อ้งใชค้วามระมดัระวงัมากกว่า
คนงานที่มีอายุน้อย จึงรู้สึกว่างานที่ท าอยู่เป็นภาระมากกว่า ด้วย
ความสามารถที่ต้องเฝ้าระมดัระวังในการท างานในช่วงเวลาสัน้  ๆ 
เท่ากบัที่คนงานอายุน้อยต้องการ แต่มแีนวโน้มว่า ผู้สูงอายุมคีวาม
ต้องการมากขึ้นในด้านความตัง้ใจ ดงันัน้ การให้การสนับสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อความสะดวกทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับงาน จะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก [16] 

3. วิธีด าเนินการวิจยั
3.1 การศึกษาลกัษณะงาน 
 งานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาและทดสอบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างหุ่นยนต์
แขนกลกบัผู้ปฏบิตัิงานจากการจ าลองสถานการณ์ในห้องปฏบิตัิการ 
โดยท าการจ าลองการท างานในลกัษณะหยบิและวางวตัถุเพื่อประกอบ
เขา้กบัต าแหน่งทีถู่กต้อง (รูปที ่1) โดยท าการควบคุมการเคลือ่นทีข่อง
หุ่นยนต์แขนกลตามต าแหน่งแกนต่าง ๆ ของการเคลือ่นทีท่ีไ่ดร้ะบุไว้ 

รปูที ่1 แสดงชิน้งานและลกัษณะงานหยบิและวางวตัถุ 
เพือ่ประกอบเขา้กบัต าแหน่ง 
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รปูแบบการเคลือ่นไหวแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
1) รูปแบบการเคลื่อนไหว Linear คือ การเคลื่อนที่ Tools

เป็นเสน้ตรงขนานกบัโต๊ะท างาน ตามแนวแกน X แกน Y และแกน Z 
2) รูปแบบการเคลื่อนไหว Linear & Reorient คือ การ

เคลื่อนที ่Tools เป็นเสน้ตรงขนานกบัโต๊ะท างาน ตามแนวแกน X แกน 
Y และแกน Z ทัง้ยงัสามมารถหมุน Tools รอบแกน Z ในทศิทางทวน
เขม็นาฬกิารหรอืตามเขม็นาฬกิากไ็ด ้
3.2 ออกแบบการทดลอง 
3.2.1 การก าหนดปัจจยัและตวัแปร 

ปัจจยัหรอืตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
1) ระยะห่างในการควบคุมดว้ยตาเปล่า แบ่งเป็น 3 ระดบั คอื 100

เซนตเิมตร 200 เซนตเิมตร และ 300 เซนตเิมตร 
2) มมุมองในแนวราบในขณะควบคุมดว้ยตาเปล่า แบ่งเป็น 2 ระดบั

คอื 0 องศา และ 45 องศา 
3) การรบัรูแ้ละควบคุมผ่านหน้าจอมอนิเตอร์
4) ลกัษณะของชิน้งาน แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คอื วงกลม สามเหลีย่ม

และ สีเ่หลีย่ม 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1) จ านวนความผดิพลาดในการปฏบิตังิาน (Error)
2) ค่าคะแนนจาก NASA Task Load Index

3.2.2 การก าหนดมาตรฐานเพ่ือควบคมุการทดลอง 
 เพื่อให้การทดลองมคีวามคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ผู้วจิยัจงึก าหนด
มาตรฐานการทดลอง ดงันี้ 

1) ก าหนดจุดเริม่ตน้และจุดวางประกอบชิน้งาน (รปูที ่2 ก.)
2) ก าหนดระยะยนื และ จุดตัง้หุ่นยนต์ โดยมรีะยะ 100 200 และ

300 เซนตเิมตร (รปูที ่2 ข.) 
3) ก าหนดระยะยกชิ้นงาน โดยต้องควบคุมหุ่นยนต์ให้ยกชิ้นงาน

เกนิกว่าทีร่ะยะทีก่ าหนดไว ้คอื 20 เซนตเิมตร โดยใชเ้ซนเซอรว์ดัระยะ
และมกีารแจง้เตอืนเมือ่ถงึระยะทีต่ ัง้ไว ้(รปูที ่2 ค.) 

4) ก าหนดระยะปล่อยชิ้นงาน โดยต้องควบคุมหุ่นยนต์ให้ปล่อย
ชิ้นงานโดยมีระยะไม่ต ่ากว่าที่ก าหนดไว้คือ 2 เซนติเมตร  โดยใช้
เซนเซอรว์ดัระยะและมกีารแจง้เตอืนเมือ่ถงึระยะทีต่ ัง้ไว ้(รปูที ่2 ค.) 

5) ก าหนดท่าทางเริม่ตน้ของเครือ่ง เพือ่ใหทุ้กการทดลอง ผูท้ดลอง
ไดใ้ชหุ้่นยนต์ทีม่ที่าทางเหมอืนกนั (รปูที ่2 ค.) 

6) ก าหนดระดบัความสงูของสายตา ให้ระดบัความสูงสายตาของผู้
ทดลองเท่ากนั 

รปูที ่2 ก. จุดเริม่ตน้และจุดวางประกอบชิน้งาน 

รปูที ่2 ข. การก าหนดระยะห่างของการควบคุม 

รปูที ่2 ค. ระยะต่าง ๆ ของการควบคมุ

3.2.3 วิธีการทดลอง 
การทดลองนี้สามารถจ าแนกกจิกรรมการทดลองไดด้งันี้ 

1. ควบคุมหุ่นยนต์ใหเ้คลือ่นทีเ่ป็นตวั L ไปหยบิชิน้งาน โดย
1) เคลือ่นทีใ่นแนวแกน Y เขา้หาตวัผูท้ดลอง โดยดนัแกนบงัคบัลง
2) เคลือ่นทีใ่นแนวแกน X ไปทางขวามอืของผูท้ดลอง โดยดนัแกน

บงัคบัไปทางขวา 
3) เคลื่อนทีใ่นแนวแกน Z ลงไปใกลจุ้ดหยบิชิ้นงาน โดยหมุนแกน

บงัคบัตามเขม็นาฬกิา 
4) 3 ข ัน้ตอนก่อนหน้า ใหข้ยบัหุ่นยนต์ใกลช้ิน้งานมากทีสุ่ด
5) เคลื่อนทีหุ่่นยนต์เพื่อหยบิชิน้งาน โดยปรบัได้ตามอสิระ แลว้แต่

ผูท้ดลอง 
6) กดปุ่ มปัม้ลม เพือ่หยบิชิน้งาน

2. ควบคุมหุ่นยนต์ใหเ้คลือ่นทีเ่ป็นตวั L ยกชิน้งานและปล่อยชิน้งาน
1) เคลื่อนทีใ่นแนวแกน Z ยกชิ้นงานขึน้ โดยหมุนแกนบงัคบัทวน

เขม็นาฬกิา ใหช้ิน้งานเกนิระยะยกทีไ่ดก้ าหนดมาตราฐานการทดลองไว้
แลว้ 

2) เคลื่อนในแนวแกน X ไปทางซ้ายมอืของผูท้ดลอง โดยดนัแกน
บงัคบัไปทางซา้ย 

3) เคลือ่นทีใ่นแนวแกน Y ออกห่างผูท้ดลอง โดยดนัแกนบงัคบัขึน้
4) เคลื่อนที่ในแนวแกน Z เพื่อเขา้ใกล้จุดปล่อยชิ้นงาน โดยหมุน

แกนบงัคบัตามเขม็นาฬกิา 
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5) โดย 4 ข ัน้ตอนก่อนหน้า ให้ขยบัหุ่นยนต์ใกล้จุดปล่อยชิ้นงาน
มากที่สุด แต่ต้องไม่เกินระยะปล่อยที่ได้ก าหนดในมาตราฐานการ
ทดลอง 

6) เคลือ่นทีหุ่่นยนต์เพือ่ปล่อยชิน้งาน โดยปรบัไดต้ามอสิระ แลว้แต่
ผูท้ดลอง 

7) กดปุ่ มปัม้ลม เพือ่ปล่อยชิน้งาน

3. การท าแบบประเมณิ NASA TASK LOAD INDEX (NASA-TLX)
 ผู้เข้าท าการทดลองจะต้องท าตามขัน้ตอนที่กล่าวข้างต้นในการ
ควบคุมหุ่นยนต์แขนกลกึง่อตัโนมตัใินการท างานหยบิวางชิ้นงานทัง้ 3 
ลกัษณะ เขา้ประกอบยงัต าแหน่งทีถู่กตอ้ง และท าซ ้า ชิ้นงานละ 3 ครัง้ 
เมือ่ท าแต่ละชิ้นงานครบจงึท าการประเมนิภาระงานดา้นจติใจดว้ยแบบ
ประเมณิ NASA-TLX 
4. ท าการทดลองโดยใชก้ารรบัรูแ้ละควบคุมผ่านหน้าจอมอนิเตอร์
 ผู้ เข้าท าการทดลองจะต้องท าการควบคุมหุ่นยนต์แขนกล
กึ่งอตัโนมตัใิหท้ าตามขัน้ตอนที ่1 และ 2 โดยต้องท าการควบคุมผ่าน
การรบัรูท้างหน้าจอมอนิเตอรค์วบคุม  

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั ได้แก่ นักศกึษาที่มคีวามสนใจเกี่ยวกบั
หุ่นยนต์แขนกล โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยันี้ใช้วธิกีารคดัเลือก
แบบอาสาสมคัรเป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากสมาชกิทีอ่าสาเข้ามามี
ส่วนร่วมดว้ยความเตม็ใจ จ านวนทัง้สิน้ 10 คน 

4. ผลการทดลอง
4.1 การวิเคราะห์ความผิดพลาดของการควบคมุหุ่นยนต์แขนกล
ก่ึงอตัโนมติั 
 จากการทดลองเพือ่ตรวจสอบความผดิพลาดในการควบคุมหุนยนต์
ในงานหยิบและวางชิ้นงานเพื่อประกอบภายใต้ปัจจยัด้านระยะห่าง 
องศาในการมองระหว่างการควบคุม และลกัษณะรูปแบบของชิ้นงาน 
จากการเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะห์โดยการจดบนัทกึความส าเรจ็และความ
ผดิพลาดในการควบคุมจากนัน้น ามาวเิคราะหท์างสถติ ิสามารถสรุปได้
ดงัตารางที ่1 และ 2 

ตารางที ่1 แสดงผลการวเิคราะหค์วามส าเรจ็ในการควบคุมดว้ยตาเปล่า 
โอกาสความส าเรจ็ (รอ้ยละ) 

มุม ระยะ ชิน้งาน 
องศา cm สีเ่หลีย่ม สามเหลีย่ม วงกลม 

0 100 67 33 100 
200 47 40 97 
300 43 57 80 

เฉล่ีย 52 43 92 
45 100 70 43 97 

200 53 47 97 
300 40 40 77 

เฉล่ีย 54 43 90 

ตารางที ่2 แสดงผลการวเิคราะหค์วามส าเรจ็ในการควบคุมผ่านหน้าจอ
ชิน้งาน โอกาสความส าเรจ็ (รอ้ยละ) 

สีเ่หลีย่ม 81.00 
สามเหลีย่ม 52.29 
วงกลม 90.57 

 จากตารางขา้งต้นเป็นการสรุปผลการบนัทกึความส าเร็จของการ
ทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์ในงานหยิบวาง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
รูปแบบหรอืลกัษณะของชิ้นงานมผีลต่อความผดิพลาดในการควบคุม
หุ่นยนต์ในการท างานประกอบ โดยชิ้นงานทีม่ลีกัษณะสามเหลีย่ม จะมี
ความผดิพลาดในการทดสอบมากที่สุด และชิ้นงานลกัษณะกลมจะมี
ความผดิพลาดในการทดสอบน้อยที่สุด นอกจากนัน้ระยะห่างในการ
ควบคุมและองศาของการยนืควบคุมยงัมผีลต่อการควบคุมหุ่นยนต์ใน
การท างานกบัชิน้งานลกัษณะสามเหลีย่มมากทีสุ่ด  

4.2  ผลการวิเคราะห์แบบประเมิน NASA TASK LOAD INDEX 
(NASA-TLX) 
 การประเมินโดยวิธีนี้ จะค านึงถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อ Mental 
Workload 6 ปัจจยั ได้แก่ การใช้ความคิด (Mental Demand) การใช้
แ ร งกาย  (Physical Demand)  ก าร ใช้ เ วล า  (Temporal Demand) 
ความรู้สึกพอใจกับผลส าเร็จ (Performance) ความพยายามที่ใช้ 
(Effort) และ ความรูส้กึคบัขอ้งใจ (Frustration) 
 ผลจากการประเมนิสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ได้จากกราฟ 
Chart of Mean (Score) โดยน าขอ้มลูจากตารางเกบ็ขอ้มลูแบบประเมนิ 
NASA-TLX จะเห็นได้ว่า ปัจจยัที่มผีลต่อผู้ทดลองอย่างเห็นได้ชดั คอื 
ลกัษณะของชิน้งาน และในส่วนขององศาในการมองระหว่างการควบคมุ 
และ ระยะทาง มผีลต่อผู้ทดลองน้อย สามารถวเิคราะห์โยสรุปได้ คอื 
ประเภทของลกัษณะชิ้นงานที่มผีลกระทบมากที่สุด คือ สามเหลี่ยม 
(Triangle) องศาในการท างานทีม่ผีลกระทบมากทีสุ่ดคอื 45 องศา และ
ระยะทางในการท างานทีม่ผีลกระทบมากทีสุ่ดคอื 300 เซนตเิมตร ดงัรปู
ที ่3 และ ตารางที ่3 ส่วนการควบคุมผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ ผลของค่า
คะแนน NASA Task Load Index แสดงให้เห็นว่าการควบคุมหุ่นยนต์
ในการปฏิบัติงานหยิบวางชิ้นงานเพื่อประกอบ (Pick and Place) 
ชิ้นส่วนที่มลีกัษณะสามเหลี่ยมนัน้ จะท าให้เกดิภาระงานทางจติใจที่
มากทีสุ่ด ดงัตารางที ่4 
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รปูที ่3 แสดงผลการวเิคราะหค์ะแนน NASA-TLX 
ในการควบคุมดว้ยตาเปล่า 

ตารางที ่3 แสดงคะแนน NASA-TLX ในการควบคุมดว้ยตาเปล่า
ชิน้งานทีส่่งผลกระทบมากสุด/จ านวนคน 

ระยะ(เซนตเิมตร) 
มมุ 100 200 300 
0 สามเหลีย่ม/1คน 
45 สามเหลีย่ม/9คน 

ชิน้งานทีส่่งผลกระทบน้อยสุด/จ านวนคน 
ระยะ(เซนตเิมตร) 

มมุ 100 200 300 
0 วงกลม/8คน วงกลม/2คน 
45 

ตารางที ่4 แสดงคะแนน NASA-TLX ในการควบคุมผ่านหน้าจอ
ชิน้งาน คะแนน NASA-TLX 

สีเ่หลีย่ม 15.73
สามเหลีย่ม 16.19
วงกลม 14.42

 จากตารางนี้สามารถพสิูจน์ได้ว่า ลกัษณะชิ้นงานมผีลกระทบกบั
การควบคุมหุ่นยนต์ โดยทัง้10 ผู้ทดลองได้ผลลพัธ์ว่า ชิ้นงานแบบ 
สามเหลีย่ม มภีาระงานมากทีสุ่ด และ ชิ้นงานแบบวงกลม มภีาระงาน
น้อยทีสุ่ด ระยะห่าง 300 เซนตเิมตร และองศาในการควบคุม 45 องศา 
ส่งผลกระทบมากที่สุด และ ระยะห่าง 100 เซนติเมตร องศาในการ
ควบคุม 0 องศา ส่งผลกระทบน้อยทีสุ่ด 

5. สรปุ 

งานวิจัยนี้ มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อการวิเคราะห์ถึง ปัจจัยและ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมหุ่นยนต์แขนกล
กึง่อตัโนมตั ิโดยท าการวเิคราะห์ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในการควบคุม
หุ่นยนต์ในการปฏิบัติงานหยิบวางชิ้นงานเพื่อประกอบ (Pick and 

Place)  และท าการประเมนิภาระงานด้านจิตใจโดยใช้แบบประเมิน 
NASA-TLX เพื่อวิเคราะห์ภาระงานทางด้านจิตใจของการควบคุม
หุ่นยนต์ในการท างานทีม่รีะดบัความยากทีแ่ตกต่างกนั 
 ผลจากการทดลองของงานวจิยันี้ สามารถแสดงให้เห็นว่าผลของ
การรวบรวมขอ้มลูความผดิพลาดจากการปฏบิตัิงานภายใต้ปัจจยัต่าง 
ๆ ที่ก าหนดขึ้น และผลประเมนิภาระงานด้านจติใจ มคีวามสอดคลอ้ง
และสัมพันธ์กัน โดยสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะหรือรูปลักษณ์ 
(Appearance) ของชิ้นงานเป็นปัจจยัที่มอีิทธพิลส่งผลต่อการควบคุม
หุ่นยนต์ในการปฏบิตังิานหยบิวางชิ้นงานเพื่อประกอบและมผีลต่อการ
เกดิความผดิพลาดในการท างาน โดยผลการทดสอบไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า
การหยิบวางชิ้นงานที่ลกัษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม (Triangle) จะเกิด
ความผดิพลาดในการท างานมากที่สุดในแต่ละระดบัความยากต่าง ๆ 
และการหยิบวางชิ้นงานที่ล ักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมยังส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดภาระงานทางจิตใจ (Mental Workload) สูงที่สุด 
เนื่องจากดว้ยลกัษณะของชิน้งานมลีกัษณะทีเ่ป็นเหลีย่มมมุซึ่งผูท้ดลอง
ต้องใช้สมาธิหรือใช้เวลาในการตรวจสอบต าแหน่งที่มากกว่าชิ้นงาน
ลกัษณะอื่น ๆ  
 งานวจิยันี้ ไดน้ าเสนอภาระงานด้านจติใจของการควบคุมหุ่นยนต์
แขนกลกึง่อตัโนมตั ิโดยไดก้ าหนดปัจจยัพืน้ฐานในดา้นระยะห่างในการ
ควบคุม ลกัษณะการควบคุม (ควบคุมด้วยตาเปล่า และควบคุมผ่าน
หน้าจอมอนิเตอร์) ความยากง่ายของงาน (ลกัษณะของชิ้นงาน) ซึ่ง
ผลการวจิยัไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัต่าง ๆ มผีลต่อภาระงานดา้นจติใจ 
โดยเฉพาะลกัษณะของชิ้นงานจะมผีลอย่างมากต่อภาระงานดา้นจติใจ
และความผดิพลาดของงาน โดยแนวทางในการท าวจิยัต่อยอดผู้วจิยั
สามารถศกึษาถงึผลกระทบทัง้ทางดา้นจติใจและความผดิพลาดในการ
ท างานร่วมกนัของหุ่นยนต์แขนกลกบัมนุษย์ ซึ่งการท างานร่วมกัน
ภายใตแ้รงกดดนัเรือ่งเวลาหรอืความยากงา่ยของงานอาจส่งผลต่อภาระ
งานดา้นจติใจหรอืความผดิพลาดในการท างาน 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพือ่ลดค่าใชจ่้ายและเวลาในการซ่อมบ ารุงในกระบวนการผลติท่อกระเบื้องใยกระดาษแรงดนัต ่า การศกึษา

ขอ้มูลเบื้องต้นพบว่าบริษัทฯ มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบ ารุงสูง ขอ้มูลที่ศึกษา ชี้ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงสุดมาจากการซ่อมบ ารุงชุด
ขบัเคลือ่นของเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ และในจ านวนนี้ท่อขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 8 นิ้ว ยาว 2 เมตร มคี่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงสูงสุด 
ดงันัน้จงึเลอืกมาเป็นกรณีศกึษา โดยก าหนดเป้าหมายลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงลงอยา่งน้อย 30 เปอร์เซน็ต์และลดเวลาในการซ่อมบ ารุงลงอย่าง
น้อย 20 เปอร์เซ็นต์เป็นดัชนีชี้วัด ผู ้วิจัยใช้เทคนิคการระดมสมองแบบก้างปลาเพือ่หาแนวทางการแก้ไข จากนัน้ท าการออกแบบและสร้างชุด
ขบัเคลือ่นใหม่ คอื 1. น าเกยีร์ทดมาใช้ทดแทนชุดขบัเคลื่อนแบบเดิมที่มกีลไกซับซ้อน 2. ยา้ยชุดขบัเคลื่อนไปไวด้้านหลงัเครือ่งจักร 3. ออกแบบ
อุปกรณ์ป้องกนัโซ่ เป็นฝาครอบโซ่ทีส่่งก าลงัจากชุดขบัเคลือ่นไปยงัชุดขึ้นรูปท่อ 4. ใชร้ะบบควบคุมแบบสวติช์ เปิด/ปิด เป็นตวัควบคุมการท างาน
ของชุดขบัเคลือ่นแทนการใชค้นัโยกควบคุมแบบเดิม ผลการด าเนินงานพบว่า ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงลดลง 21,175 บาทต่อปี หรอืคดิเป็น 83.36 
เปอร์เซน็ต์ และเวลาทีใ่ชใ้นการซ่อมบ ารุงลดลง 2,910 นาท ีหรอืคดิเป็น 93.26 เปอร์เซน็ต์ 

ค าส าคญั:  การลดค่าใชจ่้าย, การซ่อมบ ารุงเครือ่งจกัร, การปรบัปรุงเครือ่งจกัร 

Abstract 
The purpose of this research was to reduce maintenance cost and times in low- pressure tile- fiber factory.  From the Initial 

study, it was found that the company has the cost problem with a high maintenance.  The data indicates that the costs incurred from the 

maintenance of the drive units of the production machines were the highest. And of these, 8 ''x2 m. pipes have the highest maintenance 

costs, so this was a case study.  By setting a goal to reduce maintenance cost by at least 3 0  percent and decrease time spent on 

maintenance by at least 20 percent as a key performance index. Work study method, cause and effect diagram, and brain storm technics 

were used. Then designed and created a new drive-train. First, used gear to replace the old drivetrain which has complicated mechanisms. 

Second, moved the drive-train to the back of the machine. Third, designed a chain cover. Finally, used on/off switch control system which 

was a control unit of the drive- train instead of the traditional control lever.  The operating results showed that the cost of maintenance 

decrease by 21,175 baht per year or equivalent to 83. 36 percent and the time spent on maintenance decrease by 2,910 minutes or 

equivalent to 93.26 percent. 

Keywords:  reducing cost, machine maintenance. Improvement machine 
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1. บทน า
 ท่อกระเบื้องใยกระดาษแรงดันต ่าเป็นท่อไร้ตะเขบ็มีเนื้อเดียวกนั
ตลอด ถูกน าไปใช้งานอย่างกว้างขวางด้านประปา ชลประทาน 
สุขาภิบาล และงานก่อสร้าง มีขอ้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับท่อชนิดอื่น  
คอื มนี ้าหนักเบา ขนยา้ยง่าย ไม่เป็นสนิมหรอืถูกกดักร่อน ไม่เป็นสือ่น า
ไฟฟ้าและความร้อน ซ่อมแซมง่าย และมีอายุการใช้งานมาก  [1] 
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ผลติท่อกระเบื้องใยกระดาษแรงดันต ่ารวม 18 
แห่ง กระจายอยู่ทัว่ไปในทุก ๆ ภาค และมีจ านวนเพิม่ข ึ้นทุก ๆ ปี  
ท าใหเ้กดิการแขง่ขนักนัมากในทางดา้นราคาและคุณภาพของสนิคา้ [2] 
ผู ้ผลิตจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร   
เพือ่ความอยูร่อดและเพิม่โอกาสดา้นการแขง่ขนัให้มากขึน้ กระบวนการ
ผลิตท่อกระเบื้องใยกระดาษแรงดันต ่าส่วนใหญ่จะเป็นการขึ้นรูปท่อ
แบบสุญญากาศดว้ยเครือ่งจกัรเพราะเป็นกรรมวธิทีีผ่ลิตไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
มีข ัน้ตอนที่ไม่ซับซ้อน และมีต้นทุนในการผลิตต ่า ผู ้วิจัยได้ใช้บริษัท
ผลติท่อกระเบื้องใยกระดาษแรงดนัต ่าในจงัหวดันครราชสมีาเป็นบริษัท
กรณีศกึษา โดยขอ้มูลเบื้องตน้ในการผลิตท่อฯ เครือ่งจกัรแบ่งไดเ้ป็น 3 
ส่วน คือชุดเครื่องจักรส าหรบัดูดน ้าและอากาศ ชุดเครื่องจักรส าหรบั
ขบัเคลือ่น และชุดเครือ่งจกัรส าหรบัการขึน้รูปท่อ ผูบ้รหิารของบริษัทฯ 
มนีโยบายปรับปรุงระบบการซ่อมบ ารุงของชุดขบัเคลือ่น เพือ่ส่งก าลัง
ส าหรบัผลติท่อฯ เพราะประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงสูงและ
ใชเ้วลาในการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนนาน จากการศึกษา
ขอ้มูลเพิม่เติมพบว่า เครือ่งจกัรทีผ่ลิตมคีวามล้าสมัย การส่งถ่ายก าลัง
ยุง่ยากซบัซอ้น และมกีารใชง้านนาน ผูว้จิยัมแีนวความคดิน าหลักการ
ของการศึกษางานและการทดแทนเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาส าหรับการวิจัย โดยได้เลือกเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8” ยาว 2 เมตรเป็นกรณีศึกษา โดยมี
วตัถุประสงค์ของงานวจิยัและดชันีชี้วดั คอื 

1.เพือ่ลดค่าใช้จ่ายของอะไหล่ชิ้นส่วนต่อปีของชุดขบัเคลือ่นของ
เครือ่งผลติท่อฯ ลงอยา่งน้อย 30 เปอร์เซน็ต์ 

2.เพือ่ลดเวลารวมต่อปีในการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วน
ของชุดขบัเคลือ่นของเครือ่งผลติท่อฯ ลงอยา่งน้อย 20 เปอร์เซน็ต์ 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 การศึกษางาน คือ เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ขัน้ตอนของการ
ปฏิบัติงานเพือ่ขจัดงานที่ไม่จ าเป็นออกไป สรรหาวิธีการท างานซึ่งดี
ทีสุ่ดและเรว็ทีสุ่ดมาใช ้ รวมถงึการปรบัปรุงมาตรฐานของวิธกีารท างาน 
สภาพการท างาน เครือ่งมอืต่างๆ และการฝึกฝนคนงานให้ท างานด้วย
วธิกีารทีถู่กตอ้ง การหาเวลามาตรฐานของงาน และการบรหิารแผนการ
ให้รางวัลระบบต่างๆ [3] ข ัน้ตอนการศึกษางานแบ่งการปรับปรุงงาน
เพือ่พฒันาวิธกีารทีป่ระหยดัในการท างาน โดยพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ 
และสิง่แวดลอ้มทัง้หมด มหีลกัใหญ่ๆ 4 ประการ คอื ก าจดัขัน้ตอนของ
งานบางส่วนที่ไม่จ าเป็นออกไป (Eliminate) รวมขัน้งานหลายๆ ส่วน
เขา้ด้วยกันเป็นงานชิ้นเดยีวกัน (Combine) การจัดล าดับขัน้ตอนของ
งานใหม่ (Rearrange) และปรบัปรุงงานใหง้่ายยิง่ข ึน้ (Simplify)  

2.2 มอเตอร์เกียร์ (Gear Motor) [4] คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับควบคุม
รอบการท างานของการเคลื่อนที่วัตถุได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัย
หลกัการท างานจากมอเตอร์แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานกลท า
ให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ และฟันเฟือง หรือเกียร์ท าหน้าที่ลดรอบ
ความเร็ว หรือทดรอบแรงบิด ซึ่งลักษณะภายนอกของอุปกรณ์นี้   
จะมีรูปทรงคล้ายกับท่อนโลหะทรงกระบอกที่ประกอบด้วยตัวเรือน 
หน้าแปลน และกา้นเพลายืน่ออกมา ส่วนดา้นในประกอบดว้ยกลไกการ
ท างานต่างๆ เช่น กา้นเพลา แบริง่ ฟันเฟือง ฯลฯ โดยทัว่ไปอตัราทดที่
ผลิตจ าน่ายในตลาดมีดังนี้  1/5 1/11 1/15 1/17 1/21 1/25 1/25 1/35 
และ1/43 

2.3 การหาความยาวของโซ่และสายพาน [5] ความยาวจะสัมพนัธ์
กบัระยะห่างระหว่างศูนยก์ลางของเพลาลอ้ หากความยาวน้อยไปจะท า
ใหเ้กดิการลืน่ ความยาวทีเ่หมาะสมของโซ่หาจากสมการที ่ (1) 

 
2

2 1.57( )
4

D d
L C D d

C


     (1) 

เมือ่   C คอื ระยะห่างระหว่างศูนยก์ลางเพลาลอ้ 
 D คอื เสน้ผ่านศูนยก์ลางลอ้โต 

 d คอื เสน้ผ่านศูนยก์ลางลอ้เลก็ 

 L คอื ความยาวของสายพาน 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ประกอบดว้ย 

 วัชรียา ชุมอินทอง และ นพปฎล สุวรรณทรัพย์ [6] ได้ศึกษาการ
เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อกคอนกรีต กรณีศึกษา 
รา้นรวมทรพัยพ์ฒันา โดยใชแ้นวคดิทฤษฎกีารจดัการคุณภาพโดยรวม 
(TQM) และ แนวคิดทฤษฏี PDCA มาประยุกต์ใช้ ผลที่ได้สามารถลด  
อิฐบล็อกคอนกรีตที่ไ ม่ ได้คุณภาพจาก  10 เปอร์ เซ็นต์  เหลือ 
1 เปอร์เซน็ต์ 
 สุชาติ ปุร ิตธรรม [7] ได้ศึกษาวิจัยการออกแบบและพฒันาแท่น
เลือ่นส าหรบัเครือ่งเรา้เตอร์ ผลทีไ่ดท้ าใหช้ิ้นงานที่ผลิตออกมามีความ
เทีย่งตรงแม่นย าและผูใ้ชง้านมรีะดบัความพงึพอใจสูง 
 พีรวัตร ลือสักและสมควร สงวนแพง [8] ได้ท าวิจัยการปรับป รุง
ประสิทธิภาพกระบวนการแยกเมล็ดกระเจ๊ียบแดงออกจากผล โดยใช้
เทคนิค ECRS ผลทีไ่ดท้ าใหเ้พิม่ประสิทธิภาพของกระบวนการเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 73.29 

3.วิธีการด าเนินงาน 
3.1 การศึกษาสภาพข้อมูลปัจจบุนั 
3.1.1 การผลิตท่อกระเบื้องใยกระดาษแรงดันต า่ เป็นการผลิตโดย
การขึ้นรูปท่อ วัตถุดิบที่ผสมตามสัดส่วนจะถูกขึ้นรูประหว่างลูกกลิ้ง
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เหลก็กลวง 2 ตวัทีห่มุนสวนทางกนั ลูกกลิ้งตวัหนึ่งจะถูกเจาะรู เพือ่ดูด
อากาศและอกีตวัหนึ่งจะท าหน้าทีป่ระคองและสรา้งลายท่อ ระหว่างการ
ขึ้นรูปวัตถุดิบจะถูกดูดติดกับแกนไส้แบบ ด้วยท่อดูดสูญญากาศทีต่่อ
เขา้ด้านปลายจนแห้ง หลังจากนัน้ท่อที่แห้งจะถูกถอดจากแกน และ 
ยกไปวางบนแบบ เพือ่ใหแ้หง้สนิทก่อนน าไปเกบ็และจ าหน่าย ลกัษณะ
การท างาน ขัน้ตอนการผลิต และอุปกรณ์ชิ้นส่วนในการผลิตท่อ   
แสดงดงัรูปที ่1 ถงึรูปที ่3 

รูปท่ี 1 กระบวนการผลิตกระเบื้องใยกระดาษแรงดนัต ่า 

รูปที ่2 อุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครือ่งผลติท่อ 

น าท่อไสแ้บบเหลก็เขา้ประกอบ 
ปูผา้รอบแกนไสแ้บบเหลก็ 
น าฝาดูดสุญญากาศเขา้สวมปลายไสแ้บบเหลก็ 
น าส่วนผสมที่เตรียมไว้เทลงระหว่างไสแ้บบเหลก็ กบัลูกกลิ้ง 
เปิดลมดูด 
เปิดเครือ่งท าการขึน้รูปท่อ 
ถอดท่อดูดสุญญากาศทีส่วมอยูใ่นไสแ้บบเหลก็ออก 
ยกไสแ้บบเหลก็ที่มท่ีอหุ้มอยูอ่อกจากเครือ่ง 
ถอดไสแ้บบเหลก็ออกจากท่อกระเบื้องใยหนิแรงดนัต ่า 
วางลงเบา้แบบรอใหผ้ลติภณัฑ์แหง้ 
การตรวจสอบผลติภณัฑ์ 
เกบ็ 

รูปที ่3 ขัน้ตอนการผลติกระเบื้องใยกระดาษแรงดนัต ่า 

3.1.2 เลือกตัวอย่างกรณีศึกษา จากขอ้มูลของฝ่ายบัญชี ค่าอะไหล่
จากการซ่อมบ ารุงของบรษิทักรณีศกึษาปี พ.ศ. 2560-2561 แสดงไดด้งั
ตารางที ่1  

ตารางที ่1 ค่าใชจ่้ายอะไหล่ในการซ่อมบ ารุงของบรษิัทฯ แยกตามส่วน
การท างาน ปี พ.ศ 2560-2561 

ส่วนการท างาน 
ค่าใชจ่้ายของอะไหล่ชิ้นส่วน (บาท) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เฉลีย่
ชุดดูดน ้ากบัอากาศ 34,780 35,810 35,295 
ชุดขึน้รูปท่อ 95,820 97,630 96,725 
ชุดขบัเคลือ่น 234,780 235,810 235,295 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าจัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมบ ารุงส าหรับ 
ชุดขบัเคลือ่นมคี่ามากทีสุ่ด จงึเลอืกศกึษาเครือ่งจกัรในชุดขบัเคลือ่นมา
ท าการพฒันาปรบัปรุง 
 จากขอ้มูลการซ่อมบ ารุงของชุดขบัเคลื่อน ท าการจ าแนกค่าใช้จ่าย
ตามขนาดของเครื่องที่ผลิตยอ้นหลงั 2 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 – 2561 
ผลทีไ่ดแ้สดงดงัตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายอะไหล่ในการซ่อมบ ารุง ของชุดขบัเคลื่อนของ
บรษิทักรณีศกึษา ปีพ.ศ 2561-2562 

ขนาด 
ค่าอะไหล่ชิ้นส่วน (บาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 เฉลีย่
4"x1.0 m. 8,053 9,440 8,747 
4"x1.5 m. 9,300 10,590 9,945 
4"x2.0 m.(2) 11,300 10,940 11,120 
4"x3.0 m. 9,200 8,459 8,830 
6"x1.0 m. 11,300 10,130 10,715 
6"x1.5  m. 9,372 6,230 7,801 
6"x2.0 m. 8,200 9,400 8,800 
6"x2.5 m.(2) 10,085 9,880 9,983 
6"x3.0 m. 11,520 9,800 10,660 
6"x4.0 m.(2) 12,650 13,120 12,885 
8"x1.0 m. 5,400 5,200 5,300 
8"x1.5 m. 6,400 5,864 6,132 
8"x2.0 m.(2) 21,700 25,400 23,550 
8"x3.0 m. 9,600 9,440 9,520 
8"x4.0 m.(2) 12,200 12,226 12,213 
10"x1.0 m. 9,550 12,226 10,888 
10"x2.0 m. 11,000 12,890 11,945 
10"x3.0 m.(2) 10,320 9,700 10,010 
10"x4.0 m. 11,750 10,450 11,100 
12"x1.0 m. 10,450 11,490 10,970 
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12"x4.0 m.(2) 15,200 12,890 14,045 
15"x4.0 m. 10,230 10,045 10,138 

รวม 234,780 235,810 235,295 

 จากตารางที ่2 พบว่า ท่อขนาด 8"x2.0 m. มคี่าใชจ่้ายของอะไหล่ใน
การซ่อมบ ารุงชุดขับเคลือ่นมากทีสุ่ด เฉลีย่เท่ากับ 23,550 บาท/ปี          
จงึเลอืกท่อขนาด 8"x2.0 m. เป็นกรณีศกึษา 

3.1.3 การศึกษาด้านเวลาท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่อ
ครัง้ จากขอ้มูลของฝ่ายผลิตและซ่อมบ ารุง พบว่ารายละเอียดของ
อะไหล่ชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงจ าแนกตามจ านวนพนักงานทีใ่ช้ 
เวลาทีใ่ช ้และค่าใชจ่้ายต่อครัง้ ผลทีไ่ดแ้สดงดงัตารางที ่3 

ตารางที่ 3 ขอ้มูลจ านวนพนักงาน เวลาที่ใช้ และค่าใชจ่้ายที่ใช้ในการ
ซ่อมอะไหล่แต่ละชนิดต่อครัง้ ส าหรบัเครือ่งผลติท่อขนาด 8"x2.0 m. 

ชิ้นส่วน 
พนักงาน 
(คน/ครัง้) 

เวลาทีใ่ช ้
(ชัว่โมง/
ครัง้) 

ค่าใชจ่้าย 
/ครัง้ (บาท) 

สายพาน 1 0.5 25 
ชุดคบัปลิ้ง 3 2 450 
ตุ๊กตา 1 1.5 75 
ตลบัลูกปืน 1 1.5 75 
โซ่ 1 0.5 25 
มอเตอร์ 2 1 100 
พลูเลย์ขนาด 3 นิ้ว 1 1 50 
พลูเลย์ขนาด 16 นิ้ว 1 1 50 
เฟือง 15 ฟัน 1 1 50 
เฟือง 45 ฟัน 1 1 50 
เฟือง 18 ฟัน 1 1 50 
เฟือง 50 ฟัน 1 1 50 

หมายเหตุ ค่าจ้างพนักงานเท่ากบั 400 บาทต่อวนัต่อคน 

3.1.4 ศึกษาจ านวนและราคาของอะไหล่ชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง  
ชุดขบัเคลือ่น จากขอ้มูลของฝ่ายผลติและบญัช ี พบว่าบรษิทัฯ มกีารใช้
อะไหล่ชิ้นส่วนของการผลิตท่อขนาด 8"x2.0 m. ต่อปี จ าแนกตาม
จ านวน และราคา แสดงดงัตารางที ่4 

ตารางที่ 4 จ านวนและราคาของอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมชุดขบัเคลือ่น
ส าหรบัเครือ่งผลติท่อขนาด 8"x2.0 m. 

ชิ้นส่วน 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

จ านวนที่
ใชต้่อปี 

ราคารวม
(บาท) 

จ านวนที่
ใชต้่อปี 

ราคารวม 
(บาท) 

สายพาน 14 เสน้ 2,100 13 เสน้ 1,950 
ชุดคปัปลิ้ง 1 ชุด 2,000 2 ชุด 4,000 

ตุ๊กตา 2 ตวั 1,500 2 ตวั 1,500 
ตลบัลูกปืน 15 ตวั 5,400 17 ตวั 6,120 
โซ่ 8 เสน้ 6,000 9 เสน้ 6,750 
มอเตอร์ 1 ตวั 2,000 1 ตวั 2,000 
พลูเลย ์3 นิ้ว 1 ตวั 150 2 ตวั 300 
พลูเลย ์16 นิ้ว 1 ตวั 490 1 ตวั 490 
เฟือง 15 ฟัน 3 ตวั 360 2 ตวั 240 
เฟือง 45 ฟัน 2 ตวั 900 2 ตวั 900 
เฟือง 18 ฟัน 2 ตวั 300 1 ตวั 150 
ฟือง 50 ฟัน 1 ตวั 500 2 ตวั 1,000 
รวม (บาท) - 21,700 - 25,400 

 จากตารางที ่3 และตารางที ่4 สรุปไดว้่า ก่อนการปรบัปรุง บรษิทัฯ 
มคี่าใชจ่้ายเพือ่ซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนของชุดขบัเคลือ่นเฉลีย่ เท่ากบั 25,400 
บาทต่อปี และใชเ้วลาในการซ่อมบ ารุงเฉลีย่ เท่ากบั 3,120 นาทตี่อปี 

3.2 สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
 เพือ่แก้ไขปัญหาปัญหาค่าใช้จ่ายและเวลาในการในการซ่อมบ ารุง
ชุดขบัเคลือ่นสูง ผูว้จิยัไดร้ะดมสมองร่วมกับทีมงานฝ่ายซ่อมบ ารุงและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สรุปไดด้งันี้ 
3.2.1 ชุดขบัเคลื่อนมีกลไกท่ีซบัซ้อน มีช้ินส่วนเยอะ ท าใหต้อ้งซ่อม 

บ ารุงบ่อย ท าความสะอาดยาก และมเีสยีงดงั ดงัรูปที ่4 

รูปที ่4 กลไกและชิ้นส่วนของชุดขบัเคลือ่น 

แนวความคดิในการแกไ้ข ใชห้ลกัการ E C และS คอื ก าจดักลไกที่
ซับซ้อนและรวมการทดเฟืองต่างๆ เขา้ด้วยกัน โดยใช้มอเตอร์แบบ
เฟืองเกยีร์มาทดแทนกลไกแบบเดมิ  

3.2.2 ต าแหน่งในการวางชุดขับเคลื่อนไม่เหมาะสม  เพราะอยู่
ดา้นล่างของชุดขึน้รูปท่อในต าแหน่งทีปู่นหล่นใส่ได้ง่าย ท าใหช้ิ้นส่วน
อะไหล่สกปรก ช ารุดเสียหายได้ง่าย และต้องท าความสะอาดบ่อย 
ดงัรูปที ่5    
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รูปที ่5 ต าแหน่งชุดกลไกขบัเคลือ่นบรเิวณดา้นล่างของชุดขึน้รูป 

 แนวทางการแกไ้ข ใชห้ลกัการ E คอื ขจดัต าแหน่งเดมิแลว้ยา้ยชุด
ขบัเคลือ่นไปไวด้า้นหลงัเครือ่งจกัรใหพ้น้ต าแหน่งทีปู่นหล่นใส่  

3.3 การออกแบบและค านวณ รายละเอยีดประกอบดว้ย 
3.3.1 มอเตอร์และเกียร์ทด ใช้มอเตอร์ขนาดเดิม คือ 380 โวลต์      
3 เฟส 1,450 รอบต่อนาท ี50 เฮริ์ต เลอืกเกยีร์ทด ขนาด 1/43 ทีม่ขีาย
จากผูผ้ลติสามารถทดความเรว็รอบลงจาก 1,450 รอบต่อนาท ีเหลอื 33 
รอบต่อนาท ี(ความเรว็รอบของแกนหมุนขึน้รูปท่อเดมิ) 

3.3.2 เฟืองขับและเฟืองตาม ใช้อัตราทด 1:1 ขนาดของฟันเฟือง
เท่ากนัคอื เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 40 มม. และมจี านวนฟันเฟือง เท่ากบั 45 
ฟัน 

3.3.3 ฐานมอเตอร์และต าแหน่ง เปลี่ยนต าแหน่งชุดขบัเคลื่อนแบบ
ใหม่ให้อยู่ด้านหลังของเครื่องและอยู่ สูงจากพื้น 10 เซนติเมตร 
แกนเพลาของเฟืองขับและเฟืองตาม จะมีระยะห่าง  เท่ากับ 55 
เซนตเิมตร 

3.3.4 ขนาดและความยาวของโซ่ หาไดจ้ากสมการที ่ (1) ดงันี้ 

 
2

2 1.57( )
4

D d
L C D d

C


     (1) 

เมือ่    L  คอื ความยาวของสายพาน 
 C คอื ระยะห่างระหว่างศูนยก์ลางเพลาลอ้สายพาน มคี่าเท่ากบั 
        550 มลิลเิมตร 

 D คอื เสน้ผ่านศูนยก์ลางเฟืองขบั มคี่าเท่ากบั 40 มลิลเิมตร 

แทนค่า 

 
2

40 40
2*550 1.57(40 40)

4*550
L


   

        = 1225.60 มลิลิเมตร 
เลอืกใชโ้ซ่ขนาดความยาว 1,300 มลิลเิมตร 

3.3.5 อุปกรณ์ป้องกันโซ่  จะเป็นฝาครอบโซ่ที่ส่ง ก าลัง จาก ชุด
ขบัเคลือ่นไปยงัชุดขึน้รูปท่อ ใชเ้หลก็แผ่นหนา 0.3 มลิลเิมตร ท าการตดั
แล้วเชื่อมให้ได้ตามแบบ ซึ่งมีความยาว 65 เช็นติเมตร ในจุดที่ครอบ
เฟืองไดบ้ากเป็นครึง่วงกลม 

3.3.6 แผงควบคุม ได้เลอืกใชร้ะบบควบคุมแบบสวติช์ ปิด/เปิด เป็นตวั
ควบคุมการท างานของชุดขบัเคลือ่นแทนคนัโยกแบบเดมิ 

3.4 ทดลองผล หลังจากที่สร้างเครื่องชุดขับเคลื่อนของการผลิต  
ท่อขนาด 8 นิ้ ว ยาว 2 เมตร ท าการเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 
เพือ่เปรยีบเทยีบผล ดงันี้ 
3.4.1 ทดลองเก็บข้อมูลค่าจดัซ้ืออะไหล่ช้ินส่วน จ าแนกตามชนิด
และราคาตลอดทัง้ปี 

3.4.2 ทดลองเก็บข้อมูลด้ านเวลาท่ี ใช้ในการซ่อมบ า รุ ง ชุด
ขับเคลื่อน จ าแนกตามชนิดและเวลาที่ใช้ของอะไหล่ชิ้นส่วนแต่ละ
ประเภท  

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 ลกัษณะของเครือ่งท่ีปรบัปรงุ ไดด้ าเนินการปรบัปรุงชุดขบัเคลือ่น
เดมิจนแลว้เสรจ็ ผลทีไ่ดแ้สดงดงัรูปที ่6 

รูปที ่6 ลกัษณะของเครือ่งทีป่รบัปรุงแลว้ 

4.2  ผลการเกบ็ข้อมูลด้านค่าใช้จา่ยและเวลาในการซ่อมบ ารงุ 
 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้านเวลาในการซ่อมบ ารุงและ
ค่าใชจ่้ายทีซ่ ื้ออะไหล่ชิ้นส่วนชุดขบัเคลือ่นทีใ่ชผ้ลติท่อขนาด 8 นิ้ว ยาว 
2 เมตร ของบรษิทัฯ ปี พ.ศ. 2563 ผลทีไ่ดแ้สดงดงัตารางที ่6 
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ตารางที ่6 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงชุดขบัเคลือ่น ปี พ.ศ. 2563 

รายการ จ านวน 
ค่า
วสัดุ 
(บาท) 

เวลาใน
การซ่อม 
(นาท)ี 

ค่าแรง 
(บาท) 

ค่าใชจ่้าย
รวม 
(บาท) 

โช่ 3 เสน้ 2,250 90 75 2,325 
เฟือง 2 ตวั 1,800 120 100 1,900 

รวม 4,050 210 175 4,225 

 จากตารางที ่ 6 พบว่าหลงัการปรบัปรุง บรษิทัฯ มคี่าใชจ่้ายเป็นค่า
อะไหล่ชิ้นส่วนรวม 4,225 บาทต่อปี และใช้เวลาในการซ่อมบ ารุงรวม 
210 นาทตี่อปี  

5. วิเคราะห์ผล
5.1 เปรียบเทียบค่าใช้จา่ยเป็นค่าอะไหล่ช้ินส่วนรวม 
 ค่าใชจ่้ายเป็นค่าอะไหล่ชิ้นส่วนรวม ทีใ่ชใ้นการซ่อมบ ารุงแบบเดิม 
เฉลีย่เท่ากบั 25,400 บาท 
 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอะไหล่ชิ้นส่วนรวมแบบใหม่ หลังการปรับปรุง 
เท่ากบั 4,225 บาท 
 ดงันัน้ ค่าใชจ่้ายเป็นค่าอะไหล่ชิ้นส่วนรวมเฉลีย่ต่อปีลดลง เท่ากับ 
25,400 – 4,225  = 21,175 บาท หรือลดลงจากเดิมเท่ากับ 83.36 
เปอร์เซน็ต์ 

5.2 เปรียบเทียบเวลาในการซ่อมบ ารงุ พบว่า 
เวลาทีใ่ชใ้นการซ่อมบ ารุงแบบเดมิ เฉลีย่เท่ากบั 3,120 นาท ี
เวลาทีใ่ชใ้นการซ่อมบ ารุงแบบใหม่ เท่ากบั 210 นาท ี
ดังนั ้น  เวลาที่ ใ ช้ในการซ่อมบ ารุ ง เฉลี่ย ต่ อ ปีลดลง เ ท่ากับ      

3,120 – 210 = 2,910 นาที หรือคิดเป็นเวลาซ่อมบ ารุงลดลงเท่ากับ 
93.26 เปอร์เซน็ต์ 

6. สรุปผลการวิจยั หลังจากที่ท าการปรับปรุงชุดขบัเคลื่อนของ
เครือ่งจกัรผลติท่อขนาด 8 นิ้ว ยาว 2 เมตร สรุปผลไดด้งันี้ 
6.1 ผลด้านค่าใช้จา่ย สามารถลดค่าใช้จ่าย ดา้นค่าอะไหล่ชิ้นส่วนลง
ได ้เท่ากบั 83.36 เปอร์เซน็ต์ 

6.2 ผลด้านเวลาท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุง สามารถลดเวลาลงได ้ เท่ากับ 
93.26 เปอร์เซน็ต์ 

7. ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการน าผลขยายไปสู่การปรบัปรุงชุดขบัเคลื่อนของการผลติ
ท่อขนาดอืน่ ๆ และขนาดความเรว็รอบของชุดขบัเคลื่อนในแต่ละขนาด
ที่สร้าง ควรใช้ขนาดที่ใกล้เคียงการผลิตของชุดขบัเคลื่อนเดิมเพราะ
ความเรว็รอบมผีลต่อการขึน้รูปท่อ 
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บทคดัย่อ 
น ้าผลไมแ้ละน ้าสมุนไพรจะมอีายุการเก็บรกัษาทีส่ ัน้จงึต้องท าการพาสเจอไรซ์ เพื่อฆ่าเชื้อและยดือายุการเก็บรกัษาใหน้านขึน้ โดยท า

การบรรจุแบบรอ้น ซึง่จะท าใหข้วดผลติภณัฑม์อีุณหภูมสิูง ดงันัน้งานวจิยันี้ไดท้ าการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติของผลติภณัฑก์ลุ่ม ABC 
ปรมิาตรความจุ 50 มลิลลิติร โดยการลดอุณหภูมขิองขวดผลติภณัฑ์ที่ผ่านการการฆ่าเชื้อโดยการบรรจุแบบรอ้น เนื่องจากอุณหภูมขิองขวดที่สูง
เกนิไปท าใหไ้ม่สามารถสวมฉลากผลติภณัฑไ์ด้จงึตอ้งใชพ้นักงานขนยา้ยขวดผลติภณัฑอ์อกจากสายการผลติ เพื่อพกัใหอุ้ณหภูมลิดลงก่อนจะท าการ
ผลติต่อไปได้ จงึท าออกแบบอุปกรณ์ในการพ่นละอองน ้าเพื่อลดอุณหภูมขิองขวดผลติภณัฑ์ใหส้ามารถท าการผลติไดอ้ย่างต่อเนื่อง ผลการปรบัปรุง
พบว่าสามารถท าการผลติไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยไม่ตอ้งใชพ้นักงานขนยา้ยขวดผลติภณัฑอ์อกจากสายการผลติ ท าใหส้ามารถลดเวลาในการรอคอยคดิ
เป็นรอ้ยละ 97.9167 และเพิม่ผลผลติไดม้ากขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 46.1538 
ค าส าคญั:  การเพิม่ประสทิธภิาพ การลดอุณหภูม ิการบรรจุแบบรอ้น 

Abstract 
Fruits and herbal juices have a short shelf life and therefore need to be pasteurization. To sterilize and prolong the shelf life. 

By doing hot stuffing Which will cause the product bottle to have a high temperature Therefore, this research was to optimize the production 
process of 50 ml capacity ABC products by reducing the temperature of the sterile product flasks by hot filling. As the temperature of the 
bottle is too high, the product label cannot be worn, requiring a worker to remove the product from the production line. To allow the 
temperature to decrease before continuing to produce Therefore, the water spray device was designed to reduce the temperature of the 
product bottle to be able to produce continuously. The improvement results showed that production could be performed continuously 
without the need for workers to transport bottles from the production line. As a result, the waiting time was reduced to 97.9167% and 
increased productivity by 46.1538%. 
Keywords:  Increasing efficiency Temperature reduction Hot fill 
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1. บทน า
พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มมีการตระหนักถึงความส าคัญของ

สุขภาพ ซึ่งผูค้นเริม่หนัมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อาทเิช่น การออกก าลงั
กาย และการลดน ้าหนักด้วยวธิกีารต่างๆ จงึท าใหอ้าหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพจงึได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลาย ในช่วง 2 ถงึ 3 ปีที่ผ่าน
มา ท าใหอุ้ตสาหกรรมเครื่องดื่มสมุนไพรมอีตัราการขยายตวัทีส่งูขึน้ จงึ
เกิดการแข่งขันในธุรกิจ ท าให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มสมุนไพรต้อง
ปรบัตวัเพื่อเพิม่ผลผลติและเพิม่โอกาสในการแข่งขนั ปัจจุบนัพบว่าน ้า
ผลไมแ้ละน ้าสมุนไพรจะมอีายุการเก็บรกัษาที่ส ัน้จงึตอ้งท าการพาสเจอ
ไรซ์ (Pasteurization) เพื่อฆ่าเชื้อและสามารถยืดอายุการเก็บรักษา 
แล้วบรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดบรรจุภัณฑ์ขณะร้อน (Hot filling) ซึ่งการ
บรรจุผลติภณัฑ์ของเหลวที่ผ่านการฆ่าเชื้อดว้ยความรอ้นแล้ว ในบรรจุ
ภณัฑ์ที่ยงัไม่ผ่านการฆ่าเชื้อจะใช้ความรอ้นจากตวัผลติภณัฑ์ เพื่อฆ่า
เชื้อบรรจุภัณฑ์และฝาอย่างทัว่ถึง จากนั ้นคงอุณหภูมิไว้ระยะหนึ่ง
เพื่อใหค้วามรอ้นท าลายจุลนิทรยี์ ซึง่การพาสเจอไรซ์โดยการบรรจุแบบ
ร้อนนี้จะท าให้ขวดผลิตภณัฑ์มอีุณหภูมสิูง จึงต้องท าการลดอุณหภูมิ
เพื่อใหส้ามารถท าการผลติในขัน้ตอนถดัไปได้ 
 ดังนั ้นงานวิจัยนี้ได้ศึกษาปรับปรุงวิธีการลดอุณหภูมิของขวด
ผลติภณัฑ์โดยท าการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมิของขวด
ผลติภณัฑ์ใหส้ามารถท าการผลติได้ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน
ของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจได้ดี
ยิง่ขึน้ 

2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
2.1 ทฤษฏีกฎการเยน็ตวัของนิวตนั 
 อุณหภูมิของพื้นผิวของวตัถุหนึ่งจะมีการแปรผนัตรงกับผลต่าง
ระหว่างอุณหภูมบินพืน้ผวิของวตัถุนัน้กบัอุณหภูมขิองสิง่แวดลอ้ม [2-3] 
โดยท าการก าหนดให้ 𝑇(𝑡) แทนอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุซึ่งเป็น
ฟังก์ชัน่ของเวลา 𝑡 โดยจ าลองอุณหภูมขิองพื้นผวิของวตัถุในรูปของ
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญัอนัดบัที ่1 ไดด้งันี้ 

𝑑

𝑑𝑡
𝑇(𝑡) = −𝑘[𝑇(𝑡) − 𝑡𝑠]  (1) 

โดยที ่𝑇𝑠 คอือุณหภูมสิิง่แวดลอ้ม, 𝑇(𝑡1) คอือุณหภูมเิริม่ตน้,  
𝑇(𝑡2) คอือุณหภูมสิิน้สุด, 𝑡1 คอืเวลาเริม่ตน้, 𝑡2 คอืเวลาสิน้สุด 
2.2 การจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Yasai 
 เป็นโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ทีจ่ะใชร้่วมกบัโปรแกรม Microsoft 
Excel โดยการ Add-In Yasai [4] เข้าไปในตวัฟังก์ชัน่การท างาน เพื่อ
ใช้ในการจ าลองหลายๆสถานการณ์ เพื่อให้เห็นถึงถึงผลลพัธ์ที่ดทีี่สุด
ก่อนจะท าการน าไปใช้จรงิซึ่งสามารถลดการสูญเสยีในการทดลองจรงิ
ได้ในระดับนึงรวมถึงสามารถลดระยะเวลาในการทดลองลงได้ โดย
โปรแกรมนี้สามารถน าไปใช้ในการจ าลองตวัเลขและสถานการณ์ได้
หลากหลายรปูแบบเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ด 

3. วิธีการศึกษา
ศึกษาการท างานของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ABC

ปริมาตรความจุ 50 มิลลิลิตร พบว่าโรงงานผลิตเครื่องดื่มชนิดไม่มี
แอลกอฮอล ์โดยใช้เทคนิคการบรรจุรอ้นนัน้ เพื่อยดือายุของผลติภณัฑ์
ภายในขวดบรรจุภณัฑ ์ซึ่งของเหลวจะผ่านการฆ่าเชือ้ที่อุณหภูม ิ85°𝑐 
ถึง 95°𝑐 จากนั ้นจึงท าการปิดฝาขวดบรรจุภัณฑ์และปั ๊มวันที่ว ัน
หมดอายุผลติภณัฑ์ ต่อมาพนักงานจะท าการขนยา้ยขวดผลติภณัฑ์ใส่
ลงในถาดขนยา้ย เพื่อน าเอาขวดผลติภณัฑไ์ปยงัจุดพกั ท าการพกัขวด
ผลิตภณัฑ์ให้มอีุณหภูมติ ่ากว่า 60°𝑐 ซึ่งทางโรงงานได้ใช้เวลาในการ
พกัขวดผลติภณัฑ์เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชัว่โมง ก่อนจะน าไปตดิฉลาก
ผลิตภัณฑ์ จึงท าให้เสียเวลาในการรอคอยให้อุณหภูมิของขวด
ผลติภณัฑ์ลดลง จนเกดิความไม่ต่อเนื่องในการผลติ เนื่องจากมกีารใช้
เวลาที่มากเกินไปในการผลิตผลิตภณัฑ์ท าให้โรงงานสามารถผลิตได้
เพยีง 7,800 ขวด ใน 1 วนั สาเหตุหลกัมาจากเรื่องของอุณหภูมิของ
ขวดผลิตภณัฑ์ที่มอีุณหภูมสิูงเกินไป ท าให้ฉลากผลิตภณัฑ์นัน้หดตวั
ระหว่างสวมฉลากท าใหไ้ม่สามารถสวมฉลากลงไปได้ จงึจ าเป็นต้องท า
การลดเวลาในการรอคอยขวดผลติภณัฑ์เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการ
ผลติ 
 แนวทางแก้ไขปรับปรุงสายการผลิตให้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องใช้
พนักงานขนย้ายขวดผลิตภัณฑ์ออกจากสายการผลิต  โดยท าการ
ออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมิ [5-7] ของขวดผลติภณัฑ์ เพื่อ
ลดอุณหภูมขิวดผลติภณัฑ์ใหถ้งึจุดที่สามารถท าการสวมฉลากได้โดย
ฉลากไม่เสยีหาย 

4. ผลการด าเนินการวิจยั
4.1 ท าการจดัเกบ็ข้อมูลอณุหภมิูของขวดผลิตภณัฑ์

การเก็บขอ้มูลตวัเลข 40 ชุด ของอุณหภูมขิวดผลติภณัฑ์หลังจาก
ปิดฝาขวดบรรจุภณัฑ์เสรจ็เรยีบรอ้ย และระยะเวลาที่อุณหภูมขิองขวด
ผลติภณัฑ์ลดลงถงึ 58°𝑐 ในพื้นที่ปกติ โดยผลจากการเก็บขอ้มูลจะได้
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเริ่มต้นของขวดผลิตภัณฑ์เท่ากับ 81.9°𝑐 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.253 และระยะเวลาที่อุณหภูมขิองขวด
ผลติภณัฑล์ดลงถงึ 58°𝑐 เท่ากบั 5.229 นาที
4.2 ค านวณหาค่าคงท่ีของการแผ่รงัสีความร้อน

โดยการค านวณหาระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการการลดอุณหภูมขิวด
ผลติภณัฑ ์จะใชก้ฎการเยน็ตวัของนิวตนัในการหาค่า 𝑘 ซึง่เป็นค่าคงที่
ของการแผ่รงัสคีวามรอ้นของพืน้ผวิไดจ้ากการยา้ยขา้งของสมการที ่(1) 

𝑘 =
1

𝑡2−𝑡1
𝑙𝑛

𝑇(𝑡1)−𝑇𝑠

𝑇(𝑡2)−𝑇𝑠
  (2) 

โดยทีก่ าหนดให ้ 𝑇𝑠  = 38°𝑐, 𝑇(𝑡1) = 81.9°𝑐, 𝑇(𝑡2) = 58°𝑐, 𝑡1= 
0 นาท,ี 𝑡2 = 5.229 นาท ี
จะไดว้่า 𝑘 มคี่าเท่ากบั 0.15053 
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4.3 พฒันาตวัแบบจ าลองสถานการณ์เชิงสุ่มด้วย Yasai 
 พฒันาตวัแบบจ าลองสถานการณ์ด้วย Yasai โดย ตวัแปรในการ
ตดัสนิใจ คอื อุณหภูมลิะอองน ้าทีพ่่นไปยงัขวดผลติภณัฑ ์และดชันีชีว้ดั
ที่เป็นผลของการจ าลอง คอื ระยะเวลาที่ขวดผลติภณัฑ ์อุณหภูมลิดลง
จนถงึ 58°𝑐 
4.3.1 ก าหนดสมการในการค านวณหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ใช้ในการพ่นละอองน ้า 
 ท าการยา้ยขา้งสมการที ่(1) เพื่อค านวณหาระยะเวลาที่เหมาะสมที่
จะใชใ้นการพ่นละอองน ้า 

𝑡2 =
1

𝑘
𝑙𝑛

𝑇(𝑡1)−𝑇𝑠
∗

𝑇(𝑡2)−𝑇𝑠
∗ + 𝑡1   (3)

โดยก าหนดให ้𝑇𝑠
∗ คอือุณหภูมลิะอองน ้าทีพ่่นไปยงัขวดผลติภณัฑ ์

4.3.2 การใส่ฟังกช์ัน่ท่ีใช้ในการจ าลองสถานการณ์เชิงสุ่มด้วย 
Yasai 
 ในการสรา้งแบบจ าลองสถานการณ์เชงิสุ่มด้วย Yasai นัน้จะท าหา
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมและท าการเปรยีบเทยีบอุณหภูมทิี่แตกต่างกนัโดย
จะใชอุ้ณหภูมลิะอองน ้าทีพ่่นไปยงัขวดผลติภณัฑ์ที ่5°𝑐, 6°𝑐 และ 7°𝑐 
โดยจ าลองสถานการณ์เชิงสุ่มด้วย Yasai โดยการท าซ ้า 10,000 รอบ 
จะเทียบเทียบเท่ากับการท างานของเครื่องจักรใน 1 วนั ก าหนดค่า 
Simple Size = 10,000 รอบ และ Random Number Seed = 19  

ตารางที ่1 ฟังก์ชัน่ในการจ าลองสถานการณ์เชงิสุ่ม 
ข้อมูล ฟังกช์ัน่

𝑇(𝑡1) อุณหภูมเิริม่ตน้ genNormal(81.9,0.253) 
𝑇𝑠

∗ อุณหภูมลิะอองน ้าทีพ่่นไป
ยงัขวดผลติภณัฑ ์

simParameter({5,6,7},A8,1) 

Time เวลาทีใ่ชใ้นการลด
อุณหภูม ิ 𝑡2 =

1

𝑘
𝑙𝑛

𝑇(𝑡1) − 𝑇𝑠
∗

𝑇(𝑡2) − 𝑇𝑠
∗

+ 𝑡1 

รปูที ่1 การใส่ฟังก์ชัน่ในตาราง Excel 

4.3.3 ผลการจ าลองสถานการณ์เชิงสุ่มด้วย YASAI 
 จากรปูที ่2 จะทราบว่า อุณหภูมลิะอองน ้าทีพ่่นไปยงัขวดผลติภณัฑ์
ที่ 5°𝑐 ใช้เวลาเฉลี่ย 2.473 นาท ีในการลดอุณหภูมขิองขวดผลติภณัฑ์
เหลอื 58°𝑐 

รปูที ่2 ไดผ้ลการจ าลองสถานการณ์เชงิสุ่มดว้ย YASAI 

4.4 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภมิูขวดผลิตภณัฑ์
 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมขิองขวดผลติภณัฑจ์ะ
ท าการสร้างอุโมงน ้าที่ม ีความยาว 700 เซนติเมตรสูง 50 เซนติเมตร 
โดยท าการครอบไปบนสายพานล าเลียงเพื่อป้องกนัไม่ให้น ้ากระเด็น
ออกมา และจะมที่อ 3 อนั ท าการพ่นละอองน ้าไปยงัขวดผลติภณัฑ์โดย
จะใช้เครื่องท าความเย็นแบบน ้ าหมุนเวียน (Cooling Bath) ขนาด 
10,000 BTU เพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของน ้าให้มีความเย็นที่
อุณหภูม ิ5°𝑐 ตลอดเวลา 

รปูที ่3 รายละเอยีดอุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมขิองขวดผลติภณัฑ์ 

รปูที ่4 ดา้นขา้งอุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมิของขวดผลิตภณัฑ์ 

Random Number Seed: 19

Scenarios: 3

Sample Size: 10000

Parameter

Ts*

1 5

2 6

3 7

Output Name Scenario Observations Mean
Standard

Deviation
Minimum Maximum

Time 1 10000 2.473 0.022 2.393 2.561

Time 2 10000 2.512 0.022 2.432 2.602

Time 3 10000 2.553 0.023 2.472 2.644

YASAI Simulation Output

Scenario
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รปูที ่5 ดา้นหนา้อุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมิของขวดผลิตภณัฑ์ 

4.5 การทดสอบอปุกรณ์ช่วย 
 หลงัจากการท าการปรบัปรุงวธิกีารลดอุณหภูมขิองขวดผลติภณัฑ์ 
โดยการเพิม่อุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมเิขา้ไปสายการผลติ ท าการ
ทดสอบในการจบัเวลา 1 นาท ีโดยท าการวดัอุณหภูมขิองแต่ละขวดได้ 
ดงัตารางที ่2  

ตารางที ่2 การทดสอบวดัอุณหภูมขิวดผลติภณัฑ ์
อุณหภูมขิวดผลติภณัฑ ์ อุณหภูมขิวดผลติภณัฑ ์
ขวดที ่1 58.6 °𝑐 ขวดที ่11 58.8 °𝑐 

ขวดที ่2 59.0 °𝑐 ขวดที ่12 58.7 °𝑐 

ขวดที ่3 59.0 °𝑐 ขวดที ่13 58.8 °𝑐 

ขวดที ่4 58.3 °𝑐 ขวดที ่14 58.6 °𝑐 

ขวดที ่5 58.2 °𝑐 ขวดที ่15 58.6 °𝑐 

ขวดที ่6 59.0 °𝑐 ขวดที ่16 59.0 °𝑐 

ขวดที ่7 58.2 °𝑐 ขวดที ่17 59.2 °𝑐 

ขวดที ่8 58.4 °𝑐 ขวดที ่18 58.6 °𝑐 

ขวดที ่9 58.9 °𝑐 ขวดที ่19 59.1 °𝑐 

ขวดที ่10 58.8 °𝑐

 จากการทดสอบพบว่าใน 1 นาท ีจะไดข้วดผลติภณัฑ ์19 ขวด โดย
มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 58.7°𝑐 ซึ่งพนักงานสามารถท าการสวมฉลาก
ผลติภณัฑไ์ดโ้ดยฉลากไม่เสยีหาย 
4.6 เปรียบเทียบผลการด าเนินการวิจยั 
 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมขิองขวดผลติภณัฑ์โดย
การพ่นละอองน ้าไปยงัขวดผลติภณัฑ์ ท าใหส้ามารถลดเวลาในการรอ
คอยลงไดแ้ละช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติใหม้ากขึน้ดงัตารางที ่3 

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพอุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมิ
ของขวดผลติภณัฑ ์

รายการ ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง ผลต่าง 
ผลผลติ 

(ขวดตอ่วนั) 
7,800 11,400 3,600 

เวลาในการรอ
คอย (นาท)ี 

120 2.5 117.5 

 ผลการวเิคราะหก์ารเพิม่ประสทิธิภาพโดยรวมของเครื่องจกัร ก่อน
ท าการปรบัปรุงได้ผลผลติ 7,800 ขวด ใช้เวลาในการรอ 120 นาท ีเมื่อ
เทยีบกบัผลผลติหลงัท าการปรบัปรุงโดยการเพิม่อุปกรณ์ช่วยไดผ้ลผลติ 
11,400 ข วด  ใช้ เ ว ล า ในการ รอ  2.5 น าที เมื่ อ น ามาคิด เ ที ยบ
บญัญตัไิตรยางศ ์โดยใน 1 วนั ท าการผลติ 10 ชัว่โมง หลงัการปรบัปรุง
โดยการเพิม่อุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมขิองขวดผลติภณัฑ์ สามารถ
ผลิตสินค้าได้ 11,400  ขวด ใช้เวลา 10 ชัว่โมง ดังนัน้ถ้าผลิตสินค้า 
7,800 ขวดจะใชเ้วลา (7,800 × 10) ÷ 11,400 = 6.8421 ชัว่โมง  
 พบว่าสามารถลดเวลาได้ 3.1579 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 31.5790 
และคดิเป็นประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรทัง้โรงงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
46.1538 จากการวเิคราะห์ผลทางด้านเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมในด้าน
ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period) สามารถลดต้นทุนค่า
แรงงานคนในการยกขวดผลติภณัฑล์งจากสายพานได้ 15,000 บาทต่อ
เดือน เมื่อท าการเพิม่อุปกรณ์ช่วยเข้ามา เมื่อเปรยีบเทียบการลงทุน
สรา้งอุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมขิวดผลติภณัฑซ์ึง่มมีูลค่า 253,700 
บาท และค่าไฟของเครื่องท าความเย็นแบบน ้าหมุนเวียนประมาณ 
12,000 บาทต่อปี พบว่าผลตอบแทนของค่าแรงงานจากการลดเวลาใน
การรอขวดผลติภัณฑ์ ใน 1 ปี เท่ากบั 180,000 บาท ดงันัน้ระยะเวลา
คนืทุนเท่ากบั (253,700 + 24,000) ÷ 180,000 = 1.5428 ปี หรอื 1 ปี 6 
เดอืน 

5. สรปุ
ผลการปรบัปรุงสายการผลติใหต้่อเนื่องและไม่ต้องใช้พนักงานขน

ย้ายขวดผลิตภณัฑ์ออกจากสายการผลิต โดยการเพิม่อุปกรณ์ช่วยใน
การลดอุณหภูมเิขา้ไปสายการผลติเพื่อท าการพ่นละอองน ้าไปยงัขวด
ผลิตภณัฑ์เพื่อท าการลดอุณหภูมิของขวดผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต 
พบว่าสามารถลดอุณหภูมิของขวดผลิตภณัฑ์ให้สามารถท าการสวม
ฉลากได้ ท าให้สามารถลดเวลาในการรอคอยคดิเป็นร้อยละ 97.9167 
และเพิม่ผลผลติไดม้ากขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 46.1538 

6. ข้อเสนอแนะ
งานวจิยัฉบบันี้เป็นการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการลดอุณหภูมขิอง

ขวดผลติภณัฑ์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ ซึ่งงานวจิยัที่น าเสนอ
ได้ประยุกต์ใช้กบัโรงงานกรณีศึกษา อย่างไรก็ตามออกแบบอุปกรณ์
ช่วยยงัมขีอ้จ ากดัหลายประการซึง่สามารถน าไปต่อยอดงานวจิยัดงันี้ 
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 6.1 การช่อมบ ารุงอุปกรณ์ เนื่องจากระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้ในโรงงาน
ยงัไม่มคีวามเสถยีรยงัมกีารท างานทีผ่ดิพลาดในการลอ็คขวดผลติภณัฑ ์
ท าใหข้วดผลติภณัฑ์เกดิความเสยีหาย ท าใหเ้กดิของเสยีและค่าใชจ้่าย
ทีไ่ม่จ าเป็น 
 6.2 การจดัระบบคลงัสนิคา้ที่ไม่เป็นระบบ ท าใหเ้ปลอืงพื้นที่ในการ
จดัเกบ็ท าใหเ้กดิตน้ทุนในการรกัษาสนิคา้และวตัถุดบิคงเหลอื เนื่องจาก
บรษิทัตอ้งเกบ็รกัษาสนิคา้ไว ้
 6.3 การท างานของพนักงานยังมีการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นซึ่ง
สามารถน าหลักการยศาสตร์มาช่วยในการปรบัปรุงการท างานของ
พนักงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 
ความจ าใช้งานคอืความสามารถในการจดจ าขอ้มูลต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ โดยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ส าหรบัการค านวณหรอื

การท างาน ในการท างานภาคอุตสาหกรรมอาจมกีารใชค้วามจ าใชง้านในกระบวนการท างานจงึเป็นทกัษะทีส่ าคญัอย่างหนึ่งเพื่อใหง้านออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุดตามแต่ศกัยภาพของแต่ละคนและหากได้รบัการฝึกฝนจะท าให้มีความจ าที่ดีขึ้น  งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์และ
เปรยีบเทยีบความผดิพลาดของความจ าใชง้าน ประเมนิดว้ยแบบทดสอบ N-Back Task แบบตวัเลข 1-back task และ 2-back task ซึง่ประกอบดว้ย
การรบัรูท้างสายตา (จดจ าภาพอย่างเดยีว) และการรบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง (จดจ าภาพและเสยีง) โดยการทดลองนี้ได้ท าการทดลอง
ผลการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างนักศกึษาจ านวน 10 คน ด้วยเครื่องมอืวดัความจ าขณะปฏบิตังิาน one back (แอพพลเิคชัน่) วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
การทดสอบค่าที (t-test) เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการทดลอง ผลการวิจัยพบว่าความจ าใช้งานมีค่าเฉลี่ยคะแนนความผิดพลาดของการ
ตอบสนองการรบัรูท้างสายตาน้อยกว่าการรบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (=0.05) ทัง้ 1-back task 
และ 2-back task และมคี่าเฉลีย่เวลาปฏกิริยิาแบบการรบัรูท้างสายตาน้อยกว่าแบบการรบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .05 ทัง้ 1-back task และ 2-back task ผลการทดลองนี้ชีใ้หเ้หน็ว่าการท างานหลายอย่างในเวลาเดยีวกนัหรอืเมื่อถูกรบกวนด้วยปัจจยั
อื่นๆ จะส่งผลต่อความจ าใชง้านท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานความแม่นย าและความเรว็ลดลง 
ค าส าคญั: ความจ าใชง้าน แบบทดสอบความจ าใชง้าน การรบัรู ้

Abstract 
Working memory was described as the ability to memorize information over a short period and can be useful for calculations 

or processing. In some industrial sector may need to use skill or working memory in the process, so it is a necessary skill for the most 
quality work output for each person, and if that skill has been honing, it would have been developed a better memory skill. The purpose 
of this research is to analyze the comparison of the errors evaluated on the working memory with N-Back Task Test including of 1-back 
task and 2-back task which consists of image perception (image only) and image perception and auditory perception (image and audio). 
Collecting the data from the sample consisted of 10 people with memory measurement tool one back (application). The data analysis 
employed t-test to test the experimental hypothesis. The result of the study founded that the working memory had the mean score on the 
aspect of response errors on image perception less than image perception and auditory perception with statistical significance at the .05 
level (=0.05), both for 1-back task and 2-back task. And had the mean score on the aspect of response time on image perception less 
than image perception and auditory perception with statistical significance at the .05 level, both for 1-back task and 2-back task. It could 
be concluded that multitasking or disturbed by other factors this will affect the working memory causes work efficiency, the accuracy and 
speed to decrease. 
Keywords:  Working memory, N-Back Task, Perception 
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1. บทน า
ปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมการมกีารแข่งขนัที่เพิม่ขึน้ ในการท างาน

อุตสาหกรรมที่มีการใช้ทักษะหรือวิธีการที่ต้องใช้ความจ า ใช้งาน 
(Working Memory) ในการท างาน ซึ่งถ้ามีการท างานหลายอย่างใน
เวลาเดียวกัน (Multitasking) มกัท าให้เราล้มเหลวในการจดจ า หรือ
ผดิพลาดจากการท างานทีอ่ยู่ตรงหน้าและกระบวนการท างานทีซ่บัซ้อน
ซึ่ งอาจจะก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตได้หากมีการจดจ า
กระบวนการผลติที่ผดิพลาดไป เนื่องจากสมองของคนเราแท้จรงิแล้ว
สามารถโฟกัสได้เพียงทีละอย่างเท่านัน้ การท าหลายอย่างในเวลา
เดยีวกนัจะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานลดลง 
 จากการศกึษาพบว่าความจ าใช้งานมคีวามจ าเป็นต่อการรู้คดิทาง
ปัญญาที่มคีวามซ ้าซ้อนหลายอย่าง เช่น การแก้ปัญหา ความเขา้ใจใน
การอ่าน และการควบคุมความใส่ใจ ความสามารถทางเชาว์ปัญญาเชงิ
ลื่นไหล [1] และมหีน้าที่จดัเก็บขอ้มูลชัว่คราว ประมวลผลขอ้มูลต่าง ๆ 
ของกจิกรรมในชวีติประจ าวนั โดยความจ าใชง้านเป็นการจดจ าชัว่คราว
เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในขณะที่จ าอยู่  หรอืน าสิง่ที่จ าไปฝึกคดิวเิคราะห์ 
แก้ปัญหา ตลอดจนประยุกต์ในชวีติประจ าวนั แต่เนื่องจากชนิดนี้มกัจะ
ถูกรบกวนได้ง่ายอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายในกระบวนการท างานได้ 
ความจ าใช้งานสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะด้านนี้ได้ด้วยโปรแกรม
ฝึกสมองเป็นวธิีการฝึกความจ าใช้งานที่มปีระสทิธิภาพวิธีการหนึ่งที่
ช่วยใหเ้กดิความผดิพลาดในการท างานลดน้อยลง
  การประเมินสมรรถนะความจ าระยะสัน้จะใช้กิจกรรมประเมิน 
(Task) แตกต่างกนัไปตามแนวคดิหรอืแบบจ าลองที่ใช้ศกึษา ในแต่ละ
กจิกรรมกจ็ะมคีวามเหมาะสมกบัผูร้บัการประเมนิทีช่่วงอายุแตกต่างกนั 
เนื่องจากการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของสมองแตกต่างกนั [2] และ
กลุ่มตวัอย่างนักศกึษาปรญิญาตรมีคีวามเหมาะสมในประเมนิความจ า
ใช้งาน เนื่องด้วยระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องเผชิญกับ
ความเครียดและความวิตกกังวล ทั ้งจากการปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงระบบการศกึษาเป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลใหค้วามจ าใช้งานมี
ประสทิธภิาพลดลง และหากไดร้บัการเสรมิสรา้งความจ าใชง้านเพื่อใหม้ี
ประสิทธิภาพจะท าให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดริเริ่ม การ
วางแผนจัดระบบ การจัดการ มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนที่ดีและการ
ท างานที่มปีระสทิธิภาพในอนาคต ดงันัน้ผู้วจิยัจึงสนใจท าการศึกษา
ความผดิพลาดการท างานของความจ าใช้งานในรูปแบบชุดทดสอบ N-
Back Task ร่ ว มกับก า รท า ง านหล ายอย่ า ง ใน เ ว ล า เดี ย ว กัน 
(Multitasking) ประเมนิความจ าใช้ด้วยแบบทดสอบผลบวกของตวัเลข 
1-back task และ 2-back task ของนักศกึษา  

1.1 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อวเิคราะห์และเปรยีบเทียบความผดิพลาดความจ าใช้งานด้วย
แบบทดสอบ N-Back Task ด้านภาพ 1-back task และ 2-back task 
ต่อความจ าใช้งาน ระหว่างการรบัรูท้างสายตา (จดจ าภาพอย่างเดียว)
และการรบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง (จดจ าภาพและเสยีง) 
ของนักศกึษา 

1.2 ขอบเขตของการวิจยั 
1) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก่ นักศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์ทีม่คีวามสนใจเขา้ร่วมการวจิยัทัง้เพศ
ชายและหญงิ จ านวน 10 คน 

2) ชุดแบบทดสอบความจ าใช้งาน n-back (แอพพลิเคชัน่) โดย
โปรแกรมนี้จะปรากฏตวัเลข 2 ชุดใหผู้ท้ดลองบวก ตวัเลขขสขีาวบนพืน้
สดี าแบบสุ่มไปเรื่อย ๆ เมื่อผูท้ดลองกดผลค าตอบที่ถูกตอ้ง เงื่อนไขใน
การตอบสนองจะมตีวัเลข 1-0 ใหค้ลกิค าตอบทีถู่กตอ้ง 

3) จ านวนความผดิพลาดและเวลาปฏกิริยิาทีใ่ชข้ณะท าการทดลอง

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 ความจ าใช้งาน (Working memory) 
 ความจ าใชง้าน (Working Memory) เป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัความสนใจ
มากว่ า  40 เ ริ่ม จ ากศาสตร์ด้ านจิตวิทยาการรู้คิด  (Cognitive 
psychology) ไปสู่แขนงต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การรู้คดิ (Cognitive 
science) และประสาทวทิยาศาสตร์ (Neuroscience) รวมทัง้การน าไป
ประยุกต์อย่างแพร่หลายในศาสตร์ด้านการศกึษา ซึ่งนักจติวทิยาการรู้
คิดและนักประสาทวิทยาศาสตร์ให้ความหมายความจ า ใช้งานไว้
แตกต่างกนั   
 ความจ าใช้งาน (Working Memory) หมายถึง ระบบการจัดเก็บ
ขอ้มูลชัว่คราวที่มคีวามสามารถจ ากดัและการจดักระท ากบัขอ้มูล เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมที่มคีวามซบัซ้อน เช่น การท าความเข้าใจ การเรยีนรู้
และการให้เหตุผล ประกอบด้วย 1) แผ่นร่างภาพและมิติส ัมพันธ์ 
(Visuospatial sketch pad) 2) ช่องทางเสียง (Phonological loop) 3) 
ศูนยก์ลางการบรหิาร (Central executive: CE) และ 4) ทีพ่กัเหตุการณ์ 
(Episodic buffer)  
 ความจ าใช้งาน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรกัษา
ขอ้มูลไวใ้นความคดิและน ามาใช้ได้ทนัท ีหรอืเป็นการใช้น าขอ้มูลที่ได้
ร ับมาก่อนหน้านี้มาใช้งานในปัจจุบัน โดยที่ไม่มีข้อมูลนั ้นอยู่แล้ว 
ความจ าใชง้าน แบ่งตามเนื้อหาเป็น 2 ประเภท คอื ความจ าใชง้านด้าน
ภาษา (Verbal WM) และความจ าใช้งาน ความจ าภาพมิติส ัมพันธ์ 
(Visual-spatial WM) หรือความจ าใช้งานที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal 
WM) บุคคลต้องตระหนักรู้อยู่ เสมอว่าข้อมูลที่ผ่านระบบประสาท
ต้องการเก็บจ า และรกัษาใหเ้ป็นปัจจุบนัเพื่อน ามาใช้งานได้ทนัท ีและ
ส่งผลต่อผลลพัธท์ีต่ามมา [3] 

รปูที ่1 แบบจ าลองความจ าใชง้าน 4 องคป์ระกอบ [4] 
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2.2 การประเมินความจ าใช้งานโดยแบบทดสอบ N-Back Task
 N-Back Task เป็นเครื่องมอืทีใ่ชท้ดสอบความสามารถของความจ า
ใช้งานที่พฒันาโดย โอเวนและคณะ และเพิ่มความจ าใช้งาน โดยมี
หลกัการว่าการจดจ างาน (Task) ทีเ่กดิขึน้ เป็นสิง่ส าคญัของความจ าใช้
งาน จากงานหรือสิ่งเร้าที่ปรากฏบนหน้าจอจะเกิดขึ้นแบบสุ่ม ซึ่ง
ความจ าใช้งานมคีวามสมัพนัธ์สูงกบัความสามารถในการจดจ างานที่มี
ความซับซ้อน จ านวนชุดของเอ็น (N trials) มีแตกต่างกันไป เช่น 0 
trail, 1 trail, 2 trails หรือ 3 trail ที่อาจจะเป็น สีของตัวอกัษร ตัวเลข 
รูปภาพ และอื่น ๆ ตามที่ก าหนด โดยจ านวน N ที่เพิม่มากขึน้ ต้องใช้
ความจุของความจ าใชง้านเพิม่มากขึน้ดว้ย [5] 

2.3 การท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกนั (Multitasking) 
 Multitasking หมายถึง ความสามารถในการท าหลายสิง่พร้อมกนั 
เหมอืนกบัคอมพวิเตอร์ที่สามารถประมวลผลหลายโปรแกรมในเวลา
เดียวกนัได้ แต่สมองของคนเราที่จรงิแล้วสามารถโฟกสัได้เพยีงทีละ
อย่างเดียว ซึ่งการท าหลายอย่างในเวลาเดียวกันนอกจากจะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง งานเสร็จช้า มีโอกาสเกิดคว าม
ผดิพลาดสูง และเมื่อต้องสลบัท าหลายงานชิ้นในเวลาเดยีวกนั หรอืถูก
รบกวนจากสภาพแวดล้อมบ่อย ๆ เช่น ท างานอยู่พอมไีลน์หรอือีเมล
เด้งมาก็อ่านและเปลี่ยนไปท าอกีงานทนัท ีสมองก็จะค่อย ๆ เรยีนรูว้่า
ต้องคอยสลบัความสนใจไปยงัสิง่อื่นตลอด จนท าใหเ้กดิปัญหาสมาธสิัน้ 
[6] 

2.4 การทดสอบสมมติฐานของการทดสอบค่าที (t-test) 
 เทคนิควิธีการทางสถิติที่ ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานเพื่ อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มกับประชากร หรือ
เปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่อาจมคีวามสมัพนัธก์นัหรอื
เป็นอิสระต่อกันก็ได้โดยกลุ่มตวัอย่างต้องสุ่มมาจากประชากรที่มกีาร
แจกแจงปกตแิละทราบค่าความแปรปรวนของประชากร 
 กระบวนการทางสถิติ t-test เป็นการแจกแจงแบบ Student’s t 
ส าหรบัเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ย 2 ค่า นอกจากนัน้ยงัแสดงค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในแต่ละตวัแปร
ดว้ย จะน าเสนอใน 3 หวัขอ้คอื 

1) การวเิคราะห์กรณีเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง
กบัประชากรหรอืค่าคงทีใ่นทฤษฎ ี

2)การทดสอบสมมตฐิานของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระ
จากกนั 

3) การทดสอบสมมตฐิานของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มที่สมัพนัธ์
กนั 
 การเปรยีบเทียบ 2 ตวัแทน หรอืเปรยีบเทียบ 2 mean ม ี3 แบบ 
ไดแ้ก่ 

1) One Sample test
2) Paired sample test (เปรยีบเทยีบแบบจบัคู่สิง่ทดลอง)
3) Independent test (เปรยีบเทยีบแบบรวมกลุ่ม) [7]

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จุฑามาศ แหนจอน และคณะ (2563) การวจิยัครัง้นี้เป็นการวิจัย
และพัฒนามีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ  โปรแกรมเสริมสร้าง
ความจ าใช้งานด้วยสตติ่อความจ าใช้งาน และสตใินนิสติปรญิญาตรทีีม่ี
ความวิตกกังวล กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนใน
รายวชิาการศกึษาทัว่ไปของภาควชิาวจิยัและจติวทิยาประยุกต์  คณะ
ศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที่  2  
มคีะแนนความวติกกงัวลจากแบบวดัความวติกกงัวลระดบัปานกลาง  
คอื  ตัง้แต่ 35  คะแนนขึน้ไปและสมคัรใจเขา้ร่วมการทดลอง  จ านวน 
52  คน  สุ่มอย่างง่ายโดยการจบัฉลากและจบัคู่คะแนน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 26 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) 
โปรแกรมเสริมสร้างความจ าใช้งานด้วยสติที่ผู้ว ิจัยพัฒนาขึ้นบน
หลกัการพื้นฐานของการฝึกสต ิการยอมรบัและพนัธะสญัญา และการ
ฝึกหดัการรู้คิดตามแบบจ าลองความจ าใช้งาน 2 ) แบบทดสอบการ
เรยีงล าดบัตวัเลขและตวัอกัษร 3) มาตรวดัสต ิตระหนักรู ้สนใจจดจ่อ: 
ฉบบัภาษาไทย และ 4) แบบวดัความวติกกงัวลของสปิลเบอรเ์กอร ์กลุ่ม
ทดลองได้รบัโปรแกรมเสรมิสร้างความจ าใช้งานด้วยสต ิสปัดาห์ละ 2 
ครัง้ๆ 50 นาที รวม 8 ครัง้ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รบัการเรยีนการสอน
ปกติจากมหาวทิยาลยั กลุ่มตวัอย่างได้รบัการประเมนิความจ าใช้งาน  
สติและความวติกกงัวลก่อนทดลองและหลังทดลอง  วเิคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรม
เสรมิสรา้งความจ าใชง้านดว้ยสตมิปีระสทิธผิลในการเสรมิสรา้งความจ า
ใช้งานและลดความวิตกกังวลในนิสิตปริญญาตรทีี่มีความวติกกงัวล
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  นอกจากนี้พบว่านิสติปรญิญาตรี
กลุ่มทดลองมรีะดบัสติสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิ[8]  
 จารุวรรณ ก้านศร ีและคณะ (ม.ป.ป.) การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยั
กึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของโปรแกรมการบรหิารสมองต่อการเพิม่ความจ าในผู้สูงอายุที่มี
ความจ าพร่องเล็กน้อย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 22 ราย ที่มคีุณลกัษณะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จากหมู่บ้านหนึ่งของต าบลชยันาท อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัชยันาท ทัง้นี้กลุ่มตวัอย่างจะได้รบัโปรแกรมการบรหิารสมอง 
โดยประยุกต์ขัน้ตอนการนาแนวปฏิบัติไปใช้ในคลินิกของสมาคม
พยาบาลออนต าริ โ อ  ป ร ะ เทศแคนาดา  (Registered Nurses 
Association of Ontario) จ านวน 5 ขัน้ตอน แบ่งเป็น 10 กิจกรรม 
จ านวน 2 วนัต่อสปัดาหอ์ย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 5 สปัดาห ์และประเมนิ
ความจ าด้วยแบบประเมินสมรรถภาพทางสมองเบื้องต้น ฉบับ
ภาษาไทย (the Mini-Mental State Examination- Thai 2002) วเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า
คะแนนเฉลีย่ของความจ าในผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าพร่องเลก็น้อย หลงัจาก
ที่ได้รบัโปรแกรมการบรหิารสมองสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมี
นัยที่ส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ผลจากการวจิยันี้จะสามารถน าไปใช้
เป็นแนวปฏบิตัสิ าหรบัการส่งเสรมิความจ าแก่ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าพร่อง
เลก็น้อย และสามารถป้องกนัความเสื่อมของสมองได้ [9] 
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 Tsubomi and Watanabe (2017) ไดว้จิยัเรื่อง ความจ าขณะท างาน
ด้านภาพ ผลการวจิยัปรากฏว่า ความสามารถในการจดัเก็บขอ้มูลของ
ความจ าขณะท างานด้านภาพมขีอ้จ ากดัอย่างมากมกัมเีพยีง 3 รายการ 
ดงันัน้จงึเป็นสิง่ส าคญัทีค่วรจ ากดัขอ้มลูจากตวัรบกวน วตัถุประสงคก์าร
วิจัยเพื่อเก็บรกัษาความจ าขณะท างานด้านภาพ จากสิ่งรบกวนและ
ความวิตกกังวลในช่วงวยัเด็กซึ่งมกัเกิดขึ้นในห้องเรียนส าหรับเด็ก
นักเรยีนระดบัประถมศกึษา อายุระหว่าง 7-12 ปีและผูใ้หญ่ จ านวน 140 
คน เป็นการพัฒนาความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและเขียน 
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกบัประสทิธิภาพของความจ า
ขณะทางานด้านภาพ ส าหรบัเด็กเล็ก อายุระหว่าง 7-9 ปี และเด็กโต
อายุระหว่าง 10-12 ปี เพื่อทดสอบความจ าขณะท างานด้านภาพ จาก
การทดลอง ก าหนดใหม้คี าพดูรบกวนเกดิขึน้ระหว่างการดูภาพระหว่าง
การทดลอง ผลการวิจัยปรากฏว่า ประสิทธิภาพของความจ าขณะ
ท างานด้านภาพการจากการมสีิง่รบกวนและไม่มสีิง่รบกวนแตกต่างกนั 
ผลการวจิยัปรากฏว่า ความจ าขณะท างานดา้นภาพเพิม่มากขึน้หลงัการ
ทดลองจากการไม่มตีวัรบกวนจากเสยีงพดูเมื่อดูภาพ [10] 
 Yu and Shim (2017) ได้วิจัย เกี่ ยวกับการท า งานของสมอง
ส่วนท้ายทอย ขม่อมและสมองส่วนหน้า เป็นบรเิวณของสมองที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงและมีความสัมพันธ์กับวัตถุที่มีหลายคุณสมบัติของ
ความจ าขณะท างานด้านภาพ จากการศกึษาก่อนหน้านี้แสดงใหเ้หน็ว่า
ข้อมูลที่เก็บไว้ในความจ าขณะท างานด้านภาพจะเก็บอยู่ในบริเวณ 
ขม่อมและ Cortices หน้าผาก ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัตอ้งระลกึถงึสทีีเ่คยเหน็
มาก่อน การทดสอบโดยใช้ fMRI และรูปแบบการเขา้รหสัแบบตรงกนั
ขา้มกนั โดยไดส้รา้งการตอบสนองทีม่คีุณลกัษณะเฉพาะใหม่ ในบรเิวณ
สมองส่วนท้ายทอยขม่อมและหน้าผาก ผลการวิจัยปรากฏว่า ไม่
เพยีงแต่สรุปไดว้่าสมองมกีารท างานโดยการจดัระบบวางแนวขอ้มลู แต่
ยงัมขีอ้มลูสทีีเ่มื่อก าหนดสญัลกัษณ์ใหจ้ าได ้ผลลพัธเ์หล่านี้แสดงใหเ้หน็
ถงึกลไกการท างานของหน่วยความจ าทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
งานเท่านัน้ [11] 

3. วิธีด าเนินการวิจยั
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาวจิยัเชิงทดลอง มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความผดิพลาดความจ าใชง้านของนักศกึษา โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบั
ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั ดงันี้ 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 โปรแกรมแบบทดสอบความจ าใช้งานเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความสามารถพื้นฐานของสมองโดยใช้หลักการฝึกหัดการรู้คิดและ
องค์ประกอบทีม่ผีลต่อความจ าใชง้าน เช่น การสนใจจดจ่อ การควบคุม 
การสลบัความสนใจ และความจ าซ ้าๆกนั โดยชุดแบบทดสอบความจ า
ใชง้าน n-back (แอพพลเิคชัน่) ในมอืถอื โปรแกรมนี้จะปรากฏตวัเลข 2 
ชุดใหผู้ท้ดลองบวก ตวัเลขขสขีาวบนพื้นสดี าแบบสุ่มไปเรื่อย ๆ เมื่อผู้
ทดลองกดผลค าตอบทีถู่กตอ้ง เงื่อนไขในการตอบสนองจะมตีวัเลข 1-0 
ใหค้ลกิค าตอบทีถู่กตอ้ง 

รปูที ่2 Icon แบบทดสอบความจ าใชง้าน n-back (แอพพลเิคชัน่) 

รปูที ่3 หน้าจอหลกัแบบทดสอบ N-Back Task 

รปูที ่4 หน้าจอตวัอย่างการทดสอบ N-Back Task 

3.2 ออกแบบการทดลอง 
 การออกแบบการทดลองเป็นกระบวนการวางแผนการทดลอง
ก่อนที่จะลงมอืปฏบิตัจิรงิ  โดยใหส้อดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไวเ้สมอ 
และควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อต่อการทดลองอย่างมี
ระบบ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.2.1 การก าหนดตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ วิธีการทดสอบความจ าใช้งาน n-back แบ่งการ
ทดลองออกเป็นการรบัรู ้2 แบบ ไดแ้ก่ 

1) การรบัรูท้างสายตา
2) การรบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1) จ านวนความผดิพลาดขณะท าแบบทดสอบ (Error)
2) เวลาปฏกิริยิาทีใ่ชข้ณะท าแบบทดสอบ (Reaction Time)
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3.2.2 การตัง้สมมติฐาน 
สมมตฐิานของการวจิยั ไดแ้ก่ 
1) นักศกึษาปรญิญาตรกีลุ่มทดลองมคีวามจ าใช้งานด้านภาพ การ

รบัรูท้างสายตามคี่าเฉลีย่คะแนนความผดิพลาดของการตอบสนองน้อย
กว่าการรบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง 

2) นักศกึษาปรญิญาตรกีลุ่มทดลองมคีวามจ าใช้งานด้านภาพ การ
รบัรูท้างสายตามคี่าเฉลีย่เวลาปฏกิริยิาน้อยกว่าการรบัรูท้างสายตาและ
การรบัรูโ้ดยการฟัง 

3.2.3 การก าหนดมาตรฐานเพ่ือควบคมุการทดลอง 
ผูว้จิยัจงึก าหนดมาตรฐานการทดลอง ดงันี้ 

1) Base task คอื การทดลองความจ าใชง้านดา้นภาพ
2) Secondary task คอื การฟังเสยีงเพิม่ขณะที่มกีารท างาน

ไปดว้ย 

3.3 ขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง 
1) ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง

จากนักศึกษาชั ้น ปีที่  1 ภาควิชาอุตสาหการและการจัด การ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ต าบลล าพยา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ทีม่คีวามสนใจเขา้ร่วมการวจิยัทัง้เพศชาย
และหญงิ จ านวน 10 คน 

2) อธิบายรายละเอียดของกระบวนการทดลอง แบบทดสอบ N-
Back Task และอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทดลองกับกลุ่ม
ตวัอย่าง 

3) กลุ่มทดลองด าเนินการทดลองแบบทดสอบความจ าใช้งาน โดย
ความจ าใช้งานประเมินด้วยแบบทดสอบผลบวกของตัวเลข 1-back 
task และ 2-back task ทัง้การรบัรู้ทางสายตาและการรบัรู้ทางสายตา
และการรบัรูโ้ดยการฟัง 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วจิยัท าการเก็บข้อมูลของกลุ่มทดลองจากแบบทดสอบ N-Back 
Task จากค่าความผดิพลาดของการตอบสนองและเวลาปฏิกิรยิาที่ใช้
ขณะท าแบบทดสอบ  โดยกลุ่มทดลองจะท าการทดลองแต่ละ N-Back 
Task ทัง้หมด 6 ครัง้ โดยแบ่งเป็นการรบัรูท้างสายตา คนละ 3 ครัง้ และ
การรบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง คนละ 3 ครัง้ รวมทัง้ 2 n-
back จะทดลองคนละ 12 ครัง้ น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
ทดสอบค่าท ี(t-test) 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ ท าการทดสอบความจ าใช้งานของนักศึกษาด้วย
แบบทดสอบ N-Back Task การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัเปรยีบเทยีบ
ค่าความผดิพลาดและเวลาปฏิกิรยิาที่ใช้ขณะท าแบบทดสอบระหว่าง
การรบัรูท้างสายตาและการรบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟังของ

ความจ าใช้งานของกลุ่มตวัอย่างด้วย วธิีการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการ
ทดสอบค่าท ี(t-test) โดยแบ่งออกเป็นสมมตฐิานการทดลอง 2 ขอ้ ดงันี้ 

1) นักศึกษาปริญญาตรีกลุ่มทดลองมีความจ าใช้งาน โดย
การรบัรูท้างสายตามคี่าเฉลี่ยคะแนนความผดิพลาดของการตอบสนอง
น้อยกว่าการรบัรู้ทางสายตาและการรบัรู้โดยการฟัง ท าการทดสอบ
สมมตฐิานโดยการวเิคราะห์ด้วยการทดสอบค่าทแีบบ Paired sample 
t-test โดยก าหนดค่านัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2) นักศึกษาปริญญาตรีกลุ่มทดลองมีความจ าใช้งาน โดย
การรบัรูท้างสายตามคี่าเฉลีย่เวลาปฏกิริยิาน้อยกว่าการรบัรูท้างสายตา
และการรบัรูโ้ดยการฟัง ท าการทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะห์ด้วย
การทดสอบค่าทีแบบ Paired sample t-test โดยก าหนดค่านัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4. ผลการวิจยั
การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

ผดิพลาดความจ าใช้งานด้วยแบบทดสอบ N-Back Task ด้านภาพ 1-
back task และ 2-back task ของนักศกึษา ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์
ข้อมูลแล้วน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามล าดับ
ดงันี้ 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง 
 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจ าแนกตาม
กลุ่มและเพศ ดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางที ่1 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามกลุ่มและเพศ 

กลุ่มตวัอย่าง 
1-back task 2-back task 

(n = 10) (n = 10) 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

เพศ 
ชาย 4 40 4 40 
หญงิ 6 60 6 60 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 
1 ท าการทดลอง 1-back task และ 2-back task จ านวน 10 คน โดย
เป็นนิสติปรญิญาตรเีพศชาย จ านวน 4 คน คดิเป็น รอ้ยละ 40 และเพศ
หญงิ จ านวน 6 คน คดิเป็น รอ้ยละ 60 

4. 2 คะแนนเฉล่ียตวัแปรตาม
 ผลคะแนนเฉลี่ยตัวแปรตามของ 1-back task และ 2-back task 
ของกลุ่มตวัอย่างความจ าใช้งานด้านภาพของความผดิพลาดของการ
ตอบสนองของการรบัรู้ทางสายตากบัการรบัรูท้างสายตาและการรบัรู้
โดยการฟัง ดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 ผลคะแนนเฉลี่ยความผดิพลาดของการตอบสนองขณะท า
แบบทดสอบความจ าใชง้านดา้นภาพ 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยความผดิพลาด
ของการตอบสนองความจ าใช้งาน ระหว่างการรบัรูท้างสายตากบัการ
รบัรู้ทางสายตาและการรบัรู้โดยการฟัง ทัง้จากแบบทดสอบ 1-back 
task และ 2-back task มผีลคะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ทัง้ 10 คน  

และผลค่าเฉลี่ยตัวแปรตามของ 1-back task และ 2-back task 
ของกลุ่มตวัอย่างความจ าใชง้านด้านภาพของเวลาปฏกิริยิาทีใ่ชข้ณะท า
แบบทดสอบของการรบัรูท้างสายตาและการรบัรูท้างสายตาและการรบัรู้
โดยการฟัง ดงัแสดงในตารางที ่3 

ตารางที ่3 ผลค่าเฉลีย่เวลาปฏกิริยิาขณะท าแบบทดสอบความจ าใช้งาน
ดา้นภาพ (หน่วย: วนิาท)ี 

และจากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างค่าเฉลี่ยเวลาปฏกิริยิาขณะ
ท าแบบทดสอบความจ าใช้งาน ระหว่างการรบัรูท้างสายตากบัการรบัรู้
ทางสายตาและการรบัรู้โดยการฟัง ทัง้จากแบบทดสอบ 1-back task 
และ 2-back task มผีลคะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ทัง้ 10 คน เช่นกนั 

4. 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความผิดพลาดของการ
ตอบสนองความจ าใช้งานด้านภาพของกลุ่มตวัอย่างระหว่างการรบัรู้
ทางสายตากบัการรบัรู้ทางสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง โดยใช้การ
วเิคราะหด์ว้ยการทดสอบค่าทแีบบ Paired sample t-test ดว้ยโปรแกรม 
Microsoft Excel ดงัแสดงในตารางที ่4 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนความผิดพลาดของการตอบสนองขณะท า
แบบทดสอบความจ าใชง้านดา้นภาพของกลุ่มตวัอย่าง จาก 
N-Back Task 

ค่าเฉลีย่คะแนนความผดิพลาดของการตอบสนอง
ขณะท าแบบทดสอบความจ าใชง้านด้านภาพ 

เงื่อนไข n M SD df t p 
1) 1-back task
การรบัรูท้างสายตา 10 0.60 0.33 

9 7.00 0.0001 การรบัรูท้างสายตา
และการรบัรูโ้ดยการ

ฟัง 
10 1.47 0.48 

2) 2-back task
การรบัรูท้างสายตา 10 0.97 0.57 

9 4.44 0.0016 การรบัรูท้างสายตา
และการรบัรูโ้ดยการ

ฟัง 
10 3.13 1.90 

*p<.05

 จากตารางที่  4 แสดงให้เห็นว่ า  นักศึกษากลุ่ มตัวอย่างท า
แบบทดสอบความจ าใช้งานด้านภาพ มคี่าเฉลี่ยคะแนนความผดิพลาด
ของการตอบสนอง การรบัรู้ทางสายตา (M = 0.60, SD = 0.33) การ
รบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง (M = 1.47, SD = 0.48) ผลการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความผิดพลาดของการ
ตอบสนองการรบัรูท้างสายตาและการรบัรู้ทางสายตาและการรบัรู้โดย
การฟัง ปรากฎว่า คะแนนความผดิพลาดเพิม่ขึน้ทัง้ 10 คน และไดค้่า  t 
= 7.00, p<.05 จึงสรุปได้ว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความ
ผดิพลาดของการตอบสนอง การรบัรู้ทางสายตาน้อยกว่าการรบัรูท้าง
สายตาและการรบัรู้โดยการฟัง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จาก 1-back task  

No. 

1-back task 2-back task 

การรบัรู้
ทางสายตา 

การรบัรูท้าง
สายตาและ
การรบัรูโ้ดย
การฟัง 

การรบัรู้
ทางสายตา 

การรบัรูท้าง
สายตาและ
การรบัรูโ้ดย
การฟัง 

1 0.33 1.00 0.33 1.67 
2 0.67 1.00 2.00 7.33 
3 1.33 2.67 1.33 3.67 
4 0.33 1.67 1.33 3.67 
5 0.67 1.00 0.67 1.00 
6 1.00 1.67 1.67 4.33 
7 0.33 1.33 0.33 1.00 
8 0.67 1.33 0.33 1.67 
9 0.33 1.67 0.67 4.67 
10 0.33 1.33 1.00 2.33 

No. 

1-back task 2-back task 

การรบัรู้
ทางสายตา 

การรบัรูท้าง
สายตาและ
การรบัรูโ้ดย
การฟัง 

การรบัรู้
ทางสายตา 

การรบัรูท้าง
สายตาและ
การรบัรูโ้ดย
การฟัง 

1 14.47 18.66 36.21 42.05 
2 24.62 29.99 37.04 45.20 
3 26.77 36.83 27.87 43.12 
4 14.65 18.22 24.37 27.55 
5 9.68 13.87 16.90 17.79 
6 15.42 23.27 23.90 25.96 
7 15.28 18.15 15.62 21.94 
8 15.68 17.92 22.88 26.28 
9 9.44 12.23 22.63 27.31 
10 10.39 11.42 19.54 24.58 
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 นักศึกษากลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบความจ าใช้งานด้านภาพ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความผดิพลาดของการตอบสนอง การรบัรูท้างสายตา  
(M = 0.97, SD = 0.57) การรบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง (M 
= 3.13, SD = 1.90) ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน
ความผดิพลาดของการตอบสนองการรบัรูท้างสายตาและการรบัรู้ทาง
สายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง ปรากฎว่า คะแนนความผดิพลาดเพิม่ขึน้
ทัง้ 10 คน และได้และได้ค่า  t = 4.00,  p<.05 จึงสรุปได้ว่า นักศึกษา
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนความผดิพลาดของการตอบสนอง การรบัรู้ทาง
สายตาน้อยกว่าการรบัรู้ทางสายตาและการรบัรู้โดยการฟัง อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาก 2-back task 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยาขณะท าแบบทดสอบ
ความจ าใชง้านดา้นภาพของกลุ่มตวัอย่างระหว่างการรบัรูท้างสายตากบั
การรบัรูท้างสายตาและการรบัรูโ้ดยการฟัง โดยใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยการ
ทดสอบค่าทแีบบ Paired sample t-test ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 
ดงัแสดงในตารางที ่5 

ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยเวลาปฏกิริยิาขณะท า
แบบทดสอบความจ าใช้งานด้านภาพของกลุ่มตวัอย่าง จาก 
N-Back Task 

ค่าเฉลีย่เวลาปฏกิริยิาขณะท าแบบทดสอบ
ความจ าใชง้านดา้นภาพ (วนิาท)ี 

เงื่อนไข n M SD df t p 
1) 1-back task
การรบัรูท้างสายตา 10 15.64 5.56 

9 5.14 0.0006 การรบัรูท้างสายตา
และการรบัรูโ้ดยการ

ฟัง 
10 20.06 7.60 

2) 2-back task
การรบัรูท้างสายตา 10 24.70 6.88 

9 4.29 0.0020 การรบัรูท้างสายตา
และการรบัรูโ้ดยการ

ฟัง 
10 30.18 9.14 

*p<.05

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นความแตกต่างค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิรยิา
ของนักศกึษากลุ่มตวัอย่างขณะท าแบบทดสอบความจ าใช้งานด้านภาพ 
การรบัรู้ทางสายตา (M = 15.64, SD = 5.56) การรบัรู้ทางสายตาและ
การรบัรูโ้ดยการฟัง (M = 20.06, SD = 7.60) ปรากฎว่า ค่าเฉลี่ยเวลา
ปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นทัง้ 10 คน และได้ค่า  t = 5.14, p<.05 จึงสรุปได้ว่า 
นักศกึษากลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยเวลาปฏกิริยิา การรบัรูท้างสายตาน้อย
กว่าการรบัรู้ทางสายตาและการรบัรู้โดยการฟัง อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 จาก 1-back task  

 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยาของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ขณะท าแบบทดสอบความจ าใชง้านดา้นภาพ การรบัรูท้างสายตา (M = 
24.70, SD = 6.88) การรบัรู้ทางสายตาและการรบัรู้โดยการฟัง (M = 
30.18, SD = 9.14) ปรากฎว่า ค่าเฉลี่ยเวลาปฏกิริยิาเพิม่ขึน้ทัง้ 10 คน 
และได้ค่า  t = 4.29, p<.05 จึงสรุปได้ว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยเวลาปฏกิริยิา การรบัรูท้างสายตาน้อยกว่าการรบัรูท้างสายตา
และการรบัรูโ้ดยการฟัง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จาก 2-
back task 

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเพื่อวเิคราะห์และเปรยีบเทียบความ
ผดิพลาดความจ าใช้งานด้วยแบบทดสอบ N-Back Task ด้านภาพ 1-
back task และ 2-back task ต่อความจ าใชง้าน การรบัรูท้างสายตาและ
การรบัรู้ทางสายตาและการรบัรู้โดยการฟังของนักศึกษา โดยท าการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์จากความผิดพลาดเวลาและเวลาปฏิกิริยาที่
เกดิขึน้ในการทดลอง และวเิคราะหข์อ้มลูการทดสอบสมมตฐิานโดยการ
ทดสอบค่าท ี(t-test) เพื่อตรวจสอบสมมตฐิานของการทดลองของแต่ละ
ปัจจยั 
 ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาปรญิญาตรกีลุ่มทดลองความจ าใช้งาน 
มคี่าเฉลี่ยคะแนนความผดิพลาดของการตอบสนองการรบัรูท้างสายตา
น้อยกว่าการรบัรูท้างสายตาและการรบัรู้โดยการฟัง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั .05 ทัง้ 1-back task และ 2-back task และมคี่าเฉลี่ย
เวลาปฏกิริยิาการรบัรู้ทางสายตาน้อยกว่าการรบัรู้ทางสายตาและการ
รบัรูโ้ดยการฟัง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ทัง้ 1-back task 
และ 2-back task  
 ผลการวจิยันี้ชี้ให้เห็นว่าการท าหลายอย่างพรอ้มกนัย่อมหรอืเมื่อ
ถูกรบกวนดว้ยปัจจยัอื่นๆ จะส่งผลต่อความจ าใชง้านต่อการท างานของ
สมอง ท าใหไ้ม่สามารถจดจ่อได้สองสิง่ในคราวเดยีวเกิดการดเีลย์และ
ประสิทธิภาพในการท างานหลายอย่างในเวลาเดียวย่อมเกิดความ
ผดิพลาดในการท างานเพิม่มากยิง่ขึน้ หากไดร้บัการเสรมิสรา้งความจ า
ใชง้านเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพจะท าใหน้ักศกึษามคีวามสามารถในการคดิ
รเิริม่ การวางแผนจดัระบบ การจดัการ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่ดี
และการท างานที่มปีระสทิธิภาพในอนาคต และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของกลุ่มตวัอย่างเป็นการทดลองแบบ Pilot Test ทดลองเกบ็ขอ้มลูก่อน
เป็นการประเมนิงานวจิยัเบื้องต้น เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ของปัจจยั 
หาข้อบกพร่อง เพื่อที่จะได้ก าหนดและเลอืกเครื่องมอืให้เหมาะสมกบั
งานวจิยัไดม้ากทีสุ่ดและน าไปท าการทดลองทีม่ากขึน้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
     การศกึษาวจิยัฉบบันี้มุ่งเน้นการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการรบัรู้
และตอบสนองของความจ าใช้งานในเชิงการทดลองไม่ได้เปรยีบเทียบ
ผลในระยะติดตามผล ดงันัน้จึงควรมกีารศึกษาติดตามผลเป็นระยะๆ 
ภายหลงัสิ้นสุดการทดลองเพื่อดูการพฒันาการของความจ าใช้งานใน
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ระยะยาว และควรมกีารศกึษาในลกัษณะการขยายผลไปสู่กลุ่มนักเรยีน
ในชัน้ระดับอื่นๆ เช่น นักเรียนในชัน้ประถมศึกษา นักเรียนในชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น นักศกึษาอาชวีศกึษา และบุคคลทัว่ไป เพื่อศกึษา
ผลของการประสทิธภิาพความจ าใชง้านในช่วงวยัต่างๆ 

6. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้จิยัขอขอบคุณอาจารย ์รองศาสตราจารย ์ดร.ประจวบ กล่อมจติร

อาจารยท์ีป่รกึษา ทีไ่ดส้ละเวลาใหค้ าแนะน าต่าง ๆ อนัเป็นปัจจยัส าคญั
ที่ท าให้เกิดผลงานฉบับนี้  ขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง และ
ขอขอบคุณอาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก ที่ได้ให้ค าแนะน าในจุดที่
บกพร่องเพื่อใหง้านวจิยัมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มเีป้าหมายในการปรบัปรุงวธิกีารท างานของพนกังานขนส่งชิน้งานเพือ่ลดความเสีย่งในการท างานโดยการวเิคราะห์ปัจจยัเสีย่ง

ด้วยหลกัการยศาสตร์โดยมกีารด าเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอนคอื (1) ขัน้ตอนการระบุปัญหาและการก าหนดขอบเขตของการศกึษา (2) ขัน้ตอนการ
ประเมนิภาระงานโดยรวมของพนักงาน (3) ข ัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งของพนกังานดว้ยหลกัการยศาสตร์ทัง้ 4 วธิคีอื OWAS, NIOSH’s Lifting 
Equation, RULA และ REBA และ (4) ขัน้ตอนการเสนอแนวทางการปรบัปรุง จากผลการด าเนินการวจิยัพนักงานขนส่งชิน้งานจ านวน 14 คน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มคอื กลุ่มเอ กลุ่มบ ีและกลุ่มซ ีพบว่าพนกังานซ3ี มคีวามลา้จากการเดนิรอ้ยละ 68.75 ของระยะทางทัง้หมดต่อหนึ่งกะการท างาน เมือ่
ท าการประเมนิความเสี่ยงการท างานของพนักงานซ3ี พบว่ามคีวามถี่การก้มตวัไม่น้อยกว่า 864 ครัง้ต่อกะ น ้าหนักที่พนักงานซ3ี ต้องยก 6,480 
กโิลกรมัต่อกะ และมรีะยะทางการเดนิ 13,832 เมตรต่อกะ โดยใชแ้ฮนลฟิทเ์ป็นอุปกรณ์ในการขนถ่ายชิน้งาน เมือ่ประเมนิความเสีย่งดว้ยหลกัการย-
ศาสตร์แลว้ จงึเสนอแนวทางปรบัปรุงวธิกีารท างานคอื (1) การเปลีย่นอุปกรณ์ขนถ่ายจากรถแฮนดล์ฟิทเ์ป็นรถยกเพือ่เปลีย่นท่าทางการท างาน (2) 
การเปลีย่นรปูแบบการจดัเกบ็ของชิน้งานจากวางบนพาเลทเป็นวางบนชัน้รางลูกกลิ้งเพือ่ลดการกม้ตวั และ (3) การเปลีย่นปรมิาณการบรรจุชิน้งาน
ในกล่องเพือ่ลดน ้าหนกัทีพ่นกังานซ3ี ตอ้งยกต่อวนัและเพือ่ลดระยะทางการเดนิต่อวนั เมือ่ปรบัปรุงวธิกีารท างานแลว้จงึท าการประเมนิความเสีย่งใน
การท างานของพนักงานซ3ี ใหม่อกีครัง้ พบว่าคะแนนความเสีย่งในการท างานของพนกังานซ3ี ทัง้ 4 วธิกีารประเมนิ มรีะดบัความเสีย่งที่ลดลงและ
เป็นไปในทศิทางทีด่ ี
ค าหลกั การยศาสตร,์ การปรบัปรุงวธิกีารท างาน, การประเมนิความเสีย่ง 

Abstract 
This research aims to improve the work method of material handler for risk reduction by using ergonomic assessments. The 

research methodology consists of four main steps as follows; (1) The identification of problem statement and scope of work (2) The 
workload assessment of the workers (3) The ergonomic assessments of OWAS, NIOSH’s Lifting Equation, RULA, and REBA as well as 
(4) The improvement step. The result of this study shows that there are 14 material handlers, divided into three groups (A, B, and C). The 
operator C3 has highest fatigue among all and among group members from material handling with 68.75% of total walking distance per 
work shift. After conducting workload analysis, the result shows that the operator C3 has high frequency of body bending, more than 864 
times per work shift, carries weights 6,480 kilograms per work shift, and walk 13,832 meters per work shift with a hand lift as a supportive 
equipment. After conducting several ergonomic assessments, the redesign of work method has proposed as follows; (1) Changing of 
material handling from a hand lift to a lift cart in order to change working posture, (2) Changing the storage system of work in process by 
placing on the roller belt instead of putting on the pallet in order to reduce the body bending frequency and (3) Changing the quantity of 
work pieces contained in the box in order to reduce the weight of lifting and reduce the walking distance per day. After new work method 
implementing, the ergonomic assessments are re-conducted, resulting in lesser risks of postural loads and improving in the better work 
condition. 
Key words: Ergonomics, Work method improvement, Risk assessment 
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1. บทน า
หลกัการยศาสตรถ์ูกน ามาประยุกต์ใชใ้นสถานทีท่ างานเพือ่ช่วยลด

ปัญหาการประสบอันตรายจากการท างาน ช่วยในการปรบัปรุงการ
ท างาน ช่วยให้พนักงานท างานได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ท างาน ช่วยลดความสญูเปล่าและลดค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการบาดเจบ็ 
อกีทัง้ยงัช่วยสรา้งแรงจูงใจในการท างาน [1-2] ซึง่พนกังานนบัเป็นกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สถานประกอบการจ าเป็นต้องให้คุณค่าและ
ความส าคญัในการส่งเสรมิให้พนักงานมสีุขภาวะที่ดีทัง้ทางกายและ
จติใจ รวมถงึควรส่งเสรมิใหม้ปีระสบการณ์ทีด่ใีนการท างาน [3-4] 
 Frank B. Gilbreth ผู้บุกเบกิการศกึษาการเคลื่อนไหวและเวลาใน
การท างาน ศกึษาท่าทางการเคลื่อนไหวเพื่อค้นหาวธิทีี่ดทีี่สุดในการ
ท างาน โดยพจิารณาจาก 2 ปัจจยัคอื เวลาที่ใช้ในการปฏบิตัิงานและ
ความลา้ของพนกังาน หลกัการนี้เรยีกว่า เวลาและการเคลือ่นไหวอย่าง
ประหยดั (Time and Motion Economy) โดยการก าจดัความเคลือ่นไหว
ทีไ่มจ่ าเป็นและไมก่่อใหเ้กดิมลูค่า ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของความสญูเปล่า 7 
ประการ [5] หนึ่งในการเคลื่อนไหวทีส่ าคญัและไม่สามารถหลกีเลีย่งได้
คอื กระบวนการขนยา้ยวสัดุ โดยมากมกัใชแ้รงคนเขา้มาช่วยในการขน
ถ่ายเป็นหลกั ปัญหาส่วนใหญ่ทีพ่บคอื ปัญหาความเครยีดและความลา้
จากการท างานของพนักงาน [6] ที่ก่อให้เกดิการเจ็บป่วย และถ้าหาก
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น มอุีณหภูมสิูงหรอือุณหภูมติ ่าหรือมี
แสงสว่างไม่เพยีงพอ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของพนักงาน 
และส่งผลต่อผลติภาพในการท างานดว้ย [7] 
 จากการศึกษาของกิตติ อินทรานนท์  [8] ที่ศึกษาปัญหาการ
เคลือ่นยา้ยวสัดุและวเิคราะหส์าเหตุของการบาดเจบ็ในโรงงานผลติแห่ง
หนึ่งพบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการท างานของกลา้มเนื้อคอื ลกัษณะของงาน 
รอบการท างาน (ตน้สปัดาห์-ปลายสปัดาห)์ และลกัษณะสภาพแวดลอ้ม
ของการท างาน ในขณะทีท่่าทางการท างานทีซ่ ้าซาก [9] และการกม้ยก
ยา้ยชิ้นงาน [10] กม็คีวามสมัพนัธ์กบัการปวดหลงัของพนักงาน ปัจจยั
ในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ร้อนอบอ้าวก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน [9] นอกจากนัน้ยงัมรีายงานที่
กล่าวเกีย่วกบัการมวีธิกีารท างานทีไ่ม่เหมาะสมซึ่งเป็นสาเหตุของการ
เกดิการบาดเจบ็ในทีท่ างาน [10-12]  
 ส าหรบัแนวทางในการจดัการความเสีย่งที่เกดิจากการท างานของ
พนักงาน สามารถท าได้โดยอาศัยหลักการยศาสตร์ในการประเมิน
ท่าทางการปฏบิตังิานของพนักงาน รวมถงึภาระงานทีพ่นกังานไดร้บั มี
เครื่องมือและวิธีการประเมินที่ใช้ประเมินตามความเหมาะสมกับ
ลกัษณะงานของพนักงาน 4 วิธีได้แก่ (1) วิธีการประเมนิโดยใช้การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ อิ ริ ย า บท (Ovako Working Posture Analysis System: 
OWAS) [13] (2) วธิกีารประเมนิสภาพการยกและเคลื่อนยา้ยวสัดุด้วย
สมการการยกของ NIOSH (NIOSH’s Lifting Equation) [14] (3) วธิกีาร
ประเมนิรยางค์ส่วนบน แขน ขอ้มอื คอ ล าตวั และขา (Rapid Upper 
Limp Assessment: RULA) [15] และ (4) วธิกีารประเมนิทัว่ทัง้ร่างกาย
อย่างรวดเรว็ (Rapid Entire Body Assessment: REBA) [16] ซึ่งทัง้ 4 

วธินีี้เป็นทีน่ิยมน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูเบือ้งตน้ เนื่องจากมคีวาม
สะดวก รวดเรว็ และสามารถวเิคราะหค์่าความเสีย่งไดจ้ากแบบประเมนิ 
และสมการส าเรจ็รูปโดยไม่จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เสรมิทางการแพทย์ใน
การวเิคราะห์ อกีทัง้ยงัพบว่ามกีารน าวธิกีารประเมนิความเสีย่งเหล่านี้
มาใชป้ระเมนิความเสีย่งร่วมกนัอกีดว้ย [17-18] ส าหรบัผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การประเมินด้วยเครื่องมือทางการยศาสตร์ทัง้ 4 วิธีสามารถระบุ
อันตรายในลกัษณะของคะแนน โดยคะแนนความเสี่ยงที่ได้ในแต่ละ
ขัน้ตอนจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงจากการ
ท างานของพนักงานไดอ้ย่างชดัเจน ผูป้ระเมนิสามารถท าการวเิคราะห ์
พรอ้มหาวธิปีรบัปรุงการท างานของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์การ
ประเมนิ โดยควรพจิารณาการปรบัปรุงการท างานในส่วนทีม่คี่าคะแนน
ความเสี่ยงสูงก่อน จากนัน้ท าการเปรยีบเทยีบคะแนนความเสีย่งก่อน
และหลงัปรบัปรุง  
 สถานประกอบการกรณีศกึษาบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์ประสบ
ปัญหาพนักงานขนส่งชิน้งานไดร้บับาดเจบ็จากการท างานซ ้าซาก โดย
พนักงานมอีาการปวดหลงัอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานบางส่วน
จ าเป็นตอ้งลางานไปพบแพทยเ์พือ่ท าการรกัษาบ่อยครัง้หรอืจ าเป็นต้อง
ลาเพื่อรกัษาอาการแบบระยะยาว บางกรณีรุนแรงจนจ าเป็นต้องเขา้รบั
การผ่าตดั อกีทัง้สถานประกอบการแห่งนี้ยงัไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั
ความปลอดภยัในการท างานทีส่่งผลกระทบต่อสภาพจติใจของพนักงาน 
ซึ่งเมื่อพจิารณาแล้วอาจส่งผลต่อความเชื่อมัน่ด้านความปลอดภยัใน
การท างานที่มีต่อสถานประกอบการ สถานประกอบการแห่งนี้จึงมี
เป้าหมายในการคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปัญหาขา้งต้น เพื่อวเิคราะห์
และด าเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อลด
ความเสีย่งจากการท างานในสถานประกอบการแห่งนี้ 

2. วตัถปุระสงค์
เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานของพนักงานขนส่งชิ้นงานโดยใช้

หลกัการยศาสตรใ์นการวเิคราะห์ความเสีย่งจากการท างาน 

3. วิธีด าเนินการวิจยั
การด าเนินการวิจยัประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนการระบุ

ปัญหาและการก าหนดขอบเขตของการศกึษา ขัน้ตอนการประเมนิภาระ
งานโดยรวมของพนกังานขนส่งชิน้งาน ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง
ของพนักงานขนส่งชิ้นงานดว้ยหลกัการยศาสตร์ และขัน้ตอนการเสนอ
แนวทางการปรบัปรุง มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

3.1 ขัน้ตอนการระบปัุญหาและการก าหนดขอบเขตของการศึกษา 
 เ ริ่มต้นที่ ก า ร เก็บบันทึกข้อมูล การท า ง านของพนั ก ง าน 
ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่พนักงานใช้ในการท างาน ระยะทาง ความถี่ 
และน ้าหนักที่พนักงานขนส่งต่อวนั จากนัน้ท าการประเมนิภาระงาน
กลา้มเนื้อของพนักงานดว้ยแบบสอบถามภาระงานกลา้มเนื้อ [19] โดย
พจิารณากลา้มเนื้อ 12 ส่วนคอื คอ ไหล่ หลงัส่วนบน หลงัส่วนล่าง แขน
ส่วนบน ขอ้ศอก แขนส่วนล่าง มอื/ขอ้มอื สะโพก/ตน้ขา หวัเขา่ น่องและ 
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เท้า แสดงผลลพัธ์ของการประเมนิเป็นระดบัคะแนนของความรูส้กึทีม่ ี
อาการปวดเมือ่ยและไม่สบายกาย แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 0 (ไม่
รู้สกึ) 1 (รู้สกึนิดหน่อย) 2 (รู้สกึปานกลาง) 3 (รู้สกึมาก) และ 4 (รู้สกึ
มากเกินทนไหว) ในขัน้ตอนนี้จะศกึษาพนักงานขนส่งชิ้นงานโดยใช้
เกณฑก์ารแบ่งกลุ่มการท างานตามปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คอื (1) ลกัษณะ
การท างานและหน้าที่ความรบัผิดชอบ และ (2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ขนส่งชิ้นงาน สามารถแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  (1) 
พนักงานกลุ่มเอ ที่ด าเนินการจัดส่งชิ้นงานจากคลังวัตถุดิบไปยัง
กระบวนการใหค้วามรอ้นและกระบวนการกลงึ (Pre-Process) ใช้การ
ขบัรถโฟล์คลฟิท์ในการขนส่งชิ้นงาน (2) พนักงานกลุ่มบ ีทีด่ าเนินการ
จดัส่งชิน้ส่วนส าหรบักระบวนการประกอบ ใชก้ารขบัรถสกู๊ตเตอรไ์ฟฟ้า
ขนส่งชิ้นงานและ (3) พนักงานกลุ่มซี ที่ด าเนินการจดัส่งชิ้นงานจาก
กระบวนการกลงึไปยงักระบวนการประกอบ ใชก้ารลากจูงแฮนลฟิทใ์น
การขนส่งชิ้นงาน โดยการท างานในขัน้ตอนนี้จะช่วยให้สามารถสรุป
ปัญหาและก าหนดขอบเขตของกลุ่มพนกังานทีจ่ะท าการศกึษาได ้

3.2 ขัน้ตอนการประเมินภาระงานโดยรวมของพนักงาน  
 ในขัน้ตอนนี้มเีป้าหมายในการค้นหาความล้าจากเงื่อนไขในการ
ท างานของกลุ่มพนักงานขนส่งชิ้นงาน โดยพจิารณาจากขอ้มูลปัจจยั
การไหลของพนักงาน รอบเวลาการจัดส่ง (นาทีต่อรอบ) ความถี่ที่
พนักงานต้องขนส่งชิ้นงาน (รอบต่อกะ) และระยะทางโดยรวมที่
พนักงานขนส่งชิ้นงาน (เมตรต่อกะ) ซึ่งข ัน้ตอนนี้จะท าให้ทราบ
พนกังานทีม่คีวามลา้สงูทีสุ่ดได ้เพือ่ใชเ้ป็นตวัอย่างในการศกึษา  

3.3 ขัน้ตอนการประเมินความเส่ียงของพนักงานด้วยหลัก 
การยศาสตร ์
 ในขัน้ตอนนี้มเีป้าหมายในการประเมนิความเสี่ยงจากการท างาน
ของพนักงาน โดยใช้การประเมินความเสี่ยงจากการท างานตาม
หลกัการยศาสตร์ทัง้หมด 4 วธิ ีการท างานของพนักงานขนส่งชิ้นงาน
เป็นการท างานในลกัษณะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยท่าทาง
การท างานในหนึ่งรอบวฏัจกัรของการท างานประกอบดว้ย การกม้คอ 
การบดิตวั การกม้ตวั การเอื้อม การบดิขอ้มอื การยกงาน การเดนิและ
การนัง่ย่อตวั จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดเป็นท่าทางทีค่รอบคลุมการท างาน
ของพนักงานขนส่งชิ้นงาน ซึ่งเป็นการท างานในลกัษณะการท างาน
แบบซ ้ าซาก  มีรอบวัฏจักรการท างานที่ยาวและมีการท างาน ใน
หลากหลายสถานีงาน ซึง่หากแยกการประเมนิออกเป็นส่วน ๆ  ผลการ
ประเมนิความเสีย่งทีไ่ดจ้ะไม่สามารถสะทอ้นขอ้เทจ็จรงิในแง่ของความ
เสี่ยงสะสมตลอดการท างานทัง้รอบวัฏจักรการท างานได้ ซึ่งการ
วเิคราะหด์ว้ยภาพท่าทางการเคลือ่นไหวตลอดวฏัจกัรจะช่วยใหส้ามารถ
หาแนวทางการปรบัปรุงการท างานของพนกังานขนส่งชิ้นงานได ้ในการ
เก็บข้อมูลนี้ใช้โปรแกรม KINOVEA ช่วยในการวเิคราะห์ท่าทางการ
ท างานของพนกังาน เพือ่ใหม้คีวามแมน่ย าในการประเมนิมากยิง่ขึน้  

3.3.1 วิธีการประเมินความเส่ียงการท างานด้วยการวิเคราะห์
อิริยาบท (Ovako Working Posture Analysis System: OWAS)  
 ผู้วิจยัท าการประเมนิความเสี่ยงการท างานของพนักงานโดยใช้
หลักการสังเกตอิริยาบทในการท างานของพนักงานในท่าทางการ
ท างานของกล้ามเนื้อส่วนหลัง แขน ขา ตลอดถึงการออกแรงของ 
กลา้มเนื้อ เพือ่พจิารณาระดบัความอนัตรายจากภาระงานทีเ่กดิขึน้ โดย
ใชแ้บบประเมนิต้นแบบจาก [13] การประเมนิดว้ยวธินีี้สามารถท าการ
ประเมนิได้ 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะการประเมนิเพื่อหาค่าความเสี่ยง
เบื้องต้นจากการท างานและลกัษณะการประเมนิกล้ามเนื้อแต่ละส่วน
เทียบสดัส่วนเวลาการท างานของพนักงาน ซึ่งผู้ว ิจยัด าเนินการเก็บ
ขอ้มลูเพือ่การประเมนิในลกัษณะแรก โดยสามารถแบ่งผลลพัธ์ของการ
ประเมนิออกเป็น 4 ระดบัคะแนนคือ 1 คะแนน (ไม่เป็นอันตราย) 2 
คะแนน (อนัตรายเลก็น้อย) 3 คะแนน (อนัตรายชดัเจน) และ 4 คะแนน 
(อนัตรายมาก) 

3.3.2 วิธีการประเมินความเส่ียงการท างานด้วยการวิเคราะห์
สภาพการยกและเคล่ือนย้ายส่ิงของวสัดุด้วยสมการการยกของ 
NIOSH (NIOSH’s Lifting Equation)  
 วิธีนี้ เป็นการประเมินโดยใช้สมการการยกของ NIOSH ภายใต้
เงือ่นไขและขอ้จ ากดัของพนกังาน โดยพจิารณาจากลกัษณะการยกและ
สภาพสถานทีป่ฏบิตังิาน เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการค านวณขดีจ ากดั
ของน ้าหนักทีแ่นะน า (Recommended Weight Limit: RWL) และดชันี
การยก (Lifting Index: LI) ซึ่งสามารถใช้สมการที่ปรากฏใน [14]  มา
ค านวณได้เลย โดยที่ค่าดชันีการยกทีเ่หมาะสมของพนักงานควรมคี่า
น้อยกว่า 1.00 

3.3.3 วิธีการประเมินความเส่ียงการท างานด้วยการวิเคราะห์
ก ล้ามเ น้ือรยางค์ ส่วนบน (Rapid Upper Limp Assessment: 
RULA)  
 วธินีี้เป็นการประเมนิโดยใช้การแบ่งกลุ่มการประเมนิออกเป็น 2 
กลุ่มคอื กลุ่ม A ประเมนิส่วนแขนและขอ้มอื และกลุ่ม B ประเมนิส่วน 
คอ ล าตวั และขา การประเมนิโดยวธินีี้ท าใหท้ราบถงึความเสีย่งในการ
ท างานบริเวณอวัยวะส่วนบน ใช้แบบประเมินต้นแบบและวิธีการ
ประเมนิจาก [15] สามารถแปรผลลพัธ์การประเมนิได้เป็น 4 ระดบัคอื 
1 - 2 คะแนน (ยอมรบัไดแ้ต่อาจจะมปัีญหาทางการยศาสตรไ์ดถ้้ามกีาร
ท างานดงักล่าวซ ้า ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าเดิม) 3 - 4 คะแนน 
(ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิและตดิตามวดัผลอย่างต่อเนื่อง อาจจะจ าเป็น
ทีจ่ะต้องมกีารออกแบบงานใหม่) 5 – 6 คะแนน (งานนัน้เริม่เป็นปัญหา 
ควรท าการศึกษาเพิม่เติมและควรรบีปรบัปรุง) และ 7 คะแนนขึ้นไป 
(งานนัน้มปัีญหาทางการยศาสตร์และตอ้งมกีารปรบัปรุงทนัท)ี 
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3.3.4 วิธีการประเมินความเส่ียงการท างานทัว่ทัง้ร่างกายอย่าง
รวดเรว็ (Rapid Entire Body Assessment: REBA)  
 การประเมนิความเสีย่งในการท างานดว้ยวธินีี้จะช่วยท าใหท้ราบถึง
ความเสีย่งในการท างานของพนักงานกล้ามเนื้อส่วนบนและกล้ามเนื้อ
ส่วนล่างอย่างชดัเจน โดยใช้แบบประเมนิต้นแบบและวธิกีารประเมนิ
จาก [16] สามารถแบ่งการประเมนิไดเ้ป็น 5 ระดบัคอื 1 คะแนน (ความ
เสีย่งน้อยมาก) 2 – 3 คะแนน (ความเสีย่งน้อย ยงัต้องมกีารปรบัปรุง) 
4 – 7 คะแนน (ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควร
ได้ร ับการปรับปรุง) 8 – 10 คะแนน (ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์
เพิม่เตมิและควรรบีปรบัปรุง) และ 11 คะแนนขึน้ไป (ความเสีย่งสูงมาก 
ควรปรบัปรุงทนัท)ี 

3.4 ขัน้ตอนการเสนอแนวทางการปรบัปรงุวิธีการท างาน 
 ในขัน้ตอนนี้ประกอบไปด้วยการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมนิ
ความเสี่ยงจากการท างานในขัน้ตอนก่อนหน้ามาพิจารณาปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างานและวธิกีารท างาน ซึ่งเป็นการระดมสมอง
ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างสมาชิกในทีมวิจัย ส่วนการ
พิจารณาเรื่องน ้าหนักที่พนักงานจะต้องขนส่งในแต่ละรอบและระยะ
ทางการเดนิขนส่งนัน้จะใชก้ารค านวณหาค่าความเหมาะสมของปรมิาณ
ชิ้นงานต่อการบรรจุในกล่อง (ชิ้นต่อกล่อง) ตามหลักการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมและการประยุกต์ ใช้  (Engineering 
Optimization and Applications) 
 ในการปรับปรุงการท างานของพนักงาน สิ่งส าคัญที่ใช้ในการ
พจิารณาคอืน ้าหนักโดยรวมทีพ่นักงานจะต้องยกกล่องบรรจุชิ้นงานใน
หนึ่งวนั (กโิลกรมัต่อกะ) โดยในแต่ละรอบการท างาน พนักงานจะต้อง
ขนถ่ายชิ้นงานเอและชิ้นงานบ ีปรมิาณน ้าหนักทีจ่ะขนถ่ายในแต่ละวนั
จงึขึน้อยู่กบัอตัราการใชช้ิ้นงานเอและชิ้นงานบ ีน ้าหนักต่อกล่องบรรจุ 
และจ านวนรอบการขนส่ง ซึ่งน ้าหนักโดยรวมนัน้จะส่งผลต่อความเสีย่ง
ในการท างานทีพ่นกังานจะไดร้บัและส่งผลต่อระยะทางโดยรวมของการ
ขนถ่ายในหนึ่งวนั (เมตรต่อกะ) เนื่องจากปรมิาณของการขนส่งจะส่งผล
ต่อการก าหนดระยะทางการเดนิไปรบัชิ้นงานตามพื้นที่จดัเกบ็ชิ้นงาน
นัน้เอง โดยสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ภายใต้เงื่อนไขและ
ขอ้จ ากดัในการท างานไดด้งัสมการที ่(1) 

TWAB = (USA+USB) × Wi × R  (1) 

โดยที่ TWAB คือน ้ าหนักโดยรวมที่พนักงานจะต้องยกกล่องบรรจุ
ชิ้นงานในหนึ่งวนั (กโิลกรมัต่อกะ) ซึ่งมทีัง้กล่องที่บรรจุชิ้นงานเอและ
กล่องที่บรรจุชิ้นงานบี USA คอือตัราการใช้ชิ้นงานเอในการประกอบ 
(กล่องต่อรอบการจดัส่ง) USB คอือตัราการใชช้ิ้นงานบใีนการประกอบ 
(กล่องต่อรอบการจัดส่ง) Wi คือน ้ าหนักทางเลือกต่อกล่องบรรจุ  
(กโิลกรมัต่อกล่องบรรจุ) i คอืทางเลอืกของน ้าหนัก โดยเงื่อนไขของ
ช่วงน ้าหนักที่สถานประกอบการสามารถปรบัปรุงได้โดยไม่มผีลต่อ
ต้นทุนการจดัเกบ็ (ปรมิาณกล่องและความแขง็แรงของกล่อง) ซึ่งมคี่า

ช่วงน ้าหนกัระหว่าง 12-20 กโิลกรมั (12 ≤ i ≤ 20 ) และ R คอืรอบการ
จดัส่งต่อวนั (นาทต่ีอรอบ) ของสถานประกอบการ 
 ในการค านวณระยะทางโดยรวมของการจดัส่งนัน้สามารถค านวณ
ไดจ้ากผลคณูของระยะทางการเดนิในหนึ่งรอบการจดัส่งกบัจ านวนรอบ
ที่จดัส่ง ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกะการท างานจะมรีอบการเดนิพเิศษส าหรบัเกบ็
กล่องเปล่าและจัดส่งให้หน่วยท าความสะอาด คิดเป็น 2 รอบเสมอ 
ท าใหไ้ดส้มการค านวณระยะทางโดยรวมของการจดัส่งในกะการท างาน 
แสดงดงัสมการที่ (2) ดงันัน้ข้อมูลที่ได้จากการค านวณเหล่านี้จะถูก
น าไปใชใ้นการค านวณและเสนอแนวทางการปรบัปรุงวธิกีารท างานของ
พนกังานต่อไป 

TD = d × (R+2) (2) 

โดยที่ TD คอืระยะทางโดยรวมของการจดัส่งในหนึ่งวนั (เมตรต่อกะ) 
และ d คอืระยะทางการเดนิในหนึ่งรอบการจดัส่ง (เมตรต่อรอบ) โดยม ี
เงื่อนไขว่าถ้า Wi ≤ 16 กโิลกรมั d = 532 เมตรต่อรอบ และ R = 20 
นาทต่ีอรอบ และ ถ้า Wi > 16 กโิลกรมั d = 280 เมตรต่อรอบ และ R 
= 12 นาทต่ีอรอบ 

4. ผลการวิจยั
จากการส ารวจสภาพปัจจุบันของสถานประกอบการพบว่า

พนักงานขนส่งชิน้งานมจี านวนทัง้หมด 14 คน ตามลกัษณะการท างาน
สามารถแบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มเอ กลุ่มบี และกลุ่มซี 
ตามรายละเอยีดของการท างานของพนกังานทัง้ 3 กลุ่ม ดงัทีไ่ดก้ล่าวไว้
แลว้ในหวัขอ้ 3.1 ขอ้มลูอื่น ๆ ทีไ่ดจ้ากการส ารวจแสดงดงัตารางที ่1 
 เมือ่พจิารณาปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานดงัแสดงใน
ตารางที่ 1 พบว่าพนักงานขนส่งชิ้นงานกลุ่มซีมลีกัษณะการท างานที่
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการท างานสูงกว่ากลุ่มเอและกลุ่มบี โดยมี
ลกัษณะการท างานทีใ่ชก้ารขนส่งในท่าทางการเดนิลากจูงชิ้นงานด้วย
อุปกรณ์แฮนลฟิทใ์นระยะทาง (เฉลีย่ต่อคน) 6,448 เมตรต่อกะ ในขณะ
ทีพ่นกังานกลุ่มเอและกลุ่มบมีอุีปกรณ์ทุ่นแรงทีด่กีว่ากลุ่มซ ีมคีวามถี่ใน
การขนส่งเฉลี่ยต่อคนเท่ากบั 15 รอบต่อกะ ซึ่งเทยีบเท่ากบักลุ่มบีแต่
มากกว่ากลุ่มเอ มปีรมิาณกล่องงานทีข่นส่งเฉลีย่ต่อคนเท่ากบั 18 กล่อง
ต่อครัง้ ซึง่น ้าหนกัต่อกล่องโดยเฉลีย่อยู่ที ่15 กโิลกรมัต่อกล่อง น ้าหนกั
งานทีย่กเฉลีย่ต่อคน คอื 4,050 กโิลกรมัต่อกะ ซึ่งมากกว่ากลุ่มบอีย่าง
เหน็ไดช้ดั เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูคะแนนภาระงานของกลา้มเนื้อทัง้ 12 
ส่วนของพนกังานทัง้ 3 กลุ่มทีไ่ดจ้ากการประเมนิดว้ยแบบประเมนิภาระ
งานกลา้มเนื้อ [19] (รปูที ่1) พบว่าภาระงานของกลา้มเนื้อหลงัส่วนล่าง
มคีะแนนสูงสุดในพนักงานกลุ่มบแีละกลุ่มซ ี(2.33 และ 3.17 คะแนน) 
หวัเขา่และเทา้มคีะแนนสูงสุดในพนกังานกลุ่มซ ี(3.00 คะแนน) ในขณะ
ทีพ่นกังานกลุ่มเอมคีะแนนภาระงานของหวัเขา่อยู่ที่ 2.50 คะแนน 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของกล้ามเนื้อทัง้ 12 ส่วน จะพบว่า
พนักงานกลุ่มซมีภีาระงานกล้ามเนื้ออยู่ในระดบัทีรุ่นแรงกว่าพนักงาน
กลุ่มเอและกลุ่มบแีทบจะทัง้หมด ยกเวน้เพยีงส่วนของคอและส่วนของ
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หลงัส่วนบนเท่านัน้ จากผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพนักงานกลุ่มซีมี
ความเสีย่งในการท างานสูงกว่าพนักงานในกลุ่มเอและกลุ่มบ ีผูว้จิยัจงึ
ก าหนดขอบเขตในการศึกษาเชิงลึกในพนักงานกลุ่มซี รวมถึง
ท าการศกึษาขอ้มลูการท างานของพนักงานกลุ่มซีเพิม่ในส่วนของการ
ประเมนิภาระงานโดยรวมและการประเมนิความเสีย่งของพนกังานดว้ย
หลกัการยศาสตรท์ัง้ 4 วธิ ีดงัทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลการขนส่งชิ้นงานของพนักงานขนส่งชิ้นงานกลุ่มเอ 
กลุ่มบ ีและกลุ่มซ ี(ขอ้มลูภาระงานเฉลีย่ต่อคน) 

ลกัษณะการท างาน 
กลุ่มเอ 
(เฉลีย่ต่อ
คน) 

กลุ่มบ ี
เฉลีย่ต่อ
คน) 

กลุ่มซ ี
เฉลีย่ต่อ
คน) 

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการขนส่ง
ชิน้งาน 

Forklift Scooter Hand lift 

อุปกรณ์จดัเกบ็ชิน้งาน Pallet Pallet Pallet 
ระยะทางขนส่งต่อกะ (m) 2,112 6,431 6,448 
ความถีใ่นการส่งต่อกะ 
(รอบ) 

12 15 15 

จ านวนกล่องชิน้งานในรอบ
การขนส่ง (กล่อง) 

2 1 18 

น ้าหนกัต่อกล่อง (kg) 250 3.20 15 
น ้าหนกังานทีย่กต่อกะ (kg) 2,000 48 4,050 

กลุ่มเอ       กลุ่มบ ี     กลุ่มซ ี

รปูที ่1 ขอ้มลูภาระงานกลา้มเนื้อทัง้ 12 ส่วน ของพนกังานทัง้ 3 กลุ่ม 

 จากการศึกษาเชิงลึกพบว่าพนักงานกลุ่มซีมีจ านวนพนักงาน
ทัง้หมด 3 คนต่อกะ พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนการผลติคนละส่วนงาน โดยพนักงานซ1ี มหีน้าทีใ่นการจดัส่ง
ชิ้นงานจากกระบวนการผลิตบี ไปยังกระบวนการผลิตซี ดี และอี 
พนักงานซ2ี มหีน้าทีใ่นการจดัส่งชิ้นงานจากกระบวนการผลติบ ีไปยงั
กระบวนการผลติจี ไอ และเจ และพนักงานซ3ี มหีน้าที่ในการจดัส่ง

ชิ้นงานจากกระบวนการผลติบ ีไปยงักระบวนการผลติเค แอล และเอม็ 
ซึ่งมรีะยะทางแตกต่างกนัออกไป รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างวฏัจกัรการ
ท างานของพนักงานซ1ี และตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการไหลของ
พนักงาน รอบเวลาการจัดส่ง ความถี่ที่พนักงานขนส่งชิ้นงาน และ
ระยะทางโดยรวมทีพ่นกังานกลุ่มซทีัง้ 3 คนตอ้งขนส่งชิน้งาน 

 

รปูที ่2 ตวัอย่างการไหลของพนกังานซ1ี

ตารางที ่2 ขอ้มลูการท างานของพนักงานขนส่งชิ้นงานกลุ่มซี โดยการ
ใชเ้ครือ่งมอืแผนผงัจาก-ไป (From to Chart) 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลการท างานของพนักงานในกลุ่มซี พบว่า 
พนักงานซ1ี พนักงานซ2ี และพนักงานซ3ี มีความล้าจากการเดิน 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.34, 24.07 และ 69.59 ของระยะทางทัง้หมดต่อหนึ่งกะ
การท างานตามล าดบั ซึ่งพนักงานซ3ี มคีวามลา้จากการท างานสูงที่สุด 
ผู้ว ิจ ัยจึงก าหนดขอบเขตในการศึกษาเชิงลึกกับพนักงานซ3ี และ
ท าการศกึษาวธิกีารท างานของพนักงานซ3ี โดยการเกบ็รายละเอยีดใน 
การท างานของพนักงานซี3 นัน้ พนักงานซ3ี มงีานหลกัคอืงานการเดนิ
และงานการท างาน (จดัเตรยีมชิน้งานและส่งมอบชิน้งาน) พบว่าเวลาใน 
การขนส่งชิ้นงานเฉลี่ยเท่ากบั 20.78 นาทีต่อรอบ (จากการจบัเวลา
ทัง้หมด 45 ครัง้) โดยมกีารเดินคิดเป็นร้อยละ 49.57 และมเีวลาการ
ท างานคดิเป็นรอ้ยละ 50.43 และเนื่องจากพืน้ทีจ่ดัเกบ็ชิน้งานของสถาน
ประกอบการแห่งนี้มอียู่อย่างจ ากดั ท าใหพ้นักงานซ3ี ต้องเสยีเวลาเดนิ
เพื่อไปรบัชิ้นงานที่ถูกจดัเก็บอยู่ในพื้นที่ส ารองที่อยู่ไกลออกไปเป็น

พนกังาน 
การไหลของ
พนกังาน 

รอบส่ง 
(นาทต่ีอ
รอบ) 

ความถี ่
(รอบ
ต่อกะ) 

ระยะทาง 
(เมตรต่อ
กะ) 

ซ1ี 
B  C  B  D 
 B  E  B 

50 13 
1,261 
(6.34%) 

ซ2ี 
B  G  B  I 
 B  J  B 

60 8 
4,784 

(24.07%) 

ซ3ี 
B  K  B  L 
 B  M  B 

20 24 
13,832 

(69.59%) 
รวม 19,877 

Process B 

Process C 

Process D 

Process E 

50 นาท ี
50 นาท ี

50 นาท ี

Working cycle of C1: B  C  B  D  B  E  B 
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สาเหตุให้พนักงานซ3ี ไม่สามารถขนส่งชิ้นงานได้ทนัตามรอบเวลาที่
ก าหนดไวท้ี ่20 นาทต่ีอรอบ 
  เมือ่ท าการประเมนิความเสีย่งในการท างานของพนักงานซ3ี ดว้ย
วิธี OWAS,  NIOSH’s Lifting Equation,  RULA และ  REBA โดยใช้
โปรแกรม KINOVEA ช่วยในการวิเคราะห์องศาการเคลื่อนไหว 
(ตวัอย่างดงัรปูที ่3) ผลการประเมนิจากทัง้ 4 วธิ ีพบว่าพนกังานซ3ี มคี่า
ความเสีย่งในการท างานสูงควรเร่งท าการปรบัปรุงโดยทนัท ีโดยผลการ
ประเมนิความเสี่ยงการท างานของพนักงานซ3ี ก่อนการปรบัปรุงได้
แสดงในตารางที ่3 

ก)   ข) 

ค)  ง) 

จ)             ฉ) 
รปูที ่3 ตวัอย่างการใชโ้ปรแกรม KINOVEA ในการวเิคราะหท์่าทางการ
ท างานของพนกังานซ3ี ก่อนปรบัปรุง ก) คอ ข) ล าตวั ค) ขา ง) แขน 

จ) ขอ้มอื และ ฉ) แขนส่วนบน 

 เมื่อพจิารณาขอ้มูลจากตารางที่ 1 จะพบว่าพนักงานซ3ี มจี านวน
กล่ อ งชิ้ น ง าน ใน แ ต่ ล ะ ร อบกา รขนส่ ง เ ป็ น จ าน วน  18 กล่ อ ง 
นัน่หมายความว่าจะมกีารกม้หยบิกล่องชิน้งานในลกัษณะกม้หยบิกล่อง
ชิ้นงานวางบนพาเลท 18 ครัง้และก้มหยบิกล่องชิ้นงานวางบนชัน้วาง
ชิ้นงานอกี 18 ครัง้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิด้วยวธิ ี
NIOSH’s Lifting Equation ที่ชี้ให้เห็นว่าการท างานของพนักงานซี3 มี
ความเสีย่งในการยกสงู และเมือ่พจิารณาคู่กบัขอ้มลูความถีใ่นการขนส่ง
ในตารางที ่2 พบว่าพนักงานซ3ี มคีวามถี่การขนส่งชิ้นงานจ านวน 24 
รอบต่อกะ ดงันัน้คดิเป็นการกม้ตวัไม่น้อยกว่า 864 ครัง้ต่อกะโดยไม่มี
อุปกรณ์ช่วยขนส่งชิ้นงานทีเ่หมาะสม ซึ่งลกัษณะการท างานดงักล่าวมี
ผลโดยตรงกบัการไดร้บับาดเจบ็กลา้มเนื้อบรเิวณหลงั ซึง่ควรหลกีเลีย่ง
ท่าทางการท างานในลกัษณะก้มโดยเดด็ขาดเนื่องจากการกม้หรอืการ
เอนของหลงัจะท าให้เกดิการยื่นโป่งออกของหมอนรองกระดูกที่เป็น
สาเหตุของการปวดหลงั การเอนตวัไปขา้งหน้าจะท าให้แนวโค้งของ

กระดูกหลงัส่วนล่างไม่โค้งตามแนวระนาบเดมิ ส่งผลใหเ้กดิแรงกดต่อ
เสน้ประสาทบรเิวณกลา้มเนื้อหลงัส่วนล่างและบรเิวณหมอนรองกระดูก
หลงัส่วนล่าง (L5/S1) ก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ไดง้่าย [20] จากการศกึษา
การท างานของพนักงานซ3ี เมื่อวเิคราะห์ตามหลกัการยศาสตร์พบว่า
พนักงานซ3ี มที่าทางการเคลื่อนไหวทีไ่ม่เหมาะสม อาทิ มที่าทางการ
กม้บ่อย มกีารเดนิระยะไกล และมนี ้าหนกัชิ้นงานทีย่กมาก ผูว้จิยัจงึได้
เสนอแนวทางการปรบัปรุงโดยให้ยกเลกิการใช้งานอุปกรณ์แฮนลฟิท์ 
เปลีย่นเป็นการใชง้านอุปกรณ์รถยกแทนและใหป้รบัรปูแบบการจดัเกบ็
กล่องใส่ชิน้งานทีจ่ากเดมิวางอยู่บนพาเลทเป็นการวางบนชัน้รางลกูกลิ้ง 
เพือ่ใหก้ารท างานของพนกังานซ3ี มคีวามเสีย่งในการท างานในลกัษณะ
การกม้ตวัใหน้้อยทีสุ่ดเพือ่ลดการบาดเจบ็ของกลา้มเนื้อบรเิวณหลงั  
 จากที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่าพนักงานซี3 ใช้เวลาในการขนส่ง
ชิ้นงานโดยเฉลี่ยเท่ากบั 20.78 นาทีต่อรอบ ซึ่งในการขนส่งกล่องใส่
ชิ้นงานในแต่ละรอบ พนักงานซ3ี จะต้องขนส่งกล่องบรรจุชิ้นงาน 2 
แบบ (มนี ้าหนัก 15 กโิลกรมั) คอื กล่องที่บรรจุชิ้นงานเอ (15 ชิ้นต่อ
กล่อง) และกล่องที่บรรจุชิ้นงานบ ี(53 ชิ้นต่อกล่อง) โดยมสีดัส่วนการ
ขนส่งชิ้นงานเอต่อชิ้นงานบทีี ่1:3.5 โดยมปีรมิาณการขนส่งต่อรอบคอื 
กล่องบรรจุชิ้นงานเอ 14 กล่องและกล่องบรรจุชิ้นงานบ ี4 กล่อง รวม
เป็น 18 กล่องต่อรอบ ต้องขนส่ง 24 รอบต่อกะ คดิเป็นน ้าหนักทีข่นส่ง
โดยรวม 6,480 กโิลกรมัต่อกะ แต่สถานประกอบการมขีอ้จ ากดัเรื่อง
ความสามารถในการจดัเก็บกล่องชิ้นงานเพยีง 10 กล่องต่อรุ่น ท าให้
บางครัง้พนักงานซี3 ต้องเสียเวลาเดินเพื่อไปรบัชิ้นงานที่อยู่ในพื้นที่
จดัเก็บส ารองที่อยู่ไกลออกไปเป็นระยะทาง 532 เมตร คิดเป็นระยะ
ทางการเดนิรวม 13,832 เมตรต่อกะ ซึ่งจะเกดิขึ้นในบางเงื่อนไขของ
การท างาน ดงันัน้หากสถานประกอบการสามารถควบคุมหรอืลดการ
จดัเกบ็ในพื้นทีจ่ดัเกบ็ส ารองและควบคุมจ านวนกล่องชิน้งานทีข่นส่งใน
แต่ละรอบขนส่งไดอ้ย่างคุม้ค่ากน่็าจะเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานให้
มากขึ้นได้ ดังนั ้น จึงอาศัยการวิเคราะห์ตามหลักการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมและการประยุกต์ ใช้  (Engineering 
Optimization and Applications)  ในการหาค่าความเหมาะสมของ
ปรมิาณชิ้นงานต่อการบรรจุในกล่อง (ชิ้นต่อกล่อง) โดยพจิารณาจาก
น ้ าหนักทางเลือกใหม่ (Wi) ที่จะช่วยควบคุมน ้ าหนักโดยรวมและ
ระยะทางโดยรวมของพนกังานใหเ้กดิความคุม้ค่ามากทีสุ่ด  
 ผู้วจิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้มการที่ (1) และสมการที่ (2) 
มาค านวณหาค่าความเหมาะสมของปริมาณชิ้นงานต่อการบรรจุใน
กล่อง โดยผลการค านวณแสดงดงัตารางที่ 4 จากขอ้มูลในตารางนี้จะ
พบว่าค่าความเหมาะสมของปรมิาณชิน้งานเอต่อการบรรจุในกล่องมคี่า
เท่ากบั 17 ชิ้นต่อกล่องและมนี ้าหนักเท่ากบั 17 กโิลกรมั ซึ่งจะช่วยลด
น ้าหนักโดยรวมที่พนักงานต้องยกได้จากเดิม 6,480 กิโลกรมัต่อกะ 
เหลอื 6,120 กโิลกรมัต่อกะ (ลดลง 360 กโิลกรมั) คดิเป็นรอ้ยละ 5.56 
ของน ้ าหนักทัง้หมดในหนึ่งกะการท างาน อีกทัง้สามารถลดระยะ
ทางการเดนิได้จากเดมิ 13,832 เมตรต่อกะ เหลอื 11,760 เมตรต่อกะ 
(ลดลง 2,072 เมตร) คดิเป็นรอ้ยละ 14.98 ของระยะทางทัง้หมดในหนึ่ง
กะการท างาน ซึ่งเป็นการพิจารณาจากทางเลือกที่ 5 ในการน ามา
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ประยุกต์ใช้ในงานวิจยันี้ ในขณะที่การพิจารณาในทางเลือกที่ 8 ไม่
สามารถประยุกต์ใชไ้ด้แมว้่าจะสามารถลดระยะทางการเดนิในหนึ่งกะ
การท างานของพนักงานได้ แต่ยังไม่สามารถลดปริมาณน ้ าหนักที่
พนักงานจะตอ้งขนส่งต่อหนึ่งกะการท างานไดเ้มือ่เทยีบกบัผลลพัธ์จาก
ทางเลอืกที ่5  

ตารางที ่3 ผลการประเมนิความเสีย่งการท างานของพนักงานซ3ี ตาม
หลกัการยศาสตรก์่อนและหลงัปรบัปรุง 

 เมื่อปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและวธิีการท างานแล้วจึงด าเนินการ
ประเมนิความเสีย่งตามหลกัการยศาสตร์ทัง้ 4 วธิอีกีครัง้ พบว่าความ-
เสีย่งในการท างานของพนกังานซ3ี ลดลง ในแง่ของอริยิาบถการท างาน
ยงัคงมอีนัตรายอยู่เล็กน้อย ในแง่ของการยกมคี่าคะแนนลดลงเหลือ 
1.29 ซึ่งเป็นการปรบัปรุงที่ท าให้เกิดสภาวะที่ยอมรบัได้ (เข้าใกล้ค่า 
1.00) ในขณะทีผ่ลการประเมนิดว้ย RULA และ REBA กแ็สดงถงึความ
เสีย่งในการท างานทีล่ดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการประเมนิก่อนการ
ปรับปรุง เมื่อพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงจากการท างาน
ภายหลงัการปรบัปรุงวธิกีารท างานจะเหน็ไดว้่าการท างานดว้ยวิธกีาร

ท างานแบบใหม่ช่วยลดความเสีย่งในการท างานและช่วยสนับสนุนใหม้ี
การท างานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น  ข้อมูลในตารางที่ 5 แสดงการสรุป
รายละเอียดของลกัษณะของการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปทัง้ก่อนการ
ปรบัปรุงและภายหลงัการปรบัปรุง โดยการเปลี่ยนแปลงที่น าเสนอใน
การท างานแบบใหม่ของพนักงานซี3 ประกอบด้วย การปรบัเปลี่ยน
น ้าหนักของกล่องชิ้นงานใหม่ให้เป็น 17 กิโลกรมั การเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์การล าเลียงขนถ่ายชิ้นงานจากแฮนลิฟท์เป็นรถยก  ที่ใช้
หลกัการไฮดรอลกิส์ช่วยปรบัระดบัความสูงของรถยก ช่วยใหพ้นักงาน
ซี3 ลดการก้มหยิบกล่องชิ้นงาน และการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์การ
จดัเกบ็ชิ้นงานใหม่ทีใ่ชก้ารจดัเกบ็บนชัน้รางลูกกลิ้ง แลว้ใหพ้นกังานซ3ี 
ใชก้ารผลกักล่องชิน้งานแทนการยกกล่องท าใหม้วีธิกีารท างานทีส่ะดวก
และมคีวามเสีย่งน้อยลง ดงัแสดงในรปูที ่4  

ตารางที่ 5 สรุปข้อมูลลกัษณะการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนการ
ปรบัปรุงและหลงัการปรบัปรุง  

ตารางที ่4 การหาค่าความเหมาะสมของปรมิาณชิน้งานในกล่องบรรจุภณัฑ์
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) 

(ก
โิล
กร
มัต่

อก
ะ) 

ระ
ยะ
ทา

งร
วม

 (T
D
) 

(เม
ตร
ต่อ

กะ
) 

การปรบัปรุง 
(รอ้ยละ) 

ชิน้
งา
นเ
อ 

(ช
ิน้)

 

ชิน้
งา
นบ

 ี
(ช
ิน้)

 

ชิน้
งา
นเ
อ

(U
S

A
) 

ชิน้
งา
นบ

ี
(U

S
B
) 

รว
ม 

น ้า
หน

กั 

ระ
ยะ
ทา

ง 

ปัจจุบนั 15 15 53 20 24 14 4 18 6,480 13,832 - - 
1 12 12 42 20 24 18 5 23 6,624 13,832 -2.22% 0.00% 
2 13 13 46 20 24 16 5 21 6,552 13,832 -1.11% 0.00% 
3 14 14 49 20 24 15 5 20 6,720 13,832 -3.70% 0.00% 
4 16 16 56 20 24 13 4 17 6,528 13,832 -0.74% 0.00% 
5 17 17 60 12 40 7 2 9 6,120 11,760 5.56% 14.98% 
6 18 18 63 12 40 7 2 9 6,480 11,760 0.00% 14.98% 
7 19 19 67 12 40 7 2 9 6,840 11,760 -5.56% 14.98% 
8 20 20 70 12 40 6 2 8 6,400 11,760 1.23% 14.98% 

วธิกีาร 
ผลการประเมนิ 

ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 
OWAS 4 2 

NIOSH’s Lifting 
Equation 

LI = 4.98 
(RWL = 3.011, 

L = 15 kg) 

LI = 1.29 
(RWL = 13.18, 

L = 17 kg) 
RULA 7 6 
REBA 13 4 ลกัษณะการท างาน ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 

น ้าหนกักล่องชิน้งาน (กโิลกรมั) 15 17 

น ้าหนกัโดยรวม (กโิลกรมัต่อกะ) 6,480 6,120 

อุปกรณ์การล าเลยีงชิน้งาน Hand lift Lift Cart 

ท่าทางการท างาน ยก ผลกั 

การจดัเกบ็ชิน้งาน Pallet Roller 

ระยะทางการเดนิ (เมตรต่อกะ) 13,832 11,760 
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ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 

แฮนดล์ฟิท ์(Handlift) รถยก (Lifter cart) 
ก) 

พาเลทไม ้ ชัน้รางลกูกลิง้ 
ข) 

รปูที ่4 การเปลีย่นแปลงของอุปกรณ์ในการท างานก่อนและหลงัการ
ปรบัปรุง ก) อุปกรณ์ทีใ่ชข้นถ่ายชิน้งาน และ ข) อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ

จดัเกบ็ชิน้งาน 

 กล่าวโดยสรุปคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานนี้ช่วยปรบัปรุง
น ้าหนักโดยรวมทีพ่นักงานต้องยกชิ้นงานในหนึ่งวนัและปรบัปรุงระยะ
ทางการเดินของพนักงานในหนึ่งวนั โดยส่งผลให้พนักงานยกกล่อง
ชิ้นงานจากเดมิน ้าหนักเท่ากบั 6,480 กโิลกรมัต่อกะ ลดลงเหลอืเพยีง 
6,120 กิโลกรัมต่อกะและเดินทางน้อยลงจากระยะทางการเดินเดิม
เท่ากบั 13,832 เมตรต่อกะ ลดลงเหลอืเพยีงระยะทางเท่ากบั 11,760 
เมตรต่อกะ ซึง่การปรบัปรุงทัง้หมดช่วยลดความเสีย่งในการท างานและ
ช่วยใหพ้นกังานท างานไดอ้ย่างสะดวกมากขึน้และมคีวามเสีย่งลดลง 

5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ
จากการศกึษาและปรบัปรุงวธิกีารท างานของพนกังานขนส่งชิน้งาน

โดยการใชห้ลกัการยศาสตร์ในการวเิคราะห์ปัจจยัเสีย่งพบว่าพนักงาน
ขนส่งชิน้งานกลุ่มซ ีมคีะแนนภาระงานของกลา้มเนื้อหลงัส่วนล่างสูงสุด 
คอื 3.17 คะแนน และจากการประเมนิภาระงานโดยรวมของพนักงาน
ขนส่งชิ้นงานกลุ่มซี พบว่าพนักงานซ3ี มคีวามล้าจากการเดนิคดิเป็น
ร้อยละ 68.75 ของระยะทางทัง้หมดต่อหนึ่งกะการท างาน เมื่อท าการ
ประเมนิความเสี่ยงจากการท างานของพนักงานซ3ี ด้วยการประเมนิ
ความเสีย่งตามหลกัการยศาสตร์พบว่าการท างานของพนักงานซี3 มคี่า
ความเสี่ยงสูงควรเร่งท าการปรบัปรุงโดยทนัท ี รวมทัง้พนักงานซ3ี มี
ท่าทางการท างานในลกัษณะการกม้ตวับ่อยครัง้มากคดิเป็นจ านวนครัง้
ไม่น้อยกว่า 864 ครัง้ต่อกะ ซึ่งลกัษณะการท างานดงักล่าวมผีลโดยตรง
กบัการไดร้บับาดเจบ็กลา้มเนื้อบรเิวณส่วนหลงั  
 รายละเอยีดของการแกไ้ขและปรบัปรุงวธิกีารท างานใหแ้ก่พนักงาน
ซ3ี มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 (1) การเปลีย่นอุปกรณ์ขนถ่ายจากแฮนลฟิท์เป็นรถยกเพื่อเปลี่ยน
ท่าทางการท างานเดมิทีต่อ้งกม้ยกงาน  
 (2) การเปลี่ยนรูปแบบการจดัเกบ็ โดยจากเดมิกล่องใส่ชิ้นงานจะ
ถูกวางอยู่บนพาเลทเปลีย่นแปลงเป็นการวางกล่องใส่ชิ้นงานบนชัน้ราง
ลูกกลิ้งและใชก้ารผลกักล่องแทนการยกกล่อง เพื่อลดการกม้ต้วไปยก
งานในการท างานของพนักงานซ3ี ให้น้อยลงและลดความเสีย่งในการ
ท างาน ซึง่จะช่วยลดการบาดเจบ็บรเิวณหลงัได ้
 (3) การเปลี่ยนปรมิาณการบรรจุชิ้นงานเอในกล่องให้มคี่าเท่ากบั 
17 ชิ้นต่อกล่องและมีน ้ าหนักเท่ากบั 17 กิโลกรัม ซึ่งจะสามารถลด
น ้าหนกัโดยรวมทีพ่นกังานตอ้งยกไดถ้งึ 360 กโิลกรมัต่อกะ คดิเป็นรอ้ย
ละ 5.56 ของน ้าหนกัทัง้หมดในหนึ่งกะการท างาน และสามารถลดระยะ
ทางการเดินได้ถึง 2,072 เมตรต่อกะ คิดเป็นร้อยละ 14.98 ของ
ระยะทางทัง้หมดในหนึ่งกะการท างาน  
 เมือ่ปรบัปรุงวธิกีารท างานแลว้จงึท าการประเมนิความเสีย่งในการ
ท างานของพนักงานซี3 ใหม่อีกครัง้ พบว่าคะแนนความเสี่ยงในการ
ท างานจากทัง้ 4 วธิลีดลงและเป็นไปในทศิทางการปรบัปรุงที่ดขี ึน้และ
ท าใหม้คีวามเสีย่งในการท างานลดลง 
 การวจิยัในครัง้ยงัมขีอ้จ ากดัในด้านการเก็บขอ้มูล โดยผูว้จิยัเลอืก
เกบ็ขอ้มลูในการท างานเฉพาะกะการท างานในช่วงเวลากลางวนั ดงันัน้
หากสามารถเกบ็ขอ้มลูในการท างานทัง้สองกะการท างานได ้จะช่วยให้
เหน็ถงึความสอดคลอ้งของปัญหาความเสีย่งทีเ่กดิจากการท างานและ
จะช่วยยนืยนัผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ซึ่งการมขีอ้มูลจากการท างานทัง้
สองกะจะท าให้แนวทางที่เสนอให้เป็นวธิีการท างานแบบใหม่มคีวาม
น่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ 
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บทความนี้น าเสนอการปรบัปรุงกระบวนการเปลี่ยนรุ่นการผลิตคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ  โดยที่ผ่านมาบรษิทักรณีศกึษาพบปัญหา

ปรมิาณในการผลติชิ้นส่วนตวัถงัฝาล่างมจี านวนน้อยกว่าแผนที่ทางบรษิทัตัง้ไวทุ้กเดอืน จากเก็บขอ้มูลของเวลาในกระบวนการเปลี่ยนรุ่นกา รผลติ 
พบว่า เวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลติตวัถงัคอมเพรสเซอรฝ์าล่างรุ่น AE เฉลี่ย 4,708 วนิาทตี่อครัง้ (หรอืประมาณ 79 นาทตี่อครัง้) ถอืว่ามคี่าที่สงู 
งานวจิยันี้จงึมเีป้าหมายในการลดเวลาในกระบวนการเปลี่ยนรุ่นการผลติตวัถงัฝาล่างของคอมเพรสเซอร์รุ่น AE ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมุ่งเน้นไปที่การใช้
เทคนิคการผลติแบบลนี ตามแนวคดิการปรบัตัง้เครื่องจกัรอย่างรวดเรว็ (Single Minute Exchange of Dies, SMED) ซึ่งผลการวจิยัพบว่า เวลาใน
การเปลี่ยนรุ่นการผลิตรวมลดลงจาก 4,708 วนิาทีต่อครัง้ เหลือ 2,334 วนิาทีต่อครัง้ ในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตหรอืคดิเป็น 50.42% นอกจากนี้
งานวจิยัฉบบันี้ไดเ้สนอแนวคดิทีส่ าคญัในการแยกแม่พมิพอ์อกจากทีจ่ดัเกบ็โดยรวม เพื่อย้ายมาใกลเ้ครื่องจกัรทีต่อ้งใชง้าน 
ค าส าคญั:  การผลติแบบลนี, การปรบัตัง้เครื่องจกัรอย่างรวดเรว็, หลกัการอซีอีารเ์อส, การลดเวลาในการปรบัตัง้เครื่องจกัร 

Abstract 
This article presented the changeover process improvement of reciprocating compressor production. It was found that the 

production volume of a housing part was less than the target plan every month. From data collection, the changeover time for the housing 
production of AE compressor was 4,708 seconds (or about 79 minutes), which seemed like a longer period of time. Hence, the goal of 
this study was to reduce the changeover time of the housing production of the AE compressor models. The researchers focused on the 
use of lean based on the single minute exchange of dies (SMED). The result of this study showed that the total changeover time was 
reduced from 4,708 seconds to 2,334 seconds. In addition, this research proposed the key concept of punch-and-die new storage location 
which was moved to be nearer their housing machine and separated from the combined storage location. 
Keywords:  Lean manufacturing, Single minute exchange of die (SMED), ECRS method, Setup time reduction 
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1. บทน า
การปรบัปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่การลดต้นทุน และการ

พัฒนากระบวนการให้เป็นการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 
สามารถให้บริการโดยปราศจากข้อจ ากัดในการตอบสนองลูกค้าที่มี
ความต้องการซับซ้อนสูง (เช่น ความแปรปรวนของค าสัง่ซื้อสินค้า , 
ความหลากหลายของขอ้ก าหนดผลติภัณฑ์) [1] ดงันัน้ผูผ้ลติจงึต้องหา
แนวทางในการลดตน้ทุนในกระบวนการผลติ และปรบัปรุงกระบวนการ
ผลิตที่มอียู่ให้มปีระสทิธิภาพสูงสุด เพื่อเพิม่โอกาสทางการแข่งขนัให้
มากขึน้ 
 ที่ผ่านมาบริษัทกรณีศึกษาพบปัญหาปรมิาณในการผลิตชิ้นส่วน
ตวัถงัฝาล่างมจี านวนน้อยกว่าแผนที่ทางบริษทัตัง้ไว้ทุกเดือน สาเหตุ
หลกัมาจากความหลากหลายและขนาดของการผลติที่มจี านวนไม่คงที่ 
เป็นเหตุใหต้้องเปลีย่นรุ่นการผลติบ่อยครัง้ ส่งผลใหป้รมิาณการผลติต ่า
กว่าแผนที่ตัง้ไว้ จากเก็บขอ้มูลของเวลาในกระบวนการเปลี่ยนรุ่นการ
ผลิต พบว่าเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลติตวัถงัคอมเพรสเซอร์ฝาล่าง
รุ่น AE เฉลี่ย 4,708 วนิาทตี่อครัง้หรอืประมาณ 79 นาทตี่อครัง้ จงึเป็น
มูลเหตุในการท าการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุง โดยในการ
ศกึษาวจิยันี้มเีป้าหมายในการลดเวลาในกระบวนการเปลีย่นรุ่นการผลติ
ตวัถงัฝาล่างของคอมเพรสเซอรร์ุ่น AE  
 ดงันัน้ ในบทความนี้ผูว้จิยัได้น าเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัการปรบัปรุง
กระบวนการเปลี่ยนรุ่นการผลติ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการปรบัตัง้
เครื่องจักรอย่างรวดเร็ว  (Single Minute Exchange of Die, SMED) 
และเครื่องมอืทางวศิวกรรมอุตสาหการ เพื่อลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการ
ผลติในกระบวนการผลติตวัถงัฝาล่างคอมเพรสเซอรร์ุ่น AE ของบรษิทั
กรณีศกึษา 
 โดยบทความฉบบันี้ประกอบด้วย ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 
การศกึษาสภาพปัจจุบนัและการก าหนดปัญหา แนวทางการแก้ไขและ
เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินการวจิยั 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
การผลิตแบบลีน (Lean Production) หรือ ระบบการผลิตแบบโต

โยต้า (Toyota Production System, TPS) ซึ่งผูค้ดิคน้และเป็นผูน้ าการ
ปฏบิตักิ็คอื บรษิทัโตโยต้าผูผ้ลติรถยนต์อนัดบัหนึ่งของญี่ปุ่ น การผลติ
แบบลีนได้ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายเกือบทุกประเทศทัว่ โลก 
เนื่องจากมคีวามเหนือกว่าในด้านต้นทุน คุณภาพ ความยดืหยุ่นและ
การตอบสนองที่รวดเร็ว ลีนเป็นแนวทางปฏิบัติในการผลิตที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อลดของเสยีใหน้้อยที่สุด ด้วยการสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบั
ลูกคา้ เป็นกลยุทธ์ที่ยดึเป็นหลกักบัลูกคา้ซึ่งมุ่งเน้นไปที่สายธารคุณค่า 
(Value Stream) และการเพิม่ประสทิธิภาพตามหลกัการแบบลีน โดย
มุ่งเน้นถงึเรื่องการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรพัยากรที่ไม่ได้สร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าและรวมถึงแนวทางปรบัปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง จุดประสงค์หลักของการใช้การผลิตแบบลีนเพื่อการเพิ่ม
ผลผลติ ลดเวลาในการผลติและตน้ทุน พรอ้มปรบัปรุงคุณภาพเพื่อใหไ้ด้
คุณค่าสงูสุดแก่ลูกคา้ [2] 

 การผลิตแบบลีนเป็นแนวทางปฏิบตัิในการผลิตที่ก าจดัความสูญ
เปล่าหรอืสิง่ที่ไม่เพิม่คุณค่า ซึ่งเป็นสิง่ที่ไม่ได้ก่อใหเ้กดิมูลค่าเพิม่แต่จะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิม่มากขึ้น ดังนัน้ผู้ผลิตจะต้องก าจัดความสูญ
เปล่าเพื่อปรบัปรุงผลติภาพ โดยความสญูเปล่าประกอบดว้ย 7 ประการ 
ดงันี้ [3] 

1. ความสญูเปล่าเนื่องจากปรมิาณการผลติทีม่ากเกนิความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

2. ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอยจากเครื่องจักร  ความไม่
พรอ้มของวสัดุอุปกรณ์ และการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 

3. ความสูญเปล่าเนื่องจากการขนย้าย การขนย้ายวสัดุด้วยระยะ
ทางไกลจากกระบวนการหนึ่งไปอกีกระบวนการหนึ่ง 

4. ความสูญเปล่าเนื่องจากกระบวนการผลติที่ท าซ ้าๆ กนัในหลาย
ขัน้ตอน ซึง่ไม่จ าเป็นเพราะท าใหไ้ม่เกดิมลูค่าเพิม่กบัผลติภณัฑ์ 

5. ความสญูเปล่าเนื่องจากการเกบ็วสัดุคงคลงั
6. ความสูญเปล่าเนื่องจากการเคลื่อนไหวของคนหรอืเครื่องจกัรที่

ไม่เพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้ 
7. ความสญูเปล่าเนื่องจากการผลติของเสยี

 ผู้ผลิตจึงต้องเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนให้ต ่าลง เพื่อ
สามารถด าเนินธุรกจิในตลาดที่มกีารแข่งขนัสูงและมกีารเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ไดม้กีารน าเครื่องมอืและวธิกีารของ
ลนีมาประยุกต์ใชเ้พื่อลดเวลาในการปรบัตัง้เครื่องจกัร [4] ดงันัน้เวลาที่
ใชใ้นการปรบัตัง้เครื่องจกัรโดยทัว่ไปถอืว่าเป็นความสญูเปล่า จงึควรลด
หรอืก าจดัเวลาในการปรบัตัง้เครื่องจกัร [5] 
 เทคนิคการปรบัตัง้เครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (SMED) หรือ Quick 
Change over of Tools ซึง่คดิคน้โดย Shingo ทีเ่ป็นผูร้่วมคดิระบบการ
ผลติแบบโตโยต้าร่วมกบั Taiichi Ohno เป็นเทคนิคในการลดเวลาการ
ปรบัตัง้เครื่องจกัรใหอ้ยู่ในระยะเวลาอันสัน้ที่สุด โดยมเีป้าหมายต้องไม่
เกินสบินาที หรอืให้อยู่ในตวัเลขหลกัหน่วยของนาที โดยการวดัเวลา
ตัง้แต่ชิน้งานดชีิน้สุดทา้ย จนกระทัง่ชิน้งานดชีิน้แรกไดถู้กผลติ [6]  
 เทคนิคการปรบัตัง้เครื่องจกัรอย่างรวดเรว็ มสีี่ข ัน้ตอนที่เกี่ยวขอ้ง
ในการลดการตัง้ค่า ไดแ้ก่ [7] 

1) ศกึษาวธิกีารปรบัตัง้เครื่องจกัรในปัจจุบนั
2) แยกกจิกรรมการปรบัตัง้เครื่องจกัรภายใน (Internal Setup)

ออกจากปรบัตัง้เครื่องจกัรภายนอก (External Setup) 
3) เปลีย่นกจิกรรมการปรบัตัง้เครื่องจกัรภายใน ใหเ้ป็นการ

ปรบัตัง้เครื่องจกัรภายนอก 
4) ปรบัปรุงกจิกรรมการปรบัตัง้เครื่องจกัรทัง้ภายในและภายนอก

เพื่อลดเวลาในการปรบัตัง้เครื่องจกัร 
เทคนิค SMED เป็นตวัขบัเคลื่อนที่ส าคญัในการผลติ ช่วยในการ

ลดเวลาการปรบัตัง้เครื่องจกัรหรอืก าจดักจิกรรมการปรบัตัง้เครื่องจกัร 
เพื่อลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธิภาพของผลิต [8] เทคนิค SMED เป็น
หนึ่งในวธิีการแก้ปัญหาการปรบัตัง้เครื่องจกัร อาทิเช่น Moreira and 
Silva [6] ได้น าเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิค SMED เพื่อก าจดัความสญู
เปล่าและกจิกรรมที่ไม่เพิม่คุณค่าในการปรบัตัง้เครื่องจกัรใหก้บับรษิัท 
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ALFA ที่เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ โดยการวิเคราะห์การปรบัตัง้เครื่องจักร 
แลว้แยกกจิกรรมภายในออกจากกจิกรรมภายนอก และเปลีย่นกจิกรรม
ภายในให้เป็นกิจกรรมภายนอก ด้วยการเตรยีมแม่พมิพ์ชุดใหม่มาไว้
ขา้งเครื่องจกัรก่อนการปรบัตัง้เครื่องจกัร และในการเตรยีมแม่พมิพใ์หม่
ต้องใหค้วามรอ้นแม่พมิพ์อยู่ในอุณหภูมทิีใ่ชง้านได้ จากการด าเนินการ
ก าจัดความสูญเปล่าและกิจกรรมที่ไม่ เพิ่มคุณค่าในการปรับตัง้
เครื่องจกัรดว้ยเทคนิค SMED บรษิทั ALFA สามารถลดตน้ทุนไดถ้งึ 13 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2 ของปริมาณการขาย Saravanan and 
Mothilal [8] ได้น าเสนอแนวคดิในการลดเวลาการปรบัตัง้แม่พมิพ์ด้วย
การประยุกต์ใชเ้ทคนิค SMED กบัระบบอตัโนมตั ิเพื่อเพิม่ความยดืหยุ่น
ในการผลิต ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการวางแผนการ
ผลติ พบปัญหาในการปรบัระยะของแคลมป์จบัยดึ จงึได้ท าการเปลี่ยน
แคลม ป์ ให ม่ แล้ ว ใ ช้ โ ป ร แก รม เม เบิ ล ล อ จิก คอล โท ร ล เ ลอร์  
(Programmable logic Control, PLC) ในการควบคุมเพื่อลดเวลาในการ
ปรบัระยะ จากการด าเนินงานสามารถลดเวลาในการปรบัตัง้แม่พมิพล์ง
ไดถ้งึรอ้ยละ 52.4 Filla [9] ไดท้ าการศกึษาโรงงานแปรรูปกระจกแบนที่
มสีายการผลติแบบ High-Mix พบว่าการหยุดงานส่วนใหญ่เกดิจากการ
ปรับตั ้ง เครื่ อง  เพื่ อลดเวลาในการปรับตั ้ง เครื่ องจั กรและเพิ่ม
ประสทิธิภาพการผลิต ได้ประยุกต์ใช้เทคนิค SMED โดยท าการแยก
การปรบัตัง้เครื่องจกัรภายในและภายนอกออกจากกนั แล้วเปลี่ยนการ
ปรบัตัง้ภายในให้เป็นการปรบัตัง้ภายนอก เปลี่ยนการติดฉลากของ
ชิ้นส่วนในการประกอบแต่ละส่วนของสายการผลิต แล้ วก าหนด
มาตรฐานใหม่ที่เหมาะสมที่สุด ผลของการปรบัปรุงสามารถลดเวลาใน
การปรับตัง้เครื่องจักรได้ถึงร้อยละ  30 ต่อปี ของเวลาที่ใช้ปรับตัง้
เครื่องจกัรในปัจจุบนั Ahmad [10] ไดน้ าเสนอการปรบัปรุงกระบวนการ
ปรบัตัง้เครื่องจกัรของการผลติคอมโพสติขัน้สงูดว้ยเทคนิค SMED และ
ประยุกต์ใช้เครื่องมอืการปรบัปรุงกระบวนการอื่น ๆ ของเครื่องจกัรกล
อัตโนมัติที่ท างานได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  (Computer Numerical 
Control, CNC) 5 แกน โดยวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบจาก
เทคนิคการวเิคราะห์ 5 Why และประยุกต์ใช้เทคนิค SMED จากการ
ด าเนินการปรบัปรุงสามารถลดเวลาในการปรบัตัง้เครื่องจกัรรวมได้ถึง
ร้อยละ 44 และสามารถลดเวลาของกิจกรรมการปรบัตัง้เครื่องจักร
ภายในลดลงรอ้ยละ 48 Sabadka et al. [11] ได้น าเสนอวธิกีารลดเวลา
ในการปรับตัง้เครื่องจักรด้วยการประยุกต์ใช้ เทคนิค  SMED ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเพลา จากการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพของการผลติ ผลลพัธ์ที่ได้แสดงใหเ้หน็การลดความล่าช้า
จากการปรบัตัง้เครื่องจกัรสามารถท าการผลติที่มคีวามหลากหลายได้
มากขึน้ 

3. การศึกษาสภาพปัจจบุนัและการก าหนดปัญหา
3.1 ข้อมูลผลิตภณัฑบ์ริษทักรณีศึกษา 
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก  ได้แก่ 
มอเตอร์คอมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูส าหรบัใชก้บัเครื่องท าความเยน็และ
เครื่องปรบัอากาศ รวมทัง้ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์คอนเดนซิง่ยนูิต

(Condensing Unit) ชิน้ส่วนมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์ละชิน้ส่วนมอเตอร์
ไฟฟ้า โดยมผีลติภณัฑท์ีเ่ป็นวตัถุดบิและชิน้ส่วนต่าง ๆ จากบรษิทัย่อย
เป็นฐานสนับสนุนการผลติทีส่ าคญัของบรษิทั แสดงดงัรปูที ่1 

ก) มอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลูกสบู   ข) คอนเดนซิง่ยนูิต 
รปูที ่1 ผลติภณัฑข์องบรษิทักรณีศกึษา 

3.2 แผนผงับริษทักรณีศึกษา 
 แผนผงัโดยรวมของบรษิทักรณีศกึษาแบ่งออกเป็น 3 โรงงาน ไดแ้ก่ 
โรงงาน 1 เป็นกระบวนการขึ้นรูปตวัถงัและการแมชชีนชิ้นส่วนย่อย 
โรงงาน 2 เป็นกระบวนการผลิตชุดขบัเคลื่อน, การประกอบชุดดูดอดั
น ้ายาและการประกอบคอมเพรสเซอร์ และโรงงาน 3 เป็นกระบวนการ
ทดสอบขัน้สุดท้ายและกระบวนการจัดเก็บ  แสดงดังรูปที่  2 โดย
กระบวนการทีผู่ว้จิยัรบัผดิชอบดูแลจะอยู่ในส่วนของโรงงาน 1 

รปูที ่2  แผนผงับรษิทักรณีศกึษา 

3.3 กระบวนการผลิตคอมเพรสเซอรช์นิดลูกสูบ 
 กระบวนการท างานโดยรวมของกระบวนการผลติคอมเพรสเซอร์
ชนิดลูกสบูประกอบดว้ย 7 กระบวนการ แสดงดงัรปูที ่3 

3.4 การก าหนดหวัข้อปัญหา 
 จากการส ารวจและศึกษาของหวัหน้างานและผู้วิจัยพบว่า  การ
ท างานของแผนกขึน้รปูตวัถงัคอมเพรสเซอรม์กีารสญูเสยีเวลาเนื่องจาก
การเปลี่ยนรุ่นในการผลติบ่อยและมีช่างเปลี่ยนรุ่นการผลติแค่ชุดเดียว
ท าใหบ้างหน่วยงานตอ้งรอช่างชุดดงักล่าวมาเปลีย่นรุ่นการผลติให้ก่อน
ถึงจะสามารถด าเนินการผลิตได้ ส่งผลให้ปรมิาณในการผลิตชิ้นส่วน
ตวัถงัฝาล่างมจี านวนน้อยกว่าแผนทีต่ ัง้ไว ้ 
 สรุปปัญหาหลัก (Statement of Problem) ของการวิจัยนี้คือ การ
เปลี่ยนรุ่นการผลิตตัวถังฝาล่างคอมเพรสเซอร์รุ่น AE ใช้เวลานาน

จุดทีง่านวจิยันี้สนใจ 

919

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



เกนิไป ส่งผลท าใหจ้ านวนผลผลติไม่ไดต้ามเป้าหมาย สามารถก าหนด
ตวัชีว้ดั ไดด้งัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ตวัดชันีชีว้ดัและค่าปัจจุบนั 
ดชันีชีว้ดั ค่าปัจจุบนั หน่วย 

เวลาในการเปลีย่นรุ่นการผลติ 4,708 วนิาท/ีครัง้

หมายเหตุ *** คอื ขอบเขตของงานวจิยันี้ 
รปูที ่3 กระบวนการท างานโดยรวมของการผลติคอมเพรสเซอร์ 

3.5 กระบวนการข้ึนรปูตวัถงัคอมเพรสเซอร ์
 กระบวนการขึน้รูปตวัถงัคอมเพรสเซอร์ ด าเนินการผลติตวัถงัของ
คอมเพรสเซอรท์ัง้ตวัถงัฝาบน (Housing Upper) และฝาล่าง (Housing 
Lower) โดยการปั ๊มเหล็กขึ้นรูป ซึ่งกระบวนการผลิตตัวถังฝาล่าง
คอมเพรสเซอรร์ุ่น AE มลี าดบัการท างานทัง้หมด 3 ล าดบั ดงันี้ 

1) ล าดบัที ่1 ท าการปัม๊ขึน้รปูตวัถงัฝาล่าง
2) ล าดบัที ่2 ท าการกด Flat ขอบชิน้งาน
3) ล าดบัที ่3 ท าการตดัขอบชิน้งาน
โดยเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ แสดงดงัรปูที ่4 

3.6 กระบวนการเปล่ียนรุ่นการผลิตตวัถงัฝาล่างคอมเพรสเซอร์
รุ่น AE 
 สามารถแบ่งกลุ่มกจิกรรมไดท้ัง้หมด 7 กุล่ม แสดงแผนภูมพิหุ
กจิกรรมการเปลีย่นรุ่นการผลติ ดงัรปูที ่5 
1) กลุ่ม A คอื ขัน้ตอนการตรวจสอบแผนการผลติ
2) กลุ่ม B คอื ขัน้ตอนการถอดแม่พมิพช์ุดเดมิจากเครื่องปัม๊

3) กลุ่ม C คอื ขัน้ตอนการจดัเกบ็แม่พมิพช์ุดเดมิแลว้น าแม่พมิพช์ุดใหม่
มาเปลีย่น 
4) กลุ่ม D คอื ขัน้ตอนการประกอบม้วนเหล็กและปรบัตัง้เครื่องป้อน
เหลก็เขา้เครื่องปัม๊ 
5) กลุ่ม E คอื ขัน้ตอนการปรบัตัง้แม่พมิพ์
6) กลุ่ม F คอื ขัน้ตอนการประกอบแม่พมิพช์ุดใหม่เขา้กบัเครื่องปัม๊
7) กลุ่ม G คอื ขัน้ตอนการทดลองปัม๊ชิน้งานและตรวจสอบชิน้งาน

หมายเหตุ รปูดา้นหน้าของเครื่องจกัร 
รปูที ่4 เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติตวัถงัฝาล่างคอมเพรสเซอรร์ุน่ AE 

รปูที ่5 แผนภูมพิหุกจิกรรมการเปลีย่นรุ่นการผลติตวัถงัฝาล่าง 
 คอมเพรสเซอรร์ุ่น AE 

4. แนวทางการแก้ไขและเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
4.1 การออกแบบและแนวทางการแก้ไข 

จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน พบว่าในแต่กลุ่มกิจกรรมของ
กระบวนการเปลี่ยนรุ่นการผลิตตัวถังฝาล่างคอมเพรสเซอร์รุ่น AE 
สามารถเตรยีมไวก้่อนที่จะท าการหยุดเครื่องจกัรได้ ดงันัน้เทคนิคที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหานี้ ได้แก่ เทคนิคการปรบัตัง้เครื่องจักรอย่างรวดเร็ว 
(SMED) ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
4.1.1 แยกประเภทการปรบัตัง้เครื่องจกัรภายใน ( Internal Setup) 
ออกจากการปรบัตัง้เครื่องจกัรภายนอก (External Setup)  
 ขัน้ตอนนี้เป็นการรวบรวมขอ้มลูการเปลีย่นรุ่นการผลติตวัถงัฝาล่าง
คอมเพรสเซอรใ์นปัจจุบนั โดยกจิกรรมภายในเป็นกจิกรรมทีด่ าเนินการ
เฉพาะเมื่อเครื่องหยุดท างานและสามารถด าเนินการได้เมื่อท าการผลติ
รุ่นการผลติก่อนหน้าเสรจ็สิ้นครบตามแผนการผลติ กจิกรรมภายนอก
สามารถด าเนินการก่อนได้ก่อนในขณะที่เครื่องจกัรก าลงัท างาน กลุ่ม
กระบวนการเปลีย่นรุ่นการผลติ แสดงไวใ้นตารางที ่2 และ 3 
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4.1.2 เปล่ียนกิจกรรมการปรบัตัง้เคร่ืองจักรภายในให้เป็นการ
ปรบัตัง้เครื่องจกัรภายนอก 
 การเปลี่ยนกิจกรรมภายในบางกิจกรรมให้เป็นกิจกรรมภายนอก
เพื่อลดเวลาของเครื่องจกัรหยุด กจิกรรมภายในส่วนใหญ่ที่สามารถท า
ได้ระหว่างที่เครื่องจกัรท างาน เช่น กจิกรรม A1, B1, B2, D2, D3 และ
กลุ่มกจิกรรม E1- E7 แสดงไวใ้นตารางที ่4 
 ดงันัน้เมื่อท าการเปลี่ยนกิจกรรมการปรบัตัง้เครื่องจกัรภายในให้
เป็นการปรบัตัง้เครื่องจกัรภายนอก สรุปไดว้่าช่างคนที ่1 มกีจิกรรมการ
ปรบัตัง้ภายในรวม 20 กจิกรรม และมกีจิกรรมการปรบัตัง้ภายนอกรวม 
12 กิจกรรม และช่างคนที่ 2 มีกิจกรรมการปรับตัง้ภายในรวม 23 
กจิกรรมและกจิกรรมภายนอกรวม 2 กจิกรรม  

4.1.3 ปรับปรุงกิจกรรมการปรับตัง้เคร่ืองจักรทัง้ภายในและ
ภายนอกเพ่ือลดเวลาในการปรบัตัง้เครื่องจกัร 
 จากการจ าแนกกิจกรรมภายในและกจิกรรมภายนอก เพื่อเปลี่ยน
กิจกรรมภายในให้เป็นกิจกรรมภายนอกที่มากที่สุด เพื่อลดเวลาการ
ปฏบิตังิานของกจิกรรมภายในผูว้จิยัจงึเลอืกใช้เครื่องมอืทางวศิวกรรม
อุตสาหการมาช่วยในการปรบัปรุงกิจกรรมกลุ่ม C ด้วยการออกแบบ
พื้นที่จดัเก็บแม่พมิพใ์หม่ เพื่อลดเวลาในการจดัเกบ็และการคน้หาพืน้ที่
จัดวางแม่พิมพ์เดิมและการค้นหาแม่พิมพ์ใหม่  จึงได้น าเทคนิคการ
ควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) มาประยุกต์ใช้ในการปรบัปรุง
กจิกรรมกลุ่ม C แสดงดงัรปูที ่6 ถงึ 8 
 ดังนัน้เมื่อท าการปรบัปรุงกิจกรรมกลุ่ม C สามารถลดเวลาของ
กจิกรรม C1, C2, C4, C5, C7 และ C8 แสดงไวใ้นตารางที ่6 

รปูที ่6 พืน้ทีจ่ดัเกบ็แม่พมิพก์่อนปรบัปรุง 

รปูที ่7 พืน้ทีจ่ดัเกบ็แม่พมิพห์ลงัปรบัปรุง 

รปูที ่8 ก าหนดพืน้ทีจ่ดัเกบ็แม่พมิพใ์หม่ 

4.2 ผลการด าเนินการ 
 จากผลการปรบัปรุงพื้นที่จดัเก็บแม่พมิพ์ใหม่ พบว่าเวลาโดยรวม
ของกจิกรรมกลุ่ม C ลดลงจาก 864 วนิาท ีเป็น 424 วนิาท ีโดยคดิเป็น 
50.93% แสดงดงัตารางที่ 6 โดยเกิดจากการลดความสูญเปล่าในการ
เคลื่อนยา้ยแม่พมิพ ์ทัง้นี้เนื่องจากการปรบัปรุงดว้ยเทคนิค SMED โดย
การแบ่งงานท าก่อนที่เครื่องจกัรหยุดเพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการ
ผลติก็เป็นส่วนที่ท าใหเ้วลาโดยรวมลดลงจาก 4,708 วนิาทตี่อครัง้ เป็น 
2,334 วนิาทตี่อครัง้ โดยคดิเป็น 50.42% โดยแยกกจิกรรมภายในเวลา
รวมสูงสุดได้ 2,334 วนิาท ีและกจิกรรมภายนอกที่สามารถท าล่วงหน้า
ได้ก่อนเวลารวมสูงสุด 2,374 วนิาท ีนอกจากเวลาสูญเปล่าที่ลดลงจาก
การปรบัปรุงและยงัสามารถเพิม่ยอดการผลิตได้ถงึ 118 ชิ้นต่อครัง้ใน
การเปลีย่นรุ่น  

ตารางที ่2 กจิกรรมโดยรวมของกระบวนการเปลีย่นรุ่นการผลติ 
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ตารางที ่3 ประเภทกจิกรรมโดยรวมของกระบวนการเปลีย่นรุน่การผลติ 

ตารางที ่4 แยกกจิกรรมภายนอกและกจิกรรมภายใน 

ตารางที ่5 ผลลพัธข์องการแยกกจิกรรมภายนอกและกจิกรรมภายใน 
เวลาท างานของช่างคนที ่1 

(วนิาท/ีครัง้) 
เวลาท างานของช่างคนที ่2 

(วนิาท/ีครัง้) 
งานภายใน งานภายนอก งานภายใน งานภายนอก 

2,334 2,374 2,223 56 

ตารางที ่6 ผลลพัธข์องก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

5. สรปุผลการด าเนินการวิจยั
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัการปรบัปรุง
กระบวนการเปลี่ยนรุ่นการผลติ เพื่อลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตใน
กระบวนการผลิตตัวถังฝาล่างคอมเพรสเซอร์รุ่น AE ซึ่งแนวคิดที่
น าเสนอในบทความนี้ผู้วจิยัได้น าแนวคดิการปรบัตัง้เครื่องจกัรอย่าง
รวดเรว็ (SMED) และเครื่องมอืทางวศิวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช ้
ซึ่งผลการวจิยัจากแนวคดิที่น าเสนอพบว่า เวลาในการเปลี่ยนรุ่นการ
ผลิตรวมลดลงจาก 4,708 วนิาทีต่อครัง้ เหลือ 2,334 วนิาทีต่อครัง้ใน
การเปลีย่นรุ่นการผลติ หรอืคดิเป็น 50.42% ดงันัน้แนวคดิทีน่ าเสนอใน
งานวจิยันี้ ผู้วจิยัจึงสรุปได้ว่า แนวคดิดงักล่าวสามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนรุ่นการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาใน
ปัจจุบนัได ้

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันี้ได้รบัการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากบรษิัทผลิต

คอมเพรสเซอรแ์ห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาหาแนวทางในการออกแบบและปรบัปรุงผงัโรงงาน โรงงานผลติชิน้ส่วนเครื่องจกัรกลทางการเกษตร กรณีศกึษา 

บรษิทั โบพ้ฒันาการเกษตร อนิดสัเทรยีล จ ากดั ตัง้อยูใ่นจงัหวดันครราชสมีา เป็นโรงงานจะผลติชิ้นส่วนเครื่องจกัรกลทางการเกษตร เช่น บุง้กีต๋กั 
เครื่องหยอดขา้วโพด เครื่องราดปุ๋ ยคอกอเนกประสงค ์ เครื่องปลูกมนัส าปะหลงั เครื่องปลูกออ้ย เป็นตน้ มกีระบวนการผลติแบบไม่ต่อเน่ือง เป็นการ
ผลิตที่มีลกัษณะหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า โดยมีปริมาณการผลิตสินคา้ต่อครัง้เป็นชิน้หรือเป็นล็อต ปัจจุบนัโรงงานมีพืน้ที่ทั ้งหมด 
898.41 ตารางเมตร และพืน้ที่ของเครื่องจกัรทัง้หมด 36.5 ตารางเมตร จากขอ้มูลการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของทางบริษทัในปี พ.ศ.2561 ผลติภณัฑ์  
บุง้กีต๋กัมยีอดจ าหน่าย 84 ตวั/ปี เครื่องราดปุ๋ ยคอกอเนกประสงคม์ยีอดจ าหน่าย 40 ตวั/ปี และเครื่องปลูกมนัส าปะหลงัมยีอดจ าหน่าย 30 ตวั/ปี จาก
การศกึษาพบว่า ผลติภณัฑบ์ุง้กีต๋กั มยีอดจ าหน่ายสูงสุดต่อปี ดงันัน้ทางคณะผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจและเกบ็ขอ้มูลกระบวนการผลติบุง้กีต๋กัพบปัญหา 
ไม่มีการก าหนดพื้นที่การท างานที่ชดัเจน ไม่มีการก าหนดเส้นทางการไหลของวสัดุ เกิดปัญหาในการใช้พื้นที่ทบัซ้อนในการปฏิบตัิง านและขาด
มาตรฐานในการปฏบิตังิาน  

จากการออกแบบและปรบัปรุงวางผงัโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจกัรทางการเกษตร พบว่า การเปรียบเทียบขอ้มูลด้านขนาดพืน้ที่ของ
แผนกต่าง ๆ ในผงัโรงงานที่ออกแบบทางเลอืก แบบปัจจุบนัมพีืน้ที่ 501 ตารางเมตร และผงัโรงงานทางเลอืกแบบที่ 1 เท่ากบั 520.4 ตารางเมตร ผงั
โรงงานทางเลือกแบบที่ 2 เท่ากบั 545.74 ตารางเมตร และผงัโรงงานทางเลือกแบบที่ 1 เท่ากบั 725.53 ตารางเมตร ซึ่งผงัทางเลือกที่ 3 มี พื้นที่
โดยรวมมากที่สุด และผลจากการค านวณ พบว่า ระยะทางที่ลดลงของผงัโรงงานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทัง้ 3 ผงัโรงงานทางเลือก ได้แก่ 50.74% , 
34.74% และ 41.8% ตามล าดบั ซึ่งผงัทางเลอืกที่ 1 มรีะยะทางของกระบวนการผลติบุง้กีต๋กัลดลงมากที่สุด 

การออกแบบและปรบัปรุงผงัโรงงาน บริษทั โบ้พฒันาเกษตร อินดสัเทรียล จ ากดั และพิจารณารวมกบัขอ้จ ากดั ปรากฎว่า ผงัโรงงาน
ทางเลอืกแบบที่ 1 เหมาะแก่การน าไปใชใ้นการปรบัปรุงโรงงาน เน่ืองจากมคี่าใชจ้่ายในการปรงัปรุงผงัโรงงาน ระยะการปรบัปรุงและระยะเวลาการ
คนืทุนน้อยที่สุด มรีายไดเ้พิม่ขึน้หลงัการปรบัปรุงผงัโรงงานมากที่สุดและมีระยะทางของกระบวนการผลติบุ้งกีต๋กัที่ลดลงมากที่สุด แต่ทัง้น้ี บรษิทัมี
ความประสงค ์ที่จะเลอืกใชง้านผงัโรงงานทางเลอืกแบบที่ 2 และผงัโรงงานทางเลอืกแบบที่ 3 ตามแต่กรณีและอาจมกีารใชผ้งัโรงงานทางเลอืกแบบ
ผสมกนั กส็ามารถปรบัใชร่้วมกนัได ้

ค าส าคญั : การวางผงัโรงงาน  การออกแบบและปรบัปรุงผงัโรงงาน  การวิเคราะหด์า้นเศรษฐศาสตร ์
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Abstract 
This research is a study of guidelines for designing and improving a plant layout, according to the study and data collection of 

the researcher team, case study:  Boupattanakarnkaset Industrial Co. , Ltd, located in Nakhonratchasima Province.  It is a factory 
manufacturing agricultural machine parts such as excavator, corn seed planter machine, multipurpose manure distributor, cassava planter, 
and sugar cane planter etc. , and it has intermittent production process, with varieties of production to meet customers’  needs, and 
production quantity as pieces or lots at a time.  At present, the factory has total space of 898. 41 square meter and the machine area is 
36.5 square meter. According to the product distribution information of the company in 2018, the sales included 84 excavators/  year, 40 
multipurpose manure distributors/ year, and 30 cassava planters. It was found that the excavator’s sales per year were highest. Therefore, 
the researcher team surveyed and collected data of the excavator’ s production process and found some problems that clear work space 
determination was unavailable and the materials’  flow route was not specified with application of overlapping operating areas and 
nonstandard of the operations.  

According to the design and improvement of agricultural machine part plant layout, it was found that data comparison regarding 
space of each division in the plant layout showed current space at 501 square meter, space of the 1st alternative plant layout at 520. 4 
square meter, space of the 2nd alternative plant layout at 545. 74 square meter and space of the 3rd alternative plant layout at 725. 53 
square meter.  The 3rd layout contained highest total space, and the calculation indicated that the decreased distance of the 3 alternative 
plant layouts by percentage was accounted for 50.74%, 34.74% and 41.8%, respectively. The 1st alternative layout had most decreased 
distance of the excavator’s production process.        

After operation, the design and improvement of the plant layout for Boupattanakarnkaset Industrial Co. , Ltd, considered with 
limitations revealed that the 1st alternative plant layout was suitable for plant improvement due to lowest expenses for plant layout 
improvement, duration of operation, and lowest duration of breakeven with highest income after the plant layout improvement and most 
decreased distance in the excavator’ s production process.  Nevertheless, the company desired to select the 2nd alternative plant layout 
and the 3rd alternative plant layout as the case may be, and may combined the alternative layouts, which could be adjusted in an 
appropriate manner.  

Keyword : Plant layout, Plant layout design and improvement, Economic analysis. 
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1. บทน า
1.1 ความส าคญัของปัญหา
       คณะผู้วิจ ัยได้ศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทาง

การเกษตร  บริษทั โบ้พฒันาการเกษตร อินดสัเทรียล จ ากดั ตัง้อยู่ใน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงงานจะผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร เช่น บุ้งกี๋ตัก เครื่องหยอดข้าวโพด เครื่องราดปุ๋ ยคอก
อเนกประสงค์ เครื่องปลูกมนัส าประหลัง เครื่องปลูกอ้อย เป็นต้น มี
กระบวนการผลติแบบไม่ต่อเน่ือง เป็นการผลิตที่มลีกัษณะหลากหลาย
ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมปีรมิาณการผลติสนิคา้ต่อครัง้เป็นชิ้น
หรือเป็นล็อต มีข ัน้ตอนการผลิต แบ่งเป็น 12 แผนก คือ คลงัวตัถุดิบ  
คลงัเหลก็ แผนกตดั แผนกกดั แผนกกลงึ แผนกเจาะ แผนกมว้น แผนก
พบั แผนกงานส ีสต๊อกสนิคา้ แผนกเชื่อมขึน้รูป แผนกประกอบ เป็นตน้  
       จากการศึกษาต่อไป พบว่า ผลิตภณัฑ์บุ้งกีต๋กั มียอดจ าหน่าย

สูงสุดต่อปี ดังนั ้นทางคณะผู้วิจ ัยได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูล
กระบวนการผลิตบุ้งกี๋ตักพบปัญหาดังน้ี ไม่มีการก าหนดพื้นที่การ
ท างานที่ชดัเจน ไม่มกีารก าหนดเสน้ทางการไหลของวสัดุ เกดิปัญหาใน
การใช้พื้นที่ทับซ้อนในการปฏิบัติงานและขาดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตบุ้ง กี๋ตัก  พบว่า  มีกระบวนผลิต 
16 ขัน้ตอน และมรีะยะทางของกระบวนการผลติทัง้หมด 333.3 เมตร  
        ดงันัน้งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นการออกแบบและปรบัปรุงผงัโรงงาน 
โดยใชห้ลกัการทางวชิาการมาช่วยพจิารณาผงัโรงงานใหส้อดคล้องกบั
กระบวนการผลิต ตามการวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต 
(Process Layout) การน ารูปแบบของหลักการวางผงัโรงงานอย่างมี
ระบบ (Systematic Layout Planning : SLP) และการสร้างแผนภูมิ
กระบวนการผลิตแบบผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-product Process 
Chart) มาใชว้างผงัโรงงานอยา่งละเอยีด จากนัน้วเิคราะหผ์ลตอบแทนจาก
การลงทุนในการปรบัเปลี่ยนผงัทางเลือกต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการตดัสนิใจ
ของสถานประกอบการ 
     1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1.2.1 เพื่อออกแบบและปรับปรุงผงัโรงงานผลิตชิ้นส่วน
เครื่องจกัรกลทางการเกษตร กระบวนการผลิตบุง้กีต๋กัใหเ้หมาะสมกบั
สายการผลติ 

1.2.2 เพื่อวเิคราะหแ์ละเปรียบเทยีบพื้นที่ และระยะทางการ
ปฏบิตังิานระหว่างผงัโรงงานแบบเก่า และแบบใหม่ 
     1.3 ขอบเขตในการท าวจิยั 

1.3.1 กรณีศึกษา บริษทั โบ้พฒันาการเกษตร อินดสัเทรี
ยล จ ากดั ซึ่งตัง้อยู่ที่เลขที่ 230 หมู่ 7 ต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสมีา  

1.3.2 ใชก้ระบวนการผลติบุง้กีต๋กัเป็นกรณีศกึษา 
1.3.3 ลดระยะทาง 30 เปอรเ์ซน็ต ์จากระยะทางทัง้หมดของ

กระบวนการผลติบุง้กีต๋กั 
     1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั 

  1.4.1 สามารถออกแบบและปรบัปรุงผงัโรงงานกรณีศกึษา 

       1.4.2 สามารถทราบถึงพื้นที่และระยะทางของผังโรงงาน
กรณีศกึษา 

  1.4.3 สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศกึษาที่ใกลเ้คยีงกนั 

2.ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
     2.1 ปัญหาของผงัโรงงาน [1] 

การออกแบบผงัโรงงานนับได้ว่ามีความส าคัญอย่างมาก 
เพราะเป็นเครื่องมอืแรกที่ใชใ้นการเพิม่ผลผลิต และลดต้นทุนการผลติ
ขององค์กรอย่างไดผ้ล ผงัโรงงานจะมผีลต่อประสิทธภิาพการผลิตและ
การท างานของ บุคลากรในองค์กร ผงัโรงงานที่ดีจะท าให้มีการใช้
ทรพัยากรการผลติไดอ้ยา่งมปีระสิทธผิล เพิม่ประสทิธภิาพ ของการให้
การบรกิารของหน่วยสนบัสนุนการผล ิ
     2.2 ชนิดของผงัโรงงาน [2] 

  การจดัแบ่งชนิดของผงัโรงงานออกเป็น 4 ชนิด คอื 
1. การวางผงัตามชนิดผลติภณัฑ ์(Product Layout)
2 . ก า ร ว า ง ผั ง ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  ( Process 

Layout/Functional Layout) 
3. การวางผงัแบบอยูก่บัที่ (Fixed Location Layout)
4. การวางผงัแบบผสมผสาน (Combination Layout/Hybrid

Layout) 
     2.3 แนวทางในการศกึษาและปรบัปรุงผงัโรงงานเก่า 

1. วตัถุประสงค ์เพื่อใหรู้จ้กัวธิกีารเกบ็ขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูล
เพื่อหาแนวทางปรบัปรุงและพฒันาใหไ้ดผ้งัโรงงานที่ดกีว่าที่เป็นอยู ่

2. วธิกีารเกบ็ขอ้มูล
2.1 ผงัโรงงานทัง้หมดของโรงงาน ถา้ทางโรงงานไม่มี ตอ้ง

ท าขึน้มาเอง ตอ้งมรีายละเอยีดทุกอยา่งตามสภาพ รวมทัง้ หอ้งน ้า โรง
อาหาร ศาลพระภูม ิเป็นตน้  

 2.2 ชนิดและปริมาณของผลิตภณัฑ์ที่ผลิตในปัจจุบันและ
อนาคต (ถา้ทางโรงงานมแีผนการในอนาคต)  

 2.3 ข ัน้ตอนของการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (Flow) อาจใช้
แผนภูมกิารไหล แผนภูมกิารไหลไปกลบัแผนผงัการไหล  

 2.4 การขนถ่ายล าเลียง วิธีการขนถ่ายล าเลียง และ
เครื่องมอื/อุปกรณ์ที่ใช ้ 

 2.5 โครงสร้างองค์กรและการแบ่งแผนกงานในโรงงาน 
(หน่วยผลติและหน่วยสนบัสนุนการผลติ)  

 2 . 6  ความสัมพันธ์ขอ งห น่ ว ยงา น โด ยใช้แ ผ น ภูมิ
ความสมัพนัธถ์า้จ าเป็น  

 2.7 จ านวนพนักงานในโรงงาน แยกเป็นคนงาน หวัหน้า
งาน ผูบ้รหิาร  

 2.8 นโยบายการสต๊อกสนิคา้/วตัถุดบิ  
 2.9 จ านวนหรอืเปอรเ์ซน็ตข์องเสยี/สนิคา้  
 2.10 อุบตัเิหตุ ความรา้ยแรงและความถี่ของอุบตัเิหตุที่เกดิ 
 2.11 เปอรเ์ซน็ตก์ารเขา้/ออกของคนงาน  

926

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



  2.12 คุณภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพบรรยากาศ ฝุ่ น 
อากาศอบั 

  2.13 สภาพของอาคารโรงงาน เช่น สูงโปร่ง แสงสว่าง การ
ระบายอากาศ  

  2.14 พืน้ที่ทัง้หมด พืน้ที่ใชง้าน พืน้ที่ถนน 
  2.15 รายละเอียดทัง้หมดของเครื่องจกัรที่ใช้ สภาพของ

หอ้งเครื่องมอื ที่เกบ็วตัถุดบิ/สนิคา้ 
  2.16 ระยะทางการไหลโดยรวมของสินค้าแต่ละตัวและ

ทัง้หมด 
3. หาดชันีชี้วดัประสิทธิภาพ (ผลผลิต) ที่เป็นอยู่ เช่น ผลผลิต

แรงงาน ผลผลติเครื่อง วตัถุดบิ ผลผลติ/พืน้ที่ 
4. วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช ้เครื่องมอืต่าง ๆ ช่วย

4.1 สร้างแผนผงัการไหลเพื่อตรวจสอบ/วิเคราะห์ภาพรวม
ของการไหล 

4.2 ใช้ 5W1H (การตัง้/ตอบค าถาม) ศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน และพิจารณาปัจจยัต่อไปน้ี ผลต่อการจดัวางผงัที่
เป็นอยู ่แลว้พฒันาทางเลอืกในการจดัวางผงัโรงงานใหม่ 

4.3 ดูความเป็นไปได้ของการปรบัปรุงการผลิต ข ัน้ตอนการ
ผลิต (ขอ้จ ากดัในการปรบัปรง เช่นเครื่องจกัรที่เคลื่อนยา้ยไม่ได้ ส่วน
ของอาคารที่เปลี่ยนแปลงไม่ได ้เป็นตน้)  

4.4 วเิคราะหว์ธิขีนถ่ายล าเลยีง เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใชอ้ยู่
ว่าสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเหมาะสมหรอืไม่  

4.5 ดูความเป็นไปได้ของการให้มีการไหลทางเดียว (การ
ยอ้นกลบัใหม้แีต่น้อย)  

4.6 ดูความเป็นไปไดข้องการยา้ยแผนก/เครื่องตามแนวทาง
ของการปรบัปรุง  

4.7 ดูความสมัพนัธข์องหน่วยงานว่ามาก/น้อย ควรใหอ้ยูใ่กล้ 
ไกลกนั 

4.8 ดูว่าการจดัวางผงัควรจดัในรูปแบบใดจงึจะเหมาะสมกบั
สภาพการผลติ  

5. ปรบัปรุงและพฒันาผงัโรงงานขึน้มาใหม่ ผงัโรงงานที่พฒันา/
ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ควรมีอย่างน้อยสัก 3 แผนเพื่ อจะได้ประเมิน
เปรยีบเทยีบ  

6. ประเมินเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ/
เศรษฐศาสตร ์ระหว่างแผนผงัต่าง ๆ เท่าที่ออกแบบ/ปรบัปรุงมาเพื่อจะ
เลอืกเอาแผนที่ดกีว่า  

7. น าเสนอผงัโรงงานที่ได้ปรบัปรุงแล้ว และได้ประเมินแล้วว่า
เป็นแผนผงัที่เหมาะสมที่สุดส าหรบัโรงงานที่ไดไ้ปศกึษามา 

2.4 การประเมนิเปรยีบเทยีบ 
1. เปรยีบเทยีบผงัปัจจุบนัและที่ปรบัปรุง
2. เปรยีบเทยีบจ านวน/ปรมิานทรพัยากรที่ใชท้ัง้ก่อนและ

หลงัการปรบัปรุง 
3. เปรยีบเทยีบสดัส่วนของพืน้ที่ใชง้าน
4. เปรยีบเทยีบผลผลติแรงงาน วสัดุ พืน้ที่ และเวลา

5. เปรยีบเทยีบระยะทางโดยรวม
6. เปรยีบเทยีบเชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณ/เศรษฐศาสตร์

โดยภาพรวมของผงัโรงงานและระบบขนถ่ายล าเลยีง 
7. เปรยีบเทยีบอื่น ๆ ที่สนบัสนุนการตดัสนิใจ

  2.5 การวเิคราะหค์วามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร ์[3] 
   การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 

ใช้หลกัการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost Benefit Analysis) 
เป็นการพิจารณาว่าผลประโยชน์ของโครงการมากกว่าหรือน้อยกว่า
ต้นทุนของโครงการ เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจว่า
โครงการมคีวามคุม้ค่าในการ 

ลงทุนหรือไม่ เพื่อช่วยในการตดัสินใจใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งใช้การประเมนิต้นทุน(Costs) ทัง้ต้นทุนทางตรง และ
ตน้ทุนทางออ้ม และประเมนิผลประโยชน์ (Benefits) ทัง้ทางตรง และ 

ผลประโยชน์ทางอ้อม แล้วน ามาวิเคราะหโ์ดยอาศยัเกณฑ์
การตดัสินใจเพื่อการลงทุน โดยเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อการลงทุนมี 2 
ประเภท คอื เกณฑแ์บบไม่ปรบัค่าเวลา และเกณฑแ์บบปรบัค่าเวลา 

  2.6 งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 
ลกัษพล อุปะทะ 2558 [4] มวีตัถุประสงค ์ เพื่อออกแบบและ

วางผงัโรงงานให้เหมาะสมกบัสายการผลิตของห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที.ที.
เอ็น.สแตนเลส และเพื่อแสดงการประยุกต์ใช้กระบวนการล าดบัชัน้เชงิ 
วิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ในการตดัสินใจเลือก
ผงัโรงงานงานวิจยัเริ่มจากการเก็บขอ้มูลปัญหาและความต้องการของ
โรงงานตวัอยา่ง ซึ่งมผีลติภณัฑจ์ านวน 7 กลุ่มใหญ่ ไดถู้กรวบรวมและ
น ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวางผงัโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic 
Layout Planning: SLP) ร่วม กบั วธิ ี(Multi – Product Process Chart) 
เพื่อที่จะออกแบบผงัโรงงานทางเลอืก ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการและ
ขอ้จ ากดัในการปฏบิตังิาน ไดท้ัง้หมด 3 แบบ จากนัน้จงึท าการวเิคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์ของผงัโรงงานทางเลือก สุดท้ายท าการประเมินผงั
ดว้ยวธิกีารตดัสนิใจโดยกระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์ (AHP) ของ
ผงัทัง้ 3 แบบ ผลการวจิยัพบว่าผงัโรงงานทางเลอืกแบบที่ 3 เหมาะสม
กบัโรงงานตวัอย่างมากที่สุด ซึ่ง ผงัโรงงานน้ี มีระยะทางรวมในการ
ขนส่งวสัดุโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3,621 เมตร ซึ่งน้อยกว่าผงั โรงงาน
ปัจจุบนัถึง 1,504 เมตร คาดว่าจะมีผลผลิตที่เพิ่มขึน้ถึง 30% และมี
ระยะเวลาคืนทุน 7 เดือน นอกจากน้ีในการประเมินด้วยกระบวนการ
ล าดบัชัน้เชิงวิเคราะห์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ ต้นทุน ในการ
ปรบัปรุงผงัโรงงานใหม่ การไหลของวสัดุ การใชป้ระโยชน์จากพื้นที่ที่มี
อยู่ ความสะดวกในการปฏบิตัิงาน ยงัสรุปได้ว่าผงัแบบที่ 3 ได้คะแนน
ประเมินรวมอยู่ที่ 63% ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกบัผงัโรงงานทางเลือก
แบบอื่น ๆ 

มยรุา ตัง้จาตุรนัต ์และคณะ 2561 [5] น าเสนอการออกแบบ
การจดัวางผงัเพื่อการจดัเก็บวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ของ อุตสาหกรรม
ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บโดย
วเิคราะหจ์ากพืน้ที่เพิม่ขึน้และ ระยะทางการขนถ่ายล าเลียงที่ลดลงการ
ลดระยะทางการขนถ่ายล าเลียงท า ได้โดยใช้ แผนภูมิจาก–ไป และ 
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แผนภูมิความสมัพนัธจ์ดัให้หน่วยงานที่มจี านวนเที่ยวการขนถ่าย และ
ความสัมพันธ์กนัมากไว้ใกล้กันหลังจาก ได้แผนผงัใหม่แล้วท าการ
ปรบัเปลี่ยนวธิกีารจดัวางวตัถุดบิผลติภณัฑโ์ดยใชพ้ืน้ที่ในอากาศใหเ้ป็น
ประโยชน์ คอื จดัวางวตัถุดบิและผลิตภณัฑบ์นพาเลต และวางซ้อนกนั 
3 ชัน้ ท าให้ปริมาณวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ที่จดัเก็บ ได้มากขึน้ เพื่อ
รองรบัการขยายของก าลงัการผลติที่อาจเพิม่ขึน้จากการศกึษาน้ีสรุปได้
ว่าการประเมนิผงัโรงงาน เดมิและน ามาเปรียบเทียบกบัผงัโรงงานใหม่
ที่ท าการออกแบบและประเมนิผลผลที่ได้คือ ผงัโรงงานใหม่มพีื้นที่  ใน
การจดัเกบ็เพิม่ขึน้ 91.22% และลดระยะทางลงไดถ้งึ 15% 

3. ข ัน้ตอนการด าเนินการวิจยั
     3.1 สภาพปัจจุบนัของโรงงาน 

คณะผูว้ิจยัได้ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา
บริษัทอู่ โบ้พัฒนาการเกษตร จ ากัด ซึ่ง พบว่า ปัญหาของพื้นที่
ปฏิบตัิงานไม่ชดัเจน ไม่มีสีและเส้นแบ่งเขตจุดท างาน ขาดพื้นที่การ
จดัเกบ็วสัดุที่เหลอืจากการผลติ และยงัขาดการวางผงัที่เหมาะสม พืน้ที่
การท างานและภาพลกัษณ์ของโรงงานดูไม่มมีาตรฐาน ดงัรูปที่ 1 – 2 

รูปที่1 พืน้ที่บรเิวณดา้นในโรงงานกรณีศกึษา 

 รูปที่ 2 พืน้ที่ส าหรบัปฏบิตังิานของแผนกเจาะ 

     3.2 ศกึษาขอ้มูลพืน้ที่ของโรงงานและแผนกต่าง ๆ 
        จากการเก็บขอ้มูลเพื่อที่จะน ามาใช้ประกอบในการออกแบบ

และปรบัปรุงผงัโรงงาน ได้แก่ รูปแบบการวางเครื่องจกัรและอุปกรณ์
การใชง้านต่าง ๆ รวมไปถงึพืน้ที่การปฏบิตัิงานของแต่ละแผนก แสดง
รายละเอยีดดงัรูปที่ 3 

รูปที่ 3 รูปแบบผงัโรงงานในปัจจุบนั (หน่วย : เมตร) 

     คณะผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดเสน้และส ีเพื่อใหท้ราบถงึความสมัพนัธ์
และการไหลของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ  ของ  บุ้งกีต๋กัในผงั
โรงงานในปัจจุบนั ตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกจนถงึขัน้ตอนสุดทา้ย ดงัรูปที่ 4 ซึ่ง
ผงัโรงงานปัจจุบนั กระบวนการผลิตบุ้งกีต๋กัมกีระบวนการผลิตระหว่าง
แผนกที่กลบัไปกลบัมาจงึส่งผลใหเ้กดิความล่าชา้ในการผลติ 

รูปที่ 4 การก าหนดเสน้และสเีพื่อเชื่อมโยงขัน้ตอนต่าง ๆ 
    ของชิน้ส่วนบุง้กีต๋กั รูปแบบการผลติปัจจบุนั 

       หลงัจากไดท้ าการก าหนดเสน้และส ี เพื่อใหท้ราบถงึความสมัพนัธ์
และการไหลของกระบวนการผลติบุ้งกี๋ตกัและไดน้ าแผนภูมิการท างาน
ผลิตภณัฑ์หลายชนิดมาวิเคราะหก์ารเคลื่อนยา้ยและระยะทางระหว่าง
แผนก แสดงใหเ้หน็ว่าผลติภณัฑห์รอืชิน้ส่วนต่าง ๆ ไดผ้า่นขัน้ตอนหรือ
แผนกใดบา้ง ท าใหท้ราบว่าแผนกใดมปีรมิาณงานมากหรอืน้อย และได้
น าขอ้มูลที่ได้มาไปใช้ในการออกแบบและปรบัปรุงผงัโรงงาน เพื่อลด
ระยะทางและค่าใชจ้่ายของสถานประกอบการดงัรูปที่ 5 

รูปที่ 5 การวเิคราะหแ์ผนภูมกิารท างานผลติภณัฑห์ลายชนิด 
 ของผงัโรงงานปัจจุบนั 
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     3.3 การศกึษากระบวนการผลติบุง้กีต๋กั 
        โรงงานผลิตชิ้นส่วนทางการเกษตร ซึ่งมีพนักงานทัง้หมด 16 

คน เครื่องจกัรที่ผลติไดแ้ก่ บุง้กีต๋กั เครื่องหยอดขา้วโพด เครื่องราดปุ๋ ย
คอกอเนกประสงค์ เครื่องปลูกมนัส าประหลงั เครื่องปลูกอ้อย เป็นต้น 
จากการส ารวจและเก็บขอ้มูล พบว่า ผลิตภณัฑ์บุ้งกีต๋กัเป็นผลิตภณัฑ์
หลักของทางโรงงานและมียอดการสัง่ซื้อมากที่สุดของผลิตภัณฑ์
ทัง้หมด ซึ่งกระบวนการการผลติบุง้กีต๋กัมขี ัน้ตอนและการขนส่งระหว่าง
แผนกมีความล่าชา้ จึงควรมีการปรบัปรุงกระบวนการผลิตบุง้กีต๋กัและ
ผงัโรงงาน เพื่อลดระยะทางระหว่างแผนกที่ใช้ในการผลิต  บุ้งกี๋ตัก 
แสดงดงัรูปที่ 6 

รูปที่ 6 แผนภูมกิระบวนการผลติบุง้กีต๋กั 

4. ผลการด าเนินงาน
     4.1 การเปรยีบเทยีบผงัโรงงานทางเลอืก ทัง้ 3 ผงั 

ผลจากการออกแบบและวางผงัโรงงานอย่างมีระบบนั ้น 
จ าเป็นต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบตัิ และสามารถด าเนินงานได้
ตามแบบแผน ซึ่งเราต้องตัดสินใจเลือกแผนที่ เหมาะสมที่สุดและ
เปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของผงัโรงทัง้ 3 แบบ ดงัตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยี ทัง้ 3 แบบ 

ชนิดผงัโรงงาน ข้อดี ข้อเสีย 

ผงัโรงงานแบบท่ี 1 

1. มรีะยะทางเคลือ่นที่
ของกระบวนการผลติ
ระหวา่งแผนกสัน้กวา่
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผงั
โรงงานอื่น ๆ 
2. มคี่าใชจ้่ายและ
ระยะเวลาในการ
ปรบัปรงุผงัโรงงานน้อย
ทีสุ่ด 
3 .  เ ส้ น ท างการ เดิน
ระหว่างแผนกมีความ

1. ห้องพ่นสีตั ้งอยู่ใน
บ ริ เ วณที่ม ีพนั ก ง าน
ปฏิบัติงานส่งกลิน่เหมน็
แก่ผูป้ฏบิตังิาน 

สะดวกสบายกว่าผงัอื่น 
ๆ 

ผงัโรงงานแบบท่ี 2 

1. หอ้งพน่สตีัง้อยูน่อก
บรเิวณนอกอาคารทีไ่ม่
มพีนักงานปฏบิตังิาน 
2. น าอาคารทีม่อียูม่าใช้
ใหเ้กดิประโยชน์ 

1.มรีะยะทางเคลือ่นที่
ของกระบวนการผลติ
ระหวา่งแผนกมากกวา่
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผงั
โรงงานอื่น ๆ 
2. ก า ร ไ ห ล ข อ ง
กระบวนการผลติมกีาร
ไหลทีย่อ้นไปยอ้นมา 

ผงัโรงงานแบบท่ี 3 

1. มพีื้นทีป่ฏบิตังิานมา
กวา่ผงัแบบอื่น ๆ 
2. มีพื้นที่จัดเก็บสินค้า
มากทีสุ่ด 

1 .  มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แล ะ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ปรับปรุงผงัโรงงานมาก
สุด 

     4.2 การเปรยีบเทยีบหาพืน้ที่ของกระบวนการผลติบุง้กีต๋กั 
จากการวางผงัโรงงานทางเลือก จึงได้ขอ้มูลด้านขนาดดา้น

พืน้ที่การปฏบิตังิานของแต่ละแผนกที่เปลี่ยนแปลงไปจากผงัโรงงานใน
ปัจจุบัน ซึ่งได้แสดงข้อมูลด้านขนาดพื้นที่การปฏิบตัิง านของแต่ละ
แผนกที่ ดงัตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทยีบขอ้มูลดา้นขนาดพืน้ที่ของแต่ละแผนก 

  ในแต่ละผงัโรงงาน 

4.3 การวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตร ์
การวิเคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตรน์ ามาประยุกต์ เพื่อใช้ในการ

ตดัสินใจผงัทางเลือก และหาระยะเวลาคืนทุนของผงัโรงงานทางเลอืก 
จากขอ้มูลการเปรยีบเทยีบระยะทางของกระบวนการผลติ 
บุง้กีต๋กั ดงัตารางที่ 3 น ามาวเิคราะหห์าระยะทางที่ลดลงของผงัโรงงาน
ทางเลอืกทัง้ 3 แบบ จากน ามาเปรยีบเทยีบกบัระยะทางของผงัโรงงาน
ปัจจุบนั 
ตารางที่ 3  ระยะทางที่ลดลงของผงัโรงงานคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์

     
          

                   1        2        3 
             56.8 56.8 56.8 78 
          16.8 9 9 9 
       44.38 50.62 50.62 48.4 

             15.5 18 18 18 
         4 4 4 4 
         2.436 8.67 16.48 13.92 
        13.26 15.6 15.6 15.6 

          36 36 56.8 56.8 
                 

233.7 194.1 237.7 252.1 
           

           132.15 132.15 106.55 136.65 

                                              (%) 

       1 [((1/333.36)×164.2)-1]×100 50.74 

       2 [((1/333.36)×217.48)-1]×100 34.76 

       3 [((1/333.36)×194)-1]×100 41.8 
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 4.4 อภปิรายผล 
       จากออกแบบและปรบัปรุงผงัโรงงาน กรณีศึกษา บริษทั โบ

พฒันาเกษตร อนิดสัเตยีล จ ากดั โดยคณะผูว้จิยัมวีตัถุประสงคโ์ดยที่จะ
มุ่งเน้นด้านการพื้นที่ปฏิบตัิงาน ออกแบบและปรบัปรุงผงัโรงงานผลติ
ชิ้นส่วนเครื่องจกัรกลทางการเกษตรของกระบวนการผลิตบุ้งกี๋ตักให้
เหมาะสมและใช้พื้นที่ของโรงงานที่มีอย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดและมคีวามปลอดภยัแก่ผูป้ฏบิตังิาน 

จากนโยบายเจ้าของประกอบการมีโครงการปรับปรุง
โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจกัรทางการเกษตร คณะผูว้ิจยัได้น าวิธกีาร 
การวางผงัโรงงานตามกระบวนการผลิต (Process Layout) การน า
รูปแบบของหลกัการวางผงัโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout 
Planning: SLP) มาใชว้างผงัโรงงานอยา่งละเอียด ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วย
ในการวางแผนการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา โดยมีข ัน้ตอนการ
ท างานตัง้แต่การศึกษาขอ้มูลโรงงาน ศึกษากระบวนการไหลของวสัดุ
และระบบการผลติ ขอ้พจิารณาในการปรบัปรุง ตลอดจนวธิกีารประเมิน
ผงัโรงงานทางเลอืก เพราะผงัโรงงานแต่ละชนิดจะมคีวามเหมาะสมกบั
การผลติเฉพาะผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ และจะท าใหเ้กดิประโยชน์สูงที่สุดจาก
กระบวนการผลติ หรอืจ านวนชนิดและปรมิาณของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด
ที่จะท าการผลิต จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าควรใช้ผงัโรงงานชนิดใดจึงจะ
เหมาะสมที่สุด คณะผูว้ิจยัจึงได้ท าการออกแบบผงัโรงงานทางเลือก 
ทัง้หมด 3 แบบ คอื ผงัโรงงานทางเลอืกที่ 1 ผงัโรงงานทางเลอืกที่ 2 ผงั
โรงงานทางเลอืกที่ 3 โดยผูว้จิยัไดน้ าเสนอผงัโรงงานทางเลอืกแบบที่ 1 
แก่ผูป้ระกอบการ เป็นแบบที่ใชใ้นการปรบัปรุงผงัโรงงานผลิตชิ้นส่วน
เครื่องจกัรกลทางการเกษตร เน่ืองจากผงัโรงงานทางเลอืกแบบที่ 1 ไม่
มีการไหลย้อนกลับไปกลับมาของวัสดุ และมีระยะทางเคลื่อนที่ของ
กระบวนการผลิตระหว่างแผนกสัน้กว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัผงัโรงงาน
อื่น มีเส้นทางการเดินระหว่างแผนกมคีวามสะดวกสบายและปลอดภยั
กว่าผงัโรงงานทางเลอืก 

5. สรปุผลการด าเนินงาน
การออกแบบและปรับปรุงวางผังโรงงานผลิตชิ้นส่ วน

เครื่องจกัรทางการเกษตร  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
ท างานของกระบวนการผลิต จากนัน้ท าการเลือกผงัโรงงานทางเลอืก 
ผลที่ไดจ้ากการออกแบบและปรบัปรุงวางผงัโรงงานสรุปได้ดงัน้ี  

5.1 การเปรียบเทียบขอ้มูลด้านขนาดพื้นที่ของแต่ละแผนก
ในแต่ละผงัโรงงาน แบบปัจจุบนัมพีืน้ที่ 501 ตารางเมตร และผงัโรงงาน
ทางเลอืกแบบที่ 1 เท่ากบั 520.4 ตารางเมตร  ผงัโรงงานทางเลอืกแบบ
ที่ 2 เท่ากบั 545.74 ตารางเมตร  และผงัโรงงานทางเลือกแบบที่ 1 
เท่ากบั 725.53 ตารางเมตร ซึ่งผงัทางเลือกที่ 3 มีพื้นที่โดยรวมมาก
ที่สุด 

5.2 ผลจากการค านวณ พบว่า ระยะทางที่ลดลงของผัง
โรงงานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทัง้ 3 ผงัโรงงานทางเลือก ได้แก่ 50.74% , 
34.74% และ 41.8% ตามล าดบั ซึ่งผงัทางเลือกที่ 1 มีระยะทางของ
กระบวนการผลติบุง้กีต๋กัลดลงมากที่สุด 

จากการด าเนินงาน ปรากฎว่า ผงัโรงงานทางเลอืกแบบที่ 1 
เหมาะแก่การน าไปใช้ในการปรบัปรุงโรงงาน เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายใน
การปรงัปรุงผงัโรงงาน ระยะการปรบัปรุงและระยะเวลาการคืนทุนน้อย
ที่สุด มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังการปรับปรุงผังโรงงานมากที่สุดและมี
ระยะทางของกระบวนการผลิตบุ้งกีต๋กัที่ลดลงมากที่สุด แต่ทัง้น้ี บรษิทั
มีความประสงค์ ที่จะเลือกใช้งานผงัโรงงานทางเลือกแบบที่ 2 และผงั
โรงงานทางเลือกแบบที่ 3 ตามแต่กรณีและอาจมีการใช้ผงัโรงงาน
ทางเลอืกแบบผสมกนั กส็ามารถปรบัใชร่้วมกนัได ้

5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 5 . 3 . 1  ผ ัง โ ร ง งานผลิตชิ้นส่ วน เครื่ อ งจัก รทาง

การเกษตรที่ได้น าเสนอความเหมาะสมในกระบวนการผลิตที่ เป็น
ปัจจุบนัเท่านัน้ 

5.3.2 จากการออกแบบและวางผงัโรงงานผลิตชิ้นส่วน
เครื่องจกัรทางการเกษตรในครัง้น้ี ได้ออกแบบใหม้คีวามเหมาะสมกบั
สถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน ดังนัน้หากในอนาคตทางโรงงาน
ต้องการที่จะขยายก าลังการผลิตสามารถปรับก าลังการผลิตเพื่อ
เพยีงพอต่อก าลงัการผลติในอนาคต 
5. กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณ คุณอมรเทพ หอกกิง่ ผูจ้ดัการบรษิทั อู่
โบพ้ฒันาการเกษตร อนิดสัเทรยีล จ ากดั ที่ใหค้วามอนุเคราะหท์างด้าน
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บทคดัย่อ 
       งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ปรบัปรุงวธิกีารสอบเทยีบไมบ้รรทดัดว้ยเครือ่งสอบเทยีบเชงิเสน้ตรงใหใ้ชเ้วลาในการสอบเทยีบลดลง โดย

เริม่จากการศกึษาวธิกีารสอบเทยีบไมบ้รรทดัตามวธิกีารมาตรฐาน JIS B 7516 : 2005 ดว้ยเครือ่งมอืมาตรฐานสเกลเสน้ตรงตดิกบักลอ้งขยาย ต่อมา
ประยุกต์ใช้เทคนิคการศกึษาการท างานเขา้มาปรบัปรุงวธิกีารสอบเทยีบ สิง่ที่ได้จากงานวจิยัคอืสามารถหาวธิีลดจ านวนการวดัขดีสเกลของไม้
บรรทดัลงจากวธิเีดมิทีต่อ้งวดัทัง้ขอบลา้งและขอบบนของขดีสเกลไดเ้ปลีย่นมาเป็นวดัต าแหน่งกึง่กลางเพยีงต าแหน่งเดยีวดว้ยการสรา้งสเกลจ าลอง 
ผลทีไ่ดจ้ากการทดลองสอบเทยีบไมบ้รรดัขนาด 1 เมตรพบว่าความถูกตอ้งของผลการสอบเทยีบยงัคงเหมอืนเดมิแต่เวลาทีใ่ชใ้นการสอบเทยีบลดลง 
13 นาท ีคดิเป็น 32% และค่าความไมแ่น่นอนในการวดัลดลงจาก 0.070 มลิลเิมตรเหลอืเพยีง 0.061 มลิลเิมตร   
ค าส าคญั:  สอบเทยีบ, ไมบ้รรทดั, การศกึษาการท างาน 

Abstract 
The objective of this research was to improve calibration method for calibrating steel ruler with linear calibrator for decreases 

the process time. This research start from study at accordance with japan international standard JIS B 7516 : 2005 was method of this 
calibrating steel ruler by standard instrument linear scale install with a camera. Next step was also applied to technique work study for 
improve calibration method for decreased the quantity of measurement line scale from Upper line and Lower line be able to measurement 
the center of line scale just one by use simulated scale. And the experiment has found that the calibrating steel rule range 1 m result was 
the measurement value as it was but calibration timing decreased 13 minute which is 32% and uncertainty of measurement decreased 
from 0.070 mm to 0.061 mm.        
Keywords:  Calibration, Steel ruler, Work study 
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1. บทน า
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ปรบัปรุงวธิกีารสอบเทยีบไมบ้รรทดัให้

ใชเ้วลาในการสอบเทยีบลดลง เพราะว่าไมบ้รรทดัเป็นเครือ่งมอืวดัทีใ่ช้
งานงา่ยและราคาไม่แพงจงึเป็นทีน่ิยมใชก้นัมากในโรงงานอุตสาหกรรม 
และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ISO9001 : 2015 [1] ไมบ้รรทดัจงึมี
ความจ าเป็นจะต้องผ่านการสอบเทยีบก่อนน ามาใชง้าน โดยไมบ้รรทดั
ทีใ่ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นไมบ้รรทดัเหลก็มลีกัษณะตามรปูที ่1 

รปูที ่1 ลกัษณะของไมบ้รรทดัเหลก็ 

ปัจจุบนัหอ้งปฏบิตัิการสอบเทยีบจะอ้างองิวธิกีารสอบเทยีบไมบ้รรทดั
ตามมาตรฐาน JIS B 7516 : 2005 [2] มวีิธีการสอบเทียบคือการหา
ความยาวของขดีสเกลของไม้บรรทดัเทียบกบั Standard Scale ผ่าน
การมองจากกลอ้ง Micrometer microscope ลกัษณะวางไมบ้รรทดักบั 
Standard Scale คู่กนับน Inspection table วธิกีารนี้เป็นการหาความ
ยาวจากขอบอ้างองิจุดเริม่ต้น(ศูนย์ของไมบ้รรทดั) ไปถึงกึ่งกลางของ
เสน้สเกลตามความยาวที่ก าหนด โดยวธิกีารสอบเทยีบตามมาตรฐาน 
JIS B 7516 : 2005 สามารถแสดงไดต้ามรปูที ่2 

รปูที ่2 แสดงวธิกีารสอบเทยีบไมบ้รรทดัตาม 
มาตรฐาน JIS B 7516 : 2005 

ถ้าหอ้งปฏบิตักิารสอบเทยีบใช้เครื่องมอืมาตรฐานในการสอบเทยีบไม้
บรรทดัตามลกัษณะ JIS B 7516 : 2005 จะท าใหห้อ้งปฏบิตักิารใชเ้วลา
ในการสอบเทยีบไมบ้รรทดันานและเกดิความเมือ่ลา้ในการวดัเป็นอย่าง
มาก จงึได้มกีารสร้างเครื่องมอืมาตรฐานส าหรบัสอบเทยีบไมบ้รรทดั
ขึ้นมาใหม่เรียกว่าเครื่อง  Linear Calibrator แทนการใช้เครื่องมือ
มาตรฐานแบบเดมิ โดยเครือ่ง Linear Calibrator มลีกัษณะตามรปูที ่3 

รปูที ่3 เครือ่งมอืมาตรฐาน 
ส าหรบัสอบเทยีบไมบ้รรทดั Linear Calibrator 

ลกัษณะการท างานของเครือ่ง Linear Calibrator จะเป็นการวดัความ
ยาวแบบเป็นเสน้ตรงทศิทางเดยีวมคีวามสามารถในการอ่าน 0.005 
มลิลเิมตร ช่วงการวดั 0 - 2 เมตร และลางเลือ่นจะตดิกบักลอ้งถ่ายภาพ
ก าลงัขยาย 0.5X สามารถปรบัความคมชดัได ้ภาพจากกลอ้งจะมาแสดง
ทางหน้าจอคอมพวิเตอรท์ีอ่ยู่ดา้นหน้า โดยลกัษณะการท างานของ
เครือ่ง Linear Calibrator จะแสดงไดต้ามรปูที ่4 

รปูที ่4 การวดัความยาวของไมบ้รรทดั 
ดว้ยเครือ่ง Linear Calibrator 

วธิกีารสอบเทยีบไมบ้รรทดัตามมาตรฐาน JIS B 7516 : 2005 โดยการ
ใชเ้ครือ่ง Linear Calibrator เป็นเครือ่งมอืมาตรฐานเริม่ตน้จากการเซต
จุดเริม่ตน้ (0.00 mm) ทีข่อบของไมบ้รรทดัดา้นเริม่ตน้สเกล และจะ
เลือ่นกลอ้งมายงัต าแหน่งขอบล่างของขดีสเกล(Lower Line : LL) ที่
ตอ้งการจะวดั ตวัอย่างทีช่่วงการวดัไมบ้รรทดัขนาด 200 mm จะได้
ระยะทางจากจุดเริม่ตน้มายงัขอบล่างของขดีสเกล(LL) 199.750 mm 
และเลือ่นกลอ้งต่อมายงัขอบบนของขดีสเกล(Upper Line : UL) ของ
สเกลเสน้เดยีวกนัอ่านค่าได ้200.220 mm จะไดร้ะยะจากจุดเริม่ตน้ของ
ไมบ้รรทดัมายงัต าแหน่งกึง่กลางของขดีสเกลตามสมการที ่1 ดงันี้ 

   𝐿 =  
(𝐿𝐿+𝑈𝐿)

2
   (1) 

 เมือ่ L คอืระยะจากจุดเริม่ตน้ถงึกึง่กลางของขดีสเกล 
  LL คอืระยะจากจุดเริม่ตน้ถงึขอบล่างของขดีสเกล 
  UL คอืระยะจากจุดเริม่ตน้ถงึขอบบนของขดีสเกล 

จากตวัอย่างจะแสดงใหเ้หน็ว่าไมบ้รรทดัมรีะยะทางจากจุดเริม่ตน้ถงึขดี
สเกลทีร่ะยะ 200 mm จะมคีวามยาวจรงิทีว่ดัไดด้ว้ยเครือ่ง Linear 
Calibrator มขีนาดเท่ากบั 199.985 mm จากการเปรยีบเทยีบผลการ
วดัพบว่าเครือ่งมอืมาตรฐาน Linear Calibrator สามารถน ามาใชเ้ป็น
เครือ่งมอืมาตรฐานส าหรบัการสอบเทยีบไมบ้รรทดัโดยสามารถอา้งองิ
วธิกีารสอบเทยีบไดต้ามมาตรฐาน JIS B 7516 : 2005 แต่ยงัคงใชเ้วลา
ในการสอบเทยีบมากเกนิไป ทางทมีผูว้จิยัจงึไดท้ดลองใช่เทคนิค
การศกึษาการท างาน Work Study เขา้มาปรบัปรุงวธิกีารสอบเทยีบโดย
การสรา้งสเกลจ าลอง แทนการวดัต าแหน่งขอบล่างและขอบบนของขดี
สเกลเพือ่ลดเวลาในการสอบเทยีบลง   
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2. วสัด/ุอปุกรณ์
2.1 การศึกษาการท างาน Work Study 
  การศกึษาการท างาน Work Study [3] คอืการศกึษาวธิแีละการ
วดัผลงาน ซึง่ใช่ในการศกึษากระบวนการท างาน เพือ่ปรบัปรุงการ
ท างานใหด้ขี ึน้ สามารถพฒันามาตรฐานการท างาน ลดเวลาการท างาน 
ลดการรอคอย ลดการสญูเปล่า และเพือ่ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมี
ประสทิธภิาพในการท างานทีด่ขี ึน้ โดยขัน้ตอนการศกึษาวธิกีารท างาน
พอสรุปไดด้งันี้ 

2.1.1 การเลอืกงานทีจ่ะปรบัปรุง 
2.1.2 การเกบ็ขอ้มลูวธิกีารท างาน 
2.1.3 การวเิคราะหว์ธิกีารท างาน 
2.1.4 การปรบัปรุงวธิกีารท างาน 
2.1.5 การเปรยีบเทยีบ การวดัผล วธิกีารท างาน 
2.1.6 การพฒันามาตรฐานวธิกีารท างาน 
2.1.7 การส่งเสรมิใหใ้ชว้ธิกีารท างานทีป่รบัปรุงแลว้ 
2.1.8 การตดิตามผลการใชง้าน ของวธิกีารท างานทีป่รบัปรุงแลว้ 

2.2 เวลาท่ีใช้ในการสอบเทียบไม้บรรทดั 
ส าหรบัวธิกีารสอบเทยีบห้องปฏบิตัิการทัว่ไปจะนิยมท าการสอบ

เทยีบซ ้าอย่างน้อย 3 รอบ ตงันัน้ในการสอบเทยีบไมบ้รรทดัขนาด 1 
เมตร หอ้งปฏบิตักิารจะแบ่งช่วงการวดัออกเป็นทุกๆ 10% เท่า ๆ กนั 
จะได้ช่วงการสอบเทยีบดงันี้  100, 200, 300, ... , 1000 mm ทัง้หมด 
10 จุดการวัด โดยแต่ละจุดจะต้องวัดทัง้ขอบล่างและขอบบนตาม
มาตรฐาน JIS B 7516 : 2005 และต้องท าซ ้าจุดวดัละ 3 รอบ ดงันัน้
รวมทัง้หมดแลว้ในการสอบเทยีบไมบ้รรทดั 1 อนั หอ้งปฏบิตักิารสอบ
เทยีบจะต้องท าการวดัทัง้หมด 60 ครัง้ จากการทดลองสอบเทยีบไม้
บรรทดัความยาว 1 เมตร จะใชเ้วลาในการสอบเทยีบเฉลีย่ประมาณ 40 
นาท ี30 วนิาทต่ีอไมบ้รรทดั 1 อนั 

2.3 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวดั 
     ส าหรบัปัจจยัที่มผีลต่อการประเมนิค่าความไม่แน่นอนในการวดั
ส าหรบัการสอบเทยีบไมบ้รรทดัทีห่อ้งปฏบิตักิารสอบเทยีบจะตอ้งน ามา
ประเมนิเป็นค่าความไมแ่น่นอนในการวดัทีร่ะบุในใบรายงานผลการสอบ
เทยีบ มปัีจจยัหลกัๆ ดงันี้ 

2.3.1 ปัจจยัทีเ่กดิจากการวดัซ ้า 
2.3.2 ปัจจยัจากเครือ่งมอืมาตรฐาน Linear Calibrator 
2.3.3 ปัจจยัจากอุณหภมูแิละสภาวะแวดลอ้มขณะสอบเทยีบ 
2.3.4 ปัจจยัจากการเกดิความคลาดเคลือ่นในการอ่าน 
2.3.5 ปัจจยัทีเ่กดิจากความเอยีงของไมบ้รรทดั 
2.3.6 ปัจจยัจากความผดืพลาดในการวดัขดีสเกลของไมบ้รรทดั 

สามารถเขยีนแหล่งทีม่าของค่าความไมแ่น่นอนในการวดัในรบูแบบของ
ตาราง Uncertainty Budget ไดต้ามตารางที ่1 

ตารางที ่1 แสดงแหล่งทีม่าของค่าความไมแ่น่นอน 
สญั 

ลกัษณ์ 
แหล่งทีม่าของค่าความ 

ไมแ่น่นอน 
รปูแบบการ
กระจายตวั 

องศาความ
เป็นอสิระ 

Ua การวดัซ ้า ปกต ิ 2 
Ub1 Linear Calibrator ปกต ิ  
Ub2 สภาวะแวดลอ้ม/อุณหภมู ิ สีเ่หลีย่ม  

Ub3 ความสามารถในการอ่าน สีเ่หลีย่ม  

Ub4 ความเอยีงของไมบ้รรทดั สีเ่หลีย่ม  

Ub5 ความผดิพลาดจากการวดั
ขดีสเกลขอบล่าง 

สีเ่หลีย่ม  

Ub6 ความผดิพลาดจากการวดั
ขดีสเกลขอบบน 

สีเ่หลีย่ม  

Uc ความไมแ่น่นอนรวม ปกต ิ  

U95% ค่าความไมแ่น่นอน 95% ปกต ิ
(k = 2.00) 

 

ซึ่งปัจจยัต่างๆ เหล่านี้ เมื่อรวมเป็นค่าความไม่แน่นอนที่ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% สามารถอ้างองิวธิกีารประเมนิค่าความไม่แน่นอนในการ
วดัได้ตามมาตรฐาน JCGM100 [4] จากวิธีการสอบเทียบไม้บรรทัด
แบบเดมิทีช่่วงการวดั 1 เมตรสามารถค านวนค่าความไม่แน่นอนในการ
วดัได ้0.070 มลิลเิมตร  

2.4 การประกนัคณุภาพของผลการสอบเทียบ 

       หอ้งปฏบิตักิารสอบเทยีบทัว่ไปจะนิยมใชก้ารเปรยีบเทยีบผลการ
วดัระหว่างหอ้งปฏบิตักิารเป็นการยนืยนัความสมารถของผลการสอบ
เทยีบ เช่นการยนืยนัความสามารถของวธิกีารสอบเทยีบทีป่รบัปรุงใหม่
เทียบกับวิธีการสอบเทียบแบบเดิม โดยพิจรณาที่ค่า EN number 
อา้งองิตามมาตรฐาน ISO/IEC17043 : 2010 [5] มาเป็นหลกัฐานในการ
ยนืยนัความสามารถของผลการสอบเทยีบ โดยสมการในการค านวนค่า 
EN number สามารถค านวนไดต้ามสมการที ่2 ดงันี้ 

 𝐸𝑁 =  
𝑋 𝑙𝑎𝑏−𝑋 𝑟𝑒𝑓

√𝑈𝑙𝑎𝑏
2 +𝑈𝑟𝑒𝑓

2
  (2) 

 เมือ่ Xlab คอื ผลการวดัจากวธิกีารทีป่รบัปรุงใหม่ 
 Xref คอื ผลการวดัจากวธิกีารมาตรฐาน 
 Ulab คอื ค่าความไมแ่น่นอนจากวธิกีารทีป่รบัปรุงใหม่ 
 Uref คอื ค่าความไมแ่น่นอนจากวธิกีารมาตรฐาน 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 จะยอมรบัผลการวดัไดก้ต่็อเมือ่
ค่า EN number ตอ้งมคี่าน้อยกว่า 1 เท่านัน้ 
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3. วิธีการด าเนินงานวิจยั
งานวิจัยนี้ ได้วางแผนการด าเนินงานวิจัยออกเป็น 6 ข ัน้ตอน

สามารถแสดงขัน้ตอนการวจิยัไดด้งันี้ 
 3.1 ศกึษาวธิกีารสอบเทยีบไมบ้รรทดัตาม JIS B 7516 : 2005 ตอ้ง
เขา้ใจวธิกีารสอบเทยีบและการหาค่าแก(้Correction) ของไมบ้รรทดัเมือ่
วดัเทยีบกบัเครือ่งมอืมาตรฐาน 
 3.2 ศกึษาการท างานของเครือ่งมอืมาตรฐาน Linear Calibrator ซึง่
เป็นเครื่องมอืมาตรฐานทีส่ร้างขึน้ใหม่ เพื่อลดความเมือ่ลา้ในการสอบ
เทยีบไมบ้รรทดัเป็นเวลานาน ๆ 
 3.3 ใช้เทคนิคการศกึษาการท างาน Work Study เขา้มาปรบัปรุง
วธิกีารสอบเทยีบเพือ่ลดเวลาการสอบเทยีบโดยการหาวธิลีดจ านวนการ
วดัขดีสเกลลงแทนการวดัทัง้ขอบล่างและขอบบนของขดีสเกล 
 3.4 ออกแบบและสร้างสเกลจ าลอง โดยการน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาการท างาน Work Study มาสร้างเป็นสเกลจ าลองจะท าให้
สามารถวดัขนาดกึง่กลางของขดีสเกลไดใ้นการวดัเพยีงครัง้เดยีว 
 3.5 วเิคราะห์ผลการสอบเทยีบและประเมนิค่าความไม่แน่นอนใน
การวัดจากวิธีการที่ปรับปรุงใหม่ เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม และ
ประเมนิความถูกตอ้งของวธิกีารสอบเทยีบทีพ่ฒันาขึน้ใหม่ 

3.6 สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 

4. ผลการด าเนินงานวิจยั
4.1 ปรบัปรงุวิธีการสอบเทียบไม้บรรทดัด้วยการใช้สเกลจ าลอง 
      จากการศึกษาวิธีการสอบเทียบไม้บรรทดัตามมาตรฐาน JIS B 
7516 : 2005 พบว่าระยะทางทีต่้องการคอืระยะจากขอบของไมบ้รรทดั
ไปยงักึ่งกลางของขดีสเกล แต่เนื่องจากขดีสเกลของไม้บรรทดัแต่ละ
อนัมขีนาดทีแ่ตกต่างกนั, มคีวามเอยีงทีไ่มเ่ท่ากนั, มคีวามคมชดัของขดี
สเกลไม่เท่ากนั จงึเป็นการยากทีจ่ะหาต าแหน่งกึง่กลางของขดีสเกลได้
อย่างถูกต้องถ้าวดัโดยการประมาณต าแหน่งกึง่กลางเสน้ดว้ยตวัคนวดั
เอง ดงันัน้วธิกีารสอบเทยีบมาตรฐาน JIS B 7516 : 2005 จงึแนะน าให้
ใชว้ธิกีารวดัจากขอบของไมบ้รรทดัเป็นจุดเริม่ตน้ (เซต 0) และเคลือ่นที่
เป็นแนวเสน้ตรงไปยงัต าแหน่งขอบล่าง(LL) และต าแหน่งขอบบน(UL) 
ของขดีสเกลดงัแสดงในรปูที ่5, รปูที ่6 และรปูที ่7  

รปูที ่5 การเซต 0 ทีข่อบของไมบ้รรทดั 

รปูที ่6 วดัระยะจากจุดเริม่ตน้มาขอบล่างของขดีสเกล 

รปูที ่7 วดัระยะจากจุดเริม่ตน้มาขอบบนของขดีสเกล 

แล้วน าผลการวดัทัง้ขอบล้างและขอบบนมาบวกกนัหารด้วยสอง ตาม
สมการที ่1 จะไดร้ะยะจากจุดเริม่ตน้มาถงึต าแหน่งกึง่กลางของขดีสเกล
และในการสอบเทยีบไมบ้รรทดั 1 อนั ต้องท าซ ้าจุดละอย่างน้อย 3 ครัง้ 
ดงันัน้งานวิจยันี้จึงได้คิดหาวิธีการที่จะลดเวลาในการสอบเทียบไม้
บรรทดัลงโดยมแีนวคดิที่จะลดจ านวนการวดั แทนที่จะต้องวดั 2 ครัง้ 
คอืวดัขอบล่าง 1 ครัง้ และวดัขอบบนอกี 1 ครัง้ เปลีย่นมาเป็นวดัเพยีง 
1 ครัง้แต่ยงัคงความถูกตอ้งของผลการสอบเทยีบไดเ้หมอืนเดมิ 
       ทางทมีงานผูว้จิยัจงึไดล้องใชเ้ทคนิคการศกึษาการท างาน Work 
Study เขา้มาเป็นเครือ่งมอืช่วยปรบัปรุงวธิกีารสอบเทยีบ ท าใหเ้กดิการ
ออกแบบและสรา้งอุปกรณ์ช่วยในการสอบเทยีบไมบ้รรทดัเรยีกว่าสเกล
จ าลองขึน้มา โดยสเกลจ าลองคอืการวาดขนาดของสเกลไมบ้รรทดับน
แผ่นใสโดยใหเ้สน้ cross hair ของเครือ่ง Linear Calibrator อยู่ต าแหน่ง
กึ่งกลางของสเกลจ าลอง แล้วน าแผ่นใสไปติดบนหน้าจอของเครื่อง 
Linear Calibrator สามารถแสดงสเกลจ าลองไดต้ามรปูที ่8 และ รปูที ่9 

รปูที ่8 แผ่นใสทีม่สีเกลจ าลองมาตดิทีห่น้าจอของ 
เครือ่ง Linear Calibrator 
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 รปูที ่9 สเกลจ าลองทีม่เีสน้ cross hair อยู่กึง่กลางเสน้ 

การสรา้งสเกลจ าลอจะมหีลายขนาดเพราะว่าไมบ้รรทดัแต่ละอนัจะมี
ความหนาของเสน้สเกลไมเ่ท่ากนั 

4.2 การสอบเทียบไม้บรรทดัด้วยวิธีสอบเทียบท่ีปรบัปรงุขึน้ใหม่ 
      จากผลการสอบเทยีบไมบ้รรทดัขนาด 1 เมตร ระหว่างวธิกีารสอบ
เทยีบแบบเดมิตามมาตรฐาน JIS B 7516 : 2005 กบัวธิกีารสอบเทยีบ
ไมบ้รรทดัทีป่รบัปรุงขึน้ใหมโ่ดยใชส้เกลจ าลองแทนการวดัขอบล่างและ
ขอบบน สามารถแสดงผลการวดัไดต้ามตารางที ่2 

ตารางที ่2 แสดงผลการสอบเทยีบ ค่าแกข้องไมบ้รรทดัจาก 2 วธิ ี
ช่วงการวดั ค่าแกจ้ากวธิ ี

สอบเทยีบแบบเดมิ 
ค่าแกจ้ากวธิ ี

สอบเทยีบทีป่รบัปรุงใหม ่
100 mm 0.01 mm 0.02 mm 
200 mm 0.01 mm 0.01 mm 

300 mm 0.03 mm 0.03 mm 

400 mm 0.02 mm 0.04 mm 

500 mm 0.00 mm 0.01 mm 

600 mm 0.00 mm 0.00 mm 

700 mm 0.01 mm 0.02 mm 

800 mm -0.01 mm 0.00 mm 

900 mm -0.02 mm 0.01 mm 

1000 mm 0.01 mm 0.01 mm 

4.3 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวดั 
       จากการประเมนิโอกาศผดิพลาดของปัจจยัทีเ่กดิจากความ
ผดิพลาดในการวดัขดีสเกลของไมบ้รรทดัทัง้การวดัต าแหน่งขอบล่าง 
และต าแหน่งขอบบนของขดีสเกลจะมคี่ารวมกนัประมาณ 0.05 
มลิลเิมตร แต่ส าหรบัโอกาศผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้จากการใชส้เกลจ าลอง
จากการประเมนิพบว่ามคี่าประมาณ 0.02 มลิลเิมตร ซึง่น้อยกว่าวธิกีาร
สอบเทยีบแบบเดมิ และเมือ่ประเมนิเป็นค่าความไมแ่น่นอนในการวดั
ดว้ยวธิกีารสอบเทยีบทัง้ 2 วธิจีะไดค้่าความไมแ่น่นอนในการวดัแสดง
ไดต้ามตารางที ่3 

ตารางที ่3 แสดงผลการประเมนิค่าความไมแ่น่นอนในการวดัจาก 2 วธิ ี
ช่วง 

การวดั 
ค่าความไมแ่น่นอนจาก
วธิสีอบเทยีบแบบเดมิ 

ค่าความไมแ่น่นอนจากวธิ ี
สอบเทยีบทีป่รบัปรุงใหม ่

100 mm 0.057 mm 0.045 mm 
200 mm 0.058 mm 0.046 mm 

300 mm 0.058 mm 0.047 mm 

400 mm 0.059 mm 0.048 mm 

500 mm 0.061 mm 0.050 mm 

600 mm 0.062 mm 0.051 mm 

700 mm 0.064 mm 0.053 mm 

800 mm 0.066 mm 0.056 mm 

900 mm 0.068 mm 0.058 mm 

1000 mm 0.070 mm 0.061 mm 

4.4 การเปรียบเทียบผลการวดัระหว่าง 
     เมื่อปรับปรุงวิธีการสอบเทียบได้แล้ว ข ัน้ตอนต่อมาคือการท า
เปรยีบเทยีบผลการวดัเพือ่ยนืยนัถงึความสามารถของวธิกีารสอบเทยีบ
ไมบ้รรทดัทีป่รบัปรุงขึน้ใหม ่โดยอา้งองิค่า EN number จากสมการที ่2 
โดยตวัเลขค่า EN จะต้องมคี่าน้อยกว่า 1 เท่านัน้ ถงึจะสามารถยอมรบั
ความสามารถของผลการสอบเทียบจากวิธีการที่ปรบัปรุงขึ้นใหม่ได้ 
โดยตารางตวัเลขค่า EN สามารถแสดงไดต้ามตารางที ่4 

ตารางที ่4 แสดงค่า EN จากการเปรยีบเทยีบผลการวดัระหว่าง 2 วธิ ี
 หน่วย : mm 

ชว่งการ
วดั 

X (สเกล
จ าลอง) 

X (วดั
แบบเดมิ) 

U (สเกล
จ าลอง) 

U (วดั
แบบเดมิ) 

EN (เปรยีบ 
เทยีบผล) 

100 0.02 0.01 0.045 0.057 0.07 
200 0.01 0.01 0.046 0.058 0.00 
300 0.03 0.03 0.047 0.058 0.07 
400 0.04 0.02 0.048 0.059 0.20 
500 0.01 0.00 0.050 0.061 0.10 
600 0.00 0.00 0.051 0.062 0.03 
700 0.02 0.01 0.053 0.064 0.21 
800 0.00 -0.01 0.056 0.066 0.20 
900 0.01 -0.02 0.058 0.068 0.34 
1000 0.01 0.01 0.061 0.070 0.00 

จากผลการทดลองทีไ่ดพ้บว่าตวัเลขค่า EN มคี่ามากทีสุ่ด 0.34 ซึง่น้อย
กว่า 1 แสดงว่าวิธีการสอบเทียบไม้บรรทดัที่ปรบัปรุงขึ้นใหม่โดยใช้
สเกลจ าลองแทนการวัดขอบล่างและขอบบนของขีดสเกลสามารถ
ยอมรบัผลการสอบเทยีบได ้ถงึแมว้่าจะมผีลการสอบเทยีบทีแ่ตกต่างไป
จากวธิกีารสอบเทยีบแบบเดมิอยู่บ้าง แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกนัแล้วค่า 
EN จะแสดงใหเ้หน็ว่าค่าความคลาดเคลือ่นยงัอยู่ในเกณฑ์ทีค่่าความไม่
แน่นอนในการวดัยงัสามารถครอบคลุมโอกาศผดิพลาดเอาไวไ้ด ้

กรอบของเสน้
สเกลจ าลอง 

935

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



4.5 เวลาท่ีใช้ในการสอบเทียบไม้บรรทดั 
       จากผลการทดลองพบว่าเวลาที่ใช้ในการอสบเทียบไม้บรรทัด
ขนาด 1 เมตร ดว้ยวธิกีารสอบเทยีบแบบเดมิคอืวดัทัง้ขอบล่างและขอบ
บนของขดีสเกล จะใชเ้วลาสอบเทยีบประมาณ 40 นาที ่30 วนิาท ีต่อ
การสอบเทยีบไมบ้รรทดั 1 อนั แต่เวลาทีใ่ชใ้นการสอบเทยีบไมบ้รรทดั 
1 เมตร ด้วยวธิกีารที่ปรบัปรุงขึ้นใหม่โดยใชส้เกลจ าลองจะใชเ้วลาใน
การสอบเทยีบลดลงจากเดมิ คอืใช้เวลาสอบเทยีบเพยีง 27 นาท ี30 
วนิาท ีแสดงให้เห็นว่าวธิกีารสอบเทยีบทีป่รบัปรุงขึ้นใหม่ใชเ้วลาสอบ
เทยีบลดลง 13 นาท ีคดิเป็น 32%  

5.สรปุผลการวิจยั 
     งานวิจัยนี้ได้หาวิธีปรับปรุงวิธีการสอบเทียบไม้บรรทัด เพื่อลด
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสอบเทยีบลง ดว้ยการใชเ้ทคนิคการศกึษาวธิกีาร
ท างาน Work Study เขา้มาประยุกต์ใชเ้ริม่จาก 1.การศกึษาวธิกีารสอบ
เทยีบไมบ้รรทดัตามมาตรฐาน JIS B 7516 : 2005 2.เกบ็ขอ้มลูวธิกีาร
สอบเทียบ 3.วิเคราะห์ผลของการสอบเทียบ 4.ปรบัปรุงวิธีการสอบ
เทยีบโดยการออกแบบสเกลจ าลอง 5.ทดลองใชส้เกลจ าลองในการสอบ
เทียบไม้บรรทดั 6.ปรบัปรุงวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมตามความ
หลากหลายของไมบ้รรทดัแต่ละขนาด 7.เปรยีบเทยีบผลการวดัระหว่าง
วธิสีอบเทยีบแบบเดมิกบัวธิกีารสอบเทยีบทีป่รบัปรุงขึน้ใหม่ 8.พฒันา
ใหเ้ป็นวธิกีารมาตรฐาน 
     จากการทดลองพบว่าการสอบเทียบไม้บรรทัดโดยการใช้สเกล
จ าลองสามารถใหผ้ลการสอบเทยีบทีย่อมรบัไดใ้นระดบัสากลอา้งอิงจาก
ตวัเลขค่า EN สูงสุด 0.34 มคี่าน้อยกว่า 1 สามารถยอมรบัได้ อ้างอิง

ตามมาตรฐาน ISO/IEC17043 : 2010 และวธิกีารสอบเทยีบทีป่รบัปรุง
ขึ้นใหม่สามารถลดเวลาที่ใช้ในการสอบเทียบไม้บรรทดัลงได้ จาก
ตวัอย่างการสอบเทยีบไมบ้รรทดัขนาด 1 เมตรใช้เวลาลดลง 13 นาท ี
คิดเป็น 32% คือจากวิธีการสอบเทียบแบบเดิมใช้เวลา 40 นาที 30 
วนิาท ีวธิกีารสอบเทยีบทีป่รบัปรุงใหม่ใชเ้วลา 27 นาท ี30 วนิาท ี และ
การสอบเทยีบทีป่รบัปรุงใหม่เมือ่ประเมนิค่าความไม่แน่นอนในการวดั
แลว้พบว่ามคี่าความไม่แน่นอนลดลงจาก 0.070 มลิลเิมตร เหลอืเพยีง 
0.061 มลิลเิมตร อกีดว้ย 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนันัน้การออกแบบผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคเป็นสิง่สาํคญัทีน่กัออกแบบผลติภณัฑค์ํานึงถงึมากทีสุ่ด 
นอกจากความต้องการดา้นหน้าที่การใชง้านทีพ่งึมใีนผลติภณัฑ์แล้ว ความรู้สกึของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ยงัเป็นปัจจยัสําคญัในการเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑ ์ดงันัน้งานวจิยันี้จงึไดศ้กึษาการออกแบบผลติภณัฑเ์ครือ่งถมประเภทเครือ่งประดบั โดยการประยุกต์ใชเ้ทคนิควศิวกรรมคนัเซ เพือ่สาํรวจ
อารมณ์ ความรูส้กึ และความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑม์าใชใ้นการออกแบบผลติภณัฑเ์ครื่องถมประเภทเครือ่งประดบัในรปูแบบใหมท่ี่
สอดคลอ้งตามต้องการของผูบ้รโิภค แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการสํารวจขอ้มลูเป็นแบบลเิคริต์ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสํารวจถูกนํามาวเิคราะห์ดว้ยวธิกีาร
วเิคราะห์เชงิปัจจยั โดยผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหเ์ชงิปัจจยั คอื ภาพเทรนด์การด์ทีอ่ยู่ในกลุ่มความรูส้กึ “เรยีบง่าย” มาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ จากนัน้นํามากําหนดคุณลกัษณะและออกแบบผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ว่าผลติภณัฑเ์ครือ่งถมประเภทเครือ่งประดบัทีไ่ดอ้อกแบบใหมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการและ
สอดคลอ้งกบัผูบ้รโิภคทีมุ่ง่เน้นความเรยีบงา่ย 

คาํสาํคญั:  วศิวกรรมคนัเซ การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑเ์ครือ่งถม การวเิคราะหเ์ชงิปัจจยั      

Abstract 

Nowadays, designing products that meet the needs of consumers is the most important consideration for product designers. 

In addition to the functional requirements that should have in the product, consumers' feelings about the product are also an important 

factor when choosing a product. Therefore, this research was to study the design of the nielloware jewelry product. By applying the Kansei 

engineering technique to explore the moods, feelings, and needs of consumers for products to be used in product design and develop 

nielloware jewelry products in the new types that meet the needs of consumers. The questionnaires used in the survey are in Likert format. 

The survey data was analyzed using a factor analysis method. The result of this factor analysis was the trend card images that belong to 

the "Minimal" feeling group used as a product design inspiration. Besides, it could define the characteristics and design new products that 

meet the needs of customers and target consumer groups. The results of this research showed that the newly designed nielloware jewelry 

product can meet the needs and Consistent with consumers that focus on simplicity. 

Keywords:  Kansai engineering, Product design and development, Nielloware product, Factor analysis
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1. บทนํา
จงัหวดันครศรธีรรมราช มขีนาดใหญ่มาเป็นอนัดบัที ่2 ของภาคใต้

รองจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดันครศรธีรรมราช มพีื้นที่ทัง้หมด 
9,942 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทย เป็นดินแดนที่มี             

อารยธรรมอนัยาวนาน มภีูเขาสูง เป็นแหล่งทีม่ป่ีาเขยีวอุดมไปดว้ยพชื
พรรณไม้หลากหลายชนิดที่อุดมสมบูรณ์ จากการศึกษาข้อมูลจาก
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่าจํานวน
นักท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช มอีตัราเพิม่สูงขึน้ในทุกๆ ปี โดย
ในปี พ.ศ. 2559 มจีํานวนนักท่องเที่ยว 3,565,814 คน เพิม่ขึ้นจากปี 
2558 ร้อยละ 3.82 โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 97.71 และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศร้อยละ 2.29 และส่งผลใหเ้กดิการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2559 จํานวน 14,465 ล้านบาท 

เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ปี  พ .ศ . 2558 ร้ อ ย ล ะ  6.07 [1] ม า เ ที่ ย ว จั ง ห วัด
นครศรธีรรมราช นักท่องเทีย่วมกัจะนึกถงึของดเีมอืงนครศรธีรรมราช 
เช่น การแกะหนงัตะลุง หตัถกรรมจกัสานย่านลเิภา เครือ่งถมเมอืงนคร 

และกาํไลถมเงนิถมทอง เป็นตน้  
 เครือ่งถม (Nielloware) เป็นทีรู่จ้กัในฐานะเป็นศลิปหตัถกรรมชัน้สูง
ที่เก่าแก่ มลีกัษณะสดีําสนิทของน้ํายาถมที่ซึมแทรกอยู่บนร่องริ้วอัน
อ่อนช้อยงดงามของลวดลาย ได้ส่งผลให้ผลติภณัฑ์ดูโดดเด่นมมีูลค่า
มากขึ้น ช่างถมที่ได้ร ับการยอมรับว่าฝีมือดีที่สุด คือ ช่างถมเมือง
นครศรธีรรมราช จงึมกัไดย้นิชือ่เสยีงของเครือ่งถมในนามเครือ่งถมนคร 
โดยกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถม กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่
สร้างสรรค์ผลงานใหม้เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั แต่เนื่องด้วยกระบวนการ
ผลิตและรูปแบบที่มีอยู่ย ังคงแบบดัง้เดิม ทําให้ราคาของเครื่องถม
ค่อนข้างสูง และมกีลุ่มลูกค้าเฉพาะไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ๆ  ได ้อกีทัง้การออกแบบทีย่งัไม่ค่อยหลากหลาย และไมต่อบโจทย์
ของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว [2] จากการลงพื้นที่กลุ่มผู้ผลติเครื่องถม 
กรณีศึกษา อําเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่ากลุ่มผู้ผลิต
เครือ่งถมตอ้งการพฒันาแบบผลติภณัฑ์เครือ่งถมประเภทเครือ่งประดบั 

เพื่อตอบโจทย์ความต้องของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว และลูกค้าทัว่ไป 
ดังนัน้ผู้ว ิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคนัเซ 
(Kansei Engineering: KE) ในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่ง
ถมเชงิแนวคดิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สาํรวจความตอ้งการ อารมณ์ และ
ความรู้สกึของลูกค้าที่มต่ีอผลติภณัฑ์เครื่องถมประเภทเครื่องประดบั 
ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถม กรณีศึกษา จังหวดันครศรีธรรมราช โดย
ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ะช่วยนกัออกแบบมขีอ้มลูจรงิจากฐานลูกคา้ทีส่ามารถลด
เวลาในการพฒันาผลติภณัฑ์เครื่องถม และไดผ้ลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพิม่
ขึน้เพือ่รองรบักบัจาํนวนนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ในทุก ๆ ปี อกีทัง้เพือ่ให้
เครือ่งถมกลบัมามชีือ่เสยีงอกีครัง้ในรปูแบบผลติภณัฑ์เชงิพาณชิย ์และ
กลุ่มผูผ้ลติสามารถขยายต่อยอดสู่เศรษฐกจิเพิม่ขึน้ดว้ยการนําเครือ่งถม
มาทําในรูปแบบเครื่องประดับที่แสดงถึง อัตลักษณ์ของจังหวัด
นครศรธีรรมราช 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

2.1  วิศวกรรมคนัเซ (Kansei Engineering; KE) 

 วิศวกรรมคนัเซหรอืการออกแบบเกี่ยวกบัอารมณ์ (Emotional 

Design, Affective Engineering) เ ป็น เทคนิค เชิงวิศวกรรมในการ
รวบรวมความตอ้งการเชงิอารมณ์ของผูบ้รโิภค และกาํหนดเป็นตวัแบบ
การพยากรณ์เชงิคณิตศาสตร์ของความต้องการเชงิอารมณ์ที่มผีลต่อ
คุณลกัษณะผลติภณัฑ ์[3] 

 ดงันัน้วศิวกรรมคนัเซ คอื เทคนิคที่ช่วยแปลงความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เป็นเชงิคุณภาพให้อยู่ในรูปเชงิปรมิาณ และเป็นเทคนิคที่
ช่วยนักออกแบบพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการ ซึ่ง
วศิวกรรมคนัเซไม่เพยีงแต่ช่วยในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างความ
ต้องการของผู้บริโภคกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ แต่ยังสามารถหา
รายละเอยีดคณุลกัษณะผลติภณัฑไ์ด ้[4] 

2.2 กระบวนการของวิศวกรรมคนัเซ 

 ปัจจุบันวิศวกรรมคนัเซได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 
นักวิจัยได้พฒันาและบูรณาการวิธีการต่าง ๆ เข้ากับแนวความคิด
วศิวกรรมคนัเซ เพือ่ครอบคลุมและแกไ้ขปัญหาในหลาย ๆ ดา้น โดยใน
บทความนี้ได้กล่าวถึงตวัแบบโดยทัว่ไปของวศิวกรรมคนัเซ [5] ซึ่งมี
ข ัน้ตอนการดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี้ [6] 

1) การเลือกกลุ่มตลาดหรือผลิตภณัฑ ์เลอืกกลุ่มตลาดหรอืกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายและรปูแบบหรอืสไตลข์องผลติภณัฑท์ีต่อ้งการพฒันา 

2) การกาํหนดขอบเขตคําแสดงความรู้สึก เป็นการกําหนด
ขอบเขตของคําแสดงความรูส้กึ โดยรวบรวมและคดัเลอืกคาํคุณศพัทท์ี่
แสดงถึงความรู้สกึที่สอดคล้องกบัรูปแบบหรอืสไตล์ของผลติภณัฑ์ที่
ตอ้งการพฒันา 

3) การการกาํหนดขอบเขตคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ เป็นการ
กาํหนดขอบเขตคุณลกัษณะหรอืคุณสมบตัเิชงิกายภาพของผลติภณัฑท์ี่
ตอ้งการพฒันาในมติต่ิาง ๆ 

4) การสงัเคราะห์ เป็นการแปลผลเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างคําแสดงความรูส้กึกบัคุณลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์
ดว้ยเครือ่งมอืทางคณติศาสตรแ์ละวธิกีารเชงิสถติ ิ

5) การตรวจสอบความถกูต้องของผลการสงัเคราะห์ นําผลที่
ได้จากการสังเคราะห์มาทําการตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าผลการ
สังเคราะห์มีความถูกต้องก็จะดําเนินการสร้างตัวแบบพยากรณ์ใน
ขัน้ตอนถดัไป 

6) การสร้างตวัแบบพยากรณ์ เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อนําไป
สอบถามกลุ่มเป้าหมายและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แปลงเป็น
ข้อกําหนดในการออกแบบ โดยงานวิจัยนี้มุ่งให้ความสนใจกบัการ
สาํรวจขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม และการสรุปผลขัน้ตน้จากแบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นขัน้ตอนย่อยของการสงัเคราะหผ์ล และการทดสอบความถูกตอ้ง 
การสํารวจข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือคําคันเซที่แสดง
ขอบเขตความรูส้กึ คุณลกัษณะผลติภณัฑ์ทีแ่สดงขอบเขตคุณลกัษณะ 
และตวัแทนผลติภณัฑ ์ซึง่เป็นขอ้มลูทีผ่่านการคดัเลอืกจากขัน้ตอนก่อน
หน้า ทัง้นี้คุณลกัษณะผลติภณัฑ์ที่กล่าวถึงประกอบด้วยคุณลกัษณะ
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ผลติภณัฑห์ลกั และคุณลกัษณะผลติภณัฑย์่อย ซึง่จาํเป็นตอ้งถูกระบุใน
การตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถระบุได้ว่า
คุณลกัษณะผลติภณัฑ์ย่อยใดทีส่่งผลต่ออารมณ์ความรูส้กึใด และมาก
น้อยเท่าไร โดยระดบัคะแนนที่ใช้ในแบบสอบถามเป็นแบบ Rating 

Scale 5 ระดบั จากนัน่จงึสรุปขอ้มูลจากการสํารวจในรูปแบบแผนภูมิ
และตารางขอ้มลูเพือ่นําไปวเิคราะหเ์ชงิสถติต่ิอไป 

3. ขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจยั

งานวจิยันี้เป็นการสํารวจอารมณ์ ความรูส้กึและความต้องการของ
ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรปูแบบผลติภณัฑเ์ครือ่งถมประเภทเครือ่งประดบั โดยมี
ข ัน้ตอนการดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการวิศวกรรมคันเซ [7] 

ดงัต่อไปนี้ 
3.1 การกาํหนดขอบเขตการศึกษา 

 ผลิตภัณฑ์ที่ทําการศึกษา คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องถมประเภท
เครื่ อ งประดับของกลุ่ มผู้ผลิต เครื่ อ งถม  กรณีศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีขอบเขตของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ผู้ผลิต ผู้ใช้ และตัวแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภท
เครือ่งประดบั 

3.2 การกาํหนดขอบเขตคาํแสดงความรู้สึก 

 ขัน้ตอนนี้เป็นการคดัเลอืกคําแสดงความรูส้กึหรอืคํา คนัเซทีจ่ะใช้
เชือ่มโยงกบัคุณลกัษณะผลติภณัฑ ์ซึง่ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนย่อยดงันี้ 
3.2.1 การรวบรวมคาํแสดงความรู้สึกหรือคาํคนัเซ 

 ขัน้ตอนนี้ไดร้วบรวมคําแสดงความรูส้กึหรอืคําคนัเซระดบัตํ่าที่สื่อ
ถงึผลติภณัฑ์เครื่องถมประเภทเครื่องประดบัมาจากหลายแหล่งขอ้มูล 

เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต นิตยสาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งานที่มปีระสบการณ์ 
หนงัสอืและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.2.2 การคดัเลือกคาํแสดงความรู้สึก 

ขัน้ตอนนี้ เป็นการนําคําแสดงความรู้สึกที่ได้จากการรวบรวมใน
ขัน้ตอนก่อนหน้าไปจดัทาํแบบสอบถามที ่1 เพือ่นําไปคดักรองคาํแสดง
ความรู้สึกที่สื่อถึงผลิตภณัฑ์เครื่องถมประเภทเครื่องประดับ ซึ่งถูก        

คัดกรองจากนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญจํานวนทัง้หมด 25 ท่าน 
จากนัน้วเิคราะห์ผลด้วย Index of Item Objective Congruence (IOC) 

เพื่อคดัเลอืกคาํแสดงความรูส้กึทีม่คี่า IOC มากกว่า 0.5 เพราะค่า IOC 

ของแต่ละคําแสดงความรูส้กึไม่ควรน้อยกว่า 0.5 เพื่อแสดงว่าขอ้มลูวดั
ไดต้รงกบันิยามของตวัแปร 
3.2.3 การแปลความหมาย 

ขัน้ตอนนี้เป็นการนําผลการคดัเลอืกคําแสดงความรูส้กึทีม่คี่า IOC 

มากกว่า 0.5 ไประดมสมองกบัผูเ้ชีย่วชาญอกีครัง้ เพือ่คดัเลอืกคาํแสดง
ความความรูส้กึทีส่ ือ่ถงึผลติภณัฑไ์ดม้ากทีสุ่ด 

3.3 การกาํหนดและการสร้างภาพเทรนดก์ารด์ 

 ในส่วนนี้จะเกี่ยวขอ้งกบัการหารูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่
นิยมและเป็นทีรู่จ้กัมาสร้างเป็นภาพเทรนด์การ์ด (Trend Card) โดยที่
ภาพเทรนด์การด์จะถกูนํามาใชเ้ป็นสือ่กลางเพือ่หาความรูส้กึการรบัรูท้ ี่
ตรงกนัและไม่ตรงกนัระหว่างนกัออกแบบกบัผูบ้รโิภค โดยภาพเทรนด์

การ์ดจะถูกวเิคราะห์และสรา้งมาจากองค์ประกอบหลกั ได้แก่ รูปทรง 
(Form) สี (Color) และผิวสัมผัส (Texture) ซึ่งถูกนํามาใช้เพื่อ เป็น
สื่อกลางแทนความรู้สึกนึกคิดของนักออกแบบที่แสดงให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ในแต่ละพืน้ที ่
3.4 การสร้างแบบสอบถามเพ่ือทาํการประเมินผลิตภณัฑ์ 

ในขัน้ตอนนี้เป็นการนําผลขอ้มลูทีผ่่านการคดัเลอืกในขัน้ตอนก่อน
หน้ามาสร้างแบบสอบถามที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยขอ้มูล 2 ส่วน คือคํา 
คนัเซที่แสดงขอบเขตความรู้สกึ และภาพเทรนด์การ์ด (Trend Card) 

โดยแบบสอบถามนี้ ถือว่ า เ ป็นเครื่อ งมือ ในการสัมภาษณ์กลุ่ม
นักท่องเที่ยวและช่วยนักออกแบบแปลงความรู้สึกการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวที่มต่ีอภาพเทรนด์การ์ด (Trend Card) ให้อยู่ในรูปแบบ
ของตัวเลขที่สามารถประเมนิค่าได้ โดยแบบสอบถามที่ใช้เป็นการ
ประเมนิดว้ย Likert Scale 5 ระดบั คอื 5, 4, 3, 2, 1 

3.5 การสาํรวจความคิดเหน็เพ่ือทาํการประเมินผลิตภณัฑ์ 

 งานวิจยันี้ได้ใช้วิธีการสํารวจด้วยการสมัภาษณ์ พูดคุยและเก็บ
แบบสอบถามที่ 2 ซึ่งการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพื่อใชใ้น
การสํารวจความต้องการของลูกคา้ ทางผู้ว ิจยัได้เลือกใช้ระดบัความ
เชื่อมัน่ 90% และกําหนดใช้ P = 0.30, Z = 1.65, d = 0.10 อีกทัง้ได้
เลือกใช้สมการกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรของ W.G. Cochran 

ดงัสมการที ่1 

n =  P(1-P)Z2

(1)       d2 

โดยที ่n คอื จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการ  
 P คอื สดัส่วนของประชากรทีผู่ว้จิยัตองกาสุ่ม   

 Z คอื ระดบัความมัน่ใจทีก่าํหนดหรอืระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
 d คอื สดัส่วนความคลาดเคลือ่นทีย่อมใหเ้กดิขึน้  

 ดงันัน้ในขัน้ตอนของการสํารวจความคดิเหน็เพือ่ทาํการประเมนิได้
เกบ็ขอ้มลูกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายจาํนวน 58 คน ในการศกึษาว่าภาพเท
รนการด์ใดทีก่ลุ่มนกัท่องเทีย่วมคีวามสนใจมากทีสุ่ด 

3.6 การประเมินผลการสอบถามด้วยหลกัการทางสถิติและสรปุผล 

 นํ าผลที่ได้จากแบบสอบถามที่  2 มาสัง เคราะห์ผลเพื่อหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างคําแสดงความรูส้กึกบัภาพเทรนด์การ์ด โดยจะมี
ข ัน้ตอนย่อย 2 ขัน้ตอนดว้ยกนัดงันี้
3.6.1 หาค่าเฉล่ียคาํแสดงความรู้สึกของแต่ละเทรนดก์ารด์ 

 นําข้อมูลส่วนของระดับคะแนนในแต่ละคําแสดงความรู้สึกของ 
เทรนดก์ารด์แต่ละภาพมาหาค่าเฉลีย่ 

3.6.2 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Factor Analysis; FA) 

 นําขอ้มลูจากแบบสอบถามมาวเิคราะหผ์ลดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์
องค์ประกอบหลกั เพื่อวเิคราะห์ผลในการจบักลุ่ม รวมกลุ่ม หรอืรวม 

ตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กนัไว้ในกลุ่มเดยีวกนั เพื่อแบ่งกลุ่มคําแสดง
ความรูส้กึทีม่ต่ีอภาพเทรนด์การ์ด และแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ด้
จากการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS โดยผลการวเิคราะหจ์ะ
อยู่ในรปูแบบตาราง Factor loading 
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4. ผลการวิจยั

4.1 ผลการกาํหนดขอบเขตคาํแสดงความรู้สึก 

จากการรวบรวมคําคนัเซทีแ่สดงความรูส้กึทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์เครื่อง
ถมประเภทเครื่องประดบั จํานวนทัง้สิ้น 67 คํา พบว่ามคีําคนัเซทีส่ ือ่ถงึ
ผลิตภณัฑ์ (IOC > 0.5) มจีํานวน 30 คํา เนื่องจากคําคนัเซมจีํานวน
มากเกนิไปจงึไดนํ้าคําคนัเซทีไ่ดไ้ปคดักรอกโดยผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่านอกี
ครัง้ โดยคํานึงถึงคําทีเ่หมาะสมที่สุด ดงันัน้คําคนัเซที่ถูกคดัเลอืกขัน้
สุดทา้ยมจีาํนวน 14 คาํ ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ผลคาํแสดงความรูส้กึทีผ่่านการคดัเลอืกทัง้ 14 คาํ
คาํแสดงความรู้สึก 

แปลกใหม ่ สวย สะดุดตา คุณภาพ มเีสน่ห ์

มสีไตล ์ โดดเด่น สงา่งาม มเีอกลกัษณ์ 
ประณตี 

ดงึดดูใจ มคีุณค่า ทนัสมยั ร่วมสมยั

4.2 ผลการกาํหนดและการสร้างภาพเทรนดก์ารด์

 ผลจากการรวบรวมภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและเป็นที่
รู้จกัของ 3 จงัหวดัลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พบว่าภาพที่จะนําไปเป็น
ตวัแทนภาพเทรนดก์ารด์ของการออกแบบผลติภณัฑเ์ครือ่งถมประเภท
เครื่องประดับมีจํานวนทัง้สิ้น 10 สถานที่ จากนัน้นําภาพสถานที่
ท่องเที่ยวทัง้ 10 สถานที่มาสร้างภาพเทรนด์การ์ดโดยการวเิคราะห์
องค์ประกอบหลกัภายในภาพ ไดแ้ก่ รูปทรง ส ีและผวิสมัผสัของภาพ
สถานทีท่่องเทีย่วแต่ละภาพทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันัน้สามารถแสดง
ตัวอย่างเทรนด์การ์ดดงัรูปที่ 1 และภาพเทรนการ์ดที่ถูกสร้างขึ้นมา
ทัง้หมด 10 แบบ ดงัรปูที ่2 

รปูที ่1 ตวัอย่างภาพเทรนดก์ารด์ (Trend Card) 

รปูที ่2 ภาพเทรนดก์ารด์ทัง้ 10 แบบ 

4.3 ผลการสาํรวจความคิดเหน็เพ่ือทาํการประเมินผลิตภณัฑ์ 

 จากการสํารวจด้วยการสมัภาษณ์และเก็บแบบสอบถามที่ 2 โดย
กลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายจํานวน 58 คน คน พบว่าภาพเทรนการ์ดที่กลุ่ม
ผูบ้รโิภคเป้าหมายมคีวามสนใจมากทีสุ่ดสาํหรบันําไปเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ  ภาพวัดเจดีย์  ( ไอ้ไข่ )  จังหวัด
นครศรธีรรมราช มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคดิเป็น 13.31%  

4.4 ผลการหาค่าเฉล่ียคาํแสดงความรูสึ้กของแต่ละเทรนดก์ารด์

 จากการนําผลที่ได้ในแบบสอบถามที่ 2 มาสงัเคราะห์ผลเพื่อหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างคําแสดงความรู้สกึกบัภาพเทรนด์การ์ด พบว่า
ระดบัคะแนนค่าเฉลีย่ในแต่ละคาํแสดงความรูส้กึทีม่ต่ีอภาพเทรนดก์ารด์
ในแต่ละภาพมคี่าเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั ดงัตารางที ่2 
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ตารางที ่2 ผลการคาํนวณค่าเฉลีย่คาํแสดงความรูส้กึทีท่าํการคดัเลอืกจากภาพเทรนดก์ารด์ของผลติภณัฑเ์ครือ่งถมประเภทเครือ่งประดบั
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

แปลกใหม ่ 3.74 3.47 2.19 2.19 4.43 3.79 2.10 2.02 4.45 2.17 

สวย 3.53 4.62 4.67 3.35 4.66 4.91 3.29 4.55 4.93 3.22 

มสีไตล ์ 4.45 4.09 2.97 2.86 4.47 4.69 2.62 3.26 4.81 2.60 

โดดเด่น 4.76 3.60 3.69 4.90 4.81 4.97 3.36 4.72 4.83 3.67 

ดงึดดูใจ 3.91 3.31 3.60 4.74 4.76 4.95 2.88 3.55 4.73 3.26 

มคีุณค่า 3.90 3.74 4.15 4.88 4.75 4.73 3.86 3.79 4.95 3.78 

สะดุดตา 4.78 3.64 3.66 4.90 3.79 4.91 3.45 4.72 4.75 3.67 

สงา่งาม 3.57 3.64 4.67 4.86 4.22 4.98 3.67 3.74 4.98 4.66 

มเีสน่ห ์ 3.62 3.48 4.16 4.71 4.85 4.90 3.29 4.88 4.76 3.45 

ประณตี 2.91 3.60 3.29 4.62 4.78 4.80 3.53 4.68 4.98 3.50 

มเีอกลกัษณ์ 3.81 3.81 3.76 4.86 4.88 4.75 3.48 4.88 4.97 3.83 

คุณภาพ 3.55 4.71 4.03 4.81 4.83 4.85 3.86 4.09 4.85 3.57 

ทนัสมยั 3.57 2.67 3.69 2.26 4.02 4.48 2.36 2.24 4.36 3.55 

ร่วมสมยั 4.93 2.83 3.86 2.36 4.31 4.74 2.67 2.14 4.76 2.79 

4.5 ผลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Factor Analysis; FA) 

 เป็นผลจากการวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั 
ดว้ยโปรแกรม SPSS ซึ่งมรีายละเอยีดผลการวเิคราะหใ์นแต่ละขัน้ตอน
ย่อยดงัต่อไปนี้ 
4.5.1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการใช้เทคนิค 

Factor analysis KMO and Bartlett’s test 

พบว่าค่า KMO ในการวิเคราะห์ปัจจัยของเครื่องถมประเภท
เครื่องประดับมีค่า KMO คือ 0.701 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และมีค่า 
Bartlett’s test of sphericity มคี่า 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จงึสรุปไดว้่า
ขอ้มลูระดบัทศันะคตหิรอืระดบัความรูส้กึทีม่ต่ีอการออกแบบผลติภณัฑ์
เครื่องถมประเภทเครื่องประดบัมคีวามเหมาะสมที่จะทําการวเิคราะห์
ปัจจยัในขัน้ตอนถดัไปได ้

4.5.2 ผลการหาค่าระหว่างภาพเทรนดก์ารด์กบัคาํคนัเซ 

เป็นค่าสดัส่วนของค่าแปรปรวนของตวัแปร ซึง่งานวจิยันี้ตวัแปรจะ
หมายถึง ภาพของผลติภณัฑ์เครื่องถมประเภทเครื่องประดบั โดยค่า
ระหว่างภาพเทรนด์การด์กบัคําคนัเซ จะมคี่าระหวา่ง 0-1 ถา้ค่าเขา้ใกล ้
0 แสดงว่าปัจจยัร่วมไม่สามารถอธิบายความผนัแปรได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์หาค่าระหว่างภาพเทรนด์การ์ดกับคําคันเซของเครื่องถม
ประเภทเครือ่งประดบัทัง้ 10 ภาพ พบว่าค่าของแต่ละภาพทีไ่ดห้ลงัจาก
การสกดัปัจจยัมคี่าค่อนขา้งสงู ดงัตารางที ่3 

ตารางที ่3 ค่าระหว่างภาพเทรนดก์ารด์และคาํคนัเซ 

เคร่ืองถมประเภทเคร่ืองประดบั

ภาพท่ี ค่าท่ีได้ ภาพท่ี ค่าท่ีได้ 

1 0.963 6 0.838 

2 0.648 7 0.904 

3 0.709 8 0.783 

4 0.778 9 0.795 

5 0.703 10 0.924 

4.5.3 ผลการหาค่า Eigenvalues หรือ เปอรเ์ซน็ตค์วามแปรปรวน 

เป็นการแสดงค่าสถติสิาํหรบัแต่ละ Factor ทัง้ก่อนและหลงัการสกดั
ปัจจยัของภาพเทรนด์การ์ดและค่าเฉลี่ยคําคนัเซ โดยวธิกีารแบ่งกลุ่ม 
(Factor Analysis; FA) สามารถพจิารณาไดจ้ากค่า Initial eigenvalues 

ดงัตารางที ่4 ซึง่ผลการหาค่า พบว่าค่าทัง้หมดของผลติภณัฑ์เครื่องถม
ประเภทเครื่องประดบัที่มคี่ามากกว่า 1 มจีํานวนทัง้สิ้น 3 กลุ่ม เพราะ
ค่ามากกว่า 1 ขึน้ไปเหมาะสาํหรบัการแบ่งกลุ่มและจะสอดคลอ้งกบัการ
แบ่งกลุ่มหลงัหมนุแกน ดงัตารางที ่5 

คาํคนัเซ 

ภาพท่ี 
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ตารางที ่4 ค่า Eigenvalues ของคาํคนัเซ 

ภาพท่ี 

เคร่ืองถมประเภทเคร่ืองประดบั

Initial eigenvalues 

ค่าทัง้หมด ความแปรปรวน % ค่าสะสม % 

1 5.449 54.490 54.490 

2 1.579 15.789 70.279 

3 1.013 10.133 80.412 

4 0.670 6.695 87.107 

5 0.541 5.407 92.514 

6 0.304 3.044 95.558 

7 0.219 2.191 97.750 

8 0.118 1.176 98.926 

9 0.074 0.741 99.667 

10 0.033 0.333 100.000 

ตารางที ่5 ค่า Factor loading หลงัหมนุแกนของคาํคนัเซ 

เคร่ืองถมประเภทเคร่ืองประดบั

ภาพท่ี 
กลุ่ม 

1 2 3 

ภาพที ่10 0.934 

ภาพที ่6 0.839 

ภาพที ่3 0.839 

ภาพที ่7 0.803 0.502 

ภาพที ่4 0.745 

ภาพที ่5 0.796 

ภาพที ่2 0.794 

ภาพที ่9 0.607 0.648 

ภาพที ่8 0.622 0.629 

ภาพที ่1 0.962 

4.5.4 ผลจากการวิเคราะหท์างสถิติ และการวิเคราะหปั์จจยั

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการวิเคราะห์ปัจจยัในหวัขอ้ที่
กล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัไดนํ้ามาดําเนินการสรุปผลอกีครัง้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการออกแบบผลติภณัฑ ์สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 จะประกอบไปด้วยภาพเทรนด์การ์ด 2, 4, 6, 7 และ 10 

จากนัน้ได้นําภาพเทรนด์การ์ดทัง้ 5 ภาพไปดูค่าเฉลี่ยจากตารางที่ 2 

พบว่ามคีําแสดงความรูส้กึหรอืคําคนัเซทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละภาพ
ดงันี้ 

• ภาพเทรนดก์ารด์ที ่3 มคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีค่าํว่า สวย
• ภาพเทรนดก์ารด์ที ่4 มคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีค่าํว่า สะดุดตา
• ภาพเทรนดก์ารด์ที ่6 มคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีค่าํว่า โดดเด่น
• ภาพเทรนดก์ารด์ที ่7 มคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีค่าํว่า มคีุณค่า
• ภาพเทรนดก์ารด์ที ่10 มคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีค่าํว่า สงา่งาม

ดงันัน้ภาพเทรนดก์ารด์ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มที ่1 ตอ้งมกีารออกแบบทีส่ ื่อ
ถึงคําว่า สวย สะดุดตา โดดเด่น มคีุณค่า สง่างาม และผู้เชี่ยวชาญได้
เพิม่คาํว่า เรยีบงา่ย เพือ่ใหก้ลุ่มที ่1 สือ่ถงึ ความเรยีบงา่ย (Minimal)   

 กลุ่มท่ี 2 จะประกอบไปด้วยภาพเทรนด์การ์ด 2, 5, 8 และ 9 

จากนัน้ได้นําภาพเทรนด์การ์ดทัง้ 5 ภาพไปดูค่าเฉลี่ยจากตารางที่ 2 

พบว่ามคีําแสดงความรูส้กึหรอืคําคนัเซทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละภาพ
ดงันี้ 

• ภาพเทรนดก์ารด์ที ่2 มคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีค่าํว่า คุณภาพ
• ภาพเทรนดก์ารด์ที ่5 มคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีค่าํว่า มเีอกลกัษณ์ 

• ภาพเทรนดก์ารด์ที ่8 มคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีค่าํว่า มเีสน่ห ์ 
• ภาพเทรนดก์ารด์ที ่9 มคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีค่าํว่า ประณตี 

 ดงันัน้ภาพเทรนดก์ารด์ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มที ่2 ตอ้งมกีารออกแบบทีส่ ื่อ
ถงึคาํว่า คุณภาพ มเีอกลกัษณ์ มเีสน่ห ์ ประณตี เพือ่ใหก้ลุ่มที ่2 สือ่ถงึ 
แปลกใหม ่(Avant garde) 

 กลุ่มท่ี 3 จะประกอบไปดว้ยภาพเทรนด์การด์ 1 จากนัน้ไดนํ้าภาพ
เทรนด์การ์ด 1 ภาพไปดูค่าเฉลี่ยจากตารางที่ 2 พบว่ามีคําแสดง
ความรูส้กึหรอืคาํคนัเซทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดในแต่ละภาพดงันี้ 

• ภาพเทรนดก์ารด์ที ่1 มคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีค่าํว่า ร่วมสมยั
 ดงันัน้ภาพเทรนดก์ารด์ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มที ่3 ตอ้งมกีารออกแบบทีส่ ื่อ
ถึงคําว่าร่วมสมยั และผู้เชี่ยวชาญได้เพิ่มคําว่า สง่างาม และหรูหรา 
เพือ่ใหก้ลุ่มที ่3 สือ่ถงึ หรหูรา (Luxury) 

4.6 ผลการออบแบบผลิตภณัฑเ์ชิงแนวคิด 

 จากการแบ่งกลุ่มคําแสดงความรู้สึกและการกําหนดภาพเทรนด์
การ์ดตวัแทนผลติภณัฑเ์ครือ่งถมประเภทเครือ่งประดบั พบว่าภาพที ่6 
วดัเจดยี์ (ไอ้ไข่) จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นภาพทีน่ักท่องเทีย่วชอบ
มากที่สุด อีกทัง้มองว่าภาพวดัเจดีย์เป็นภาพที่เหมาะสมในการนํา
คุณลกัษณะด้านต่าง ๆ ภายในภาพมาใช้ในการออกแบบผลติภณัฑ์
เครื่องถมประเภทเครื่องประดบั และเนื่องจากผลการวิเคราะห์การ
แบ่งกลุ่มคําแสดงความรู้สึกนัน้ ภาพที่ 6 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัด
นครศรธีรรมราช ถูกจดัอยู่ในกลุ่มคํา Minimal หรอืกลุ่มคําที่แสดงถึง
ความเรยีบงา่ย  
 ดงันัน้สรุปได้ว่านักท่องเที่ยวมคีวามต้องการผลติภณัฑ์เครื่องถม
ประเภทเครื่องประดบัทีม่แีรงบนัดาลใจจากภาพที่ 6 วดัเจดยี์ (ไอ้ไข่) 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ศกัดิส์ ิทธิ ์ที่มผีู้คนศรทัธามา
สกัการบูชาอย่างมากมาย อีกทัง้ยงัมอีัตลกัษณ์ที่งดงามน่าสนใจ จึง
ต้องการนํามาออกแบบเป็นผลติภณัฑช์ุดเครื่องประดบัทีส่ ื่อถึงกลุ่มคํา 
Minimal หรือ เรียบง่าย แต่มีความสง่างาม ดูมีคุณค่า ซึ่งผลงาน
ออกแบบในครัง้นี้มคีวามเหมาะสมสําหรบักลุ่มคนวยัทํางานทีส่ามารถ
ใชส้วมใส่ไดห้ลากหลายโอกาส อกีทัง้ยงัเป็นการเสรมิสริมิงคลให้กบัผู้
สวมใส่ 
 ดงันัน้ผู้วจิยัสามารถสรุปขอ้กําหนดการออกแบบผลติภณัฑ์ไดด้งั
ตารางที ่6 และแสดงแบบผลติภณัฑเ์ครือ่งถมประเภทเครือ่งประดบัเชงิ
แนวคดิ ดงัรปูที ่3 
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ตารางที ่6 ขอ้กาํหนดในการออกแบบผลติภณัฑ ์

ลาํดบั
คณุลกัษณะ

ผลิตภณัฑ์ 
รายละเอียด 

1 รปูทรง 
ของผลติภณัฑ ์

ออกแบบโดยหยบิยกเอารปูทรงของ
เจดยีว์ดัมาตดัทอนลดรายละเอยีด เพือ่
เป็นรปูทรงของเครือ่งประดบั 

2 ลวดลาย 

ของผลติภณัฑ ์

ออกแบบโดยนําเอารปูปัน้ไก่และไขท่ี่
เป็น 

อตัลกัษณ์สาํคญัของสถานทีม่า
ออกแบบตดัทอนเป็นลวดลายประดบั
ตกแต่ง 

3 แรงบนัดาลใจ วดัเจดยีไ์อไ้ข ่จงัหวดันครศรธีรรมราช 

4 ความรูส้กึทีส่ ือ่ถงึ
ผลติภณัฑ ์

ออกแบบผลติภณัฑท์ีส่ ือ่ถงึอารมณ์
ความรูส้กึเรยีบงา่ย แต่มคีวามสงา่งาม 

ดมูคีุณค่า 

รปูที ่3 แบบผลติภณัฑเ์ครือ่งถมประเภทเครือ่งประดบัเชงิแนวคดิ

5. สรปุ
งานวจิยันี้ได้ประยุกต์ใช้เทคนิควศิวกรรมคนัเซ สําหรบัออกแบบ

ผลติภณัฑ์เครื่องถม จากการสํารวจอารมณ์ความรูส้กึของนกัท่องเทีย่ว
ทีม่าจงัหวดันครศรธีรรมราช ทําใหท้ราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของ
ผู้บริโภคและภาพเทรนด์การ์ดที่ต้องการนํามาเป็นแรงบันดาลใจ 
หลงัจากนัน้นําความต้องการเหล่านัน้มาทําการวเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis, FA) ผลจากการ
วิเคราะห์ทําให้ผู้ออกแบบทราบถึงกลุ่มคําแสดงความรู้สึกของ
ผลติภณัฑ์ที่ต้องนําไปใช้ในการออกแบบผลติภณัฑ์เครื่องถมประเภท
เครือ่งประดบัในรปูแบบเชงิแนวคดิ 

 ผลจากการดําเนินงานพบว่า ผลติภณัฑ์เครื่องถมเชงิแนวคดิไดร้บั
อารมณ์ ความรูส้กึของลูกคา้ ทีม่ผีลต่อผลติภณัฑ์โดยผลติภณัฑ์เครือ่ง
ถมประเภทเครือ่งประดบั ประกอบไปดว้ย สรอ้ย ต่างห ูสรอ้ยขอ้มอื ทีม่ ี

แรงบนัดาลใจจากภาพที ่6 วดัเจดยี์ (ไอ้ไข่) จงัหวดันครศรธีรรมราช ที่
สือ่ถงึกลุ่มคาํเรยีบงา่ย (Minimal) 

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันี้ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก กลุ่มผูผ้ลติเครื่องถม กรณีศกึษา

จงัหวดันครศรธีรรมราช ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญทมีนกัออกแบบทุกท่านที่
ใหค้วามช่วยเหลอืจนดําเนินงานสําเร็จลุล่วง และขอบคุณกลุ่มลูกค้าที่
ใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม อํานวยความสะดวกในการทํา
วจิยัครัง้นี้ 
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การประดิษฐโ์ดรนตรวจวดัปริมาณฝุ่ นและคณุภาพอากาศส่ิงแวดล้อมรายงานผลด้วยแอปพลิเคชัน่ Blynk 
Invention drone measures the dust and air quality with results reported by application Blynk. 
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บทคดัยอ่ 
อากาศยานไรค้นขบัหรอืโดรนเป็นนวตักรรมทีไ่มเ่พยีงอ านวยความสะดวกการถ่ายภาพมมุสงู การเกษตร อุปกรณ์ฉดีพ่นสารเคม ี  แต่ยงั

เพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสิง่แวดลอ้มและวดัคุณภาพอากาศ ดว้ยขอ้ไดเ้ปรยีบในการเขา้ถงึถิน่ทุรกนัดารและพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึไดย้าก อากาศยานไร้
คนขบั RMUTI แบบมลัตโิรเตอรบ์นิอตัโนมตัทิีน่ าเสนอนี้ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงแบบไรแ้ปรงถ่านควบคุมความเรว็รอบ แหล่งจ่าย
พลงังานจากแบตเตอรีล่เิทยีมโพลเิมอร ์12 V. 4,000 mA/hr. ส่วนควบคุมการบนิ  ไมโครคอนโทรลเลอร ์ARM 32-bit  อเิลก็ทรอนิกสเ์ซน็เซอร ์ ไจโร
สามแกน ตวัวดัความเร่ง เขม็ทศิทาง ระบุความสงูพกิดัต าแหน่ง GPS/GNSS ระบบควบคุมภาคพืน้ดว้ยโปรแกรม   Mission Planner  ส าหรบัอากาศ
ยานและแอปพลเิคชัน่ Blynk บนสมารท์โพน หรอืวทิยุบงัคบัควบคุมภาคพืน้ ตวัล าตดิตัง้เซนเซอรต์รวจจบัก๊าซหลายชนิดแบบสารกึง่ตวัน าโลหะ
ออกไซด ์ความชืน้  อุณหภมู ิ  และการตรวจจบัความหนาแน่นของอนุภาคฝุน่ดว้ยเลเซอรเ์ซนเซอร ์  ผลการทดสอบพบว่าทีน่ ้าหนกัพรอ้มบนิ 1.5 kg.  
การบนิดว้ยตวัเองกึง่อตัโนมตัแินวแกนการบนิ  รกัษาระดบัการบนิหยุดนิง่ ทีค่วามสงูต่าง ๆ กระท าตามแผนการบนิไดอ้ย่างแมน่ย า โดยมคีวามเรว็
สงูสุด 54 km/hr.  โหมดบนิกลบัจุดปล่อยลงจอดอตัโนมตั ิ  โดยใชเ้วลาบนิ 15-20 นาท ี ต่อประจุหนึ่งครัง้ สามารถตรวจวดัค่าก๊าซไวไฟไดห้ลายชนิด 
เช่น ก๊าซ LPG   คารบ์อนไดออกไซด ์ แอลกอฮอล ์ ควนั  อุณหภมู ิ ความชืน้  ฝุน่ขนาดเลก็ PM 1.0,  2.5  และ 10 ไมครอน ส่งขอ้มลูใกลเ้คยีงเวลา
จรงิ   บนัทกึรายงานผลระบบคลาวค์อมพวิติ้ง ดว้ยขนาดเลก็บนิต ่าและถ่ายภาพไดช้ดัเจนกว่าเครือ่งบนิหรอืดาวเทยีมโดยไมม่เีมฆบงั การตรวจสอบ
สถานการณ์ภยัพบิตัหิรอืการลกัลอบท าผดิกฎหมาย ผูใ้ชง้านอาจบงัคบัใหบ้นิในพืน้ทีอ่นัตรายทีค่นไมส่ามารถเขา้ไปไดเ้ช่น  หน้าผา พืน้ทีน่ ้าท่วม ไฟ
ไหมป้า่ ปลายปล่องควนัไฟ  เป็นตน้  

ค าส าคญั:  อากาศยานอตัโนมตั ิ, โดรนตรวจสภาพอากาศ 

Abstract 
Unmanned aerial vehicles or drones are innovations that not only facilitate high-angle shooting. Agricultural spraying But also 

increases the efficiency of environmental monitoring and air quality measurement With the advantage of accessing the wilderness and 
difficult to reach areas RMUTI unmanned aerial vehicle, multi-rotor, automatic flight offered. Driven by a brushless DC motor. Speed 
control. Power supply from lithium polymer batteries 12 V. 4,000 mA / hr. Flight control 32-bit ARM microcontroller, electronic, three-axis 
gyro sensor, acceleration sensor, compass, position indication, GPS / GNSS positioning, ground control system with Mission Planner 
,smartphone  application Blynk or Ground Control Radio .The body is equipped with many types of semiconductor gas sensors, metal 
oxides, temperature humidity and dust particle density detection with laser sensors. The test results show that the weight is ready to fly 
1.5 kg. Self-flying, semi-automatic flight axis Maintain flight stability At various heights, follow the flight plan precisely. With a maximum 
speed of 54 km / hr. Automatic landing mode . Which takes 15-20 minutes per charge Can detect many types of flammable gases such 
as LPG, carbon dioxide, alcohol, smoke, temperature, humidity, small dust, PM 1.0, 2.5 and 10 microns. Send data in real time, save data, 
report the system, cloud computing. With small size, low flying, and shooting images more clearly than airplanes or satellites without clouds covering Which will be 
useful in checking Disaster situation or illegal hacking Users may be forced to fly in dangerous areas where people cannot enter, such as cliffs, areas of floods, forest 
fires, end of smoke chimneys, etc. 

Keyword  : Automatic aircraft, Drone weather monitoring 
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1. บทน า
อากาศยานไรค้นขบัหรอืโดรน (Drone)   แต่เดมิมกัถูกใชเ้ป็นอาวุธ

หรอืเครือ่งมอืสอดแนมทางทหาร ถงึแมว้่าในปจัจุบนัจะมรีะบบภาพถ่าย
ดาวเทยีมอยู่แลว้แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของความละเอยีดของภาพ ครอบคลุม
พืน้ทีท่ีต่อ้งการ หรอืภาพทีต่อ้งการอาจมรีาคาสงู ไมส่ามารถน าขอ้มลูทีไ่ด้
จากดาวเทยีมมาวเิคราะหผ์ลทีต่อ้งการไดท้นัท่วงท ี ตรวจวดัคุณภาพ
อากาศดว้ยการป้องกนัการใหข้อ้มลูเทจ็ของโรงงานภาคอุตสาหกรรม 
ทัง้นี้ถงึแมว้่าจะมรีะบบการส่งขอ้มลูการตรวจวดัมลพษิทีป่ลายปล่องอยู่
แลว้  โรงงานบางแห่งมวีธิหีลกีเลีย่งการตรวจสอบ เช่น การป้อนขอ้มลู
ปลอมหรอืการแอบปล่อยมลพษิขณะทีร่ะบบไม่มกีารเชือ่มต่อขอ้มลูโดย 
ตรง ดงัรปูที ่1 กรณสีารเคมรี ัว่ไหลจากโรงงาน การเกดิเพลงิไหม ้ ไฟปา่
พืน้เสีย่งภยั  รวมทัง้การกระจายของก๊าซไวไฟ   

ก) การลอยของควนัเกดิขึน้ในทีส่งู 

ข) ควนัไฟปา่ในพืน้ทีเ่ขา้ถงึไดย้าก 
รปูที ่1 มลพษิจากปลายปล่องโรงงาน และ ไฟไหมป้า่ 

การเฝ้าระวงัด้วยวธิกีารตรวจสภาพอากาศและสิง่แวดล้อม ก๊าซใน
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารที่พกั หรอืสถานประกอบการ  ความจ าเป็น
ต่อมรีะบบการแจง้เตอืนป้องกนัคุณภาพอากาศในแบบมสี่วนร่วมทีง่่ายต่อ
ความเขา้ใจ ทนัท่วงท ีเขา้ถงึพื้นทีเ่สยีงภยัได้อย่างรวดเรว็  การจดัการ
สิง่แวดลอ้มโดยประยุกต์ใช้โดรนให้ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดพื้นที่ส ารวจ
ดว้ยการตดิตัง้เครือ่งมอือุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ  กลอ้งถ่ายภาพ
ส่งมายงัผูใ้ชง้านไดแ้บบใกลเ้คยีงเวลาจรงิ (Real Time)  ใชใ้นการบ่งชี้
เบือ้งตน้ของแหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศและน ้าได ้ โดยสงัเกตจากควนั
ด าทีอ่อกจากปล่องหรอื  น ้า  ทีเ่ปลีย่นสขีณะออกจากโรงงาน  นอกจากนี้
น ามาใชเ้พื่อท าแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ  เช่น การส ารวจพื้นทีส่ถานที่
ฝงักลบขยะมูลฝอย การท าแผนที ่  3 มติ ิระบุต าแหน่งพกิดัคุณภาพ
อากาศสิง่แวดล้อมแสดงการเปลี่ยนแปลงก่อน -หลงั การจดัเก็บผลการ
ตรวจวดัฐานข้อมูลรายงานการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีแบบคลาวด์ 
(Cloud) [1] ซอฟต์แวร์เครื่องคอมพวิเตอร์ของผูใ้ห้บรกิารแอปพลเิคชัน่
ระบบบนสมารโ์ฟนไดง้า่ยและรวดเรว็ 

2. หลกัการและวิธีด าเนินงาน
2.1 ดชันีคณุภาพทางอากาศ 
โลกมชีัน้ของบรรยากาศห่อหุม้อยู่โดยรอบ ประกอบดว้ย ก๊าซ

ไนโตรเจน ออกซเิจน ฝุน่ละออง ไอน ้า และ เชือ้จุลนิทรยีต่์าง ๆ ใน
จ านวนนี้ก๊าซออกซเิจนปกตจิะมสี่วนประกอบค่อนขา้งคงที ่ ไนโตรเจน 
78.09 ออกซเิจน 20.94 คารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) และก๊าซเฉื่อย 0.97 

เปอรเ์ซน็ [2]  ดชันีคุณภาพอากาศหนึ่งค่า ใชเ้ป็นตวัแทนค่าความเขม้ขน้
ของสารมลพษิทางอากาศ ไดแ้ก่ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน ดชันีคุณภาพอากาศของประเทศไทย
แบ่งเป็น 5 ระดบั ตัง้แต่ 0 ถงึ 201 ขึน้ไป ซึง่แต่ละระดบัจะใชส้เีป็น
สญัลกัษณ์เปรยีบเทยีบระดบัของผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั(ตารางที ่1) 
[3] หากดชันีคุณภาพอากาศมคี่าสงูเกนิกว่า 100 แสดงว่าค่าความเขม้ขน้
ของมลพษิทางอากาศมคี่าเกนิมาตรฐาน 

ตารางที ่1 เกณฑด์ชันีคุณภาพอากาศประเทศไทย 
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php 

ก๊าซแอมโมเนีย (Ammonia :NH3) ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ

ประกอบดว้ยธาตุไนโตเจน และไฮโดรเจนทีม่ปีระโยชน์อย่างมากทัง้ภาค

เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม  น าไปใชใ้นการผลติปุ๋ ย  ใชเ้ป็นสารท า

ความเยน็ ในขณะเดยีวกนัแอมโมเนียกเ็ป็นก๊าซพษิต่อร่างกายของมนุษย ์

โดยพระราชบญัญตักิ าหนดมาตรฐานความปลอดภยัระบบท าความเยน็ที่

ใชส้ารแอมโมเนียเป็นสารท าความเยน็ในโรงงาน พ.ศ.2554 ในหมวดที ่7 

ขอ้ที ่13 [4]  ไดก้ล่าวลกัษณะอาคารโรงงานทีใ่ชร้ะบบท าความเยน็โดยใช้

สารแอมโมเนียว่าตอ้งตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจไอระเหยของสารแอมโมเนีย

บรเิวณหอ้งเครือ่งและหอ้งปฏบิตังิานทีม่กีารตดิตัง้ระบบท าความเยน็   

2.2 เซนเซอรก์า๊ซชนิดสารก่ึงตวัน าโลหะออกไซด ์
หวัวดัก๊าซอาศยัการเปลีย่นแปลงความตา้นทานหรอืกระแสไฟฟ้า 

[5] ประดษิฐจ์ากสารกึง่ตวัน าโลหะออกไซด ์ MQ-2 [6]  มวีงจรพืน้ฐานรปู
ที ่2 พลงังานใหท้ีข่า H ท าใหเ้กดิความรอ้นขึน้ทีข่ดลวดค่าความตา้นทาน
ทีเ่กดิขึน้ระหว่าง ขา A และ B  รอยต่อขัว้วดัไฟฟ้ามสีมบตัเิป็นแบบโอหม์ 
(Resistance sensor : Rs) แปรผกผนักบัปรมิาณของก๊าซไวไฟ เมือ่
ตรวจจบัปรมิาณก๊าซไดม้ากจะท าใหค้่าความตา้นทาน Rs ลดลง Rs = 
(Vc/Vout-1)×RL เทยีบกบัแรงดนัไฟฟ้าท าความรอ้น (VH) และแรงดนั
ทดสอบ (Vc)  ตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้า (VRL) ทีค่วามตา้นทานการโหลด 
(RL) โดยพลงังานความไวในการตรวจจบัการเปลีย่นแปลง  Ps =Vc2 
×Rs/(Rs+RL)2  หน่วยเป็นวตัต ์

ก) หวัวดัก๊าซ MQ-2   ข) วงจรสมมลู 

รปูที ่2 การเปลีย่นค่าก๊าซตามความตา้นทานภายในเซนเซอร ์
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ก) ก๊าซหลายชนิด 

ข) ผลของสภาพแวดลอ้ม 
รปูที ่3  MQ-2 ลกัษณะความไว อุณหภมูปิกตแิละความชืน้ 
จากการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราสว่นความตา้นทาน

เซนเซอร ์Rs กบั Ro แสดงในรปูที ่3 ก) ความตา้นทานก๊าซตรวจวดัหนึ่ง
ในลา้นส่วน (ppm) ภายใตอุ้ณหภมูทิีแ่ตกต่างกนัพบว่าความตา้นทาน
ไฟฟ้าของหวัวดัแกส๊จะเปลีย่นแปลงคา่ลดลงหรอืมคี่าเพิม่ขึน้ตามชนิด
ของแก๊ส และชนิดของสารกึง่ตวัน าโลหะออกไซด ์ อย่างไรกต็ามกราฟ
ความสมัพนัธร์ะหว่างกระแสไฟฟ้าและสดัส่วนความตา้นทาน Rs/Ro ที่
ตรวจวดัไดอ้าจจะไมเ่ป็นเสน้ตรงทัง้นี้เป็นผลมาจากรอยต่อของหวัวดัแกส๊
กบัข ัว้ไฟฟ้าทีป่ระดษิฐห์วัวดัแก๊สซงิคอ์อกไซด ์  รปูที ่ 3 ข) ภายใต้
มาตรฐานความตา้นทานภายใน 1,000 ppm กา็ซบวิเทน (Methane)  ที่
อุณหภมูทิี ่ 20 องศา และความชืน้ 65 เปอรเ์ซน็ ความเขม้ขน้ของก๊าซ
ชนิดต่าง ๆ ในหน่วย ppm ใชจุ้ดสองจุดจากเสน้โคง้ของก๊าซโดยเฉพาะ
จากกราฟรปูที ่3 ค านวณความลาดชนัของเสน้นัน้ เช่น ใชจุ้ดสองจุดจาก
จุดโคง้ที ่1 ของแอลพจี ี(LPG)  ที ่log 200, log 1.6 และจุดที ่2 คอื (log 
1000, log 0.26) จุดเหล่านี้อยู่ในระดบัลอการทิมึเพือ่บนัทกึจุดและ
ค านวณค่าความชนั เขยีนโปรแกรมจ าแนกเฉพาะ LPG จะไดเ้ป็น 
pow(10,( ((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0])) ดงัที่
เหน็ในกราฟจะแสดงก๊าซหลายชนิดคา่ทีไ่ด ้ สแกลเซมลิอ็กระบุ 100 
1000 10000 ppm  ค่าเหล่านี้เมือ่วางแผนลงบนกราฟปกตจิะเป็นตวัแทน
ของเสน้โคง้เช่นเลขยกก าลงัของก๊าซชนิดแอลพจี ี CO2  และควนั ได ้

2.3  เซนเซอรว์ดัปริมาณฝุ่น 
เซนเซอรต์รวจวดัขนาดและปรมิาณฝุน่ละอองหรอือนุภาคในอากาศ

โดยใชเ้ทคนิคการกระเจงิแสงเลเซอร์ [7] มหีลกัการดงัแสดงในรปูที ่4 พดั
ลมดดูอากาศไหลผ่านท่อทีก่ าหนดปรมิาณอากาศจากปลายอกีดา้น แลว้
ยงิแสงเลเซอรใ์นแนวตัง้ฉาก โพโตมเิตอร ์(Photometer) จะตรวจจบัการ
กระเจงิแสง มาเชือ่มโยงกบัจ านวนอนุภาคฝุน่ละออง PM 2.5 ในอากาศ 
ไมไ่ดน้บัปรมิาณ PM2.5 โดยตรง ทัว่ไปจะใชห้ลกัการตวัตรวจจบัแสง 
(ซึง่ตัง้อยู่ทีม่มุต่างจากตวัส่ง) จะไดร้บัแสงทีม่คีวามเขม้น้อยลงหากม ี 
อนุภาคในอากาศมาท าใหแ้สงกระเจงิน้อย  นบัอนุภาคทีใ่ชใ้นการ

ตรวจสอบความเขม้ขน้ของอนุภาคในอากาศ  เลอืกใชเ้ซนเซอรร์ุ่น 
PMS5003 ความสามารถทีย่่านการวดั 0-1000 µg/m³ ส าหรบัอนุภาคฝุน่
ในช่วง 0.3 -1.0   1.0-2.5  และ 2.5-10  ไมโครมเิตอร ์(µm)   ดว้ยความ
แมน่ย า  1 µg/m³   

รปูที ่4 หลกัการท างานเทคนิคการกระเจงิแสงเลเซอร์ 
2.4  โมดลูเซนเซอรอ์ณุหภมิูและความช้ืน  
อุณหภมูเิซนเซอรแ์บบความตา้นทานลดลงเมือ่อุณหภมูเิพิม่ขึน้ ดดู

ซบัไอน ้าและไอออนทีแ่ตกตวัเป็นผลใหค้่าความน าไฟฟ้าของตวักลาง
เพิม่ขึน้ โดยชว่งเวลาการตอบสนอง 10-30 วนิาท ี เซนเซอรร์ะบบสมอง
กลฝงัตวั DHT22/AM2302 [8] วดัความชืน้สมัพทัธ ์อตัราส่วนของปรมิาณ
ไอน ้าในอากาศต่อปรมิาณไอน ้าทีท่ าใหอ้ากาศอิม่ตวั ใหค้่าเอาต์พตุเป็น
ดจิทิลัใชข้าสญัญาณดจิทิลัเพยีงเสน้เดยีวในการเชือ่มต่อแบบบติอนุกรม
สองทศิทาง วดัอุณหภมูไิดใ้นชว่ง: -40 to 80 °C ความละเอยีด ±0.5 °C 
วดัความชืน้สมัพทัธไ์ดใ้นชว่ง: 0-100 RH% ความละเอยีด 2-5% อตัรา
การวดัสงูสุด: 0.5Hz 

2.5  ระบบภาคส่งสญัญาณจากอปุกรณ์ตรวจวดั 
ไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino [9] [10]  เชือ่มต่อคอมพวิเตอรก์บัทาง

กายภาพซอรฟ์แวรร์ะบบเปิดใชภ้าษา C++  เขยีนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ภาคส่งสญัญาณแสดงในรปูที ่ 5 ประกอบดว้ย จอแสดงผล 
Organic light-emitting diode (OLED)  โมดลูสือ่สาร nRF24L01 
เซนเซอรอุ์ณหภมู-ิความชืน้ MQ-2  MQ-3 และเซนเซอร ์PMS5003 [11]  
สือ่สารกบั Arduino UNO แบบ UART  ก าหนดความเรว็ในการสือ่สาร 
9600 kbps โมดลู OLED การสือ่สารผ่านบสั I2C  ใชส้ายสญัญาณ SCL 
(สายสญัญาณ Serial Clock) และ SDA (สายสญัญาณขอ้มลู Serial 
Data) แสดงผลไดแ้บบสเีดยีวมขีนาดจอภาพ 0.96" ความละเอยีด 
128x64 พกิเซล ภายในโมดลูมชีปิ SSD1306 และ SSH1106 ส าหรบัจอ
ขนาด 1.3 นิ้ว เป็นตวัควบคุมการท างานถา้ตอ้งการแสดงขอ้ความ  

รปูที ่5 อุปกรณ์ตรวจจบัฝุน่และก๊าซหลายชนิดบนตวัล าอากาศยาน 
โมดลูสือ่สารไรส้าย nRF24L01 [12] ท างานบนความถีส่ญัญาณวทิยุ 

2.4–2.4835 GHz ช่องสญัญาณไดถ้งึ 125 ช่อง เขยีนโปรแกรมใหเ้ป็นได ้ 
Transceiver สามารถท าหน้าทีท่ ัง้ตวัรบั (Receiver) และส่ง (Transmitter) 
มขีนาดเลก็กนิพลงังานต ่าสามารถรบั/ส่ง ขอ้มลูไดส้งูสุดถงึ 2Mbps 
ส าหรบัการส่งขอ้มลูแบบ 2 ทศิทาง การใชง้านเนื่องจากการเชือ่มโยง
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โมดลูกบับอรด์ Arduino แบบซงิโคนสัก าหนดจงัหวะการรบัขอ้มลู SPI 
สายสญัญาณขา CE กบั CSE ทีก่ าหนดในโปรแกรมไลบรารี ่

2.6 ภาครบัสญัญาณ Arduino และ NodeMCU 
   ไมโครคอลโทรลเลอรเ์ชือ่มต่อโมดลูรบั-ส่งสญัญาณ nRF24L01 โป

โตคอล SPI  ส่งขอ้มลูแสดงผล และเชือ่มต่อโมดลู ESP8266 ดงัแสดงใน
รปูที ่6  โหนด (Node) MCU ESP8266 ต่อขา Tx/Rx แบบอนุกรมสือ่สาร
ขอ้มลูผ่านเครอืขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) และเชือ่มต่อไปสูอ่นิเทอรเ์น็ตไดโ้มดลู
ใชช้ปิประเภท SoC  (System-on-Chip) ซึง่มโีปรเซสเซอรข์นาด 32 บติ 
"Xtensa LX3" ของบรษิทั Tensilica เป็นตวัประมวลผลหลกั  เหมาะ
ส าหรบังานประเภท IoT (Internet of Things) เครือ่งมอืทีส่ าคญัในการ
พฒันาจากบรษิทั Espressif Systems โคด้ภาษา C และคอมไพลใ์หเ้ป็น
เฟิรม์แวร ์ (Firmware) ส าหรบัน าไปโปรแกรมลงในชปิ ESP8266 พฒันา 
Arduino IDE NodeMCU และมกีารพฒันา Library ใหร้องรบัการใชง้าน
ชปิ ESP8266 เพือ่เชือ่มต่อกบัอุปกรณ์อื่น 

รปูที ่6 ภาครบัสญัญาณ Arduino และ NodeMCU ESP8266 
2.7  ระบบโดรนตรวจวดัปริมาณฝุ่ นและกา๊ซแบบออนไลน์ 
เครอืขา่ยคลาวก์ารจดัเกบ็ขอ้มลูเชือ่มต่อกบัศนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอร์

ของผูใ้หบ้รกิารภายใตร้ะบบทีม่มีาตรฐานและความปลอดภยั ใชง้านระบบ
ผ่านอนิเทอรเ์น็ตท าใหก้ารท างานไมถู่กจ ากดัอยู่ในสถานทีห่นึ่งสถานทีใ่ด
ท างานไดทุ้กทีทุ่กเวลาผ่านอุปกรณ์ต่างๆ  อาทเิช่นโน้ตบุก้ สมารท์โฟน 
หรอืแทบ็เลต็ ซึง่ท าใหอุ้ปกรณ์ปลายทางตดิต่อไปยงั  Cloud Server แลว้
รายงานตวัเองทนัททีีต่่ออนิเทอรเ์น็ตไดจ้ากนัน้กส็รา้งการเชือ่มต่อแบบ
อตัโนมตัริะบบ Blynk Server  เป็น Open Source  แบบ GNU (General 
Public License) ดว้ยไลบรารี ่ Blynk ถูกพฒันามาจากภาษา JAVA 
ท างานรอรบัการตดิต่อจาก IoT Node หลงัจากเชือ่มต่อผูใ้ชส้ามารถใช ้
Blynk แอปพลเิคชนั  แสดงดงัรปูที ่ 7 โดยเริม่จาก Arduino และ 
NodeMCU ESP8266  ไปยงัปลายทาง ทีเ่ชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตผ่าน WIFI 
/ 3G / 4G หรอืสายแลน  

รปูที ่7 ระบบโดรนตรวจวดัปรมิาณฝุน่และก๊าซหลายชนิดแบบออนไลน์ 

Blynk Server จะใชร้หสั Token ในการแยกแยะอุปกรณ์ที่
เชือ่มต่อรหสันี้จะไดม้าจากการลงทะเบยีนใน Blynk แอปพลเิคชนั
เปรยีบเสมอืนรหสัประจ าตวัประชาชน ส าหรบัยนืยนัตวัตนว่าเป็นอุปกรณ์
ตวัไหน รหสั Token แต่ละตวัจะไมซ่ ้ากนั น ารหสั Token นี้ไวใ้นโคด๊ 
Arduino Sketch แลว้แกไ้ขชือ่ SSID กบัรหสัผ่าน WiFi อพัโหลด
โปรแกรมเขา้ NodeMCU การเปิด Blynk แอปพลเิคชนัทีต่ดิตัง้ไวบ้นมอื
ถอื เพิม่ WIDGET ปุม่ต่างๆ ทีต่อ้งการแลว้ระบุขาใชง้านใหต้รงกบัเขยีน
โปรแกรมไวก้ารพล๊อตกราฟเลอืก WIDGET SuperChart แลว้เลอืก
ประเภทของกราฟทีต่อ้งการแสดง เช่น Bar /Column / Line เป็นตน้  

3. ผลการด าเนินงาน
สิง่ประดษิฐโ์ดรนตรวจวดัปรมิาณฝุน่และก๊าซหลายชนิดแบบออนไลน์ 

ออกแบบทางดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรส์มองกลฝงัตวั ปรากฏผลการ
ทดสอบดงันี้ ภาคส่ง-เซนเซอร ์ ท างานอสิระหรอืเลอืกเชือ่มต่อไรส้าย 
ตดิต่อกบัผูใ้ชด้ว้ยจอแสดงผล OLED  บอกค่าจากการตรวจวดัดงัรปูที ่ 8 
และ 9 

รปูที ่8 แสดงสถานะ  ค่าอุณหภมู ิความชืน้ ก๊าซ 

รปูที ่9 เมนูแสดงผล LPG Co2 Smoke และ ปรมิาณฝุน่ละออง 
การตรวจวดัปรมิาณละอองฝุน่ PM1.0 2.5 และ PM 10  วดัก๊าซ

หลายชนิด อาทเิช่น แอมโมเนีย บวิเทน แอลกอฮอลค์ารบ์อนไดออกไซค ์
ตัง้แต่ 10 -1000 ppm  เซนเซอรส์ าหรบัวดัความชืน้ (0-100%) และ
อุณหภมู ิ(0-100 องศาเซลเซยีส)   

ภาครบัเชือ่มต่อภาคส่ง-เซนเซอรไ์ดอ้ตัโนมตั ิหลอดไฟแอลอดี ี(LED) 
สถานะ Wireless กระพรบิเป็นจงัหวะในกรณขีาดการเชือ่มต่อจะดบั 
หลอดทีเ่หลอืบอกระดบัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซทีต่รวจพบทีก่ าหนด 3 
ระดบั (เขยีว เหลอืง แดง)    จอ OLED 1.3 นิ้ว เมนูรายงานผลการ
ตรวจวดัเช่นเดยีวกบัภาคส่ง-เซนเซอร ์ดงัรปูที ่10   

รปูที ่10 ภาครบัสญัญาณ และ NodeMCU 
สมารโ์ฟนเชือ่มต่อกบัภาครบัสญัญาณ-NodeMCU ผูใ้หบ้รกิารคลาว ์

Blynk แสดงในรปูที ่11  เพิม่กราฟ WIDGET ทีต่อ้งการแลว้ระบุขาใชง้าน
ใหต้รงกบัโปรแกรมพลอ๊ตกราฟ WIDGET SuperChar เลอืกประเภทของ
กราฟทีต่อ้งการแสดง เช่น Bar /Column / Line เป็นตน้ 
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รปูที ่11 สมารท์โฟนแอบพเิคชัน่ Blynk 
การตรวจจบัก๊าซดว้ย MQ-2 MQ-3  อุปกรณ์การทดสอบขัน้

พืน้ฐาน ประกอบดว้ย แอมโมเนียไบคาร์บอรเ์นต (Ammonium 
Bicarbonate) 100 ml  2.50 g. Ammonia 7.00 ml Ethyl Alcohol 90 % 
75 ml. แอลกอฮอลเ์ชด็แผล เอทานอล (Ethyl Alcohol) 70%  ก๊าซ LPG  
จากไฟเชก็  ควนัจากธปู  น ้ามนัเบนซนิออกเทน 95 น ามาว่างใกล้
เซนเซอร ์ผลการทดลองดงัรปูที ่12 และ 13 แสดงบนแอปพลเิคชนั Blynk 

รปูที ่12  ตรวจวดัก๊าซ CO2  แอลกอฮอล ์LPG และควนั 

รปูที ่13 บนัทกึกราฟก๊าซหลายชนิดช่วงเวลา 1- 70 นาท ี

รปูที ่14 เปลีย่นก๊าซทดสอบหลายชนดิช่วงเวลา 1- 70 นาท ี

ผลการตรวจจบัดว้ย MQ-2 ปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซจากไฟ
เชก็ในช่วงเวลาที ่ 42-55 ดงัแสดงในรปูที ่ 14  และเซนเซอร ์ MQ-3 
ปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซ 160-725 ppmขณะทีท่ าการทดลอง
ตรวจวดัควนัธปูพบว่า ค่า PM 2.5 สงูถงึ 1,208  1,687  1,755  1,295 
ไมครอน ตามล าดบั และลดลงอย่างรวดเรว็ เมือ่น าควนัออกจากจุด
ตรวจวดั 

รปูที ่15 ผลของควนัธปูปรากฏ ฝุน่ละออง PM 2.5 

การทดลองสถานีตรวจสภาพสิง่แวดลอ้มช่วงปลายเดอืนมนีาคม 
อา้งถงึกรมอุตุนิยมวทิยาพายากรณ์อากาศในตอนกลางวนัโดยมฝีนฟ้า
คะนองรอ้ยละ 20 ของพืน้ที ่ อุณหภมูติ ่าสุด 18-25 องศาเซลเซยีส
อุณหภมูสิงูสุด 35-39 องศาเซลเซยีสลมตะวนัออกเฉยีงใต้ความเรว็ 10-
30 กม./ชม. ผลการทดสอบขอ้มลูของเซนเซอรใ์นแต่ละจุดทีต่ดิตัง้น า
ขอ้มลูทีเ่กบ็ไวอ้อกมาแสดงในรปูแบบ CSV (Comma Separated Value) 
ไฟลเ์กบ็ขอ้มลูแบบตาราง ไดส้ามารถแสดงผลผ่านเวบ็เบราวเ์ซอรส์ าหรบั
ผลแบบ Real-time ในช่วง 12 ชัว่โมงต่อเนื่อง ดงัรปูที ่16 และ 17  

รปูที ่16 อุณหภมู ิและความชืน้รายชัว่โมง 

รปูที ่17 ขนาดฝุน่ละออง PM 1.0  2.5  และ 10 ไมครอน 

4. สรปุและวิจารณ์
ตรวจจบัก๊าซหลายชนิดและละอองฝุน่ขนาดเลก็ PM 2.5 ใน

เครือ่งเดยีวกนั ดว้ยเทคโนโลยเีซนเซอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ และเทคโนโลยไีร้
สาย ตรวจจบัแจง้เตอืนป้องกนัการรัว่ไหลของก๊าซ (ในบา้นและ
อุตสาหกรรม) ประเภทแอลกอฮอล ์  แอมโมเนีย  เบนซนี  มเีทน (CH4)  
แอลพจี ีมคีวามไวสงูและเวลาตอบสนองทีร่วดเรว็ในชว่ง 10 - 1000 ppm 
มปีระโยชน์การเขา้ถงึถิน่ทุรกนัดารพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึไดย้ากพืน้ทีเ่สีย่งภยั 
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ปลายปล่องไฟโรงงานอุตสาหกรรม ตดิตัง้สะดวกระบบควบคุมแบบไรส้าย
มคีวามปลอดภยัไมต่อ้งสมัผสัหรอือยูใ่กลจุ้ดเสีย่งรายงานสภาพแวดลอ้ม
แบบเร่งด่วนหรอืใชเ้ป็นเครือ่งมอืตรวจการส่วนหน้างานป้องกนับรรเทา
สาธารณะภยั ระบบการตรวจจบักา๊ซเพือ่ใหง้า่ยต่อการใชร้ะบบคลาวด์
คอมพวิติ้ง การใชซ้อฟต์แวรร์ะบบ ทรพัยากรของเครือ่งคอมพวิเตอรข์อง
ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตโดยสามารถเลอืกก าลงัการประมวลผล เลอืก
จ านวนทรพัยากร ไดต้ามความตอ้งการใชง้านเขา้ถงึขอ้มลูบนคลาวจ์ากที่
ใดกไ็ด ้ ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารเพยีงแค่เชือ่มต่อเขา้ไปใชผ้่านเครอืขา่ยดว้ยเวบ็
บราวเซอร ์ หรอื Client แอปพลเิคชนั บรหิารทรพัยากรของระบบ ผ่าน
เครอืขา่ย และมกีารแบ่งใชท้รพัยากรร่วมกนัไดด้ว้ย เกบ็ขอ้มลูไวใ้นเครือ่ง
เซริฟ์เวอรเ์ป็นฐานขอ้มลู  สามารถเรยีกดขูอ้มลูผ่านเวบ็ไซต์เพือ่แสดงผล
แบบเรยีลไทม ์ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตไดบ้นคอมพวิเตอรพ์กพาและมอืถอื  
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https://aqicn.org/sensor/pms5003-7003 
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บทคดัย่อ 
โครงงานนี้เป็นการศกึษาการออกแบบและพฒันาสือ่การเรยีนรู ้เพือ่ช่วยฝึกสอนและใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอนดา้นต่างๆ สาํหรบั

นักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิ โดยมกีารพฒันาจากสื่อการเรยีนการสอนเดมิของทางโรงเรยีนในดา้นความแขง็แรง ความสวยงาม ความ
สะดวกในการใชง้านและเคลื่อนยา้ย เพือ่ทีจ่ะไดส้ือ่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ การศกึษาจดัทาํสือ่การเรยีนการสอนไดป้ระยุกตก์ระบวนการคดิทีใ่ชก้ารทาํความ
เขา้ใจในปัญหาต่างๆ อย่างลกึซึง้ โดยเอาผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง และนําเอาความคดิสรา้งสรรคแ์ละมุมมองจากคนหลายๆ สายมาสรา้งไอเดยี เพือ่ใหไ้ด้
แนวทางหรอืนวตักรรมทีต่อบโจทยก์บัผูใ้ชแ้ละสถานการณ์นัน้ๆ (Design Thinking) และประยุกตก์ระบวนการออกแบบสนิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีด่งึเอา
ผูใ้ชห้รอืกลุ่มเป้าหมาย เขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่เริม่ออกแบบสนิคา้ (User Experience) โดยขัน้ตอนการจดัทําสื่อขัน้แรกเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เบือ้งตน้ของการจดัการเรยีนการสอนและศกึษาความตอ้งการของสือ่การเรยีนรูจ้ากคุณครผููส้อน จากนัน้ไดศ้กึษาจากการใชส้ือ่ในปัจจุบนัแลว้นํามา
วเิคราะหค์วามตอ้งการสือ่การเรยีนรูเ้พือ่มาออกแบบและคดัเลอืกแบบสือ่การเรยีนรูท้ ีเ่หมาะสมแลว้จงึสรา้งสือ่ตน้แบบ ทดสอบ และปรบัปรงุแกไ้ขสือ่
การเรยีนรู ้จากการออกแบบและพฒันาสื่อการเรยีนการสอนพบว่า สามารถดงึดูดความสนใจจากนักเรยีนในหอ้งเรยีน และอุปกรณ์มคีวามแขง็แรง 
ทนทานมากยิง่ขึน้ สามารถเคลื่อนยา้ยและจดัเกบ็ไดอ้ยา่งสะดวก อกีทัง้ยงัสามารถปรบัระดบัความสงูตํ่าเพือ่ใหไ้ดม้มุและองศาทีพ่อดกีบัระดบัสายตา
ของนกัเรยีนในหอ้งเรยีนและคุณครผููส้อน จงึสรุปไดว้า่สือ่การเรยีนการสอนสามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละดขีึน้จากรปูแบบสือ่การเรยีนการ
สอนเดมิทีโ่รงเรยีนโสตศกึษา จงัหวดัชลบุร ีไดใ้ชง้านอยูใ่นปัจจบุนั และยงัสามารถนําไปต่อยอดใชใ้นสว่นอื่นๆ ทีส่นใจไดอ้กีดว้ย 
คาํสาํคญั:  สือ่การเรยีนรู ้ความบกพรอ่งทางการไดย้นิ คนหหูนวก ออทสิตกิ 

Abstract 
The objective of this project is to design and develop learning materials for helping coaching and making use of teaching and 

learning for students with hearing impairment. With development from the original teaching materials of the school, in terms of strength, 
beauty, ease of use and mobility in order to obtain the most suitable teaching materials. The study provides instructional media and applied 
a thinking process that takes a deep, user-centered understanding of problems. And bring creativity and perspective from many people to 
create ideas to get solutions or innovations that meet the needs of the user and meet the needs of the user and the situation (Design 
Thinking) and apply product design processes that draw on users or target groups since the beginning of product design (User Experience). 
The first step of making media is the preliminary data collection of teaching and learning the needs of learning materials from teachers. 
After that, a study of current media was used and analyzed the need for learning materials to design and select suitable learning materials. 
Then create a prototype, test and revise the learning material. From the design and development of educational materials found to be 
able to attract students' attention and equipment is strong, more durable, moveable and convenient storage. It is also possible to adjust 
the height so that it can be adjusted to an angle and degree that will fit the eye level of students in the classroom and teachers. It was 
concluded that the teaching materials could be used for their intended purpose and improved from the original form of teaching materials 
used by Audiovisual school Chonburi Province and can also be used in other interested areas.  
Keywords:  Learning materials, Hearing impairment, Deaf, Autistic  
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1. บทนํา
ระบบการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีม่กีารบกพรอ่งทางการไดย้นิจะมกีาร

จดัการเรยีนการสอนแบบพเิศษเน่ืองจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถ
พึง่พาตนเองได ้หากไดร้บัการจดัสิง่แวดลอ้ม สือ่การเรยีนรูท้ ีเ่หมาะสม
จะเป็นเครื่องมอืสําคญัที่ช่วยกระตุ้นและช่วยเสรมิสรา้งทกัษะการฟัง
จากการได้ยินที่เหลืออยู่ในการรบัรู้เสียง ทิศทาง ความหมายของ
เสียงพูด และทักษะการพูด เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารของเด็ก ทัง้น้ีโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี เป็น
สถานศกึษาสาํหรบันักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิในรปูแบบ
สหศกึษา ในปัจจุบนัมกีารใชส้ื่อประกอบการเรยีนการสอน แต่สื่อทีใ่ช้
อยู่มกีารชํารุด ขาดความแขง็แรง และไม่คงทนต่อการใช้งาน ทําให้
นักเรยีนขาดโอกาสในการเรยีนรู้ซึ่งทําได้ไม่เต็มที่ ดงันัน้จงึได้จดัทํา
โครงการนี้ข ึน้เพื่อออกแบบและพฒันาสื่อการเรยีนรูใ้หด้ยีิง่ขึน้ เพื่อนํา
สื่อการเรยีนการสอนที่รบัรูไ้ด้ด้วยการเหน็ มาพฒันาทกัษะทางภาษา
ของนกัเรยีนโสตศกึษาต่อไป 

2. วตัถปุระสงค ์
เพื่อออกแบบและพฒันาสื่อการเรยีนรู้สําหรบันักเรยีนที่มคีวาม

บกพรอ่งทางการไดย้นิ  

3. ขอบเขตของการวิจยั
1. ออกแบบและพฒันาสือ่การเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-2 
โรงเรยีนโสตศกึษา จงัหวดัชลบุร ี 
2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแนวคดิการออกแบบจากประสบการณ์ผู้ใช้

โดยดงึเอาผูใ้ชห้รอืกลุ่มเป้าหมาย คอื นักเรยีนโสตศกึษา และอาจารย์
ผูส้อนเขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่เริม่ออกแบบสนิคา้ และใชห้ลกัทางการย
ศาสตรใ์นการออกแบบอุปกรณ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัร่างกาย เพื่อใหไ้ด้
ขนาดมาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัสรรีะรา่งกายของคนไทย 

4. ประโยชน์ที่จะได้รบั
1. ได้สื่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยนิ

สาํหรบัโรงเรยีนโสตศกึษา จงัหวดัชลบุร ี 
2. สามารถนํากระบวนการออกแบบไปใชพ้ฒันาสื่อการเรยีนรูเ้พื่อ

ชว่ยฝึกนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิในดา้นอื่นๆต่อไป 

5. ข ัน้ตอนการดาํเนินงาน
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
2. การวเิคราะหข์อ้มลู
3. การออกแบบและคดัเลอืกสือ่การเรยีนรู้
4. การสรา้งตน้แบบสือ่การเรยีนรู้
5. การประเมนิผลการใชส้ือ่การเรยีนรู้
6. สรปุผลการดาํเนินงาน

5.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 โครงงานนี้เริม่ตน้จากการศกึษาสภาพทัว่ไปและการเรยีนการสอน
ในชัน้ ป.1 และ ป.2 ของโรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัชลบุร ีมขี ัน้ตอนยอ่ย
ดงัน้ี  

1. เก็บขอ้มูลวธิใีช้สื่อประกอบการเรยีนการสอน และปัญหาที่พบ
โดยใช้แบบฟอร์มในการสัมภาษณ์คุณครูประจําชัน้ ป.1 และ ป.2     

2. การศกึษาบทเรยีนเน้ือหาวชิาภาษาองักฤษ และศกึษาการใชส้ือ่
ประกอบการเรยีนการสอน 

3. การสงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในการรบัรูแ้ละตอบสนองต่อ
การเรยีนวชิาภาษาองักฤษโดยใชส้ือ่การเรยีนรูป้ระกอบการสอน 

4. การศึกษาสื่อการเรียนรู้จากแหล่งทัว่ไปทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ สําหรบัผูท้ี่มคีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ขัน้ตอนนี้เป็น
การสบืคน้สือ่การเรยีนจากอนิเทอรเ์น็ต เพือ่จะไดนํ้าสือ่การเรยีนรูท้ ีม่มีา
เป็นสือ่ตน้แบบ  

การประเมนิความสาํคญัในหวัขอ้ต่างๆของสือ่การเรยีนรูท้ ีต่อ้งการให้
พฒันาสือ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนระดบัชัน้ ป. 1 แสดงดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 การประเมนิความสาํคญัในหวัขอ้ต่างๆของสือ่การเรยีนรูท้ ี่
ตอ้งการใหพ้ฒันาสือ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนระดบัชัน้ ป. 1 
คาํชีแ้จง โปรดใสเ่ครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ
คุณมากทีส่ดุ (ระดบั 5 = มากทีส่ดุ ระดบั 4 = มาก ระดบั 3 = ปาน
กลาง ระดบั 2 = น้อย ระดบั 1 = น้อยทีส่ดุ) 

หวัขอ้สือ่การเรยีนรู ้
ระดบัความสาํคญั 

1 2 3 4 5 
1. น้ําหนกัและขนาดของสือ่    
2. ความน่าสนใจและความสวยงาม  
3. ความแขง็แรงและความทนทาน    
4. ความเหมาะสมของตวัอกัษร   
5. การใชร้ปูภาพหรอืสญัลกัษณ์ ICON 
6. การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน  
7. ความสะดวกในการใชง้านและการดแูลรกัษา  
8. เน้ือหาในการเรยีนรูท้างวชิาการ  

หมายเหต  ุระดบัชัน้ ป. 2 ใหร้ะดบั 5 ในทุกหวัขอ้สือ่การเรยีนรู ้

5.2 การวิเคราะหข์้อมลู 
 เป็นการนําขอ้มูลจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเบื้องต้น มาวเิคราะห์
เพื่อกําหนดเป้าหมายในการออกแบบ ตลอดจนถึงการกําหนด
คุณลกัษณะเบื้องต้นของสื่อการเรยีนรู้ที่ควรมใีนการออกแบบ ซึ่งมี
ข ัน้ตอนยอ่ยดงัน้ี 
1. กําหนดถ้อยแถลงภารกิจ นิยามการออกแบบ และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นรายละเอียดและกรอบเบื้องต้นของโครงงานการ
ออกแบบและพฒันาสื่อการเรยีนรู้สําหรบันักเรยีนที่มคีวามบกพร่อง
ทางการไดย้นิ 
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2. เทียบเคียงสื่อการเรียนรู้จากการศึกษาสื่อสําหรบัผู้บกพร่อง
ทางการไดย้นิ เพือ่ใหเ้หน็รายละเอยีดคุณลกัษณะแต่ละขอ้ของสือ่แต่ละ
ประเภท เพื่อสามารถนําจุดเด่น-จุดด้อยของอุปกรณ์เหล่าน้ีมาพฒันา
และประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบสือ่การเรยีนรูส้าํหรบัโครงงานนี้ต่อไป 

3. กําหนดคุณลกัษณะเบื้องต้นของสื่อต้นแบบการเรยีนการสอน
จากการเทียบเคียงสื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นกรอบรายละเอียดตาม
หลกัการคดิเชงิออกแบบของอุปกรณ์สื่อการเรยีนการสอนในการสรา้ง
สือ่ตน้แบบ 
Product Description - สือ่การเรยีนการสอน ทีช่ว่ยในการพฒันาทกัษะ
การคดิ การจดจาํ สามารถใชไ้ดท้ัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน 
Objective - พฒันาสมอง เสรมิสรา้งสมาธ ิเคลื่อนยา้ยสะดวก 
เสรมิสรา้งความสนุก 
Assumptions and constraints - มคีวามสวยงามน่าใช ้น่าสนใจดงึดดู
ผูใ้ชง้าน ใชว้สัดุทีห่างา่ย 
Stakeholders 
     - เดก็นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิระดบั ป.1 และ ป.2 
ทีโ่รงเรยีนโสตศกึษา ชลบุร ี
     - คุณครผููส้อนประจาํชัน้ ป.1 และ ป.2 
     - ผูว้จิยัโครงงาน 

จากการศกึษาสือ่การเรยีนการสอนจากการสบืคน้สือ่การเรยีนจาก
อนิเทอรเ์น็ต สามารถสรปุประเดน็หลกัของสือ่การเรยีนการสอนได ้
แสดงดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ตารางเปรยีบเทยีบขอ้มลูคุณลกัษณะของสือ่การเรยีนรูจ้าก
แหล่งต่างๆ 
5 = มากทีสุ่ด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 =  น้อยทีส่ดุ

หมายเหต  ุ:  
แบบที ่1 แทบ็เลต็อ่านควิอารโ์คด้บนบตัรภาพคาํศพัท ์

แบบที ่2 ลกูคดิทีใ่ชส้าํหรบัคดิเลขตามสตูรคณูแมต่่าง ๆ 
แบบที ่3 ภาพสือ่การสอนแนะนําตวัเลข 
แบบที ่4 ชุดอุปกรณ์การสะกดน้ิวมอืดว้ยภาพสญัลกัษณ์ภาษามอื 
แบบที ่5 แอปพลเิคชนัสง่เสรมิการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษสาํหรบั
เดก็บกพรอ่งทางการไดย้นิ  
แบบที ่ 6 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนสาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ 
เรือ่งรา่งกายของเราเบือ้งตน้ 
แบบที ่7 สือ่การเรยีนรูเ้วอรช์นัภาษามอื 
แบบที ่8 Baby Sign Language Flash Cards 

ตารางที ่3 ขอ้กาํหนดทางเทคนิคเบือ้งตน้ของผลติภณัฑส์าํหรบั
นกัเรยีนในระดบัชัน้ ป.1 และ ป.2 

หมายเหต  ุ: คะแนน 5 = มากทีส่ดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย,  
1= น้อยทีส่ดุ 

5.3 การออกแบบและคดัเล ือกสื่อการเรียนร ู้ 
5.3.1 การออกแบบระดบัแนวคิด 

ในการออกแบบสือ่การเรยีนการสอนน้ี ผูจ้ดัทาํโครงงานไดส้อบถาม
ความต้องการของคุณครูผู้สอนและอ้างอิงจากทฤษฎีของ 
Romiszowski (1999) เรื่อง การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม ผู้จดัทํา
โครงงานจงึเลือกพฒันาสื่อการเรยีนการสอนแบบเดี่ยวที่เป็นสื่อ
ขนาดใหญ่ ใช้ในการนําเสนอหน้าชัน้เรยีนและให้นักเรยีนมสี่วน
ร่วมในการเรยีนรูแ้ละทํากจิกรรมไปพรอ้มกนั การออกแบบระดบั
แนวคิดเป็นการแสวงหาแนวคิดของสื่อการเรียนการสอนและ
กําหนดเป็นแนวคดิทางเลอืกจาํนวน 5 แนวคดิ โดยมขี ัน้ตอนย่อย
ดงัน้ี 
1) การกาํหนดองคป์ระกอบหลกัของสื่อการเรียนการสอน

ขัน้ตอนแรกจะเป็นการกําหนดองค์ประกอบหลกัของสื่อการ
เรยีนการสอน โดยการพจิารณาจากคุณลกัษณะของสื่อการเรยีน
การสอน 8 ขอ้ และนํามาเป็นแนวทางกําหนดองค์ประกอบหลกั
ของสื่อการเรียนการสอนได้ 5 องค์ประกอบ ซึ่งความสมัพนัธ์
ระหวา่งคุณลกัษณะของสือ่การเรยีนการสอนและองคป์ระกอบหลกั
ไดด้งัรปูที ่1 

ลาํดบั คุณลกัษณะ 

สื่อการเรยีนรู ้(หน่วย : คะแนน) 

แบบ
ท1ี 

แบบ
ที ่2 

แบบ
ที ่3 

แบบ
ที ่4 

แบบ
ที ่5 

แบบ
ที ่6 

แบบ
ที ่7 

แบบ
ที ่8 

1 
น้ําหนกัและขนาด
ของสื่อ 

4  4  4 5 4 2 4 5 

2 
ความน่าสนใจ 
และความสวยงาม 

4 4 1 4 4 4 3 3 

3 
ความแขง็แรง 
และความทนทาน 

2 3 3 5 4 4 2 2 

4 
ความเหมาะสมของ
ตวัอกัษร 

4 4 5 4 5 3 5 5 

5 
การใชร้ปูภาพหรอื
สญัลกัษณ์ ICON 

5 2 3 5 5 5 4 5 

6 
การมสี่วนรว่มใน
กจิกรรมการเรยีน
การสอน 

3 3 3 5 4 4 3 5 

7 
ความสะดวกในการ
ใชง้านและการดแูล
รกัษา 

1 2 1 4 4 2 1 3 

8 
เน้ือหาในการเรยีนรู ้
ทางวชิาการ 

4 3 2 4 3 3 1 3 

ลาํดบัที ่ คุณลกัษณะ 
ความ
สาํคญั 

 หน่วย
วดั 

1 น้ําหนกัและขนาดของสือ่ 3 คะแนน 
2 ความน่าสนใจและความสวยงาม 4 คะแนน 
3 ความแขง็แรงและความทนทาน 5 คะแนน 
4 ความเหมาะสมของตวัอกัษร 3 คะแนน 
5 การใชร้ปูภาพหรอืสญัลกัษณ์ ICON 3 คะแนน 
6 การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน 4 คะแนน 
7 ความสะดวกในการใชง้านและการดแูลรกัษา 3 คะแนน 
8 เนื้อหาในการเรยีนรูท้างวชิาการ 4 คะแนน 
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คุณลกัษณะของสื่อการเรยีนการสอน องคป์ระกอบหลกั 

1.น้ําหนกัและขนาดของสื่อ 1. กระดานรองรบั

2.ความน่าสนใจและความสวยงาม 2. บตัรคาํศพัท ์

3.ความแขง็แรงและความทนทาน 3. การใชง้านรว่มกนัของสื่อ
4.ความเหมาะสมของตวัอกัษร 4. ความน่าสนใจ
5.การใชร้ปูภาพหรอืสญัลกัษณ์ ICON 5. ความสะดวกในการใชง้าน

6.การมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน

7.ความสะดวกในการใชง้านและการดแูลรกัษา

8.เน้ือหาในการเรยีนรูท้างวชิาการ

 รปูที ่1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะและองคป์ระกอบหลกัของ
สือ่การเรยีนการสอน 

2) การกาํหนดแนวทางการออกแบบของแต่ละองคป์ระกอบหลกั
2.1) องคป์ระกอบกระดานรองรบั 

รปูที ่2 แผนภมูติน้ไมข้องกระดานรองรบั(ซา้ย) และทีค่ดัเลอืกแลว้(ขวา) 

จากรปูที ่2 เหตุผลทีใ่ชค้ดัเลอืกวสัดุทีไ่มนํ่ามาทาํเป็นกระดานรองรบั 
ไดแ้ก่ ฟิวเจอรบ์อรด์ และไมอ้ดั 

2.1.1) ฟิวเจอรบ์อรด์ : ขาดความแขง็แรง เกดิการหกังอไดง้า่ย ไม่
ทนทาน 

2.1.2) ไมอ้ดั : ผวิดา้นในไมส่ามารถโดนน้ําได ้ เมือ่วางใกลน้ํ้าหรอื
โดนน้ําจะเกดิความชืน้ , ไมก่นัปลวก , แผน่ไมอ้ดับดิงองา่ย 

2. 2) องคป์ระกอบบตัรคาํศพัท ์

          รปูที ่3 แผนภมูติน้ไมข้องบตัรคาํศพัทท์ีค่ดัเลอืกแลว้ 

 2.3) องคป์ระกอบการใช้งานร่วมกนัของสื่อ 

  รปูที ่4 แผนภมูติน้ไมเ้กีย่วกบัการใชง้านรว่มกนัของสือ่ทีค่ดัเลอืกแลว้ 

2.4) องคป์ระกอบความน่าสนใจ 

    รปูที ่5 แผนภมูติน้ไมเ้กีย่วกบัความน่าสนใจทีค่ดัเลอืกแลว้ 

 2.5) องคป์ระกอบความสะดวกในการใช้งาน                  

  รปูที ่6 แผนภูมติน้ไมเ้กีย่วกบัความสะดวกในการใชง้านทีค่ดัเลอืกแลว้ 

3) การกาํหนดแนวคิดของสื่อการเรียนการสอน
 ขัน้ตอนนี้เป็นการกําหนดแนวคดิเบือ้งตน้ของสือ่การเรยีนจาํนวน 5 
แนวคดิ โดยใช้วธิ ีconcept combination table ในการกําหนดแนวคดิ
แต่ละแนวคดินัน้ ไดต้ัง้กรอบครา่วๆ ของแต่ละแนวคดิก่อน เชน่ แนวคดิ
มาตรฐาน เน้นที่จะให้สื่อการเรยีนรู้มรีูปแบบมาตรฐานซึ่งใช้งานกนั
ทัว่ไป แนวคดิความแขง็แรง เน้นใหส้ือ่ทีม่คีวามแขง็แรง คงทน เป็นตน้ 
รปูแบบที ่1 มาตรฐาน 
       แนวคดิที่ 1 ได้จากลกัษณะรูปร่างในการประยุกต์จากการสอน
ของโรงเรียนในปัจจุบันโดยสอนจากกระดานไวท์บอร์ด วัสดุบัตร
คาํศพัทเ์ป็นกระดาษโฟโต ้การใชง้านรว่มกนัของสือ่ใชช้่องใสเสยีบบตัร
คํา จากรูปแบบการสอนโดยทัว่ไป ความน่าสนใจมสีสีนัจากโครงการ
โรงเรยีนตน้แบบการทดลองการสอนแบบสองภาษาสาํหรบัเดก็หหูนวก 
ความสะดวกในการใชง้านอยูก่บัทีอ่ยูก่บัที+่หมนุได ้แสดงดงัรปูที ่7 

วสัดุ

พลาสตกิ

อะครลิคิ

ฟิวเจอรบ์อรด์

ไวทบ์อรด์

พลาสวดู

ไม้

ไมก๊้อก

ไมอ้ดั

ไมย้างพารา

วสัดุ

พลาสตกิ

อะครลิคิ

ไวทบ์อรด์

พลาสวดู

ไม้

ไมก๊้อก

ไมย้างพารา

วสัดุ

กระดาษ

คารฟ์

กระดาษ

อารต์การด์
กระดาษ

ปอนด์

กระดาษ

ปรูฟ๊
กระดาษ

โฟโต้

การใชง้านรว่มกนัของสือ่

กาว

กาว

ดนิน้ํามนั

แถบ

แมเ่หลก็
ชอ่งใสเสยีบบตัรคาํ หมดุปัก

ความน่าสนใจ

สสีนั มไีฟ ภาพนูนตํ่า

ความสะดวกในการใชง้าน

มลีอ้เคลือ่นยา้ย มรีางเลือ่น อยูก่บัที+่หมนุ
ได้

มลีอ้+ปรบัระดบัความสงู-
ตํ่าได้
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        รปูที ่7 การออกแบบอุปกรณ์สือ่ตามแนวคดิที ่1 

รปูแบบที ่2 ความแขง็แรง 
แนวคดิที ่2 เน้นใหส้ือ่การเรยีนการสอนมคีวามแขง็แรง คงทน มี

อายุการใชง้านทีน่าน ใชพ้ลาสตกิพลาสวดู, กระดาษอารต์การด์, แถบ
แมเ่หลก็, ภาพนูนตํ่าและมรีางเลื่อน แสดงดงัรปูที ่8 

               รปูที ่8 การออกแบบอุปกรณ์สือ่ตามแนวคดิที ่2 

รปูแบบที ่3 สอดคลอ้งกบัการใชง้านในปัจจบุนั 
แนวคดิที ่3 เน้นใหส้ือ่การเรยีนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกบัการ

เรยีนการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา จ.ชลบุร ีณ ปัจจุบนั ใชพ้ลาสตกิ
ไวทบ์อรด์, กระดาษปอนด,์ กาวดนิน้ํามนั, มไีฟ และอยู่กบัที+่หมนุได ้
แสดงดงัรปูที ่9 

รปูที ่9 การออกแบบอุปกรณ์สือ่ตามแนวคดิที ่3 

รปูแบบที ่4 งา่ยต่อการใชง้านทัง้ครผููส้อนและนกัเรยีน 
แนวคดิที ่4 เน้นในดา้นการเลอืกใชอุ้ปกรณ์ทีค่าํนึงถงึความ

สะดวกสบายของผูส้อนและผูใ้ชง้านเป็นหลกั ใชพ้ลาสตกิอะครลิคิ, 
กระดาษอารต์การด์, แถบแมเ่หลก็, สสีนั และมลีอ้+ปรบัระดบัความสงู-
ตํ่าได ้แสดงดงัรปูที ่10 

รปูที ่10 การออกแบบอุปกรณ์สือ่ตามแนวคดิที ่4 

รปูแบบที ่5 ประหยดั  
 แนวคดิที ่5 การออกแบบสือ่อุปกรณ์การเรยีนการสอนโดยคาํนึงถงึ
ตน้ทุนเป็นหลกั ใชไ้มก๊้อก, กระดาษคารฟ์, หมดุปัก, สสีนั และมลีอ้
เคลื่อนยา้ย แสดงดงัรปูที ่11 

รปูที ่11 การออกแบบอุปกรณ์สือ่ตามแนวคดิที ่5 

5.3.2 การคดัเล ือกสื่อการเรียนร ู้ 
 จากแนวคดิของสือ่การเรยีนการสอน จาํนวน 5 แนวคดิทีไ่ดก้าํหนด
ขึ้น แนวคดิเหล่าน้ีจะถูกนํามาประเมนิคดัเลอืกโดยการพจิารณาของ
ผูจ้ดัทาํโครงงานฯ  
1) วิธ ีการกรองแนวคิด (Concept Screening)
 การคดัเลอืกแนวคดิของสื่อการเรยีนการสอนนี้จะใช้วธิกีารกรอง
แนวคิด  และวิธีการให้คะแนนแนวคิด  (concept scoring) โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
 คะแนน 0,+,- หมายถงึ แนวคดิทีป่ระเมนิมคีุณลกัษณะเท่ากนักบั
แนวคิดอ้างอิง , ดีกว่าแนวคิดอ้างอิง และด้อยกว่าแนวคิดอ้างอิง
ตามลาํดบั 
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 จากนัน้จะทําการรวมคะแนนของแต่ละแนวคดิ จากนัน้จะคํานวณ
คะแนนรวม จากการลบกนัระหวา่งจาํนวนรวม + และจาํนวนรวม - ซึง่
แนวคดิที่มคีะแนนรวมมากจะแสดงถงึคุณลกัษณะที่ดขีองแนวคดินัน้
โดยภาพรวม 

ตารางที ่4 ผลการคดัเลอืกแนวคดิดว้ยวธิกีารกรองแนวคดิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 
Concepts 

แบบที ่1 
(อา้งองิ) 

แบบ
ที ่2 

แบบ
ที ่3 

แบบ
ที ่4 

แบบ
ที ่5 

น้ําหนกัและขนาดของสื่อ 0 + 0 - 0 
ความน่าสนใจและความสวยงาม 0 + + 0 0
ความแขง็แรงและความทนทาน 0 + - + - 
ความเหมาะสมของตวัอกัษร 0 0 0 0 0 
การใชร้ปูภาพหรอืสญัลกัษณ์ ICON 0 0 0 0 0 
การมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน 0 0 0 0 0 
ความสะดวกในการใชง้านและการดแูลรกัษา 0 0 - + - 
เน้ือหาในการเรยีนรูท้างวชิาการ 0 0 0 0 0 
รวม + 0 3 1 2 0 
รวม 0 8 5 5 5 6 
รวม - 0 0 2 1 2 
คะแนนรวม 0 3 -1 1 -2 
ลาํดบัที ่ 3 1 4 2 5 
การพจิารณา Combine Yes Co

mbi
ne 

Co
mbi
ne 

No 

2) ผลการออกแบบแนวคิดที่รวมกนัของแบบที่ 1,3 และ 4

รปูที ่12 ตน้แบบสือ่การเรยีนรูท้ ีอ่อกแบบทีไ่ดจ้ากการรวมกนัของ
แนวคดิ 1,3 และ 4 

จากการกําหนดและการคดัเลอืกแนวความคดิของอุปกรณ์ ทางกลุ่มได้
ทาํการเลอืกแนวคดิที ่1, 3 และ 4 มารวมกนั ซึง่ไดค้วามหลากหลายใน
เรื่องมาตรฐานจากแนวคดิที ่1 สอดคล้องกบัการใชง้านในปัจจุบนัจาก
แนวคิดที่ 3 และง่ายต่อการใช้งานทัง้ครูผู้สอนและนักเรียนมาจาก
แนวคดิที่ 4 โดยขนาดความกวา้งของบตัรคําศพัท์มขีนาดความกวา้ง
เท่ากับ 10.5 เซนติเมตร สูง 14.7 เซนติเมตร และความสูงบอร์ด
สามารถปรบัระดบัสูงไดโ้ดยขนาดความสูงจากบอร์ดถงึฐานล่างสูงสุด 
173.5 เซนตเิมตรและขนาดความสูงจากบอร์ดถงึฐานล่างตํ่าสุด 144 
เซนตเิมตร ทัง้น้ีไดแ้สดงตน้แบบสื่อการเรยีนรูท้ ีอ่อกแบบและสรา้งจรงิ
มาดงัรปูที ่12 และ 13 ตามลาํดบั 

รปูที ่13 ตน้แบบสือ่การเรยีนรูท้ ีส่รา้งจรงิ 

3) การให้คะแนนแนวคิด (Concept Scoring)
 การให้คะแนนแนวคิดเราจะให้น้ําหนักในหัวข้อที่เป็นประเด็น 
แตกต่างกันซึ่งดูจากความสําคัญในแต่ละหัวข้อ แล้วทําการคูณกับ
คะแนน (Rating) แลว้นํามาเลอืกเป็นแบบทีเ่ราควรจะพฒันาต่อไป ดงั
ตารางที ่5 

ตารางที ่5 การใหค้ะแนนแนวคดิ 
แบบที ่2 combine 1+3+4 

Selection Criteria Weight Rating WS Rating WS 

น้ําหนกัและขนาดของสื่อ 15% 4 0.60 3 0.45
ความน่าสนใจและความสวยงาม 15% 4 0.60 4 0.60 
ความแขง็แรงและความทนทาน 30% 3 0.90 5 1.50
ความเหมาะสมของตวัอกัษร 5% 5 0.25 5 0.25
การใชร้ปูภาพหรอืสญัลกัษณ์ ICON 5% 5 0.25 5 0.25 
การมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน 10% 5 0.50 5 0.50 

ความสะดวกในการใชง้านและการดแูลรกัษา 15% 3 0.45 5 0.75 
เน้ือหาในการเรยีนรูท้างวชิาการ 5% 5 0.25 5 0.25

100 % 3.80  4.55* 

 NO  DEVELOP

*หมายเหต  ุ: DEVELOP คอื การนํารปูแบบที ่Combine 1+3+4 ไปพฒันา

5.4 การสร้างต้นแบบสื่อการเรียนร ู้ 
งบประมาณทีใ่ชใ้นการสรา้งสือ่การเรยีนการสอนอยูท่ี ่9,342.30 

บาท มรีายละเอยีดดงัตารางที ่6 

ตารางที ่6 งบประมาณทีใ่ชใ้นการสรา้งสือ่การเรยีนการสอน 

ลาํดบั
ที ่

รายการ 
จาํนวน 
(ชิน้) 

ราคา 
(บาท) 

1 ไวทบ์อรด์แมเ่หลก็ 2 หน้า ขนาด 90x120 ซม. หนา 10 มม. 1 3,734.30 
2 บตัรคาํศพัทเ์คลอืบ PVC ชนิดดา้น 227 2,270
3 แมเ่หลก็ยางสตกิเกอร ์297 mm x 210 mm x1 mm 60 1,200 
4 เหลก็ส่วนขาทีใ่ชท้ําฐานรองรบั น้ําหนกั 4.1 Kg 2 82 
5 ลกูลอ้ PU แป้นมเีบรก 4 736
6 สะพานเฟือง 1 1100
7 เฟืองขบั 1 220

รวม 9,342.30
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5.5 การประเมินผลการใช้สื่อการเรียนร ู้ 
 ผูท้ีป่ระเมนิคอืคุณครผููส้อนประจาํชัน้ ป.1 และ ป.2 โรงเรยีนโสต
ศกึษาจงัหวดัชลบุร ี ซึง่เป็นจาํนวน 2 คน เพือ่จะไดท้ราบถงึความพงึ
พอใจกบัการใชง้านอุปกรณ์และสิง่ทีต่อ้งแกไ้ข ดงัตารางที ่7 

ตารางที ่7 ตารางเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ 

6. สรปุ
จากการออกแบบสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการไดย้นิ โดยมขี ัน้ตอนการจดัทําสื่อขัน้แรกเป็นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้การจดัการเรยีนการสอนและศกึษาความตอ้งการ
ของสื่อการเรยีนรูจ้ากคุณครูผูส้อน จากนัน้ศกึษาการใชส้ื่อในปัจจุบนั
แล้วนํามาวเิคราะห์ความต้องการสื่อการเรยีนรู้เพื่อมาออกแบบและ
คดัเลอืกแบบสื่อการเรยีนรูท้ ีเ่หมาะสมแลว้จงึสรา้งสื่อตน้แบบ ทดสอบ 
และปรบัปรุงแกไ้ขสื่อการเรยีนรู ้จากการจดัทาํตามขัน้ตอนผลทีไ่ดเ้ป็น
ที่น่าพงึพอใจเนื่องจากเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว ้คอืสามารถใช้
งานไดอ้ย่างสะดวก สือ่มคีวามแขง็แรงและมคีวามดงึดดูความสนใจจาก
นักเรยีนทีเ่รยีนรู ้สะดวกต่อการเคลื่อนยา้ยและจดัเกบ็ แต่สื่อการเรยีน
การสอนยงัมจีุดบกพร่องอยู่คือรูปภาพบนบตัรคําศพัท์ที่ใช้เป็นแบบ
ภาพวาด จงึสง่ผลในเรือ่งการสือ่ความหมายต่อผูเ้รยีนอาจมคีวามเขา้ใจ
ผดิได ้และยงัมปัีญหาอกีดา้นหน่ึงเรื่องน้ําหนักของบอรด์ซึง่ส่งผลเวลา
ปรบัระดบัความสงู-ตํ่าเป็นไปดว้ยความไม่สะดวกและไม่คล่องแคล่วยงั
เกดิความตดิขดับา้ง  

จากตารางเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการใช้สื่อการเรยีนการ
สอนพบว่าในแต่ละหวัขอ้ของการประเมนิทัง้ 5 หวัขอ้นัน้มเีปอรเ์ซน็ต์
ความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้นโดยเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจในหวัข้อ 
ความแขง็แรงและความทนทาน เน่ืองจากใชบ้ตัรคาํแบบเคลอืบจงึทาํให ้
บตัรทําไม่เกิดการฉีกขาด และตวับอร์ดทําจากโครงเหล็กจงึทําให้มี
ความแขง็แรงมากยิง่ขึน้ ในหวัขอ้ความมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอน
เน่ืองจากสื่อการเรยีนการสอนมรีูปแบบที่ดงึดูดความสนใจมากยิง่ขึน้ 
และหวัขอ้ความสะดวกในการใชง้านและการดแูลรกัษาเน่ืองจากสือ่การ
เรยีนการสอนมลีอ้เพื่อสามารถเคลื่อนยา้ยและสามารถลอ็คใหอ้ยู่กบัที่
ไดอ้กีทัง้ยงัสามารถหมุนตวักระดานบอรด์เพือ่ปรบัเปลีย่นหน้ากระดาน
ไดแ้ละปรบัระดบัความสงู-ตํ่าตามความตอ้งการได ้

7. ข้อเสนอแนะ
จากการออกแบบและพฒันาสือ่การเรยีนการสอนสาํหรบัผูพ้กิาร

ทางการไดย้นิ ซึง่งานวจิยัน้ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อโรงเรยีนโสตศกึษา 
จ.ชลบุร ีซึง่ทางคณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการศกึษา โดยสือ่การเรยีนการสอน
ยงัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจในการศกึษาต่อไปดงัน้ี 
1. สื่อการเรยีนการสอน ยงัสามารถปรบัปรุงพฒันาให้เกิดความ

ดงึดูด น่าสนใจเพิม่มากขึน้ได้ อย่างเช่น การเพิม่แสงไฟเขา้ไป แทน
การตอบถูก หรอื การตอบผดิ โดยเมือ่เราทาํถูกตอ้งอาจจะสง่สญัญาณ
ไฟสเีขยีวขึน้ และ เมือ่เราตอบผดิจะสง่สญัญาณไฟสแีดงขึน้มา เพือ่เพิม่
ความตื่นเตน้ น่าสนใจใหแ้ก่นกัเรยีนไดม้ากยิง่ขึน้ 
2. เน่ืองจากผูพ้กิารทางการไดย้นิในประเทศไทยมจีาํนวนมาก และ

มสีถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาเฉพาะสําหรบัผู้พกิารทางการได้ยนิ
จาํนวนมาก สือ่การเรยีนการสอนทีน่่าสนใจ งา่ยต่อการใชง้าน และช่วย
พฒันาทกัษะความรูไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย จงึทาํใหส้ือ่การเรยีนการสอนนี้
เป็นสิง่สําคญัที่ช่วยพฒันาการเรยีนรู้ของนักเรยีน โดยทางโรงเรยีน 
สถานศกึษาทีส่นใจ สามารถนําไปใชเ้ป็นแบบอย่าง และ สามารถนําไป
พฒันาต่อตามความเหมาะสมในการใชง้านได ้
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ลาํดบั หวัขอ้ในการประเมนิ 
อุปกรณ์
เดมิ 

อุปกรณ์ที่
พฒันา 

ผลต่าง 
% ที่

เปลีย่นไป 

1 
ความเหมาะสมขนาดของ
สื่อการเรยีนการสอน 

0.80 1.00 0.20 25% 

2 
ความสวยงามและความ
น่าสนใจในการใชง้าน 

0.60 0.60 0.00 0% 

3 
ความแขง็แรงและความ
ทนทานของสื่อการเรยีน
การสอน 

0.60 1.50 0.90 150% 

4 
ความมสี่วนรว่มในการ
เรยีนการสอน 

0.60 0.75 0.15 25% 

5 
ความสะดวกในการใชง้าน
และการดแูลรกัษา 

0.60 1.00 0.40 66.67% 

รวม 3.20 4.85 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาการพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกลา้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ในการศกึษา
ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของส่วนการศกึษาในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถงึ พ.ศ. 2561 เพื่อค านวณหาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
และใช้ข้อมูลดังกล่าวพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัง้แต่ปี 2562 ถึง พ.ศ. 2570 ด้วยวิธีการพยากรณ์แบบแยกส่วน และดัชนีฤดูกาล 
(Decomposition method and Seasonal Indexes) ในขัน้ตอนการน าขอ้มูลในอดตีมาท าการหารูปแบบที่เหมาะสมกบัขอ้มูลพบว่าได้ค่าความคาด
เคลื่อนทางสถติ ิMAD, RSE, MAPE เท่ากบั 3.57, 4.59, 10.67 ตามล าดบั จากผลการพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโรงเรยีนนาย
รอ้ยพระจุลจอมเกลา้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จงึไดเ้สนอแนะใหม้กีารใชร้ะบบโซลาร์เซลล์ในการผลติไฟฟ้าและสรา้งจติส านึกในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่าง
ประหยดัเพื่อน าไปสู่การลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างยัง่ยนื 
ค าส าคญั: การพยากรณ์, ก๊าซเรอืนกระจก, พลงังานไฟฟ้า 

Abstract 
The study of greenhouse gas emissions forecast from using electricity with the case study of Chulachomklao Royal Military 

Academy. The study aimed to find the quantity of greenhouse gas emissions using electricity and to predict the greenhouse gas emissions. 
In this study, the researcher has gathered the information about the usage of electricity in the educational institute during 2556 – 2561 
B.E. in order to calculate the quantity of the emissions and use the data to estimate the amount of the gas emissions during 2562 – 2570 
B.E., using Decomposition method and Seasonal Indexes. In the process, the previous information were used to find the complete suitable 
format with the information. It was found that statistical error; MAD, RSE, MAPE was at 3.57, 4.59, 10.67  respectively. According to the 
result of greenhouse gas emissions forecast in Chulachomklao Royal Military Academy is likely to increase. Therefore, the researcher 
suggested that they use solar system to produce electricity and implant the mindset of using electricity with sufficiency, in order to lead to 
the path of sustainable reducing the usage of it and greenhouse gas emissions. 
Keywords:  Forecasting, Greenhouse gases, Electricity 
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1. บทน า 2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
ปัจจุบนัอุณหภูมแิละปรมิาณความเขม้ข้นของก๊าซเรอืนกระจกใน

ชัน้บรรยากาศโลกได้เพิม่สูงขึ้น จากการศึกษาพบว่าหากสถานการณ์
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโลกยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิ
ของโลกจะเพิม่สูงขึน้จนไม่สามารถหยุดยัง้การเปลี่ยนแปลงได้ และจะ
เกิดผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของมนุษยชาติ ท าให้ทุกประเทศต้อง
ร่วมกนัในการควบคุมปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จึงได้มกีาร
จดัตัง้รฐัภาควี่าด้วยอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 
Change - UNFCCC) ขึน้ ประเทศไทยในฐานะสมาชกิรฐัภาคอีนุสญัญา 
UNFCCC และประเทศที่เข้าร่วมรบัรองพธิีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ก าหนดพนัธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก จึงได้
แสดงเจตจ านงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ และ
พรอ้มด าเนินตามเป้าหมายของประเทศ ในการร่วมมอืกบัประชาคมโลก
ต่อสูก้บัปัญหาโลกรอ้น  ในปัจจุบนัประเทศไทยมปีรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ประมาณ 305.52 MtCO2e (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่า) โดยมสีดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมในภาค
การผลิตไฟฟ้าประมาณ 86.87 MtCO2e หรอืประมาณ 39% ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2559) ซึ่งกิจกรรมในภาคการผลิตไฟฟ้าถือได้ว่าเป็น
กจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีสุ่ด 

รปูที ่1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทยปี 2559 
(ทีม่า: การไฟฟ้าฝ่ายผลติของประเทศไทย, 2559) 

 คณะวิจัยได้เล็งเห็นความส าคญัของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าอนัเป็นกจิกรรมที่ท าใหเ้กดิการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากที่สุด จงึได้มกีารศกึษาการใช้พลงังานไฟฟ้า
ในอาคาร โดยได้ด าเนินการศกึษาตวัแบบการพยากรณ์การปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เพื่อน าไปใชใ้นการพยากรณ์การ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ของส่วนการศึกษาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหาแนวทางในการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคต 

2.1 การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change)
     การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ คอื การเปลีย่นแปลงลกัษณะ

อากาศเฉลี่ย (Average Weather) ในพื้นที่หนึ่ง ลักษณะอากาศเฉลี่ย 
หมายความรวมถงึ ลกัษณะทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอากาศ เช่น อุณหภูม ิ
ฝน ลม เป็นต้น ในความหมายตามกรอบของอนุสญัญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ FCCC (Framework Convention On Climate 
Change) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ อนัเป็นผลทางตรง หรอืทางอ้อมจากกจิกรรมของมนุษย์ ที่
ท าใหอ้งค์ประกอบของบรรยากาศเปลีย่นแปลงไป นอกเหนือจากความ
ผนัแปรตามธรรมชาติ แต่ความหมายที่ใช้ในคณะกรรมการระหว่าง
รฐับาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ IPCC (Intergovernmental 
Panel On Climate Change) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศไม่ว่าจะเนื่องมาจาก ความผนัแปรตาม
ธรรมชาตหิรอืกจิกรรมของมนุษย์ 

2.2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
 ภาวะโลกร้อน หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลก
สงูขึน้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศบรเิวณใกลผ้วิโลกและน ้าในมหาสมุทร ในช่วง 
100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 องศาเซลเซียส
สาเหตุที่ท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นเพราะว่าก๊าซเรอืนกระจกที่เพิม่ขึน้จาก
การท ากจิกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นการเผาถ่านหนิ เชือ้เพลงิ
รวมไปถึงสารเคมทีี่มสี่วนผสมของก๊าซเรอืนกระจกที่มนุษย์ใช้ ท าให้
ก๊าซเรอืนกระจกเหล่านี้ลอยขึน้ไปรวมตวักนัอยู่บนชัน้บรรยากาศของ
โลกท าใหร้งัสขีองดวงอาทติย์ที่ควรจะสะท้อนกลบัออกไปในปริมาณที่
เหมาะสม กลบัถูกก๊าซเรอืนกระจกเหล่านี้กกัเก็บไว ้ท าใหอุ้ณหภูมขิอง
โลกค่อย ๆ สงูขึน้จากเดมิ 

2.3 กา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) 
 ก๊าซเรอืนกระจกเป็นก๊าซที่มคีุณสมบตัใินการดูดซบัคลื่นรงัสคีวาม
รอ้นหรอืรงัสอีนิฟาเรดไดด้กี๊าซเหล่านี้มคีวามจ าเป็นต่อการรกัษาอุณหภูมิ
ในบรรยากาศของโลกใหค้งที่ซึ่งมกี๊าซที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละเกดิ
จ ากกิ จ ก ร รมขอ งม นุษย์  ก๊ า ซ เ รือ นก ร ะ จกที่ ส า คัญ  คือ  ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มเีทน ไนตรสัออกไซด์และสารซีเอฟซเีป็น
ต้น แต่ก๊าซเรอืนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโตมีเพยีง 6 ชนิด
เท่านั ้น โดยเป็นก๊าซที่ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์  (anthropogenic 
greenhouse gas emission) ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซ
มีเทน (CH4) ก๊าซไนตรสัออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 
(HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน  (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด ์(SF6 ) ทัง้นี้ ยงัมกี๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนุษย์
ทีส่ าคญัอกีชนิดหนึ่ง คอื สารซเีอฟซ ี(CFC หรอื Chlorofluorocarbon) ซึง่
ใช้เป็นสารท าความเยน็และใช้ในการผลติโฟมแต่ไม่ถูกก าหนดในพธิสีาร
เกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจ ากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรอีอลแล้ว 
(องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก, 2557) ในการค านวณปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอ้างอิงจาก องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรือน
กระจก สามารถค านวณไดด้งัสมการที ่1  
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     E = AD x EF   (1) 

โดยที ่ E คอื ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อยจาก
แหล่งก าเนิดต่าง ๆ ในหน่วย CO2eq 

Activity data (AD) คอื ข้อมูลกิจกรรมทัง้ข้อมูลปฐมภูมิหรอื
ขอ้มลูทุตยิภูม ิ

Emission Factor 
(EF) 

คอื ค่าสัมประสิทธิก์ารปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (0.5664 tCO2/MWh) 

2.4 การพยากรณ์ 
 การพยากรณ์คอืการคาดการณ์สิง่ที่จะเกดิขึน้ในอนาคต โดยอาศยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ข้อมูลในปัจจุบันและจากประสบการณ์ 
สามารถน าไปใช้เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์หรอืสภาพแวดล้อมที่จะมผีลในอนาคตและท าให้สามารถ
วางแผนหรือก าหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ได้  ในการ
พยากรณ์มหีลายรปูแบบซึง่ก่อนการพยากรณ์นัน้ ผูว้จิยัจะตอ้งศกึษาถงึ
รูปแบบของข้อมูลก่อนเพื่อที่จะเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม
เพื่อท าใหไ้ดค้่าการพยากรณ์ทีม่คี่าความผดิพลาด(Error) น้อยทีสุ่ด  

 2.5 วิ ธี การพยากรณ์ แบบแยกส่ วน และดัช นี ฤดู ก าล 
(Decomposition method and Seasonal Indexes) 
 เป็นการแยก (Decomposition) เอาองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีอ่ยู่ภายใน
อนุกรมขอ้มูลออกมา เช่น ขอ้มูลฤดูกาล หรอื ดชันีฤดูกาล เพื่อที่จะท า
ให้ค่ าการพยากรณ์นั ้นมีความแม่นย ามากขึ้น  รูปแบบฤดูกาล 
(Seasonal Patterns) เป็นผลมาจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ซ ้า ๆ ของแต่ละ
ช่วงเวลาในแต่ละปี ตัวอย่างของปัจจัยที่มผีลต่อรูปแบบฤดูกาล เช่น 
สภาพอากาศ วนัหยุด การส่งเสรมิการขายสนิคา้ โดยรูปแบบฤดูกาล
อาจจะเกดิขึน้ในหลายลกัษณะ อาจจะเกดิซ ้า ๆ กนัในระยะเวลาเป็นปี 
เดอืน หรอืวนั ซึง่ในบางกจิกรรมอาจจะมรีะยะเวลาเป็นชัว่โมงกไ็ด ้เช่น 
ข้อมูลการใช้งานโทรศพัท์ในแต่ละชัว่โมง เป็นต้น (วรพจน์, 2540) ซึ่ง
วิธีการพยากรณ์แบบแยกส่วน และดัชนีฤดูกาล ค่าจริงในอดีตใน
ช่วงเวลา t จะมผีลของ แนวโน้ม, การครบรอบ, ฤดูกาล และความคลาด
เคลื่อนดงัสมการที ่2 

 𝑌𝑡 = 𝑇𝐶𝑆𝑒    (2) 
โดยที ่ 𝑌𝑡 คอื ค่าจรงิในอดตีในช่วงเวลา t 

 T คอื แนวโน้ม 
 c คอื ผลจากการครบรอบ 
 s คอื ผลจากฤดูกาล 
 e คอื ความคลาดเคลื่อน 

 จึงต้องมีการแยกปัจจัยทัง้หมดออกเพื่อให้ได้อนุกรมข้อมูลที่
สามารถน าไปพยากรณ์ได้ โดยวธิีการแยกปัจจยัที่มผีลจากฤดูกาลจะ

ท าโดยหาค่าดชันีฤดูกาลขึ้นมาก่อน โดยการประมาณค่าดชันีฤดูกาล
ค านวณโดยหาจุดกึ่งกลางของถวัเฉลี่ยเคลื่อนที ่ซึ่งเป็นวธิทีีเ่รยีกว่า วธิี
อัตราส่วนต่อถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Ratio to moving average method) 
เมื่อได้ค่าดชันีฤดูกาลแล้ว (วรพจน์, 2540) จากหลกัการของการแยก
ส่วนของอนุกรมเวลาสามารถหาค่าการแยกส่วนองค์ประกอบฤดูกาล 
(TCe) ไดโ้ดยน าค่าจรงิส่วนดว้ยค่าดชันีฤดูกาล แสดงดงัสมการที ่3 

 𝑇𝐶𝑒 =
𝑌𝑡

𝑆
    (3) 

 หลงัจากทีม่กีารแยกส่วนองคป์ระกอบฤดูกาลแลว้ น าเอาค่า TCe ที่
ได้มาใช้ในการพยากรณ์โดยวธิกีารพยากรณ์การวเิคราะห์การถดถอย 
(Regression Analysis)  

2.6 การพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะหรอืปัจจยัที่แทนด้วย
ตวัแปรตัง้แต่สองตวัแปรขึน้ไป เพื่อท าใหท้ราบถงึความสมัพนัธ ์ทศิทาง
ความสมัพนัธ์ และลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรอืเป็นการ
วิเคราะห์โดยอาศัยค่าที่ทราบจากตัวแปรหนึ่ง(วรพจน์, 2540)  แล้ว
น าไปพยากรณ์ค่าของอกีตวัแปรหนึ่ง ว่ามคีวามแปรผนัในสดัส่วนเท่าใด
หรอืในระดบัใดสามารถค านวณสมการถดถอยไดด้งัสมการที ่4 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥           (4)
โดยที ่ Y คอื ตวัแปรตาม 

 X คอื ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ 
 a คอื ค่าคงที ่(Constant) เป็นค่าทีต่ดักนัแกน Y 
 b คอื ความชนั (Slope) ของเสน้กราฟ 

2.7 วิธีการพยากรณ์แบบการถดถอยแบบโพลีโนเมียล 
     เป็นการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear regression) อย่างหนึ่ง 
โดยตวัแปรต้นอยู่ในรูปของพหุนามเช่นเดียวกนักบัสมการพหุนามทัว่ 
ไป ยกตวัอย่างเช่น สมการที ่5 เป็นตน้ (อานนท,์ 2560) 

  𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2 + 𝑑𝑥3    (5) 
โดยที ่ Y คอื ตวัแปรตาม 

 X คอื ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ 
 a,b,c,d คอื ค่าคงที ่(Constant) 

 2.8 วิธีการพยากรณ์แบบการเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบไม่ถ่วงน ้าหนัก 
(Moving Averages) 
      การพยากรณ์โดยวธิกีารปรบัเรยีบเหมาะส าหรบัลกัษณะขอ้มูลทีม่ี
การเคลื่อนไหวขึน้ลงในช่วงเวลาสัน้ๆ โดยไม่มลีกัษณะแนวโน้มหรอืวฏั
จักร วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มต้นโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
อย่างง่าย เช่น การหาค่าเฉลี่ยยอดขาย 3 สปัดาห์ หาได้ด้วยการรวม
ยอดขาย 3 สัปดาห์เข้าด้วยกันแล้วหารด้วย 3 ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่า
พยากรณ์ในสปัดาหท์ี ่4 ดงันัน้ถ้าจะพยากรณ์ยอดขายสปัดาหท์ี่ 5 ก็ให้
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บวกยอดขายสปัดาห์ที่ 4 เข้าไปและหกัยอดขายสปัดาห์แรกออกแล้ว
หารด้วย 3 จะถูกเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVE) ไปข้างหน้า จึงเรียกว่า 
“ค่าเฉลีย่เคลื่อนที”่ 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
3.1  ชยัชาญ  ฤทธเิกรกิไกร (2558) ได้ศกึษาเรื่องการพยากรณ์ผล

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากนโยบายดา้นพลงังานของประเทศ
ไทยโดยใชร้ะบบการวางแผนทางเลอืกพลงังานในระยะยาว กรณีศกึษา 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก พบว่า การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้จาก 2444 Mt of CO2 ในปี พ.ศ. 2553  
เป็น 2494 Mt of CO2 ในปี พ.ศ. 2557 
    3.2 วรีะ ศิรวิรรณ (2556) ศึกษาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาค
พลงังานของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในจงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า 
ปริมาณการปล่ อยก๊ าซ เรือนกระจกส่ วนใหญ่ เกิดจากการ ใช้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าประเภท เครื่องปรบัอากาศ พดัลม ตูเ้ยน็และเครื่องท าน ้า
เย็น มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณมากที่สุด จ านวน 
2,519.87 กิโลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อวนั รองลงมาคือ
ประ เภทคอมพิว เตอร์และอุ ปกร ณ์จ านวน 1451.67 กิ โลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อวนั ดงันัน้ เพื่อใหม้ปีรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกน้อยลง ควรมกีารลดการใชพ้ลงังานในประเภทนี้ 
     3.3 กญัญณัช บรรเทาวงค์ (2556) ได้ท าการศกึษาการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกของ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตยีง จ านวน 2 แห่ง โดย
การประเมนิคารบ์อนฟุตพริ้นทข์ององค์กร พบว่า การใช้พลงังานไฟฟ้า
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ 60 และปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกส่วนใหญ่มาจากผูร้บับรกิารผูป่้วยในมากกว่ารอ้ยละ 96 จะ
เหน็ได้ว่าโรงพยาบาลเป็นองค์กร หนึ่งที่มคีวามส าคญัและเป็นแหล่งที่
ก่อใหเ้กดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
     3.4 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (2553) ได้ท าการศึกษาการ
พยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก พบว่า ในปี ค.ศ.2000 เมื่อเทียบ
กบัปี ค.ศ 1994 ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิม่ขึ้น 
ในขณะที่การดูดซบัก็เพิม่ขึ้น(ติดลบมากขึ้น) อย่างไรก็ดี ช่วงปี ค.ศ.
2000 ถงึ 2004 ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องประเทศ
ไทยมแีนวโน้มลดลงแล้วค่อย ๆ เพิม่ขึ้นโดยอตัราการเพิม่ขึ้นเร็วกว่า
อตัราที่ลดลงปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงในปี ค.ศ.2000 
เกดิจากนโยบายรฐับาลที่เร่งขยายพืน้ทีอ่นุรกัษ์ และเพิม่พืน้ทีป่่าในช่วง
ปี ค.ศ.1990 ท าใหพ้ื้นที่ป่าสามารถเก็บกกัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
มากขึน้อย่างต่อเนื่อง จะเหน็ได้ว่าป่าไมดู้ดซบัสุทธใินปี ค.ศ.2000 และ
เพิม่มากขึน้ในปี ค.ศ.2004 
     3.5 อัครชั บรรจุศิลป์ (2550) ได้ท าการศึกษาการหารูปแบบการ
พยากรณ์ (Forecasting model ) ทีเ่หมาะสมกบัโรงงานอุตสาหกรรมแต่
ละประเภท เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอนาคต
ของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
ผูใ้ชไ้ฟรายใหญ่ในระบบ 155 KV. ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคเขต 3 ภาคกลาง ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ปี 2547 ถงึเดอืน

ตุลาคม ปี 2550 รวมทัง้สิ้น 36 เดือน ได้ใช้รูปแบบการพยากรณ์ 7 
รูปแบบมาใช้ในการพิจารณา ได้แก่ Trend Analysis, Time Series 
Decomposition, Moving Average 3 เดอืน, Moving Average 4 เดอืน
, Single Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing, 
Winter’s Method  จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ขอ งความคลาด เคลื่ อนสมบู ร ณ์ (Mean Absolute Percent Error, 
MAPE) และการให้ระดับความส าคญัของข้อมูลมาใช้พิจารณาเลือก
รูปแบบการพยากรณ์ทัง้ 7 รูปแบบ สามารถหารูปแบบการพยากรณ์ 
(Forecasting model) ทีเ่หมาะสมกบัโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
ได ้ 
    3.6 ภัทราพล กองทรัพย์ . (2560). ได้ประยุกต์ ใช้ เทคนิคการ
พยากรณ์วธิตี่าง ๆ ในการพยากรณ์ยอดขายขา้วฮางงอก: กรณีศกึษา
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศร ีจงัหวดัสกลนคร ด้วยการศึกษา
ข้อมูลยอดขายข้าวฮางงอกของข้าว 4 ชนิดได้แก่ ข้าวมะลิ 105 ข้าว
หอมนิล ข้าวไรซ์เบอรีแ่ละขา้วมะลแิดง โดยใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลงั (ปี 
2555-2557) และได้ประยุกต์ใช้วิธีการพยากรณ์ 7 วิธีได้แก่ การหา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน ้าหนัก วธิีปรบั
เรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียล วิธีปรบัเรียบแบบดับเบิลเอกซ์โปแนน
เชียล วธิีแนวโน้มเชิงเส้น วธิีแนวโน้มดชันีฤดูกาล และการพยากรณ์
แบบวนิเตอร์ พร้อมทัง้หาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์
โดยใช้ดชันี 3 ชนิดคอื ค่าเฉลี่ยการเบี่ยงเบนสมับูรณ์ (Mean Absolute 
Deviation : MAD) ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (Mean 
Squared Error : MSE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนรอ้ยละสมับูรณ์ 
(Mean Absolute Percentage Error : MAPE) พบว่ า เทคนิ คก า ร
พยากรณ์ทีเ่หมาะสมส าหรบักลุ่มวสิาหกจิฯ คอืวธิกีารพยากรณ์แนวโน้ม
ดชันีฤดูกาล โดยมคี่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสมับูรณ์ ต ่าที่สุดเท่ากบั 
15.61 เปอร์เซ็นต์และสามารถก าหนดมูลภณัฑก์นัชนของขา้วไรซ์เบอร์
รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวมะลิ 105 และข้าวมะลิแดงได้โดยเฉลี่ยต่อวนั คอื 
274.46 607.43 549.83 และ 640.55 กโิลกรมัตามล าดบั 

4. วิธีการด าเนินงานวิจยั
 ขัน้ตอนในการด าเนินงานวจิยัมทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงัรปูที ่2 

รปูที ่2 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 

4.3 หารปูแบบการพยากรณ์ทีเ่หมาะสม 

4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

4.4 พยากรณ์หาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคต 

4.2 ค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

4.5 สรุปผลการวจิยั 
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4.1 การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.1.1 การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลการพยากรณ์ 
    การพยากรณ์การใช้พลงังานไฟฟ้าของส่วนการศึกษาโรงเรยีน

นายรอ้ยพระจุลจอมเกล้าใชข้อ้มูลตัง้แต่ พ.ศ. 2556 - 2561 โดยในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิีการเก็บข้อมูลจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าโดยใช้
แบบบนัทกึการใช้พลงังานไฟฟ้าของสายการบงัคบับญัชาการส่งก าลงั
บ ารุงของส่วนการศกึษาโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้าซึ่งพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้จากการผลติมาจากสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดั
นครนายก เป็นการคดิการใชไ้ฟฟ้าแบบ TOU (Time Of Use) 

4.1.2 การศึกษาและเกบ็รวบรวมการใช้พลงังานไฟฟ้า 
     การใช้พลงังานไฟฟ้าของส่วนการศกึษาโรงเรยีนนายรอ้ยพระ

จุลจอมเกลา้ประกอบดว้ยอาคารเรยีนต่าง ๆ ดงัรปูที ่3 และตารางที ่1 

รปูที ่3 อาคารเรยีนของส่วนการศกึษาโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 

ตารางที่ 1 อาคารเรียนของส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ 

ล าดบั กองวชิา 
1 กองเตรยีมการและควบคุมการศกึษา 
2 กองวชิาประวตัศิาสตร ์
3 กองวชิาสงัคมศาสตรเ์พื่อการศกึษา 
4 กองวชิาฟิสกิส ์
5 กองวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
6 กองวชิาวศิวกรรมสรรพาวุธ 
7 กองวชิาอกัษรศาสตร ์
8 กองวชิาเคม ี
9 กองวชิาวทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
10 กองวชิาคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์
11 กองวชิาวศิวกรรมโยธา 
12 กองวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

4.2 การศึกษาและเกบ็รวมรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
        หลงัจากที่เก็บรวบรวมการใช้ไฟฟ้าของส่วนการศกึษาโรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า น าข้อมูลการใช้ไฟฟ้ามาท าการค านวณหา
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยใช้สมการที่ (1) ได้ปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก(tCO2eq) ในแต่ละเดอืนดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปี พ.ศ. 2556 - 2561 

4.3 หารปูแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละเดือนโดยน า
ขอ้มลูมาพลอ็ตกราฟ พบว่ามรีปูแบบของฤดูกาล ดงัรปูที ่4 

รปูที ่4 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปี พ.ศ.2556 - 2561 

 จงึได้เลอืกใช้วธิกีารพยากรณ์แบบแยกส่วน และดชันีฤดูกาล การ
ค านวณหาค่าดัชนีฤดูกาลโดยใช้วิธีหาจุดกึ่งกลางของวิธีถัวเฉลี่ย
เคลื่อนที ่ไดค้่าดชันีฤดูกาลในแต่ละเดอืนดงัตารางที ่3 

เดอืน 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก(tCO2eq) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
มกราคม 25.09 16.88 18.95 27.49 23.99 23.37 
กุมภาพนัธ ์ 26.65 17.94 20.49 21.72 20.97 21.81 
มนีาคม 44.78 29.66 33.06 24.05 24.35 22.41 
เมษายน 27.30 37.11 33.21 33.34 28.94 29.11 
พฤษภาคม 44.07 38.11 38.28 43.32 44.84 48.17 
มถิุนายน 42.86 45.08 49.40 46.06 46.91 43.41 
กรกฎาคม 38.06 41.08 40.98 33.18 32.15 45.76 
สงิหาคม 34.39 35.86 39.63 41.66 56.01 39.63 
กนัยายน 37.75 41.38 48.92 36.87 44.10 42.53 
ตุลาคม 40.22 46.76 36.60 40.85 35.81 46.57 

พฤศจกิายน 36.36 33.28 34.36 40.27 38.75 41.78 
ธนัวาคม 23.81 27.82 30.68 33.30 34.32 38.54 
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  ตารางที ่3 ค่าดชันีฤดูกาลในแต่ละเดอืน 
เดอืน ดชันีฤดูกาล เดอืน ค่าดชันีฤดูกาล 

มกราคม 0.627 กรกฎาคม 1.069 
กุมภาพนัธ ์ 0.581 สงิหาคม 1.190 
มนีาคม 0.888 กนัยายน 1.198 
เมษายน 0.912 ตุลาคม 1.147 
พฤษภาคม 1.198 พฤศจกิายน 1.044 
มถิุนายน 1.327 ธนัวาคม 0.852 

 จากนัน้ได้น าค่า TCe หรอืปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเมื่อแยก
ส่วนองค์ประกอบฤดูกาลออกแล้ว มาค านวณด้วยวธิกีารพยากรณ์การ
วเิคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis) ไดส้มการดงัสมการที ่5 

Y = 34.4426 + 0.0282X            (5)

 เมื่อน าข้อมูลในอดีตและรูปแบบการพยากรณ์มาค านวณค่าความ
คลาดเคลื่อนไดค้่า MAD, RSE, MAPE ดงัตารางที ่4 โดยผูว้จิยัยงัไดใ้ช้
วิธีการพยากรณ์แบบการถดถอยแบบโพลีโนเมียล (Polynomial 
Regression) และการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่ถ่วงน ้ าหนัก (Moving 
Averages) 2 เดอืน รวมดว้ยเพื่อเปรยีบเทยีบค่าความคลาดเคลื่อน  

ตารางที ่4 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของแต่ละวธิ ี
รปูแบบการพยากรณ์ MAD RSE MAPE 

การถดถอยแบบโพลโีนเมยีล 7.80 9.39 24.06 
ค่าเฉลีย่เคลื่อนที ่ 7.32 9.00 22.09 
วธิกีารพยากรณ์แบบแยก
ส่วน และดชันฤีดูกาล 

3.57 4.59 10.67 

จากตารางความคลาดเคลื่อนจะเห็นว่าวธิีการพยากรณ์แบบแยกส่วน 
และดชันีฤดูกาลเป็นวธิทีีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด เมื่อวาดกราฟขอ้มลู
ในอดีตและรูปแบบการพยากรณ์วธิีการพยากรณ์แบบแยกส่วน และ
ดชันีฤดูกาลไดด้งัรปูที ่5  

รปูที ่5 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอดตีเทยีบกบัค่าการพยากรณ์ 

4.4 พยากรณ์หาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 
 เมื่อใช้สมการที่ 5  พยากรณ์หาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
และปรบัค่าที่ได้ด้วยค่าดชันีฤดูกาลในปี 2562 ถงึ พ.ศ. 2570 ได้ผลดงั
รปูที ่6 

     รปูที ่6 การพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปี พ.ศ.2562 – 2570 

 จากผลการพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี พ.ศ.2562 ถงึ 
พ.ศ. 2570 พบว่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในทุกปี 

4.5 ผลการพยากรณ์ 
 จากการพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ โรงเรยีนนายรอ้ย
พระจุลจอมเกลา้ในแต่ละปีจะมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามตารางที ่5 

ตารางที ่5 การพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจากปี พ.ศ. 2562 - 2570 

ปี 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (tCO2eq) 

ปี 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (tCO2eq) 

62 441.18 67 461.51 
63 445.24 68 465.57 
64 449.31 69 469.64 
65 453.38 70 473.71 
66 457.44 

5. สรปุ
 การวิจัยครัง้นี้ผู้ว ิจัยได้ศึกษาการพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการใช้พลงังานไฟฟ้าของส่วนการศึกษาโรงเรยีนนายรอ้ย
พระจุลจอมเกล้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อหาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และเพื่อพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการ
พยากรณ์และเลือกการพยากรณ์แบบแยกส่วน และดัชนีฤดูกาล 
(Decomposition method and Seasonal Indexes) เนื่องจากขอ้มลูการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมรีปูแบบของฤดูกาล ก่อนการพยากรณ์ผูว้จิยัได้
เปรยีบเทยีบค่าความคาดเคลื่อนของวธิกีารพยากรณ์แบบแยกส่วน และ
ดชันีฤดูกาล กบัวธิีการถดถอยแบบโพลีโนเมยีลและวธิีการพยากรณ์
แบบการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่ถ่วงน ้าหนักพบว่าวธิกีารพยากรณ์แบบ
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แยกส่วน และดชันีฤดูกาลมคี่าความคาดเคลื่อนน้อยที่สุด เมื่อค านวณ
ดัชนีฤดูกาลในเดือนมกราคม – ธันวาคม มีค่าดัชนีฤดูกาล 0.627, 
0.581, 0.888, 0.912, 1.198, 1.327, 1.069, 1.190, 1.198, 1.147, 
1.044 และ 0.852 ตามล าดบั จากนัน้จงึได้แยกส่วนของดชันีฤดูกาล(s) 
และน าค่าแยกส่วนองคป์ระกอบฤดูกาล(TCe) ประมาณค่าแนวโน้ม โดย
วธิีการพยากรณ์การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ได้
สมการการพยากรณ์ Y = 34.4426 + 0.0282X เมื่อพยากรณ์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปี พ .ศ. 2562 – 2570 มีค่าการปล่อยก๊าซเรือน
ก ร ะ จก  441.18, 445.24, 449.31, 453.38, 457.44, 461.51, 465.57, 
469.64 และ 473.71 tCO2eq ตามล าดบั โดยจากผลการพยากรณ์การ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมแีนวโน้มสงูขึน้ ผูว้จิยัจงึไดเ้สนอแนะให้โรงเรยีน
นายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้มกีารใชร้ะบบโซล่าเซลลใ์นการผลติไฟฟ้าเพื่อ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างจิตส านึกในการใช้
พลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดั 

6. ข้อเสนอแนะ
 6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัและการน าผลการวิจยัไปใช้ 

 6.1.1 เนื่องจากปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงขึน้ในแต่ละปี 
โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรใช้ระบบโซลาเซลล์ในการผลติ
ไฟฟ้าเพื่อลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยการติดตัง้ระบบ
โซลาเซลล์ 1 กิโลวัตต์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 1.03 tCO2e ต่อปี (การุณย,์ 2561) 
     6.1.2 ตดิตัง้ฉนวนกนัความรอ้นโดยรอบหอ้งที่มกีารปรบัอากาศเพื่อ
ลดการสญูเสยีพลงังานจากการถ่ายเทความรอ้นเขา้ภายในอาคาร 
     6.1.3  ในส านักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรบัอากาศ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าทีไ่ม่จ าเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00 
     6.1.4  ไม่จ าเป็นต้องเปิดเครื่องปรบัอากาศก่อนเวลาเริม่งาน และ
ควรปิดเครื่องปรบัอากาศก่อนเวลาเลกิใชง้านเลก็น้อย เพื่อประหยดัไฟ 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
ควรใหม้กีารส ารวจปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จากการใช้

พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยขึ้นตรงของ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่าก้อน โดยใชเ้ทคนิคการกระจายหน้าที่เชงิคณุภาพเฟส 1 มา

วเิคราะหห์าความตอ้งการของผูบ้รโิภคและระบุคณุลกัษณะเชงิเทคนิคของผลติภณัฑท์ี่ตอ้งการและเพื่อพฒันาผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่ากอ้น พรอ้มผลการ
ประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ไดม้กีารรวบรวมขอ้มลูปัจจยัส าคญัของความตอ้งการของลกูคา้ น าผลจากการเกบ็ขอ้มลูและจ าแนกคณุลกัษณะ
แต่ละปัจจยัน าไปสูก่ารออกแบบสอบถาม ผลที่ไดจ้ากการประเมนิแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่งน าไปสูก่ารวิเคราะหเ์พื่อพฒันาผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่า
ตามแนวทางของการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ โดยพบว่าความต้องการที่ควรพัฒนามทีัง้หมด 10 ประเดน็ ทางผู้วิจยัไดเ้ลอืกประเดน็พัฒนา
ผลติภณัฑม์า 8 หวัขอ้ คอื รูปร่างและขนาดของผลติภณัฑ ์การควบคมุความชื้น ลกัษณะปรากฏ รสชาต ิบรรจภุณัฑ ์ ราคาขาย อายกุารใชง้าน และ
การใชส้ารแต่งสแีละสารแต่งกลิน่   หลงัจากการพฒันาผลติภณัฑ ์ไดท้ าการประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที่มตี่อผลติภณัฑใ์หมเ่มือ่เปรยีบเทยีบ
กบัผลติภณัฑเ์ดมิ ซึ่งพบว่ากลุม่ตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจขึน้ในทุกปัจจยั โดยผลจากการประเมนิความพงึพอใจน้ี น าไปสูก่ารใชต้น้แบบที่ไดจ้ากการ
พฒันาไปสูก่ารผลติในเชงิพาณิชยต์่อไป 
ค าส าคญั:  การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ,์ ถัว่เน่า, การกระจายหน้าที่เชงิคณุภาพ 

Abstract 
The objective of this study is to design and develop a fermented soybean soup cube using Quality Function Deployment 

(QFD)  technique to analyze the demand of consumer and identify the technical qualification of the product and to develop a prototype 
together with accessing customer satisfaction.  The main factor of consumer's demand is collected by interviewing the target group then 
using affinity diagram to classify the need characteristic toward the fermented soybean soup cube. Then, the analyzed data and product’s 
characteristic lead to the design of questionnaires.  The result from data collection of the sampling group is used to identify and develop 
the prototype of fermented soybean soup cube based on Quality Function Deployment (QFD) technique. According to QFD, it shown that 
there were 10 issues from consumer requirement that need to be improved. The researcher selects 8 of 10 issues which are: shape and 
size, moisture control, appearance, taste, packaging, price, product shelf life and color and flavor additive.  After product development, 
consumers' satisfaction with the new product was assessed as compared to the existing product. It was found that the sample group was 
satisfied in all factors.  As a result of this satisfaction assessment, this leads to the use of the prototypes obtained from this development 
into commercial production. 
Keywords:  Product design and development, Fermented soybean, Quality function deployment 
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1. บทน า
สินค้าเครื่องปรุงอาหาร เช่น ซอสพริก ซอสถัว่เหลือง น ้ าปลา

เครื่องแกงปรุงรส ผงปรุงรส เป็นหน่ึงในสินค้าดาวเนของไทยที่มี
ศกัยภาพและมแีนวโน้มที่ตอ้งการของตลาดมากขึน้ จากการที่ผูบ้รโิภค
ในต่างประเทศตดิใจในรสชาตอิาหารไทย ประกอบกบัปัจจุบนัที่ทัว่โลก
เผชิญการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 หรือโควดิ-19 
ประชาชนสว่นใหญ่จงึหนัมาประกอบอาหารรบัประทานเองในครวัเรือน
และนิยมใชเ้ครื่องปรุงรสประกอบอาหารส าเร้๗รูปซึ่งตอบโจทย์ในเรื่อง
ความสะดวกความสบายและการประหยดัเวลา ถือเป็นโอกาสที่สนิคา้
เครื่องปรุงรสของไทยจะขยายตลาดไดเ้พิ่มขึ้นทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่หนัมาประกอบอาหารรบัประทานเองในครวัเรือน 
และนิยมใช้เครื่องปรุงรสประกอบอาหารส าเร็จรูปซึ่งตอบโจทย์ในเรื่อง
ความสะดวกสบายและประหยัดเวลา จึงถือเป็นโอกาสที่สินค้า
เครื่องปรุงรสของไทยจะขยายตลาดได ้เพิ่มขึ้นทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัสถิติการสง่ออกที่พบว่าในช่วง 3 เดอืนแรก
ของปี 2563 (มกราคม -มนีาคม 2563) ไทยสง่ออกเครื่องปรุงรสอาหาร
พุ่งถงึ 208 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 12 เมือ่เทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปี 2562 โดยการส่งออกไปตลาดส าคญัขยายตวัทุกตลาด
เช่น อาเซียน ขยายตวัร้อยละ 17 สหรฐัอเมริกาห ขยายตวัร้อยละ14 
ญี่ปุ่ น ขยายตวัร้อยละ 9 ออสเตรเลยี ขยายตวัร้อยละ 7 เนเธอร์แลนด์ 
ขยายตวัรอ้ยละ 15และเกาหลใีต ้ขยายตวัรอ้ยละ14 สดัสว่นการสง่ออก
สนิคา้เครื่องปรุงอาหาร ปี2562 ผงปรุงรส 24% ซอสพรกิ 12 % ซอสถัว่
เหลอืง4% ซอสมะเขอืเทศ 1% น ้าปลา9% เครื่องแกงส าเร็จรูป 9% สงิ
ปรุงรสอื่นๆ 41% [1] นอกจากการตอบโจทย์ผู้บริโภคในเรื่องความ
สะดวกสบาย และความหลากหลายของสนิค้า แลว้ยงัต้องตอบโจทย์
เรื่องสขุภาพ เพื่อลดความเสีย่งในการเกดิโรค [2]  
 ถัว่เน่าเป็นผลิตภัณฑ์ถัว่เหลืองหมักดัง้เดิมของภาคเหนือ มี
เชื้อจลุนิทรยีท์ี่มคีวามส าคญัคอื เชื้อ แบคทเีรยีสายพนัธุเ์ฉพาะที่เรยีกว่า
บาซิลลัส ซับทีลลิส สายพันธุ์ถ ัว่เน่า (Bacillus subtilis var. tuanao) 
เป็นเชื้อจลุนิทรยีท์ี่เจรญิไดด้ใีนที่มอีากาศถัว่เน่าถอืว่าเป็นสนิคา้ทอ้งถิ่น
ที่เกิดจากภูมปัิญญาดัง้เดมิ และเป็นเอกลกัษณ์บ่งบอกวฒันธรรมการ
กินของชาวลา้นนา เป็นอาหารที่ชาวบ้านทางภาคเหนือของไทยนิยม
รับประทานในครวัเรือน เอกลกัษณ์ของถัว่เน่าคือกลิ่นและรสชาติจงึ
น ามาใช้เป็นเครื่องปรุงรสแทนกะปิ ช่วยเพิ่มรสและกลิน่อาหารให้น่า
รับประทาน เน่ืองจากวัตถุดิบหลักที่ เป็นถัว่เหลือง ถัว่เน่าจึงเป็น
ผลติภณัฑช์นิดหน่ึงที่มคีณุคา่ทางโภชนาการสงูเป็นประโยชน์ และเกิด
สรรพคณุต่อร่างกายในหลายดา้น [3] 
 ดงันัน้การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจงึมองเหน็โอกาสของตลาดเครื่องปรุงรส 
และท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปถัว่เน่าก้อนด้วยเทคนิคการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพ เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการผูบ้ริโภค โดยเทคนิค
การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) เป็นเทคนิคหน่ึงที่ใช้ในการ
วางแผนพฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากที่สุด 
[4] และมกีารประยกุต์ใชก้บัการพฒันาผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคทัง้ในกลุม่อาหารและกลุม่สนิคา้อุปโภคทัว่ไป [5-7] 
เครื่องมอืเบื้องตน้ส าหรบั QFD หรอื QFD เฟส 1 คอื บา้นแหง่คณุภาพ 
(House of Quality :  HOQ)  ซึ่ ง เ ป็น เครื่ อ งมือที่ แสดงเป็นตาราง
ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิเหน็ของลกูคา้ว่าตอ้งการใหม้คีณุลกัษณะ
อะไรบ้างในตัวของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เพื่อให้ทราบว่าลูกคา้
ต้อ งการอ ะ ไร  ( “What”  of Customer Desires )  แล้ว ใ ห้น ้ าหนั ก
ความส าคญัที่ลกูคา้ใหก้บัความตอ้งการของแต่ละขอ้ ซึ่งวธิกีารรวบรวม
ความคดิเหน็ของลกูคา้น้ีท าไดห้ลายวิธ ี เช่น วธิกีารกรอกแบบสอบถาม
การสมัภาษณ์แบบตัวต่อตัว การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกเฉพาะกลุ่ม 
(Focus Group) เป็นตน้  ซึ่งเป็นการประเมนิผลความตอ้งการของลกูคา้
หลงัจากนัน้จะแปลงความหมายของความต้องการของลูกค้าให้เป็น
ความตอ้งการทางดา้นเทคนิค หรอืค าแทนคณุลกัษณะทางดา้นคณุภาพ 
(Substitute Quality Characteristics :  SQCs)  เพื่ อ แสดงว่ า จ ะ ท า
อย่างไรจงึจะท าใหไ้ดส้ิ่งที่ลูกค้าต้องการและพึงพอใจสูงสุด บ้านแห่ง
คุณภาพซึ่งใช้ในการวางแผนเมทรกิซ์ผลติภณัฑ์ หรือเมทริกซ์แผนผงั 
(Matrix Diagram) โดยบา้นแหง่คณุภาพนัน้ใชเ้ป็นเครื่องมอืคณุภาพ ใน
การวางแผนประกอบ ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ดงัแสดงในรูปที่ 1 
โดยผลลพัธ์ที่ได้จากบ้านแห่งคุณภาพน้ีจะน าไปสู่การพฒันาต้นแบบ
ผลติภณัฑ์ถัว่เน่าก้อนที่เหมาะสมและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับความ
ต้องการของลูกค้าและผลลพัธ์ของการประเมินความพึงพอใจเป็น
วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั 

รูปที่ 1 โครงสรา้งบา้นแหง่คณุภาพ [8] 

2. วิธีการทดลอง
งานวิจยัเริ่มท าการสมัภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูล

เบื้องต้น โดยทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจากการ
สมัภาษณ์ จ าแนกความต้องการแต่ละปัจจยัของผลติภณัฑ์ซุปถัว่เน่า
ก้อนโดยใชแ้ผนผงักลุ่มเชื่อมโยงและแผนภาพตน้ไม ้การจ าแนกขอ้มลู
ที่เก็บรวบออกมา 5 ปัจจยั ได้แก่ (1) ปัจจยัด้านคุณลกัษณะปรากฏ  
(2)ปัจจยัดา้นรสชาติและการใช้งาน (3) ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ (4)ปัจจยั
ด้านต้นทุน (5) ปัจจยัด้านบรรจุภัณฑ์ และมีประเด็นย่อยของแต่ละ
ประเดน็ทัง้หมด 19 ประเดน็ ดงัรูปที่ 2 จากนัน้น ามาสรา้งแบบสอบถาม 
หลงัจากสรา้งแบบสอบถามแลว้เสรจ็ไดถู้กการตรวจสอบความครบถ้วน 
โดยในการแจกแบบสอบถามก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มลูกคา้ที่ซื้อ
สนิคา้อาหารเหนือพื้นบ้านทางออนไลน์ของผู้ผลติและจดัจ าหน่ายถัว่
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เน่า เมื่อได้ผลการส ารวจแล้วจึงน ามาสร้างตารางกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพเพื่อแปลงความต้องการของลูกคา้ไปสูคุ่ณลกัษณะทางเทคนิค
ของผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่าอดักอ้น เพื่อน าไปสูข่ ัน้ตอนการพฒันาแนวคดิ
ผลิตภัณฑ์ ไปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อน าไปทดสอบทาง
ประสาทสมัผสัและประเมนิความพงึพอใจต่อไป 
 เมื่อได้ผลการส ารวจจึงน ามาวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อวางแผนการ
พฒันาสนิคา้ แลว้จงึน ามาสร้างตารางกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อ
แปลงความหมายของระดบัต่าง ๆ  ใหท้ราบถงึความตอ้งการของลกูคา้ 
ไปสูค่วามตอ้งการทางลกัษณะทางเทคนิคของผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่าก้อน 
น าไปพฒันาผลติภณัฑ์ต้นแบบ เพื่อน าไปทดสอบทางประสาทสมัผัส
และประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้ 

รูปที่ 2 แผนผงัตน้ไมค้วามตอ้งการของลกูคา้ 

3. ผลการวิจยัและการวิเคราะห์ผล
ผลการท าวจิยัเพื่อการพฒันาผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่า เป็นแนวทางการ

พฒันาผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชงิ
คุณภาพเพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและเพื่อใช้ในการ
ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่ากอ้น และการพฒันาผลติภณัฑ์
ตน้แบบ พรอ้มทัง้ประเมนิความพงึพอใจของ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
3.1 การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคณุภาพ 
 ผลที่ไดจ้ากแบบสอบถามน าคา่ที่ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามและ
ไดน้ ามาวเิคราะห ์ เพื่อหาคา่คะแนนความส าคญัตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ (IMP) แสดงผลดงัตารางที่ 1 การน าเอาความต้องการที่แท้จรงิ
ของลูกคา้มาแปลงเป็นขอ้ก าหนดทางเทคนิคถูกก าหนดเพื่อออกแบบ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ใหส้ามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ได ้
จึงได้มีการระบุค่าเป้าหมายของข้อก าหนดแต่ละข้อและทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเป้าหมาย แสดงในตารางที่  2 โดยสญัลกัษณ์ ▲ หมายถึง

ตอ้งการปรับปรุงในทิศทางที่เพิ่มขึน้  ▲หมายถึงตอ้งการปรบัปรุงในทิศทางที่

ลดลง และ ▲ หมายถึงตอ้งการปรบัปรุงใหไ้ดค้่าตามเป้าหมาย   โดยหลงัจาก
ที่ไดก้ าหนดขอ้ก าหนดทางเทคนิคของผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่ากอ้นแลว้นัน้ 
จากนัน้หาค่าความสมัพนัธ์ของขอ้ก าหนดทางเทคนิคมาวิเคราะห์ เพื่อ
ใชใ้นการพฒันาและออกแบบผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่ากอ้นต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงคา่ระดบัคะแนนความส าคญัของความตอ้งการ 
ความตอ้งการผลติภณัฑซุ์ปถัว่เน่ากอ้น IMP 

คุณลกัษณะ
ปรากฎ 

ขนาด 4.14 
สธีรรมชาต ิ(คลา้ยวตัถุดบิ) 4.34 
จบัตวัเป็นกอ้น (แบบแผ่นสมบูรณ์ ไม่
แตกหกัเสยีหาย ) 

4.54 

ผลติภณัฑ์แหง้ไม่มคีวามชืน้ (แผ่น
แหง้สนิท) 

4.62 

เนื้อเนียนละเอยีด (ลกัษณะผลติภณัฑ์
บดละเอยีดเรยีบรอ้ย) 

4.41 

รสชาตแิละการ
ใชง้าน 

ผลติภณัฑม์รีสเคม็น า 3.88 
มกีลิน่ของถัว่เน่า 4.09 
ละลายง่าย 4.42 

ผลติภณัฑ์ 

จดัเกบ็ในอุณหภูมปิกตไิด ้ 4.53 
คุณประโยชน์ของถัว่เหลอืง 4.39 
ไม่มสีารแต่งส ี 4.42 
ไม่มสีารแต่งกลิน่ 4.42 
ไม่มวีตัถุกนัเสยี 4.46 
มมีาตรฐานของอาหารรบัรอง 4.6 

ตน้ทุน ราคาเหมาะสม 4.46 

ปัจจยัด้านบรรจุ
ภณัฑ ์

ฉลากสสีนัสวยงาม 4.33 
รายละเอยีดบนฉลาก (ส่วนประกอบ 
วธิใีช ้วธิเีกบ็รกัษา ปรมิาณ ) 

4.73 

วสัดุห่อหุม้เป็นไปตามมาตรฐาน อย. 4.58 
มกีารปิดผนึกมดิชดิ 4.52 

ตารางที่ 2 คา่เป้าหมายของขอ้ก าหนดทางเทคนิค 
ขอ้ก าหนดทางเทคนิค ค่าเป้าหมาย ทศิทางการ

เคลือ่นที ่
ขนาด 3x3.5x2.5 ซม. ◇ 
สธีรรมชาต ิ(คลา้ยวตัถุดบิ) (ก*ย*ส) ◇ 
จบัตวัเป็นกอ้น (แบบแผ่น
สมบูรณ์ ไม่แตกหกัเสยีหาย ) 

L* ± 0.02 ▼ 

ผลติภณัฑ์แหง้ไม่มคีวามชืน้ 
(แผ่นแหง้สนิท) 

a* ± 0.02 ▼ 

เนื้อเนียนละเอยีด (ลกัษณะ
ผลติภณัฑบ์ดละเอียดเรียบรอ้ย) 

b* ± 0.03 ▲ 

ผลติภณัฑม์รีสเคม็น า 
การทดสอบจากกลุ่ม
ตวัอย่าง 

▲ 

มกีลิน่ของถัว่เน่า 
ตามธรรมชาตขิองถัว่
เน่า 

▲ 

ละลายง่าย 3x3.5x2 ซม. ◇ 
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ขอ้ก าหนดทางเทคนิค ค่าเป้าหมาย ทศิทางการ
เคลือ่นที ่

จดัเกบ็ในอุณหภูมปิกตไิด ้ 1 ปี ▲ 

คุณประโยชน์ของถัว่เหลอืง 
ขอ้ก าหนดในการตรวจ
รบัวตัถุดบิ ◇ 

ไม่มสีารแต่งส ี 0 ◇ 
ไม่มสีารแต่งกลิน่ 0 ◇ 
ไม่มวีตัถุกนัเสยี 0 ◇ 
ราคาเหมาะสม 25 บาท ต่อกล่อง ▼ 
ฉลากสสีนัสวยงาม *ฉ 92 (2528) ◇ 
รายละเอยีดบนฉลาก *ฉ 237 (2544) ◇ 
วสัดุห่อหุม้เป็นไปตาม
มาตรฐานอ.ย. 

*ฉ 92 (2528) ◇ 

มกีารปิดผนึกมดิชดิ *ฉ 92 (2528) ◇ 

 ตารางที่  3 แสดงตารางเปรียบเทียบความต้องการของลูกค้า
ระหว่างผลิตภัณฑ์เดิมกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งเพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
ต้นแบบต่อไป รูปที่  3 แสดงลักษระของผลิตภัณฑ์เดิม (A) และ 
ผลติภณัฑค์ูแ่ขง่ (B) ที่มจี าหน่ายในตลาด ทัง้น้ีจะเหน็ไดว้่าเมือ่วเิคราะห์
แนวทางการพัฒนาในเชิงเปรียบเทียบพบว่าประเด็นที่ควรมีการ
ปรบัปรุงไดแ้ก่ จบัตวัเป็นกอ้น เน้ือเนียนละเอยีด และวสัดหุอ่หุม้เป็นไป
ตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) เป็นประเด็นที่ลูกค้าให้
ความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ ต่อมาจึงได้ด า เ นินการวิ เคร าะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างความตอ้งการของลกูคา้กบัคณุลกัษณะเชงิเทคนิค
ดงัตารางที่ 5 โดยสญัลกัษณ์ ▲ หมายถึงความสัมพันธ์ของความ
ต้องการลูกคา้ต่อลกัษณะทางเทคนิคมาก ▲ หมายถึงความสมัพันธ์
ปานกลาง และ▲ หมายถึงความสัมพันธ์น้อย และไม่มีสญัลักษณ์
หมายถึงการไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั   ซึ่งเมื่อค านวณแลว้สามารถระบุ
คะแนนความส าคญัของคุณลกัษณะทางเทคนิคไดด้งัตารางที่ 4 โดย
พบว่า ประเดน็ค่าความชื้นของผลติภณัฑ์  ขนาดชิ้นผลติภณัฑ์ ขนาด
รูปร่างชิ้นผลิตภัณฑ์ เป็นประเด็นของคุณลกัษณะทางเทคนิคที่ต้อง
ค านึงถงึเมือ่ผลติเป็นผลติภณัฑใ์นเชงิพาณิชย์ 

        (A)        (B) 
รูปที่ 3 เปรยีบเทยีบผลติภณัฑเ์ดมิ (A) และผลติภณัฑค์ูแ่ขง่ (B) 

 ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจกบัผลติภณัฑเ์ทยีบเคยีง 

3.2 การพฒันาผลิตภณัฑ์ต้นแบบและการประเมินความพึงพอใจ
 จากคุณสมบัติที่ได้จากเทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพ 
ควบคู่ไปกบัการใชแ้นวคดิการพฒันาผลติภณัฑ์ท าใหท้มีวจิยัไดพ้ฒันา
ต้นแบบซุปถัว่เน่าก้อน โดยน าวตัถุดบิที่เหมาะสมกบัค่าเป้าหมายและ
ประเดน็ส าคญัของ QFD มาพฒันาตน้แบบ 1 รูปแบบ (ดงัแสดงในรูปที่ 
3) โดยทีมวิจยัไดร้่วมกับทีมพัฒนาผลติภณัฑ์ของบริษทัปรบัส ัดส่วน
ผสมที่เหมาะสมและพฒันากระบวนการผลติที่เหมาะสมขึ้น  ซึ่งเมื่อได้
ผลติภณัฑ์ต้นแบบจากการทดลองน้ี จงึน าต้นแบบดงักล่าวไปประเมนิ
ความพึงพอใจทางประสาทสมัผสักบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยท าการ
ทดสอบเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งในตลาด โดยแบ่งระดบัตาม 
Likert scale (1-5)  พรอ้มสอบถามประเดน็ที่อาจตอ้งมกีารปรบัแก้หรือ
ตอ้งการพฒันาต่อไปในอนาคต โดยมผีลเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของ
ผลติภณัฑเ์ดมิ และผลติภณัฑท์ี่พฒันาขึน้ใหม ่ดงัแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 ผลติภณัฑต์น้แบบ และ ผลติภณัฑต์น้แบบในหอ่ฟอยล์ 

4.32 4.44 4.44 1.02 4.24
4.18 4.02 4.18 1.03 4.48
3.92 4.42 4.42 1.10 4.99
3.76 3.64 3.76 1.02 4.73
3.69 4.12 4.12 1.09 4.79
3.56 3.34 3.56 1.04 4.05
4.22 3.98 4.22 0.95 3.89
3.30 3.44 3.44 0.97 4.30
3.54 3.62 3.62 1.02 4.60
3.96 3.84 3.96 1.02 4.50
4.02 4.00 4.02 1.00 4.40
4.16 4.00 4.16 1.03 4.56
3.98 3.86 3.98 0.98 4.35
3.22 3.74 3.74 0.90 4.12
3.74 3.94 3.94 1.04 4.64
4.38 3.92 4.38 1.09 4.73
4.06 3.90 4.06 0.97 4.58
4.36 4.18 4.36 1.04 4.74
4.14 4.02 4.14 0.98 4.41

รายละเอยีดบนฉลาก
วสัดุหอ่หุม้เป็นไปตามมาตรฐาน อย.

มกีารปิดผนกึมดิชดิ
คะ
แน

นผ
ลติ

ภณั์
เด
มิ 

(A
)

ขนาด
สธีรรมชาต(ิคลา้ยวตัถุดบิ)

จบัตวัเป็นกอ้น
ผลติภณัฑแ์หง้ไม่มคีวามชืน้

เนื้อเนยีนละเอยีด
ผลติภณัฑม์รีสเคม็น า
มกีลิน่ของถัว่เน่า

คะ
แน

นผ
ลติ

ภณั์
คูแ่

ขง่
 (B

)

ระ
ดบั

คว
าม

ตอ้
งก
าร
ตา
มแ

ผน

น้า
หน

กัต่
อก

าร
พฒั

นา

สดั
ส่ว

นค
วา
มต

อ้ง
กา
รพ

ฒัน
า

ละลายง่าย
จดัเกบ็ในอุณหภูมปิกตไิด้
คณุประโยชน์ของถัว่เหลอืง

ไม่มสีารแต่งสี
ไม่มสีารแต่งกลิน่
ไม่มวีตัถุกนัเสยี

มมีาตรฐานของอาหารรบัรอง
ราคาเหมาะสม

ฉลากสสีนัสวยงาม

Benchmarking

Customer Requirement
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ตารางที่ 4 เมตรกิความสมัพนัธข์องความตอ้งการและคณุลกัษณะทางเทคนิคของผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่ากอ้น 

รูปที่ 5 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจระหว่างผลติภณัฑเ์ดมิและผลติภณัฑท์ี่ไดป้รบัปรุงใหมด่ว้ย QFD 

○

○

○

ขน
าด

ชิน้
ผลิ

ตภั
ณ

ฑ์

กลิ่
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าง
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ภัณ
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ผลิ
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ณ

ฑ์ 
   

L*
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* b
*
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○
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สีย

ฉลากสีสันสวยงาม

วัสดุห่อหุ้มเป็นไปตามมาตรฐานอ.ย.

81.9483.94

●

รูป
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คุณประโยชนข์องถ่ัวเหลือง

ขนาด

สีธรรมชาติ(คล้ายวัตถุดิบ)

จับตัวเป็นก้อน

ผลิตภัณฑ์แห้งไม่มีความชืน้

เนือ้เนยีนละเอียด

ผลิตภัณฑ์มีรสเค็มน า
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3.34% 3.34% 3.36% 2.77%
53.58 53.58

Absolute Technical Requirement (%)

คา่เป้าหมาย

Relative Technical Requirement 145.38 109.69
7.82% 3.27%

●

ไม่มีวัตถุกันเสีย

มีมาตรฐานของอาหารรับรอง

ราคาเหมาะสม

●

52.53

รายละเอียดบนฉลาก

มีการปิดผนกึมิดชดิ
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     จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่า ไม่มกีารใส่สาร
แต่งส ีและสารแต่งกลิน่ รวมไปถึงดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลากสสีนัสวยงาม 
รายละเอยีดบนฉลาก (สว่นประกอบ วธิใีช ้วธิเีกบ็รกัษา ปรมิาณ ) และ
ดา้นรสชาติและการใช้งาน การละลายง่าย มรีะดบัที่สูง และพบว่าม ี1 
ปัจจยัที่ผู้ประเมนิไดใ้หค้ะแนนต ่ากว่าผลติภณัฑ์คู่แข่งไดแ้ก่ จบัตวัเป็น
ก้อน (ไม่แตกเป็นผงเมื่อแกะออกจากบรรจุภณัฑ์) การขึ้นรูปก้อนของ
ผลติภณัฑ ์ตอ้งใชแ้รงคนกดจากพมิพ์จงึมผีลท าใหซุ้ปถัว่เน่ากอ้นแต่ละ
ก้อนมคีวามแน่นของผลติภณัฑ์แต่ไม่สม ่าเสมอกนั จากขอ้เสนอแนะ
ดงักล่าวทางบริษทัผูผ้ลติจงึไดพ้ฒันาเครื่องมอืมาช่วยแก้ไขปัญหาการ
จบัตวัเป็นกอ้นที่ไมส่ม ่าเสมอ มกีารต่อยอดที่ ช่วยใหก้ าลงัการผลติเพิ่ม
มากขึน้ โดยใชเ้ครื่องมอืบบีใหเ้ป็นกอ้น ซึ่งอยูใ่นขัน้ตอนของการทดลอง
และพฒันาเครื่องมอืช่วยเพื่อใหผ้ลติภณัฑด์ยีิง่ขึน้ต่อไป 

4. สรปุผล
งานวิจยัน้ีศึกษาเกี่ยวกบัการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการกระจายหน้าที่

เชงิคณุภาพ เพื่อการหาความตอ้งการที่แทจ้ริงของผู้บรโิภคการพัฒนา
ผลติภณัฑซ์ุปถัว่เน่ากอ้น ปัจจยัความตอ้งการของลูกคา้แบ่งออกเป็น 5 
ปัจจยั คอื 1.ปัจจยัดา้น คุณลกัษณะปรากฏ  2.ปัจจยัดา้นรสชาติและ
การใช้งาน 3. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์  4.ปัจจยัดา้นต้นทุน 5.ปัจจยัดา้น
บรรจุภัณฑ์  โดยมีระดับความต้องการในรายละเอียดบนฉลาก 
(ส่วนประกอบ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ปริมาณ)  ผลิตภัณฑ์แห้งไม่มี
ความชื้น (ไม่มนี ้ ามนัไหลเยิ้ม)  วสัดุห่อหุม้เป็นไปตามมาตรฐาน อย. 
(บรรจภุณัฑภ์ายใน) มคีะแนนเป็นอนัดบัตน้ๆ
   หลงัจากผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเทคนิคการกระจายหน้าที่
เชิงคุณภาพ พบว่าประเดน็ที่ควรพฒันา โดยพิจารณาจากคา่น ้าหนักมี
ความต้องการที่ควรพฒันาทัง้หมด 10 ขอ้และขอ้ก าหนดทางเทคนิคที่
ควรไดร้บัการพฒันาทัง้หมด 10 ขอ้ โดยพจิารณาคา่น ้าหนักความส าคญั
โดยการเปรียบเทียบเมื่อจดักลุ่มและตดัหวัขอ้ที่ซ ้าซ้อนกนัออกไปแลว้
ได้หวัข้อที่น ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์จ านวน 8 ประเด็นคือ รูปร่างชิ้น
ผลติภณัฑแ์ละขนาดชิ้นผลติภณัฑ ์การควบคมุความชื้นของผลติภณัฑ์ 
ลกัษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ รสชาติของผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  
ราคาขายของผลติภณัฑ์  อายุการใช้งานและการใช้สารแต่งสแีละสาร
แต่งกลิน่ หลงัจากนัน้ทีมวิจยัจึงร่วมกบัผู้ผลติในการคดัเลอืกวัตถุดิบ
และวิธีการเพื่ อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับระดับ
ความส าคญัและประเด็นค่าเป้าหมายที่ได้จากการกระจายหน้าที่เชิง
คณุภาพ แลว้จงึน าไปประเมนิผลกบักลุม่ลกูคา้   โดยผลจากการทดลอง
น าต้นแบบไปประเมินทางประสาทสัมผัส เพื่อเทียบเคียงระหว่าง
ผลติภณัฑ์ต้นแบบ  ผลติภณัฑ์เดมิของบริษทัและผลติภณัฑ์คู่แข่งใน
ท้องตลาด พบว่ามผีลการยอมรบัในเกณฑ์ด ีโดยเฉพาะไมม่กีารใสส่าร
แต่งส ีและสารแต่งกลิน่ รวมไปถึงดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลากสสีนัสวยงาม 
รายละเอยีดบนฉลาก (สว่นประกอบ วธิใีช ้วธิเีกบ็รกัษา ปรมิาณ ) และ

ดา้นรสชาตแิละการใชง้าน การละลายงา่ย  มคีะแนนที่สงูกว่าผลติภณัฑ์
เดมิและผลติภณัฑ์คู่แข่ง แต่ขอ้ที่ควรปรบัปรุงหลกัคอื จบัตวัเป็นก้อน 
ซึ่งต่อมาไดพ้ฒันาเครื่องมอืเพื่ออดักอ้นที่สอดคลอ้งเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์
ตามคณุลกัษณะที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้
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บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอการศกึษาการใช้งานเครื่องทดสอบสายใยแกว้น าแสงหรอื OTDR ส าหรบัตรวจสอบสายใยแกว้น าแสงแบบโหมดเดี่ยว 

มาใช้ทดสอบสายใยแก้วน าแสงแบบหลายโหมด เครื่อง OTDR ส าหรบัตรวจสอบสายใยแก้วแบบโหมดเดี่ยวสามรุ่นถูกใช้ในการทดสอบนี้ที่ระยะ
ความยาวของเสน้ใยแกว้น าแสงชนิดหลายโหมดที ่50 – 400 เมตร โดยการเพิม่ระยะความยาวสายครัง้ละ 50 เมตร และ 400 – 1,000 เมตร โดยการ
เพิม่ระยะความยาวสายครัง้ละ 100 เมตร การตัง้ค่าความกวา้งของพลัสแ์สงที่ 10 - 100 ns การศกึษาพบว่าระยะความยาวสงูสุดของสายใยแกว้น า
แสงแบบหลายโหมดชนิด OM-3 ที่เครื่อง OTDR ที่มกีารตัง้ค่าความกวา้งพลัส์แสง 10 ns ส าหรบัการทดสอบเสน้ใยแก้วน าแสงแบบโหมดเดีย่วคอื 
500 เมตร โดยมคี่าความผดิพลาดในการวดัระยะสายไม่เกนิ 3.46% ซึ่งถอืเป็นค่าที่ต ่าและสามารถยอมรบัได้ ส่วนค่าการสูญเสยีจากคอนเนคเตอร ์
และค่าการลดทอนสญัญาณของเสน้ใยแกว้น าแสงขึน้อยู่กบัความสามารถของ OTDR แต่ละรุ่น 

ค าส าคญั: เครื่อง OTDR ส าหรบัการทดสอบสายใยแกว้น าแสงโหมดเดีย่ว, สายใยแกว้น าแสงแบบหลายโหมด, การตรวจสอบสายใยแกว้น าแสงโดย
ใชเ้ครื่อง OTDR 

Abstract 
This paper presents a study of multimode fiber length measurement using a single-mode fiber OTDR. The 

experiments were conducted with three different single-mode OTDRs and the fiber lengths of 5 0  -  4 0 0  m with 
increments of 50 m and 400 – 1,000 m with increment of 100 m. The signal pulse widths were set between 10 – 100 
ns. Experimental results show that the maximum length of multimode fiber that can be detected by a single-mode 
OTDR with width pulse of 10 ns is 5 0 0  m. The maximum reading error is only 3.46%, which is promising and 
acceptable. The study also reveals that the fiber attenuation and connector loss cannot be accurately read by a single-
mode OTDR, subject to the capability of the deployed OTDR. 

Keywords: Single-mode OTDR, Multimode optical fiber, Fiber inspection using OTDR 
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1. บทน า
ระบบการสื่อสารในปัจจุบนัมกีารใช้สายสื่อสารแบบสายใยแก้วน า

แสงเป็นสื่อน าสญัญาณเนื่องจากสายใยแก้วน าแสงมขีอ้เด่นเหนือกว่า
สายทองแดงหลายประการ เช่น แบนด์วดิธ์สูง รองรบัอตัราการส่งสูง 
การซ่อมบ ารุงและอพัเกรดง่าย รองรบัต่อเทคโนโลยใีนอนาคต น ้าหนัก
เบา สามารถใช้ในสภาวะแวดล้อมที่มสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้าไดโ้ดยไม่ถูก
รบกวน [1] ในการตดิตัง้สายเคเบลิใยแก้วน าแสง สายใยแก้วน าแสงมี
หลากหลายชนิด แต่ละชนิดจะถูกใช้งานในวัตถุประสงค์ หรือ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนั ในการติดตัง้หรอืการซ่อมบ ารุงจะต้องมี
การตรวจทดสอบสายเพื่อตรวจหาปัญหาที่เกิดขึ้นในตวัสาย เครื่องที่
เป็นที่นิยมใช้ในการทดสอบโดยทัว่ไปคอืเครื่อง Optical Time Domain 
Reflectometer หรอืเรยีกสัน้ๆว่า OTDR เครื่อง OTDR สามารถบอกถงึ
ระยะความยาวของสาย ค่าการสูญเสยี จุดการเชื่อมต่อ การโคง้งอ การ
แตกร้าวของสาย และค่าการลดทอนสญัญาณของสายใยแก้วน าแสง
ด้วย เครื่อง OTDR สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคอื OTDR ส าหรบั
การตรวจสอบสายใยแก้วแบบโหมดเดี่ยว  และ OTDR ส าหรับการ
ทดสอบสายใยแก้วน าแสงแบบหลายโหมด โดยทัว่ไปเครื่อง OTDR 
ส าหรบัการทดสอบสายใยแก้วโหมดเดี่ยวจะถูกใชท้ดสอบสายสญัญาณ
ภายนอกเพราะโครงข่ายหลกัจะใช้เส้นใยแก้วน าแสงแบบโหมดเดี่ยว
เป็นหลักเนื่องจากค่าดิสเพอร์ชัน (dispersion) และค่าการลดทอน
สญัญาณต ่า แต่ภายในอาคารหรอืการเดนิสายระยะสัน้ๆ มกีารใชเ้สน้ใย
แก้วน าแสงแบบหลายโหมดเป็นจ านวนมาก เครื่อง OTDR ส าหรบัการ
ทดสอบสายใยแก้วน าแสงแบบหลายโหมดมีราคาแพงกว่าเครื่อง 
ส าหรบัการทดสอบใยแก้วน าแสงโหมดเดี่ยวมาก [2] อีกทัง้ผู้รบัเหมา
ส่วนใหญ่ไม่มเีครื่องมอืนี้ไวต้รวจสอบหน้างานอกีดว้ย ในงานวจิยันี้ เรา
ได้น าเสนอการศกึษาการประยุกต์ใช้เครื่อง OTDR ส าหรบัสายใยแก้ว
น าแสงโหมดเดี่ยวมาใช้กับสายใยแก้วน าแสงแบบหลายโหมดใน
ระยะทางไม่เกิน 600 เมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่เกินกว่าการเดินสายใย
แก้วน าแสงแบบหลายโหมดโดยทัว่ไป [3] เพื่อใหท้ราบถงึความแม่นย า
และการอ่านเหตุการณ์ต่างๆ ว่าสามารถประยุกต์ใช้เครื่อง OTDR แบบ
โหมดเดี่ยวกบัสายใยแก้วน าแสงแบบหลายโหมดไดด้มีากน้อยเพยีงใด 
โดยหวัข้อต่อไปจะเขยีนถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ต่อด้วยการด าเนินการ
ทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลองเป็นหวัขอ้สุดทา้ย 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
หวัข้อนี้จะน าเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษานี้ โดยแบ่งเป็น

สองหวัขอ้หลกัคอื ชนิดของสายใยแก้วน าแสง และหลกัการท างานของ
เครื่อง OTDR 
2.1 สายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic)  
 สายใยแก้วน าแสง คอื สายน าสญัญาณแสงที่ท ามาจากแก้ว โดย
สองชัน้ในสุดของใยแกว้น าแสงเป็นชัน้ของแกว้สองชนิดที่มคี่าดชันีการ
หกัเหของแสงต่างกนั เรยีกว่า คอร ์(core) และแคลดดงิ (cladding) โดย
ปกติข้อมูลที่ต้องการจะส่งจะเป็นสญัญาณไฟฟ้า ที่ภาคส่งการกล ้า
สัญญาณ หรือ มอดูเลชัน (modulation) ระหว่างข้อมูลกับคลื่นพาห์ 

(carrier) จะถูกด าเนินการก่อนส่งสญัญาณไปในช่องสญัญาณเพื่อเป็น
การฝากสญัญาณข้อมูลในรูปแบบของสญัญาณไฟฟ้าไปกับสัญญาณ
พาห์ซึ่งในที่นี้คอืสญัญาณแสง สญัญาณแสงทีผ่่านการมอดูเลชนัแลว้จะ
ถูกส่งเขา้ไปในคอรข์องใยแก้วน าแสงเพื่อส่งต่อไปยงัภาครบัต่อไป โดย
ที่ภาครบัจะมตีวัรบัแสงเพื่อเปลี่ยนสญัญาณแสงกลบัไปเป็นสญัญาณ
ทางไฟฟ้าอกีทหีนึ่ง เสน้ใยแกว้น าแสงโดยทัว่ไปสามารถแบ่งไดเ้ป็นสอง
ชนิดตามลกัษณะการเคลื่อนที่ของคลื่นแสงในคอร์ คือใยแก้วน าแสง
แบบโหมดเดีย่ว และใยแกว้น าแสงแบบหลายโหมด 

2.1.1 สายใยแก้วน าแสงแบบโหมดเด่ียว (Single-mode 
optical fiber) ตามมาตราฐานจะถู กหุ้มด้วย เปลือก สี เหลือ งมี
เสน้ผ่าศูนย์กลางของคอร์ และแคลดดงิเท่ากบั 9 และ 125 ไมโครเมตร 
ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปที่1(ก) เนื่องจากเสน้ผ่านศูนย์กลางของคอรม์ี
ขนาดเล็กท าให้แสงสามารถเดินทางในคอร์ได้เพยีงโหมดเดียว ท าให้
สายใยแกว้น าแสงชนิดนี้เหมาะกบัการส่งสญัญาณทางไกลที่มอีตัราการ
ส่งสูงเพราะระบบไม่ต้องกงัวลถึงค่าดสิเพอร์ชนั(dispersion)ที่เกิดจาก
แสงหลายโหมด (multimode dispersion) นัน่เอง โดยค่าดิสเพอร์ชัน
ดงักล่าวจะเป็นค่าทีจ่ ากดัระยะทาง และอตัราการส่งขอ้มลูโดยทัว่ไปแสง
ความยาวคลื่นในช่วง 1550 นาโนเมตรจะถูกใช้ในการส่งสัญญาณ
เพราะในช่วงความยาวคลื่นดงักล่าวมคี่าการลดทอนสญัญาณในสายใย
แกว้น าแสงต ่าทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัแสงความยาวคลื่นอื่น [4]  

2.1.2 สายใยแก้วน าแสงแบบหลายโหมด (Multimode 
optical fiber) สายใยแกว้ชนิดนี้ปกตมิเีสน้ผ่าศูนยก์ลางของคอรเ์ท่ากบั 
50 หรอื 62.5 ไมโครเมตร และแคลดดงิมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางเท่ากบั 125 
ไมโครเมตรเท่ากับในเส้นใยแก้วโหมดเดี่ยว ดังแสดงในรูปที่1(ข) 
เนื่องจากเสน้ผ่านศูนยก์ลางของคอรข์องใยแกว้ชนิดนี้มขีนาดใหญ่ท าให้
สนามไฟฟ้าของแสงที่เดินทางในคอร์สามารถมไีด้หลายรูปแบบ และ
ค่าดิสเพอร์ชนัที่เกดิจากแสงหลายโหมดต้องถูกน ามาพจิารณาในการ
รบั-ส่งขอ้มูลเพราะค่านี้มผีลต่อความยาวและอตัราการส่งขอ้มูลดงัทีไ่ด้
กล่าวมาแล้ว ท าให้สายใยแก้วแบบหลายโหมดไม่สามารถน ามาใช้ใน
การส่งข้อมูลในระยะทางไกลได้ ปกติใยแก้วชนิดนี้จะถูกติดตัง้ในการ
สื่อสารระยะทางใกล้ ๆ ไม่เกิน 300 เมตร ที่อัตราการส่งไม่เกิน 100 
Mbps และใช้ความยาวคลื่นในช่วง 850 หรือ 1,300 นาโนเมตร [5] 
เพราะค่าดิสเพอร์ชนัในระยะสัน้ ๆ ดงักล่าวยงัมคี่าน้อย และสามารถ
ยอมรบัได ้

   (ก)     (ข) 
   (ก)      (ข) 

รปูที ่1 โครงสรา้งเสน้ใยแกว้น าแสง (ก) เสน้ใยแกว้แบบโหมดเดีย่ว 
(ข) สายใยแกว้น าแสงแบบหลายโหมด [6] 
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2.2 เครื่อง OTDR 
      เครื่อง OTDR เป็นเครื่องมอืที่ใช้ทดสอบคุณสมบตัขิองสายใยแก้ว
น าแสง  เพื่อตรวจวดัและคน้หาเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้บนสายใยแกว้
น าแสง เมื่อต่อสายใยแกว้น าแสงเขา้กบัเครื่อง OTDR เครื่องทดสอบจะ
ส่งพลัส์แสง (light pulse) เขา้ในสายใยแก้วน าแสง  พลัส์(pulse)แสงที่
ส่งเข้าไปจะสะท้อนกลบัมายงัเครื่อง OTDR เมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆ 
ภายในคอร์ของใยแก้วน าแสง เช่น จุดคอนเนคเตอร์ (connector) 
จุดสไปซ์ (splice) จุดแตกหกั เป็นต้น ความต่างของระยะเวลาที่พลัส์
แสงออกจากเครื่องจนถึงระยะเวลาพัลส์กลับมา สามารถน ามา
ค านวณหาระยะความยาวของสายใยแก้วน าแสง ระยะที่เกดิเหตุการณ์
ต่างๆ และค่าการลดทอนสญัญาณของใยแกว้น าแสง [7] ดงัแสดงในรปู
ที ่2 โดยทัว่ไปเครื่อง OTDR ม ี2 ชนิด คอืเครื่อง OTDR แบบใชท้ดสอบ
สายใยแก้วน าแสงโหมดเดี่ยว และเครื่อง OTDR ใช้กบัสายใยแก้วน า
แสงหลายโหมด เนื่องจากสายใยแก้วม ี2 ประเภทจงึมเีครื่องทดสอบ 2 
แบบเพื่อความเหมาะสมต่อการใชง้าน ซึ่งการท างานของเครื่องทัง้สอง
นัน้มีหลักการท างานเหมือนกันดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยกรณีสายใย
แก้วแบบโหมดเดี่ยว มีขนาดคอร์ประมาณ 8-9 ไมโครเมตร ท าให้
สนามไฟฟ้าของแสงความยาวคลื่น 1,300 – 1,500 นาโนเมตรเดนิทาง
ในใยแก้วน าแสงได้เพยีงโหมดเดียวเท่านัน้ ซึ่งการกระเจิงของแสงจะ
น้อยกว่าในสายใยแกว้หลายโหมดทีม่ขีนาดคอรใ์หญ่กว่ามาก ท าใหแ้สง
เดนิทางหลายโหมดเกดิการกระเจงิแสงในสายมาก  

รปูที ่2 การใชง้านเครื่องOTDR ทดสอบสายใยแกว้น าแสง และกราฟ
แสดงเหตุการณ์ต่างๆบนสายใยแกว้น าแสง [8] 

3. การด าเนินการทดลอง
     การทดลองถูกออกแบบโดยการใช้สายใยแก้วน าแสงแบบหลาย
โหมดชนิด OM-3 โดยท าการพนัสายใยแก้วน าแสง OM-3 รอบแกน
พลาสตกิทีม่เีสน้ศูนยก์ลาง 55 มลิลเิมตร   โดยเสน้ผ่านศูนยก์ลางนี้เป็น
เสน้ผ่านศูนย์กลางที่ไม่มผีลต่อการโคง้งอของเสน้ใยแก้ว [9] เครื่องพนั
สายถูกใช้ในการพนัสายใยแกว้น าแสงรอบแกน จ านวนแกนที่ใชใ้นการ
ทดลองมทีัง้หมด 14 แกน แบ่งเป็นระยะสายทีใ่ชพ้นัแกนๆ ละ 50 เมตร
จ านวน 8 แกน และแกนละ 100 เมตรจ านวน 6 แกน ดงัแสดงในรปูที ่3 

ปลายสายแต่ละแกนได้เชื่อมต่อกับหัวคอนเนคเตอร์ (connector) 
เพื่อใหส้ามารถน าแกนทัง้หมดมาเชื่อมต่อกนัได้โดยง่าย และใหไ้ดร้ะยะ
สายที่แตกต่างกนัในการทดลอง โดยการเชื่อมต่อแกนดงักล่าวท าให้
สามารถปรบัระยะสายได้ตัง้แต่ 50 เมตร เพิม่ทีละ 50 เมตร ไปจนถงึ 
400 เมตร ต่อจากนัน้ระยะจะเพิ่มครัง้ละ 100 เมตรจนยาวสุดที่ 1 
กิโลเมตร ดงัแสดงในรูปที่ 4 จากนัน้เครื่อง OTDR ที่ใช้ในการทดลอง
ยีห่อ้ต่างกนัจ านวน 3 เครื่องไดแ้ก่ 1. ยีห่อ้ EXFO รุ่น Max 730C 
2.ยี่ห้อ OPWILL รุ่น FTS510 และ3.ยี่ห้อ Grandway รุ่น FHO-5000 
ถูกใช้ในการทดสอบระยะทางของสาย และสงัเกตเหตุการณ์ต่างๆ ใน
สายใยแก้วน าแสง เครื่อง OTDR ทัง้สามเครื่องถูกตัง้ช่วงการความ
กว้างของพลัส์แสงเป็น 3 ช่วงคอื 10 นาโนวนิาท ี(ns) 30 นาโนวนิาท ี
และ 50 นาโนวนิาท ีเพื่อใหเ้หน็ผลการวดัทีก่ าลงัแสงพลัสท์ีห่ลากหลาย
ดงัแสดงในรปูที ่5 

       (ก)                                             (ข) 
รปูที ่3 การเตรยีมสายใยแกว้น าแสง (ก) การพนัสายใยแกว้น าแสงดว้ย

เครื่องพนัสาย (ข) แกนทีถู่กพนัดว้ยสายใยแกว้น าแสง 

รปูที ่4 การเชื่อมต่อแกนเพือ่ใหไ้ดร้ะยะทางทีห่ลากหลาย 

รปูที ่5 การใชเ้ครื่อง OTDR ทัง้สามเครื่องในการวดัระยะสายและ
เหตุการณ์ต่างๆ ในสายใยแกว้น าแสง 
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4. ผลการทดลอง
การวดัระยะสายใยแก้วน าแสงหลายโหมด ถูกท าการวดัทัง้หมด 5

ครัง้ โดยแต่ละครัง้ตัง้เวลาในการตรวจสอบครัง้ละ 60 วนิาท ีและตัง้ค่า
ความกวา้งพลัส์แสงแตกต่างกนัสามค่า แล้วน าค่าทัง้หมดมาท าการหา
ค่าเฉลี่ยของระยะทาง ค่าการลดทอนสญัญาณ และค่าการสูญเสยีจาก
จุดหวัคอนเนคเตอร์ ผลการทดลองระยะสายที่ถูกวดัโดยเครื่อง OTDR 
ทัง้สามยีห่อ้ถูกแสดงในตารางที่ 1 ถงึตารางที่ 3 โดยเครื่องยีห่อ้ EXFO 
รุ่น Max 730C  สามารถวดัระยะทางได้ไกลสุดที่ระยะ 500 เมตร โดย
การใช้ความกวา้งพลัส์แสงที่ 10 ns โดยความยาวนอกเหนือจากนัน้ไม่
สามารถวัดระยะทางได้ การตัง้ค่าพัลส์แสงที่ 30 ns และ 50 ns จะ
สามารถอ่านระยะสายไดไ้กลสุดที ่300 เมตร และ 500 เมตร ตามล าดบั 
อย่างไรก็ตามส าหรบัพลัส์ที่ 50 ns ถึงแม้จะได้ระยะทางสูงสุดที่ 500 
เมตร แต่การอ่านระยะสายไม่สามารถท าไดใ้นทุกระยะที่ท าการทดลอง 
โดยค่าความผดิพลาดในการอ่านระยะทางของสายใยแก้วน าแสงแบบ
หลายโหมดมคี่าระหว่าง 0.90 - 3.3% ดงัแสดงในตารางที่ 1 ส าหรบัค่า
การสูญเสยีจากคอนเนคเตอร์ และค่าการลดทอนสญัญาณของสายใย
แก้วน าแสงไม่สามารถน ามาพจิารณาได้เพราะค่าจากการอ่านมคีวาม
แตกต่างจากค่าในความเป็นจรงิเป็นอย่างมาก 
     ผลการทดลองจากการใชเ้ครื่อง OTDR ยีห่อ้ OPWILL รุ่น FTS510 
ที่การตัง้ค่าความกว้างพลัส์ที่ 10 ns และ 30 ns สามารถอ่านระยะได้
สูงสุดที่ 500 เมตรเท่ากนั ในขณะที่ความกว้างพลัส์ที่ 50 ns สามารถ
อ่านระยะได้สูงสุดที่ 350 เมตร ค่าความผดิพลาดในการอ่านระยะทาง
ของสายใยแก้วน าแสงแบบหลายโหมดมคี่าระหว่าง 1.59 -3.94% ดงั
แสดงในตารางที่ 2 ค่าการลดทอนสญัญาณ และค่าการสูญเสยีของหวั
คอนเนคเตอรส์ามารถวดัไดทุ้กระยะไม่เหมอืนกบัในกรณีที่ผ่านมา โดย
ค่าการลดทอนสญัญาณของสายใยแก้ว OM-3 ที่อ่านได้มคี่าประมาณ 
0.7 dB/km ในทุกระยะความยาวสาย และค่าการสูญเสียจากหวัคอน
เนคเตอรอ์่านไดป้ระมาณ 0.5 dB ซึง่ใกลเ้คยีงกบัค่าในความเป็นจรงิ 
     ส าหรบัผลการทดลองจากการวดัระยะสายโดยใช้เครื่อง OTDR 
ยี่ห้อ Grandway รุ่น FHO-5000นัน้ เครื่องรุ่นนี้ไม่สามารถตัง้ค่าความ
กวา้งพลัสแ์สงที ่10 ns ได ้จงึเริม่การตัง้ค่าความกวา้งพลัส์ที ่30 ns ท า
ใหใ้นการทดลองจะเพิม่ค่าความกวา้ง พลัส์แสงสุดทา้ยเป็น 100 ns ค่า
ระยะสายสงูสุดเมื่อใชค้วามกวา้งพลัสแ์สงที่ 30 ns และ 50 ns ไดท้ี ่500 
เมตร แต่เมื่อใช้ความกว้างพลัส์แสงเป็น 100 ns ระยะสูงสุดที่วดัได้
เหลือแค่ 200 เมตร ค่าผิดพลาดจากการอ่านค่าระยะสายมีค่าอยู่
ระหว่าง 1.08 – 4.08% ดงัแสดงในตารางที ่3 โดยค่าการสญูเสยีของหวั
คอนเนคเตอร์ในทุกระยะไม่สามารถตรวจวดัได้ และค่าการลดทอน
สญัญาณของเส้นแก้วน าแสงไม่สามารถน ามาพจิารณาได้เพราะอ่าน
ไม่ไดใ้นทุกระยะ และมคี่าแตกต่างจากความเป็นจรงิมาก 
     ส าหรบัระยะทางตัง้แต่ 500 เมตรเป็นต้นไป เครื่อง OTDR ทัง้สาม
เครื่องไม่สามารถแสดงระยะสายใด ๆ ได้ในช่วงนัน้ดงัแสดงในกรอบสี
แดงในรปูที ่6 และไม่สามารถอ่านค่าการสญูเสยีจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้
และค่าการลดทอนสญัญาณของใยแกว้น าแสงได ้ 

รปูที ่6 ผลการตรวจสอบสายใยแกว้น าแสงแบบหลายโหมดดว้ยเครื่อง 
OTDR แบบใชท้ดสอบใยแกว้น าแสงโหมดเดีย่ว จะเหน็ว่าระยะทีเ่กนิ 

500 เมตร (กรอบสแีดง) ไม่สามารถแสดงผลได ้

5. สรปุและอภิปรายผลการทดลอง
การศกึษาการวดัระยะเสน้ใยแกว้น าแสงแบบหลายโหมดชนิด OM-3

โดยการใช้เครื่อง OTDR ส าหรบัสายใยแก้วน าแสงแบบโหมดเดี่ยวได้
ถูกน าเสนอในบทความนี้ เครื่อง OTDR สามยีห่อ้ไดถู้กใชใ้นการทดลอง
นี้ ระยะความยาวทีใ่ชใ้นการวดัไดแ้ก่ 50 เมตร ถงึ 400 เมตร โดยมกีาร
เพิม่ระยะในการวดัครัง้ละ 50 เมตรถึง 400 เมตร และจาก 400 เมตร 
ถงึ 1 กโิลเมตร มกีารเพิม่ระยะการวดัครัง้ละ 100 เมตร ผลการทดลอง
แสดงใหเ้หน็ว่าการใช้เครื่อง OTDR ส าหรบัการทดสอบสายใยแก้วน า
แสงแบบโหมดเดี่ยว มาใช้วดัระยะทางสายใยแก้วน าแสงแบบหลาย
โหมดมีข้อจ ากัดในการวัดระยะอยู่ที่ไม่เกิน 500 เมตร หากระยะ
มากกว่านี้จะไม่สามารถท าการวดัได้เพราะค่าที่วดัได้จะผดิเพี้ยนจาก
ระยะจรงิไปมาก หรอืไม่แสดงผลเลย ค่าการลดทอนสญัญาณของสายใย
แก้วน าแสง และค่าการสญูเสยีของคอนเนคเตอร์ยงัไม่น่าเชื่อถอื ขึน้อยู่
กับเครื่อง OTDR รุ่นต่า’ๆ ในการศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าเครื่อง 
OTDR ส าหรับการทดสอบเส้นใยแก้วแบบโหมดเดี่ยวที่ตัง้ค่าความ
กว้างพลัส์แสงที่ 10 ns สามารถใช้วดัระยะของสายเส้นใยแก้วแบบ
หลายโหมดได้ที่ระยะความยาวสูงสุดที่  500 เมตร และมีค่าความ
ผดิพลาดในการอ่านค่าอยู่ในช่วง 0.62 – 3.46% ขึน้อยู่กบัรุ่นของเครื่อง 
OTDR 
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ตารางที ่1 ผลการวดัทดสอบของเครื่อง OTDR ยีห่อ้ EXFO รุ่น Max 730C 

ตารางที ่2 ผลการวดัทดสอบของเครือ่ง OTDR ยีห่อ้ OPWILL รุ่น FTS510 
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ตารางที ่3 ผลการวดัทดสอบของเครือ่ง OTDR ยีห่อ้ Grandway รุ่น FHO-5000 
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บทคดัย่อ 
ในโครงการความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยัและภาคอุตสาหกรรม ปัจจยัที่มผีลต่อความส าเร็จของโครงการ คอื “ความใกล้ชิด” 

ระหว่างนักวจิยัและผูป้ระกอบการในเชงิการรบัรู,้ ภูมศิาสตร์ และองค์กร งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลกระทบของ “ความใกล้ชดิ” ที่มตี่อ
โครงการความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม จ านวน 19 โครงการ จาก 4 มหาวทิยาลยัในภาคเหนือ โดยมคี าถามงานวจิยั คอื 
1) ในโครงการความร่วมมอื นักวจิยัและผูป้ระกอบการมคีวามใกลช้ดิเชงิการรบัรู้, ภูมศิาสตร์ และองค์กรหรอืไม่ 2) ถ้าม ีความใกล้ชดิเหล่านัน้มผีล
ต่อโครงการอย่างไร หรอื 3) ถ้าไม่ม ีเกดิผลกระทบและมกีารแก้ปัญหาเหล่านัน้อย่างไร โดยงานวจิยันี้ใช้การศกึษาเชงิคุณภาพเก็บขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกกบันักวจิยัของทัง้ 19 โครงการ ผลของงานวจิยัแสดงใหเ้ห็นว่า “ความใกล้ชิด” ระหว่างนักวจิยัและผูป้ระกอบทัง้ในเชิงการรบัรู ้
ภูมศิาสตร์ และองค์กร ส่งผลกระทบทางด้านบวกต่อโครงการความร่วมมอืและท าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ แต่ในบางโครงการที่นักวจิยัและ
ผูป้ระกอบการขาด “ความใกลช้ดิ” ในเชงิการรบัรู ้ภูมศิาสตร ์และองคก์ร กย็งัมปัีจจยัอื่นเขา้มาทดแทนและสามารถท าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็
ได้ ปัจจยัเหล่านัน้ประกอบด้วย ความตัง้ใจของผู้ร่วมโครงการ , ความสามารถในการสื่อสาร, ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร 

ค าส าคญั:  โครงการความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอตุสาหกรรม, ความใกลช้ดิเชงิการรบัรู,้ ความใกลช้ดิเชงิภูมศิาสตร,์ ความใกลช้ดิเชงิ
องคก์ร 

Abstract 
In university-industry collaboration (UIC), factors that can potentially influence the effectiveness of the collaboration are cognitive, 

geographical and organizational proximities between the researchers and firms. This research aims to investigate the impact of these 
proximities on UIC by asking the following questions: 1) Did the researchers and firms in selected UIC projects obtain cognitive, 
geographical and organizational proximities? 2) if yes, how did the proximities impact the projects? and 3) if no, what were the impacts 
and solutions? Data was collected from interviews with the researchers in 19 selected UIC projects in 4 universities in northern Thailand. 
The results showed that cognitive, geographical and organizational proximities positively influenced the effectiveness of the UIC projects. 
However, in the projects that lacked these proximities, there were other factors that could substitute these proximities and consequently 
made the projects a success. Those factors included motivation, communication skill and understanding of business practice, and the use 
of ICT.  
Keywords:  University-Industry Collaboration, Cognitive Proximity, Geographical Proximity, Organizational Proximity,  
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1. บทน า (Introduction)
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังหนัมาให้ความส าคญักับการวิจัยและ

พฒันา(Research and Development; R&D) เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เทคโนโลย ี
(Technology) และนวัตกรรม (Innovation) ที่เป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนาประเทศจากประเทศอุตสาหกรรม 3.0 ที่ ใช้แรงงานและ
เทคโนโลยอีย่างง่ายเพื่อผลติสนิคา้และบรกิารที่ไม่ซบัซ้อนและมมีูลค่า
ต ่า ไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยขีัน้สูง ที่
สามารถผลติสนิคา้และบรกิารทีซ่บัซอ้นและมมีลูค่าสงูขึน้ [1] 
 แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized 
enterprise; SMEs) ทัง้ในเรื่องของทรพัยากรคน (Human resource) ที่
ต้องมทีกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการท างานวจิยั และทรพัยากร
เงิน  (Financial resource) ที่จ า เ ป็นต่อการท า งานวิจัย  [2] ท าให้
ภาคอุตสาหกรรมของไทย ยงัประสบปัญหาในการท า R&D  
 โครงการความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม
(University-Industry Collaboration) เป็นทางออกหนึ่งทีจ่ะสามารถช่วย
แก้ปัญหาขอ้จ ากดัของภาคอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากในมหาวทิยาลยัมี
นักวจิยั (University Researcher) ที่มทีกัษะ ความรูแ้ละความสามารถ
ในการท าการวิจัยที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรม และ
นอกจากนี้เงินทุนสนับสนุนจากภาครฐั (Subsidies) ยงัมาในรูปแบบ
ของการสนับสนุนโครงการที่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมดว้ย [3]  
 แต่การที่จะท าให้โครงการความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรมประสบความส าเรจ็นัน้ มปัีจจยัเกี่ยวข้องหลายอย่าง 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หนึ่งในปัจจยัที่ส าคญั ก็คอื “ความ
ใกล้ชดิ” (Proximity) [4] ระหว่างตวันักวจิยัและภาคอุตสาหกรรมในมติิ
ต่างๆ ได้แก่ ความใกล้ชิดเชิงการรบัรู้ (Cognitive proximity), ความ
ใกล้ชิดเชิงภูมศิาสตร์ (Geographical proximity) และความใกล้ชิดเชงิ
องค์กร (Organizational proximity) เมื่อนักวจิยัและภาคอุตสาหกรรมมี
ความใกลช้ดิทัง้ 3 มตินิี้ โอกาสทีจ่ะท าใหโ้ครงการความร่วมมอืระหว่าง
มหาวทิยาลยัและเอกชนประสบความส าเรจ็จะมเีพิม่มากขึน้ [4] 
 นอกจากนี้  การทบทวนวรรณกรรมท าให้พบช่องว่ างทาง
วรรณกรรม (Literature gaps) อีกว่า  งานวิจัยส่วนใหญ่จะน าเสนอ
ข้อสรุปเพยีงว่า “ความใกล้ชิด” สามารถท าให้โครงการความร่วมมอื
ระหว่างภาคมหาวทิยาลยัและอุตสาหกรรมประสบความส าเรจ็ แต่ยงัมี
งานวิจัยส่วนน้อยที่ศึกษาว่า ในกรณีที่ผู้ร่วมโครงการไม่มี “ความ
ใกลช้ดิ” กนัทัง้ในเชงิการรบัรู,้ ภูมศิาสตร ์และองคก์ร โครงการเหล่านัน้
สามารถประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างไร
 ดงันัน้ งานวจิยันี้จึงต้องการที่จะเติมเต็มช่องว่างทางวรรณกรรม
ดงักล่าว จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลกระทบของ “ความใกล้ชดิ” ที่มี
ต่อโครงการความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม 
โดยมคี าถามงานวจิยัคอื  

1) ใ น โ ค ร งก า รคว ามร่ ว มมือ ร ะหว่ า งมหาวิทย าลัย แล ะ
ภาคอุตสาหกรรม นักวจิยัและผูป้ระกอบการมคีวามใกลช้ดิเชงิการรบัรู,้ 
ภูมศิาสตร ์และองคก์รหรอืไม่  

2) ถา้ม ีปัจจยัความใกลช้ดิเหล่านัน้มผีลต่อโครงการอย่างไร หรอื
3) ถา้ไม่ม ีเกดิผลกระทบและมกีารแกปั้ญหาเหล่านัน้อย่างไร

 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเลือกโครงการความร่วมมือเพื่อท าการศึกษาด้วย
วธิีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จ านวน 19 โครงการ
จาก 4 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ และใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured in-depth Interview) 
สมัภาษณ์นักวจิยัของโครงการที่ถูกเลอืก งานวจิยันี้ใช้วธิกีารวเิคราะห์
ขอ้มลูแบบแก่นสาระ (Thematic analysis)  

2. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิด
(Literature review and conceptual framework) 

จากการทบทวนวรรณกรรมด้านจัดการนวัตกรรม (Innovation 
management), การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial management), 
ความร่วมมอืระหว่างองค์กร (Inter-organisational collaboration), และ
ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม (University-
industry collaboration) มงีานวจิยัจ านวนมากท าการศกึษาหาปัจจยัที่มี
ผลต่อความส าเรจ็ของโครงการความร่วมมอืระหว่างภาคมหาวทิยาลยั
และภาคเอกชน [5, 6] และจากงานวิจัยเหล่านัน้ หนึ่งในปัจจัยที่ถูก
กล่าวถึงว่ามคีวามส าคญัอย่างมากต่อความส าเร็จของโครงการ ก็คอื 
“ความใกลช้ดิ” (proximity) [4] ทีเ่ป็นเงื่อนไขเริม่ตน้ (Pre-conditions) ที่
ส่งผลอย่างมากต่อความส าเร็จของโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม [4] เดิมค าว่า “ความใกล้ชิด” 
(Proximity) ถูกใชใ้นการศกึษาทางดา้นภูมศิาสตรเ์ศรษฐกจิ (Economic 
geography) เพื่อหมายความถึงความใกล้ชิดเฉพาะเชิงภูมิศาสตร์ 
(Physical proximity) แต่ในการศึกษาด้านจัดการนวัตกรรม ค าว่า 
“ความใกล้ชดิ” ได้ถูกน ามาใช้เพื่อหมายความถึงความใกล้ชดิในหลาย
มติมิากขึน้ [7]  
 มติิความใกล้ชิดที่ถูกกล่าวถึงว่ามผีลต่อความส าเร็จของโครงการ
ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
ความใกล้ชิด เชิงการรับรู้  (Cognitive proximity), เชิงภูมิศาสตร์  
(Geographical proximity), และเชงิองค์กร (Organizational proximity) 
[4] ดงัสรุปในตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 สรุป “ความใกลช้ดิ” ทีม่ผีลต่อโครงการความร่วมมอืระหว่าง
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม 

ความใกล้ชิด 
งานวิจยั 

[4] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 
เชงิการรบัรู ้ / / / / / / / 

เชงิภูมศิาสตร์ / / / / / 

เชงิองคก์ร / / / / 

หมายเหตุ / แสดงว่ามติคิวามใกลช้ดินัน้ถูกกลา่วในงานวจิยัดงักล่าว 
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2.1 ความใกล้ชิดเชิงการรบัรู้ (Cognitive proximity) 
 ความใกล้ชดิเชงิการรบัรู ้(Cognitive proximity) คอืความใกล้เคยีง
ทางความรู้  (Knowledge), ทักษะ  (Skills) แล ะความ เชี่ ยวชาญ 
(Expertise) ร ะหว่ า งนั ก วิจัย ใ นมหาวิทย าลัย แล ะ บริษัทห รือ
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการร่วม [8] เมื่อนักวจิยัและผูป้ระกอบการ
มีความใกล้ชิดทางความรู้ในระดับที่ เพียงพอ จะส่งผลดี (Positive 
impact) ต่อโครงการโดยเฉพาะในด้านการสื่อสาร เพราะการมคีวามรูท้ี่
ใกล้เคียงกันจะท าให้ผู้ร่วมงานสามารถสื่อสารด้วยภาษา เช่น ค า
ศพัท์เทคนิค หรอืเฉพาะทาง ที่ทัง้สองฝ่ายเขา้ใจกนัได้ ท าใหโ้ครงการ
ความร่วมมอืสามารถด าเนินการได้เรว็ ฝ่ายหนึ่งไม่ตอ้งเสยีเวลาอธบิาย
ความหมายของค าทีส่ ื่อสารออกไป และอกีฝ่ายไม่ตอ้งเสยีเวลาท าความ
เขา้ใจ [7] นอกจากนี้แลว้การสื่อสารทีด่ยีงัท าใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจที่
ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลดีเมื่อผู้ประกอบการน างานวิจัยไปใช้จริงในงาน
อุตสาหกรรม เพราะจะท าใหผู้ป้ระกอบการไม่เกดิความเขา้ใจผดิและใช้
ประโยชน์จากงานวจิยัไดส้งูสุด [7]  
 ในกรณทีผู่ร้่วมโครงการมคีวามรูท้ีแ่ตกต่างกนัมากจะเกดิผลเสยีต่อ
โครงการร่วมมือ [13] เช่น กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่มีความรู้
ความเข้าใจเบื่องต้นเกี่ยวกับการท า R&D เมื่อต้องมาร่วมงานกับ
นักวจิยัแล้ว อาจจะพบอุปสรรค เช่น ไม่เขา้ใจสิง่ที่นักวจิยัก าลงัสื่อสาร 
และเมื่อผูป้ระกอบการไม่เขา้ใจ อาจจะส่งผลใหผ้ลใหน้ าผลของงานวจิยั
ไปใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้ง และท าใหโ้ครงการลม้เหลวในทีสุ่ด [13] 

2.2 ความใกล้ชิดเชิงภมิูศาสตร ์(Geographical proximity)
 ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical proximity) หมายถึง
ระยะทางระหว่างที่ท างานของนักวิจัยและผู้ประกอบการในหน่วย
กิโลเมตร [4, 9]  โดยจะพจิารณาจากความยากง่าย ระยะเวลาที่ใช้ใน 
และต้นทุนการเดินทางที่เกิดขึ้น [4, 9] ระยะทางที่ใกล้ส่งผลที่ดีต่อ
โครงการ เพราะผูร้่วมงานสามารถเดนิทางไปหากนัเพื่อพบกนัแบบเหน็
หน้า (Face-to-face interaction) ได้สะดวก, รวดเรว็และมากครัง้เท่าที่
ต้องการ การพบกันด้วยจ านวนที่มากขึ้นจะช่วยให้การสื่อสาร
ประสทิธภิาพมากขึน้ ช่วยสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้การแลกเปลี่ยน
ความรู ้และการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  
 ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ร่วมร่วมงานมีความยากล าบากในการ
เดินทางไปพบกนั ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการท าโครงการ เช่น เสยีเงิน
มากเกิดความจ าเป็น หรือถ้าต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน 
ผูร้่วมงานอาจหมดแรงจูงใจ (demotivate) เกดิความเหนื่อยล้า และไม่
อยากเดนิทางไปร่วมงานไดใ้นทีสุ่ด  

2.3 ความใกล้ชิดเชิงองคก์ร (Organizational proximity) 
 ความใกล้ชิด เชิงองค์กร (Organi(ational proximity) พิจารณา
ลกัษณะการบรหิารจดัการภายในองคก์ร [4, 8] เช่น ลกัษณะโครงสรา้ง
องค์กร วธิกีารท างาน และกระบวนการตดัสนิใจในองค์กร (ยกตวัอย่าง
เช่น โครงสรา้งแบบล าดบัขัน้ (Hierarchy), แบบเรยีบ (Flat), แบบรวม
ศูนย์ (Centralization) หรอื แบบกระจายศูนย์ (Decentralization)) [14] 

ในกรณีที่ผูร้่วมโครงการมโีครงสรา้งองค์กรที่ใกล้เคยีงกนั จะส่งผลดตี่อ
โครงการ เพราะผูร้่วมงานทัง้สองฝ่ายจะเขา้ใจในวฒันธรรมการท างาน
ของกนัและกนั และไม่ต้องปรบัตวัใหเ้ข้ากบัวธิีการท างานของอกีฝ่าย 
[13]  
 ในทางตรงกนัข้าม ถ้าโครงสร้างขององค์กรของผู้ร่วมโครงการมี
ความแตกต่างกนั ก็จะส่งผลกระทบต่อโครงการ [14] เช่น ในโครงการ
ความร่วมมือที่นักวิจัยมีอ านาจการตัดสินใจสุดท้าย กับองค์กรที่มี
ตวัแทนมาร่วมท างานวจิยัแต่อ านาจการตดัสนิใจสุดท้ายอยู่ที่เจ้าของ
องคก์ร ความแตกต่างในระบบการตดัสนิใจนี้เองจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินโครงการ โดยเฉพาะในกรณีเมื่อต้องการผลการติดสนิใจจาก
เจ้าขององค์กร ตัวแทนจะต้องสื่อสารไปที่เจ้าขององค์กรก่อนเพื่อ
สอบถามความคดิเหน็ กระบวนการนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในสื่อสาร 
และการพจิารณาของเจ้าขององคก์รเอง ซึ่งบางครัง้กระบวนการเหล่านี้
อาจจะท าใหก้ระบวนการโดยรวมของโครงการล่าช้าจากแผนที่ก าหนด
ได้ นอกจากนี้แล้วการสื่อสารหลายขัน้ตอนจากตวัแทนองค์กรไปจนถงึ
เจ้าขององค์กร อาจท าให้เกิดปัญหาการสื่อสารไม่ชัดเจนและไม่
ครบถ้วน อาจจะท าให้การตัดสินใจของเจ้าขององค์กรไม่ตรงตาม
วตัถุประสงค ์หรอืเจา้ขององคก์รอาจจะปฏเิสธการตดัสนิใจนัน้ๆ ได ้ 

3. ระเบียบวิธีวิจยั (Research methodology)
3.1 การระบคุ าถามงานวิจยั และสร้างกรอบความคิด 

ตามทีไ่ดก้ล่าวไปก่อนหน้า งานวจิยันี้ค าถามงานวจิยั คอื 
1) ใ น โ ค ร งก า รคว ามร่ ว มมือ ร ะหว่ า งมหาวิทย าลัย แล ะ

ภาคอุตสาหกรรม นักวจิยัและผูป้ระกอบการมคีวามใกล้ชดิเชงิความรู,้ 
ภูมศิาสตร ์และโครงสรา้งองคก์รหรอืไม่  

2) ถา้ม ีปัจจยัความใกลช้ดิเหล่านัน้มผีลต่อโครงการอย่างไร
3) ถา้ไม่ม ีเกดิผลกระทบและมกีารแกปั้ญหาเหล่านัน้อย่างไร

ซึง่กรอบความคดิของงานวจิยันี้แสดงในรปูที ่1 

รปูท่ี 1 กรอบความคดิของงานวจิยั 

3.2 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง, การเกบ็ข้อมูล และการวิเคราะห์ผล 
 งานวิจัยนี้เลือกโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ภาคอุตสาหกรรมที่จะท าการศึกษา ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive selection) โดยไดท้ าการเลอืกโครงการจ านวน 19 โครงการ
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ที่ท าเสรจ็สิ้นไปแล้วจาก 4 มหาวทิยาลยัในภาคเหนือ1 ประกอบด้วย 3 
โครงการจากมหาวิทยาลัย A, 6 โครงการจากมหาวิทยาลัย B, 2 
โครงการจากมหาวทิยาลยั C และ 8 โครงการจากมหาวทิยาลยั D และ
เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษาผลกระทบของ “ความใกล้ชิด” จาก 
มุมมองของนักวิจัย ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนัน้นักวิจัยของทัง้ 19 
โครงการจงึเป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายทีผู่ว้จิยัจะท าการเกบ็ขอ้มลู 
 เนื่ องจากค าถามของงานวิจัย  เป็นค าถาม “อย่างไร ” (how 
questions) ที่ต้องสงัเคราะห์ค าตอบจากประสบการณ์ของนักวจิยัที่เขา้
ร่วมโครงการที่เลือก ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
research) ใช้วิธีส ัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured in-
depth Interview) เพื่อเก็บขอ้มูลการวจิยั เพราะการสมัภาษณ์ด้วยวธินีี้
จะช่วยท าให้ผู้ว ิจัยสามารถสกัดข้อมูลจากการสมัภาษณ์ออกมาได้ดี
ที่สุด [15] โดยการสมัภาษณ์นักวิจัยทัง้ 19 คนจะเป็นการสมัภาษณ์
แบบตวัต่อตวั (Face-to-face interview)  
 ในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัได้เลอืกใช้
วิธีการวิเคราะห์แก่นสาร (Thematic analysis) เพราะข้อมูลที่ได้จาก
การสมัภาษณ์เป็นขอ้มลูทีไ่ม่มรีปูแบบทีช่ดัเจน การวเิคราะหแ์ก่นสารจะ
ช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถจดักลุ่มของขอ้มูลท าใหเ้หน็รปูแบบของขอ้มลูและ
สามารถน าไปใชใ้นการวเิคราะห ์[17] 

4. ผลและอภิปรายผลการวิจยั (Findings and
Discussion) 
 ในส่วนของการรายงานและอภิปรายผลของงานวิจัยจะน าเสนอ
เรยีงตามล าดบัของค าถามงานวจิยั 

4.1 ใน โครงการความ ร่วมมือระหว่ า งมหา วิทยาลัยและ
ภาคอุตสาหกรรม นักวิจยัและผู้ประกอบการมีความใกล้ชิดเชิง
การรบัรู้, ภมิูศาสตร ์และองคก์รหรือไม่ 
 ตารางที่ 2 แสดงผลจากการสมัภาษณ์ว่าโครงการใดบ้างที่นักวจิยั
และผูป้ระกอบการมคีวามใกล้ชดิเชงิการรบัรู,้ ทางภูมศิาสตร์ และทาง
โครงสรา้งองคก์ร  

1 งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัทีต่่อยอดจากงานวจิยัก่อนหน้าของผู้วจิยั [16] ซึ่งในงานวจิยันัน้ ผูว้จิยั
ได้เลือกโครงการความร่วมมือเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางวรรณกรรม (Literature gaps) จาก
เงื่อนไข ดงัต่อไปน้ี 1) เป็นโครงการทีไ่ด้รบัการสนับสนุนโดยอุทยานวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยั
ในภาคเหนือ 4 แห่ง 2) เป็นโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรทัง้หมด และ 

ตารางท่ี 2 ความใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรมใน
โครงการความร่วมมอื 

มหา 
วิทยา 
ลยั  

โครง 
การท่ี 

ความใกล้ชิด 
เชิงการรบัรู้ เชิงภมิูศาสตร ์ เชิงองคก์ร 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

A 

1 / / / 

2 / / / 

3 / / / 

B 

4 / / / 

5 / / / 

6 / / / 

7 / / / 

8 / / / 

9 / / / 

C 
10 / / / 

11 / / / 

D 

12 / / / 

13 / / / 

14 / / / 

15 / / / 

16 / / / 

17 / / / 

18 / / / 

19 / / / 

รวม 74% 26% 79% 21% 84% 16% 

4.2 ถ้ามี ความใกล้ชิดเหล่านั้นมีผลต่อโครงการความร่วมมือ
อย่างไร 
 จากตารางที ่2 พบว่า 74% ของโครงการ นักวจิยัและผูป้ระกอบการ
มีความใกล้ชิด เชิ งการรับรู้ , 79% ของโครงการ  นักวิจัยและ
ผู้ประกอบการมีความใกล้ชิดเชิงภูมิศาสตร์ และ 84% ของโครงการ
นักวจิยัและผูป้ระกอบการมคีวามใกลช้ดิเชงิองคก์ร ในส่วนนี้จะอภปิราย
ผลว่า การที่นักวิจัยและผู้ประกอบการมีความใกล้ชิดทัง้  3 มิติ มี
ผลกระทบอย่างไรต่อโครงการร่วมมอื 
 ความใกล้เชิงการรบัรู้ ผลของงานวจิยันี้สอดคล้องกบังานวจิยั
ก่อนหน้า ที่กล่าวว่า เมื่อนักวจิยัและผูป้ระกอบการมคีวามใกล้ชดิเชงิ
การรับรู้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารท าให้ด าเนินการ
งานวจิยัเรว็ขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ผูป้ระกอบการในโครงการที่ 2, 4, 12, 
13 และ 16 มปีระสบการณ์การท า R&D ภายในองค์กรของตนเอง ท า
ใหม้คีวามรูใ้นระดบัทีเ่พยีงพอ ดงันัน้เวลาสื่อสารกบันักวจิยั ทัง้สองฝ่าย
สามารถใช้ค าศพัท์เทคนิค/เฉพาะ ในการสื่อสารได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

3) เป็นโครงการที่ท าเสร็จสิ้นแล้วภายในปี พ.ศ. 2560 และผลของงานวจิยัได้ถูกน าไปในงาน
อุตสาหกรรมแลว้ ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีผูใ้ชจ้งึใชฐ้านขอ้มูลเดยีวกนั แต่เปลีย่นค าถามงานวจิยัและ 
วธิกีารวเิคราะหข์อ้มูล เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในมุมมองใหม่ที่
แตกต่างจากงานวจิยัก่อนหน้า 
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โดยที่นักวจิยัไม่ต้องเสยีเวลาอธบิายความหมาย และผูป้ระกอบการไม่
ตอ้งเสยีเวลาเรยีนรู ้ 
 ความใกล้ชิดเชิงภูมิศาสตร์ ผลของงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวจิยัก่อนหน้า ทีก่ล่าวว่า เมื่อผูร้่วมงานสามารถเดนิทางไปหากนัได้
อย่างสะดวกท าใหจ้ านวนครัง้ของการพบกนัเพิม่ขึน้ และการพบกนัมา
ขึน้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการสื่อสาร สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูแ้ละ
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ยกตวัอย่างเช่น ผูป้ระกอบการโครงการที่ 12, 
13 และ 19 มีบริษัทตัง้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยที่นักวิจัยท างานอยู่2 
สามารถเดนิทางไปพบนักวจิยัได้บ่อยครัง้เท่าที่ต้องการ ซึ่งการพบกนั
บ่อยครัง้ท าให้ทัง้สองฝ่ายสามารถพูดคุยสื่อสารและร้องขอความ
ช่วยเหลอืจากกนัและกนัไดเ้มื่อตอ้งการ  
 ความใกล้ชิดเชิงองค์กร ผลของงานวจิยันี้สอดคล้องกบังานวจิยั
ก่อนหน้า ที่กล่าวว่า เมื่อผูร้่วมงานมคีวามใกลช้ดิเชงิองค์กร จะมคีวาม
เขา้ใจวฒันธรรมการท างานของกนัและกนั ยกตวัอย่างเช่น ในโครงการ
ที่ 3, 9, และ 10 ที่ตวัแทนผู้เข้าร่วมวจิยัเป็นเจ้าของบรษิัทที่มอี านาจ
การตัดสินใจสุดท้าย การท าโครงการจึงด าเนินการได้ง่าย เนื่องจาก
นักวิจัยสามารถพูดคุยกับเจ้าของบริษัทได้โดยตรง เพื่อถามความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อปรบัปรุงและการตัดสินใจ โดยที่ไม่ต้องใช้
กระบวนการสื่อสารหลายขัน้ตอนที่ตอ้งใช้ระยะเวลานานและอาจจะท า
ใหส้ื่อสารไม่ชดัเจนได ้ 

4.3 ถ้าไม่มี เกิดผลกระทบและมีการแก้ปัญหาเหล่านัน้อย่างไร 
 26%, 21% แล ะ  16% ขอ ง โ ค ร งก า รทั ้ง หมด  นั ก วิจัย แ ล ะ
ผู้ประกอบการไม่มีความใกล้ชิดเชิงการรบัรู้ ภูมิศาสตร์ และองค์กร 
ตามล าดบั (ตารางที่ 2) ในส่วนนี้จะอภิปรายผลว่า การที่นักวจิยัและ
ผู้ประกอบการไม่มีความใกล้ชิดทัง้ 3 มิตินี้ มีผลกระทบต่อโครงการ
อย่างไร และผูร้่วมโครงการมวีธิกีารแกปั้ญหาเหล่านัน้อย่างไร 
 ความใกล้ชิดเชิงการรับรู้  ผลของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็น
ผลกระทบทางด้านลบเมื่อผูร้่วมงานไม่มคีวามใกล้ชดิเชงิการรบัรู ้ เช่น 
ในโครงการที่ 1, 8, 9, 17 และ 19 ที่ผูป้ระกอบการไม่มคีวามรูพ้ ื้นฐาน
ทางดา้น R&D ท าใหก้ารด าเนินโครงการค่อนขา้งช้า เพราะนักวจิยัตอ้ง
ปรบัวธิกีารสื่อสารกบัผูป้ระกอบการ เพื่ออธบิายใหผู้ป้ระกอบการเข้าใจ
และน างานวจิยัไปทดลองหรอืใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลอย่างละเอยีดพบว่า สิง่ที่ท าใหโ้ครงการเหล่านี้
สามารถประสบความส าเรจ็ได ้กเ็นื่องมากจาก ความตัง้ใจ (Motivation) 
ของทัง้ตวันักวจิยัและตวัประกอบการ เมื่อนักวจิยัมคีวามตัง้ใจจรงิที่จะ
ช่วยผู้ประกอบการ ประกอบกบันักวจิยับางท่านเป็นอาจารย์ที่สอนใน
มหาวทิยาลยั จงึมคีวามสามารถในการสื่อสาร (Communication skills) 
กบัผูค้นทีม่รีะดบัความรูห้ลายระดบั ท าใหน้ักวจิยัสามารถเลอืกใช้ระดบั
ภาษาที่อธิบายงานวิจัยให้กับผู้ประกอบการเข้าใจได้ และเมื่อ
ผู้ประกอบการเองก็มคีวามตัง้ใจที่ในการท าโครงการ ผู้ประกอบการก็

2
 ผู้ประกอบการในโครงการที่ 12 และ 13 เช่าพื้นที่ของอุทยานวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยั ส่วน
ผูป้ระกอบการในโครงการที ่19 มพีืน้ทีบ่รษิทัของตนเองอยู่อาณาเขตใกลก้บัมหาวทิยาลยั

พฒันาตวัเองโดยการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ เพื่อใหเ้ขา้ใจในงานวจิยั
และเรยีนรูจ้ากนักวจิยัได้ 
 ความใกล้เชิงภมิูศาสตร ์ผลของงานวจิยันี้จะแสดงใหเ้หน็ว่าการ
เดนิทางเพื่อมาพบกนัระหว่างนักวจิยัผูป้ระกอบการในโครงการที่ 3, 5, 
14 และ 15 มคีวามยากล าบาก แต่จากการวเิคราะห์ผลการสมัภาษณ์
พบว่า ระยะทางไกลทางภูมศิาสตรน์ี้ไม่ไดม้ผีลกระทบใดๆ ต่อโครงการ 
ผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า พวกเขาสามารถติดต่อสื่อสารกันโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ หรือแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ และผู้ให้ส ัมภาษณ์ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า  การ
ตดิต่อสื่อสารกนัด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศยงัเป็นการช่วยเพิม่จ านวน
ครัง้ของการตดิต่อสื่อสาร ท าใหส้ามารถพดูคุยแลกเปลี่ยนความคดิเหน็
กนัไดม้ากขึน้  
 ความใกล้ชิดเชิงองค์กร ผลของงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
โครงสร้างองค์กร โดยเฉพาะโครงสรา้งการตดัสนิใจของผู้นักวจิยัและ
ผู้ประกอบการมีความแตกต่างกัน จะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อ
โครงการวจิยัร่วม เช่น ในโครงการที ่1, 5 และ 11 ทีผู่เ้ขา้ร่วมวจิยัไม่ใช่
เจ้าขององค์กรแต่เป็นตวัแทนองค์กรที่ไม่สามารถตดัสนิใจสุดท้ายได้ 
เมื่อต้องการการตัดสนิใจสุด ตวัแทนจะต้องมกีารสื่อสารไปที่เจ้าของ
องคก์ร ซึง่ขอ้มลูจากทัง้ 3 โครงการแสดงใหเ้หน็คล้ายกนัว่า ถา้ตวัแทน
ขององค์กรมกีารสื่อสารที่ไม่ชดัเจน จะท าให้เจ้าขององค์กรเกิดความ
เขา้ใจผดิทัง้และตดัสนิใจชา้ได ้
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการสมัภาษณ์พบว่า ในกรณีที่ผูร้่วมงานมี
ความแตกต่างเชิงองค์กรแบบนี้  นักวจิยัต้องมคีวามเข้าใจในลกัษณะ
การด าเนินธุรกิจ (Understaning business practice) และหาวิธีเพื่อ
แกปั้ญหาเหล่านี้ ยกตวัอย่างเช่น  นักวจิยัอาจจะตอ้งใชว้ธิขีอเขา้พบกบั
เจ้าขององค์กรโดยตรงเมื่อต้องการการตดัสนิใจที่ใหญ่และส าคญั เพื่อ
อธบิายใหเ้จา้ขององคก์รเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง  
 ผลการวเิคราะห์ที่แสดงใหถ้งึปัจจยัทดแทนเมื่อผูร้่วมโครงการขาด 
“ความใกลช้ดิ” ทัง้ในเชงิการรบัรู้, ภูมศิาสตร ์และองคก์รแสดงในตาราง
ที ่3  

ตารางท่ี 3 ปัจจยัเสรมิเมื่อผูร้่วมโครงการขาด “ความใกลช้ดิ” 
ความใกล้ชิด ปัจจยัทดแทน (เม่ือขาดความใกล้ชิด) 

เชงิการรบัรู้ - ความตัง้ใจของนักวจิยัและผูป้ระกอบการ (Motivation) 
- ความสามารถในการสื่อสารของนักวจิยั (Communication skill) 

เชงิภูมศิาสตร์ - การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการสื่อสาร (ICT) 

เชงิองคก์ร - ความเขา้ใจในธุรกจิของนักวจิยั (Understanding business 
practice)  

984

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



5. สรปุผลการวิจยั (Conclusion)
จากผลของงานวจิยั สามารถสรุปได้ว่า “ความใกล้ชิด” ทัง้ในเชิง

การรบัรู ้ภูมศิาสตร์และองค์กร ล้วนแต่มสี่วนส าคญัที่จะท าใหโ้ครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมประสบ
ความส าเรจ็ เพราะปัจจยัเหล่านี้ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้ารร่วมมอื
ง่ายขึ้น ยกตวัอย่างเช่น การมคีวามใกล้ชดิทางความรู้จะท าใหส้ื่อสาร
กนัได้ง่าย รวดเรว็และตรงประเดน็ การอยู่ในภูมศิาสตร์ที่ใกล้กนัท าให้
เดนิทางไปหากนัได้ง่าย พบเจอกนัได้บ่อยขีน้ ท าใหท้ัง้การสื่อสารง่าย
ขึ้น เรยีนรู้ง่ายขึ้น และช่วยกนัแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาได้เรว็ขึน้ และ
สุดทา้ยการมโีครงสรา้งองคก์รทีค่ลา้ยกนั ท าใหผู้ร้่วมงานทัง้สองมคีวาม
เขา้ใจวฒันธรรมการท างานของกนัและกนั และไม่ตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
วธิกีารท างานของอกีฝ่าย 
 ที่ส าคญักว่านัน้คอื ผลของงานวจิยันี้ได้แสดงหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
(Empirical evidence) ที่สามารถเตมิเต็มช่องว่างทางวรรณกรรมได้ว่า 
ในโครงการที่ผูร้่วมโครงการทัง้สองฝ่ายไม่ม ี“ความใกล้ชดิ” ทัง้ในเชงิ
การรับรู้ ภูมิศาสตร์หรือองค์กร โครงการร่วมมือก็สามารถประสบ
ความส าเร็จได้ ด้วยปัจจัยเสริมอื่น เช่น ความตัง้ใจของนักวิจัยและ
ผูป้ระกอบการ ความสามารถในการสื่อสารและความเขา้ใจในธุรกจิของ
นักวจิยั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการสื่อสาร   

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy implications)
 ผลของงานวจิยันี้สามารถน ามาพฒันาเป็นเสนอข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความส าเร็จของโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมได้ และเนื่องจากผลของ
งานวิจัยนี้ มาจากเฉพาะมุมมองของนักวิจัยในโครงการ  ดังนั ้น
ข้อเสนอแนะจึงพฒันาเพื่อเสนอต่อผู้บรหิารของมหาวทิยาลยั และตวั
ของนักวจิยัเองเป็นหลกั ดงันี้  
 ประการแรก ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัควรใหค้วามส าคญักบัการ
ท าโครงการร่วมกันระหว่างมหาวทิยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดย
ผูบ้รหิารควรเน้นการสรา้งกลยุทธ์ส่งเสรมิใหน้ักวจิยัร่วมท าโครงการกบั
ภาคอุตสาหกรรม เช่น การประเมนิประสทิธภิาพการท างานของนักวจิยั
จากจ านวนโครงการที่นักวิจัยท าร่วมกับอุตสาหกรรม การสนับสนุน
เงนิทุนเพิม่เตมิใหก้บันักวจิยัในโครงการทีท่ ากบัภาคอุตสาหกรรม หรอื
เปิดโอกาสใหน้ักวจิยัไดม้ทีางเลอืกว่าจะท างานสอนเป็นหลกัหรอืท างาน
วจิยัร่วมกบัภาคเอกชนเป็นหลกั ฯลฯ การสรา้งกลยุทธ์เหล่านี้ขึ้นมาก็
เพื่อกระตุ้นใหน้ักวจิยัมแีรงบันดาลใจ (Motivation) ที่จะท างานร่วมมอื
กบัภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ ซึง่จากผลของงานวจิยัชิน้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า 
เมื่อนักวจิยัมแีรงบนัดาลใจหรอืความตัง้ใจในการท าโครงการร่วม ปัจจยั
นี้จะสามารถเขา้ไปเป็นปัจจยัทดแทนเมื่อนักวจิยัและภาคอุตสาหกรรม
ขาดความใกลช้ดิเชงิการรบัรู ้เป็นตน้ 
 ประการที่สอง ตัวนักวิจัยเองควรหาโอกาสในการท าโครงการ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม และ/หรอืได้ผลงานทางวชิาการ นักวจิยัยงัจะได้รบั
ประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมจริง ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ จะ

พัฒนาความสามารถด้านอื่นๆของนักวิจัย ยกตัวอย่างเช่น 1) เมื่อ
นักวิจัยมีประสบการณ์ที่ ในการท างานร่วมกับผู้ประกอบการที่
หลากหลาย นักวจิยัจะสามารถเรยีนรูว้ฒันธรรมของต่างองค์กร ท าให้
เข้าใจลักษณะการด าเนินการทางธุรกิจ (Understanding business 
practice) ซึ่งความเขา้ใจในธุรกจินี้เองก็จะเป็นอกีหนึ่งปัจจยัที่จะเขา้มา
เป็นปัจจยัเสรมิที่จะท าใหโ้ครงการความร่วมมอืประสบผลส าเรจ็ เมื่อผู้
ร่วมโครงการขาดความใกลช้ดิเชงิองค์กร เป็นตน้ 2) เมื่อนักวจิยัท างาน
กบับุคคลทีม่รีะดบัความรูท้ีห่ลากหลาย นักวจิยัจะสามารถพฒันาทกัษะ
การสื่อสารของตนเอง (Communication skill) และเลือกช่องทางที่
เหมาะสมในการสอืสารได ้เช่น การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วย
ในการสื่อสาร (ICT) เป็นตน้ 

7. ข้อจ ากดัและขอ้แนะน าส าหรบังานวิจยัในอนาคต
(Limitation and future research) 
 เนื่องจากงานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเพื่อศึกษาว่า “ความใกล้ชิด” มี
ผลกระทบอย่างไรต่อโครงการความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องสงัเคราะห์ค าตอบจากประสบการณ์โดยตรง
ของนักวจิยัที่เขา้ร่วมโครงการความร่วมมอื งานวจิยันี้จงึเลอืกใช้เพยีง
วธิกีารศกึษาเชงิคุณภาพ (Qualitative approach) และใชก้ารสมัภาษณ์
ในการเกบ็ขอ้มลูงานวจิยั  
 แต่จากผลของงานวจิยัที่รายงานไปท าใหพ้บว่า มติ ิ“ความใกลช้ดิ” 
มคีวามสมัพนัธ ์(Correlation) กบัปัจจยัอื่นๆ เช่น แรงจูงใจ (motivation) 
ความสามารถในการสื่อสาร (Communication capability) และความ
เข้าใจในธุรกิจ  (Understanding business practice) งานวิจัยนี้ จึ ง
เปรยีบเสมอืนการส ารวจความสมัพนัธ์เบื้องต้นระหว่างปัจจยัต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัความส าเรจ็ของโครงการความร่วมมอื 
 ดงันัน้ ข้อเสนอแนะส าหรบังานวจิยัในอนาคต คอื ผู้วจิยัสามารถ
ศึกษาหาความสัมพนัธ์ของปัจจัยเหล่านัน้ รวมไปถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างมิติ “ความใกล้ชิด” ต่างๆ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ด้วยการ
ส ารวจด้วยแบบสอบถาม (Survey questionaire) ซึ่งอาจจะท าใหผู้ว้จิยั
ได้รบัผลในมุมที่น่าสนใจและแตกต่างได้ เช่น ผู้ว ิจัยอาจจะทราบว่า
ความใกลช้ดิแบบใดทีส่ าคญัทีสุ่ด และส่งผลต่อความส าเรจ็ของโครงการ
มากทีสุ่ด เป็นตน้ 
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อย่างกว้างขวางในการใช้งานระบบปรบัอากาศและทําความเย็นในอาคารและยานพาหนะ อย่างไรก็ตามข้อเสยีของระบบดังกล่าวสําหรบัการ
ประยุกต์ใช้ในงานแบบพกพานั �นคอื ขนาดใหญ่และนําหนักที�สูง มชีิ�นส่วนการเคลื�อนไหว ค่าสิ�นเปลืองพลงังานไฟฟ้าและความไม่เป็นมิตรกับ
สิ�งแวดล้อม ดงันั �นงานวจิยันี�จงึศกึษาผลกระทบของการตําแหน่งการทําความเยน็และสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �งชุดทําความเยน็ที�มตี่อค่าสมัประสทิธิ �
สมรรถนะ (COP) ของตู้เย็นแบบพกพา ชุดเทอร์โมอิเล็กทรคิ (TEC) ประกอบด้วยชุดแผ่นเพลเทียร์และแหล่งจ่ายไฟฟ้าชนิดกระแสตรง ในการ
ทดลองตําแหน่งการทําความเย็นทําการแปรเปลี�ยน 3 รูปแบบ ด้านหลงั ด้านข้างและด้านบน ในส่วนของค่าสดัส่วนเชงิพื�นที�การทําความเยน็จะ
แปรเปลี�ยน 3 ค่า 15 30 และ 45% จากผลการทดลองที�ผ่านมาพบว่า ผลของการตําแหน่งการตดิตั �งชุด TEC ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อค่า COP อย่างมี
นัยสําคญั ค่าเฉลี�ยของอุณหภูมแิตกต่างประมาณ 0.8 oC ในส่วนของสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �ง TEC ในกรณีมภีาระทางความเยน็พบว่าเมื�อค่าสดัส่วน
พื�นที�เพิ�มขึ�นจาก 15% ถงึ 30% ค่า COP จะเพิ�มค่อยๆ เพิ�มขึ�น หลงัจากนั �นเมื�อค่าสดัส่วนพื�นที�เพิ�มขึ�นจาก 30% ถงึ 45% ค่า COP เพิ�มขึ�นน้อยมาก
เนื�องจากการสมดุลทางพลงังานระหว่างพลงังานรอ้นที�ตอ้งถ่ายออกจากผลติภณัฑแ์ละความสิ�นเปลอืงทางพลงังานไฟฟ้า ขณะที�ในกรณีที�ไม่มภีาระ
ทางความเยน็นั �นค่าสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �ง TEC แทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่า COP ในการแนะนําสําหรบัการออกแบบตูเ้ยน็แบบพกพาเมื�อระบบ
ภาระทางความเยน็ 0.975 kg (เครื�องดื�มเยน็ 3 กระป๋อง) จะประกอบไปดว้ยการใชค้่าสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �ง TEC 30% และตําแหน่งการตดิตั �ง TEC 
อยู่ดา้นหลงั นอกจากนี�ค่า COP ที�ทําไดอ้ยู่ที� 2.75 

Abstract 

Vapor-compression refrigeration, in which the refrigerant undergoes phase changes, is the most widely used method for air-
conditioning and refrigeration of buildings and automobiles. However, the drawbacks of this refrigeration for portable applications include 
large size and weight, moving parts, high electrical consumption, and an environmentally unfriendly system. Therefore, this research is to 
experimentally investigate the effect of cooling position and cooling area ratio on the coefficient of performance (COP) of a portable mini 
refrigerator. The thermoelectric cooling (TEC) consisted of the Peltier modules and DC power supply. In the experiment, the cooling 
position was tested with three locations of back, side, and top location. The area ratio was also examined with three values of 15, 30, and 
45%. From the experimental results, it was found that the COP was not significantly affected by the cooling position or TEC position. The 
average temperature difference between different TEC positions was approximately 0.8 oC. For the area ratio with cooling load, as the 
area ratio increased from 15% to 30%, the COP gradually increased Afterwards, as the area ratio increased from 30% to 45%, the COP 
slightly increased because of energy balance between field heat of product removed and electrical consumption. Whereas the area ratio 
had a slight effect on COP in case of the non-cooling load. The recommendation of the portable mini refrigerator design for the cooling 
load of 0.975 kg (total 3 cans) included the area ratio of 30% and TEC position installed at the back plane. Furthermore, its COP was 
2.75. 

Keywords:  Performance, Evaluation, Portable, Refrigerator. 
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1. บทนํา
ประเทศไทยเป็นประเทศที�มอีากาศรอ้นชื�นจงึมคีวามนิยมใช้ระบบ

ทําความเย็นที�เป็นวฏัจักรอัดไอ (Vapor compression) ในการถนอม
อาหารเป็นจํานวนมาก ซึ�งต้องใช้สารทําความเยน็คอื คลอโร -ฟลูออโร
คาร์บอน (CFCs)[1] โดยสารนี�เป็นสารที�มคีวามเสถยีรสงูมาก สามารถ
อยู่ในชั �นบรรยากาศเป็นเวลานาน 100-200 ปี ก่อนจะสลายตวั โดยเมื�อ
สารนี� ร ั �วไหลเข้าสู่ชั �นบรรยากาศจะทําให้ปริมาณโอโซนในชั �น
บรรยากาศลดลง เกิดรอยโหว่ที� โ อ โซนขึ�น เ ป็นผลทํ า ให้ร ังสี
อลัตราไวโอเลตที�เป็นอนัตรายต่อมนุษยต์กลงกระทบพื�นโลกในปรมิาณ
ที�มากขึ�นทําให้โลกร้อนขึ�นที� เรียกว่า ปรากฎการณ์เรือนกระจก 
(Greenhouse effect)[2]  แนวทางในการแก้ไขจึงได้มีการนําแนวคิด
ของเทอร์โมอเิลก็ทรกิมาใช้แทนระบบทําความเยน็แบบเดมิโดยในการ
ทํางานของระบบทําความเยน็แบบเทอรโ์มอเิลก็ทรคิ[2] โดยใช้หลกัการ
ของเพลเทยีร์ (Peltier effect)[2] ซึ�งระบบทําความเยน็แบบนี�มขีอ้ดีคอื 
ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ (Compressor) และสาร CFCs ชุดเทอร์โม 
อิ เ ล็กทริค  (Thermoelectric Cooling, TEC) จ ะ ใช้ ก าร จ่ าย ไ ฟ ฟ้ า
กระแสตรงให้กับเทอร์โมอิเล็กทริคโมดูลแทน โดยอิเล็กตรอนจะ
เคลื�อนที�ผ่านสารกึ�งตวันํา เป็นสารเหตุทําใหท้างด้านหนึ�งของตวัเทอร์
โมอิเล็กทรคิเกิดความเย็นโดยไม่จําเป็นต้องใช้สารทําความเย็น[3-6] 
และอีกด้านจะเป็นด้านร้อนซึ�งมีการนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าไดเ้ช่นกนั[7-8]  
 ดังนั �นจึงมีงานวิจัยหลายงานที�ศึกษาในด้านนี�  โดยเริ�มจาก 
Söylemez et al.[3] ได้ทําการศึกษาระบบทําความเย็นที�ผสมกัน
ระหว่างวฏัจักรอดัไอและเทอร์โมอิเล็กทริค (Hybrid system) ผลการ
ทดสอบพบว่า ระบบสามารถแช่เยน็มวล 17.5 kg ที�อุณหภูมบิรรยากาศ 
25 °C ให้ค่าอุณหภูมหิ้องเย็น 10 °C และทําเวลาในการแช่เย็นได้เรว็
กว่าระบบเป็นวฏัจกัรอดัไอ 30% หลงัจากนั �นเป็นการศึกษาระบบทํา
ความเย็นแบบ TEC อย่างเดียว [4-6] ซึ�งพบว่าสามารถทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยให้ค่า COP ที�สูงซึ�งขึ�นอยู่กับตัวแปรดังต่อไปนี�  
ตําแหน่งการจดัวางบนผนังหอ้งเยน็ซึ�งต้องสมัพนัธ์กบัปรมิาตรภายใน
ของห้องเย็น[4] อุณหภูมิบรรยากาศ[4] รูปแบบการจัดเรียงแผ่น 
Peltier[5] และขนาดของแผ่น Peltier[5] นอกจากนี�ย ังมีกาศึกษาถึง
ลกัษณะของพื�นที�หน้าตดัแผ่น Peltier ที�ไม่คงที�ซึ�งพบว่าสามารถทํางาน
ได้กบัเครื�องทําความเยน็ที�มรีูปร่างแตกต่างและทนัสมยั อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้จ่ายในการผลิตแผ่น Peltier ยงัคงสูงเช่นกนัดงัรายงานของ Qiu 
and Shi [6] จากประเดน็ที�กล่าวไปขา้งต้นเป็นเพยีงของระบบทําความ
เยน็ทั �วไป แต่ของระบบทําความเยน็ที�จะนํามาประยุกต์ใชก้บัตู้เยน็แบบ
พกพาจะมกีารรายงานดงัต่อไปนี� กติต ิ[9] ศกึษาสมรรถนะการทํางาน
ของกล่องทําความเยน็เทอรโ์มอเิลก็ทรคิโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทติยใ์ชบ้รรจุเครื�องดื�ม 325 ml 3 กระป๋อง แผ่นเทอรโ์มอเิลก็ทรกิ
ขนาด 12 V 3 A จํานวน 2 ตวั ผลที�ได้พบว่าปรมิาณการทําความเย็น
และค่า COP สูงขึ�นเมื�อเพิ�มความเร็วของนํ�าหล่อเย็นและลดอุณหภูมิ
ของนํ�าหล่อเยน็ ต่อมา วริชั [10] ได้นําเสนอวธิกีารออกแบบตู้เยน็พลงั
งานแสงอาทติยส์ําหรบัถนอมของสดโดยรบัพลงังานไฟฟ้ามาจากระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถทําอุณหภูมิได้ 8-10 °C และใช้งานได้
ภายใน 1 วนัซึ�งสอดคล้องกบัการรายงานของ Rahman et al.[11] ที�มี
การนําแผงเซลล์แสงอาทติย์มาใช้เป็นพลงังานไฟฟ้าในการผลติความ
เย็นให้ TEC เช่นกันถึงแม้ว่าค่า COP ของระบบที�ใช้พลังงานแสง 
อาทิตย์จะมคี่าตํ�า แต่ก็เป็นพลงังานทางเลือกที�น่าสนใจ นอกจากนี�มี
การศึกษาระบบที�ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้แก่ Mainil et 
al.[12] นําเสนอตูเ้ยน็แบบพกพาที�สามารถทําอุณหภูมไิด ้10 °C และผล
ของภาระทางความเยน็ที�สูงขึ�นทําให้ค่าอุณหภูมหิ้องเยน็ลดลงและค่า 
COP ลดลงเช่นกัน  จากการศึกษา ยังไม่พบรายงานการศึกษา
ผลกระทบของการตําแหน่งการทําความเยน็และสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �ง
ชุดทําความเยน็ที�มตี่อค่าสมัประสทิธิ �สมรรถนะ (COP) ของตู้เยน็แบบ
พกพา 
 ดงันั �นงานวจิยันี�จงึศึกษาผลกระทบของการตําแหน่งการทําความ
เย็นและสดัส่วนพื�นที�การติดตั �งชุดทําความเย็นที�มีต่อค่าสมัประสทิธิ �
สมรรถนะเพื�อนําค่าพารามเิตอรท์ี�เหมาะสมมาออกแบบและสรา้งตูเ้ยน็
ขนาดพกพาโดยใชเ้ทอรโ์มอเิลก็ทรคิ พรอ้มทั �งประเมนิค่าสมรรถนะการ
ทําความเยน็ในการใชง้านจรงิ  

2. วสัดแุละวิธีการ
ในการประเมนิค่าสมรรถนะทางความเยน็ของตู้เยน็แบบพกพาที�ใช้

ชุดเทอร์โมอิเล็กทรคิ (TEC) เป็นตวัผลิตความเย็นนั �น จะเริ�มจากการ
ทดสอบหาตําแหน่งการติตตั �งชุด TEC และจํานวนของชุด TEC ต่อ
พื�นที�การตดิตั �งโดยวเิคราะห์เป็นค่าสดัส่วนพื�นที�เหมาะสมกบัการผลิต
ความเย็น ต่อจากนั �นนําข้อมูลไปทําการออกแบบและสร้างตู้เย็นแบบ
พกพาสาํหรบัพรอ้มใชง้าน รายละเอยีดต่างๆ แสดงดงัหว้ขอ้ดา้นล่าง 

2.1 การติดตั �งการทดลอง 

 ชุดการทดลองเพื�อหาตําแหน่งการติตตั �งชุด TEC และค่าสดัส่วน
พื�นที�เหมาะสมนั �นประกอบไปด้วย กล่องโฟมขนาด 40 x 20 x 50 cm 
(กวา้ง x ยาว x สูง) ชุด TEC เซมคิอนดกัเตอร์ระบบระบายความร้อน
ด้วย heat sink ขนาดกําลังไฟฟ้า 50 W แรงดันไฟฟ้า 12 VDC และ
กระแสไฟฟ้า 6 A ชุดอินเวอร์เตอร์แปลงไฟและชุดวดัอุณหภูมิเทอร์
โมคปัเปิลชนิด K พรอ้มชุดเกบ็ขอ้มลู (data logger) ซึ�งแสดงดงัรปูที� 1  
โดยในการทดลองจะทําการศกึษาตําแหน่งการทําความเยน็ซึ�งทําการ
แปรเปลี�ยน � รูปแบบ ด้านหลัง ด้านข้างและด้านบน ในส่วนของ
อัตราส่วนเชิงพื�นที�การทําความเย็นจะแปรเปลี�ยน 3 ค่า 15 30 และ 
45% ซึ�ง ค่าสดัส่วนพื�นที� (A*) สามารถหาไดจ้ากสมการที� (1)  

* 100Tec

R

A
A

A
  (1) 

โดยที�  ATec คือพื�นที�ห น้ าตัดชุ ดทํ าความเย็น  TEC และ  AR คือ
พื�นที�หน้าตดัของผนังดา้นที�ตดิตั �งชุด TEC 
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รปูที� 1 ชุดทดสอบค่าพารามเิตอรท์ี�เหมาะสม 

ในการทดสอบเริ�มจากการทดสอบหาตําแหน่งการติตตั �งชุด TEC ทั �ง
สามรปูแบบ ทําการตดิตั �งตําแหน่งตวัวดัอุณหภูมทิี�กึ�งกลางหอ้งเยน็และ
วดัค่าอุณหภูมโิดยมรีะยะเวลาทําความเยน็ซึ�งควบคุมไวท้ี� 80 min และ
ทําการวดัทุกๆ 5 min หาจุดติตตั �งชุด TEC ที�เหมาะสม ซึ�งพิจารณา
จาก Cooling curve[1] เมื�อไดข้อ้สรุปตําแหน่งการตติตั �งชุด TEC จะทํา
การทดลองการหาค่าสัดส่วนเชิงพื�นที�เหมาะสมต่อไป โดยทําการ
ทดลองทั �งแบบไม่มภีาระทางความเย็นและมภีาระทางความเย็นทาง
ความเยน็คอืกระป๋องนํ�าอดัลม ขนาด 325 ml จํานวน 3 กระป๋อง ในการ
ทดลองจะมตีวัแปรควบคุมในการทําความเย็นคอืระยะเวลา 3 ชั �วโมง
เท่าๆ กันและอุณหภูมิห้องที�ควบคุมไว้ที� 25±0.5 oC ชุด TEC นั �นจะ
เตรยีมไว้ทั �งหมด 3 ชุดเพื�อเป็นไปตามค่าสดัส่วนพื�นที�ติดตั �ง ทําการ
ทดลองโดยวดัค่าอุณหภูมิเพื�อไปใช้คํานวณค่าสมัประสทิธิ �สมรรถนะ 
(COP) และทุกการทดลองจะต้องทดลองซํ�าอย่างน้อย 3 ซํ�า เพื�อความ
แม่นยําทางด้านสถิติ ค่าความไม่แน่นอนจากการทดลองซํ�า (SE) 
คาํนวณไดจ้ากสมการที� (2) 

 
N

i
i-1

x - x

SE
N -1


2

=  (2) 

โดยที� xi ตัวแปรอิสระที�ค่าใดๆ x  ค่าเฉลี�ยของตัวแปรอิสระ และ N 

จํานวนขอ้มลูการทดลอง 

2.2 การวิเคราะห์สมรรถนะ

 ค่าสมัประสทิธิ �สมรรถนะ (COP) คอื อตัราส่วนของปรมิาณความ
รอ้นที�เกดิขึ�นในบรเิวณที�สนใจต่อปรมิาณงานที�ให ้ซึ�งใช้ในการคํานวณ
ระบบทําความเย็นแบบวัฏจักรอัดไอ[1] อย่างไรก็ตามสําหรับการ
คํานวณหาอัตราการทําความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริค(Cooling 
capacity, Qc)[2-4] หาไดจ้าสมการที� (3) 

20.5 ( )c c h cQ IT I R k T T     (3) 

โดยที� Qc คือ อัตราการท่าความเย็น  คือ สัมประสิทธิ �ของซีเบ็ค 

0.0444 V/K[4]  I  คือ กระแสไฟฟ้าที�จ่ายให้เทอร์โมอิเล็กทริคTc คือ 

อุณหภูมดิา้นเยน็เทอรโ์มอเิลก็ทรคิ Th คอื อุณหภูมดิา้นรอ้น 

เทอร์โมอเิลก็ทรคิ R  คอื ความต้านทานไฟฟ้าเทอรโ์มอเิลก็ทรคิ และ k 

คอื  ค่าการนําความรอ้นเทอรโ์มอเิลก็ทรคิ 

ดงันั �นการคาํนวณสมัประสทิธิ �สมรรถนะการทําความเยน็ (COP)[2] 

จึงหาค่าได้ดงัสมการที� (4) โดยพจิารณาค่าการทําความเย็นของเทอร์

โมอเิลก็ทรคิต่อพลงังานไฟฟ้าที�จ่ายใหร้ะบบ 

COP c

Tec

Q

P
   (4) 

โดยที� PTec คอื กําลงัไฟฟ้าของชุดเทอรโ์มอเิลก็ทรกิพรอ้ม heat sink 

3. ผลการทดลอง
ผลการทดลองในงานวิจัยนี�ประกอบด้วยการศึกษาอิทธิพลของ

ตําแหน่งการตดิตั �งชุด TEC และค่าสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �ง TEC ที�มตี่อ
ค่าสมัประสิทธิ �สมรรถนะของระบบทําความเย็น และการประเมินค่า
สมรรถนะการทําความเยน็ของตูเ้ยน็แบบพกพาในแต่ละกรณีการใชง้าน 

3.1 ผลของตาํแหน่งการติดตั �งชุด TEC 

 ผลของตําแหน่งการตดิตั �งชุด TEC จะทําการทดสอบในกรณีที�ไม่มี
ภาระทางความเย็นและใช้การเปลี�ยนแปลงของอุณหภูมหิ้องเย็นตาม
เวลาเป็นตวัชี�วดัซึ�งแสดงดงัรูปที� 2 ซึ�งพบว่าการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิ
ของตําแหน่างการติดตั �งทั �งสามจุดจะลดลงอย่างรวดเรว็ในช่วงแรกซึ�ง
เป็นช่วงการถ่ายเทความรอ้นออกจากหอ้งเยน็ซึ�งเรยีกว่ากระบวนการ 
Precooling[1] หลงัจากนั �นจะเขา้สู่สภาวะคงตวั (Steady state) ค่าเฉลี�ย
ของความแตกต่างของอุณหภูมแิต่ละตําแหน่งอยู่ที�ประมาณ 0.8 oC ซึ�ง
เกิดขึ�นในช่วงกระบวนการ Precooling ถือว่ามีค่าน้อยมากเมื�อ
เปรยีบเทยีบกบัค่าความไม่แน่นอนของเครื�องมอืวดัที�อยู่ที� ±0.5 oC การ
เปรยีบค่าความแตกต่างสูงสุดของอุณหภูมริะหว่างตําแหน่งการติดตั �ง

ชุด TEC แสดงดงัตารางที� 1 

รปูที� 2 การเปลี�ยนแปลงของอุณหภูมหิอ้งเยน็ตามเวลา 
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ตารางที� 1 การเปรยีบเทยีบผลของความแตกต่างของอุณหภูมริะหว่าง
ตําแหน่งการตดิตั �งชุด TEC 

Case Maximum 
temperature (oC) 

Back vs. Top 0.8 

Side vs. Top 1.0 

Side vs. Back 0.6 

 ดงันั �นผลของตําแหน่งการตดิตั �งชุด TEC แทบจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่ออุณหภูมิการแช่เย็น และตําแหน่งที�เหมาะสมในการติดตั �งคือ
ด้านหลงัเนื�องจากความสะดวกในการตดิตั �งชุด TEC อย่างไรก็ตามค่า
อุณหภูมกิารแช่เย็นยงัคงเป็นตวัแปรหลกัในการคํานวณค่า COP ดงั
สมการที� (3,4) ประเด็นการวิเคราะห์ค่าสมรรถนะทางความเย็นจึง
ทําการศกึษาในหวัขอ้ถดัไป 

3.2 ผลของการสดัส่วนพื�นที�การติดตั �ง TEC 

 ในการหาอทิธพิลของค่าสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �ง TEC ที�มตี่อ COP 
นั �นจะทําการติดตั �งชุด TEC ที�ตําแหน่งด้านหลังตู้เย็นเท่านั �นและ
ปรบัเปลี�ยนจํานวนของชุด TEC จาก 1 ชุดพดัลมไปจนถึง 3 ชุด (15, 
30 และ45%) โดยทดสอบทั �งกรณีไม่มภีาระทางความเย็นและมภีาระ
ทางความเย็น ผลของการสดัส่วนพื�นที�การติดตั �ง TEC ที�มีต่อ COP 
แสดงดงัรปูที� 3  

รปูที� 3 ผลของการสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �ง TEC ที�มตี่อ COP 

 ในกรณีการทดสอบด้วยสภาวะไม่มภีาระทางความเยน็ ค่าสดัส่วน
พื�นที�การติดตั �ง TEC ไม่ส่งผลกระทบต่อค่า COP อย่างมีนัยสําคญั 
ขณะที�กรณีมภีาระทางความเยน็พบว่าเมื�อค่าสดัส่วนพื�นที�เพิ�มขึ�นจาก 
15% ถึง 30% ค่า COP จะเพิ�มค่อยๆ เพิ�มขึ�น หลังจากนั �นเมื�อค่า
สัดส่วนพื�นที�เพิ�มขึ�นจาก 30% ถึง 45% ค่า COP เพิ�มขึ�นน้อยมาก
เนื�องจากการสมดุลทางพลงังานระหว่างพลังงานร้อนที�ต้องถ่ายออก

จากผลติภณัฑแ์ละความสิ�นเปลอืงทางพลงังานไฟฟ้านั �นเพยีงพอตั �งแต่
การใช้พดัลมระบายความรอ้น 2 ชุด หรอื ค่าสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �งอยู่
ที� 30% นอกจากนี�ค่า COP ของค่าสดัส่วนพื�นที�การติดตั �ง 45% มคี่า
มากกว่า COP ของค่าสดัส่วนพื�นที�การติดตั �ง 30% เพยีง 5% เท่านั �น 
การเปรยีบเทยีบค่า COP ของแต่ละสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �ง TEC แสดง
ดงัตารางที� 2 

ตารางที� 2 การเปรยีบเทยีบค่า COP ของแต่ละสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �ง 
TEC 

Area ratio (%) Cooling load No cooling load 

15 2.07 2.91 

30 2.51 2.98 

45 2.57 3.05 

 เมื�อพจิารณาเพิ�มเตมิจากค่าอุณหภูมขิองผลติภณัฑท์ี�แช่ในหอ้งเยน็
แต่ละค่าสดัส่วนพื�นที�ซึ�งการเปลี�ยนแปลงของอุณหภูมกิระป๋องนํ�าอดัลม
ตามเวลาแสดงดงัรปูที� 4  พบว่าผลต่างของค่าอุณหภูมสิงูสุดระหว่างค่า
สดัส่วนพื�นที� 30% และ 45% มคี่าเพยีง 0.5 oC ขณะที�ผลต่างของค่า
อุณหภูมสิงูสุดระหว่างค่าสดัส่วนพื�นที� 15% และ 30% มคี่าอยู่ที� 1.3 oC 
ในช่วง Precooling ซึ�งเป็นช่วงที�ระบบสิ�นเปลืองพลงังานสูงสุด  เมื�อ
พจิารณาเวลาที�อุณหภูมทิําความเยน็ถงึ 15 oC พบว่าที�ค่าสดัส่วนพื�นที� 
30% และ 45% มคี่า 140 min และ 125 min ตามลําดบั ถึงแม้ว่าเวลา
จะต่างกนัถงึ 15 min แต่ช่วงเวลาที�เริ�มเขา้สู่สภาวะคงตวัของทั �งสองค่า
สดัส่วนพื�นที�นั �นมคี่าที�ใกล้เคยีงกนั ใช้เวลาไปประมาณ 40 min ซึ�งช่วง
ดงักล่าวนี�เป็นช่วงที�เริ�มแช่เยน็ผลติภณัฑ ์

รปูที� 4 การเปลี�ยนแปลงของอุณหภูมกิระป๋องนํ�าอดัลมตามเวลา 

 ดงันั �นในการออกแบบและสรา้งตู้เย็นแบบพกพาจึงเลือกตําแหน่ง
ติดตั �งชุด TEC ที�ด้านหลังของตู้เย็นและใช้ค่าสดัส่วนพื�นที�การติดตั �ง
ประมาณ 30% หรอื ใช้ชุด TEC จํานวน 2 ชุด จากการศึกษาตวัแปร
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ทั �งหมดสามารถนําไปใช้ในการออกแบบและสร้างตู้เย็นแบบพกพาซึ�ง
แสดงในหวัขอ้ถดัไป 

3.3 ตู้เยน็แบบพกพา 

 ตู้เย็นแบบพกพาที�ได้ร ับการออกแบบจะทําการติดตั �งชุด TEC 
ด้านหลงัผนังตู้เยน็ในแนวบนละล่างเพื�อใหท้ําความเยน็ไดส้มํ�าเสมอทั �ว
ทั �งตู้นอกจากนี�ยงัมกีารต่อระบบหวัชาร์จไฟฟ้าในรถยนต์เพื�อให้เพิ�ม
ทางเลอืกในการใชง้านซึ�งแสดงดงัรปูที� 5 

รปูที� 5 ตูเ้ยน็แบบพกพโดยใช ้TEC 

 หลงัจากนั �นทําการทดสอบตูเ้ยน็แบบพกพาโดยเพิ�มภาระทางความ
เย็นโดยใช้กระป๋องนํ�าอัดลมตั �ง 1 จนถึง 3 กระป๋อง และทําการเก็บ
ข้อมูลการใช้งานทางไฟฟ้าโดยแสดงดงัตารางที� 3 ซึ�งพบว่าที�สภาวะ
ภาระทางความเย็นสูงสุดตู้เยน็แบบพกพาสามารถทําอุณหภูมภิายใน
ตูเ้ยน็และกระป๋องได ้ 10.2 และ 15.8 oC ตามลําดบั และใหค้่าสมรรถนะ
ทางความเย็น (COP) เท่ากับ 2.75 ซึ�งแปลงเป็นค่าไฟฟ้าต่อปีอยู่ที� 
275.54 Unit/year และสามารถแปลงเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที�  1,091.14 
THB/year เมื�อนําไปเปรียบเทียบกับตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5 ตาม
เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานตู้ เย็นเกณฑ์พลังงานปี ค.ศ. 
2019[13] สําหรบัประเภทตู้เยน็ 1 ประตู ไม่เกนิ 100 L นั �น ยงัคงอยู่ใน
เกณฑ์ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร ์5 ตู้เยน็ได้ ซึ�งค่าตามเกณฑอ์ยู่ที� 280 
Unit/year อย่างไรก็ตามประเด็นความคงทนในการใช้งานยงัคงต้อง
ไดร้บักาศกึษาเพิ�มเตมิในอนาคต ซึ�งจะอยู่ในงานวจิยัชิ�นต่อไป 

ตารางที� 3 ค่าสมรรถนะตูเ้ยน็แบบพกพา 

Cooling 
conditions 

Air 
Temperature 

(oC) 

Can 
Temperature 

(oC) 

Electricity 
(Unit/year) 

COP 

1 can 7.5 11.5 255.82 2.91 

2 can 8.8 14.0 269.92 2.83 

3 can 10.2 15.8 275.54 2.75 

*เวลาการทํางานอยู่ที� 24 h/day และใชต้ลอดทั �งปี 365 day ค่าไฟฟ้าคดิ
ที� 3.96 THB/unit

4. สรปุ
งานวจิยันี�มุ่งเน้นศกึษาผลกระทบของตําแหน่งการตดิตั �งชุด TEC

และสดัส่วนพื�นที�การติดตั �ง TEC ที�มตี่อค่าสมัประสทิธิ �สมรรถนะของ
ระบบทําความเยน็แบบใช้เทอร์โมอเิลก็ทรคิ เพื�อจะสามารถนําไปใชใ้น
การออกแบบและสร้างตู้เย็นแบบพกพาที�เหมาะสมกับการใช้งานใน
ชีวติประจําวนั ซึ�งปัจจุบนักําลงัมุ่งเน้นไปในแง่ของงานด้านประหยดั
พลงังาน ประเดน็ที�น่าสนใจจากงานวจิยันี�มดีงันี� 
 �) ผลของการตําแหน่งการตดิตั �งชุด TEC ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อค่า 
COP อย่างมนีัยสําคญั แต่ในการตดิตั �งควรพจิารณาตําแหน่งด้านหลงั
ก่อนเนื�องจากง่ายต่อการสรา้งตูเ้ยน็  
 �) ผลของสดัส่วนพื�นที�การตดิตั �ง TEC ที�ใหค้่า COP สงูสุดคอื 45% 
อย่างไรก็ตามในการนําไปใช้งานจรงิค่าสดัส่วนพื�นที�การติดตั �ง TEC 
เท่ากบั 30 กเ็พยีงพอเนื�องจากใหค้่า COP ใกลเ้คยีงกนั และยงัสามารถ
ประหยดัตน้ทุนไดม้ากกว่า 
 �) ตูเ้ยน็แบบพกพาสามารถแช่เยน็เครื�องดื�มนํ�าอดัลมได ้3 กระป๋อง
และให้ค่า COP อยู่ที� 2.75 ซึ�งแปลงเป็นค่าไฟฟ่ต่อปีอยู่ที� 275.54 
unit/year ซึ�งยงัคงอยู่ในเกณฑฉ์ลากประหยดัไฟเบอร ์5 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาอตัราส่วนในการนําเถ้าหนกัจากกระบวนการเผาไหมโ้รงเตาเผาขยะมลูฝอย จงัหวดัภูเกต็
มาแทนทีม่วลรวมในการทําคอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้น ในอตัราส่วนผสมปนูซเีมนต์ต่อมวลรวมต่อน้ําเท่ากบั 1 : 6.0 : 0.6 โดยน้ําหนัก และใชเ้ถา้
หนักแทนทีม่วลรวมดว้ยอตัราส่วนรอ้ยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 ทําการทดสอบสมบตัขิองคอนกรตีบลอ็กตามมาตรฐาน มอก.58-2560 และ
ทดสอบค่าสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้น ผลการทดสอบพบว่า คอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้นทีผ่สมเถา้หนกัมคี่าความหนาแน่นตํ่ากว่า น้ําหนกัต่อกอ้น
เบากว่า การดูดซมึน้ําสูงกว่า และความต้านทานแรงอดัตํ่ากว่าคอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้นทีไ่ม่ผสมเถ้าหนกัแต่ความตา้นทานแรงอดัทีล่ดลงยงัคง
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม ค่าสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้นตํ่า แสดงใหเ้หน็ว่าเถา้หนกัมคีวามเป็นฉนวนป้องกนัความรอ้นได ้

คาํสาํคญั:  เถา้หนกั, คอนกรตีบลอ็กกลวงไมร่บัน้ําหนกั, วสัดุกนัความรอ้น

Abstract 

The objective of this research was to study a replacement of the aggregates of hollow concrete blocks with a bottom 

ash from PHUKET municipal solid waste incinerator. The mixing ratio of cements: aggregates: water was 1: 6.0: 0.6 by weight. The 

percent replacement of bottom ash of aggregate was 0, 20, 40, 60, 80 and 100%. The properties of specimens were tested according to 

Thai Industry standard (TIS) 58-2660. Thermal conductivity was also investigated. The results showed that the hollow concrete blocks 

with a replacement of bottom ash had lower density, less weight, higher water absorption and lower compressive strength than that of a 

normal hollow concrete block. However, low compressive strength value of hollow concrete blocks with a replacement of bottom ash was 

acceptable with TIS. The low thermal conductivity of hollow concrete blocks with a replacement of bottom ash implied that the bottom ash 

had good thermal insulation properties. 

Keywords: Bottom ash, Hollow concrete block, Heat resistant material 
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1. บทนํา
ในปัจจุบนัมกีารนําเอาเทคโนโลยเีตาเผา (Incineration)มาใช้เพื่อ

จดัการกบัยะมูลฝอยชุมชนที่มปีรมิาณมหาศาลต่อวนั ซึ่งการเผาไหม้
ขยะมลูฝอยกบัอากาศเพื่อใหเ้กดิปฏกิริยิาการเผาไหมเ้พื่อทําลายมวล
และปรมิาตรของมลูฝอย ผลติภณัฑ์ทีไ่ดจ้ากกระบวนการเผาไหมข้ยะ
มูลฝอย คอื ความร้อน (Heat) ซึ่งสามารถนําใช้กบัหมอ้ต้มไอน้ําเพื่อ
ผลติไฟฟ้าได ้และสามารถกําจดัขยะมลูฝอยไดป้ระมาณรอ้ยละ 80-90 

[1] กระบวนการเผาไหมข้ยะมลูฝอยไมไ่ดเ้กดิเป็นผลติภณัฑเ์พยีงอย่าง
เดยีว ขี้เถ้า (Ash) ถือเป็นของเสยีที่เหลอืจากกระบวนการเผาขยะใน
เตาเผามปีรมิาณรอ้ยละ 10 และน้ําหนกัประมาณรอ้ยละ 25 ถงึ 30 ของ
ขยะที่ส่งเขา้เตาเผา [2] ซึ่งแบ่งออกเป็น เถ้าหนัก (Bottom ash) และ
เถา้เบา (Fly ash)  

เถ้าเบาหรอืฝุ่ นละอองจะใชเ้ครื่องดกัฝุ่ นแบบถุงกรอง (Bag house 

filter) ในการดกัเถ้าเบาก่อนจะปลวิออกสู่ปล่องของเตาเผา และจะถูก
กําจดัโดยการฝังกลบส่วนเถา้หนกัคอื สิง่ตกคา้งทีเ่กดิจากกระบวนการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เผาไหม้ไม่
สมบูรณ์ทีค่า้งอยู่บนตะกรบัรอ้ยละ 15-20 ของปรมิาณขยะมลูฝอย ซึ่ง
ปริมาณเถ้าหนักอยู่ที่ประมาณ 120 ตันต่อวนั [3] หากมปีริมาณเถ้า
หนักสูงจะกลายเป็นขยะทีถู่กกองทิ้งและทําให้เกดิมลภาวะตามมา ซึ่ง
เป็นแหล่งสําคัญของสารไดออกซิน ที่จ ัดเป็นของเสียอันตราย 
(Hazardous waste) 

ทีผ่่านมาวธิกีาํจดัเถ้าหนกั คอื การนําไปถมทีห่ลุมฝังกลบ ซึง่จะทํา
ใหส้ญูเสยีพืน้ทีท่ ีจ่ดัเตรยีมไวส้าํหรบัฝังกลบขยะส่วนเกนิจากการนําเขา้
เตาเผาขยะในแต่ละวนั รวมถงึในช่วงระหว่างซ่อมบํารุงเตาเผาและต้อง
จ่ายค่าขนย้ายขี้เถ้าจากโรงเผาขยะไปยงัสถานที่ฝังกลบเถ้าหนักมี
องค์ประกอบทางเคมทีี่มผีลต่อคุณสมบตัเิพิม่ความแขง็แรงและดูดซมึ
ความชื้นไดด้ ีเป็นวตัถุดบิในการผลติปนูซเิมนต์ มคีวามทนต่อไฟ [4] 

ซึง่หากสามารถนําเถ้าหนกัมาใชป้ระโยชน์ได ้จะเป็นการป้องกนัและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเถ้าหนักอีกทางหนึ่ง และยังได้ผล
ประโยชน์และผลพลอยไดจ้ากเถา้หนกัอกีดว้ย 

ซึ่งมงีานวจิยัทีนํ่าเถ้ามาประยุกต์ใชท้างด้านงานก่อสร้าง อาทเิช่น 
การทดลองของ Rafieizonooz M และคณะ [5] พบว่าความต้านทาน
แรงดดัและแรงดงึของตวัอย่างคอนกรตีทีม่สี่วนผสมของเถา้หนกัแทนที่
ทรายอยู่ร้อยละ 75 และเถ้าเบาแทนที่ปูนซิเมนต์ร้อยละ 20 มีค่า
มากกว่าตวัอย่างคอนกรตีทัว่ไป ยิง่ไปกว่านัน้การหดตวัแบบแหง้ของ
คอนกรตีทีใ่ชใ้นการทดลอง แบบทีม่เีถา้หนกัผสมอยู่รอ้ยละ 50, 75 และ 
100 และเถ้าลอยรอ้ยละ 20 จะตํ่ากว่าคอนกรตีทีใ่ชส้่วนผสมแบบทัว่ไป 
ชี้ให้เห็นว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าหนักและเถ้าลอยสามารถ
นําไปใชง้านได้ในหลายๆ โครงสรา้ง เช่น ฐานราก, ฐานรอง, ทางเทา้ 
ฯลฯ ซึง่จะช่วยลดค่าใชจ่้ายพลงังานและปัญหาสิง่แวดลอ้มในระดบัทีด่ ี

ส่วนกิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ และคณะ [6] พบว่า การเพิ่ม
ปรมิาณของเถ้าชวีมวลจะทําให้อิฐบล็อกประสานมคี่ากําลงัรบัแรงอัด 
หน่วยน้ําหนกั และค่าการนําความรอ้นลดลง ส่วนการดดูกลนืน้ําจะมคี่า
เพิ่มขึ้น อิฐบล็อกประสานผสมเถ้าชวีมวลทุกอตัราส่วนผสมสามารถ

นําไปใชง้านไดเ้ช่นเดยีวกบัอฐิบลอ็กประสานทางการคา้ โดยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนอฐิบล็อกชนิดไม่รบัน้ําหนัก ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน 602/2547 นอกจากนี้อิฐบล็อก
ประสานทีส่งัเคราะห์ขึน้ มคีา่การนําความรอ้นตํ่าเหมาะสมทีจ่ะนําไปใช้
เป็นผนงักนัความรอ้นในตวัอาคารได ้

นอกจากนี้ การแทนทีเ่ถา้ลอยรอ้ยละ 20 โดยน้ําหนกั และชานออ้ย
รอ้ยละ 10 โดยปรมิาตร มกีําลงัรบัแรงอดัสูงสุดทีอ่ายุ 28 วนั อยู่ที ่336 

กโิลกรมั/ ตารางเซนติเมตร ซึ่งผ่านมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 602-

2547 จดัเป็นบล็อกประสานชนิดรบัน้ําหนัก [7] และมกีารทดลองอิฐ
บลอ็กผสมเถ้าแกลบทีอ่ตัราทดแทนกากตะกอนโครเมยีมในหนิฝุ่ นรอ้ย
ละ 30 และอิฐบล็อกประสานผสมเถ้าลอยที่อตัราทดแทนกากตะกอน
โครเมยีมในหนิฝุ่ นรอ้ยละ 20 และเถา้แกลบเป็นวสัดุปอตโซลานที่ดกีว่า
เถ้าลอยในการปรบัเสถียรและหล่อแขง็กากตะกอนโครเมยีมในรูป
อิฐบล็อกประสาน ที่อ ัตราส่วนผสมเท่ากนัอิฐบล็อกประสานผสม
เถา้แกลบมกีาํลงัตา้นแรงอดัสงูกว่าอฐิลบลอ็กประสานผสมเถา้ลอย และ
เถ้าแกลบสามารถลดการชะละลายของโครเมียมออกจากอิฐบล็อก
ประสานไดด้กีว่าเถา้ลอย [8] 

จากการทดลองของ บุรฉตัร ฉตัรวรีะ และคณะ [9] พบว่าสดัสว่นที่
เพิม่ขึ้นของแร่ดนิเบาและเถ้าชานอ้อยมผีลทําให้หน่วยน้ําหนัก ค่า
การนําความรอ้น ค่าสมัประสทิธิก์ารดูดซบัเสยีง การพฒันากําลงัและ
ความคงทนต่อการกดักร่อนเนื่องจากกรดของคอนกรตีบล็อกหนิฝุ่ น
ผสมเถ้าชานอ้อยลดลง ในขณะที่ค่าสมัประสทิธิก์ารดูดซบัเสียงของ
คอนกรีตบล็อกหินฝุ่ นผสมแร่ดินเบาและปริมาณความชื้นสูงกว่า
คอนกรตีบล็อกปกติที่ผสมหนิฝุ่ นอย่างเดยีว นอกจากนี้เมื่อพจิารณา
ขอ้กาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเป็นเกณฑ ์จะสามารถใชแ้ร่
ดนิเบาและเถา้ชานออ้ยแทนทีไ่ดร้อ้ยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนกั 

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาความเป็นไปไดแ้ละคุณสมบตัเิบือ้งต้นใน
การใชเ้ถา้หนกัเป็นส่วนผสมในคอนดรตีบลอ็กกนัความรอ้น 

2. วสัดุและวธิกีารทดสอบ
2.1. การออกแบบส่วนผสมของคอนกรตีบลอ็ก 

 ใช้อตัราส่วนผสมปูนซเิมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที ่1 ต่อมวลรวม
ต่อน้ําเท่ากบั 1.0: 6.0: 0.6 โดยน้ําหนกั และใชเ้ถา้หนกัจากโรงเผาขยะ
มูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ตมาแทนที่มวลรวมด้วย
อตัราส่วนรอ้ยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ100 แสดงดงัตารางที ่1 

2.2. การขึน้รปูคอนกรตีบลอ็ก 

2.2.1. ทาํการขึน้รปูชิน้ตวัอยา่งการทดสอบทัง้หมดตามมาตรฐาน มอก.
58-2560 เรือ่ง คอนกรตีบลอ็กกลวงไมร่บัน้ําหนกั [10] เพือ่ทดสอบ
ความตา้นทานแรงอดั, ความหนาแน่น, การดดูซมึน้ํา 
 เตรียมและชัง่ส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าหนัก ตาม
อตัราส่วนทีแ่สดงไวใ้นตางรางที ่1 ทําการผสมตามอตัราส่วนทีก่าํหนด
ในเครือ่งผสมคอนกรตีบลอ็กผสมจนส่วนผสมเขา้กนัทัง้หมด 

 นําส่วนผสมที่ผสมเขา้กนัแล้ว ลําเลยีงขึ้นสายพานใส่ในเครื่องอดั
คอนกรตีบล็อกจนเต็ม จากนัน้อดัส่วนผสมลงในแบบคอนกรตีบล็อก 
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ขนาด 70 x 190 x 390 มลิลเิมตร หลงัจากนัน้นําคอนกรตีบล็อกออก
จากเครื่องอัด ปล่อยคอนกรีตบล็อกแข็งตัวเป็นเวลา 24 ชัว่โมง นํา
คอนกรีตบล็อกไปบ่มชื้นเป็นเวลา 3 วัน แล้วผึ่งลมในที่ร่มจนครบ
ระยะเวลา 28 วนั 

ตารางที ่1 อตัราส่วนผสมของคอนกรตีบลอ็กผสมเถา้หนกั
อตัราสว่น 

(รอ้ยละ) 
ปนูซเิมนต ์ มวลรวม น้ํา 

มวลรวม เถา้หนกั 

0 1 6.0 0.0 0.6 

20 1 4.8 1.2 0.6 

40 1 3.6 2.4 0.6 

60 1 2.4 3.6 0.6 

80 1 1.2 4.8 0.6 

100 1 0.0 6.0 0.6 

2.2.2. ทาํการขึน้รปูชิน้ตวัอย่างการทดสอบทัง้หมดตามมาตรฐาน มอก.
58-2560 เรื่อง คอนกรตีบลอ็กกลวงไมร่บัน้ําหนกั [10] เพื่อทดสอบการ
นําความรอ้นและสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้น 

เตรียมและชัง่ส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าหนัก ตาม
อตัราส่วนทีแ่สดงไวใ้นตางรางที ่1 ทําการผสมตามอตัราส่วนทีก่าํหนด
ในกระบะผสมปูนจนส่วนผสมเข้ากนัทัง้หมด อัดส่วนผสมลงในแบบ
คอนกรีตบล็อก ขนาด 300 x 300 x 70 มิลลิเมตร หลังจากนัน้นํา
คอนกรตีบลอ็กออกจากแบบ ปล่อยคอนกรตีบลอ็กแขง็ตวัเป็นเวลา 24 

ชัว่โมง นําคอนกรตีบลอ็กไปบ่มชืน้เป็นเวลา 3 วนั แลว้ผึง่ลมในทีร่่มจน
ครบระยะเวลา 28 วนั 

2.3. วธิกีารทดสอบสมบตัขิองคอนกรตีบลอ็ก 

2.3.1. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคม ี(Chemical Composition) ของ
เถา้หนกั 

 นําเถ้าหนักจากโรงเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้า จงัหวดั
ภู เก็ต  ร่อนผ่ านตะแกรง ทําการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  X-Ray 

Fluorescence (XRF) โดยการยงิรงัสเีอ็กซ์เขา้ไปในตวัอย่างธาตุต่างๆ 
ตัวอย่างทดสอบจะดูดกลืนรงัสีเอ็กซ์และคลายพลงังานออกเป็นค่า
เฉพาะของแต่ละธาตุ 

2.3.2. ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าหนัก ตาม
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมมอก.58-2560 เรื่อง คอนกรตีบลอ็ก
กลวงไมร่บัน้ําหนกั [10] 

2.3.2.1. ค่าความหนาเปลอืกผวิหน้าคอนกรตีบลอ็กกลวงไม่รบัน้ําหนกั 
ทาํการสุ่มตวัอย่างคอนกรตีบลอ็ก 3 กอ้น วดัขนาดความหนาเปลอืกผวิ
ทีค่วามลกึจากขอบด้านยาว 13 มลิลเิมตร ทัง้ดา้นบนและดา้นล่าง ซึง่
ความหนาเปลอืกผวิหน้าคอนกรตีบลอ็กกลวงไม่รบัน้ําหนักต้องมคีวาม
หนาเปลอืกผวิหน้าไมน้่อยกว่า 13 มลิลเิมตร 
2.3.2.2. ค่าความกว้าง ความสูง และความยาว ของคอนกรีตบล็อก
กลวงไม่รบัน้ําหนกั ทําการสุ่มตวัอย่างคอนกรตีบลอ็ก 3 กอ้น ซึ่งขนาด

ความกว้าง ความสูง และความยาวของคอนกรีตบล็อกกลวงไม่รบั
น้ําหนกัจะคลาดเคลือ่นไดไ้มเ่กนิ +3 มลิลเิมตร 
2.3.2.3. ค่าความหนาแน่นและการดดูซมึน้ําของคอนกรตีบลอ็กกลวงไม่
รบัน้ําหนัก ทําการสุ่มตวัอย่างคอนกรตีบลอ็ก 3 กอ้น แช่ตวัอย่างในน้ํา 

24-28 ชัว่โมง ชัง่ตวัอย่างทดสอบในน้ํา โดยตวัอย่างต้องจมในน้ําทัง้
ก้อน ยกตวัอย่างขึ้นจากน้ําให้น้ําไหลออกจากตวัอย่าง 55-65 วนิาที 
เช็ดผิวให้แห้งแล้วชัง่น้ําหนัก จากนัน้อบตัวอย่างให้แห้งที่อุณหภูม ิ

105-115 องศาเซลเซยีส ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง แล้วนําไปชัง่น้ําหนัก 
ค่าความสญูเสยีน้ําเมือ่เทยีบกบัการชัง่ครัง้ก่อนหน้าตอ้งไมม่ากกว่ารอ้ย
ละ 0.2 
2.3.3. ค่าความตา้นทานแรงอดัของคอนกรตีบลอ็กกลวงไมร่บัน้ําหนกั  

ทําการสุ่มตวัอย่างคอนกรตีบล็อก 3 ก้อน เคลอืบผวิตวัอย่างดว้ย
ปูนปลาสเตอร์ นําตัวอย่างไปทดสอบแรงอัดด้วยเครื่องทดสอบ
เอนกประสงค์ (Universal testing machine: UTM) รุ่น UTM 500KNI 

ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E 4 [11] 

ทําการทดสอบก้อนตัวอย่างทีละก้อน โดยให้ชิ้นตัวอย่างอยู่ใน
แนวดิง่กบัศูนย์แรงกดจากแท่นธารในบ่าทรงกลมของเครื่องกด อตัรา
ความเรว็ทีใ่ชท้ดสอบ บรรทุกน้ําหนกัครึง่หนึ่งของน้ําหนกัสูงสุด โดยให้
หวักดมอีตัราความเรว็ตามสะดวก  จากนัน้ต้องคุมเครื่องทดสอบปรบั
ให้หวักดเคลื่อนในอตัราสมํ่าเสมอ จนทําน้ําหนักบรรทุกส่วนที่เหลอื
บรรทุกได้ในเวลาไม่เร็วกว่า 1 นาท ีแต่ไม่เกนิ 2 นาท ีจนกระทัง่กอ้น
ทดสอบแตก 

2.3.4. ค่าการนําความร้อนและสัมประสิทธิก์ารนําความร้อนของ
คอนกรตีบลอ็กกลวงไมร่บัน้ําหนกั  

ทดสอบตามมาตรฐานทดสอบ ASTM C518-17 [12] โดยนําแผ่น
คอนกรตี ขนาด 300 x 300 x 70 มลิลเิมตร ทีผ่สมตามอตัราส่วน และ
บ่มตามระยะเวลาทีก่ําหนด นําตวัอย่างแผ่นคอนกรตีบลอ็ก 3 แผ่น ไป
ทดสอบที่สภาวะแวดล้อมอุณหภูม ิ22 +5 องศาเซลเซียส ความชื้น
สมัพทัธร์อ้ยละ 50 +10 เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้นําแผ่นทดสอบเขา้
เครื่องทดสอบ เครื่องจดวดัแรงดนัไฟฟ้าทีอ่อกจากเซน็เซอรท์ีต่ดิกบัผวิ
ของแผ่นอุณหภมู ิโดยวดัการไหลของความรอ้นและอุณหภูมทิีแ่ตกต่าง
กนัระหว่างแผ่นทัง้สาม 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล
เถ้าหนักจากโรงเผาขยะมลูฝอยชุมชนและผลติไฟฟ้า จงัหวดัภเูกต็ 

มสีารปนเป้ือนไม่เกนิมาตรฐานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จงึนําขีเ้ถ้าหนัก
มาทดแทนมวลรวมในการทาํคอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้น 

3.1. องคป์ระกอบทางเคม ี

เถ้าหนักมีองค์ประกอบทางเคมีหลักดังแสดงในตารางที่  2 

ประกอบดว้ย ซลิกิาหรอืซลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) มปีรมิาณมากทีสุ่ด
ถึงร้อยละ 45.13 เป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีผลต่อคุณสมบตัิเพิ่ม
ความแขง็แรงและดดูซมึความชืน้ไดด้ ีขณะทีแ่คลเซยีมออกไซด ์(CaO) 

หรอืปนูขาวไลม ์มปีรมิาณรอ้ยละ 18.64 ใชใ้นการก่อสรา้ง  
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ส่วนอลูมินาหรืออลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) มีปริมาณร้อยละ 

12.73 มคีุณสมบตัคิวามแขง็แรงและความหนาแน่นสูง ตา้นทานต่อการ
ขัดสีและสึกกร่อนสูง ทนต่อสารเคมี และมีความทนไฟสูง และ
แมกนีเซยีมออกไซด ์(MgO) มปีรมิาณรอ้ยละ 2.30 นิยมใชผ้ลติวสัดุทน
ไฟ หรอืฉนวนกนัความรอ้น ใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลติปนูซเีมนต์  

จากองค์ประกอบหลกัทางเคมขีา้งต้นมผีลต่อคุณสมบตัิต้านทาน
แรงอัดของคอนกรีตบล็อก โดยเฉพาะซิลิกาและอลูมินาเป็นวสัดุที่
ส ามารถทําปฏิกิริย าปอตโซลานิก  (Pozzolanic Reaction)  กับ 
แคลเซยีมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) ในปนูซเีมนต์ [13] ส่งผลใหม้สีมบตัิ
ในการยดึประสาน และเพิม่ความทนทานของคอนกรตีต่อสภาพการกดั
กร่อน 

นอกจากนี้องค์ประกอบทางเคมขีองซลิกิาหรอืซลิคอนไดออกไซด์ 
(SiO2), แคลเซียมออกไซด์ (CaO), อลูมนิาหรืออลูมเินียมออกไซด์ 
(Al2O3) และ แมกนีเซยีมออกไซด ์(MgO) ยงัเป็นสารประกอบออกไซด์
ทีม่คีุณสมบตัทินไฟ 

ตารางที ่2 องคป์ระกอบทางเคมขีองเถา้หนกั
องคป์ระกอบทางเคม ี เถา้หนกั 

SiO2 45.13% 

CaO 18.64% 

Al2O3 12.73% 

Fe2O3 4.24% 

MgO 2.30% 

SO3 0.99% 

Na2O 0.77% 

K2O 0.22% 

Alkalinity (Na2O+0.658K2O) 0.91% 

ความชืน้ 3.14% 

ปรมิาณทีค่า้งบนแร่ง 45 ไมโครเมตร 95.96% 

ความถ่วงจาํเพาะ (Specific gravity) 2.48% 

น้ําหนกัทีส่ญูเสยีเนื่องจากการเผา 10.10% 

3.2. ลกัษณะทัว่ไปของคอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้น 

จากตารางที ่3 พบว่าทุกอตัราส่วนมคีวามยาวของคอนกรตีบลอ็ก
กนัความร้อนอยู่ระหว่าง 391.65 - 392.80 มลิลเิมตร ความสูงมขีนาด
อยู่ระหว่าง 188.69 – 189.62 มลิลิเมตร ความกว้างมขีนาดระหว่าง 
67.75 – 70.08 มิลลิเมตร และความหนาเปลือกมีขนาดอยู่ระหว่าง 
14.19 – 15.66 มลิลิเมตร ซึ่งขนาดเฉลี่ย 3 ก้อน มขีนาดและเกณฑ์
ความคลาดเคลื่อนตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-

2560 เรือ่ง คอนกรตีบลอ็กกลวงไมร่บัน้ําหนกักาํหนด [10] คอื คอนกรตี
บลอ็กกลวงไม่รบัน้ําหนักต้องปราศจากรอยแตกรา้ว หรอืไม่มสี่วนเสยี
อื่นใดทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการก่อคอนกรตีบลอ็กกลวงไม่รบัน้ําหนักอย่าง
ถูกตอ้ง หรอืทาํใหส้ิง่ก่อสรา้งเสยีกาํลงัหรอืความคงทน 

น้ําหนกัเฉลีย่ 3 กอ้น ของคอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้นผสมเถา้หนกั
ทุกอตัราส่วนมน้ํีาหนักเฉลี่ยต่อก้อนอยู่ระหว่าง 5.77 – 7.34 กโิลกรมั 
ซึ่งมน้ํีาหนักเบากว่าคอนกรตีบลอ็กทัว่ไปทีม่น้ํีาหนกัอยู่ระหว่าง 7.45 – 

7.58 กิโลกรมั จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของเถ้าหนัก จะทําให้
คอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้นมน้ํีาหนกัลดลง 

ตารางที ่3 ค่าเฉลีย่คอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้น 

ยาว 
(mm) 

สูง 
(mm) 

กวา้ง 
(mm) 

หนา 
(mm) 

น้ําหนกั 
(kg) 

มาตรฐาน 390+3 190+3 70+3 >13 

อตัราส่วน 
(%) 

100 392.80 188.99 69.31 15.41 5.58 

80 392.56 189.03 70.08 15.44 6.17 

60 392.28 188.69 67.75 14.66 6.30 

40 392.51 189.62 67.93 14.44 6.75 

20 392.87 189.33 69.03 14.72 7.06 

0 391.65 188.84 68.64 14.19 7.52 

3.3. ความหนาแน่นและการดดูซมึน้ํา 
จากรูปที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าการผสมเถ้าหนักในคอนกรตีบล็อกกนั

ความรอ้นมผีลต่อความหนาแน่น พบว่าเมือ่อตัราส่วนเถ้าหนักเพิม่ขึ้น
จะทําให้ค่าความหนาแน่นลดลงตามลําดบั ที่อตัราส่วนผสมเถ้าหนัก
ร้อยละ 100 มคี่าความหนาแน่นเฉลี่ยตํ่าที่สุด 1,776.08 kg/m3 ขณะที่
คอนกรตีบล็อกที่ไม่มเีถ้าหนักเป็นส่วนผสมมคีวามหนาแน่นเฉลี่ยสูง
ทีสุ่ด 2,271.48 kg/m3 ถ้าความหนาแน่นสงูจะมน้ํีาหนักต่อกอ้นมาก แต่
ถ้าความหนาแน่นตํ่ากจ็ะมน้ํีาหนักต่อกอ้นน้อยตามไปดว้ย เมือ่อตัราส่วน
ของเถ้าหนักเพิม่ขึน้ทําใหค้่าความหนาแน่นลดลง ส่งผลใหน้ํ้าหนักต่อ
กอ้นเบาลงไปดว้ย 

อตัราส่วนผสมเถ้าหนักรอ้ยละ 20 และ 40 จดัอยู่ประเภทน้ําหนัก
ทัว่ไป ซึ่งมคี่าความหนาแน่นมากกว่าหรอืเท่ากบั 2,000 kg/m3 และ
อัตราส่วนผสมเถ้าหนักร ้อยละ 60, 80 และ 100 จดัอยู่ประเภท
ปานกลาง มคี่าความหนาแน่นมากกว่าหรอืเท่ากบั 1,680 kg/m3 แต่
ตอ้งไมม่ากกว่า 2,000 kg/m3 

จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคอนกรีตบล็อกที่ไม่มีเถ้าหนักเป็น
ส่วนผสมมคี่าความดูดซมึน้ําตํ่าทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 3.37 แต่เมือ่ผสม
เถ้าหนักเพิ่มขึ้นจะทาํให้ความดูดซึมน้ําเพิม่ขึ้นตามลําดบั โดยผสม
เถา้หนกัรอ้ยละ 100 มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดรอ้ยละ 7.79 

เมื่ออัตราส่วนผสมของเถ้าหนักเพิ่มขึ้นทําให้ค่าความดูดซึมน้ํา
เพิม่ขึน้ไปดว้ย ซึง่เชือ่มโยงกบัค่าความหนาแน่นของคอนกรตีบลอ็ก ยิง่
มคีวามหนาแน่นตํ่ายิ่งทําให้มกีารดูดซึมน้ําสูง ซึ่งการดูดซึมน้ําเป็น
สมบตัิของคอนกรตีบลอ็ก ที่จะส่งผลต่อความสามารถในการก่อ-ฉาบ 
โดยคอนกรตีบลอ็กทีเ่หมาะสําหรบันําไปใชใ้นงานก่อสร้างควรมคี่าดูด
ซึมน้ําที่ตํ่า เนื่องจากคอนกรตีบล็อกที่มคี่าดูดซึมน้ําสูงจะมผีลต่อการ
แตกรา้วของการก่อ-ฉาบ เพราะการสญูเสยีน้ําจากปนูมอรต์า้ร ์
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รปูที ่1 ค่าความหนาแน่นของคอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้น 

รปูที ่2 การดดูซมึน้ําของคอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้น 

3.4. ความตา้นทานแรงอดัของคอนกรตีบลอ็กผสมเถา้หนกักนัความรอ้น 

จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่าคอนกรตีบล็อกที่ไม่มสี่วนผสมของ
เถ้าหนักมคี่าความต้านทานเฉลี่ยสูงสุด 9.02 MPa เมื่อผสมเถ้าหนัก
เพิม่ขึน้จะทําใหค้่าความต้านทานแรงอดัลดลงตามลําดบั โดยส่วนผสม
เถ้าหนักเพยีงอย่างเดยีวมคี่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด 4.31 MPa เนื่องมาจากค่า
ความหนาแน่นทีต่ํ่า ทาํใหค้่าความตา้นทานแรงอดัลดลง ส่งผลใหค้วาม
แขง็แรงของคอนกรตีบล็อกลดลงตามไปด้วย แต่ทุกอตัราส่วนของ
เถ้าหนักทีผ่สมเป็นไปตามทีม่าตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมมอก.58-

2560 [10] คือ ค่าความต้านแรงอัดแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า 3.45 

MPa และค่าเฉลีย่มาตรฐานตอ้งไมน้่อยกว่า 4.14 MPa จากผลค่าความ
ต้านทานแรงอดัที่เหมาะสมสําหรบัผลตินําไปใชง้านจรงิทุกอตัราส่วน
สามารถนําไปใช้ได้  แ ต่ต้องพิจารณาผลการทดสอบอย่างอื่น
ประกอบดว้ย 

รปูที ่3 ความตา้นทานแรงอดัของคอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้น 

3.5. สมัประสทิธิก์ารนําความรอ้นของคอนกรตีบล็อกผสมเถ้าหนักกนั
ความรอ้น 

ค่าสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “ค่า K” มหีน่วย
เป็น (W/m.K) โดย ค่า K ยิง่สงูจะยิง่นําความรอ้นมาก [14] 

จากรูปที ่4 แสดงให้เห็นคอนกรตีบลอ็กที่มสี่วนผสมของเถ้าหนัก
อตัราส่วนทีร่อ้ยละ 40, 60, 80 และ 100 มคี่าสมัประสทิธิก์ารนําความ
ร้อนตํ่ากว่าคอนกรีตบล็อกที่ไม่ได้ผสมเถ้าหนัก มีค่าเท่ากับ 0.397 

W/m-K ยิ่งไปกว่านัน้คอนกรตีบล็อกที่ผสมเถ้าหนักร้อยละ 100 มคี่า
สมัประสทิธิก์ารนําความรอ้นเฉลีย่ตํ่าสุด 0.272 W/m-K แต่ทีอ่ตัราส่วน
การแทนทีร่อ้ยละ 20 มคี่าสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้นสงูกว่าคอนกรตี
บลอ็กทีไ่ม่ผสมเถ้าหนัก ชี้ใหเ้หน็ว่าการผสมเถ้าหนักทีเ่หมาะสมจะทํา
ใหค้่าสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้นลดลง 

ค่าสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้นในตวัอย่างคอนกรตีผสมเถา้หนกัมี
ค่าลดลงเมือ่เพิม่สดัส่วนเถา้หนกัแทนทีม่วลรวม เนื่องจากองคป์ระกอบ
หลกัทางเคมขีองเถ้าหนัก ประกอบด้วย ซิลิกาแคลเซียมออกไซด์ 
อลูมินาและแมกนีเซียมออกไซด์ ซึ่งเป็นสารประกอบออกไซด์ที่มี
คุณสมบตัทินไฟ ชี้ให้เห็นว่าเถ้าหนักสามารถเป็นฉนวนป้องกนัความ
รอ้นและสามารถนําไปใชส้าํหรบัการประหยดัพลงังานได ้

รปูที ่4 สมัประสทิธิก์ารนําความรอ้นของคอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้น 

3.6. ตน้ทุนการผลติ 

ราคาตน้ทุนคดิมาจากน้ําหนกัวสัดุทีนํ่ามาผลติคอนกรตีบลอ็กกนั
ความรอ้น ขนาด 70 x 190 x 390 มลิลเิมตร จาํนวน 1 กอ้น 
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ปนูซเิมนตป์อรต์แลนดป์ระเภท 1 จาํนวน 1 กระสอบ น้ําหนกั 50 

กโิลกรมั ราคา 175 บาท เฉลีย่ กโิลกรมัละ 3.50 บาท 

น้ําประปา ราคาหน่วยละ 10.20 บาท (อตัราค่าน้ําประปาส่วน
ภมูภิาค จงัหวดัภเูกต็, ทีอ่ยู่อาศยั) ปรมิาณทีใ่ชต่้อ 0.6 ลติร ราคา 
0.0006 บาท 

มวลรวม (หนิฝุ่น) 1,540 กโิลกรมั ราคา 900 บาท กโิลกรมัละ 0.58 

บาท 

ตารางที ่4 ตน้ทุนคอนกรตีบลอ็กทัง้ 6 อตัราส่วน 

อตัราสว่น น้ําหนกั/ ราคา (บาท) 
(รอ้ยละ) กอ้น ปนูซเิมนต ์ หนิฝุ่ น น้ํา รวม 

0 7 3.5 3.48 0.0006 6.98 

20 7 3.5 2.78 0.0006 6.28 

40 7 3.5 2.09 0.0006 5.59 

60 7 3.5 1.39 0.0006 4.89 

80 7 3.5 0.70 0.0006 4.20 

100 7 3.5 0.00 0.0006 3.51 

ตารางที ่5 ตน้ทุนคอนกรตีบลอ็กเปรยีบเทยีบราคาทอ้งตลาด 

อตัราสว่น จาํนวนเงนิ (บาท) 
(รอ้ยละ) ตน้ทุน/ ราคารวม ทอ้งตลาด เปรยีบเทยีบ 

กอ้น 
ค่า

ดาํเนินการ 
และกาํไร 

0 6.98 8.23 7 -1.23 

20 6.28 7.94 7 -0.94 

40 5.59 7.07 7 -0.07 

60 4.89 6.19 7 0.81 

80 4.20 5.31 7 1.69 

100 3.51 4.44 7 2.59 

หมายเหต:ุ ค่าดําเนินการรอ้ยละ 10, กําไรรอ้ยละ 15 

 จากตารางที ่4 และ 5 พบว่าอตัราส่วนผสมเถา้หนักแทนทีม่วลรวม
รอ้ยละ 60,  80 และ 100 มตี้นทุนตํ่ากว่าคอนกรตีบลอ็กตามทอ้งตลาด 
แสดงถึงความเป็นไปได้หากนําเถ้าหนักเป็นส่วนผสมหรอืสามารถใช้
เถา้หนกัเพยีงอย่างเดยีวในการผลติคอนกรตีบลอ็กกนัความรอ้นได ้

4. สรุป
คอนกรตีบลอ็กทีผ่สมเถ้าหนักทัง้ 6 อตัราส่วนมลีกัษณะทัว่ไปตาม

มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม การเพิม่อตัราส่วนของเถา้หนกัส่งผล
ใหค้่าความหนาแน่นลดลง ค่าการดูดซมึน้ําเพิม่ขึน้และความต้านทาน
แรงอดัลดลง แต่อย่างไรกต็ามคอนกรตีบลอ็กทีผ่สมเถ้าหนักมน้ํีาหนัก
ต่อก้อนเบากว่า และมีค่าสัมประสิทธิก์ารนําความร้อนตํ่ ากว่าเมื่อ
ทดแทนมวลรวมทีอ่ตัราส่วนรอ้ยละ 40, 60, 80 และ 100 รอ้น จากผล

การทดสอบทุกอัตราส่วนสามารถนําไปใช้งานจริงได้ แต่อาจต้อง
พจิารณาผลการทดสอบอย่างอื่นประกอบดว้ย 

โดยอตัราส่วนทีเ่หมาะสม คอื อตัราส่วนผสมเถ้าหนกัรอ้ยละ 40 มี
ค่ารบักําลงัอดัสูงเมื่อเทยีบกบัอตัราส่วนผสมเถ้าหนักอตัราส่วนอื่นๆ 
ความหนาแน่นจดัอยู่ในคอนกรีตบล็อกกลวงไม่ร ับน้ําหนักประเภท
น้ําหนักทัว่ไป มคี่าการดูดซึมน้ําที่ตํ่าใกล้เคยีงกบัคอนกรตีบล็อกทีไ่ม่
ผสมเถ้าหนัก ลดน้ําหนักต่อก้อนให้เบาลง การผสมของเถ้าหนักใน
คอนกรีตบล็อกมผีลทําให้ค่าสมัประสิทธิก์ารนําความร้อนลดลงเมื่อ
เทยีบกบัคอนกรตีบลอ็กไมผ่สมเถา้หนกั 

5. ขอ้เสนอแนะ
ถงึแมว้่ามคีวามเป็นไปไดจ้ากผลการทดลองเป็นแนวโน้มทีด่ใีนการ

ใช้เถ้าหนักจากกระบวนการเผาไหมข้ยะมูลฝอยชุมชน โดยไม่ต้องใช้
เทคนิคพิเศษหรือเติมสารเคมีใดๆ เพิ่ม และยังช่วยลดปัญหา
สิง่แวดล้อมด้วย ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรมกีารพฒันาปรบัปรุงค่า
การดูดซึมน้ําของคอนกรตีบล็อกกนัความร้อน ให้มคี่าการดูดซึมน้ําที่
ตํ่าลง เพราะคอนกรตีบลอ็กทีเ่หมาะสาํหรบันําไปใชใ้นงานก่อสรา้งควร
มกีารดดูซมึน้ําทีต่ํ่า 

6. กติตกิรรมประกาศ
ผู้แต่งขอขอบคุณโรงเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลติไฟฟ้า จงัหวดั
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บทคดัย่อ 

กระบวนการบรรจุขนมถั �วทอดแบบดั �งเดมิสําหรบัส่งขายต้องใช้เวลาถึงประมาณ 36 ชั �วโมงในการดูดซบันํ�ามนัหลงัจาการทอด แนว
ทางการอบลมรอ้นจงึมคีวามน่าสนใจในการนํามาใชไ้ล่นํ�ามนัเพื�อลดเวลาและเพิ�มผลผลติ ดงันั �นวตัถุประสงคข์องงานวจิยันี�ทําการศกึษาผลกระทบคา่
อุณหภูมกิารอบแหง้ที�มตี่อค่าพลงังานที�ใชใ้นกระบวนการอบแหง้ขนมถั �วทอดดว้ยเครื�องอบแหง้แบบใช้เตาแก๊สอนิฟาเรด นอกจากนี�ยงัหาเงื�อนไขที�
เหมาะสมสําหรบัการประหยดัพลงังานของกระบวนการอบแหง้ขนมถั �วทอดเช่นกนั เครื�องอบแหง้ประกอบด้วย  หอ้งอบแหง้รูปทรงสี�เหลี�ยมจตัุรสั
ขนาด 120 × 120 × 120 เซนตเิมตร สําหรบับรรจุขนมถั �วทอดได ้500 ชิ�น (5 กโิลกรมั) พดัลมระบายอากาศ  ขนาด 9 นิ�ว (22.86 เซนตเิมตร) และ
เตาแก๊สอนิฟาเรด ในการทดลองจะปรบัเปลี�ยนค่าอุณหภูมใินการอบแหง้ 3 ค่าไดแ้ก่ 50 60 และ 70 oC โดยทุกกรณีใชเ้วลาในการอบแหง้ 6 ชั �วโมง 
จาการทดลองพบว่าการกระจายตวัของอุณหภูมทิั �งหอ้งมคีวามสมํ�าเสมอและผลต่างของอุณหภูมเิฉลี�ยระหว่างด้านบนและด้านล่างของเครื�องอบแหง้
มคี่าเพยีง 1.3 oC เมื�อวเิคราะห์ทางด้านพลงังานพบว่าค่าความสิ�นเปลอืงจําเพาะของกรณีที�ค่าอุณหภูม ิ50 60 และ 70 oC มคี่า 450 256 และ 352 
กโิลวตัต์/กโิลกรมั ตามลําดบั  ดงันั �นค่าอุณหภูมอิบแหง้เหมาะสมสําหรบัขนมถั �วทอดคอื 60 oC และใหค้่าระยะเวลาคนืทุนเมื�อเปรยีบกบัวธิดีั �งเดิม
ประมาณ 6 เดอืน 

Abstract 

Conventional packaging of fried peanut cookies before shipping spends around 36 h on the oil absorption in fried foods. The 
hot air-drying system is interesting to remove the excess oil in order to decrease the cycle time and increase productivity. Thus, the 
objective aimed to experimentally investigate the effect of drying temperature on the energy consumption in the fried peanut cookie drying 
using the dryer with an infrared stove. Moreover, the appropriate condition of the energy saving in the fried peanut cookie drying was also 
determined. The dryer consisted of the cubic drying chamber with the dimension of 120 × 120 × 120 cm for containing the fried peanut 
cookies of 500 pieces (5 kg), ventilating fan with a diameter of 9 in (22.86 cm), and the infrared stove. The drying temperature was 
examined in three different experiment values, such as 50, 60, and 70 oC. The drying time of all cases was controlled under six hours. 
From the experimental results, the temperature distribution in the drying chamber was uniform, and the temperature difference between 
the top and bottom of the chamber was only 1.3 oC. For the energy analysis, it was noted that the specific energy consumptions for the 
drying temperatures of 50, 60, and 70 oC were 450 256 and 352 kW/kg, respectively. Therefore, the appropriate drying temperature was 
60 oC and its payback period compared with the conventional method was approximately six months. 

Keywords:  Energy, Hot Air, Drying, Peanut Cookies. 
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1. บทนํา
กระบวนการทําขนมถั �วทอดที�ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านหมู่ที� � บ้าน

หนองบัว ตําบลท่าข้าม ภายใต้โครงการตามแนวทางการช่วยเหลือ
เกษตร และคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็อย่างยั �งยนืนั �น พบปัญหาหลกัที�ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทานของกระบวนการทําขนมถั �วทอดนั �นคอื ขั �นตอนการไล่นํ�ามนั
ออกจาผลิตภัณฑ์ขนมถั �วทอด ซึ�งปัจจุบันชาวบ้านใช้วิธีการนําขนม
บรรจุใส่ปี�บไวเ้ป็นเวลา 1-2 วนั หรอืค่าเฉลี�ยประมาณ 36 ชั �วโมงจงึจะ
สามารถนํามาบรรจุใส่แพค็เกจขายได้ซึ�งนิยามว่าเป็นวธิีการผลิตแบบ
ดั �งเดิม ทําให้ขนมไม่สามารถนําจดัจําหน่ายได้ทนัท่วงทโีดยเฉพาะใน
กรณีที�มยีอดจํานวนสั �งซื�อในปรมิาณมาก กระบวนการบรรจุใส่แพค็เกจ
นั �นทําใหม้คีวามล่าช้าเพราะต้องรอเวลาเพื�อใหข้นมแหง้สะเดด็นํ�ามนัดี
ก่อน เพราะนํ�ามนัจากการทอดนั �นอาจจะทําใหข้นมถั �วทอดเก็บรกัษาไว้
ได้ไม่นานเนื�องจากอาจจะมกีลิ�นเหมน็หนืของนํ�ามนัจากการทอดขนม
ตกคา้งอยู่ แนวทางในการแก้ไขคอื การใช้กระบวนการอบลมรอ้น[1-2] 
เพื�อย่นระยะเวลาในขั �นตอนการสะเดด็นํ�ามนัในแต่ละครั �งของการผลิต
ใหน้้อยลง  
 สําหรบักระบวนการอบผลติภณัฑ์อาหารด้วยลมรอ้นโดยส่วนใหญ่
เป็นการไล่นํ�าออกจากตวัผลติภณัฑ์ซึ�งบางครั �งจะเรยีกว่ากระบวนการ
อบแหง้ (Drying process) ซึ�งมงีานวจิยัที�นํามาใช้กบัผลติภณัฑ์อาหาร 
ดงันี� รอ้ยทศิและวชิรนิทร์ [3] ศกึษาการอบแหง้ถั �วลสิงด้วยเทคนิคฟลู
อดิไดซ์เบดแบบถงัหมุนปรบัเปลี�ยนค่าอุณหภูม ิ3 ระดบัคอื 60, 70 และ
80 oC อัตราการไหลของลมร้อนอยูที� 0.09 กิโลกรัม/วินาที , 0.10 
กโิลกรมั/s และ 0.11 กโิลกรมั/วนิาท ีผลการทดลองพบว่า อุณหภูมลิม
รอ้นและอตัราการไหลของลมรอ้นมอีทิธพิลต่อระยะเวลาในการอบแหง้
และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ Masud et al. [4] ได้พฒันาระบบอบร้อน
โดยอาศยัความร้อนทิ�งมาใช้ในกระบวนการอบอาหารแบบสมัผสัโดย
อ้อมใช้ในการอบมนัฝรั �งแผ่น ฟักทองแผ่น แอปเปิ� ลแผ่น แครอทแผ่น
และหวัไชเท้าแผ่น ซึ�งควบคุมอุณหภูมไิวท้ี� 60 oC ผลที�ได้พบว่าความ
รอ้นทิ�งสามารถนํามาใชเ้ป็นพลงัทดแทนในกระบวนการอบแหง้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ต่อมามีการพัฒนาระบบดังกล่าวในเชิงของการใช้
แรงดนัของ CO2 ที�สูงแทนการเพิ�มค่าอุณหภูมใินการอบแหง้แผ่นแอป
เปิ� ล ระบบอบแห้งดังกล่าวนี�ระเรียบว่า (Vacuum drying) [5] ซึ�งมี
งานวิจัยที�ใช้ระบบแบบเดียวกันนี�ในการอบแห้งมนัฝรั �งทอด [6] ซึ�ง
สามารถลดเวลามากว่า 50% เมื�อเปรียบเทียบกับระบบลมร้อนถึง
กระนั �นค่าความสิ�นเปลอืงพลงังานจําเพาะยงัมคี่าที�สูง เมื�อพจิารณาใน
แง่ของความเรว็ของเวลาอบแหง้สําหรบักรณีที�ปรมิาณอาหารมปีรมิาณ
ไม่มากและมีค่าความหนาแน่นที�น้อยจะนิยมใช้กระบวนการอบแห้ง
อาหารด้วยนระบบคลื�นไมโครเวฟ [2,7] และมกีารพฒันาต่อยอดใช้อบ
อาหารที�มขีนาดใหญ่ขึ�นนั �นก็คอืระบบอบแหง้อาหารด้วยคลื�นอลัตราโซ
นิค (Ultrasonics) ซึ�งมุ่งเน้นไปที�การสั �นของโมเลกุลภายในแทนที�การ
กระตุ้นจากพลงังานความรอ้นจากภายนอกนั �นเอง ขอ้ดขีองระบบนี�คอื
ประเดน็ดา้นสแีละการสญูเสยีคุณค่าทางอาหาร [8]  

 ต่อมามกีารนําประเดน็ดา้นการวเิคราะห์ทางด้านพลงังานซึ�งเป็นสิ�ง
สําคัญมากมารายงานดังงานวิจัยของ Menon et al. [9] ได้ใช้ค่า 
ประสทิธภิาพการอบแหง้และค่าความสิ�นเปลอืงพลงังานจําเพาะในการ
พจิาณาระบบอบแหง้ในแต่ละรปูแบบ ผลที�ไดบ้่งบอกไดว้่าระบบลมรอ้น
เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ที�มคี่าความชื�นสูง นอกเหนือจากนี�มงีานวจิยัที�
นําสิ�งเหลอืใชจ้ากกระบวนการทอดซึ�งกค็อืนํ�ามนัหลงัจากทอดหลายครั �ง
ไปใช้เป็นวตัถุดบิของกระบวนการผลติพลงังานเชื�อเพลงิไบโอดเีซลได้
เช่นกนั และมกีารวเิคราะห์ทางด้านพลงังานในการช่วยเลอืกเงื�อนไขที�
เหมาะสม[10] 
 จากการทบทวนเอกสารที�เกี�ยวขอ้งที�ผ่านมาการวเิคราะหท์างด้าน
พลังงานเป็นสิ�งสําคญัในการนํามาใช้ชี�วดัระบบการอบแห้ง และเมื�อ
พจิารณาถงึการใชค้่าอุณหภูมทิี�เหมาะสมในกระบวนการอบแหง้ขนมถั �ว
ทอดนั �นยงัไม่มกีารรายงานถงึเรื�องนี� ดงันั �นงานวจิยันี�จงึมวีตัถุประสงค์ 
เพื�อศึกษาถึงผลกระทบของค่าอุณหภูมิการอบแห้งที�มีต่อค่าความ
สิ�นเปลอืงพลงังานจําเพาะ หลงัจากนั �นนําค่าอุณหภูมทิี�เหมาะสมไปใช้
ในการวเิคราะห์หาระยะคนืทุนโดยเปรยีบเทียบกับกระบวนการผลิต
แบบดั �งเดมิ โดยระบบการอบแหง้ที�ใชจ้ะเป็นเครื�องอบแหง้ระบบลมรอ้น
อาศัยพลังงานความร้อนจากชุดแก๊สอินฟาเรดที�ใช้แก๊สหุงต้มเป็น
เชื�อเพลงิเนื�องจากตอ้งการใหร้ะบบสอดคลอ้งกบัแหล่งพลงังานเดิมของ
กระบวนการทอด ในการวเิคราะห์หาค่าอุณหภูมทิี�เหมาะสมในครั �งนี�จะ
เป็นแนวทางให้กลุ่มผู้ผลิตถั �วทอดได้นําความรู้ไปใช้ในการประหยดั
พลงังานในขั �นตอนการผลติต่อไป 

2. วสัดแุละวิธีการ
ขนมถั �วทอดที�ใช้ในงานวจิยัเป็นผลติภณัฑ์ที�ผลติโดยกลุ่มแม่บ้าน

หมู่ที� 5 บ้านหนองบวั ตําบลท่าขา้ม อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึ�ง
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี�ยอยู่ที� 5 เซนติเมตร รายละเอียดการ
ทดลองอบแหง้ขนมถั �วทอดจะแสดงดงัหวัขอ้ต่อไปนี� 

2.1 การติดตั �งการทดลอง 

 ในการออกแบบเครื�องอบแห้งนั �นเลือกใช้เตาแก๊สอินฟาเรด
เนื�องจากมขีอ้ดคีอืสามารถควบคุมระดบัความรอ้นได้ง่ายและเร่งความ
ร้อนได้อย่างรวดเรว็รวมถึงปลอดภยัด้วยสญัญาณความรอ้น   ในการ
ทํางานของเครื�องอบแหง้จะใช้เตาแก๊สอนิฟาเรดร่วมแก๊สหุงต้มเป็นตวั
ให้ความร้อนและใช้พดัลมดูดอากาศเป็นตวัหมุนเวยีนอากาศภายใน
เครื�องอบแหง้ ชนิดของเตาแก๊สอนิฟาเรดที�ใช้คอื รุ่น Infrared Burner 
K-����  เครื�องอบแหง้มรีปูทรงสี�เหลี�ยมจตัุรสัขนาด 120 × 120 × 120 
เซนติเมตร สําหรบับรรจุขนมถั �วทอดได้ 500 ชิ�น (5 กิโลกรมั) ผนัง
เครื�องอบจะใช้แผ่นอะลูมิเนียมพร้อมหุ้มฉนวนกนัความร้อน มคีวาม
หนา �� มลิลิเมตร ซึ�งแสดงดงัรูปที� 1 ภายในเครื�องอบจะมกีารสร้าง
แผ่นกั �นอากาศร้อนที�เจาะรู เพื�อให้อากาศนําความร้อนจากหวัเผามา
ไหลผ่านไปยงัห้องอบแห้งและระบายออกทางด้านบนด้วยพดัลมดูด
อากาศซึ�งแสดงดงัรูปที� 2 ในการจุดระบบเผาไหม้นั �นจะใช้ชุดควบคุม
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แก๊สอนิฟาเรดเปิด-ปิด ชุดโซลนิอลย์จะอยู่ดา้นล่างเครื�องอบแหง้เป็นตวั
ควบคุมระบบ และถงัแก๊สจะตดิตั �งอยู่ดา้นหลงัของเครื�องอบแหง้ 

รปูที� 1 เครื�องอบแหง้เตาแก๊สอนิฟาเรด 

รปูที� 2 ลกัษณะการไหลของอากาศรอ้นผ่านขนมถั �วทอด 

 อุปกรณ์วดัอุณหภูมโิดยใชห้ลกัการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมหิรอืความ
รอ้นเป็นแรงเคลื�อนไฟฟ้า เทอรโ์มคปัเปิลชนิด K ซึ�งต่อกบัชุดเกบ็ขอ้มลู 
รุ่น Yokogawa Fx100 ซึ�งให้ค่าความเคลื�อนในการวัดคือ ±0.5 oC 
ขณะที�ค่าความชื�นสมัพทัธ์จะใช้เซ็นเซอร์รุ่น Primus HM005 ซึ�งให้ค่า
ความคลาดเคลื�อน ±1%RH นอกจากนี�ในการชั �งนํ�าหนักของขนมถั �ว
ทอดจะใชเ้ครื�องชั �งนํ�าหนักดจิติอลยี�หอ้ Ohaus รุ่น R21PE30 (Ranger 
2000) พกิดั 0-30 กโิลกรมั  
 ขั �นตอนการทดลองเริ�มจากนําเครื�องอบแหง้ไว้ในพื�นที�ที�จดัเตรยีม
ไว ้ ตดิตั �งชุดเซน็เซอรว์ดัความชื�นในเครื�องอบแหง้  โดยนําเซน็เซอรว์ดั
ความชื�นวางไวใ้นตําแหน่งตรงกลางของถาดที� � และอกีตวัอยู่ขา้งนอก
เครื�องอบแหง้ ตดิตั �งอุปกรณ์บนัทกึค่าอุณหภูมติดิตั �งอุปกรณ์บนัทกึค่า
อุณหภูม ินําขนมทั �งหมดมาชั �งนํ�าหนักก่อนเข้าเครื�องอบจํานวน ��� 
แผ่น นํากระดาษซบัมนัและขนมถั �วทอดจดัเรยีงลงในถาดอะลูมเินียม
ทั �งหมด � ชั �นให้ครอบคลุมทั �งห้องอบ เริ�มทําการทดลองใช้แก๊สอิน
ฟาเรดในการควบคุมอุณหภูมหิ้องอบ ในการทดลองจะปรบัเปลี�ยนค่า
อุณหภูมใินการอบแห้ง 3 ค่าได้แก่ 50 60 และ 70 oC โดยทุกกรณีใช้
เวลาในการอบแห้ง 6 ชั �วโมง  ตั �งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ทําการ
ตรวจสอบสขีองขนมที�วางอยู่บนถาดว่าได้ลกัษณะใกล้เคยีงกบัที�มขีาย

ตามท้องตลาดและบันทึกช่วงเวลาที�มีสีใกล้เคียงกันของแต่ละค่า
อุณหภูม ิทุกการทดลองจะต้องทดลองซํ�าอย่างน้อย 3 ซํ�า เพื�อความ
แม่นยําทางด้านสถิติ ค่าความไม่แน่นอนจากการทดลองซํ�า (SE) 
คาํนวณไดจ้ากสมการที� (1)  

 
SE

N

i
i-1

x - x

N


2

=  (1) 

โดยที� xi คือ ตัวแปรอิสระที�ค่าใดๆ x  คือ ค่าเฉลี�ยของตัวแปรอิสระ 
และ N  คอื จํานวนขอ้มลูการทดลอง 

2.2 การวิเคราะหท์างพลงังานและเศรษฐศาสตร ์

 ความสิ�นเปลืองทางพลังงานเป็นสิ�งหนึ�งที�สะท้อนไปถึงการนํา
เครื�องอบแหง้ไปใช้งานจรงิ กระบวนการวเิคราะห์ทางด้านพลงังานใน
งานวิจัยนี� เริ�มจาการคํานวณความชื�นในวัสดุที�ระเหยในระหว่าง
กระบวนการอบแหง้คาํนวณไดจ้ากสมการที� (2) 

out i fm  = m - m (2) 

โดยที� mout  คอื ความชื�นที�ออกจากวสัดุในระหว่างกระบวนการอบแห้ง 
mi คอื มวลของวสัดุก่อนกระบวนการอบแหง้ และ mf คอื มวลของวสัดุ
หลงักระบวนการอบแหง้ 

พลงังานทั �งหมดที�ใชใ้นระบบอบแหง้คาํนวณไดจ้ากสมการที� (3) [] 

t fuel fuelE = (m C )t  (3) 

โดยที� Et  คือ พลังงานทั �งหมดที�ใช้ในระบบอบแห้ง mfuel  คือ มวล
เชื�อเพลิง  Cfuel คอื ค่าความร้อนเชื�อเพลิง และ t  คอื เวลาที�ใช้ในการ
อบแหง้ 

การสิ�นเปลืองพลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption, 
SEC) เป็นอัตราส่วนของพลังงานที�ใช้ในระบบอบแห้งต่อความชื�นที�
ระเหยออกจากวสัดุในระหว่างกระบวนการอบแห้ง[9]  คํานวณได้จาก
สมการที� (4)  

t

out

E
SEC

m
 = 

(4) 

นอกจากนี�ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เป็นสิ�งที�สําคัญในการ
ออกแบบระบบอบแห้ง ในงานวจิยันี�จึงเลือกใช้ระยะเวลาคนืทุน (PP) 
เป็นตวัชี�วดั ระยะเวลาคนืทุนจะขึ�นอยู่กบัค่าใช้จ่ายในการลงทุนและผล
กําไรซึ�งเป็นไปตามสมาการที� (5)  

= CC
PP

PR
           (5) 
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โดยที� CC คอื ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซึ�งประกอบไปด้วย ค่าวสัดุและ
ค่าจา้งสรา้ง PR คอื กําไรจากการขายสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์

3. ผลการทดลอง
ในการทดลองของการหาค่าอุณหภูมกิารอบแห้งที�เหมาะสม จะใช้

การวเิคราะหท์างด้านพลงังานและคุณภาพของขนมถั �วทอดเป็นตวัชี�วดั 
เมื�อได้ค่าอุณหภูมทิี�เหมาะสมจะนําไปวเิคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
โดยเปรียบเทียบกบักระบวนการผลิตแบบดั �งเดิม ผลการทดลองทุก
กรณีศกึษาจะแสดงดงัต่อไปนี� 

3.1 ผลการวิเคราะห์ทางด้านพลงังาน 

 ในการวเิคราะห์ทางด้านพลงังานเริ�มจากการประเมนิผลต่างของ
อุณหภูมริะหว่างด้านบนและล่างของห้องอบแห้งในแต่ละค่าอุณหภูมิ
ควบคุมซึ�งแสดงดงัรูปที� 3 พบว่าประเมนิผลต่างของอุณหภูมริะหว่าง
ด้านบนและล่างของห้องอบแห้งจะลดลงเมื�อเวลาอบแห้งมากขึ�น
เนื�องจากเขา้สู่สภาะวคงตวั (steady state) ซึ�งสภาวะคงตวัจะเริ�มที�เวลา
การอบแห้ง 40 นาที โดยสามารถสรุปได้ว่าการกระจายตัวของค่า
อุณหภูมทิั �งห้องอบแห้งนั �นจะสมํ�าเสมอเมื�ออบแห้งมาจนถึง 40 นาที 
นั �นเอง โดยค่าผลต่างเฉลี�ยมากที�สุดอยู่ที�การเลือกใช้อุณหภูมิในการ
อบแหง้ที� 70 oC และค่าผลต่างเฉลี�ยน้อยสุดอยทูี�อุณหภูมใินการอบแหง้
ที� 50 oC  
 เมื�อพจิารณาผลต่างของค่าความชื�นสมัพทัธ์ระหว่างด้านทางเข้า
และทางออกของหอ้งอบแหง้ในแต่ละค่าอุณหภูมคิวบคุมจะแสดงในรปูที� 
4 ซึ�งพบว่าผลต่างของค่าความชื�นสัมพทัธ์ระหว่างด้านทางเข้าและ
ทางออกของหอ้งอบแหง้จะเพิ�มขึ�นเมื�อเวลาในการอบแหง้เพิ�มขึ�น มอง
อกีนัยหนึ�งคอื ความชื�นของนํ�ามนัจากขนมถั �วทอดถูกนําพาออกไปโดย
อากาศรอ้นที�พดัผ่านพื�นผวิของขนมถั �วทอดนั �นเอง เมื�อผลต่างของค่า
ความชื�นเพิ�มขึ�นจะสะท้อนไปยงันํ�าหนักของขนมถั �วทอดที�กําลงัลดลง
เช่นกนั โดยค่าผลต่างเฉลี�ยมากที�สุดอยู่ที�การเลือกใช้อุณหภูมใินการ
อบแหง้ที� 70 oC และค่าผลต่างเฉลี�ยน้อยสุดอยทูี�อุณหภูมใินการอบแหง้
ที� 50 oC  อย่างไรกต็ามค่าผลต่างของความชื�นสมัพทัธข์องการเลอืกใช้
อุณหภูมิในการอบแห้งที� 60 oC และ 70 oC แทบจะไม่ต่างกันตั �งแต่
เวลาในการอบแหง้ 60 นาท ีเป็นต้นไป ซึ�งประเดน็ดงักล่าวนี�ต้องมกีาร
พิจารณาเพิ�มเติ�มในการนําค่าความสิ�นเปลืองพลังงานจําเพาะมา
วเิคราะหร์ะบบอบแหง้  

รปูที� 3 ผลต่างของอุณหภูมริะหว่างดา้นบนและล่างของหอ้งอบแหง้ใน
แต่ละค่าอุณหภูมคิวบคุม 

รปูที� 4 ผลต่างของค่าความชื�นสมัพทัธร์ะหว่างดา้นทางเขา้และทางออก
ของหอ้งอบแหง้ในแต่ละค่าอุณหภูมคิวบคุม 

 ผลของค่าอุณหภูมอิบแหง้ต่อค่าความสิ�นเปลอืงพลงังานจําเพาะจะ
แสดงดังรูปที� 5 ซึ�งพบว่าค่าความสิ�นเปลืองจําเพาะของกรณีที�ค่า
อุณหภูม ิ50 60 และ 70 oC มคี่า 450 256 และ 352 กโิลวตัต์/กโิลกรมั 
ตามลําดบั ผลที�ได้นี�บ่งบอกใหท้ราบว่า กรณีใช้อุณหภูมอิบแหง้ 60 oC 
สามารถประหยดัพลงังานได้มากที�สุด ถงึแมว้่าในการวเิคราะห์ประเดน็
การกระจายตวัสมํ�าเสมอของค่าอุณหภูมทิั �งหอ้งและค่าความสามารถใน
การไล่นํ� ามันออกจากขนมถั �วทอดจะไม่ได้บ่งชี�ไปถึงการเลือกค่า
อุณหภูมินี�ก็ตาม เหตุผลที�ค่าอุณหภูมิดังกล่าวนี�สามารถให้ค่า SEC 
น้อยที�สุดนั �นมาจากค่า mout ที�ซึ�งมีค่ามากที�สุดอยู่ที� 0.10 กิโลกรัม 
ขณะที�ค่า mout ของค่าอุณหภูมิอบแห้ง 50 oC และ 70 oC มีค่า 0.05 
กิโลกรัม และ 0.08 กิโลกรัม ตามลําดับ นอกจากนี�ประมาณการใช้
พลงังานจากแก๊สหุงต้มของกรณีที�ค่าอุณหภูม ิ50 60 และ 70 oC มคี่า 
1.2 1.5 และ 2.0 กิโลกรมั ตามลําดบั ซึ�งประมาณการใช้พลงังานจาก
แก๊สหุงต้มของค่าอุณหภูมิอบแห้ง 60 oC มีค่าแตกต่างจากกรณีค่า
อุณหภูมอิบแหง้ 50 oC เพยีงแค่ 0.3 กโิลกรมั  
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รปูที� 5 ผลของค่าอุณหภูมอิบแหง้ต่อค่าความสิ�นเปลอืงพลงังานจําเพาะ 

 เมื�อพจิารณาสขีองขนมถั �วทอดทั �งสามค่าอุณหภูมอิบแหง้มคีวาม
ใกล้เคียงกันและสามารถใช้จําหน่ายได้ ถึงแม้ว่าอุณหภูมิที�ใช้อบจะ
แตกต่างกนั ขอ้มูลที�ได้ผ่านการสอบถามจากกลุ่มแม่บ้านหมู่ที� � บ้าน
หนองบัว ตําบลท่าข้าม ดังนั �นในการเลือกค่าอุณหภูมิที�เหมาะสม
สําหรบัการอบแห้งจึงพจิารณาเพียงประเด็นด้านการใช้พลงังาน ซึ�ง
พบว่าค่าอุณหภูมิอบแห้งที� 60 oC มีความเหมาะสมที�สุดเนื�องจาก
ประหยดัพลงังานมากที�สุด โดยใหค้่า SEC อยู่ที� 256 กโิลวตัต์/กโิลกรมั 

(ก)     ( ข) 

(ค) 
รปูที� 6  การเปรยีบเทยีบสขีนมแต่ละอุณหภูม:ิ (ก) 50 °C, (ข) 60 °C, 

(ค) 70 °C  

 จากผลการวเิคราะห์ทางด้านพลงังานที�ผ่านมา ข้อมูลการอบแหง้
ของค่าอุณหภูมิอบแห้งที� 60 oC จะถูกนํามาทําการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์โดยใช้ระยะคนืทุนเป็นตวัชี�วดัและเปรยีบเทยีบขอ้มูลกบั
กระบวนการผลิตแบบดั �งเดิมที�ใช้การบรรจุขนมถั �วทอดหลังจากการ
ทอดพรอ้มกระดาษซบัมนัในปี�ปใส่ขนมปังซึ�งต้องใช้เวลาในการดูดซบั
ความชื�นถึง 36 ชั �วโมง ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของ
เงื�อนไขการอบแหง้ที�ค่าอุณหภูม ิ60 oC แสดงดงัตารางที� 1 ซึ�งผลที�ได้
พบว่าระยะเวลาคืนทุนอยู่ที� 6 เดือนเมื�อพิจารณาที�เงื�อนไขควบคุม 
ราคาขายขนมถั �วทอด 4 บาท/ชิ�น ค่าจา้งพนักงาน 300 บาท/วนั และวนั

ทํางาน 180 วนั/ปี อย่างไรก็ตามงานวจิยัดงักล่าวยงัคงต้องได้รบัการ
พสิจูน์เพิ�มเดมิในแงข่องการใชง้านระยะยาว 

ตารางที� 1 ขอ้มลูการอบแหง้สาํหรบัการวเิคราะหท์างดา้นเศรษฐศาสตร ์

พารามิเตอร ์ เครื�องอบ ดั �งเดิม 

นํ�าหนักเริ�มตน้ขนมถั �วทอด 

(กโิลกรมั) 

5.55 5.57 

นํ�าหนักสุดทา้ยขนมถั �วทอด 

(กโิลกรมั) 

5.45 5.50 

เวลาในการอบ (ชั �วโมง) 6 36 

ราคาเครื�องอบ (บาท) 20,000 - 

ค่าเชื�อเพลงิ (บาท) 60 40 

ค่าซ่อมบํารุง (%) 5 - 

ค่าเสื�อมสภาพ (%) 10 - 

ระยะเวลาคนืทุน (เดอืน) 6 - 

*ราคาขายขนมถั �วทอด 4 บาท/ชิ�น ค่าจา้งพนักงาน 300 บาท/วนั
และวนัทํางาน 180 วนั/ปี

4. สรปุ
งานวจิยันี�มุ่งเน้นศกึษาผลกระทบค่าอุณหภูมกิารอบแหง้ที�มตี่อค่า

ความสิ�นเปลืองพลังงานจําเพาะ เพื�อจะหาค่าอุณหภูมิอบแห้งที�
เหมาะสมในการนําไปใช้งานอบแห้งขนมถั �วทอดในแง่ของงานด้าน
ประหยดัพลงังาน ซึ�งในการทดลองจะทําการแปรเปลี�ยนค่าอุณหภูม ิ3 
ค่าไดแ้ก่ 50, 60 และ 70 oC ซึ�งผลการทดลองบ่งชี�ถงึการหาค่าอุณหภูมิ
ที�เหมาะสมโดยพจิารณาจากค่าผลต่างของอุณหภูมิและค่าความชื�น
สัมพัทธ์ และค่าความสิ�นเปลืองพลังงานจําเพาะ ผลที�ได้พบว่าค่า
อุณหภูม ิ60 oC ใหค้่าเหมาะสมที�สุดเนื�องจากใหผ้ลต่างค่าความชื�นใน
อากาศที�สูงและค่าความสิ�นเปลอืงพลงังานจําเพาะน้อยที�สุดเนื�องจาก
สามารถไล่นํ�ามนัออกจากขนมถั �วทอดได้สูงในขณะที�การใช้พลังงาน
ความร้อนจากแก๊สหุงต้มไม่สูง หลังจากนั �นนําผลการทดลองนี�ไป
เปรยีบเทยีบกบักระบวนการไล่นํ�ามนัแบบดั �งเดมิ ซึ�งผลการคํานวณค่า
ระยะคนืทุนอยู่ที� 6 เดอืน  

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี�ได้รบัการสนับสนุนจาก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื�องกล

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั และ
ขอบคุณ นางสาวชญานิศ มะโน นายธรรศ กาลสงค์ และนายพงศธร 
เมฆฉาย ในการช่วยดําเนินงานจนเสรจ็สิ�น 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัรา้นกาแฟเป็นธุรกจิทมีกีารขยายตวัอย่างมาก ผูป้ระกอบการรา้นกาแฟจําเป็นตอ้งปรบัปรุงและพฒันางานบรกิารเพอืใหส้ามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้อย่างแท้จรงิและเพมิศกัยภาพทางการแข่งขนั งานวจิยันีมวีตัถุประสงค์เพอืนําเสนอตวัแบบการวเิคราะหแ์ละ

จดัลําดบัความสาํคญัของคุณลกัษณะงานบรกิารรา้นกาแฟผ่านการบูรณาการเครอืงมอืทางวศิวกรรม ไดแ้ก่ แบบจําลองคาโน ร่วมกบัทฤษฎทีางการ

ตลาด ได้แก่ การตลาดเชิงประสบการณ์ งานวจิยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการวเิคราะห์คุณลกัษณะงานบรกิารร้านกาแฟโดยใช้กลุ่ม

ตวัอย่างจํานวน 100 ราย ผลการสํารวจพบว่า จากคุณลกัษณะงานบรกิารทงัหมด 26 ขอ้ มคีุณลกัษณะงานบรกิารจํานวน 24 ขอ้ทยีงัไม่สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้ในจํานวนนีมคีุณลกัษณะงานบรกิาร 13 ขอ้ทสีมควรได้รบัการปรบัปรุงเนืองจากจะสามารถสรา้งความพงึ

พอใจใหก้บัลูกคา้ได้ ผลจากการวจิยัพบว่า ลูกคา้ในปัจจุบนัใหค้วามสําคญักบัการใหบ้รกิารทรีวดเรว็ แม่นยํา และถูกต้อง รวมถงึความสะอาดของ

เครอืงแต่งกายของพนักงาน โดยจดัเป็นคุณลกัษณะงานทรีา้นกาแฟทุกรา้นจําเป็นตอ้งม ีรองลงมาคอืเรอืงของความเหมาะสมของราคา การจดัสรร

พนืท ีการปฏบิตัติวัของพนักงานต่อลูกคา้ สภาพแวดลอ้มภายในรา้น และสุดทา้ยคอืเรอืงความสะอาดและสวยงามของเมนู 

คาํสาํคญั:  ธุรกจิรา้นกาแฟ การออกแบบงานบรกิาร การตลาดเชงิประสบการณ์ แบบจําลองของคาโน 

Abstract 

Nowadays, the growth rate of café business is highly increased.  The business owners must improve their service quality in 

order to fulfill the truly needs of the customers and to increase business competitiveness. The objective of this research is to propose the 

model to analyze and prioritize service attributes of the café business. The model combined an engineering tool: namely, Kano’ s model 

with the marketing theory, which is Experience Marketing. The research uses questionnaire survey as an instrument to analyze customers’ 

opinion toward service attribute with a sample size of 100 respondents. Result from the survey showed that from totally 26 service 

attributes, there were 24 service attributes that were not able to meet customer needs.  Of these attributes, there were 13 service attributes 

that should be emphasized and needed to be improved in order to increase customer’s satisfaction. The result of this research showed 

that nowadays customers prioritize on the rapidity and accuracy of services and the cleanliness of employee outfits. These attributes were 

categorized as must-be attribute in café business. The second priority attributes were price reasonableness, area management, action of 

employee towards customer and environment in the café. The last priority is the cleanliness and beauty of menu books. 

Keywords:  Café business, Service design, Experience marketing, Kano’s model 
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1. บทนํา
ปัจจุบนักาแฟจดัว่าเป็นเครอืงดมืทไีด้รบัความนิยมอย่างแพร่หลาย

จากการสาํรวจและสรุปผลขอ้มลูโดยทมีงานของแอปพลเิคชนั Wongnai 

พบว่าธุรกจิรา้นกาแฟในประเทศไทยมอีตัราการเปิดใหม่เพมิขนึในทุกปี 

โดยในปี 2562 ทีผ่านมาพบว่าอัตราการเปิดใหม่ของร้านกาแฟเพิม

สูงขนึ 81% เทยีบจากปีก่อน [1, 2] ถงึแมว้่าร้านกาแฟมอีตัราการเปิด

ใหม่เพมิขนึทุกปี แต่อตัราความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลบัไม่ได้เพมิขนึ

มากเมอืเปรยีบเทียบกับอตัราการเปิดใหม่ของร้านกาแฟ ส่งผลใหเ้กิด

การแข่งขนัทางการตลาดทีสูงขนึ และผู้บรโิภคมอีํานาจในการต่อรอง

และมตีวัเลือกในการเข้ารบับรกิารร้านกาแฟเพมิมากขนึ ซงึนอกจาก

ความท้าทายจากการแข่งขนัทางการตลาดแลว้ ความท้าทายทเีกดิจาก

พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคก็ เ ป็นอีกสิง หนึ งที

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟต้องเผชิญ หากผู้ประกอบการสามารถ

รบัมอืและปรบัตวัเขา้กบัความท้าทายเหล่านีไดผู้ป้ระกอบการธุรกจิร้าน

กาแฟจะสามารถดําเนินธุรกิจได้ต่อไป ในขณะทีผู้ประกอบการทไีม่

สามารถปรบัตวัไดก้ต็อ้งปิดกจิการลง [3] 

 จากการศึกษางานวจิยัทเีกียวข้องกบัปัจจยัและพฤติกรรมในการ

เลือกใช้บริการร้านกาแฟของคนไทยพบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซอืและเขา้ใช้บรกิารร้านกาแฟประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย 

ไดแ้ก ่1.ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์2. ปัจจยัดา้นบุคลากร 3. ปัจจยัดา้นราคา 

4. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 5. ปัจจัยด้านการนําเสนอ 6.

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ซงึปัจจยัเหล่านีมคีวามสมัพนัธ์กบั

คุณภาพของงานบรกิารรา้นกาแฟ อนัจะเป็นสงิสําคญัในการตดัสนิใจ

เขา้ใชบ้รกิารของลูกคา้ [4-6]  

 เพอืใหเ้กดิความยงัยนืแก่ผูป้ระกอบธุรกจิรา้นกาแฟ และพฒันางาน

บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ งานวจิยันีจงึมวีตัถุประสงคเ์พอืนําเสนอ

ตัวแบบการวิเคราะห์และประเมินความสําคัญของคุณลักษณะงาน

บรกิารรา้นกาแฟผ่านการบูรณาการเครอืงมอืทางด้านวศิวกรรม ได้แก ่

แบบจําลองคาโน (Kano’s model) ซึงเป็นเครืองมือเพือใช้ค้นหา

ความสาํคญัของงานบรกิารแต่ละชนิดผ่านมุมมองของผูใ้ชบ้รกิาร ทําให้

สามารถพฒันางานบรกิารได้อย่างตรงประเด็น ร่วมกบัทฤษฎีทางการ

ตลาด ได้แก่ การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience marketing) ที

มุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์ทีดีให้กับผู้ใช้บริการโดยสามารถ

จําแนกออกไดเ้ป็น 5 ดา้นไดแ้ก ่การสมัผสั (Sense), ความรูส้กึ (Feel), 

ความคิด (Think), การกระทํา (Act) และการเชือมโยง (Relate) ซึง

การบูรณาการเครอืงมอืทงัสองเขา้ดว้ยกนั จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการร้าน

กาแฟไม่เพยีงแต่ทราบคุณลกัษณะงานบรกิารทสีําคญัทผีูป้ระกอบการ

ควรมุ่งเน้นในการเพมิคุณภาพของงานบรกิาร แต่ยงัเป็นการพฒันาโดย

มองไปถึงความสมัพนัธ์ระหว่างงานบรกิาร ร่วมกบัอารมณ์ ความรูส้กึ 

ประสบการณ์ อนัจะนําไปสู่การสรา้งงานบรกิารรา้นกาแฟทีทําใหเ้กดิ

ความพงึพอใจต่อผูใ้ชบ้รกิารสงูสุด 

2. งานวิจยัทีเกียวข้อง

2.1 การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience marketing) 

Schmitt (1999) ได้นําเสนอนิยามและโมดูลของการตลาดเชิง

ประสบการณ์ขนึ และให้ความหมายไว้ว่า ไม่เพียงแต่ตัวผลิตภัณฑ์

เท่านัน ลูกค้ายงัต้องการความสนุกสนาน การถูกกระตุ้น การได้รบั

ผลกระทบทางอารมณ์ และการท้าทายจากนวตักรรมใหม่ๆ การตลาด

เชงิประสบการณ์จงึถูกสรา้งขนึมาเพอืขายประสบการณ์เหล่านันใหแ้ก่

ลูกคา้ผ่านการซอืผลติภณัฑ์หรอืใช้บรกิาร [7] โดยโมดูลของการตลาด

เชงิประสบการณ์ประกอบดว้ย 

1. การสมัผสั (Sense marketing) เกยีวขอ้งกบัประสาทสมัผสัทงั 5

ได้แก่ การมองเห็น การได้ยนิ การได้กลิน การรบัรู้รส และการสมัผสั 

เพอืใหเ้กดิความสุข ความตนืเตน้ และสุนทรยีภาพแก่ลูกคา้ 

2. ความรู้สึก (Feel marketing) มุ่งเน้นไปทกีารสร้างบรรยากาศ

และการสอืสารเพอืให้เกิดความรู้สกึมคีวามสุข ความภาคภูมใิจ และ

ความตนืเตน้ต่อตวัผลติภณัฑ ์

3. ความคดิ (Think marketing) มุ่งเน้นไปทกีารกระตุน้ใหเ้กดิความ

ฉลาดทางความคดิ ปัญญา และการแกปั้ญหาดว้ยวธิกีารทสีรา้งสรรค ์

4. การกระทํา (Act marketing) เกียวข้องกับความพยายามทีจะ

สรา้งประสบการณ์โดยเชอืมโยงกบัรูปแบบของพฤตกิรรม รูปแบบการ

ดําเนินชวีติผ่านการมปีฏิสมัพนัธ์กบัผูอ้นื ในบางครงัการตลาดด้านการ

กระทําอาจเกิดได้จากบุคคลเพียงคนเดียวหรืออาจเกิดจากการมี

ปฏสิมัพนัธก์บัสงัคมส่วนรวมได ้เพอืใหต้อบสนองต่อการตลาดดา้นการ

กระทําผู้ทําการตลาดจึงจําเป็นต้องมคีวามไวต่อกระแสทีกําลังเป็นที

น่าสนใจ และมันใจว่าสิงเหล่านีสามารถเชือมโยงกับตราสินค้าและ

สามารถเป็นส่วนหนงึของประสบการณ์ได ้

5. การเชอืมโยง (Relate marketing) เป็นตวัช่วยในการขยายการ

สมัผสั ความรูส้กึ ความคดิ และการกระทําผ่านการเชอืมโยงบุคคลเขา้

กับบริบททางสังคมหรือวฒันธรรมเพือสะท้อนให้เห็นถึงสินค้าและ

บรกิาร และเพอืใหเ้กดิกระแสยอมรบัและศรทัธาในตราสนิคา้ การตลาด

ด้านการเชือมโยงจึงเป็นประเภทของการตลาดทมีุ่งขยายผลจากการ

สร้างประสบการณ์ให้กลายมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์บางสิง

บางอย่างทเีชือมโยงกบัสงัคมภายนอกรวมถึงการสรา้งความสมัพนัธ์

ระหว่างลูกคา้และตราสนิคา้ [8-11] 

2.2 แบบจาํลองของคาโน (Kano’s model) 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพของสนิค้าหรอืบรกิารและความพงึ

พอใจของลูกค้า ถูกสนันิษฐานว่ามีความสัมพันธ์แบบเป็นเส้นตรง 

(Linear) แต่ไม่ใช่ว่าการทสีนิคา้หรอืบรกิารมคีุณภาพทดีจีะทําใหลู้กคา้

พึงพอใจเสมอไป [12] Kano, Seraku, Takeshi & Tsuji (1984) จึงได้

นําเสนอความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพของสินค้าหรืองานบรกิารกบั

คว ามพึงพอใจของลูกค้าขึน  โดยแสดงให้อยู่ ในรูปแบบของ

ความสมัพนัธ์ทีไม่เป็นเส้นตรง (Non-Linear) และพฒันาแบบจําลอง

เพอืทําการจดักลุ่มคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์โดยสามารถสรุปออกมา

ได ้5 คุณลกัษณะดงันี 

1. คุณลกัษณะทจํีาเป็นตอ้งม ี(Must-be) คอืคุณลกัษณะทไีม่ได้

ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิมสูงขนึหากงานบริการหรือ
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ผลติภณัฑ์มคุีณลกัษณะนี แต่กลบักนัหากลูกคา้ไม่พบคุณลกัษณะนใีน

ผลติภณัฑห์รอืงานบรกิารจะทําใหเ้กดิความไม่พงึพอใจอย่างมาก 

2. คุณลักษณะทีทํ า ให้พึ งพ อ ใจ  (One- dimensional)  คือ

คุณลกัษณะทลูีกคา้ตอ้งการใหป้รากฏในผลติภณัฑห์รอืงานบรกิาร โดย

หากสามารถตอบสนองต่อคุณลกัษณะนีได้ ลูกค้าจะเกิดความรูส้กึพงึ

พอใจ แต่หากไม่ปรากฏในผลติภณัฑ ์กจ็ะเกดิความไม่พงึพอใจ 

3. คุณลกัษณะททีําใหเ้บกิบานใจ (Attractive) คอืคุณลกัษณะที

ส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้มากทสีุด เนืองจากเป็นคุณลกัษณะที

ลูกค้าไม่ได้คาดหวงัว่าจะได้รบัจากผลิตภณัฑ์หรืองานบรกิารนัน โดย

หากคุณลักษณะนีปรากฏอยู่ในผลิตภณัฑ์จะก่อให้เกิดความพงึพอใจ

เป็นอย่างมาก แต่หากไม่ปรากฏในผลติภณัฑ ์ก็จะไม่กระทบกบัความ

พงึพอใจของลูกคา้แต่อย่างใด 

4. คุณลกัษณะทไีม่ส่งผล (Indifferent) คอืคุณลกัษณะทไีม่ว่าจะ

ปรากฏหรือไม่ปรากฏในตัวผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ

ความรูส้กึของลูกคา้ 

5. คุณลักษณะทีไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ (Reverse) คือ

คุณลกัษณะทเีป็นด้านตรงขา้มกบัคุณลกัษณะททีําใหพ้งึพอใจ กล่าวคอื

หากมีคุณลกัษณะนีปรากฏในผลิตภณัฑ์หรอืงานบรกิาร จะก่อให้เกิด

ความไม่พงึพอใจเป็นอย่างมาก แต่หากไม่ปรากฏอยู่บนตวัผลติภัณฑ์

หรอืมเีพยีงเลก็น้อย จะส่งผลใหเ้กดิความพงึพอใจแก่ตวัลูกคา้ [12-14] 

 ในการประเมนิและแปลผลจะใช้วธิีการประเมนิความสมัพนัธ์ของ

คําตอบทีได้จากการทําแบบสอบถาม ซงึคําถามนันจะแบ่งออกเป็น 2 

ปร ะ เภทคือ  คํ า ถ าม เชิ งบวก  ( Functional)  แล ะ คํ า ถ าม เชิ งลบ 

(Dysfunctional) ซึงการประเมินความสัมพันธ์ของคําตอบเพือให้

สอดคล้องกบัคําถามนันจําเป็นต้องใช้ตารางประเมนิผล โดยสามารถ

เทยีบไดจ้ากตารางท ี2-1 

ตารางท ี2-1 ตารางประเมนิผลของคาโน 

Customer 

Requirement 

Dysfunctional 

Like 
Must 

be 
Neutral

Live 

with 
Dislike

Fu
nc

tio
na

l 

Like Q A A A O 

Must be R I I I M 

Neutral R I I I M 

Live with R I I I M 

Dislike R R R R Q 

หมายเหต ุA = Attractive, O = One-dimensional, M = Must-be, Q = 

Questionable, R = Reverse และ I = Indifferent 

การประเมนิคุณลกัษณะของคาโน สามารถทํา 3 วธิไีดแ้ก่ 

1. การประเมนิสมัประสทิธิความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร ซงึ

คาํนวณจากสมการท ี1 และ 2 ดงันี 

สมัประสทิธคิวามพงึพอใจ 

A+O

A+O+M+I
(1) 

สมัประสทิธคิวามไม่พงึพอใจ 

O+M

A+O+M+I
 × -1 (2) 

 โดยหากค่าสมัประสทิธคิวามพงึพอใจมคี่าเขา้ใกล ้1 หมายความว่า

ผูร้บับรกิารมคีวามรูส้กึพงึพอใจเป็นอย่างมากต่อคุณลกัษณะงานบรกิาร

นัน แต่ในทางกลบักนัหากค่าสมัประสทิธคิวามไม่พงึพอใจมคี่าเขา้ใกล ้

(-1) แสดงว่าผูร้บับรกิารนนัเกดิความไม่พงึพอใจเป็นอย่างมาก [15] 

2. การประเมนิโดยพจิารณาจากความถสีงูสุดของคุณลกัษณะที

ปรากฏอยู่ในงานบรกิารนัน เช่นงานบรกิารหนึงมคีวามถขีอง A เป็น 

60% จากทงัหมด ใหถ้อืว่างานบรกิารนนัมคีุณลกัษณะททีําใหเ้บกิบาน

ใจ 

3. การประเมินโดยใช้วธิีการ If-then ซึงดัดแปลงมาจากสูตร

การคํานวณของ Blauth โดยมขีอ้กําหนดดงัน ี

ถ้า (O+A+M) > (I+R+Q) ให้กําหนดคุณลกัษณะงานบรกิารโดยดู

จากความถสีงูสุดของ O หรอื A หรอื M 

ถ้า (O+A+M) < (I+R+Q) ให้กําหนดคุณลกัษณะงานบรกิารโดยดู

จากความถสีงูสุดของ I หรอื R หรอื Q [16] 

 ในการลําดับงานทีต้องทําการปรับปรุง โดยทัวไปจะใช้วิธีการ

จัดลําดับด้วยกฎ M>O>A>I ซึงนิยมนํามาใช้ในกรณีทีความต้องการ

ของลูกคา้แต่ละประเภทไม่สามารถกําหนดได้อย่างชดัเจน การประเมนิ

ด้วยกฎนีจะมปีระโยชน์มากเนืองจากเป็นการประเมนิเพอืหาประเภท

ของผลติภณัฑห์รอืงานบรกิารทตี้องการพฒันาในเบอืงตน้โดยมุ่งเน้นไป

ทีคุณลักษณะทีจําเป็นต้องมเีป็นอย่างแรกเพอืแก้ปัญหาความไม่พงึ

พอใจในตวัผลิตภณัฑ์ก่อนทีจะไปปรบัปรุงและพฒันาคุณลักษณะอืน

[14, 17] 

3. ขนัตอนการวิจยั
ตวัแบบการวเิคราะห์และประเมนิความสําคญัของคุณลกัษณะการ

บรกิารรา้นกาแฟทนํีาเสนอในงานวจิยันี ได้บูรณาการเครอืงมอื ได้แก่ 

เครอืงมอืทางวศิวกรรม และทฤษฎีทางการตลาดโดยตวัแบบแสดงดงั

ภาพท ี3-1 
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รปูท ี3-1 ตวัแบบการวเิคราะหแ์ละจดัลําดบัความสาํคญัของคุณลกัษณะงานบรกิารรา้นกาแฟ 

 ตวัแบบการวเิคราะห์และประเมนิความสําคญัของคุณลกัษณะงาน

บรกิาร เรมิตน้จากการคน้หาคุณลกัษณะบรกิารในรา้นกาแฟ ซงึไดจ้าก

การค้นหาผ่านการสมัภาษณ์ และการทบทวนวรรณกรรมทเีกียวขอ้ง 

ก่อนจะสรุปคุณลกัษณะงานบรกิารทคีวรมใีนรา้นกาแฟ 

 เมอืทําการสรุปคุณลกัษณะงานบรกิารเรยีบรอ้ยแลว้ ลําดบัถดัมาจะ

เป็นการสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะถูกแบ่งออกเป็น 2 

ตอนได้แก่ ตอนที 1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที 2.1 

การประเมนิความพงึพอใจของงานบรกิาร และตอนท ี2.2 การประเมนิ

ความรู้สกึของคุณลกัษณะงานบรกิารด้วยคําถามเชงิบวกและลบ เพอื

นํามาใชว้เิคราะหต์ามหลกัแบบจําลองของคาโน 

 แบบสอบถามทีออกแบบขนึจะนํามาทดสอบความเทียงตรงด้วย

การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: 

IOC) เพอืป้องกนัไม่ใหข้อ้คาํถามผดิเพยีนไปจากวตัถุประสงคท์ตีงัไวซ้งึ

ประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่าน และทดสอบก่อนนําไปใช้จรงิ (Pilot 

test) เพือป้องกันการผิดเพียนของคําตอบจากความไม่ชัดเจนของ

คําถามโดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง 30 คน ผลการประเมนิจะถูกนําไปวเิคราะห์

ผลดว้ย Cronbach’s alpha ซงึตอ้งมผีลลพัธไ์ม่ตาํกว่า 0.7 

 แบบสอบถามไดนํ้าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 100 คนทมีกีารใช้บรกิาร

ร้านกาแฟอย่างน้อย 2 ครงัต่อเดือน ไม่จํากดัเพศ วุฒกิารศึกษา หรอื

อายุ โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการคํานวณด้วยทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่

ศูนยก์ลาง (The central limit theorem) ซงึมคีวามเหมาะสมกบัขอ้มูลที

มลีกัษณะเป็นขอ้มูลอตันัย หรอืมคีวามแปรปรวนค่อนขา้งสงู 

 ในการประเมินผลด้านความพึงพอใจของงานบริการและการ

จดัลําดบังานบรกิาร ผูว้จิยัใชว้ธิกีารประเมนิโดยคาํนวณจากสมการท ี3 

SS = I × (P - E) (3) 
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โดยท ีSS คอืคะแนนความพงึพอใจ I คอืคะแนนความสาํคญั P คอื

คะแนนการตอบสนอง และ E คอืคะแนนความคาดหวงั ผลลพัธ์ทีได้

จากการคาํนวณสามารถตคีวามออกมาได ้3 รูปแบบคอื 

- ถา้คะแนนเป็นบวก หมายความว่างานบรกิารเป็นทน่ีาพอใจอยู่แลว้ 

- ถา้คะแนนเป็นลบ หมายความว่างานบรกิารไม่เป็นทน่ีาพอใจ 

- ถ้าคะแนนเป็นศูนย ์หมายความว่างานบรกิารมคีุณภาพทเีพยีงพอ

แลว้ [18] 

งานบรกิารทีได้คะแนนเป็นบวกหรอืศูนย์นัน จะไม่ถูกนํามาปรับปรุง

เนืองจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบนัได้แล้ว ส่วน

งานบรกิารทีได้คะแนนเป็นลบ จะถูกนํามาแปรค่าร่วมกบัแบบจําลอง

ของคาโน ก่อนนําไปจัดลําดับตามกฎ M>O>A เพอืค้นหาและลําดบั

คุณลกัษณะงานบรกิารทตีอ้งปรบัปรุง 

4. ผลการวิจยั

4.1 ข้อมูลทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง 

จากการเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างจํานวน 100 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็น

พนักงานบรษิทัเอกชน มอีายุระหว่าง 20 ถงึ 35 ปี และมคีวามถใีนการ

เข้าใช้บริการร้านกาแฟมากกว่า 8 ครังต่อเดือน โดยผลจากการ

วเิคราะหข์อ้มลูทวัไปแสดงดงัตารางท ี4-1 

ตารางท ี4-1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

หวัขอ้ รายการ สดัส่วน 

เพศ 
ชาย 42.00% 

หญงิ 58.00% 

การศกึษา 

ตาํกว่าปรญิญาตร ี 11.00% 

ปรญิญาตร ี 80.00% 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 9.00% 

อาชพี 

นักเรยีน / นักศกึษา 10.00% 

พนักงานราชการ 20.00% 

ธุรกจิส่วนตวั 7.00% 

พนักงานบรษิทัเอกชน 47.00% 

อาชพีอสิระ 6.00% 

อนื ๆ 10.00% 

อายุ 

ตาํกว่า 20 ปี 0.00% 

20 ถงึ 35 ปี 85.00% 

36 ถงึ 50 ปี 13.00% 

มากกว่า 50 ปี 2.00% 

ความถใีนการ

เขา้ใชบ้รกิาร 

น้อยกว่า 2 ครงัต่อเดอืน 0.00% 

2 ถงึ 5 ครงัต่อเดอืน 40.00% 

5 ถงึ 8 ครงัต่อเดอืน 19.00% 

มากกว่า 8 ครงัต่อเดอืน 41.00% 

4.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจและคณุลกัษณะของ

งานบริการตามแบบจาํลองของคาโน 

 จากการทดสอบค่า Cronbach’s alpha ของแบบสอบถามพบว่ามี

ค่า Cronbach’s alpha อยู่ท ี0.9370 หรอื 93.70% สําหรบัขอ้คําถามที

เกียวข้องกับคุณลักษณะงานบริการ ผลลัพธ์ทีได้จากการประเมิน

คะแนนความพงึพอใจและคุณลกัษณะตามแบบจําลองของคาโนแสดง

ดงัตารางท ี4-2 

ตารางท ี4-2 ผลการประเมนิคะแนนความพงึพอใจและคุณลกัษณะงาน

บรกิารตามแบบจําลองของคาโน 

Services attribute SS 
Satisfaction 

Result 
Kano 

การสมัผสั (Sense Marketing) 

A1 
กาแฟทใีหบ้รกิารมี

คุณภาพด ี
-1.64 ไม่พงึพอใจ A 

A2 

เมนูภายในรา้นมคีวาม

หลากหลายและใหอ้สิระ

ในการปรบัแต่ง

เครอืงดมืไดต้ามชอบ 

0.08 พงึพอใจ I 

A3 
สภาพแวดลอ้มภายใน

รา้นสะอาดและอบอุ่น 
-1.36 ไม่พงึพอใจ O 

A4 

การใหบ้รกิารมคีวาม

รวดเรว็ ถูกตอ้ง และ

แม่นยาํ 

-1.44 ไม่พงึพอใจ M 

A5 
เมนูมคีวามสะอาดและ

สวยงาม 
-0.13 ไม่พงึพอใจ O 

A6 
ทนีงันุ่มสบายและ

เพยีงพอ 
-1.87 ไม่พงึพอใจ I 

ความรูส้กึ (Feel Marketing) 

A7 
มเีสยีงเพลงและ

บรรยากาศทผี่อนคลาย 
-0.77 ไม่พงึพอใจ A 

A8 
มกีารตกแต่งทเีป็น

เอกลกัษณ์และสวยงาม 
-1.08 ไม่พงึพอใจ A 

A9 

มพีนืททีใีหค้วามรูส้กึ

เป็นส่วนตวัแก่

ผูใ้ชบ้รกิาร 

-1.72 ไม่พงึพอใจ O 

A10 

พนักงานมคีวาม

ชํานาญ สามารถให้

คาํแนะนําและ

ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็ 

-1.99 ไม่พงึพอใจ I 

A11 
มกีารใหบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตภายในรา้น 
-0.32 ไม่พงึพอใจ I 
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Services attribute SS 
Satisfaction

Result 
Kano 

A12 
พนักงานแต่งกาย

สะอาด 
-0.87 ไม่พงึพอใจ M 

ความคดิ (Think Marketing) 

A13 
ราคามคีวามเหมาะสม

กบัสนิคา้ 
-2.60 ไม่พงึพอใจ O 

A14 

รูส้กึปลอดภยัและ

ไวว้างใจเมอืมาใช้

บรกิาร 

-1.03 ไม่พงึพอใจ I 

A15 

ระยะเวลาทเีปิด

ใหบ้รกิารมคีวาม

เหมาะสม 

-0.72 ไม่พงึพอใจ I 

A16 
มภีาพลกัษณ์ทางสงัคม

ทดี ี
-0.04 ไม่พงึพอใจ I 

A17 
พนักงานมปีฏสิมัพนัธท์ี

ดกีบัลูกคา้ 
-1.40 ไม่พงึพอใจ O 

การกระทํา (Act Marketing) 

A18 

พนักงานปฏบิตักิบั

ลูกคา้ทุกคนอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทยีม 

-1.39 ไม่พงึพอใจ O 

A19 

พนักงานปฏบิตักิบั

ลูกคา้อย่างเป็นมติร มี

มารยาท สุภาพ และ

อ่อนน้อม 

-1.40 ไม่พงึพอใจ O 

A20 

พนักงานกล่าวทกัทาย

ลูกคา้พรอ้มรอยยมิ เอา

ใจใส่และเต็มใจ

ใหบ้รกิาร 

-1.01 ไม่พงึพอใจ O 

A21 สะดวกในการเดนิทาง -0.89 ไม่พงึพอใจ I 

A22 
พนักงานมกีารแนะนํา

โปรโมชนัใหม่อยู่เสมอ 
-0.97 ไม่พงึพอใจ I 

ความเชอืมโยง (Relate Marketing) 

A23 

มบีตัรสะสมแตม้รวมถงึ

บตัรสมาชกิรวมถงึการ

จดัโปรโมชนัอยู่เสมอ 

-0.22 ไม่พงึพอใจ I 

A24 

มกีารขายสนิคา้อนื

เพมิเตมิเช่น เมลด็

กาแฟ แกว้ กระเป๋า 

เป็นต้น 

0.40 พงึพอใจ I 

A25 

มกีารใหบ้รกิารการ

จดัส่งสนิคา้ทงี่ายและ

รวดเรว็ 

-0.50 ไม่พงึพอใจ I 

Services attribute SS 
Satisfaction

Result 
Kano 

A26 

สามารถสงัเมนูไดผ้่าน

ทางเวบ็ไซต์หรอืแอป

พลเิคชนัของรา้น 

-0.75 ไม่พงึพอใจ I 

หมายเหตุ SS = คะแนนความพงึพอใจ 

จากตารางท ี4-2 คุณลกัษณะงานบรกิารจํานวน 26 ขอ้ ประเมนิผลว่ามี

ความพงึพอใจจํานวน 2 ขอ้ และไม่พงึพอใจจํานวน 24 ขอ้ สําหรบังาน

บรกิารทมีผีลการประเมนิว่าพงึพอใจ หรอืมคีุณลกัษณะงานบรกิารอยู่

ในกลุ่ม I ตามแบบจําลองคาโนจะไม่ถูกนํามาปรบัปรุงเนอืงจากไม่ส่งผล

กระทบต่อความพงึพอใจของลูกคา้ ส่วนงานบรกิารทมีผีลการประเมนิ

ว่าไม่พงึพอใจ และเป็นงานบรกิารทมีคุีณลกัษณะงานบรกิารในกลุ่ม M, 

O และ A จะถูกนํามาจดัลําดบัความสําคญัในการปรบัปรุงคุณภาพงาน

บรกิารตามกฎ M>O>A 

4.3 สรปุงานบริการทีต้องปรบัปรุง 

 จากตารางที 4-2 สามารถลําดับงานบริการทีต้องปรบัปรุงได้ดัง

ตารางที 4-3 โดยวิธีการลําดับงานบรกิารนันเป็นไปตามกฎ M>O>A 

ดงัทกีล่าวในขา้งตน้ ตวัอย่างเช่น การใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็ ถูกจดัใน

กลุ่ม M จะถูกนํามาปรบัปรุงก่อน ราคามคีวามเหมาะสมซงึจดัในกลุ่ม O 

และงานบรกิารในแต่ละกลุ่มจะถูกจดัลําดบัโดยดูจากคะแนนความพงึ

พอใจซงึจะเรยีงลําดบัจากน้อยไปมาก 

ตารางท ี4-3 สรุปงานบรกิารทตีอ้งปรบัปรุง 

ลําดบั 
คุณลกัษณะงาน

บรกิาร 
SS กลุ่ม 

การตลาดเชงิ

ประสบการณ์ 

1 

A4 การใหบ้รกิารมี

ความรวดเรว็ ถูกตอ้ง 

และแม่นยาํ 

-1.44 M การสมัผสั 

2 
A12 พนักงานแต่ง

กายสะอาด 
-0.87 M ความรูส้กึ 

3 
A13 ราคามคีวาม

เหมาะสมกบัสนิคา้ 
-2.60 O ความคดิ 

4 

A9 มพีนืททีใีห้

ความรูส้กึเป็นส่วนตวั

แก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

-1.72 O ความรูส้กึ 

5 

A19 พนักงานปฏบิตัิ

กบัลูกคา้อย่างเป็น

มติร มมีารยาท 

สุภาพ และอ่อนน้อม 

-1.40 O การกระทํา 

6 

A17 พนักงานมี

ปฏสิมัพนัธ์ทดีกีบั

ลูกคา้ 

-1.40 O ความคดิ 
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ลําดบั 
คุณลกัษณะงาน

บรกิาร 
SS กลุ่ม 

การตลาดเชงิ

ประสบการณ์ 

7 

A18 พนักงานปฏบิตัิ

กบัลูกคา้ทุกคนอย่าง

เสมอภาคและเท่า

เทยีม 

-1.39 O การกระทํา 

8 

A3 สภาพแวดล้อม

ภายในรา้นสะอาด

และอบอุน่

-1.36 O การสมัผสั 

9 

A20 พนักงานกล่าว

ทกัทายลูกคา้พรอ้ม

รอยยมิ เอาใจใส่และ

เตม็ใจใหบ้รกิาร 

-1.01 O การกระทํา 

10 
A5 เมนูมคีวาม

สะอาดและสวยงาม 
-0.13 O การสมัผสั 

11 
A1 กาแฟทใีหบ้รกิาร

มคุีณภาพด ี
-1.64 A การสมัผสั 

12 

A8 มกีารตกแต่งที

เป็นเอกลกัษณ์และ

สวยงาม 

-1.08 A ความรูส้กึ 

13 

A7 มเีสยีงเพลงและ

บรรยากาศทผี่อน

คลาย 

-0.77 A ความรูส้กึ 

5. สรปุผลการวิจยั
จากกลุ่มตวัอย่างทงัหมด 100 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง วุฒิการศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี เ ป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน มีอายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี และมีความถีในการเข้าใช้

บรกิารรา้นกาแฟมากกว่า 8 ครงัต่อเดอืน ผลลพัธจ์ากการประเมนิความ

พึงพอใจทีมีต่อคุณลักษณะงานบริการทําให้ทราบว่า มีงานบริการ

ทงัหมด 13 งานบริการทีจําเป็นต้องทําการปรบัปรุงจากงานบริการ

ทงัหมด 26 งานบรกิาร ซงึเป็นงานบรกิารทสีามารถสรา้งประสบการณ์

ในดา้น การสมัผสั ความรูส้กึ ความคดิ และการกระทํา โดยจากการวจิยั

ทําให้เห็นว่า ในปัจจุบันลูกค้าทีเข้าใช้บริการรร้านกาแฟนันให้

ความสําคญัเป็นอย่างมากกบัเรอืงของการให้บรกิารทรีวดเรว็ แม่นยํา 

และถูกต้อง รวมถึงความสะอาดของเครอืงแต่งกายของพนักงาน โดย

ถอืว่าเป็นคุณลกัษณะงานบรกิารทรีา้นกาแฟทุกรา้นจําเป็นตอ้งม ีถดัมา

คือความเหมาะสมของราคา การจัดสรรพืนที การปฏิบัติตัวของ

พนักงานต่อลูกคา้ สภาพแวดลอ้มภายในรา้น และสุดทา้ยคอืเรอืงความ

สะอาดและสวยงามของเมนูซงึงานบรกิารเหล่านีจะช่วยใหคุ้ณภาพงาน

บรกิารภายในรา้นมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึและอาจส่งผลให้เกดิความ

พึงพอใจมากขนึ ซึงเมือทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับงานวิจัยทีมี

ลักษณะทีคล้ายกันพบว่า ผลลัพธ์ทีได้ค่อนข้างมีความสอดคล้องกนั 

โดยผลจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการในร้านกาแฟใน

ประเทศอินโดนิเซียพบว่าผู้ใช้บริการร้านกาแฟจะรู้ส ึกพึงพอใจเป็น

อย่างยิงหากพนักงานปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่และความเป็นมิตร 

สามารถให้บริการ ได้อย่ า ง รวดเร็วและแ ม่นยํา  มีกา รตกแต่ง

สภาพแวดล้อมทีมีเสน่ห์ดึงดูด และเล่มเมนูมีความน่าสนใจ [18] นัน

แสดงใหเ้ห็นว่าเครอืงมอืและวธิทีใีชใ้นการวจิยันันสามารถระบุถงึความ

ต้องการของผูบ้รโิภคได้ในเบอืงตน้ รวมถึงสามารถจดัลําดบังานบรกิาร

ทตี้องทําการปรบัปรุงได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถปรบัปรุงงาน

บริการได้อย่างตรงจุด ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความรู้สกึพงึ

พอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากยงิขนึ  

5.1 ข้อจาํกดัของงานวิจยั 

 เนืองจากแบบสอบถามทีใช้ในการวิจัยนันมีปริมาณคําถามที

ค่อนข้างมาก รวมถึงคําถามมีความซับซ้อนซึงผู้ตอบแบบสอบถาม

จําเป็นตอ้งใชเ้วลาในการใหข้อ้มลูค่อนขา้งนาน  การคน้หากลุ่มตวัอย่าง

จึงต้องใช้วิธีการรับสมัครอาสาสมัคร และด้วยเหตุจากข้อคําถามมี

จํานวนมากคําตอบทไีดร้บัจงึอาจไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทคีวร เนืองจาก

ผูต้อบแบบสอบถามบางรายอาจไม่ไดพ้จิารณา วเิคราะห ์หรอืไตร่ตรอง

คําถามทปีรากฏในแบบสอบถาม ส่งผลใหผู้ว้จิยัต้องเกบ็ขอ้มูลและกลุ่ม

ตวัอย่างมากกว่าทกีําหนดเพอืให้ได้แบบสอบถามทีมปีระสทิธิภาพที

ครบถ้วนสมบูรณ์  ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทมีากกว่า

กําหนด 

 นอกจากนี ด้วยระยะเวลาทมีจํีากดัและสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรสัโควดิ-19 ยงัไม่สงบ งานวจิยันจีงึนําเสนอไดเ้พยีงแนวทางการ

ปรบัปรุงและพฒันาโดยไม่ไดป้ระยุกต์ใชง้านกบัธุรกจิรา้นกาแฟจรงิ ทํา

ให้ไม่สามารถประเมนิความพงึพอใจและเปรยีบเทียบผลการประเมนิ

ก่อนและหลงัการปรบัปรุงได ้

5.2 แนวทางการศึกษาต่อ 

 เพอืให้ได้ผลลัพธ์ทีมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ ควรมีการกําหนด

กลุ่มเป้าหมายหรอืกรณีศึกษาใหช้ดัเจน เนืองจากธุรกิจแต่ละประเภท

รวมถงึกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน จงึทํา

ใหม้คีวามหลากหลายของความตอ้งการทตี่างกนั 

 นอกจากนี ในการประเมนิความต้องการ ผู้ศึกษาต่ออาจประยุกต์

เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการค้นหาความต้องการของลูกค้า อาทิ การ

ประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าทีเชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้

แบบจําลอง SERVQUAL หรืออาจเจาะลึกถึงคุณภาพงานบริการ

ประเภทร้านอาหารโดยเฉพาะผ่านการประยุก ต์ใช้แบบจําลอง 
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บทคดัย่อ 

บทความนี้เป็นการน าเสนอการพฒันาเทคโนโลยสี าหรบัการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร เพื่อ
อ านวย ความสะดวกแก่ผู้ใช้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาปลัก๊ไฟอจัฉรยิะที่สามารถควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลเิคชนับนสมาร์ทโฟนด้วย
สญัญาณ Wi-Fi และสามารถตรวจวดักระแส ก าลงังาน และพลงังานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น ามาใช้ร่วมกบัปลัก๊ไฟอจัฉรยิะได้ นอกจากนี้ยงั
สามารถแสดงสถานะการใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่ชือ่มต่อกบัปลัก๊ผ่านทางสมารท์โฟน ท าใหล้ดความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากระบบไฟฟ้าลดัวงจรของ
อุปกรณ์ได้ งานวิจัยนี้ มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วน ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์  โดยส่วนของฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย  3 ส่วนได้แก่  
ไมโครคอนโทรลเลอร ์nodeMCU ESP8266 ท าหน้าทีป่ระมวลผลขอ้มลูและรบัส่ง ขอ้มลูผ่าน Wi-Fi ไปยงัแอพลเิคชนับนสมารท์โฟน วงจรขบัไฟฟ้า
กระแสสูงแบบ 2 ช่อง เชื่อมต่อกบัปลัก๊เต้ารบัคู่ ท าหน้าที่เป็นสวติช์เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสูง และตวัตรวจรู้ PZEM-004T ซึง่ท ำหน้ำที ่
ตรวจวดักระแสไฟฟ้ำ ก ำลงังำนไฟฟ้ำ และพลงังำนไฟฟ้ำจำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำทีต่่อร่วมกบัปลัก๊เต้ารบัคู่ ส่วนซอฟต์แวร ์เป็นการพฒันาแอพลเิคชนับน
สมาร์ทโฟนโดยใช้แอพลิเคชัน Blynk เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิด แจ้งสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  และแสดงค่า
กระแสไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า และพลงังานไฟฟ้า บนสมารท์โฟน ซึง่ผลการทดสอบพบว่า งานวจิยันี้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟดว้ย Wi-Fi ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและมกีารแสดงค่าพลงังานไฟฟ้าผ่านแอปพลเิคชนัไดอ้ย่างถูกตอ้งแมน่ย า 

ค าส าคญั:  ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า แอพลเิคชนั อุปกรณ์ตรวจวดัพลงังานไฟฟ้า  อุปกรณ์ควบคุมอจัฉรยิะ 

Abstract 
This article presents technologies for the control of indoor and outdoor electrical devices for the convenience of the user. The 

objective is to develop a smart plug that can be controlled via an application on a smart phone by Wi-Fi signal. It can measure the current, 
power and electrical energy of electrical devices used in conjunction with a smart plug. In addition, it can also display the usage status of 
electrical devices connected to the plug via smart phone. It reduces the risk that may arise from the electrical short circuit of the equipment. 
This research consists of two components are hardware and software. The hardware part consists 3 parts. The first is NodeMCU ESP8266 
microcontroller. It is responsible for processing data, transmitting data via Wi-Fi to applications on the smartphone. The second is High-
current drive circuit connected to a dual socket outlet. Which it serves as an on-off switch for high current electrical equipment. The third 
is PZEM-004T sensing detector. It can be measuring current, power and electrical energy from electrical equipment connected to a paired 
outlet. The software part is a Blynk application. It is a software used to control the on-off of electrical equipment, inform the usage status 
of electrical equipment. And display the electricity, power and electric energy values on smart phone. From the test results, it was found 
that This research was able to control the power on-off with Wi-Fi more efficiently and accurately display the power value through the 
application. 

Keywords:  electrical equipment control, applications, monitoring, intelligent control 
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1. บทน า

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยถีูกพฒันาไปอย่างรวดเรว็ ท าใหอุ้ปกรณ์อเิลก็
ทรอนอกส์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า หรอือุกรณ์ไฟฟ้ามกีารพฒันาให้สอดคลอ้ง
กบัการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยได้พฒันาเขา้สู่ยุคที่เรยีกว่า Internet of 
Things (IOT) ที่เครื่องมือเครื่องใช้และระบบต่าง ๆ ถูกพัฒนาให้
เชื่อมต่อถงึกนัเป็นเครอืข่ายเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนับนระบบ
อนิเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะโทรศพัทม์อืถอืซึง่ปัจจุบนักลายเป็นสมารท์โฟน
ทีม่กีารเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตตลอดเวลาและมแีอพลเิคชนัที่ถูกพฒันามา
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ชง้าน ช่วยใหก้ารด ารงชวีติมคีวาม
สะดวกสบายยิ่งขึ้น อย่างเช่นการควบคุมไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
เวบ็ไซต์ โดยสามารถควบคุม และแสดงสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
ระบบอนิเตอร์เน็ตได ้ [1] นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัพฒันา
ระบบทีล่ดการใชพ้ลงังานลงและเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของมนุษย์
อีกมากมายเช่น การพฒันาระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าระยะไกลผ่านแอพพลเิคชนั แทนการเดินมา เปิด-ปิด ไฟฟ้าที่
สวติซ์ซึ่งเพิม่ความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชง้าน  [2]-[4]  การน าเทคโนโลย ี
IoTไปใช้ในการควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร ส านักงาน  เพื่อใช้
ตรวจสอบประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานไฟฟ้า [5] นอกจากนี้ยงัมกีาร
พฒันาระบบอจัฉรยิะทีส่ามารถควบคุม และตรวจวดัค่าพลงังานไฟฟ้า
และแสดงผลบนระบบอนิเตอร์เน็ตได ้ [6]  และมกีารน าเทคโนโลย ี IoT
ไปพฒันาร่วมกบัระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้เป็นบ้านอจัฉรยิะ เพื่อทีจ่ะ
สามารถควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่าง
สะดวก สบาย[7] 

จากการศึกษาข้างต้น ผู้ว ิจยัจึงได้เกิดแนวคิดในการสร้าง
ปลัก๊ไฟอจัฉรยิะควบคุมผ่านแอปพลเิคชนัดว้ยเทคโนโลยกีารสื่อสารไร้
สาย โดยการท างานของปลัก๊ไฟอจัฉรยิะควบคุมผ่านแอปพลเิคชนันัน้ 
สัง่การเปิด-ปิดไฟได ้2 สวติช์ ผ่านแอปพลเิคชนั Blynk จะท าการส่งค่า
เขา้ nodeMCU ESP8266 ทีใ่ชใ้นการตดิต่อผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต ท า
การส่งค าสัง่ให้รีเลย์ท างาน และยังมีสวิตช์รีเซ็ตเพื่อหาสัญญาณ
อนิเตอร์เน็ตทีจ่ะเชื่อมต่อ สามารถน าไปใชง้านทีไ่หนกไ็ด้ และสามารถ
ตรวจวัดกระแส ก าลังงาน พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มา
เชือ่มต่อกบัปลัก๊อจัฉรยิะ และแสดงผลผ่านหน้าจอบนสมารท์โฟนได ้ท า
ใหผู้ใ้ชส้ามารถวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 

2. ทฤษฎีและการออกแบบ
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
    2.1.1 วงจรขบัไฟฟ้ำกระแสสงู 
    ในการท างานปกตขิองพอร์ตเอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่
สามารถน าไปขบัอุปกรณ์เอาต์พุตกระแสไฟฟ้าสูงไดโ้ดยตรง เนื่องจาก
ขอ้จ ากดัดา้นความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดงันัน้ถา้ตอ้งการน า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปขบัโหลดกระแสไฟฟ้าสูง ต้องมอุีปกรณ์ที่ท า
หน้าที่จ่ายแรงดนัและ กระแสสูงโดยเฉพาะ เรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า
อุปกรณ์ขบั หรอืไดรเวอร ์(Driver) โดยในทีน่ี้จะเป็นการใชท้รานซสิเตอร์

ขบัแบบเดีย่วในการออกแบบวงจรขบักระแสสงู เนื่องจากการขบัโดยวธิี
นี้  เหมาะสมส าหรับโหลดที่มีความต้องการกระแสไฟฟ้าปานกลาง 
ตัง้แต่ 30 ถึง 200 mA เช่น รีเลย์ก าลงัต ่าไปจนถึงปานกลาง ที่มคี่า
ความต้านทานของขดลวดภายในรเีลย์ไม่ต ่ากว่า 100 ohm, หลอดไฟ
ก าลงัต ่าและ มอเตอรไ์ฟตรงขนาดเลก็ 

รปูที ่1 วงจรขบัโหลดกระแสไฟฟ้าปานกลาง 

   2.1.2 NodeMCU ESP8266 
Node MCU คอื แพลตฟอรม์หนึ่งทีใ่ชช้่วยในการสรา้งระบบ 

Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย  Development Kit (ตัว
บอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ที่ เ ป็น Open source 
สามารถเขยีนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ท าให้ใช้งานไดง้่ายขึ้น มา
พรอ้มกบั โมดลู WiFi (ESP8266) ซึง่เป็นหวัใจส าคญัในการใชเ้ชือ่มต่อ
กบัอนิเตอร์เน็ต โดยลกัษณะขา PIN ของ NodeMCU V2 แสดงดงัรปูที ่
2 

รปูที ่2 ลกัษณะขา PIN ของ NodeMCU V2 

  2.1.3 แอพลเิคชนั Blynk  
Blynk เป็นแพลตฟอร์ม ที่เป็นแอปพลเิคชนั ด้วย iOS และ 

Android เพือ่ควบคุม Arduino, Raspberry Pi บนระบบอนิเทอรเ์น็ต ซึง่
เป็นแผงควบคุมระบบดิจิตอลที่ผู้ใช้สามารถสร้างส่วนต่อประสาน
กราฟิกส าหรับโครงการของผู้ใช้โดยการลากและวางเครื่องมือ 
(widgets) ที่มใีห้เลือกอยู่หลากหลาย การท างานของ Blynk เริ่มจาก 
อุปกรณ์ เช่น Arduino esp8266 Esp32 Rasberry Pi เชื่อมต่อไปยัง 
Server ของ Blynk โดยตรง สามารถรบัส่งขอ้มลูหากนัได ้คอมพวิเตอร์ 
Smartphone กจ็ะเชื่อมต่อกบั Server ของ Blynk โดยตรง แสดงดงัรูป
ที ่3 
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รปูที ่3 แพลตฟอรม์ Blynk 

  2.1.4 ตวัตรวจรู ้PZEM-004T 
Module PZEM-004T ใชส้ าหรบัวดัแรงดนัและกระแสไฟฟ้า 

AC รองรบัแรงดนัไฟฟ้า 80-260 VAC และวดักระแสได้ 0-100A โดย
ท างานที่ความถี่ 45-65Hz เหมาะส าหรบัน ามาท ามเิตอร์ไฟฟ้า ใช้วดั
แรงดนัไฟฟ้าภายในบา้น (VAC) วดักระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า (A) 
วัดค่าก าลังไฟฟ้า (W) และน ามาคิดหาก าลังไฟฟ้าต่อชัว่โมง (Wh) 
Module PZEM-004T ถูกออกแบบมาใหใ้ชร้่วมกบัไมโครคอนโทรลเลอร ์

รปูที ่4 PZEM-004T 

2.2 การออกแบบระบบปลัก๊ไฟอจัฉริยะ 
ได้ออกแบบปลัก๊ไฟอัจฉริยะให้มีปลัก๊เต้ารบัคู่มกีราวด์ 2 ชิ้น 

สวติช์เปิด-ปิด 2 ชิ้น สวติช์กดตดิปล่อยดบั 2 ชิ้น สายไฟ VCT 2x2.5 
ยาว 5 เมตร ฟิวสข์นาด 10 A ปลัก๊ตวัผู ้2 ขา ดงัแสดงในรปูที ่5 

รปูที ่5 รปูแบบปลัก๊ไฟอฉัรยิะ

3.วิธีการด าเนินงานและผลการทดลอง 
3.1 แผนผงัการท างาน 

ขัน้ตอนนี้ได้อธิบายส่วนประกอบ และการท างานของปลัก๊ไฟ
อจัฉรยิะซึ่งประกอบด้วย Node MCU เชื่อมต่อกบัวงจรทรานซิสเตอร์
และอุปกรณ์รเีลยเ์พือ่ใชข้บัโหลดไฟฟ้ากระแสสงู จากนัน้เชือ่มกบัเตา้รบั
คู่ โดยต่อผ่าน Module PZEM-004T เพือ่ตรวจวดักระแส ก าลงังาน และ
พลงังานทางไฟฟ้าในขณะทีอุ่ปกรณ์ไฟฟ้าท างาน เมือ่มกีารสัง่งานผ่าน
แอพลเิคชนั Blynk ดงัแสดงในรปูที ่6 

รปูที ่6 ระบบการท างานของปลัก๊ไฟอจัฉรยิะ 

3.2 ออกแบบวงจรการท างาน 
ในส่วนนี้เป็นการแสดงวงจรการท างานภายในของปลัก๊ไฟ

อัจฉริยะซึ่งประกอบด้วย Node MCU วงจรทรานซิสเตอร์ส าหรบัขบั
รเีลย ์ตวัตรวจรู ้PZEM-004T และเตา้รบัคู่ แสดงดงัรปูที ่7 

รปูที ่7 วงจรของระบบ 

จากรูปที่ 7 แสดงวงจรการท างานของปลัก๊ไฟอัจฉริยะ ซึ่ง
หลกัการท างานของวงจรคอื เมื่อท าการเชื่อมต่อกบั Node MCU กบั 
WIFI แลว้ Node MCU เป็นตวัรบัค าสัง่มาจากผูใ้ช ้จากนัน้ Node MCU 
จะส่งค่าที่ได้รบัมาจากผู้ใช้งานไปยงัวงจรขบัดเีลย์ด้วยทรานซิสเตอร์ 
เพือ่เปิด-ปิดการท างานของปลัก๊ไฟ นอกจากนี้มตีวัตรวจรู ้PZEM-004T 
เชือ่มต่อทีป่ลัก๊เตา้รบัคู่ เพือ่ตรวจวดักระแส ก าลงังาน และพลงังานเมือ่
วงจรทรานซสิเตอรท์ างาน 
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3.3 โครงสร้างและส่วนประกอบของปลัก๊ไฟอจัฉริยะ 
     ในขัน้ตอนนี้ได้เลือกใช้เป็นกล่องอเนกประสงค์ Future Box รุ่น 
FB10 ขนาด 146x157x67 มลิลเิมตรร่วมกบัปลัก๊เตา้รบัคู่มกีราวด์ 
2 ชิ้นในการสรา้งชิ้นงานปลัก๊ไฟอจัฉรยิะ โดยใชร้่วมกบัสายไฟ VCT 2 
x 2.5  ยาว 5 เมตรดงัรปูที ่8 

รปูที ่8 ปลัก๊ไฟอจัฉรยิะควบคุมผ่านแอปพลเิคชนั 

3.4 พฒันาแอพพลิเคชนัส าหรบัการใช้งาน 
   ผูจ้ดัท าไดท้ าการออกแบบหน้าต่างการควบคุมการเปิด/ปิดปลัก๊ไฟ

และแสดงผลการวดัพลงังานบนแอพลเิคชนั Blynk โดยจะมปีุ่ มส าหรบั
ควบคุมการเปิด/ปิด ของปลัก๊จ านวนสองช่อง และส่วนของการแสดงค่า
แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้าต่อชัว่โมง ที่
ตรวจวดัจากตวัตรวจรู ้PZEM-004T ดงัแสดงในรปูที ่9 

รปูที ่9 หน้าต่างการควบคุมและแสดงผลบนแอพพลเิคชนั Blynk 

4. ผลการทดสอบ
      จากการทดสอบส่งค่าการ เปิด-ปิด ไฟจากแอพพลเิคชนั Blynk 
โดยเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อทดสอบการท างานของ 
Node MCU เพือ่ให ้Node MCU ส่งค าสัง่ไปยงัวงจรควบคุมรเีลย ์ซึง่ผล
การทดสอบ สามารถควบคุมการเปิด/ปิด รเีลย์ผ่านระบบเครอืข่ายได้ 

และเป็นไปตามทีต่้องการ โดยเมือ่กด ON ทีแ่อพพลเิคชนั Blynk แลว้ 
Node MCU กท็ าการส่งค่าไปยงัวงจรควบคุมรเีลย์ท างานท าใหป้ลัก๊ไฟ
ก็ท างานปกติ และเมื่อกดซ ้าอีกครัง้สถานะบนแอพลิเคชัน้ Blynk 
เปลี่ยนเป็น OFF วงจรควบคุมรเีลย์ก็หยุดท างานส่งผลให้ปลัก๊ไฟไม่
ท างาน จากนัน้ทดสอบดว้ยการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 3 ชนิดคอื พดัลม 26 
นิ้วอุตสาหกรรม  ไดร์เป่าผม Panasonic และ หมอ้หุงขา้ว sharp เพื่อ
วดัการใช้พลงังานของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยในการทดสอบได้จดักลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 5 กลุ่ม คอื A (พดัลม 26 นิ้วอุตสาหกรรม)  B 
(ไดร์เป่าผม Panasonic) C (พดัลม 26 นิ้วอุตสาหกรรม + ไดร์เป่าผม 
panasonic) D(หมอ้หุงขา้ว sharp) E(หมอ้หุงขา้ว sharp+พดัลม 26 นิ้ว
อุตสาหกรรม) ในการทดสอบจะทดสอบการท างานและตรวจวดัค่าของ
แต่ละกลุ่มเป็นระยะเวลา 30 นาท ีมกีารท าสอบซ ้ากลุ่มละ 3 รอบ ซึง่ผล
การทดสอบการตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าของปลัก๊ไฟอัจฉรยิะแสดงไดด้งั
ตารางที ่1  

ตารางที ่1 แสดงผลการวดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ย
ปลัก๊ไฟอจัฉรยิะเป็นเวลา 30 นาท ี

กลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

แรงดนัไฟฟ้า
(V) 

กระแสไฟฟ้า
(A) 

ก าลงัไฟฟ้า 
(W) 

พลงังานไฟฟ้า 
(KWh, Unit) 

A 
220.25 1.12 246.68 0.123 
220.27 1.12 246.70 0.123 
220.18 1.11 244.40 0.122 

เฉล่ีย 220.233 1.117 245.927 0.123 

B 
220.33 2.51 553.03 0.277 
220.41 2.53 557.64 0.279 
220.31 2.50 550.78 0.275 

เฉล่ีย 220.350 2.513 553.813 0.277 

C 
220.19 3.51 772.87 0.386 
220.18 3.50 770.63 0.385 
220.21 3.51 772.94 0.386 

เฉล่ีย 220.193 3.507 772.145 0.386 

D 
220.20 0.29 63.86 0.032 
220.18 0.27 59.45 0.030 
220.21 0.29 63.86 0.032 

เฉล่ีย 220.197 0.283 62.389 0.031 

E 
220.33 1.40 308.46 0.154 
220.36 1.39 306.30 0.153 
220.36 1.39 306.30 0.153 

เฉล่ีย 220.350 1.393 307.021 0.154 

1017

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021)

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



จากผลการทดสอบการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าของแต่ละกลุ่ม
เป็นระยะเวลา 30 นาท ีพบว่า กลุ่ม C (พดัลม 26 นิ้วอุตสาหกรรม + 
ไดร์เป่าผม panasonic) ใช้พลงังานไฟฟ้าไปมากที่สุดคอื 0.39 KWh 
หรอื 0.39 หน่วย ส่วนกลุ่ม D (หมอ้หุงขา้ว sharp) ใช้พลงังานไฟฟ้า
น้อยทีสุ่ดคอื 0.03 KWh หรอื 0.03 หน่วย 

5. สรปุผลการทดลอง
งานชิ้นนี้เป็นการพฒันาปลัก๊ไฟอจัฉรยิะทีส่ามารถควบคุมการเปิด-

ปิด การใช้งานผ่านแอพพลิเคชนับนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ได้ 
และสามารถวดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่เชื่อมต่อกบั
ปลัก๊นี้ โดยสามารถวดักระแส ก าลงังานทีใ่ช ้ณ ขณะนัน้ และก าลงัไฟฟ้า
ต่อชัว่ โมง โดยมีตัวประมวลผล ESP8266/Node MCU ท าหน้าที่
ควบคุมการเปิด-ปิด การท างานของรเีลยท์ีเ่ชือ่มต่ออยู่กลบัปลัก๊ปลัก๊ไฟ 
นอกจากนี้ Node MCU ยงัส่งสถานะการท างานของปลัก๊ไฟไปยงัแอพ
พลเิคชนั Blynk โดยใช้ระบบเครอืข่ายไร้สายได้อกีด้วยท าให้สามารถ
ควบคุมการท างานและตรวจสอบสถานะการท างานแบบเวลาจรงิได้
พรอ้มกนั ได ้ นอกจากนี้สามารถแสดงผลบนหน้าจอสมารท์โฟนได ้   

หากเปรยีบเทยีบกบัปลัก๊พ่วงแบบทัว่ไปพบว่าปลัก๊ไฟอจัฉริยะนี้
สามารถควบคุมและแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
ที่ เชื่ อม ต่ออยู่ ผ่ านทางสมาร์ทโฟนได้  และสามารถวิเคราะห์
ประสทิธภิาพการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อร่วมกบัปลัก๊ไฟ
อจัฉรยิะจากพลงังานที่ใช้ไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น ามาใช้งานได้ โดย
ปลัก๊ไฟอจัฉรยิะนี้สามารถรองรบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัไดส้งูสุด 250 
โวลต์ และสามารถรบักระแสไดส้งูสุด 10 แอมแปร์ต่อ 1 ช่อง 
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บทคดัย่อ 
อุตสาหกรรมเหลก็เป็นอุตสาหกรรมส าคญัของโลก และมปีรมิาณการใชง้านมากขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี การผลติเหลก็มกีระบวนการที่

ซบัซอ้นมากมาย ตัง้แต่การท าเหมอืงเพื่อขดุหาแรเ่หลก็ จากนัน้ขนส่งแรเ่หลก็มาท าการถลุงแยกสิง่เจอืปน หลอมและหล่อใหเ้ป็นกอ้นหรอืแท่งขนาด
ใหญ่ของเหลก็และเหลก็กลา้ส าหรบัน าไปแปรรปูต่อไปจนเป็นชิน้ส่วนส าเรจ็ทีน่ ามาใชง้านตามวตัถุประสงค ์เนื่องจากกระบวนการผลติทีซ่บัซอ้นและ
ใชเ้วลานาน การพยากรณ์เพื่อการวางแผนในการจดัเตรยีมวตัถุดบิ ก าลงัการผลติ และสิง่ประกอบอื่นจงึส าคญัเป็นอยา่งมาก การพยากรณ์ทีแ่ม่นย า
สามารถท าใหก้ารวางแผนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถลดต้นทุนในการผลติได ้งานวจิยันี้จงึจดัท าขึน้เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบตวัแบบการ
พยากรณ์ทีเ่หมาะสมกบัการพยากรณ์ขอ้มลูปรมิาณการบรโิภคเหลก็แผ่นรดีรอ้น โดยใชข้อ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคมปี ค.ศ. 2014 จนถงึเดอืนธนัวาคม
ปี ค.ศ. 2019 การตวัแบบการพยากรณ์ที่ใช้ในงานวจิยันี้ประกอบด้วย ตวัแบบการปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชียล ของโฮลท์ (Holt’s Exponential 
Smoothing Model) ตวัแบบ Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA Model) และ ตวัแบบถดถอยเชงิเส้นพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Model) และท าการเปรยีบเทยีบความแม่นย าโดยใช้ค่ารอ้ยละความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ย (MAPE) จากผลการวจิยัพบว่าทุกตวั
แบบใหค้วามแม่นย าในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยทีต่วัแบบการพยากรณ์การปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลของโฮลท์เป็นตวัแบบการพยากรณ์ทีใ่หค้วาม
แม่นย ามากทีสุ่ด โดยมคี่า MAPE เท่ากบั 10.3% ในขณะทีต่วัแบบถดถอยเชงิเสน้พหุคูณ และตวัแบบ ARIMA ใหค้วามแม่นย าของการพยากรณ์
น้อยกวา่ โดยมคีา่ MAPE เท่ากบั 11.6% และ 12.3% ตามล าดบั  
ค าส าคญั:  การพยากรณ์ ปรมิาณการบรโิภคเหลก็ เหลก็แผ่นรดีรอ้น อุตสาหกรรมเหลก็ 

Abstract 
The steel industry is the world's important industry and there is a steady increase in steel usage amount every year. The steel 

production involves many complex processes starting from mining for iron ore, then transporting iron ore to smelt in order to separate the 
impurities, melt and cast into the ingots of iron and steel for further processing into parts for the intended use. Due to the complex and 
time-consuming processes, forecasting for planning of raw material preparation, capacities, and other components is therefore very 
important. Accurate forecasting can optimize the planning and also reduce the production costs. This research is to study and compare 
the forecasting models that are appropriate for the forecast of hot-rolled steel consumption amount data from January 2014 to December 
2019. The forecasting models in this research consist of Holt’s Exponential Smoothing model, Autoregressive Integrated Moving Average 
(ARIMA) model and Multiple Linear Regression model. The accuracy comparison is conducted by means of the mean absolute percentage 
error (MAPE). The results show that all models provide the acceptable accuracy where the Holt’s exponential smoothing model is the 
most accurate forecasting model with the MAPE 12.3% while the multiple regression model and the ARIMA model deliver less accurate 
forecasts with the MAPEs of 11.6% and 12.3%, respectively. 
Keywords: Forecasting, Steel consumption amount, Hot rolled steel, Steel industry 
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1. บทน า
 เหล็กเป็นวัสดุชนิดหนึ่ งที่ส าคัญ เนื่ องจากสามารถใช้งานได้
หลากหลาย มคีวามแขง็แรง และท าการขึน้รปูไดห้ลากหลาย ตัง้แต่อดตี
จนถงึปัจจุบนัมนุษยเ์ริม่ใชเ้หลก็ตัง้แต่ขณะยงัไม่สามารถแปรรูปไดโ้ดย
ใช้แร่เหล็กโดยน ามาท าเป็นอาวุธ จนมกีารพฒันาการแปรรูป มนุษย์
สามารถน ามาขึ้นรูปเป็น อาวุธ เครื่องใช้โลหะ จนไปถึงสิ่งก่อสร้าง 
ปัจจุบันเหล็กเป็นส่วนประกอบในสิ่งต่างรอบตัวเรามากมาย เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ อาคาร และสิ่งก่อสร้าง การผลิตเหล็กมี
กระบวนการทีซ่บัซ้อนมากมาย ตัง้แต่การท าเหมอืงเพื่อขุดหาแร่เหลก็ 
จากนัน้ขนส่งแร่เหลก็มาท าการการถลุงแยกสิง่เจอืปน กลายเป็นก้อน
หรอืแท่งขนาดใหญ่ของเหลก็และเหลก็กล้าส าหรบัน าไปแปรรูปต่อไป
จนเป็นชิน้สว่นส าเรจ็ทีน่ ามาใชง้านตามวตัถุประสงค ์
 อุตสาหกรรมเหลก็เป็นอุตสาหกรรมส าคญัของโลก และมปีรมิาณ
การใชง้านมากขึน้อยา่งต่อเนื่องทุกปี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2004 การผลติเหลก็
ดิบมปีรมิาณสูงกว่า 1,000 ล้านตนั และยงัเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 
1,433.4 ลา้นตนัในปี ค.ศ. 2010 และ 1,869 ลา้นตนัในปี ค.ศ. 2019 [1] 
การเติบโตของการผลติเหล็กดบิทัว่โลกแสดง ดงัรูปที่ 1 จากปรมิาณ
การผลิตเหล็กดิบทัว่โลกในแต่ละปี ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นความ
ตอ้งการและการใชง้านเหลก็โดยรวมได ้

รปูที ่1 ปรมิาณการผลติเหลก็ดบิทัว่โลกเป็นรายปี 

 ต้นทุนเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเหลก็แผ่นรดี
รอ้น เนื่องจากเกีย่วเนื่องกบัการก าหนดราคาจ าหน่ายของเหลก็รดีรอ้น 
โครงสร้างต้นทุนของเหล็กประกอบไปด้วย วตัถุดบิ (Raw materials) 
66% ของตน้ทุนการผลติทัง้หมด ตน้ทุนพลงังานและเชือ้เพลงิ (Energy) 
13% คา่จา้งแรงงาน (Labor) 7% และคา่ใชจ้่ายอื่น (Other) 14% [2] ดงั
แสดงในรปูที ่2 หากสามารถปรบัปรุงตน้ทุนในส่วนของวตัถุดบิ รวมไป
ถึงการวางแผนการผลิตที่สามารถจัดการต้นทุนด้านแรงงานและ
พลงังานใหน้้อยลงได ้จะเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัได ้
 ปริมาณการบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ใน
ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน การวางแผนการจดัการวตัถุดบิตัง้แต่
การค านวณเวลาน า (Lead time) เพื่อก าหนดเวลาทีต่อ้งสัง่ซื้อ ปรมิาณ
การสัง่ซือ้ ปรมิาณการจดัเกบ็จนถงึการน าวตัถุดบิเขา้ท าการผลติ ซึง่จะ

สามารถลดตน้ทุนไปจนถงึการป้องกนัการจดัเกบ็เกนิความตอ้งการหรอื
การเสยีโอกาสในการท าก าไรเนื่องจากวตัถุดบิไม่เพยีงพอได ้

รปูที ่2 สดัสว่นของตน้ทุนการผลติเหลก็ 

 โดยในประเทศไทยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 422,175 ตันต่อ
เดือน (ปรมิาณการบรโิภคเหล็กแผ่นรดีร้อนเฉลี่ยต่อเดือนในปี ค.ศ. 
2019) และมมีูลค่าสูงถงึ 8,345 ลา้นบาทต่อเดอืน (ราคาเฉลีย่ต่อตนัใน
ปี ค.ศ. 2019 เท่ากบั 19,767 บาทต่อตนั) [3] การพยากรณ์ทีแ่ม่นย าจงึ
มคีวามส าคญัมาก การคลาดเคลื่อนเพยีง 1% หมายถึงมูลค่าที่สูงถึง
หลกัลา้นบาท การพยากรณ์ทีแ่ม่นย าจะท าใหก้ารก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงาน และการวางแผนการจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งสิง่เหล่านี้
จะส่ งผลโดยตรงต่อต้นทุน  สามารถลดความสูญเสียและ เพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมไดม้ากยิง่ขึน้ 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
2.1 อตุสาหกรรมเหลก็แผ่นรีดร้อน 
 อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรดีร้อนแบ่งออกเป็น 3 ล าดบัประกอบไป
ด้วย อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ต้น อุตสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง และ
อุตสาหกรรมเหลก็ขัน้ปลาย โดยแต่ละล าดบัจะม ีวตัถุดบิ กระบวนการ 
และผลผลติทีแ่ตกต่างกนัดงัแสดงในรปูที ่3 

รปูที ่3 ล าดบัของอุตสาหกรรมเหลก็กลา้ 
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2.2 ตัวแบบการพยากรณ์การปรบัเรียบเอกซ์โพเนนเชียลของ
โฮลท ์(Holt’s Exponential Smoothing) 
 จากตัวแบบการพยากรณ์การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลที่มี
ขอ้จ ากดัที่ไม่สามารถการพยากรณ์ขอ้มูลที่มแีนวโน้มได้อย่างแม่นย า 
ได้มกีารพฒันาต่อโดยการเพิม่สมัประสทิธิก์ารปรบัเรยีบแนวโน้มของ
ขอ้มูลหรอื β ในงานวจิยัน้ีสมัประสทิธิก์ารปรบัเรยีบจะถูกค านวนขึน้
โดยก าหนดใหเ้ป็นค่าทีท่ าใหค้า่ความคลาดเคลื่อน (Error) น้อยทีสุ่ด คา่
สัมประสิทธิก์ารปรับเรียบจะมีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากเข้าใกล้ 1 จะ
หมายถงึการพยากรณ์โดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัมากกว่าขอ้มูลในอดตี หาก
เขา้ใกล ้0 หมายถงึใชข้อ้มลูในอดตีมากกวา่ขอ้มลูปัจจุบนั [4] ศกึษาการ
พยากรณ์ตลาดหลักทรัพย์จาการ์ตาโดยใช้ตัวแบบปรับเรียบเอกซ์
โพเนนเชียลของโฮลท์ พบว่ามคีวามแม่นย าถึง 96.2% ถือว่าเป็นตวั
แบบมคีวามแมน่ย าสงู 

สมการส าหรบัการพยากรณ์ 
�̂�𝑡+𝑝 =  𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡  

𝐿𝑡 =  𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 
𝑇𝑡 =  𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 

โดยที ่𝑌𝑡 คอื ค่าพยากรณ์ 𝐿𝑡 คอืค่าระดบัของขอ้มูล (Level) 𝑇𝑡 คอืค่า
แนวโน้มของข้อมูล (Trend) 𝑡 คือเวลา  𝑝 คือช่วงเวลาที่ต้องการ
พยากรณ์ 𝛼 คอืสมัประสทิธิก์ารปรบัเรยีบของค่าระดบัของขอ้มลู 𝛽 คอื
สมัประสทิธิก์ารปรบัเรยีบของคา่แนวโน้มของขอ้มลู 

2.3 ตวัแบบการพยากรณ์แบบ Autoregressive Integrated Moving 
Average (ARIMA) 
  ARIMA ประกอบขึ้นจากสองตัวแบบคือ Auto Regressive (AR) 
และ Moving Average (MA) โดยเมื่อท าการพยากรณ์ด้วย ARIMA 
จะต้องท าการวิเคราะห์ความคงที่ของข้อมูล (Stationary data) หาก
ขอ้มูลมคีวามคงที่แล้ว จะท าการวเิคราะห์ลกัษณะของขอ้มูลเพื่อเลอืก
ล าดับของแต่ละตัวแบบทัง้  AR(p) และ MA(q) และน ามาท าการ
พยากรณ์ดว้ย ARMA(p,q) หากวเิคราะหข์อ้มลูแลว้ ยงัไม่สามารถเลอืก
ตัวแบบได้เนื่องจากมีความไม่คงที่ของข้อมูล (Non-stationary data) 
ตอ้งท าการพยากรณ์ผ่านการหาผลต่าง (Differencing) เป็นล าดบัขัน้ d 
และน ามาท าการพยากรณ์ดว้ย ARIMA(p,d,q) [5] ศกึษาการพยากรณ์
ปรมิาณอุปสงคข์องบรษิทัอาหารในโมร๊อกโก เพื่อปรบัปรุงการบรหิาร
จดัการสนิคา้คงคลงัไดท้ าการการพยากรณ์ดว้ยตวัแบบ ARIMA(1,0,1) 
ซึ่งมีความแม่นย าเพียงพอต่อการใช้งาน [6] ศึกษาและเปรียบเทียบ
ระหว่างตัวแบบ ARIMA และโครงข่ายประสาทเทียมจากการศึกษา
พบวา่ตวัแบบ ARIMA มคีวามแมน่ย าทีส่งูกวา่ในบางขอ้มลู 

สมการส าหรบัการพยากรณ์ 
เมือ่ขอ้มลูอยูใ่นรปูปรกต ิ(d = 0) 

𝑌𝑡 =  𝛼0 + ∑ 𝜙𝑖𝑌𝑡−1

𝑝

𝑖=𝐼

+ ∑ 𝜃𝑗𝜀𝑡−𝑗

𝑞

𝑖=1

+ 𝜀𝑡 

เมือ่ขอ้มลูอยูใ่นรปูผลต่างล าดบัที ่1 (d = 1) 

𝛥𝑌𝑡 =  𝛼0 + ∑ 𝜙𝑖𝛥𝑌𝑡−1

𝑝

𝑖=𝐼

+ ∑ 𝜃𝑗𝜀𝑡−𝑗

𝑞

𝑖=1

+ 𝜀𝑡 

โดยที ่𝑌𝑡 คอืคา่พยากรณ์ 𝛥𝑌𝑡 คอืผลต่างของคา่พยากรณ์ 𝛼 คอืคา่คงที่
ถ่วงน ้าหนัก 𝜙 คือค่าสมัประสิทธิข์อง AR  𝜃 คือค่าสมัประสิทธิข์อง 
MA  𝑡 คอืเวลา 𝑝 และ 𝑞 คอืล าดบัของคาบเวลาในอดตีของ AR และ 
MA ตามล าดบั 

2.4 ตัวแบบการพยากรณ์แบบถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) 
 ตวัแบบการพยากรณ์แบบถดถอยเชงิเส้นพหุคูณเป็นตวัแบบการ
พยากรณ์ที่พยากรณ์ผ่านตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กนั ตวัแปรที่น ามา
วิเคราะห์เพื่อท าการพยากรณ์เรียกว่าตัวแปรอิสระ ( Independent 
variable) และตวัแปรที่เป็นผลจากการวเิคราะห์หรอืผลการพยากรณ์
เรยีกว่าตวัแปรตาม (Dependent variable) [7] ท าการศกึษาและเปรยีบ
ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โครงข่ายประสาทเทียม และซัพ
พอรท์เวกเตอรแ์มชชนีพบว่าตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคณูมคีวาม
แม่นย าถงึ 92.36% ซึง่ถอืไดว้า่เป็นตวัแบบทีม่คีวามแมน่ย าสงู 

สมการส าหรบัการพยากรณ์ 
�̂� =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 

โดยที่ �̂� คอืค่าพยากรณ์ 𝛽𝑘 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของปัจจยั 𝑘 

𝑋𝑘 คอืคา่ของปัจจยั 𝑘 

2.5 ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสมับรูณ์เฉล่ีย (Mean Absolute 
Percentage Error: MAPE) 

ค่า MAPE เป็นการวดัความคลาดเคลื่อนที่คดิเป็นเปอร์เซ็นต์โดย
ไม่ค านึงถงึว่าความคลาดเคลื่อนนัน้เป็นคา่บวกหรอืลบ เมื่อมคี่า MAPE 
น้อย จะหมายถงึความคลาดเคลื่อนน้อยแสดงวา่มคีวามแมน่ย าสงูผูว้จิยั
เลอืกใชก้ารวดัผลโดยค่า MAPE เนื่องจากสามารถสื่อสารและท าความ
เขา้ใจแก่ผูใ้ชง้านไดง้า่ยกวา่ตวัชีว้ดัอื่น [8, 9] 

สมการส าหรบัการค านวณ MAPE 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
∑

|𝐴𝑖 − 𝐹𝑖|

𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥100% 

โดยที ่𝐴𝑖 คอืคา่จรงิ 𝐹𝑖 คอืคา่พยากรณ์ 𝑛 คอืจ านวนการพยากรณ์ 

3. การออกแบบและวิธีการด าเนินการทดลอง
3.1 การรวบรวมข้อมูล 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

1021

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021)

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



 ท าการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่เป็นทางการและน่าเชื่อถอื
ได้ โดยขอ้มูลที่ใช้ในการวจิยัประกอบไปด้วย ขอ้มูลการบรโิภคเหลก็
แผ่นรดีรอ้นในประเทศไทย ขอ้มลูรายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี ค.ศ. 
2014 ถึง เดือนธันวาคม ปี ค.ศ 2019 [3] ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) ข้อมูลรายไตรมาส ตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี ค.ศ. 2014 
จนถงึ ไตรมาส 4 ปี ค.ศ. 2019 [10] ปรมิาณการจ าหน่ายซเีมนต์ปอรต์
แลนด์ ข้อมูลรายเดือน ตัง้แต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2014 ถึง เดือน
ธันวาคม ปี ค.ศ 2019 [11] ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ ข้อมูลราย
เดือน ตัง้แต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2014 ถึง เดือนธันวาคม ปี ค.ศ 
2019 [11] ปรมิาณการผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้า ขอ้มลูรายเดอืน ตัง้แต่เดอืน
มกราคม ปี ค.ศ. 2014 ถงึ เดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ 2019 [11] 

3.2 การจดัการขอ้มูล 
 ท าการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด โดยแบ่งเป็นชุดขอ้มูลส าหรบัท า
การสร้างตัวแบบการพยากรณ์ใช้ข้อมูลตัง้แต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 
2014 ถึง เดือนธนัวาคม ปี ค.ศ 2018  และชุดข้อมูลส าหรบัทดสอบ
ความแม่นย าของตวัแบบการพยากรณ์ใชข้อ้มูลตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี 
ค.ศ. 2019 ถึง เดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ 2019 ส าหรบัขอ้มูลรายไตรมาส
แปลงเป็นข้อมูลรายเดือนโดยก าหนดให้แต่ละเดือนในไตรมาสมีค่า
เท่ากบัค่าของไตรมาสนัน้ เนื่องจากค่าดงักล่าวเป็นค่าเฉลี่ยจากแต่ละ
เดอืน 

3.3 ตวัแบบการพยากรณ์ 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ดงัรปูที ่4 พบลกัษณะของแนวโน้ม 
อย่างชดัเจนแต่ไม่พบลกัษณะของฤดกูาล (Seasonal) ผูว้จิยัจงึเลอืกตวั
แบบพยากรณ์เพื่อท าการพยากรณ์ 3 ตวัแบบคอื ตวัแบบการพยากรณ์
การปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลของโฮลท์ ตวัแบบการพยากรณ์แบบ 
ARIMA และตวัแบบการพยากรณ์แบบถดถอยเชงิเสน้พหุคณู 

รปูที ่4 ปรมิาณการบรโิภคเหลก็แผ่นรดีรอ้นในประเทศไทย 

3.4 การประเมินความแม่นย า 
 ท าการวดัและเปรยีบเทยีบความแม่นย าของตวัแบบพยากรณ์ด้วย
คา่รอ้ยละความคลาดเคลื่อนสมับรูณ์เฉลีย่ 

4. ผลการทดลอง
จากการพยากรณ์การบรโิภคเหลก็แผ่นรดีรอ้นในรูปแบบรายเดอืน

ล่วงหน้าตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี ค.ศ. 2019 ถึง เดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ 
2019 จ านวน 12 เดือน ด้วยข้อมูลที่ท าการรวบรวมจากแหล่งที่
น่าเชื่อถอืและตวัแบบการพยากรณ์ทีเ่ลอืกไว้ โดยท าการพยากรณ์ผ่าน
โปรแกรม R-studio และ Minitab ไดผ้ลดงันี้ 

4.1 ตัวแบบการพยากรณ์การปรบัเรียบเอกซ์โพเนนเชียลของ
โฮลท ์
 การพยากรณ์ดว้ยตวัแบบการพยากรณ์การปรบัเรยีบเอกซ์โพเนน
เชยีลของโฮลทจ์ะตอ้งท าการหาค่าสมัประสทิธิก์ารปรบัเรยีบ 𝛼 และ 𝛽 
ที่เหมาะสม ทางผู้วิจยัได้ใช้โปรแกรม R-studio เพื่อหาค่าเหมาะสม
ที่สุดของค่าสมัประสทิธิก์ารปรบัเรยีบทัง้สองผ่านการเปรยีบเทยีบจาก
ค่าสมัประสทิธิก์ารปรบัเรยีบทีท่ าใหค้่าความคลาดเคลื่อนน้อยทีสุ่ด โดย
ได้ค่า 𝛼 = 0.3747586 และ 𝛽 = 0.1556712 ได้ผลการพยากรณ์ดัง
ตารางที่ 2 หลงัจากท าการพยากรณ์แล้วท าการตรวจสอบตวัแบบการ
พยากรณ์ด้วยการวเิคราะห์ลกัษณะของ ACF PACF Histogram และ 
Normal distribution ของค่าความต่างระหว่างค่าพยากรณ์และค่าจรงิ 
(Residual) ดงัรูปที ่5 สรุปไดว้่าตวัแบบการพยากรณ์มคีวามเหมาะสม
ต่อการพยากรณ์ขอ้มลู 

รปูที ่5 ACF PACF Histogram และ Normal distribution ของการ
พยากรณ์ดว้ยตวัแบบการพยากรณ์การปรบัเรยีบเอกซโ์พเนนเชยีลของ

โฮลท ์

4.2 ตวัแบบการพยากรณ์แบบ ARIMA 
 การพยากรณ์ดว้ยค าสัง่ auto.arima ดว้ยโปรแกรม R-studio ใหผ้ล
การเปรยีบเทยีบจากคา่ Akaike Information Criterion (AIC) ซึง่คา่จาก 
Order ที่มีค่า AIC น้อยที่สุดจะสามารถอธิบายตัวแบบได้ดีที่สุด ดัง
ตารางที่ 1 เมื่อท าการเปรยีบเทยีบแล้วพบว่าตวัแบบ ARIMA(1,0,0) 
with non-zero mean มคี่า AIC น้อยที่สุด โดยมคี่าเป็น 1,475.525 จงึ
ท าการเลือกตวัแบบการพยากรณ์ด้วย ARIMA(1,0,0) with non-zero 
mean ในการพยากรณ์ ไดผ้ลการพยากรณ์ดงัตารางที ่2 
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 จากนัน้ท าการตรวจสอบตวัแบบการพยากรณ์ด้วยการวเิคราะห์
ลกัษณะของ ACF PACF Histogram และ Normal distribution ของค่า 
Residual ดงัรปูที ่6 สรุปไดว้า่ตวัแบบการพยากรณ์มคีวามเหมาะสมต่อ
การพยากรณ์ขอ้มลู 
ตารางที ่1 AIC ของแต่ละตวัแบบการพยากรณ์ในตวัแบบ ARIMA 

ARIMA AIC 
ARIMA(0,0,0) with non-zero mean 1,480.372 
ARIMA(0,0,0) with non-zero mean 1,480.372 
ARIMA(0,0,0) with zero mean 1,735.455 
ARIMA(1,0,0) with non-zero mean 1,478.525 
ARIMA(2,0,0) with non-zero mean 1,480.451 
ARIMA(1,0,1) with non-zero mean 1,479.431 
ARIMA(0,0,1) with non-zero mean 1,478.532 
ARIMA(2,0,1) with non-zero mean 1,481.118 
ARIMA(1,0,0) with zero mean 1,506.918 

รปูที ่6 ACF PACF Histogram และ Normal distribution ของการ
พยากรณ์ดว้ยตวัแบบ ARIMA(1,0,0) with non-zero mean 

4.3 ตวัแบบการพยากรณ์แบบถดถอยเชิงเส้นพหคุณู 
 ปรมิาณการใชง้านเหลก็กลา้ภายในประเทศแบ่งตามการใชง้านใน
ภาคธุรกจิเป็น ธุรกจิการก่อสรา้ง 57.1% อุตสาหกรรมรถยนต์ 18.0% 
อุตสาหกรรมเครือ่งจกัร 11.1% เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 9.2% บรรจุภณัฑ ์3.9% 
และอุตสาหกรรมอื่น 0.7% [3] ผู้วิจยัเลือกใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาของ
ปริมาณการจ าหน่ายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค
เหล็กกล้าประกอบไปด้วยปริมาณการจ าหน่ายซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท ปริมาณการจ าหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) เพื่อน ามาเป็นปัจจยัในการพยากรณ์ โดยใชโ้ปรแกรม 
Minitab ในการท าการจดัตวัแบบการพยากรณ์  ไดผ้ลการพยากรณ์ดงั
ตารางที่ 2 จากนัน้ท าการตรวจสอบตัวแบบการพยากรณ์ด้วยการ
วเิคราะหล์กัษณะของ ACF PACF Histogram และ Normal distribution 

ของค่า Residual ดังรูปที่ 7 สรุปได้ว่าตัวแบบการพยากรณ์มีความ
เหมาะสมต่อการพยากรณ์ขอ้มลู 

รปูที ่7 Normal probability และ Histogram ของการพยากรณ์ดว้ยตวั
แบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคณู 

ตารางที ่2 ผลการพยากรณ์ปรมิาณการบรโิภคเหลก็แผ่นรดีรอ้นในปี 
ค.ศ. 2019 

Month Actual HRC 
consumption 

Holt’s 
Exponential 
Smoothing 

ARIMA 
(1,0,0) 

Multiple 
Linear 

Regression 
Jan 417,052 456,460 438,754 455,858 
Feb 377,108 451,792 447,395 473,334 
Mar 418,774 447,124 449,604 506,423 
Apr 382,513 442,456 450,169 431,569 
May 480,549 437,787 450,314 461,777 
Jun 519,177 433,119 450,351 454,114 
Jul 485,172 428,451 450,360 437,866 
Aug 428,989 423,783 450,362 431,290 
Sep 333,644 419,115 450,363 429,765 
Oct 394,087 414,447 450,363 422,977 
Nov 420,946 409,779 450,363 423,355 
Dec 406,509 405,111 450,363 437,228 

4.4 การเปรียบเทียบความแม่นย าของตวัแบบพยากรณ์ 
 เมื่อน าผลการพยากรณ์ของแต่ละตวัแบบการพยากรณ์มาท าการ
ค านวณค่า MAPE ได้ผลดังตารางที่ 3 ตัวแบบการพยากรณ์ที่มีค่า 
MAPE น้อยที่สุดคอืตวัแบบการปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลของโฮลท์ 
โดยตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคูณและตวัแบบ ARIMA มคี่าความ
คลาดเคลื่อนเพิม่ขึน้ตามล าดบั 
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ตารางที ่3 คา่ MAPE ของแต่ละตวัแบบการพยากรณ์ 
Forecasting Model MAPE 

Holt's Exponential Smoothing 10.3% 
Multiple Linear Regression 11.6% 
ARIMA(1,0,0) 12.3% 

5. สรปุ
จากการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนเพื่อหาตัวแบบการ

พยากรณ์ที่แม่นย าที่สุด สรุปได้ว่าตวัแบบการพยากรณ์การปรบัเรยีบ
เอกซ์โพเนนเชยีลของโฮลท์มคีวามแม่นย ามากทีสุ่ดถอืว่าเป็นตวัแบบที่
มคีวามแม่นย าสูงโดยมคี่า MAPE น้อยกว่า 11% [12] และสามารถน า
ไปใช้งานได้ เนื่องจากมคีวามเหมาะสมกบัขอ้มูลที่มแีนวโน้มที่ชดัเจน 
ดงัรปูที ่4 และไม่มลีกัษณะของฤดูกาล รวมไปถงึจ านวนของขอ้มลูทีย่งั
มไีม่มากนัก อยางไรกต็าม ส าหรบัตวัแบบการพยากรณ์อื่นยงัสามารถ
พฒันาตวัแบบการพยากรณ์เพื่อเพิม่ความแม่นย าได้ เช่น การศกึษา
ปัจจยัทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ส าหรบัการพยากรณ์ดว้ยตวัแบบถดถอยเชงิ
เสน้พหุคณูทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ จะช่วยใหม้คีวามแมน่ย ามากขึน้ และเมือ่มี
ขอ้มลูมากขึน้จะช่วยการปรบัปรุงตวัแบบการพยากรณ์แบบ ARIMA ให้
มคีวามแม่นย ามากขึน้ได้ รวมไปถงึการศกึษาและการพยากรณ์ดว้ยตวั
แบบใหม ่เช่น การพยากรณ์ดว้ยตวัแบบการเรยีนรูข้องเครือ่ง (Machine 
learning) อย่างโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: 
ANN) ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) 
หรอื ป่าการสุ่ม (Random Forest: RF) ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพยากรณ์ได ้
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Demand forecasting food condiment using time series method
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Abstract 
The food industry is one of the most important industries in Thailand. The essential role of the food manufacturing industry 

is producing and supplying food to meet consumer demands. In these activities, the key factor that is the main ingredient's flavor 
enhancer is the condiment products. This secret of deliciousness impacts on the food condiments business increasing by leap and 
bound, that growing every year. Food companies should manage and plan for their business efficiently. One of the most important 
aspects is demand forecasting, which company should accurately forecast their product demands, and it can also affect planning such 
as production planning, marketing planning, and other cost reduction. This study proposes forecasting models for three condiment 
products. This study's demand data are case-study company’s condiment product demands from January 2013 to December 2019. 
The forecasting methods considered are Holt - Winter's exponential smoothing method, Seasonal Autoregressive Integrated Moving 
average (SARIMA), and Seasonal Autoregressive Integrated Moving average with exogenous (SARIMAX), The accuracy of those 
models are compared with the case-study company’s method. The prediction values from the forecasting method are evaluated  by 
Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE). The results show that the proposed models can 
effectively forecast demand for a case-study company's condiment products. SARIMAX provides the lowest MAPE for product A, and 
SARIMA provides the lowest MAPE for products B and C. 
Keywords: demand forecasting, food industry, SARIMA, time series method 
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1. Introduction
The food industry uses agriculture as the primary material, 

such as plant products, livestock, and fisheries. The production 
uses various techniques to obtain the outcome that is convenient 
to consume or used as raw material in the next step of production. 
In addition, it also extends the shelf life of plant products, livestock, 
and fisheries by processing them into instant products or fine 
products. 

In the global food industry, Thailand also recognizes and 
promotes the potential to be Thai Kitchen to the World Kitchen. It 
is known as the kitchen of the world due to the abundance of 
resources based on agriculture. A lot of agricultural products are 
used as raw materials in the food industry, which have competent 
personnel and advances in food research. Thailand's food industry 
has a GDP value of 922,835-million-baht, accounting for 5.5% of 
Thailand's GDP, and when compared to the GDP of the industrial, 
this sector has provided a ratio of 20.6% in 2019.  Moreover, the 
proportion of exports demonstrated that Thailand is Ranked 11th 
with 2.51 % in the global market [1, 2]. 

The food industry produces food products that respond to 
consumer needs. In these activities, the important part of food is 
the flavor enhancer by food condiment products, especially Thai 
food, which the main highlight is completing flavor. These 
processes lead to consuming many of these products and impact 
on the food condiment market of Thailand to growing every year.
 Currently, the value of retail condiment product sales has 
increased by 5%, and its sales volume increased by 2% in 2020, 
reaching a record of 48 billion baht and 442,000 tons. The average 
unit price of condiments has risen by 2%, with sauces growing 
strongest. In current terms, the condiment products are expected 
to be 6% in present value during the forecast period, with 2024 
sales reaching 60.8 billion baht. Figure 1 shows the graph of retail 
condiment value in Thailand [3]. 

 

 Food consumption has been increasing every year from the 
domestic food industry's growth report in Thailand that increases 
food product demands. In this study, the case-study company is a 
food condiment manufacturer in Thailand and was established in 
2000. This company focuses mainly on the production process 
according to the product demands from customers. This study 
proposes forecasting methods for three condiment product 
demands for products A, B, and C. Figure 2 shows a Time series 
plot of the case study product demands from January 2013 to 
December 2019. Furthermore, the forecasting methods are 
compared performance of accuracy with the Sales Force 
Composite Forecasting method, which is the company's current 
forecasting method. 

 
 
2.Literature review
 Forecasting demand research is available in large quantities, 
such as the demand for electricity, demand for oil, and demand for 
tourism. However, forecasting research of food products is not very 
diverse. The food industry forecasting study is a few because data 
is quite sensitive and confidential. The disclosure of information for 
research may leak, or the company competitors may access the 
information. However, forecasting is still an essential factor for the 
food business that can reduce production planning costs and 
increase sales from development and business planning decisions 
[4]. This study focuses on the performance of time series 
forecasting and time series forecasting with explanatory variables. 
2.1 Food demand forecasting 
  Mirasgedis et al. (2006) presented forecasting methods used 
to predict dairy products: Holt-Winter's exponential method, ARMA, 
and Neural network. They approved that the neural network model 
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can predict product demand and indicate the lowest percentage 
error. The neural network model is formed by integrating a genetic 
algorithm technique and a radial basis function (RBF). [6] 
developed a forecasting model to predict products in the 
supermarket based on daily data. The single models used in the 
forecasting were SARIMA, SARIMX, MLP, and the hybrid models, 
integrating the nonlinear (MLP) and linear model (SARIMA). The 
model evaluation results demonstrated that the hybrid model is the 
least mean absolute percentage error (MAPE) value compared to 
other models. Furthermore, [7] also studied the short shelf-life of 
food, using Holt - Winter's and ARIMA to estimate the dairy product 
in monthly data. They discovered that Holt - Winter's model 
obtained better results in the performance than ARIMA.  
2.2 Holt – Winter's exponential smoothing method 

Holt – Winter's exponential smoothing method is a 
method of constructing a forecasting equation for time series with 
trend and Influence of the seasonal, which extended Holt's 
exponential smoothing method to involve seasonal by Winters. Holt 
– Winter's exponential smoothing method performs prediction
equations and three smoothing equations with smoothing 
parameters α, β, and γ. The seasonal pattern can be divided into 
two categories: The Additive Seasonal Variation, the variance is 
relatively constant over time, and the Multiplicative Seasonal 
Variation, which fluctuates over time [8]. 
Additive Seasonal Variation 

 Lt=α(Yt-St-s)+(1-α)(Lt-1+Tt-1)    (1) 

Tt=β(Lt-Lt-1)+(1-β)Tt-1  (2) 

St=γ(Yt-Lt)+(1-γ)St-s  (3) 

Ŷt+p=Lt+pTt+St-s+p  (4)

Multiplicative Seasonal Variation 

Lt=α(
Yt

St-s
)+(1-α)(Lt-1+Tt-1)  (5) 

Tt=β(Lt-Lt-1)+(1-β)Tt-1  (6) 

St=γ (
Yt

Lt
) +(1-γ)St-s  (7) 

Ŷt+p=(Lt+pTt)St-s+p  (8) 

Where Ŷt+p is forecast value at time t +  p, Lt is level smoothing 

value, Tt is trend smoothing value, St is seasonal smoothing value,

α is level smoothing constant, β is trend smoothing constant, γ is 
seasonal smoothing constant, and p is forecast period. 
2.3 Seasonal Autoregressive Integrated Moving average 
(SARIMA) 

The Autoregressive Integrated Moving average method is a 
statistical technique and reasonable model, a forecasting method 
suitable for time series [9]. This method is widely used, as well as 
Holt-Winter’s method. The ARIMA method's uniqueness is its use 
autocorrelation to describe the time series data [8].  ARIMA method 
is a parameter model (p, d, q): p is the number of autoregressive 
terms, d is the number of differencing to stationary, and q is the 
number of moving averages term [10]. If the data contains a 
seasonal pattern, ARIMA method can adjust the seasonality 
parameter into the model [11]. Therefore, the ARIMA method 
adapts to the Seasonal Autoregressive Integrated Moving average 
(SARIMA) by adding a parameter. (P, D, Q, s): P is the number 
autoregressive of seasonal terms, D is the number differencing to 
stationary of seasonal terms, Q is the number of moving averages 
of seasonal terms, and s is the seasonal length. SARIMA formula 
can be expressed as [12] : 

ϕ
p
(B)Φp(BS)(1-B)d(1-Bs)DYt=c+θq(B)ΘQ(Bs)ϵt ,    (9)

where ϕ
p
(B) is a regular autoregressive factor, θq(B) is moving

average factor, Φp (Bs) is the seasonal autoregressive factor, 
ΘQ (Bs)  is the seasonal moving average factor, (1-B)d   is 
differencing operator of order d to remove non-seasonal 
stationarity, (1-Bs)D  is differencing operator of order D to remove 
seasonal stationarity, Yt is time series observation at time t, ϵt is 
residual error, and c is constant. 
2.4 Seasonal Autoregressive Integrated Moving average with 
exogenous (SARIMAX) 

Commonly, forecasting values can be explained by the 
relationship of explanatory variables arranged in a causal method, 
i.e., linear regression. On the part of SARIMA, autocorrelations are
used to describe the time series data. SARIMAX uses an optimized 
SARIMA method to combine the explanatory variables [13]. 
Parameters would be (p, d, q) x (P, D, Q) s X: X are explanatory 
variables. SARIMAX formula can be expressed as [12] :  

Yt=β
0
+β

1
X1,t+…+β

k
Xk,t +

θq(B)ΘQ(Bs)ϵt

ϕp
(B)Φp(BS)(1-B)d(1-Bs)D

,   (10)
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where Xi is observations of explanatory variables, and βk is 
regression coefficients of explanatory variables. 
2.4 Measuring accuracy of forecasting methods 

The evaluated forecasting method is an essential part of 
forecasting because its error value indicates its performance. An 
evaluation of accuracy can represent the quality or suitability of the 
method [8]. In an experiment, forecasting divides the data set into 
two parts: a training set and a test set. A training set is applied to 
a fitting model after predicting the value and evaluated with a test 
set  [4, 14]. In this study,  RMSE and MAPE are used for evaluating 
the accuracy of forecasting method since RMSE is a measurement 
that can detect the large error values generated by the forecasting 
technique [15].MAPE is the most appropriate measurements for 
this company's forecasting error. It is the easiest to interpret 
because it does not depend on units of the forecast values [16].   
2.4.1 Root Mean Squared Error (RMSE) 

Root Mean Squared Error is the error value by the square root 
of MSE. Therefore, RMSE has properties like MSE, but the 
difference is that the unit is not a squared form. Thus, it is easier 
to analyze because the RMSE unit is the same as the forecasting 
model data. The RMSE is defined as: 

RMSE=√
1

𝑛
∑(𝑌𝑡 − �̂�𝑡)2

𝑛

𝑡=1

 

2.4.2 Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 
Mean Absolute Percentage Error (MAPE) is a value used to 

measure a forecast's accuracy based on the forecast error's 
magnitude relative to the actual value. The MAPE unit is the 
percentage. Therefore, it can be used to compare the accuracy of 
multiple forecasts with different data units. The MAPE is defined 
as: 

MAPE=
1

n
∑

|Yt-Ŷt|

Yt

n

t=1

3.Methodology
3.1 Collecting data on the demand products of the case-study 
company. 

The time series method for long-term forecasting is developed 
by obtaining monthly condiment product demand data of a case 
study company from 2013-2019, dividing data into two sets. The 

first data set from January 2013 to December 2018 is the training 
set that performs the forecasting model. The second data set in 
2019 is test data, used to evaluate the accuracy with the actual 
demand values to compare its performance. 
3.2 Choosing and fitting models. 

 Forecasting methods were used: Holt – Winter's Exponential 
smoothing method, seasonal autoregressive integrated moving 
average, and seasonal autoregressive integrated moving average 
with exogenous. 
3.3 Diagnostic checking 

 In ARIMA method, residuals should be homoscedastic, 
normality and independent 
3.4 Forecast demand product   

Forecasting methods are used to forecast product demands in 
2019. 
3.5 Evaluating Forecasting Methods 

 This evaluating accuracy was determined by the Root Mean 
Square Error (RMSE) and the Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE). 
4.Result and Discussion

 The demand forecasting results for the case-study company's 
condiment products, from January 2013 to December 2019, are 84 
months, which are divided into two sets: training set is 72 months, 
and test set is 12 months. Then, the training set was used to 
perform the forecast model using R and Python programming, 
which have suitable forecasting patterns in each method. 
4.1 Holt-Winter's exponential smoothing method  

  Holt-Winter's exponential smoothing method can predict 
value from data that include trend and seasonal patterns. The key 
factor of this method is parameters that are optimized by R 
programming. Optimal smoothing parameters (alpha, beta, and 
gamma) influence minimize forecast errors, shown in table 1. 
Figures 2, 3, and 4 demonstrate prediction values from Holt-
Winter's exponential smoothing method of products A, B, and C, 
which plot with actual demand data for each product. 

Product Alpha Beta Gamma 

A 0.090 0.0061 0.32 

B 0.0043 0.45 0.37 

C 0.0058 0.38 0.38 

(11) 

(12) 
Table 1 results of parameters for Holt-Winters Method 
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4.2 Box-Jenkins Method 
In this section, the results show prediction values using 

SARIMA and SARIMAX. SARIMA is a time series method that uses 
only historical data described in the autocorrelation term, while 
SARIMAX uses both Autocorrelation and explanatory variables. 
Explanatory variables used in SARIMAX that is monthly dummy 
variables and the number of populations in Thailand. The results 
of estimating the ARIMA parameter determined when considered 
to minimize AIC. The parameter of SARIMA and SARIMAX show 
in table 2. Figures 2, 3, and 4 demonstrate prediction values from 
SARIMA and SARIMAX of products A, B, and C, which plot with 
actual demand data for each product.  

Table 2 results of parameters for SARIMA and SARIMAX Method 

 

 

Figure 4 forecasting value in product C 
4.3 Evaluating accuracy results of Mean Absolute Percentage 
Error (MAPE) and Root Mean Square Error (RMSE) of the 
forecasting method 

The lowest RMSE results obtained are 6,347 cartons for 
product A using SARIMAX, 5,607cartons for product B using Holt-
Winter’s method, and finally 1,850cartons for product C using Holt-
Winter's method 

However, MAPE is applied to evaluate the accuracy between 
forecasting value and test set. The results of each product show 
that SARIMAX indicates the lowest MAPE is 7.06% in product A. 
On the other hand, SARIMA shows the lowest MAPE values, which 
are 8.94% and 8.05% in products B and C, respectively. The 
explanatory variables in SARIMAX may not describe the demand 
data of products B and C, which affect a higher percentage error 
than SARIMA. The MAPE and RMSE for test set using all the 
methods are listed in Table 3. 

Table 3 MAPE and RMSE for test set of all products.

Evaluate Product 
Current 
Method 

Holt-
Winter’s 

SARIMA SARIMAX 

RMSE 
A 11367 9,756 7,813 6,347 
B 12533 5,607 5,827 7,993 
C 4431 1,850 2,147 2,444 

MAPE 
A 13.95% 10.75% 7.64% 7.06% 
B 21.75% 9.03% 8.94% 9.25% 
C 21.20% 8.52% 8.05% 9.12% 

5. Conclusion
This study presented forecasting methods for product demand 

of a case study company using monthly time series data from 2013 
to 2018, which are 72 months, to examine a forecasting model and 
evaluate the accuracy with the test set in 2019. This result showed 
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Figure 2 forecasting value in product B 
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the suitable forecasting method for product A is SARIMAX, with 
the lowest MAPE at 7.06% and the lowest RMSE at 6,347 cartons. 
The most accurate model for product B is SARIMA, with the lowest 
MAPE at 8.94%, and the lowest RMSE at 5,827 cartons. For 
product C, SARIMA  provided the lowest MAPE at 8.05%, and 
RMSE is 2,147 cartons. The result of this study is applied to reduce 
the forecasting error for this case-study company. 
6. Recommendation and future work

In this study, time-series data and external variables were used 
for forecasting. For further studies, the company's internal data that 
may be contributed with data may be added to improve forecasting 
accuracy. 

Future studies may explore machine learning models such as 
Artificial neural networks or long-term short-time neural network, 
which can be used to forecast and compare evaluated accuracy. 
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บทคดัย่อ 
อุตสาหกรรมการผลิตมกีารแข่งขนัอย่างรุนแรงในปัจจุบนัทางด้านราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ ส่งผลให้อุตสาหกรรม

จ าเป็นตอ้งปรบัตวัเพือ่ลดการใชท้รพัยากรทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ดเพื่อควบคุมต้นทุน ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรได้ โดยตรง 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ปัญหาโดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผลของบรษิัทกรณีศกึษา พบว่าม ี4 ประเด็นหลกัที่ท าให้เกดิของเสยีใน
กระบวนการขนยา้ย ไดแ้ก่ พาเลทตกจากพืน้ พาเลทมคีวามลืน่ ตะกรา้เสยีสมดุล และการเสยีสมดุลระหว่างการขนยา้ย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการลดการ
สญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างกระบวนการขนยา้ยในแผนกคลงัสนิคา้ของบรษิทักรณศีกึษา โดยมแีนวทางการแกปั้ญหาประเดน็ดงักล่าว ซึง่ไดอ้อกแบบ
เครือ่งมอืช่วยประคองวตัถุดบิ หลงัจากน าเครือ่งมอืช่วยประคองวตัถุดบิไปใชง้าน และเกบ็ขอ้มลูของเสยีโดยใชแ้ผนภูมพิาเรโตในการรวบรวมขอ้มลู 
พบว่าก่อนปรบัปรุงมขีองเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการขนยา้ย 0.174% หลงัการปรบัปรุงของเสยีลดลง 0%  
ค าส าคญั:  ความสญูเสยี, ของเสยี, เครือ่งมอืช่วยในการท างาน 

Abstract 
The manufacturing industry is fiercely competitive in terms of price and quality of products and services today. As a result, 

the industry needs to adapt to minimize the use of the unprofitable resources in order to control costs. Which directly affects the 
profitability. From data collection and problem analysis using company Cause and Effect Diagram, case studies were found that there 
are four main areas that cause waste in the transportion process. Such as the pallet falls off the floor, the pallet is sl ippery, the loss of 
the balance of the basket and the loss of balance during transportion. Therefore, the researcher has reduced the losses incurred during 
the transportion process in the warehouse department. With solutions for problem solving, designing tools to help support raw materials. 
After using the tool supporting material. Waste data was collected using the Pareto chart to collect the information. It was found that 
before the improvement, there was 0.174% of the waste that occurred in the Transports process, after the improvement of the waste 
decreased by 0%. 
Keywords: Losses, Waste, Work tools 
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1. บทน า
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

มอีัตราการแข่งขนัสูง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีการ
พฒันาเทคโนโลยกีารผลติ การผลติทีม่คีุณภาพ รวมถงึใชท้รพัยากรทีม่ ี
อย่างจากัดให้คุ้มค่า และมตี้นทุนในการผลิตต ่าที่สุด ทัง้นี้ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขนัทางการตลาดในภาคอุตสาหกรรม การศึกษา
กระบวนการผลิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้เพื่อให้กระบวนการ
ผลติมปีระสทิธภิาพ ไมเ่กดิการสญูเปล่าในกระบวนการ พรอ้มทัง้การใช้
เวลาในการผลติที่น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ผลผลติตามความต้องการของ
ลกูคา้และตรงตามเป้าหมายของการวางแผนการผลติในแต่ละวนั ฉะนัน้
จะต้องมกีารพฒันากระบวนการผลติเพื่อผลก าไรที่สูงขึ้นของโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 บริษัทกรณีศึกษาประกอบธุรกิจในด้านการผลิตจ าหน่ายและ
ส่งออกสนิค้าจ าพวกบะหมีก่ึ่งส าเร็จรูปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ซึง่บรษิทักรณศีกึษา มโีรงงานทีท่ าการผลติสามแห่ง โรงงานแต่ละแห่ง
อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนั จงึมกีารขนส่งวตัถุดบิหรอืสนิคา้ส าเรจ็รูปไป
ยงัสามโรงงาน ในระหว่างการขนย้ายวตัถุดบิเพื่อไปท าการบรรจุเป็น
ผลิตภณัฑ์ มกีารใช้รถโฟล์คลิฟท์รบัวตัถุดิบจากรถบรรทุกที่ท าการ
ขนส่งวตัถุดบิมายงัโรงบรรจุเป็นผลติภณัฑ์ ปัจจุบนัปัญหาทีเ่กดิขึน้ คอื 
พาเลทวตัถุดิบไม่สมดุล การขนย้ายในบางครัง้เกิดพาเลทตกลงพื้น 
ส่งผลใหว้ตัถุดบิทีเ่สยีหายจากการขนยา้ย ท าใหพ้าเลทถูกตกีลบัไปยงั
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA) เพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพ
ทัง้หมดก่อนที่จะถูกส่งไปบรรจุอีกครัง้ ท าใหเ้กดิของเสยีรวมถึงความ
สญูเสยีในการขนส่งและท าใหม้ตีน้ทุนการผลติสงูขึน้  
 จากปัญหาทีเ่กดิขึน้ ผูว้จิยัจงึมุง่เน้นทีจ่ะท าการแกไ้ขปัญหาเพื่อลด
ของเสยีในระหว่างการขนยา้ยดว้ยรถโฟลค์ลฟิท ์โดยจะท าการวเิคราะห์
หาสาเหตุของการสญูเสยีในการขนยา้ยจากรถบรรทุกจากโรงผลติทีท่ า
การขนส่งวตัถุดบิมายงัโรงบรรจุเป็นผลติภณัฑ์และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาพร้อมทัง้ท าการออกแบบชิ้นงานช่วย ในการประคอง
วตัถุดบิเพือ่ลดของเสยีและความสญูเสยีในระหว่างการขนยา้ย 

2. ทฤษฎีท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจยั
การด าเนินการวจิยัเรือ่งการลดความสญูเสยีในกระบวนการขนยา้ย

วตัถุดบิ ไดศ้กึษาทฤษฎต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
2.1 เคร่ืองมือควบคมุคณุภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) 
 [1] 7 Qc Tools หรอืเครือ่งควบคุมคุณภาพ 7 อย่างเป็นเครื่องมอืที่
ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการท างาน อย่างเช่น 
สภาวะการแข่งขนัทางดา้นธุรกจิในปัจจุบนั “การควบคุมคุณภาพการ
ผลติ” เป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีม่คีวามส าคญัส าหรบัอุตสาหกรรมในปัจจุบนั
นอกจากการแขง่ขนัทางดา้นราคาแล้ว  คุณภาพของสนิคา้กถ็อืเป็นอกี
ปัจจยัหนึ่งที่มคีวามส าคญันอกจากจะเป็นการแสดงถึงมาตรฐานและ
การรบัประกนัคุณภาพของสนิคา้แล้ว ยงัเป็นกลยุทธ์ในการลดต้นทุน
ของกระบวนการผลติทีส่ าคญั  

2.1.1 แผนผงัแสดงเหตแุละผล (Cause and Effect Diagram) 
 แผนผังแสดงเหตุและผล ในภาษาอังกฤษจะใช้ตัวย่อว่า CE 
Diagram เป็นแผนผงัทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหา (Problem) 
ที่เกิดขึ้นกับตัวสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานัน้ๆ (Possible Cause) 
เนื่องจากหน้าตาของแผนภมูมิลีกัษณะคลา้ยปลาทีเ่หลอืแต่กา้ง หลายๆ
คนจึงเรียกว่า "ผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram)" ชื่อเรยีกใน
ภาษาญี่ปุ่ นคอืแผนผงัอชิกิาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งคดิคน้ขึน้โดย
ศาสตราจารยค์าโอรุ อชิกิาว่า แห่งมหาวทิยาลยัโตเกยีว และไดร้บัการ
พฒันาครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1943 ผงัก้างปลาหรอืผงัแสดงเหตุและผล 
ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คอืส่วนโครงกระดูกทีเ่ป็นตวัปลาก็
คอืสาเหตุของปัญหา ซึ่งสามารถแยกเป็นสาเหตุรองและสาเหตุย่อยได้
อกี และส่วนหวัปลาคอืหวัขอ้ของปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยตามความนิยมจะ
เขยีนหวัปลาอยู่ทางขวามอื และตวัปลา (หางปลา) อยู่ทางซ้ายมอืเสมอ 
แผนผงัเหตุและผล จะแสดงดงัรปู 1 

รปูที ่1 ตวัอย่างแผนผงัสาเหตุและผลหรอืผงักา้งปลา 

2.1.2 แผนภมิูพาเรโต  (Pareto Chart) 
 [1] ผงัพาเรโต (Pareto Diagram) คือ แผนภูมทิี่ใช้ส าหรบั
ตรวจสอบปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ในองคก์รว่าปัญหาใดเป็นปัญหาทีส่ าคญั
ทีสุ่ดโดยการเรยีงล าดบั จากนัน้กน็ าปัญหาเหล่านัน้หรอืสาเหตุเหล่านัน้
มาจดัเป็นหมวดหมู่หรอืแบ่งแยกประเภทแล้วเรียงล าดบัความส าคญั
จากน้อยไปหามาก เพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปัญหามีอัตราส่วน
เท่าใดเมื่อเทียบกบัปัญหาที่เกิดขึ้นทัง้หมด โดยการแสดงผลออกมา
ดว้ยกราฟแท่งและกราฟแท่งทีสู่งทีสุ่ด คอืปัญหาทีเ่กดิร่วมกนัมากทีสุ่ด 
(Most Common Problem) ทัง้นี้กเ็พื่อทีอ่งค์กรจะไดท้ าการศกึษาหา
ปัญหาทีใ่หญ่ทีสุ่ดหรอืสาเหตุทีท่ าให้เกดิปัญหามากที่สุด แลว้จงึจะมา
ท าการพจิารณาแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้ตามผลที่แสดงออกมาในรูปแบบ
ของกราฟแท่ง ซึ่งแผนภูมินี้สามารถแสดงข้อมูลได้ทัง้เป็นจ านวน 
เปอรเ์ซน็ต์ และเปอรเ์ซน็ต์สะสม ทีไ่ดจ้ากการสะสมของขอ้มลูแต่ละตวั 
แผนภมูพิาเรโต จะแสดงดงัรปู 2 
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รปูที ่2 ภาพตวัอย่างแผนภมูพิาเรโต 

2.3 ความสูญเสีย 7 ประการ 
 [2] 7 waste นัน้เป็นแนวคดิของToyota ซึ่งต้องการทีจ่ะลดความ
สญูเสยีทีซ่่อนอยู่ในกระบวนการผลติ เป็นสิง่ทีไ่มท่ าใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
บรษิทั และไม่ท าให้เกดิก าไร แต่กย็งัใชต้้นทุนอยู่ตลอดเวลา Toyota  
จงึพยายามลดความสูญเสยีทัง้ 7 ทีเ่กดิขึน้ เพื่อลดต้นทุนในการผลติที่
เกดิขึน้อย่างไมจ่ าเป็น 

2.3.1 ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over Production 
Waste) 
 การผลติสนิคา้มากเกนิความจ าเป็น และผลติไวล้่วงหน้าท าใหเ้สยี
แรงและเสยีเวลา เสยีพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ เกดิต้นทุนจมจากสนิคา้ทีผ่ลติ
ออกมาแต่ไม่ได้ขายออกไปในทันที อาจท าให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ
เนื่องจากเกบ็ไวน้านเกนิไป 
2.3.2 ความสญูเสียเน่ืองจากการเกบ็วสัดคุงคลงั (Inventory) 
 การซื้อวสัดุมาเกบ็ไวค้รัง้ละมากๆ เพราะคดิว่าจะมวีสัดุส าหรบัผลติ
ไดต้ลอดเวลา หรอืเพื่อใหไ้ด้ส่วนลดจากการซื้อ ส่งผลให้มวีสัดุคงคลงั
มากจนเกนิความตอ้งการใช ้เป็นภาระในการดูแลและการจดัการ เมือ่มี
การเปลีย่นค าสัง่การผลติ กจ็ะมวีสัดุคงคลงัหลงเหลอือยู่โดยทีไ่ม่รูว้่าจะ
น ากลับมาใช้อีกเมื่อไหร่ และเมื่อทิ้งไว้นาน วัสดุก็อาจเกิดการ
เสือ่มสภาพ  
2.3.3 ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (Transporation) 
 การขนส่งที่มากเกินจ าเป็นนัน้ไม่ได้ท าให้เกิดมูลค่า จึงต้องลด
ขัน้ตอนการขนส่งลงไป ให้เหลอืเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ เพื่อลดต้นทุนใน
การขนส่งทีไ่มท่ าใหเ้กดิประโยชน์และอาจจะท าใหเ้กดิอนัตรายจากการ
ขนส่งทีไ่มเ่หมาะสมและเสีย่งต่อการท าใหง้านเสยีหายหรอืเกดิอุบตัเิหตุ  
2.3.4 ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (Motion) 
 การท างานในท่าทางทีไ่ม่เหมาะสมเดมิๆซ ้าๆนัน้ ท าให้เกดิความ
เมื่อยล้าให้แก่ร่างกายของผู้ปฏิบัติจนเกิดความล่าช้าในการท างาน 
นอกจากนี้ ย ังเป็นการท าให้สูญเสียเวลา เนื่ องระยะทางในการ
เคลือ่นไหว การจดัวางอุปกรณ์และผงัโรงงานทีไ่มเ่หมาะสม  
2.3.5 ความสญูเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing) 
 กระบวนการผลติทีท่ าซ ้าๆกนัในหลายขัน้ตอน ซึ่งไม่จ าเป็น เพราะ
ไมท่ าใหเ้กดิมลูค่าเพิม่กบัผลติภณัฑ ์อาจท าใหเ้กดิจุดทีเ่ป็นคอขวดของ

สายการผลติได้ ท าให้เสยีเวลาในการในการเตรยีมและการผลติที่ไม่
จ าเป็น ดงันัน้เพื่อไม่ใหเ้กดิการสูญเสยีในกระบวนการผลติ จงึต้องท า
การวเิคราะห์ความจ าเป็นของแต่ละกระบวนการผลติ เพื่อหาและลด
ขัน้ตอนทีไ่มจ่ าเป็นออกไป 
2.3.6 ความสญูเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay) 
 การรอคอยเนื่องจากเครื่องจกัรหรอืพนักงานต้องหยุดการท างาน
เนื่องจากเหตุและปัจจยัทีจ่ าเป็นต่อการผลติ เช่น รอคอยวตัถุดบิ ท าให้
เกิดความล่าช้าในการผลิตและอาจท าให้มผีลกระทบในการส่งมอบ
สนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ ทัง้ยงัท าใหเ้กดิตน้ทุนค่าเสยีโอกาสอกีดว้ย การแกไ้ข
ควรจะต้องปรบัการไหลของงาน ให้สอดคล้องกบักระบวนการเพื่อลด
ปัญหาการรอคอยลงไป 
2.3.7 ความสญูเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect) 
 เมือ่สนิคา้ผลติออกมาผดิจนท าใหก้ลายเป็นของเสยี สนิคา้เหล่านัน้
กจ็ะโดนน าไปแกไ้ขใหมห่รอืถูกน าไปก าจดัทิ้ง นัน่ท าใหเ้กดิการสูญเสยี 
เนื่ องจากการผลิตของเสียขึ้น จึงเกิดการสูญเสียต้นทุนวัตถุดิบ 
เครื่องจักร แรงงาน ไปโดยเปล่าประโยชน์ แถมยงัเสียพื้นที่ในการ
จดัเกบ็ เสยีเวลาจากการท างานซ ้าเพือ่แกไ้ขงานอกีดว้ย 

3. วิธีการศึกษาและการออกแบบแนวทาง
 จากการศกึษากระบวนการขนยา้ยวตัถุดบิดว้ยรถโฟลค์ลฟิท ์พบว่า
ในระหว่างการขนย้ายวตัถุดบิ (เครื่องปรุง) โดยส่วนใหญ่จะเกดิจาก 
ตวัพนักงานขนยา้ย พาเลททีใ่ส่วตัถุดบิ และระบบการขนยา้ยวตัถุดบิ 
ปัญหาทัง้หมดนี้ส่งผลใหว้ตัถุดบิเกดิการเสยีหาย พาเลททีใ่ชใ้นการขน
ยา้ยวตัถุ (เครือ่งปรุง) มขีนาด 115 X 120 เซนตเิมตร 
3.1 การศึกษากระบวนการขนย้ายด้วยรถโฟลค์ลิฟท์ 
 การท างานในกระบวนการที่รถโฟล์คลิฟท์ขบัมารบัวตัถุดิบจาก
รถบรรทุก ไปส่งยงัโรงบรรจุเพื่อท าเป็นผลิตภณัฑ์ หากวตัถุดิบเกิด
ความเสยีหายในระหว่างการขนย้ายจะมขี ัน้ตอนทีแ่ตกต่างจากทีส่่งไป
โรงบรรจุเป็นผลติภณัฑ ์จะแสดงดงัรปู 3 

รปูที ่3 กระบวนการขนยา้ยวตัถุดบิ 
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รปูที ่4 กระบวนการขนยา้ยวตัถุดบิดว้ยรถโฟลค์ลฟิทจ์ากรถบรรทุกเขา้
โรงบรรจุเป็นผลติภณัฑ ์

3.2 รวบรวมข้อมูลก่อนการปรบัปรงุ 
 การเก็บข้อมูลของเสียในระหว่างการขนย้ายวัตถุดิบด้วยรถ      
โฟลค์ลฟิทจ์ากรถบรรทุกไปโรงบรรจุเป็นผลติภณัฑ์ จากการศกึษาของ
สถานประกอบการมปีระเภทของเสยีอยู่ 4 ประเภท ไดแ้ก่ การตกจากที่
สูงหรอืพื้นต่างระดบั พาเลทลื่น ตะกร้าเสยีสมดุล และการเสยีสมดุล
ระหว่างการขนยา้ย หากมตีะกรา้ตกลงระหว่างการขนยา้ยวตัถุดบิจะตี
เป็นพาเลทเสยีทัง้พาเลทต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบปัญหา
ทัง้หมดนี้ไดม้กีารเกบ็ขอ้มลูเพือ่เกบ็เป็นสถติขิองขอ้มลูของเสยีแสดงรูป 
5 

รปูที ่5 จ านวนของเสยีของกระบวนการขนยา้ยดว้ยรถโฟลค์ลฟิท์ 

3.4 วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 
 จากการวเิคราะหปั์ญหากระบวนการขนยา้ยวตัถุดบิจากรถบรรทุก
เขา้สู่โรงบรรจุเป็นผลติภณัฑ์ ดว้ยรถโฟลค์ลฟิท ์พบว่ามกีารสญูเสยีของ
วตัถุดบิในระหว่างกระบวนการขนยา้ย ซึง่สามารถวเิคราะหปั์ญหาโดย
ใชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผลไดด้งัรปู 6 

รปูที ่6 การวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา 

4. ด าเนินการปรบัปรงุ
 จากการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้อกแบบชิ้นงาน
การประคองวตัถุดบิของรถโฟลค์ลฟิทจ์ากรถบรรทุกไปยงัโรงบรรจุเป็น
ผลติภณัฑ์ การออกแบบเครื่องมอืช่วยการประคองวตัถุดบิชิ้นนี้  ช่วย
แกปั้ญหาการเคลื่อนยา้ยวตัถุดบิ การลื่น และการตกจากพื้นต่างระดบั
หรอืการขึน้ลกูระนาด  
4.1 ออกแบบและสร้างอึปกรณ์ช่วยประคองวตัถดิุบ 

รปูที ่7 ภาพการออกแบบเครือ่งมอืช่วยประคองวตัถุดบิและชิน้งานจรงิ 

4.2 การศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนปรับปรุงและหลัง
ปรบัปรงุ 

รปูที ่8 เปรยีบเทยีบการท างานก่อนปรบัปรุงและหลงัการปรบัปรุง 

 เจา้หน้าทีเ่ตรยีมรถโฟลค์ลฟิทใ์นการขนยา้ย 

รถบรรทุกเขา้มาส่งวตัถุดบิ 

เริม่ตน้ 

ท าการส่งมอบวตัถุดบิ
เขา้พืน้ทีบ่รรจุเป็น

ผลติภณัฑ์

พาเลทลม้ 

 ยกวตัถุดบิลงวางในพืน้ทีก่ าหนด 

น าวตัถุดบิทีเ่กดิความ
เสยีหายเขา้จุดพกัเพือ่รอ
เจา้หน้าทีต่รวจสอบ

ยกวตัถุดบิเขา้โรงบรรจุเพือ่ผลติเป็นผลติภณัฑ ์

สิ้นสุดกระบวนการ 

No Yes

ก่อนปรบัปรุง หลงัการปรบัปรุง 
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 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของเสยีหลงัปรบัปรุงของเครือ่งมอืช่วย
การประคอง น าขอ้มลูของเสยีประเภทต่างๆ มาท าการเปรยีบเทยีบ
ขอ้มลูก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง โดยจะแสดงการเปรยีบเทยีบก่อน
และหลงัการปรบัปรุงดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบของเสยีก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 

ประเภท
ของเสีย 

ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 
ยอดผลติรวม 

232,200,000 ชิน้ 
ยอดผลติรวม 

24,840,000 ชิน้ 
จ านวน
ของเสีย 

เปอรเ์ซน็ต์ 
ของเสีย 

จ านวน
ของเสีย 

เปอรเ์ซน็ต์ 
ของเสีย 

ตกจากพืน้
ต่างระดบั/
ลกูระนาด 

135,000 0.058% 0 0% 

พาเลทลืน่ 135,000 0.058% 0 0% 
ตะกรา้เสยี
สมดุล 

90,000 0.039% 0 0% 

เสยีสมดุล
ระหว่าง

เคลือ่นยา้ย 

45,000 0.019% 0 0% 

รวม 405,000 0.174% 0 0% 
เปอรเ์ซน็ต์

ของ 
เสยีทีล่ดลง 

0.174% 

เปอรเ์ซน็ต์
รวมของเสยี
ทีล่ดลง
ทัง้หมด 

 100% 

5. สรปุผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ
จากการศกึษาและด าเนินการในการลดความสญูเสยีในกระบวนการ

ขนย้ายวัตถุดิบ ผู้ว ิจ ัยท าการเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
วเิคราะห์ขอ้มูลพบปัญหาดงันี้ พาเลทที่ใส่วตัถุดบิมกีารแตกหกัท าให้
ตะกรา้ใส่วตัถุดบิเมือ่ถูกซอ้นกนัจะกดทบัท าใหเ้กดิการเอยีง พาเลทลื่น 
ท าใหต้ะกรา้แตก ระบบการขนยา้ยรวมถงึอุปกรณ์ทีใ่ส่วตัถุดบิเอยีง เกดิ
การเสยีสมดุลของตะกรา้ และพนกังานประมาทในการขบัรถ โฟลค์ลฟิท ์
เพราะมกีารท ารอบเวลาในการขนย้ายวตัถุดบิ ท าให้บางครัง้วตัถุดิบ

เกิดความเสียหายได้ จากสาเหตุจึงวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง
สาเหตุและปรมิาณความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น เมือ่ไดส้าเหตุของปัญหาจงึ
ด าเนินการแกไ้ข โดยออกแบบเครือ่งมอืช่วยประคองวตัถุดบิขึน้มา และ
ศึกษาวัสดุที่ใช้ในการท าเครื่องมือช่วยประคองวัตถุดิบให้มีความ
เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานจากนัน้ได้ทดลองใช้
เครื่องมอืช่วยประคองวตัถุดิบเป็นเวลา 1 เดือน พบว่าของเสียก่อน
ปรับปรุงอยู่ที่  0 .174 เปอร์เซ็นต์  หลังปรับปรุงของเสียอยู่ที่  0 
เปอรเ์ซน็ต์ 
 ขอ้เสนอแนะในอนาคตอาจมกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงเครื่องมอืช่วย
ประคองวัตถุดิบ ให้สามารถใช้ได้กับพาเลทหลายขนาด หรืออาจ
พจิารณาน ้าหนักให้เบาลงตามความเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึง
ตรวจสอบความปลอดภยัของเครือ่งมอืช่วยอย่างสม ่าเสมอ 

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันี้ไดร้บัการสนับสนุนจาก บรษิทั วนัไทยอุตสาหกรรมการ

อาหาร จ ากดั นกัศกึษา นายคอลดิ ต าภ ูน.ส.ฐติญิา เพง็ธรรม และน.ส.
ทรรนรา เจ๊ะซ าและ ช่วยเกบ็ขอ้มลู
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บทคดัย่อ 
การศึกษานี้มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อ อธิบายกระบวนการในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์เชงิอนาคตจงัหวดัล าปาง 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์

ระดบัจงัหวดัที่ภาคเอกชน และ ภาคการศึกษาน าเสนอต่อภาครฐั เพื่อส่งเสรมิการพฒันาร่วมกนัเชงิกลยุทธ์ (Participatory Foresight Strategy) ของ
ประชาคมชาวล าปาง โดยประยุกต์ใช้กรอบคดิของศูนย์ยุทธศาสตร์เชงิอนาคต ประเทศสงิคโปร์ ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมปฏิบติัการ ใน
รูปแบบของการอภิปรายกลุ่มย่อยจากผู้ที่มส่ีวนได้ส่วนเสยีประมาณ 1,000 คน จากนัน้ ได้ใช้เทคนิคบ้านแห่งคุณภาพ (QFD) มาสงัเคราะห์ประมวล
เสยีงความต้องการของภาคประชาสงัคมในรูปแบบของเสยีงจากลูกค้า (Voice of Customer) ทัง้นี้ ผู้วจิยัได้วางกรอบก าหนดแผนยุทธศาสตร์เชิง
อนาคต โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบหลกั คอื 1) แผนที่น าทาง 2) การวางแผนฉากทศัน์ด้วยเทคนิคซีนาริโอ แพลนนิ่ง พลสั และ 3) การสร้างภาพ
อนาคตเชงิยุทธศาสตร์ ที่แบ่งการท างานออกเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที่ 1 ก าหนดแนวทาง วธีิการ และเครื่องมอื ระยะที่ 2 การวางแผนฉากทศัน์ และ 
ระยะที่ 3 การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์เชงิอนาคต ทัง้นี้ ในขัน้ตอนสุดท้าย ได้จดัท ารายงานสรุปแผนแม่บทเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์เชงิอนาคต
ของจงัหวดัล าปาง ในช่วงปี พ.ศ.2561-2580 (ฉบบัภาคเอกชน-ภาคการศึกษา) และ ด าเนินการเผยแพร่ เพื่อน าไปขบัเคลื่อนขยายผล ด้วยการจดัท า
แผนพฒันาเชงิอนาคตของอุตสาหกรรมเซรามคิในระยะ 5 ปีแรก ระหว่าง พ.ศ. 2563-2568 ขึ้นมา ซึ่งนับว่ามบีทบาทส าคญัยิง่ในการขบัเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของจงัหวดั บทความนี้ได้น าเสนอรูปแบบ เครื่องมอื และผลที่ได้จากการจดัท าแผนยุทธศาสตร์เชงิอนาคต ในส่วนของอุตสาหกรรมเซรามิค
ที่ได้น าเสนอต่อหน่วยงานภาครฐั เพื่อร่วมกนัขบัเคลื่อน และยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเซรามคิล าปางโดยองค์รวม 
ค าส าคญั:  การวางแผนยุทธศาสตร์เชงิอนาคต, เซรามคิสร้างสรรค์, จงัหวดัล าปาง, การวางแผนฉากทศัน์, การคาดการณ์อนาคตแบบมส่ีวนร่วม 

Abstract 
The study aims to describe procedures for the 20-year strategic foresight plan for Lampang is a provincial-level strategy that 

the private and educational sectors present to the government.  To promote participatory foresight strategy for Lampang community by 
applying the strategic future framework of Center of Strategic Future (CSF), Singapore.  Data gathering is performed by organizing 
workshops, based on focus groups discussion of 1,000 stakeholders approximately.  The quality function technique (QFD) is, then, 
conducted to synthesize the needs of people, in term of, from the voice of customer.  The focus of the concept of landscape planning 
consists of 1) Road Map, 2) Scenario Planning Plus technique and 3) Strategic Foresight.  The work was divided into three phases: Phase 
1) setting guidelines, methods and tools, Phase 2) Scenario Planning and Phase 3) Strategic Foresight Formulation.  Prior to build strategic
future framework of Lampang Province in the period of years 2018-2037 (private sector – education institute edition).  Thus, the Federation 
of Thai Industry, Lampang Chapter and the Association of Lampang Pottery enhanced the results by preparing the strategic foresight plan 
of Lampang Ceramic Industry in the first 5 years between 2020-2025.  To promote the development of the ceramic industry in Lampang 
Province, which plays an important role in driving the economy of the province.  This paper presents the models, tools, and results of 
creating a strategic foresight plan.  In the part of the ceramic industry that has been presented to government agencies.  To mutually drive 
and strengthen the competitiveness of the Lampang Ceramic Industry holistically. 
Keywords:  Strategic Future Planning, Creative Ceramics, Lampang, Scenario Planning, Participatory Foresight Strategy 
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1. บทน า
สภาวการณ์ของอุตสาหกรรมเซรามิคจังหวัดล าปาง ได้รับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา การก้าว
เข้าสู่ยุคเทคโนโลยดีจิทิลั หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศที่ก่อให้เกิดรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ รวมไปถึงการพฒันาทางด้านกายภาพสิง่แวดล้อม เช่น ระบบ
คมนาคมและขนส่ง ที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ยิง่ไปกว่านัน้ 
การเปิดตวัขึ้นของตลาดเซรามคิจากประเทศจนี อีกทัง้การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยแีละราคาพลงังาน ส่งผลกระทบให้โรงงานผลิตมจี านวนลดลง 
(ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง) เป็นเหตุให้ Supply 
Chain ขาด ต้นทุนของผู้ประกอบการเซรามิคเพิ่มขึ้น ซึ่งนับว่าเป็น
ผลกระทบที่ร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมเซรามคิของจงัหวัดล าปาง ในขณะ
ที่ต้องผลิตสนิค้าตามข้อผูกมดั ไม่สามารถปรบัตวัได้ เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในจงัหวดัล าปางในภาพรวม [1] 
 ปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางสงัคมระดับโลก
และระดบัพื้นที่ดงัที่กล่าวมา ประกอบกบัความมุ่งมัน่ที่จะปรับตัวสู่การ
แข่งขนัในด้านหตัถอุตสาหกรรม การค้า และ การลงทุน เพื่อผลกัดนัให้
เกิดกลุ่มวิสาหกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมเซรามิก และ 
หัตถกร ร ม  (Creative Industrial Ceramic and Craft Cluster) ตาม
กรอบแนวคิด Thailand 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจาก การ
ผสมผสานของเทคโนโลยี และ สัมผัสของมุนษย์ (High-Tech and 
High-Touch) ตลอดโซ่คุณค่า (Valued Chain) ของหัตถอุตสาหกรรม 
และ เซรามิก เป็นเหตุให้ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถรองรบัต่อ
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้ในระยาว ดงันัน้ กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค 
จังหวัดล าปาง จึงได้ด าริที่จะเข้าร่วมการก าหนดแผนยุทธศาสตร์เชงิ
อนาคตจังหวัดล าปาง 20 ปี ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา ภายใต้
บันทึกความเข้าใจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดล าปาง 
(กกร.ลป.) และ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดล าปาง ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในปี 2563 จากส านักงานจงัหวดัล าปาง โดยด้วย
หวังว่าทางกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามคิจังหวัดล าปาง จะมีแผนงานและ
โครงการที่มคีุณภาพที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิคให้สามารถ
แข่งขนัได้ในระดบัสากล 

2. การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วจิยัได้แบ่งการทบทวนวรรณกรรมเป็นองค์ความรู้ 2 ด้านคอื

2.1 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์เชิงอนาคต 
การคาดการณ์อนาคต (Strategic Foresight) เป็นองค์ความรู้ที่

ส าคญั ในการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ที่ผู้
ก าหนดนโยบาย (Policy Maker) ต้องการระเบียบวธีิการแบบผสมผสาน
ระหว่างศาสตร์ที่หลากหลาย ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เป็นผู้น า
แนวคดิการจดัท ากรอบงานยุทธศาสตร์เชงิอนาคต (Strategic Future 
Framework) ที่ใช้งานได้ง่าย ทัง้ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาค
ประชาสงัคมแบบมส่ีวนร่วม และ เครื่องมอืในการสงัเคราะห์ยุทธศาสตร์
และแผนงาน [2] ในขณะที่ สงิคโปร์ เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่ม ี
ความก้าวหน้าในการพฒันาประเทศบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้
ด้านยุทธศาสตร์เชงิอนาคต ได้สร้างหลกัคดิและเครื่องมอืในการก าหนด

แผนยุทธศาสตร์เชงิอนาคต ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ง่ายกบั
บรบิทของระบบการท างานในประเทศไทย นอกเหนือจากการสร้าง
อนาคตของสงัคม ประเทศชาติ ให้แขง็แกร่งมากขึ้นแล้ว [3] ซึ่งมหีลกัคดิ 
และ วธีิการที่มนีัยยะส าคญั ดงัต่อไปนี้  

2.1.1 Scenario Planning 
 การสร้างฉากทศัน์ หมายถึง การสร้างมโนภาพเก่ียวกบัสถานการณ์
ในอนาคตที่มคีวามเป็นไปได้ โดยให้ความส าคญักับ ความไม่แน่นอน 
และปัจจยัที่มอิีทธิพล ในการขบัเคลื่อนสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั
ไปสู่อนาคต กล่าวโดยสรุปคือ วธีินี้ตัง้อยู่บนสมมติฐานเก่ียวกบัอนาคตที่
มคีวามไม่แน่นอนเป็นส าคญั [3] 
 ฉากทศัน์ที่ดจีะสะท้อนปัจจยัและเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นหลายชุด
พลวตัที่เกิดจากปัจจยัและเหตุการณ์ที่มคีวามหลากหลาย กระบวนการ 
พฒันาฉากทศัน์จงึไม่เน้นที่การหาหรอืคาดการณ์ภาพอนาคตที่มโีอกาส
เกิดขึ้นมากที่สุดแต่เน้นที่ผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างหลากหลาย 
 เกณฑ์หลกัในการประเมนิฉากทศัน์ที่ดมี ี3 ประการ ได้แก่ (1) เชื่อ
ว่าจะเกิดขึ้นได้ (Plausible) โดยแสดงความเชื่อมโยงที่เป็นกระบวนการ
ที่ชดัเจนระหว่างปัจจยั หรอืเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุกบัเหตุการณ์ที่เป็น
ผลลพัธ์และการตดัสนิใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการนัน้ (2) มคีวามสมเหตุ 
สมผลของเรื่องราวในแต่ละฉากทศัน์ และแต่ละฉากทศัน์มเีน้ือหาใน 
ประเด็นหวัข้อคล้ายกนัเพื่อให้สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้ (3) มเีน้ือหาที่
น่าสนใจ และต่ืนเต้นพอที่จะท าให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการพยายามคดิหา
วธีิแก้ไขปัญหาเชงิยุทธศาสตร์ [4] 

2.1.2 การสร้างภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) 
 ภาพอนาคตเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) เป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมอืที่ใช้ศึกษาความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น 
โดยการจ าลองภาพเหตุการณ์ในอนาคต ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดตี
และปัจจุบนั เพื่อวเิคราะห์หาแรงขบัเคลื่อนที่ท าให้เหตุการณ์เหล่านัน้
เกิดขึ้น รวมทัง้ประเมนิว่าแรงขบัเคลื่อนนัน้ ยงัส่งผลต่อไปในอนาคต
หรอืไม่ และจะส่งผลอย่างไรต่อสงัคม เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 
และการเมอืงในอนาคต [5] 

2.1.3 แผนที่น าทาง (Road Map) 
 แผนที่น าทาง หรอืโร้ดแมป (Road map) เป็นวธีิการเชงิกลยุทธ์ใน
การเชื่อมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากบัองค์ประกอบส่วนต่างๆ ขององค์กรให้
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยจะต้อง
พจิารณาถึงความสมัพันธ์ของปัจจยัส าคัญในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
(ปัจจัยภายนอก) และสมรรถนะขององค์กรที่มอียู่ แผนที่น าทางมกีาร
น ามาใช้ได้หลายระดับชัน้ (ระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม ระดับ
สนิค้าบรกิาร) หลายวตัถุประสงค์ หลายบรบิท ทัง้นี้ กระบวนการจดัท า
แผนที่น าทาง หรอืที่เรยีกว่า Roadmap จะได้ผลลพัธ์ออกมาในรูปของ
แผนภาพ [6] 

2.2 เทคนิคการสงัเคราะห์ข้อมูลจากภาคประชาสงัคม 
2.2.1 การคาดการณ์อนาคตแบบมีส่วนร่วม  
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การคาดการณ์อนาคตแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Foresight) ยงั
สร้างเน้ือหาเพิม่เติมการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม ยงัช่วยส่งเสรมิ
ความสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้น ความไว้วางใจในระบบการปกครอง และ 
เสรมิสร้างความสามารถของสงัคม เพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคต
ร่วมกนั [7] โดยมจุีดยดึโยงกนัด้วยแรงบนัดาลใจหลกั 5 ประการเพื่อ
อนาคตของประเทศชาติ คอื 1) โอกาสที่จะมชีวีติที่ดแีละเติมเต็ม
ศกัยภาพของตน 2) ความสามารถในการด าเนินชวีติตามวตัถุประสงค์ 
และ อตัลกัษณ์ของสงัคม 3) รบัรองว่าความต้องการขัน้พื้นฐานมรีาคา
ไม่แพงและเข้าถึงได้ 4) สงัคมแห่งจติวญิญาณ เสรภีาพในการนับถือ
ศาสนา และ 5) ความไว้วางใจสร้างอนาคตร่วมกนั [8] 

2.2.2 การสงัเคราะห์ข้อมูลด้วยบ้านแห่งคุณภาพ 
 การสงัเคราะห์ข้อมูลความต้องการของภาคประชาชนในรูปแบบ
ของเสยีงจากลูกค้า (Voice of customer) สามารถท าได้โดยน าเทคนิค
บ้านแห่งคุณภาพ (QFD) มาประยุกต์ใช้ จนสามารถเชื่อมโยงความ
ต้องการของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีลงไปสู่แผนปฎิบ้ติงานจรงิ และยงัช่วย
สร้างความมัน่ใจได้ว่าขัน้ตอนการปฎิบติังานต่างๆ นัน้ จะมส่ีวนช่วย
ตอบสนองความต้องการของภาคประชาสงัคมได้อย่างแท้จรงิ โดย
อาจจะประยุกต์หรอืสร้างขัน้ตอนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการน าไปใช้
ควรพจิารณาปรบัใช้ตามความพร้อมของภาคประชาสงัคมด้วย [9] 

3 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์เชิงอนาคตเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
จงัหวดัล าปาง 20 ปี จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์
เชงิอนาคตของจงัหวดัล าปาง 20 ปี แผนการพฒันาของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมเซรามิคในระยะ
ยาว (พ.ศ.2561-2580) โดยอาศัยกลไกการขบัเคลื่อนผ่านแผนพฒันา
กลุ่มจงัหวดั ระยะ 20 ปี และมแีผนงานและโครงการที่มคีุณภาพ เกิดผล
ชดัเจน มแีนวทางการด าเนินงานสู่การปฎิบัติจนเกิดผลสมัฤทธิใ์นระยะ
ยาว ยุทธศาสตร์จงึต้องมคีวามยดืหยุ่นและครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ 
ได้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถรบัมอืกบัปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทนัท่วงทแีละ
ทุกรูปแบบ ในการนี้ จงึได้แบ่งการด าเนินงานจดัท าแผนยุทธศาสตร์เชิง
อนาคต เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมเซรามคิ ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้  

3.1 ระยะที่ 1 ก าหนดแนวทาง วิธีการ และเคร่ืองมือ 
 ผู้วจิยั ร่วมกบั กกร.ลป. ได้เลือกใช้หลกัคดิ (Doctrine) เป็นแนวทาง
เพื่อก าหนด วิธีการ และ เครื่องมือ 2 ประการ คือ ก) กรอบงานการ
สร้างภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight Framework) 
ของ ศูนย์ยุทธศาสตร์เชิงอนาคต (Center of Strategic Future: CSF) 
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ CSF เป็นหน่วยงานที่
เชี่ยวชาญในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ข) การ
พัฒนากลยุทธ์การแข่งขนัแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Competitive 
Strategy) และ การสงัเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคบ้านแห่งคุณภาพ 
 ด้วยการน ากรอบคิด 2 ประการดังกล่าวข้างต้นมาใช้ จึงน าไปสู่
ภาพเป้าหมายในอนาคต ภายใต้วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมร่วมของ
จังหวัดล าปาง นัน้ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเก่ียวกบัภาพอนาคตเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic 
Foresight) จากทุกภาคส่วน โดยการเปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 
ครัง้ และ ประชุมย่อย 1 ครัง้ และเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มโีอกาสใน
การอภิปรายต่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มีทัง้หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ และภาคประชาชน ทัง้นี้  
ผู้เข้าร่วมมาจากเครือข่ายงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาของ
จังหวัดล าปาง (ขสอ) ประกอบด้วย 3 สถาบันภาคเอกชน และ 6 
สถาบนัการศึกษา รวมถึง สมาคมเครื่องป้ันดินเผาจงัหวดัล าปาง ทัง้นี้ 
เครื่องมือที่ ผู้วิจัยเลือกน ามาใช้จึงต้องเป็นเครื่องมือที่จะช่วยก าหนด
เกราะป้องกนัการเปลี่ยนแปลงเมอืงในอนาคตได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  

3.2 ระยะที่ 2 การวางแผนฉากทศัน์ (Scenario Planning) 
 การวางแผนฉากทศัน์ (Scenario Planning แบบตาราง 2x2 หรือ 
2x2 Matrix) เริม่จากการเปิดเวทปีระชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) รวม
ทัง้สิ้น 5 ครัง้ เพื่อก าหนดหาแรงขับเคลื่อน (Driving Force: DF) จาก
เหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้น หรือ การคาดคะเนของผู้เชี่ยวชาญ ที่
ส่งผลกระทบใน 5 มติิ (STEEP) ประกอบด้วย ด้านสงัคม (Social) ด้าน
เทคโนโลยี (Technology) ด้านเศรษฐศาสตร์  (Economic) ด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environment) และ ด้านการเมือง (Political) ต่ออนาคต
ของจังหวัดล าปาง ซึ่งได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นว่า จากแนวโน้มหลัก (Mega 
Trend) ของโลกที่ เกิดขึ้น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงานในระดบัประเทศ  

3.3 ระยะที่ 3 การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์เชิงอนาคต 
 เมื่อได้ภาพฉากทัศน์ (Scenario Canvas) จากระยะที่  2 ท าให้
สามารถก าหนดกรอบยุทธศาสตร์จงัหวดัล าปาง (Lampang’s Strategic 
Foresight) โดยน าเอาการวิเคราะห์โซ่คุณค่าเชิงนโยบายสาธารณะ 
(Value Chain Analysis for Public Policy) เพื่อพฒันายุทธศาสตร์สร้าง
อนาคตจงัหวดัล าปาง ดงัระบุไว้ในแผนพฒันาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ผลที่ได้
คือกลยุทธ์ที่ช่วยให้ล าปางสามารถสานต่อประเพณีอันยาวนาน มีการ
ปรบัตวัส าหรบันวตักรรมเทคโนโลย ีเกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 
มโีครงสร้างพื้นฐานที่แขง็แกร่ง มีความยัง่ยนืด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อวันนี้และอนาคตต่อไป ในขัน้ตอนนี้ ได้จัด
ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อท างานร่วมกับภาคประชารัฐที่
เก่ียวข้อง ผ่านการประชุมเชงิปฏิบติัการ 1 ครัง้ และ ประชุมย่อยรวม 3 
ครัง้  

4 ผลการด าเนินงาน 

4.1 ผลที่ได้จาก ระยะที่ 1 
 ผลสรุปเก่ียวกบัการเลือกใช้เครื่องมอืที่เหมาะสมส าหรบัการก าหนด
แผนยุทธศาสตร์เชิงอนาคต ประกอบไปด้วย 1) แผนที่น าทาง (Road 
Map) 2) Scenario Planning แล ะ  3) กา ร สร้ า ง ภ าพอนาคต เชิ ง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ดงัปรากฏรายละเอียดในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ขัน้ตอนและเครื่องมอืการพฒันายทุธศาสตร์เชงิอนาคต จ.ล าปาง 

4.2 ผลที่ได้จาก ระยะที่ 2 
 ผลสรุปจากการวางแผนฉากทัศน์ ซึ่งผู้เข้าร่วมได้วิเคราะห์ และ
อภิปรายร่วมกันในรูปแบบสุนทรียสนทนา (Friendly Dialog) ตาม
ประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏในบตัรแรงขับ (DFC) ทัง้ 55 ใบ จากนัน้จึงได้
ร่วมกันจัดท าตารางฉากทัศน์ (Scenario Matrix แบบ 2x2) โดยการ
น าเอา Driving Force Card ทัง้ 55 ใบมาจดัเรยีงบน 2 แกนคดิหลกั คอื 
แกนนอนแสดงถึงการเติบโตและพฒันาอย่างมีส่วนร่วม – การเติบโต
และพฒันาแบบแยกส่วน และ แกนนอนแสดงถึงการเชื่อมโยงกับสังคม
โลกภายนอก – โดดเดี่ยวกับสังคมโลก ขัน้ถัดมา ผู้เข้าร่วมได้แปลง
ตารางฉากทศัน์ให้เป็นภาพฉากทัศน์ (Scenario Canvas) แห่งอนาคต
ของจงัหวดัล าปาง ซึ่งประกอบด้วยภาพสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
เมืองล าปางพร้อมกับการฉายภาพอนาคตที่เกิดจากการกระแสโลกใน
ยุคดจิทิลั การเปลี่ยนแปลงจากอดตีสู่ปัจจุบนัน าพาไปยงัภาพในอนาคต
ที่ล าปางอาจจะต้องเผชญิในสิง่ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ทัง้ในแง่
ลบและแง่บวก ซึ่งภาพฉากทศัน์แห่งการพัฒนาจงัหวดัล าปางที่ควรจะ
เป็นประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ ล าปางศิวิไลซ์ วุ่นวะวุ่นวาย สุข
สนัโดด และต๋ายต๋าย (ดงัปรากฏในรูปที่ 2)  

 ล าปางศิวิไลซ์ - ล าปางได้เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมอายุยืน 
การดงึศกัยภาพเชงิช่างฝีมอืล้านนาที่มมีายาวนาน ถ่ายทอดสู่แรงงาน
ทักษะฝีมือสูง รุ่นลูก รุ่นหลาน ผสมผสานอัตลักษณ์บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมล้านนาอันยาวนานกับชาวไทยเชื้อสายจีนจะช่วยสานต่อ
ต านานหัตถศิลป์ของนครล าปางให้คงอยู่ ต่อไป ควบคู่กับค่านิยมของ
ครอบครวัชาวล าปางได้แปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลก ซึ่งจะเห็นได้จาก
คนยุคมลิเลนเนียลที่เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นกลุ่มคนหลักที่เข้ามาขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ แม้กระทัง่การเรยีนในยุค 5G ก็เปลี่ยนไปสู่การเรยีนตามแรง
บนัดาลใจ หรอืใน “สิง่ที่รกั” ที่จะสามารถน าไปใช้ท างานหาเงนิผ่านโลก
ดจิทิลัไร้พรมแดน 
 วุ่นวะวุ่นวาย - กระแสโลกเสรหีรอืโลกอิสระ (Global Free Flows) 
5 ด้าน คอื สนิค้า บรกิาร เงนิ คน และข้อมูลข่าวสาร ได้ทวคีวามเข้มขน้
ขึ้น มีอิสระและไร้พรมแดนมากขึ้น หมายถึง ความเป็นรัฐชาติ ไม่

สามารถสกัดกั้นความอิสระของโลกนี้ได้  พื้นฐานของระบบธุรกิจ 
(Business Platform) อาจจะเชื่อมโยงกับสังคมโลกที่ทนัสมยั แต่ธุรกิจ
เหล่านี้ถูกชาวต่างชาติเข้าร่วมด าเนินการ โดยใช้ทรัพยากรในจงัหวดั 
ส่งผลให้ผู้ที่ก าหนดชะตากรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมของล าปาง คอื ผู้
ครอบง าในยุคกระแสโลกาภิวฒัน์ 4.0 จากภายนอก 
 สุขสนัโดษ - ความร่วมมอืในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
ทัง้แหล่งน ้า ดนิ และป่าไม้ ส่งผลให้ล าปางเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพด ีเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยทัง้ใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ หากสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัล มา
ประยุกต์ใช้ในระดบัที่ใช้งานได้ในภาคปฏิบัติ แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมโยงกบั
โลกภายนอกมากนัก แม้จะเป็นเพยีงการขายออนไลน์ เชื่อมโยงระหว่าง
จงัหวดักบัระดบัประเทศเป็นหลัก ก็ถือได้ว่าประสบผลส าเร็จในระดับที่
สามารถสร้างธุรกิจการค้าภายใต้แนวคดิของเศรษฐกิจแบ่งปัน (Shared 
Economy) ในกรอบการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานความสมดุลของจังหวัด
ล าปาง ที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อการพฒันาและขยายตัวของเมอืง 
(Urbanization) 
 ต๋ายต๋าย - ล าปางมีความแตกต่างระหว่างผู้ที่สามารถและไม่
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยดีจิทิลั โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยดีจิทิลั
ของจงัหวดัล าปางยงัอยู่ในระยะเริม่ต้น อีกทัง้ภาครฐัยงัขาดมาตรการที่
เหมาะสมในรบัมอืกบัโลกแห่งสงัคมดจิทิลั และ โลกออนไลน์ ในขณะที่
เศรษฐกิจแบบ Gig Economy เริม่เข้ามามอิีทธิพลมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ช่องว่างระหว่างรายได้และการจ้างงานที่ย ่าแย่ลง ยิง่หากไม่มมีาตรการ
ป้องกันและควบคุมให้เทคโนโลยีดจิิทัลเป็นไปแนวทางที่ต้องการแล้ว 
ในที่สุดล าปางอาจถึงสถานการณ์ที่เรยีกว่า ต๋ายต๋าย 
 ในช่วงท้ายของการด าเนินงานในระยะที่ 2 นี ้ผู้เข้าร่วมประชุมต่าง
มมีติเป็นเอกฉันท์ในการเลือกผนืผ้าใบฉากทศัน์แห่งอนาคตของจังหวัด
ล าปาง ว่า “ล าปางศิวไิลซ์”  

รูปที่ 2 ภาพฉากทศัน์ (Scenario Canvas) ของจงัหวดัล าปาง 

4.3 ผลที่ได้จาก ระยะที่ 3 
 เครื่องมือที่ช่วยในการสังเคราะห์ความต้องการของภาคประชา
สงัคมอีก 1 ตวัคอื บ้านแห่งคุณภาพ (QFD) ที่สามารถแปลความได้ว่า 
มีประเด็นความต้องการทัง้หมด 8 ประเด็น และ มีแนวทางการพฒันา
อีก 7 หวัข้อ (ดงัปรากฏในรูปที่ 3 บ้านแห่งคุณภาพแสดงความต้องการ
ของภาคประชาสังคม) จากนัน้ จึงได้น าแนวทางการพัฒนา 7 หัวข้อ
ดังกล่าวมาสร้างผังโซ่คุณค่าเชิงนโยบายสาธารณะในส่วนของการ
พฒันาอุตสาหกรรมเซรามคิ 
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รูปที่ 3 บ้านแห่งคุณภาพแสดงความต้องการของภาคประชาสงัคม 

5. สรุปผลและการน ามาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค
ผลจากการวเิคราะห์โซ่คุณค่าเชงินโยบายสาธารณะ (Value Chain

Analysis for Public Policy) (รูปที่ 4) ท าให้สามารถก าหนดกรอบการ
คาดการณ์เชิงอนาคตของจังหวัดล าปาง (Lampang’s Strategic 
Foresight) ผ่านการท างานร่วมกันกับภาคประชารัฐ ที่ระบุไว้ใน
แผนพฒันาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ผลที่ได้คอืแผนยุทธศาสตร์เชงิอนาคตที่
ช่วยให้ล าปางสามารถสานต่อประเพณีที่มีมายาวนาน และที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ก็จะมุ่งเน้นไปที่อนาคต และให้มคีวามยืดหยุ่น
ส าหรับนวัตกรรมเทคโนโลยทีี่มคีวามหลากหลายทางเศรษฐกิจอยู่บน
โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ความยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมส าหรบัจงัหวดัล าปางอย่างต่อเน่ือง  
 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์เชิงอนาคต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
เซรามคิจงัหวดัล าปาง 20 ปี จดัท าขึ้นจากการขยายผลและการต่อยอด
ของกรอบการพฒันายุทธศาสตร์เชงิอนาคตของจงัหวัดล าปาง ในช่วงปี 
พ.ศ.2561-2580 ซึ่งเกิดจากการด าเนินงานร่วมกนัของภาคเอกชน และ 
ภาคการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานจังหวัดล าปาง 
ผลลพัธ์ที่ได้ คอื ผงัโซ่คุณค่านครหัตถศิลป์ถ่ินอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
และ โครงการเร่งรัด (Quick-Win Project) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
จงัหวดัล าปาง ภายใต้แผนแม่บทฯ ล าปาง 20 ปี (รูปที่ 5) 

6. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
คณะกรรมการร่วมภาครฐั และ เอกชน จงัหวดัล าปาง (กรอ.ลป.)

สามารถช่วยขบัเคลื่อนและขยายผล แผนยุทธศาสตร์เชงิอนาคต เพื่อ
พฒันาอุตสาหกรรมเซรามคิจงัหวดัล าปาง เข้าสู่ระดบัการวางนโยบาย
สาธารณะแบบองค์รวม และ สนับสนุนการมส่ีวนร่วมของประชาชน โดย
มแีนวทางปฏิบติัที่ต้องด าเนินการดงันี้ คอื 1) จดักิจกรรมรณรงค์เพื่อ
สร้างองค์ความรู้และถงัความคดิ (Think Tank) 2) สร้างความตระหนักรู้

ของสาธารณะผ่านสื่อใหม่ (New Media) ทุกช่องทาง 3) จดัตัง้
คณะกรรมการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดบัจงัหวดั และ 4) จดัตัง้ทมี
เลขานุการร่วมของ กรอ.ลป. 

7. กิตติกรรมประกาศ
นายณรงค์ศกัดิ ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจงัหวดัล าปาง ที่ได้สาน

ต่อการขบัเคลื่อนแผนฯ, นายทรงพล สวาสดิธ์รรม อดตีผู้ว่าราชการ
จงัหวดัล าปาง ที่ได้จดัสรรงบประมาณเพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์เชงิ
อนาคตของจงัหวดัล าปาง 20 ปี, ศ.ดร.นพ.พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล 
รองอธิการบด ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนด้านวชิาการ, 
นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าล าปาง, นายต่อศกัดิ ์ประค า
ทอง นายกสมาคมเครื่องป้ันดนิเผาล าปาง และ กกร.ลป. ทุกท่าน ที่ได้
ร่วมรงัสรรค์แผนยทุธศาสตร์เชงิอนาคตฯ น้ีมาด้วยอย่างด ี
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รูปที่ 4 โซ่คุณค่าเชงินโยบายสาธารณะ 

รูปที่ 5 ตวัอย่างโครงการปฏิบติัเร่งรดั (Quick-Win Project) เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์จงัหวดัล าปาง
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การระบุดชันีช้ีวดัสมรรถนะด้านพลงังานส าหรบัการจดัการพลงังาน 
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บทคดัย่อ 
การก าหนดดชันีชี้วดัสมรรถนะด้านพลงังาน (Energy Performance Indicator หรอื EnPI) ที่เหมาะสมต่อลกัษณะการด าเนินงานของ

องค์กรซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่ง มีความส าคญัต่อการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิผล อย่างไรก็ตามการด าเนินงานจัด
การพลงังานในอาคารส านักงานส่วนใหญ่ ยงัขาดแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูลที่แสดงถึงพฤตกิรรมการใช้พลงังานจากปัจจยัต่างๆอย่างรอบครอบ 
ส่งผลใหก้ารก าหนดเป้าหมายการบรหิารจดัการและมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน อาจไม่เหมาะสมต่อลกัษณะเฉพาะและขนาดขององค์กรแต่ละแห่ง 
ดงันัน้การศกึษาจงึมจีุดประสงค์เพื่อ เสาะหาแนวทางการวเิคราะหข์อ้มลูการใชพ้ลงังาน และความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม
ทางดา้นพลงังานส าหรบัอาคารส านักงานขนาดใหญ่ โดยใชก้รณีศกึษาของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส านักงานใหญ่บางเขน) 
ที่น าไปสู่การระบุดชันีชีว้ดัสมรรถนะทางด้านพลงังานเฉพาะขององค์กรได้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทางส าหรบัอาคารส านักงานอื่นๆต่อไป โดย
ผลการวจิยัส าหรบักรณีศกึษาพบว่า ขนาดพื้นที่ใช้สอยและจ านวนผูใ้ช้งานอาคาร ไม่แสดงอทิธพิลต่อปรมิาณการใช้พลงังานของอาคาร ในขณะที่
การเปลี่ยนแปลงของปรมิาณพลงังานที่ใช้ เป็นไปตามจ านวนวนัท างานรายเดอืน ซึ่งมกัถูกละเลยในการน ามาพจิารณา และ อุณหภูมสิภาพอากาศ
ท้องถิน่ในรูปแบบค่าอุณภูมวินั (Degree-Day) โดยสามารถเสนอค่าดชันีชี้วดัสมรรถนะทางด้านพลงังานรายเดอืน ในลกัษณะของค่าการใชพ้ลงังาน
จ าเพาะ (Specific Energy Consumption หรอื SEC) เป็นอตัราส่วนระหวา่ง “ค่าปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีน่ ามาลดทอนดว้ยการหารค่าอุณหภูมิ
วนั” และ “ค่าจ านวนวนัท างาน”   

Abstract 
Identifying proper Energy Performance Indicator (EnPI) is crucial to provide a right information in conducting efficient energy 

management for an organization.  There is, however, still lack of a guideline for organizations, especially large commercial buildings; which 
have different nature of operation and scale, of how to gather and analyze energy usage data that can describe energy behavior specifically 
for their own building.  Accordingly, the objectives of this research are to provide a guideline for energy data analysis, so correlation 
among different parameters that influence energy behavior of the large commercial building can be described.  The investigation utilizes 
a case study data of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (Bangkhen Head Office), so proper energy performance 
indicator can be identified specifically for the organization.  The results show that the building’s total utilization area and the number of 
personal in the building do not influence the monthly energy usage.  On the other hand, the workday, typically neglected from energy data 
consideration, and local weather temperature in term of Degree-Day indicate significant correlation to the amount of building energy use. 
Accordingly, energy performance indicator of the building for this case study can be proposed to be Specific Energy Consumption (SEC) 
which is the ratio between “the amount of energy used normalized by the value of Degree-Day” and “Number of Workday” 

Keywords:  Energy Performance Indicator, Specific Energy Consumption, Building Energy Management 
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1. บทน า
การบรหิารจดัการการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพขององค์กร

นอกเหนือจะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจาก การปล่อยมลพษิและ
ก๊าซเรอืนกระจกแล้ว ยงัมสี่วนส าคญัในการลดต้นทุนการด าเนินงาน
ขององค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครฐัได้มกีารส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังานในภาคธุรกจิและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการจูงใจ 
และขอ้ก าหนดต่างๆ ใหอ้าคารและโรงงานควบคุมมกีารด าเนินการจดั
การพลังงาน  ตามมาตรฐานที่ ร ะบุ ไ ว้ในแต่ล ะ ปี  [1-2] รวมถึง
มาตรฐานสากล Energy Management System ISO50001 : 2018 [3] 
ที่ ได้ก าหนดแนวทางการจัดการพลังงานขององค์กรอย่ างมี
ประสทิธิภาพ โดยให้สอดคล้องกบัขนาดและลกัษณะการด าเนินงาน
ขององค์กร เพื่อการพัฒนาสมรรถนะทางด้านพลังงาน (Energy 
Performance) อย่างต่อเนื่อง 
 การระบุสมรรถนะด้านพลังงานขององค์แต่ละประเภทมีความ
แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัลกัษณะการด าเนินงาน เครื่องจกัรอุปกรณ์ และ 
ประเภทของพลงังานทีใ่ช ้ตลอดจนปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังาน 
ดังนั ้นการก าหนดดัชนีชี้ว ัดสมรรถนะทางด้านพลังงาน  (Energy 
Performance Indicator) ข อ ง อ ง ค์ ก ร ที่ ถู ก ต้ อ ง เ ห ม า ะ ส ม  จึ ง มี
ความส าคญัอย่างยิง่ ส าหรบัการก าหนดกลยุทธ์บรหิารจดัการทางดา้น
พลงังานใหไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

การบรหิารจดัการพลงังานมหีลกัการส าคญั บนพื้นฐานของความ
มุ่งมัน่จากผู้บรหิารและการมสี่วนร่วมของสมาชิกภายในองค์กร การ
วเิคราะห์ข้อมูลและดชันีชี้วดัทางด้านพลงังานที่เหมาะสมส าหรบัการ
ระบุนัยส าคญัของการสญูเสยีและการก าหนดมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ และการทบทวนส าหรบัการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ดังตัวอย่างรายงานการจัดการพลังงานส าหรับอาคารและโรงงาน
ควบคุม รวมถงึการประยุกต์ใชใ้นกระบวนการขนส่ง [4-5] โดยขัน้ตอน
ในการวเิคราะห์ข้อมูลทางด้านพลงังาน และการประมวลค่าดชันีชี้วดั
สมรรถนะทางดา้นพลงังาน (Energy Performance Indicator) เป็นแกน
ส าคญัในการอธบิายลกัษณะพฤตกิรรมทางด้านพลงังานขององค์กร ที่
จะชี้บ่งนัยส าคญัของการใช้และการสูญเสยีพลังงาน สามารถน าไปสู่
มาตรการด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 
 ดชันีชี้วดัสมรรถนะทางด้านพลงังานที่นิยมใช้ตามแนวทางของข้อ
ก าหนดการจัดการพลังงานของประเทศ ส าหรบัอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลติคอื ค่าดชันีการใช้พลงังานจ าเพาะ หรอื Specific 
Energy Consumption (SEC) [1-2] ซึง่เป็นค่าสดัส่วนระหว่าง “ปรมิาณ
การใชพ้ลงังาน” ต่อ “หน่วยปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังาน” 

𝑆𝐸𝐶 =
ปรมิาณพลงังานทีใ่ช้

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังาน

 โดยค่าปัจจยัที่มผีลต่อการใช้พลงังาน ได้ถูกแนะน าเป็นแนวทาง
ทัว่ไปให้เป็น ค่าจ านวนหน่วยผลผลติหรอืบรกิาร หรอื หน่วยวตัถุดบิ 
หรอืทรพัยากร เช่น พื้นที่ใช้สอยส าหรบัอาคารส านักงาน จ านวนเตยีง-

วนัส าหรบัโรงพยาบาล หรอื จ านวนหน่วยผลิตภณัฑ์การผลติส าหรบั
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในความเป็นจรงิปริมาณการใช้พลังงานของ
สถานประกอบการแต่ละแห่งได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัที่หลากหลาย และ
อาจไม่สอดคล้องกบัปัจจยัทัว่ไปตามที่ระบุขา้งต้น โดยปัจจุบนัยงัขาด
แนวทางส าหรบัสถานประกอบการเพื่อการวเิคราะห์ข้อมูลพลงังานที่
สามารถสะทอ้นลกัษณะเฉพาะของสถานประกอบการแต่ละแห่ง 
 พฤติกรรมและดัชนี สมรรถนะการ ใช้พลังงานจ า เพาะ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแช่แข็ง [6] ได้ถูกวิเคราะห์เพื่อก าหนด
วธิกีารประเมนิศกัยภาพในการอนุรกัษ์พลงังาน จากพื้นฐานขอ้มูลของ
สถานประกอบการเอง ที่สามารถน าไปสู่แนวทางการบริหารจัด
การพลงังานทีเ่หมาะสมต่อสถานประกอบการยิง่ขึน้ หลกัแนวคดิในการ
ระบุปัจจยัเฉพาะของสถานประกอบการที่มผีลต่อการใชพ้ลงังาน ได้ถูก
น ามาขยายผลส าหรบักระบวนการขนส่ง [7] เพื่อบ่งชี้สาเหตุของการ
สิ้นเปลอืงและก าหนดค่าดชันีชี้วดัสมรรถนะการใช้พลงังานที่เหมาะสม 
สามารถสะทอ้นสมรรถนะของการด าเนินธุรกจิทีม่สีดัส่วนตน้ทุนที่สูงมา
จากค่าใชจ้่ายพลงังานเชือ้เพลงิ 
 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงถึงพฤติกรรมการใช้พลังงาน 
และความต้องการของก าลังไฟฟ้าส าหรับอาคารสาธารณะประเภท
โรงพยาบาล น าไปสู่การก าหนดมาตรการบรหิารจดัการความต้องการ
ก าลงัไฟฟ้า ได้แสดงไวใ้นเอกสารอ้าองิ [8] นอกจากนัน้พฤตกิรรมการ
ใช้พลังงานของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ [9] โดยการวิเคราะห์ค่า
ความสมัพนัธ์ของสมการถดถอย (Regression) ระหว่างปรมิาณการใช้
พลงังานและค่าแปรเปลี่ยนของค่าปัจจยัต่างๆ ท าใหส้ามารถระบุปัจจยั
ทีม่นีัยส าคญัต่อการใชพ้ลงังานของอาคารโรงพยาบาลไดแ้ม่นย าขึน้ 
 ปัจจยัที่มผีลต่อการใช้พลงังานในอาคารส านักงานขนาดใหญ่ ใน
รปูแบบของค่าคารบ์อนฟุตพริน้ทไ์ดถู้กรายงานไวใ้นเอกสารอา้งองิ [10] 
โดยใช้กรณีศึกษาของอาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ส านักงานใหญ่บางเขน) พบว่ามสีดัส่วนสงูที่สุดมาจากการ
ใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ และได้ร ับอิทธิพลมาจากการ
แปรเปลีย่นของค่าอุณหภูมวินั (Degree-Day) ของทอ้งถิน่ [11]  
 อย่างไรก็ตามได้พบว่าการระบุดชันีชีว้ดัทางด้านพลงังาน (Energy 
Performance Indicator หรือ EnPI) ส าหรบัประเภทอาคารส านักงาน
ขนาดใหญ่ส่วนมาก ยงัขาดแนวทางในการก าหนดใหม้คีวามเหมาะสม
ต่อลกัษณะเฉพาะขององค์กร โดยค านึงถงึปัจจยัหลากหลายที่มผีลต่อ
พฤติกรรมการใช้พลังงานของอาคาร เช่น อุณหภูมิอากาศท้องถิ่น 
จ านวนพนักงาน จ านวนวนัท างาน พื้นที่การให้บริการ ลักษณะการ
ด าเนินงาน  
 ดังนั ้นงานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
พลังงานและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากของกรณีศึกษาอาคาร
ส านักงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการระบุดชันีชี้
วดัทางด้านพลงังาน (EnPI) ที่เหมาะสม และสามารถขยายผลในการ
ประยุกต์ใชส้ าหรบัอาคารขนาดใหญ่อื่นๆไดต้่อไป 
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2. วิธีการด าเนินงาน
การวจิยัอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลกรณีศึกษา อาคารธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส านักงานใหญ่บางเขน) ซึ่งเป็น
อาคารควบคุมขนาดใหญ่ มจี านวนพนักงานมากกว่า 2,200 คน พื้นที่
ใช้สอยรวม 39,513 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ปรับอากาศ 30,520 
ตารางเมตร จากระบบท าความเยน็รวมศูนยแ์บบเครื่องท าน ้าเยน็ระบาย
ความร้อนด้วยน ้า (Water Cooled Chiller) มีขนาดท าความเย็นรวม
ทัง้หมด 2,236 ตนัความเย็น จ่ายให้กบัส่วนส านักงานและการบรกิาร
ลูกค้า (ท างาน 8 ชัว่โมงต่อวัน) และ อาคารปฏิบัติการและศูนย์
คอมพวิเตอร์ (ท างาน 24 ชัว่โมงต่อวนั) ซึ่งใช้พื้นทีค่ดิเป็น 1 ใน 3 ของ
พืน้ทีป่รบัอากาศทัง้หมด  
 ข้อมูลส าหรบัการศึกษา ใช้สถิติปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 12 
เดือนระหว่าง เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2562 รวมถึงข้อมูลปัจจัย
ประกอบทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานขององคก์ร ดงันี้ 

- พืน้ทีป่รบัอากาศรวมของอาคาร 

- จ านวนพนักงานผูใ้ชอ้าคารเฉลีย่รายเดอืน 

- จ านวนวนัท าการรายเดอืน 

- ปรมิาณอุณหภูมวินั (Degree Day) รายเดอืน 

- ปรมิาณพลงังานทีใ่ชใ้นระบบ Chiller ปรบัอากาศ 

หมายเหตุ: ปริมาณอุณหภูมิวัน (Degree-Day) รายเดือน คือ ผลรวมของค่า
อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงกว่า 18 °C ในแต่ละวัน โดยรวมทุกวันในรอบเดือนที่
พจิารณา  

 การประมวลผลข้อมูล ใช้วิธีการแสดงกราฟและค านวณค่า
ความสมัพนัธ์จากสมการถดถอย เพื่อการอธิบายพฤติกรรมทางด้าน
พลงังานขององค์จากปัจจยัในลกัษณะต่างๆ ที่จะสามารถน าไปสู่การ
ก าหนดดชันีชีว้ดัสมรรถนะดา้นพลงังานทีเ่หมาะสมได ้

3. ผลการการวิจยั
ข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้าและปัจจยัประกอบรายเดือน ระหว่าง

เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2562 แสดงไว้ในรูปที่ 1 โดยอาคารมี
ค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้ารวม 12 เดอืน ประมาณ 7.9 ล้าน kWh หรอืเฉลี่ย
ประมาณ 656,083 kWh/เดือน โดยมลีกัษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้
พลังงานแต่ละเดือนแสดงในรูปที่ 2 โดยระบุเบื้องต้นได้ว่ามีการใช้
พลังงานที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ในระหว่างเดือน เมษายน กันยายน 
ธนัวาคม และ กุมภาพนัธ ์ 
 อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าว ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอาคารมี
สมรรถนะการใช้พลังงานที่ดีหรือไม่ ในช่วงเดือนที่มีปริมาณการใช้
พลังงานที่ลดลง เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้
พลงังาน ซึง่ไม่ไดเ้ป็นผลจากการบรหิารจดัการพลงังาน 
 ปัญหาจากแนวทางส าหรบัการจดัท ารายงานการจดัการพลงังาน
ตามกฎกระทรวงฯ [1,2] โดยแนะน าให้การค านวณค่าดัชนีชี้ว ัด
สมรรถนะทางดา้นพลงังาน เป็นค่าพลงังานทีใ่ช ้ต่อ พืน้ทีใ่ชป้รบัอากาศ
รวมของอาคาร ซึ่งมกัจะมคี่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดงันัน้นัน้เมื่อน ามา

แสดงเป็นกราฟในรปูที่ 3 จะไม่สะท้อนถงึความสมัพนัธ์ระหว่างกนัใดๆ 
จงึสรุปได้ว่าพืน้ทีใ่ชส้อยปรบัอากาศรวมของอาคาร ไม่ได้เป็นปัจจยัทีม่ี
ผลต่อการใชพ้ลงังานของอาคารในช่วง 12 เดอืน ส าหรบักรณีศกึษานี้ 

รปูที ่1 ขอ้มลูพลงังานไฟฟ้าและปัจจยัประกอบรายเดอืน 

รปูที ่2 ลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารายเดอืน 

รปูที ่3 ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานไฟฟ้าและพืน้ทีใ่ชส้อยรายเดอืน 

 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง ค่าปัจจยัอื่นๆ และ ปรมิาณการใช้
พลงังานไฟฟ้า ไดถู้กน ามาประมวลผลและแสดงในรูท้ี ่4(a) - (c) 
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(a) จ านวนคนใชอ้าคาร 

(b) จ านวนวนัท างาน 

(d) ค่าอุณหภูมวินั (Degree Day) 

รปูที ่4 ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานไฟฟ้าและปัจจยัอืน่ๆ 

 จากลกัษณะความสมัพนัธใ์นรปูที ่ 4(a) ระบุไดว้่าปรมิาณจ านวน
ผูใ้ชอ้าคาร ไม่แสดงถงึอทิธพิลทีม่ตีอ่ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
อาคารในแต่ละเดอืน โดยอธบิายไดว้่าการเปลีย่นแปลงของภาระทาง
พลงังานความรอ้นและกจิกรรมจากจ านวนผูใ้ชอ้าคาร มสีดัส่วนทีน้่อย
มากเมื่อเทยีบกบัภาระอื่นๆของอาคาร ดงันัน้จงึไม่ใชปั้จจยัทีม่ผีลต่อ
สมรรถนะดา้นพลงังานของอาคาร 
 จ านวนวนัท างานทีต่่างกนัในแตล่ะเดอืน แสดงความสมัพนัธต์่อการ
เปลีย่นแปลงการใชพ้ลงังานของอาคารไดอ้ย่างเหน็ไดช้ดั ดงัแสดงในรปู
ที ่ 4(b) โดยมคี่าระดบัความสมัพนัธจ์ากสมการถดถอย R2 = 0.4801 

อย่างไรกต็ามจากลกัษณะของเสน้กราฟ หากประมาณการต่อเนื่อง
มายงัจุดตดัแกนตัง้ (เสน้ประ) โดยเสมอืนว่าเมื่อไม่มวีนัท างาน อาคาร
จะยงัคงมกีารใชพ้ลงังาน (Fix Energy) อยู่ที ่410,454 kWh/เดอืน หรอื 
ประมาณ 63% ของปรมิาณการใชพ้ลงังานเฉลีย่รายเดอืนทีไ่ม่ขึน้
จ านวนวนัท างาน  
 ซึง่พฤตกิรรมขอ้มลูดา้นพลงังานนี้สอดคลอ้งกบั ลกัษณะการใช้
พลงังานส าหรบัอาคารปฏบิตักิารและศูนยค์อมพวิเตอร ์ ทีค่รอบคลุม
พืน้ที ่1 ใน 3 ของพืน้ทีป่รบัอากาศทัง้หมด และมกีารท างานตลอดเวลา 
24 ชัว่โมงต่อวนั ในขณะทีส่ว่นส านักงานและการบรกิารมกีารท างาน
เพยีง 8 ชัว่โมงต่อวนัเท่านัน้ ดงันัน้จงึระบุขอ้สงัเกตุไดว้่า นัยส าคญัเชงิ
ปรมิาณของการใชพ้ลงังานขององคก์ร อาจอยู่ทีส่่วนพืน้ทีป่ฏบิตักิาร
และศูนยค์อมพวิเตอร ์ ซึง่มกีารใชพ้ลงังานในระบบปรบัอากาศจ านวน
มากเพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มอุณหภูมติ ่า ส าหรบัการท างานของอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ 
 อทิธพิลของอุณหภูมอิากาศทอ้งถิน่ในรปูแบบของ ค่าอุณหภูมวินั 
หรอื Degree-Day ต่อปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอาคารไดแ้สดง
ไวใ้นรปูที ่ 4(c) ซึง่ยงัไม่สามารถระบุความสมัพนัธท์ีช่ดัเจน อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากสดัส่วนการใชพ้ลงังานของอาคารมากกว่าครึง่หนึ่งถูกใช้
ส าหรบัระบบปรบัอากาศ ซึง่ประสทิธภิาพการท างานตามหลกัวศิวกรรม
จะไดร้บัผลกระทบจากอุณหภูมขิองสภาพแวดลอ้มโดยตรง ดงันัน้
ปรมิาณการใชพ้ลงังานของอาคาร ควรมคีวามสมัพนัธต์อ่การ
เปลีย่นแปลงของค่า Degree-Day ไม่มากกน้็อย ดว้ยเหตุนี้ จงึเป็นไปได้
ว่า มปัีจจยัอย่างอื่นๆทีเ่บีย่งเบนขอ้มลูปรมิาณพลงังานรายเดอืนของ
อาคาร ท าใหไ้ม่สามารถสะทอ้นอทิธพิลจากอุณหภูมสิภาพอากาศ 
ออกมาไดช้ดัเจนเท่าทีค่วร 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานของอาคารทีไ่ดร้บั
จากปัจจยัต่างๆ สรุปไดว้่า พืน้ทีใ่ชส้อยปรบัอากาศรวมของอาคาร และ
จ านวนผูใ้ชอ้าคาร ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังานของอาคาร
กรณีศกึษาในทีน่ี้ โดยพบว่าจ านวนวนัท างานในแต่ละเดอืน (ทีม่กัถูก
ละเลยในการน ามาพจิารณาสมรรถนะการใชพ้ลงังาน) มอีทิธพิลต่อ
ปรมิาณการใชพ้ลงังานอาคารมากทีสุ่ด ในขณะทีอุ่ณหภูมสิภาพอากาศ
ไม่ไดแ้สดงอทิธพิลอย่างเหน็ไดช้ดั ซึง่ขดัแยง้กบัหลกัการทางวศิวกรรม
ทีค่วรเป็น  
 การวเิคราะหเ์พิม่เตมิของความสมัพนัธร์ะหว่างค่า ปรมิาณ
การพลงังาน จ านวนวนัท างาน และค่าอุณหภูมวินั ไดแ้สดงไวใ้นรปูที ่
5(a) และ (b) โดยการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง พลงังานไฟฟ้า จ านวน
วนัท างาน และ ค่าอุณหภูมวินั ด าเนินการโดย น าค่าปรมิาณการใช้
ไฟฟ้ารายเดอืนมาลดทอน (normalized) จากการหารดว้ยค่าวนัท างาน
ต่อเดอืน หรอื ดว้ยค่าอุณหภูมวินั แลว้จงึน ามาแสดงเป็นกราฟ
ความสมัพนัธก์บักบัปัจจยัทีเ่หลอื ซึง่สะทอ้นการเปลีย่นแปลงระหว่าง
กนัไดช้ดัเจนขึน้ 
 รปูที ่ 5(a) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ารายเดอืนของ
อาคารไดร้บัอทิธพิลจากอุณหภูมอิากาศของเดอืนนัน้ๆ ไดช้ดัเจนกว่าที่
แสดงในรปูที ่ 4(c) เมื่อขอ้มลูปรมิาณไฟฟ้าถูกลดทอนดว้ยจ านวนวนั
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ท างานของเดอืนทีพ่จิารณา อย่างไรกต็ามค่าความสมัพนัธท์ีไ่ด ้ ยงัมี
ลกัษณะทีอ่อ่น โดยมคี่า R2 เพยีง 0.1308 เนื่องจากขอ้มลูทีม่คีวาม
กระจดักระจาย และค่าความชนัเทยีบกบัจุดตดัแกนตัง้ทีต่ ่า ซึง่บ่งชีไ้ดว้่า
ลกัษณะพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอาคาร ไดร้บัอทิธพิลจาก
กจิกรรมอื่นๆ มากกว่าการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมอิากาศรายเดอืน 
โดยเป็นไปไดว้่าจะมาจากลกัษณะการปฏบิตังิานของ อาคารปฏบิตักิาร
และศูนยค์อมพวิเตอร ์ ทีม่ชี ัว่โมงการท างาน 24 ชัว่โมงตลอดวนั ที่
ครอบคลุมชว่งเวลากลางคอืซึง่มกีารเปลีย่นแปลงของอุณหภูมอิากาศ
ไม่มาก 

(a) พลงังานไฟฟ้าตอ่วนัท างาน และ ค่าอุณหภูมวินั 

(b) พลงังานไฟฟ้าตอ่ค่าอุณหภูมวินั และ จ านวนวนัท างาน 

รปูที ่5 ความสมัพนัธ ์ระหว่างพลงังานไฟฟ้า จ านวนวนัท างาน 
และ ค่าอุณหภูมวินั 

 เมื่อปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารายเดอืน ถูกน ามาลดทอนดว้ยค่า
อุณหภูมวินั แลว้จงึไปเขยีนเป็นกราฟความสมัพนัธก์บัจ านวนวนัท างาน
รายเดอืน ดงัแสดงในรปูที ่5(b) ชีใ้หเ้หน็ถงึลกัษณะและค่าความสมัพนัธ์
ของสมการถดถอยทีส่งูขึน้ เมื่อเทยีบกบัทุกๆกราฟก่อนหน้านี้  
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูความสมัพนัธ์ และพฤตกิรรมการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าของอาคารจากปัจจยัต่างๆส าหรบัอาคารกรณีศกึษานี้ สามารถ
สรุปเป็นแนวทางไดว้่า การพจิารณาเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นพลงังาน
ไฟฟ้า ควรลดทอนอทิธพิลจากอุณหภูมอิากาศออกเสยีก่อน โดยน าค่า
อุณหภูมวินั (Degree-Day) ของแต่ละเดอืนมาหารจากปรมิาณพลงังาน
ไฟฟ้า แลว้จงึน ามาพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนวนัท างาน ซึง่
เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอาคารแห่งนี้  

 ดงันัน้ บนพืน้ฐานขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั สามารถก าหนดดชันีชีว้ดั
สมรรถนะดา้นพลงังาน (Energy Performance) ส าหรบัอาคาร
กรณีศกึษานี้ ในรปูแบบของค่าดชันีการใชพ้ลงังานจ าเพาะ ไดด้งันี้ 

𝑆𝐸𝐶 =
ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าต่อค่าอุณหภูมวินั

จ านวนวนัท างาน

 อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อสงัเกตจากพฤติกรรมการใช้พลังงานของ
อาคาร พบว่าลกัษณะกจิกรรมการปฏบิตังิานของอาคารปฏบิตักิารและ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาจมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อปริมาณการใช้
พลงังานโดยรวมของอาคาร ดงันัน้ควรศึกษากระบวนการปฏิบตัิงาน
ของส่วนดงักล่าวในรายละเอยีดใหช้ดัเจนขึน้ เพื่อได้ขอ้มูลทีจ่ะสามารถ
น ามาวเิคราะห์และก าหนดดชันีชี้วดัสมรรถนะด้านพลงังานที่เหมาะสม 
และระบุมาตรการอนุรกัษ์พลงังานของอาคารไดม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้

4. สรปุการด าเนินงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพลังงาน เพื่อการก าหนดดัชนีชี้วดั

สมรรถนะทางด้านพลังงาน (Energy Performance Indicator หรือ 
EnPI) ที่เหมาะสมต่อลกัษณะเฉพาะขององค์กร ยงัไม่ได้มกีารก าหนด
แนวทางไวอ้ย่างชดัเจนและน ามาปฏบิตัอิย่างกวา้งขวาง การศกึษาวจิยั
นี้ได้น าขอ้มูลปรมิาณการใช้พลงังานรายเดอืนและปัจจยัที่อาจมผีลต่อ
การพฤติกรรมทางด้านพลงังาน ซึ่งรวมถึง พื้นที่ใช้สอย จ านวนผู้ใช้
อาคาร จ านวนวันท างานต่อเดือน และ อุณหภูมิอากาศท้องถิ่นค่า
อุณหภูมิวนั (Degree -Day) จากกรณีศึกษา อาคารส านักงานขนาด
ใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส านักงานใหญ่
บางเขน) มาวเิคราะห์หาปัจจยัความสมัพนัธ์ ที่ส่งผลต่อปรมิาณการใช้
พลงังานของอาคาร เพื่อน ามาก าหนดเป็นดชันีชี้วดัสมรรถนะทางด้าน
พลงังาน ในรูปแบบของ ค่าการใช้พลงังานจ าเพาะ (Specific Energy 
Consumption หรอื SEC) ได้อย่างเหมาะสมต่อลกัษณะการด าเนินงาน
ของอาคาร 
 การศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านพื้นที่ใช้สอยโดยรวมของอาคาร 
และ จ านวนผูใ้ชอ้าคาร ไม่เป็นปัจจยัที่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงปรมิาณ
การใช้พลังงานรายเดือนขององค์กร ในขณะที่จ านวนวนัท างานราย
เดือน (ซึ่งเป็นปัจจัยที่มักถูกละเลยในการน ามาพิจารณาสมรรถนะ
ทางด้านพลงังาน) ส่งผลต่อปรมิาณการใชพ้ลงังานได้ชดัเจน รวมถงึค่า
อุณหภูมวินัของสภาพอากาศท้องถิน่ ที่มผีลกระทบตามหลกัวศิวกรรม
ต่อประสทิธิภาพการท างานของระบบปรบัอากาศ (ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
พลงังานส่วนใหญ่ของอาคาร) มอีทิธผิลโดยตรงต่อลกัษณะขอ้มลูการใช้
พลงังานของอาคารในระดบัหนึ่ง 
 จากการประมวลข้อมูลในลักษณะต่างๆ สรุปได้ว่ารูปแบบ
ความสมัพนัธท์ีส่ามารถแสดงพฤตกิรรมทางดา้นพลงังานรายเดอืน ของ
อาคารส าหรบักรณีศกึษานี้ ควรเป็นค่าระหว่าง “ปรมิาณพลงังานไฟฟ้า
ที่ลดทอนด้วยการหารค่าอุณหภูมวินั” และ “ค่าจ านวนวนัท างาน” โดย
สามารถก าหนดค่าดชันีชี้วดัสมรรถนะทางด้านพลงังานรายเดือน ใน
รปูแบบค่าการใชพ้ลงังานจ าเพาะจาก อตัราส่วนระหว่าง 2 ปรมิาณนี้ 
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 อย่างไรก็ตามพบว่า ขอ้มูลพฤตกิรรมการใชพ้ลงังาน สามารถชี้บ่ง
ถงึความเป็นไปไดท้ีน่ัยส าคญัของการใชพ้ลงังาน อาจมาจากส่วนอาคาร
ปฏิบัติการและศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พลงังานและกระบวนการด าเนินงานในส่วนนี้เพิม่เติม เพื่อน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการและก าหนดมาตรการอนุรกัษ์พลังงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทีมงานวิศวกรรมและคณะกรรมการด้านพลังงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส านักงานใหญ่บางเขน) 
ส าหรับข้อมูลกรณีศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อการพฒันารูปแบบของการแปรรปูผลติภณัฑ์และปรบัปรุง ผูว้จิยัได้ศกึษากบักลุ่ม

ลูกคา้และผูส้นใจสนิคา้จากหน่วยงานราชการในจงัหวดัสงขลา ท าการเก็บตวัอย่างจากหน่วยงานราชการจ านวน 300 ชุด แบบเจาะจง โดยใช้สถติิ
เชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานด้วยสถติกิารทดสอบแบบ T-Test  และ  One Way 
ANOVA ผลการวจิยัพบว่า ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ของหน่วยงานราชการในจงัหวดัสงขลา  จ าแนกตามพฤตกิรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา  อาชพี และรายไดต้่อเดอืนแตกต่างกนั  และกลุ่มประชากรทีม่คีวามถีใ่นการเลอืกซื้อสนิคา้ ใชร้ะยะเวลาในการเลอืกซือ้
สนิค้า  และวตัถุประสงค์ในการเลือกซื้อสนิค้าที่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการพฒันารูปแบบของการแปรรูปผลิตภณัฑ์และปรบัปรุงบรรจุ
ภณัฑ์หมุกมงัคุด ด้านคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ด้านบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ ด้านการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถตทิี ่0.05 
ค าส าคญั:  เครื่องจกัสาน, หมุกมงัคุด, ความพงึพอใจ 

Abstract 
The purpose of this research is to study satisfaction with the development of product processing model and improvement. The 

researcher has studied with the customer groups and those interested in products from government agencies in Songkhla Province. 
Samples were collected from 300 government agencies specifically selected by using descriptive statistics such as frequency, percentage, 
mean, standard deviation. And hypotheses testing using T-Test and One-way ANOVA test statistics. The results of the research showed 
that the comparison of the average satisfaction of buyers in Songkhla Province. Classified by behavior, it was found that the samples with 
different sex, age, education level, job position and monthly income and population groups with a frequency of purchasing products take 
the time to choose the product. The purpose of choosing different products. Satisfied with the development of product processing models 
and improvement of mangosteen packaging. Product features product packaging product distribution and overall differences were 
statistically significant at 0.05. 
Keywords:  Wickerwork, Mook Mangosteen, Satisfaction 
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1. บทน า
ในอดีตงานหัตถกรรมเครื่องจักสานได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็น

เครื่องมอืในการท ามาหากิน เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ในครวัเรอืน เพราะ
หลงัจากเสรจ็ฤดูเก็บเกี่ยว เวลาว่างชาวบ้านจะนิยมน าวสัดุที่หาได้ง่าย 
น ามาจักสานเป็นเครื่องมือชนิดต่าง ๆ  ไว้ใช้เองและน าไปขายเป็น
อาชีพเสรมิ [1] ปัจจุบนัสงัคมไทย มกีารเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ 
อาทิ ด้านประชากร สังคม สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร  ซึ่งปัจจุบัน 
กลายเป็นยุคแห่งการสื่อสารที่ไรพ้รหมแดน การเขา้ถงึขอ้มูลต่าง ๆ ได้
ง่าย มกีารน าเอาเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใช้ด้านการผลติสนิคา้เสยีส่วน
ใหญ่จนกลายเป็นอุตสาหกรรม งานหตัถกรรมทีเ่คยมมีาแต่อดตีไม่มคีน
รุ่นใหม่ที่จะมาสบืทอดภูมปัิญญาการจกัสานที่ต้องใช้มอื แรงและก าลงั
กาย เวลา ความอดทน ความพยายาม ความปราณีต กว่าจะได้
ผลติภณัฑ์แต่ละชิน้ ซึ่งกลุ่มคนที่มกี าลงัผลติในปัจจุบนั คอื ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ 
ที่นับวันจะโรยรา สูญหายไปตามกาลเวลาพร้อมกับภูมิปัญญาอัน
ทรงคุณค่าที่หาได้ยาก [2]   ในจงัหวดัสงขลา บ้านชุมพอ เป็นพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์มกีารผลิตเครื่องมอืในการท ามาหากินขึน้มาใช้เอง 
ซึ่งส่วนใหญ่นิยมท ามาจากไมไ้ผ่ คลุ้ม ใบตาล รวมทัง้ผลติภณัฑ์ “หมุก
มงัคุด” ใชเ้ป็นของใชใ้นครวัเรอืนทีม่มีาแลว้นับรอ้ยปี นับเป็น ภูมปัิญญา
ชาวบา้นทีค่วรสบืทอดใหค้งอยู่คู่หมู่บา้นเราต่อไป และเป็นสิง่ทีน่่าภูมใิจ 
คอืเมื่อปี พ.ศ. 2529 คุณย่าเคยเขา้เฝ้าถวายผลติภณัฑ์แด่ สมเดจ็พระ
บรมราชนิีนารถ พระองคท์รงด ารสัว่า “ท าเองหรอื สวยมาก” ครัง้ต่อมา 
เมื่อพระองค์ทรงเสดจ็ประทบัที่จงัหวดัยะลา ในปีพ.ศ. 2531 ท่านทรง
รบัสัง่ให้คุณย่าเข้าเฝ้าอีกครัง้ และทรง ด ารสัว่า “ยงัท าอยู่อีกหรอืไม่” 
คุณย่าเรยีนพระองค์ว่า “ยงัคงท าอยู่เพคะ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 คุณ
ย่าได้เสยีชวีติลง ลูกหลานได้รบัการสบืทอดภูมปัิญญาจากคุณย่า และ
จัดตัง้ เ ป็นกลุ่มขึ้น ตัง้ชื่อกลุ่มว่า  กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านชุมพอ 
ด าเนินการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน [3]  ปัจจุบันกลุ่มได้ประสบปัญหา 
โดยพบว่า สมาชกิในกลุ่มมจี านวนน้อยลงเรื่อยๆ และอาจจะส่งผลต่อใน
อนาคตท าให้ขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การท าเครื่องจักสาน
รูปทรงหมุกมงัคุด เนื่องจากวธิกีารท าค่อนข้างยากต้องใช้ความอดทน 
ปราณีต  แต่ความต้องการผลติภณัฑ์ประเภททนี้ยงัมอียู่อย่างต่อเนื่อง 
โดยมผีู้มารบัซื้อ “หมุกมงัคุด” จากสมาชิกในกลุ่มไปขายต่อประจ า มี
จ านวน 2–3 ราย และผูว้จิยัยงัคงเหน็ว่า รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์แบบ
ดัง้เดมิ มรีูปแบบเดยีว แต่มหีลายขนาด  คอื เลก็ กลางและใหญ่ ขึน้อยู่
กบัความกวา้งของเสน้ใบตาลที่น ามาสาน สสีรรยงัคงเป็นสขีองใบตาล 
ไม่สะดุดตา ส่งผลใหร้าคาถูก ไม่คุม้ค่าต่อการผลติ ผูซ้ื้อคนกลางน าไป
แปรรปู สรา้งคุณค่าและเพิม่ราคาขายทีสู่งขึน้กว่าราคาทีร่บัซื้อจากกลุ่ม 
ท าใหส้มาชกิในกลุ่มขาดโอกาสและรายได้  
 ดังนัน้วตัถุประสงค์ของการท าวจิัยนี้ จึงมุ้งเน้นเพื่อการปรบัปรุง
รูปแบบผลติภณัฑ์ รูปแบบใหม่ ใหต้รงตามความพงึพอใจของผูซ้ื้อและ
น าเสนอผลการวจิยัใหแ้ก่สมาชกิของกลุ่มจกัสานไมไ้ผ่บา้นชุมพอ น าไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และราคาที่
เหมาะสม ผลติภณัฑเ์ป็นทีรู่จ้กั โดยมุง้เน้นกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการ

ในจงัหวดัสงขลาอกีทัง้ยงัเป็นการสานภูมปัิญญาชาวบ้านสู่ชนรุ่นหลงั
สบืทอดต่อไป   
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั

2.1 เพื่อศึกษาขัน้ตอนการผลิต ต้นทุนผลิต ผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบล
หนึ่งผลติภณัฑ ์เครื่องจกัสาน “หมุกมงัคุด” 
      2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ที่สนใจสนิคา้จาก
หน่วยงานราชการในจงัหวดัสงขลา 
 2.3 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้ที่มตี่อผลติภณัฑห์นึ่งต าบล
หนึ่งผลติภณัฑ ์เครื่องจกัสาน “หมุกมงัคุด”   

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั
3.1 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสนิค้าของกลุ่มผู้ซื้อใน

หน่วยงานราชการในจงัหวดัสงขลา และทราบถงึปัจจยัในการเลอืกซื้อ 
สามารถน าขอ้มูลมาปรบัปรุงและพฒันาใหต้รงตามความต้องการของผู้
ซื้อได ้
 3.2 ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องจักสาน “หมุกมังคุด” กลุ่มผู้ซื้อในหน่วยงาน
ราชการในจงัหวดัสงขลา 

4. ขอบเขตของงานวิจยั
4.1 พ้ืนท่ีท าการวิจยั 
 การศึกษาในครัง้นี้เป็นการศึกษา โดยการให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจ
สนิค้าตอบแบบสอบถาม จ านวน 300 คน และท าการเก็บข้อมูลจาก 
ลูกคา้และผูท้ีส่นใจสนิคา้ในจงัหวดัสงขลา 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื กลุ่มลูกคา้และผูส้นใจสนิคา้จากหน่วยงานราชการใน
จงัหวดัสงขลา โดยการท าแบบสอบถามจากหน่วยงานราชการจ านวน 
300 ชุด โดยใชว้ธิแีบบเจาะจง 

4.3 ขอบเขตเวลา 
 งานวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 2 เดือน 
(เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2561) 

4.4 ตวัแปร 
4.4.1 ตวัแปรต้น 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา
อาชพี และรายไดต้่อเดอืน 

2. พฤติกรรมการบรโิภค ซึ่งประกอบไปด้วย ความถี่ในการซื้อ
ผลติภณัฑ์ ช่วงเวลาในการซื้อผลติภณัฑ์ วตัถุประสงค์ในการเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑ ์
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4.4.2 ตวัแปรตาม 
   ความพงึพอใจผลติภณัฑ์ของลูกคา้ ซึ่งประกอบไปด้วย ความพงึ
พอใจด้านต่างๆ คือ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ของผลิตภณัฑ์ 
ดา้นการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 

5. วิธีด าเนินการวิจยั
5.1 ศึกษาขัน้ตอนการผลิตแบบเดิม 

1. น ายอดตาลทีเ่อาเสน้กลางออกแลว้มาตากแดดจดั ๆ ประมาณ 5
ชัว่โมง 

2. น ามาตดัใหเ้ป็นเสน้ ๆ ตามขนาดทีต่อ้งการ
3. น าไปแช่น ้าทิง้ไว ้อกี 2 คนื
4. เอาเสน้ใบตาลทีแ่ช่น ้าไว ้2 คนื ขึน้ตากแดดพอแหง้
5. ขดูกบัไมเ้บา ๆ ดว้ยดา้มมดี พอใหเ้สน้นิ่มเลก็น้อย
6. น ามาจกัสานเป็นลูก และสอดดอกรอบ ๆ ตวัและฝา
ขัน้ตอนการสาน 

1. ยอดตาลส าหรบัสาน

2. เริม่สานจากด้านล่าง

3. การสานขึน้รปู

4. การสานเกบ็เสน้ตาลและดา้นบน

5. การสานฝาปิดและหสู าหรบัถอื

6. การประกอบเป็นรปูทรงทีท่ าส าเรจ็

5.2 ปรบัปรุงผลิตภณัฑล์ 
 ก. ผลติภณัฑแ์บบเดมิ 

 ข. ผลติภณัฑห์ลงัปรบัปรุง โดยใชว้สัดุทีท่ าจากเสน้พลาสตดิ ในการ
เพิม่สสีรร และความคงทน 

รปูที ่2 การปรบัปรุงผลติภณัฑ ์“หมุกมงัคุด” 

5.3 การวิเคราะห์ต้นทุนผลิต 
 จากการศกึษาสภาพพืน้ทีใ่นเขตต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา 
จงัหวดัสงขลา พบว่า ในพื้นที่มกีารปลูกต้นตาลเป็นจ านวนมาก ซึ่งใบ
ของต้นตาลน ามาใช้เป็นวตัถุดิบทางตรงในผลิตเครื่องจกัสาน โดยไม่
ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในส่วนของวตัถุดิบหลกั แต่จะต้องใช้แรงงานในการ
สานเพื่อใหเ้กดิรูปทรง ของผลติภณัฑ์ หมุกมงัคุด หนึ่งชิ้นใช้ระยะเวลา
ในการท าประมาณ 40 นาท ีในหนึ่งวนั (8 ชัว่โมง) สามารถผลติได้ 10-
15 ชิน้ มตีน้ทุนดงัแสดงในตาราง 
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ตารางที ่1 แสดงตน้ทุนผลติ ผลติภณัฑ ์“หมุกมงัคุด” จ านวน 15 ชิน้ 

ส่วนประกอบของต้นทุน 
ก่อน

ปรบัปรุง 
หน่วย:บาท 

หลงั
ปรบัปรุง 

หน่วย:บาท 

วตัถุดบิทางตรง(เสน้พลาสตกิ)      - 120.00 

วตัถุดบิทางตรง(ยอดตาล) 0.00 - 

ค่าแรงงานทางตรง 300.00 300.00 

ค่าใชจ้่ายการผลติ 10.00 10.00 

ตน้ทุนผลติรวม 310.00 430.00 

ตน้ทุนต่อหน่วย (15 ชิน้) 20.66 28.66 

ราคาขายต่อหน่วย 50.00 50.00 

ก าไรต่อหน่วย 29.34 21.34 

อตัราก าไรเทยีบกบัตน้ทนุ 58.68 
% 

57.32 % 

หมายเหตุ : หลงัปรบัปรุง ในราคาขายเท่าเดมิ ท าใหก้ าไรลดลงเลก็น้อย 

6. สรปุผลการวิจยั
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
    ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย คอื เพศหญิง จ านวน 248 คน คดิเป็นร้อยละ 
82.67 และเพศชาย จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.33 มอีายุมากกว่า 
40 ปีขึน้ไป มากทีสุ่ด จ านวน  85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.33 มกีารศกึษา
ระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า มากที่สุด จ านวน 125 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 41.67 มตี าแหน่งหวัหน้าส่วนงานมากทีสุ่ด จ านวน 125 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 41.66 มรีายไดต้่อเดอืน 10,001-20,000 บาท  มากทีสุ่ด จ านวน 
96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 

6.2 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านพฤติกรรม 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านพฤตกิรรมพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เลอืกซื้อสนิคา้ 3-4 ครัง้ต่อปี มากที่สุด จ านวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
48.0 ใช้ระยะเวลาในการเลอืกซื้อสนิคา้ 31-45 นาท ีมากที่สุด จ านวน 
124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.33 เลอืกซื้อสนิคา้เพื่อเป็นของฝากในปีใหม่ 
มากทีสุ่ด จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 

6.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ พบว่า ความพงึพอใจ อยู่ในระดบั
มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69  และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พงึพอใจในด้านบรรจุภณัฑ์ของผลติภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82  รองลงมา คอื ประโยชน์ของผลติภณัฑ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 ด้านคุณลกัษณะ
ของผลติภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 

และดา้นการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 

6.4 การศึกษาต้นทุนการผลิต 
 ต้นทุนผลิต ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เครื่องจักสาน 
หมุกมงัคุดภายหลงัจากท าการปรบัปรุงผลิตภณัฑ์ ในการผลติจ านวน 
15 ชิ้นใน 1 วนั ขัน้ตอนการผลติไม่มคีวามแตกต่างไปจากเดมิ  และใน
ส่วนของต้นทุนการผลิตประกอบด้วย วตัถุดิบทางตรง(เส้นพลาสตกิ) 
120 บาท ค่าแรงงานทางตรง 300 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิต(ค่าไฟฟ้า) 
10 บาท ต้นทุนผลติรวม 430 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 28.66 บาท ราคา
ขายต่อหน่วย 50 บาท อตัราก าไรรอ้ยละ 57.32 

7. อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและ

ผู้สนใจสินค้าในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ จารณิี อศิรางกูร ณ อยุธยา [4]  ศกึษาวจิยั
เรื่อง ความพงึพอใจและพฤตกิรรมการบรโิภคขนมไทยของลูกคา้ชาว
ไทย ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามถี่ใน การ
บรโิภคขนมไทยช่วงเวลาในการซื้อขนมไทย วตัถุประสงค์ในการเลอืก
ซื้อขนมไทย และบุคคลทีม่ ีส่วนร่วมมากทีสุ่ดแตกต่างกนั มรีะดบัความ
พงึพอใจในดา้นการบรกิารของรา้นขนมไทยในจงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
ด้านผลติภณัฑ์บรกิาร ด้านราคา ด้านสถานที่ บรกิาร ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นการส่งเสรมิและแนะน าบรกิาร ดา้นบุคลากร/ ผูใ้หบ้รกิาร 
ด้านสภาพแวดล้อมของการบรกิาร และด้านกระบวนการบรกิาร และ
ภาพรวม แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 ตน้ทุนการผลติภายหลงัจากปรบัปรุงผลติภณัฑ ์จากการใชว้สัดุจาก
ท้องถิ่นมาเป็นเสน้พลาสตกิท าให้มตี้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิม่ขึ้น 8 
บาท (28.66 บาท – 20.66 บาท) อัตราก าไรลดลง 1.36 (57.32 – 
58.68) 

8. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
8.1 จากผลงานวจิยั พบว่า ความพงึพอใจ ในด้านบรรจุภณัฑ์ของ

ผลิตภณัฑ์ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ดงันัน้ควรรกัษา
ระดบัคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ให้มสีสีวยงาม สะดุดตา สามารถสร้าง
มูลค่าใหผ้ลติภณัฑ์ เหมะสมกบัผลติภณัฑ์เครื่องจกัสาน และมใีหผู้ซ้ื้อ
เลือกหลายรูปแบบแบบ และควรมกีารปรบัปรุงให้ทนัสมยั หรอืจดัให้
บรรจุภณัฑเ์ปลีย่นแปลงไปตามเทศกาลต่าง ๆ  
 8.2 จากผลงานวจิยั พบว่า ประโยชน์ของผลติภณัฑใ์นภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ควรเพิม่ขนาดผลติภณัฑ์ใหใ้หญ่ขึน้สามารถบรรจุสิ่งของ 
ใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้ 
 8.3 จากผลงานวิจัย พบว่า ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
 8.4 จากผลงานวจิยั พบว่า ดา้นการจ าหน่ายผลติภณัฑใ์นภาพรวม
มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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บทคดัย่อ 
แนวโน้มการบรโิภคมะพรา้วน ้าหอมในปัจจุบนัมแีนวโน้มสงูขึน้ เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มทางเลอืกเพื่อสุขภาพและเป็นทีน่ิยม โดยมะพรา้ว

เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทัง้ปี แต่ปรมิาณผลผลิตไม่คงที่ โดยราคามะพรา้วผลสดจะแปรผกผนักบัปรมิาณผลผลติ
มะพรา้ว งานวจิยันี้สนใจการศกึษาแปรรูปผลติภณัฑเ์พื่อใหม้ผีลติภณัฑ์จ าหน่ายได้ทัง้ปี และเพิม่ก าไรจากการขายมะพรา้วน ้าหอมได้มากขึ้น  โดย
สนใจผลติภณัฑน์ ้ามะพรา้วและเนื้อมะพรา้วส าหรบัการจ าหน่ายในรปูแบบวตัถุดบิใหก้บัโรงงานแปรรปูผลติภณัฑม์ะพรา้วภายในประเทศ ซึง่มคีวาม
ตอ้งการของลูกคา้ตลอดทัง้ปี  จากการศกึษาธุรกจิการแปรรูปขัน้ตน้พบปัญหาไม่สามารถจดัส่งผลติภณัฑไ์ดค้รบตามความตอ้งการของลูกคา้ในช่วง
ทีม่ะพรา้วออกผลผลติน้อยกว่าปกต ิดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งในการถูกยกเลกิสญัญา หรอื ถูกปรบัในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัส่งผลติภณัฑไ์ด ้ งานวจิยันี้
ไดศ้กึษาความเป็นไปไดก้ารลงทุนแปรรปูเพื่อยดือายุการเก็บรกัษาผลติภณัฑ์จากมะพรา้วน ้าหอมทางด้านเทคนิคและการเงนิ  จากการศกึษาพบว่า
เทคนิคทีเ่หมาะสมในการยดือายุคอืการแช่แขง็ ซึง่สามารถรกัษาอตัลกัษณ์ของน ้าและเนื้อมะพรา้วไดใ้กลเ้คยีงกบัก่อนการยดือายุ ทัง้นี้จากการศกึษา
ความเป็นไปไดท้างการเงนิ พจิารณาการผลติรายเดอืนเป็นระยะเวลา 24 เดอืน ไดม้ลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั 5.5 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทน
การลงทุน (IRR) เท่ากบั 33%  ซึง่มากกว่าผลตอบแทนการลงทุนทีย่อมรบัได ้และระยะเวลาคนืทุน 5 เดอืน ซึง่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการลงทุน
ส าหรบัผู้ผลิต นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่าผู้ผลิตจะต้องมีการพิจารณาความเป็นไปได้การลงทุนอีกครัง้หากธุรกิจมีการ
เปลีย่นแปลงในดา้นราคาขายผลติภณัฑล์ดลงมากกว่า 7% หรอืราคาวตัถุดบิมะพรา้วเพิม่ขึน้มากกว่า 12%  
ค าส าคญั:  มะพรา้ว , การยดือายุผลติภณัฑ ์, การศกึษาความเป็นไปได ้, การแช่แขง็ 

Abstract 
Trend of aromatic coconut consumption, presently, keeps increasing  because coconut water is a healthy and popular drink. 

Although, coconut harvesting time is throughout the year, but the amount of coconuts is not constant. Consequently, the price and quantity 
of fresh coconuts are inversely. The researcher studies coconut processing products in order to have coconut products for selling in every 
day of the year, and also elevate more profit from distributing the aromatic coconuts. The researcher mainly focus on coconut water and 
coconut meat as raw materials for selling to customers who are coconut product’s manufacturers in Thailand Customers like to buy 
products year-round. From the study found that the entrepreneur is unable to deliver products to meet customer requirements due to 
lacking supply during the off-season. Therefore, in order to reduce the risk of contract termination or being fined in case cannot be 
delivered, this research has studied the feasibility of investment in coconut products preservation by advancing knowledge in technical 
and financial terms. Freezing is the most suitable technique for preserving coconut water and coconut meat. This technique is able to 
maintain the identity of coconut water and coconut meat as close as fresh coconut. In the time period of 24 months, the Net Present Value 
(NPV) of profits, Internal Rate of Return  (IRR) and payback period of the project were 5.5 million baht, 33% and 5 months respectively. 
The findings indicator of investment in coconut products preservation is feasible. In addition, a sensitivity analysis shows that entrepreneurs 
need to reconsider about the possibility of the investment, if currently the product selling prices declines more than 7% or the coconut 
price increases more than 12%. 
Keywords: Coconut, Product life extension, Feasibility study, Freezing 
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1. บทน า
มะพรา้วน ้าหอมเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศไทย ปัจจุบนั

ช่องทางการจ าหน่ายมะพรา้วมทีัง้ในประเทศและต่างประเทศ จากสถติิ
ปรมิาณการส่งออกมะพร้าว [1] มูลค่าการส่งออก พ.ศ. 2561 เท่ากับ 
187 ล้านดอลลาร์สหรฐั และ พ.ศ. 2562 มูลค่าการส่งออก เท่ากบั 214 
ล้านดอลลาร์สหรฐั ปรมิาณการส่งออกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยราคาของ
มะพรา้วน ้าหอมมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดทัง้ปี ตามกลไกตลาด ปัจจยัที่
ท าให้ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ปริมาณผลผลิตมะพร้าวที่
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของมะพร้าว และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อความต้องการบรโิภคมะพรา้ว  และ
เนื่องจากผลผลติมะพรา้วทีม่ปีรมิาณไม่คงที่ ท าใหเ้กดิความไม่สมัพนัธ์
กนัระหว่างการจดัหามะพรา้วและความตอ้งการมะพรา้วทีม่ตีลอดทัง้ปี  
 การเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวสามารถท าได้ทุก 18 - 20 วนั โดย
หลังจากเก็บเกี่ยวสามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้  7 วัน [2] 
หลังจากนั ้นความสดจะลดลง ผลจะแห้งลงเกิดการเน่าบริเวณขัว้
มะพรา้ว และเมื่อเปิดกะลาจะเกดิการปนเป้ือน จุลนิทรยีใ์นน ้ามะพรา้วที่
ก่อให้เกิดการเน่าเสียจะเริ่มท างาน [3] แสดงให้เห็นว่ามะพร้าวเป็น
ผลผลติทางการเกษตรที่มอีายุจ ากดั ปัจจุบนัมผีูศ้กึษาแนวทางการยดื
อายุน ้ามะพรา้วโดยการอาศยัความรอ้น ไม่อาศยัความรอ้นและการเตมิ
สารเคม ีซึง่แต่ละวธิมีคีวามเหมาะสมต่างกนั ขึน้กบัผลติภณัฑท์ีต่อ้งการ 
[4-5]  
 จากการศึกษาวิธีการยืดอายุโดยไม่อาศัยความร้อน สามารถ
รกัษาอตัลกัษณ์ของน ้ามะพรา้วได้ใกล้เคยีงกบัมะพร้าวผลสดมากกว่า
การอาศยัความรอ้นและการเตมิสารเคม ีวธิีไม่อาศยัความรอ้นที่มใีชใ้น
อุตสาหกรรมปัจจุบันคือการแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง (High 
pressure processing) [6-7] โดยการท าลายเชือ้ทีก่่อใหเ้กดิการเน่าเสยี
ด้วยความดันสูง และการแช่แขง็ (Freezing) เป็นการถนอมอาหารที่
นิยมโดยทัว่ไป โดยการใช้ความเย็นหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อที่
ก่อใหเ้กดิการเน่าเสยีชัว่คราว [8] จากงานวจิยัของ Macdonald, Sarah 
Poleynard,2012 [9] ได้ศึกษาการแช่แข็งผักและผลไม้ในช่วงฤดูที่
ผลผลิตออกผลเพื่อน ามาขายในช่วงนอกฤดู การแช่แขง็จะช่วยรกัษา
คุณค่าและลกัษณะของผลติภณัฑไ์ด้ด ีและในปัจจุบนัผลติภณัฑแ์ช่แขง็
เป็นที่ยอมรบัของลูกค้าเพิม่มากขึน้ และแนวโน้มความนิยมเพิม่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ไดศ้กึษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนกระบวนการผลติ โดย
พิจารณามูลค่าปัจจุบันสุทธิ และวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงของราคาขายทีล่ดลงและตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้   

2. ปัญหา
 งานวจิยันี้ได้ศกึษาวถิกีารตลาดของเกษตรกรผูเ้พาะปลูกมะพร้าว
น ้าหอมในจงัหวดัราชบุร ีโดยปี พ.ศ. 2559 จงัหวดัราชบุรเีป็นจงัหวดัที่
มีพื้นที่เพราะปลูกมะพร้าวน ้าหอมมากที่สุดในประเทศไทย คิดเป็น 
26% ของพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวน ้าหอมทัง้ประเทศ [10] ในปัจจุบนั
การบรโิภคมะพรา้วและความตอ้งการของตลาดเพิม่ขึน้ ท าใหเ้กษตรกร
นิยมปลูกมะพร้าวเพิม่ขึน้ด้วย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะขายมะพรา้ว
ผลสดใหก้บัโรงงานส่งออกมะพรา้ว โดยการขายใหก้บัโรงงานโดยตรง

หรือการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งการขายมะพร้าวผลสดของ
เกษตรกรในปัจจุบนัให้กบัโรงงานส่งออกมะพร้าวควัน่ พบว่าโรงงาน
เป็นผูก้ าหนดราคารบัซื้อโดยมกีารรบัซื้อมะพรา้วตลอดปี ความตอ้งการ
ใชม้ะพรา้วผลสดของโรงงานค่อนขา้งคงที ่ดงันัน้ในช่วงผลผลติมะพรา้ว
มปีรมิาณมากกว่าปกต ิท าใหร้าคารบัซื้อต ่า นอกจากนี้การรบัซื้อมกีาร
คดัเลอืกขนาดและผวิของมะพรา้ว หากมะพรา้วมขีนาดผลเลก็จะส่งผล
ต่อราคารบัซื้อหรอืหากโรงงานคดัทิ้ง มะพรา้วส่วนนัน้จะกลายเป็นของ
เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกร ดังนัน้เกษตรกรควรเพิ่มช่อง
ทางการขายมะพรา้วเพื่อลดความเสีย่งจากการขายผลสดทางเดยีว ช่อง
ทางการขายทีส่นใจคอืการเพิม่มลูค่ามะพรา้วโดยการแปรรปูขัน้ตน้ โดย
ด าเนินธุรกิจแบบ SMEs เพื่อผลิตน ้ามะพรา้วและเนื้อมะพร้าวส าหรบั
การจ าหน่ายในรูปแบบวตัถุดิบให้โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว
ภายในประเทศ จากการศึกษาตวัอย่างธุรกจิการแปรรูปขัน้ต้น พบว่า
ผลผลติมะพรา้วมปีรมิาณไม่คงที่ตลอดปี ท าใหผู้้ผลติไม่สามารถจดัหา
ผลิตภณัฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้เกิดการถูกยกเลกิ
สญัญาหรอืถูกปรบัในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัส่งผลติภณัฑไ์ด้ ดงันัน้ผูผ้ลติ
จึงสนใจการยืดอายุน ้ าและเนื้อมะพร้าวในช่วงที่มะพร้าวมีปริมาณ
ผลผลติมาก เพื่อใชจ้ าหน่ายในช่วงทีม่ะพรา้วมปีรมิาณผลผลติน้อยกว่า
ปกต ิซึง่การยดือายุและจดัเกบ็มะพรา้วในรปูแบบน ้าและเนื้อมะพรา้วจะ
สะดวกต่อการน ามาจ าหน่ายภายหลงัและท าให้ประหยดัพื้นที่ส าหรบั
การจดัเกบ็มากกว่าการจดัเกบ็ทัง้ลูกมะพรา้ว [3]  
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความเป็นไปไดก้ารลงทุนแปรรปู
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน ้ าหอมทางด้าน
เทคนิคและการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกปรบัหรือถูกยกเลิก
สญัญาในช่วงที่ผลผลิตมะพร้าวน้อยกว่าปกติ และสามารถเพิม่ก าไร
ให้กับธุรกิจได้ โดยการแปรรูปเพื่อยืดอายุจะต้องสามารถรกัษาอัต
ลกัษณ์ของน ้าและเนื้อมะพรา้วใหใ้กลเ้คยีงกบัก่อนการยดือายุ 
 โดยผลการศึกษาจะสามารถยดือายุผลติภณัฑ์มะพรา้วได้นานขึน้ 
สามารถจ าหน่ายได้ตรงกบัช่วงเวลาที่ตลาดมคีวามต้องการ รวมถงึท า
ใหไ้ด้ผลติภณัฑ์ใหม่ที่สามารถเพิม่ราคาขายมะพรา้วได้  นอกจากนี้จะ
ช่วยใหเ้กษตรกรหรอืผูท้ี่สนใจในการแปรรูปผลติภณัฑจ์ากผลผลติทาง
การเกษตรที่เป็นพชืฤดูกาล มแีนวทางช่วยการตดัสนิใจ เพื่อหลกีเลี่ยง
ความเสีย่งทีม่โีอกาสเกดิขึน้จากการลงทุน 
 ขอบเขตของงานวจิัย ศึกษาข้อมูลปรมิาณผลผลิตมะพร้าว และ
ราคามะพร้าวจากธุรกิจตัวอย่างในช่วงปีพ.ศ. 2561 - 2563 โดย
ก าหนดให้ปรมิาณมะพร้าวถูกบงัคบัออกผลคงที่ในแต่ละช่วงของปีที่
ท าการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน  และพิจารณาช่องทางการ
จ าหน่ายผลติภณัฑแ์ปรรปูภายในประเทศเท่านัน้ ราคาขายน ้ามะพรา้ว
ในแต่ละช่วงก าหนดโดยโรงงานคู่ค้า โดยจะอ้างอิงจากราคาขายของ
โรงงานแปรรปูมะพรา้วแห่งหนึ่งปี พ.ศ. 2563 
 มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับอายุ  และเทคนิคยืดอายุ
ผลิตภณัฑ์มะพร้าวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบรโิภคผลิตภณัฑ์
มะพรา้วทีเ่พิม่สงูขึน้  โดยไดศ้กึษาความสามารถและหลกัการในการยดื
อายุผลิตภณัฑ์มะพรา้วแต่ไม่ได้ศกึษาถงึค่าใช้จ่าย [4-7] ความเป็นไป
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ได้ในการน ามาใช้ปฏิบตัจิรงิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการแปรรูปเพื่อยดื
อายุในขัน้ต้นของผลติภณัฑ์มะพรา้วเพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ในด้านการเพิม่ก าไรส าหรบัผู้ผลิตมะพร้าวรายย่อย และจากงานวจิยั
เหล่านี้ไม่มีการศึกษาถึงรูปแบบปริมาณผลผลิตมะพร้าวที่มีปริมาณ
ผลผลติไม่แน่นอน 

3. วิธีด าเนินการ
เริม่ต้นจากการศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อพฒันาทางเลือก

ทางเทคนิคในการยดือายุผลติภณัฑม์ะพรา้ว จากนัน้ศกึษากระบวนการ
ผลติแบบมกีารยดือายุ จดัท าแผนการผลติและประมาณการดา้นการเงนิ 
เพื่อใช้พิจารณาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและการเงินของ
โครงการ โดยรายละเอยีดวธิดี าเนินการมดีงันี้ 
3.1 การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ใชก้ารสมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อใหเ้หน็ภาพรวมของธุรกจิ และส่วน
ที่มผีลต่อปัญหาเพื่อใหส้ามารถหาแนวทางแก้ไขได้ โดยผูเ้กี่ยวขอ้งกบั
ธุรกจิได้แก่เกษตรกร พ่อคา้คนกลาง และผูป้ระกอบการโรงงานแปรรปู
ขัน้ตน้ ในการสมัภาษณ์จะเป็นการถามเชงิปลายเปิดเพื่อใหผู้ส้มัภาษณ์
มอีสิระในการใหข้อ้มลู โดยไดข้อ้มลูการแปรรปูขัน้ตน้ ดงันี้ 
 การผลติเริม่ต้นจากการรบัมะพรา้วจากลูกสวนและพ่อค้าคนกลาง 
ท าการตรวจสอบคุณภาพมะพรา้วโดยพจิารณาจากรอบการเก็บเกี่ยว 
มะพรา้วที่ผ่านการตรวจสอบจะท าการปอกเปลอืกส่วนเขยีวออกเหลือ
แต่ส่วนกะลา หลงัจากนัน้ท าการผ่าครึง่กะลาโดยน ้ามะพรา้วจะไหลลง
ภาชนะที่ไวส้ าหรบัรองรบัน ้ามะพรา้ว ผ่านการกรอง วดัค่าความหวาน 
ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพแล้วบรรจุลงบรรจุภณัฑ์ ส าหรบัเนื้อ
มะพรา้วจะตกัออกจากกะลา ทวิผวิ ท าความสะอาดแล้วบรรจุลงบรรจุ
ภณัฑ์ จดัเก็บผลิตภณัฑ์ที่อุณภูมไิม่เกิน 5 องศาเซลเซียส จากนัน้ท า
การขนส่งเพื่อส่งมอบผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ 
 โครงสร้างบัญชีของธุรกิจนี้ ประกอบด้วยรายได้และต้นทุน โดย
ต้นทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ต้นทุนผนัแปร และต้นทุนคงที่ โดยมี
รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 รายไดแ้ละตน้ทุนธุรกจิแปรรปูผลติภณัฑ์น ้ามะพรา้วและเนื้อ
มะพรา้วในปัจจุบนั 

 ศกึษารูปแบบการออกผลผลติและราคาของมะพรา้ว โดยวเิคราะห์ 
ข้อมูลปริมาณผลผลิตมะพร้าวและราคามะพร้าวจากธุรกิจตัวอย่าง
ในช่วงปีพ.ศ. 2561 - 2563 ภายใต้สมมติฐานว่ามะพร้าวสามารถเก็บ
เกี่ยวได้ทุก 20 วนั ดงันัน้ใน 1 ปี จะมขีอ้มูลเก็บเกี่ยวมะพรา้ว 18 ครัง้ 
การวเิคราะห์ข้อมูลอาศยัการน าข้อมูลที่เก็บได้จากธุรกิจตวัอย่าง มา
สร้างกราฟเพื่อดูความสมัพนัธ์และรูปแบบของข้อมูลในแต่ละปี จาก
ขอ้มลูปรมิาณผลผลติมะพรา้วช่วงปีพ.ศ. 2561 –  2563 แสดงดงัรปูที ่1 

รปูที ่ 1  ขอ้มลูปรมิาณผลผลติมะพรา้วน ้าหอมชว่งปีพ.ศ. 2561–2563 

จากการศึกษาพบว่าการออกผลผลิตมะพร้าวมรีูปแบบเดิมในแต่ละปี 
สามารถแบ่งช่วงการออกผลได้เป็น 3 ช่วง คอืช่วงปลายเดอืนมนีาคม 
ถงึต้นเดอืนกรกฎาคมปรมิาณผลผลติมะพรา้วจะน้อยกว่าปกตใินรอบปี 
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมปริมาณผลผลิตมะพร้าว
มากกว่าปกติ และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมีนาคมปริมาณ
ผลผลติมะพรา้วปกต ิส าหรบัขอ้มูลราคามะพรา้วช่วงปี 2561 –  2563 
แสดงดงัรปูที ่2  

รปูที ่ 2 ขอ้มลูราคามะพรา้วน ้าหอมชว่งปีพ.ศ. 2561 –  2563 

จากการศึกษาพบว่าราคามะพร้าวมีรูปแบบเดิมในแต่ละปี โดยจะ
แปรผกผนักบัปรมิาณผลผลติมะพร้าว โดยช่วงปลายเดือนมนีาคมถงึ
ต้นเดอืนกรกฎาคม มรีาคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยเนื่องจากปรมิาณผลผลิต
มะพร้าวลดลงต ่าสุดในรอบปี  และช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดอืน
ตุลาคม ราคามะพรา้วจะลดลง เนื่องจากมปีรมิาณผลผลติมะพรา้วมาก
สุดในรอบปี
3.2 การพัฒนาทางเลือกทางเทคนิคในการยืดอายุผลิตภัณฑ์
มะพร้าว 
 ปัจจุบนัมเีทคนิคการยดือายุผลติภณัฑ์มะพรา้วที่หลากหลาย โดย
งานวจิยันี้ใชว้ธิเีกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubics) ในการตดัสนิใจ

ค่าน ้ามะพรา้ว รายไดจ้ากการขายน ้ามะพรา้ว ขายในหน่วยกโิลกรมั
ค่าเนื้อมะพรา้ว รายไดจ้ากการขายเนื้อมะพรา้ว ขายในหน่วยกโิลกรมั

ประเภทของตน้ทุน รายการของตน้ทุน
ค่าแรงปอกเปลอืกมะพรา้ว
ค่าแรงทาน้าและเนื้อมะพรา้วลว่งเวลา
ค่าแรงทาเนื้อมะพรา้วแบบรบัเหมา
ค่าขนส่ง
ค่าวตัถุดบิมะพรา้ว
ค่าใชจ่้ายวสัดุสิ้นเปลอืง
ค่าพนักงานรายวนั
เงนิเดอืนพนักงานดา้นการบรหิาร
ค่าไฟฟ้า/น้า/เชือ้เพลงิ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ
ค่าโสหุย้

1. รายได้

2. ตน้ทุน

ตน้ทุนผนัแปร

ตน้ทุนคงที่
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เลอืกเทคนิคยดือายุ พจิารณาจากผลรวมคะแนนของเกณฑ์ทีใ่ช้ในการ
ประเมนิ (Scoring criteria) กบัระดบัคะแนน (Rating scale)  ซึ่งเกณฑ์
ที่ใช้ในการประเมนิแต่ละเกณฑ์มคีวามส าคญัไม่เท่ากนั จงึมกีารให้ค่า
ถ่วงน ้าหนักของแต่ละเกณฑ์โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบคู่  (Pairwise 
comparison method) ในการคดิค่าถ่วงน ้าหนัก  
3.2.1 การศึกษาทางเลือกท่ีเป็นไปได้ของเทคนิคยืดอายุผลิตภณัฑ์
มะพร้าว  
 ผลติภณัฑม์ะพรา้วทีต่อ้งการหลงัการยดือายุ ตอ้งมลีกัษณะเหมอืน
ผลติภณัฑม์ะพรา้วทีจ่ าหน่ายในช่วงอื่น ๆ ไม่มกีารเตมิสารปรุงแต่งและ
ไม่ผ่านความรอ้น เนื่องจากความรอ้นจะท าใหร้สชาต ิกลิน่ และลกัษณะ
ของน ้ามะพรา้วและเนื้อมะพรา้วเปลีย่นไป ดงันัน้เทคนิคยดือายุตอ้งเป็น
เทคนิคที่ไม่อาศัยความร้อน จากการศึกษาเทคนิคที่มีการใช้ในเชิง
อุตสาหกรรมในปัจจุบนั ไดแ้ก่เทคนิคการแปรรปูอาหารดว้ยความดนัสูง 
(High pressure processing) และเทคนิคการแช่แขง็ (Freezing) ทัง้ 2 
เทคนิคนี้สามารถยดือายุได้ทัง้น ้าและเนื้อมะพรา้ว มรีายละเอยีดแสดง
ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ขอ้มลูเทคนิคยดือายุน ้ามะพรา้วและเนื้อมะพรา้วโดยไม่
อาศยัความรอ้นส าหรบัการศกึษาความเป็นไปไดท้างด้านเทคนิค 

 เทคนิคการแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง  สามารถใช้ในเชิง
อุตสาหกรรม แต่ยงัไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบนัเนื่องจาก เป็น
เทคนิคใหม่ทีต่อ้งมกีารพฒันาเพิม่ และมคี่าการลงทุนเครื่องจกัรในตอน
แรกเริม่สูง ตวัอย่างที่งานวจิยันี้ศกึษาคอื เครื่องขนาดถงับรรจุ 30 ลติร 
ใช้เวลาในการยดือายุ 10 นาทีต่อรอบ ราคา 9.5 ล้านบาท และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใส่ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถทนความดันสูงได้  ดังนัน้เทคนิคนี้
เหมาะส าหรบัการยดือายุเพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑท์ีม่รีาคาขายสูง 
นอกจากนี้หลังการยืดอายุผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บที่อุณภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ตลอดอายุการจดัเก็บ การยดือายุโดยไม่ใช้ความร้อนท าให้
สามารถรกัษารสชาต ิคุณค่าและกลิน่ของน ้ามะพรา้วไวไ้ด้ และการยดื
อายุเนื้อมะพรา้วจะตอ้งเตมิน ้ามะพรา้วเลก็น้อย ลกัษณะเนื้อมะพรา้วจะ
นุ่มแน่นเนื่องจากการยืดอายุเนื้อมะพร้าวโดยเทคนิคนี้ไม่เกิดการ
สญูเสยีน ้า  

 เทคนิคการแช่แขง็ เป็นเทคนิคที่ถูกน ามาใช้ในการยดือายุอาหาร
อย่างแพร่หลายทัง้ในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม 
สามารถยดือายุอาหารได้ทัง้ของเหลวและของแขง็ เช่น เนื้อสตัว์ ผกั 
ผลไม้ ที่มนี ้าเป็นส่วนประกอบในเซลล์ ในปัจจุบนัความนิยมและการ
ยอมรบัผลติภณัฑแ์ช่แขง็เพิม่ขึน้ ท าใหม้บีรษิทัรบัฝากแช่แขง็หลายแห่ง
ใหบ้รกิาร อุณภูมกิารแช่แขง็และระยะเวลาทีท่ าใหผ้ลติภณัฑแ์ขง็ตวัเป็น
สิง่ที่ก าหนดคุณภาพผลิตภณัฑ์แช่แขง็ เนื่องจากมผีลต่อการเกิดผลกึ
น ้ าแข็ง ถ้าเกิดการแข็งตัวแบบช้า โดยใช้อุณภูมิ -1 ถึง -15 องศา
เซลเซยีส  จะท าใหผ้ลกึน ้าแขง็ที่เกดิขึน้ในผลติภณัฑ์มขีนาดใหญ่ เมื่อ
น าผลิตภณัฑ์มาละลายจะสูญเสยีของเหลวมาก แต่ถ้าเกิดการแขง็ตวั
แบบเรว็ โดยใชอุ้ณภูม ิ-17 ถงึ -45 องศาเซลเซยีส จะท าใหผ้ลกึน ้าแขง็
ทีเ่กดิขึน้ในผลติภณัฑม์ขีนาดเลก็ เมื่อน าผลติภณัฑม์าละลายจะสูญเสยี
ของเหลวน้อย ท าให้ได้ผลติภณัฑ์คุณภาพดี และการน าผลติภณัฑ์แช่
แขง็ไปใช้ จะต้องมกีระบวนการละลายที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่
สมบูรณ์  
3.2.2 การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในประเมินการคดัเลือกเทคนิคยืด
อายุผลิตภณัฑม์ะพร้าว 
 พจิารณาจากความตอ้งการและความเหมาะสมกบัผลติภณัฑ ์ดงันี้ 
เกณฑท์ี ่1 : ตน้ทุนการยดือายุผลติภณัฑต์่อผลติภณัฑห์นึ่งกโิลกรมัต ่า 
เกณฑท์ี ่2 : การรกัษาคุณลกัษณะของน ้าและเนื้อมะพรา้วน ้าหอมไดด้ ี
เกณฑท์ี ่3 : ระยะเวลาทีส่ามารถยดือายุผลติภณัฑไ์ด้นาน 
การค านวณค่าถ่วงน ้าหนัก ได้จากผูท้ี่มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัมะพร้าว
และธุรกจิด้านมะพรา้ว 3 ท่าน ท าการเปรยีบเทยีบความส าคญัของแต่
ละเกณฑ์เป็นคู่  โดยการเปรียบเทียบจะมีคะแนนเพื่อบอกระดับ
ความส าคญั จากการค านวณได้ค่าถ่วงน ้าหนักเกณฑ์ที่ 1 2 3 เท่ากบั 
0.56 0.32 และ 0.12 ตามล าดบั การตดัสนิใจเลอืกเทคนิคยดือายุโดยใช้ 
เกณฑ์จะมีล าดับคะแนน 0 ถึง 4 คะแนนตามความสามารถในการ
ตอบสนองต่อเกณฑ์ที่ก าหนด โดย 4 แสดงความสามารถในการ
ตอบสนองต่ อ เกณฑ์ที่ ก าหนดมากที่ สุ ด  และ  3 , 2 , 1 แสดง
ความสามารถในการตอบสนองต่อเกณฑ์ทีก่ าหนดน้อยลงมาตามล าดบั 
และ 0 ไม่สามารถตอบสนองต่อเกณฑ์ที่ก าหนดได้ โดยผลคะแนนการ
พจิารณาแสดงดงัตารางที ่3 

ตารางที ่3 คะแนนและผลลพัธใ์นการเลอืกเทคนิคยดือายุส าหรบั
การศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค 

 เทคนิคที่ถูกเลอืกส าหรบัการยดือายุผลติภณัฑ์มะพรา้ว คอืการแช่
แข็ง สามารถยืดอายุน ้ ามะพร้าวและเนื้อมะพร้าวได้เป็นระยะเวลา
มากกว่า 6 เดือน โดยต้นทุนการยดือายุ 1.5 บาทต่อกิโลกรมั จากค่า

การแปรรปูอาหารดว้ยความดนัสูง การแชแ่ขง็

หลกัการทางาน

การใชค้วามดนัสูงย่าน 6,000 
บาร ์ท าลายจุลนิทรยีท์ี่
กอ่ใหเ้กดิโรคและท าใหอ้าหาร
เน่าเสยี

การลดอุณหภมูอิาหารใหต่้ากว่าจุดเยอืกแขง็
ของอาหารประมาณต ่ากว่า -18 องศาเซลเซยีส
 เพื่อหยุดยัง้การเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยีท์ี่
กอ่ใหเ้กดิโรคและทาใหอ้าหารเน่าเสยี

ยดือายุน้ามะพรา้ว สามารถท าได้ สามารถทาได้

ยดือายุเนื้อมะพรา้ว สามารถท าได้ สามารถทาได้

สารอาหาร ไม่ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ไม่ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

รสชาต/ิกลิน่ ไม่ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ไม่ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ระยะเวลาที่สามารถยดือายุ 2-3 เดอืน 6-12 เดอืน

การจดัเกบ็หลงัการยดือายุ อุณหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส อุณหภมู ิ- 18 องศาเซลเซยีส
ต้นทุนยดือายุต่อหน่วย 
(ในเดอืนที่ผลติ)

14.27 บาท/กโิลกรมั 1.5 บาท/กโิลกรมั

เทคนคิยดือายุ

0.56 0.32 0.12

เกณฑ ์1 เกณฑ ์2 เกณฑ ์3 คะแนนรวม ผลลพัธ์

1 4 2 2.08 ไมถ่กูเลอืก

4 4 4 4 ถกูเลอืก

เทคนิคการยดือายุ
เทคนิคการแปรรปูอาหารดว้ยความดนัสงู

(High Pressure Processing)
เทคนิคการแช่แขง็

 (Freezing)

ค่าถ่วงน ้าหนัก
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จัดเก็บ 1 บาทต่อกิโลกรมัต่อเดือน และขนส่งจากสถานที่ผลิตไปยงั
สถานทีจ่ดัเกบ็แช่แขง็ 0.5 บาท/กโิลกรมั 

3.3 กระบวนการผลิตแบบมีการยืดอายุ 
 การแช่แขง็ผลติภณัฑท์ีง่านวจิยันี้สนใจ คอืการแช่แขง็โดยใชบ้รกิาร
บรษิทัรบัฝากแช่แขง็ บรษิทัรบัฝากที่งานวจิยันี้อ้างองิมขีนาดใหญ่ไม่มี
ขอ้จ ากดัทางด้านปรมิาณการจดัเก็บ และมผีูเ้ชี่ยวชาญของบรษิทัคอย
ดูแลคลงัผลติภณัฑ์ใหต้ลอดเวลา ค่าบรกิารฝากรายเดอืนกโิลกรมัละ 1 
บาท อ้างอิงจากบริษัทรบัฝากแช่แขง็แห่งหนึ่งในจังหวดัสมุทรสาคร 
ข้อจ ากดัของการใช้บริการรบัฝากคอืการรบัเข้าและออก จ าเป็นต้อง
วางแผนเพื่อนัดเจ้าหน้าที่ของบรษิทัล่วงหน้า นอกจากนี้บรษิทัรบัฝาก
ผลิตภัณฑ์จะมีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย เช่น อาหารทะเล ผลไม้ตาม
ฤดูกาล ไม่ใช่ผลติภณัฑม์ะพรา้วทัง้หมด อาจมกีลิน่จากผลติภณัฑล์ูกคา้
รายอื่นติดผลติภณัฑ์มะพรา้ว ผู้ผลิตจะต้องพจิารณาและท าการตกลง
กบับรษิทัรบัฝากแช่แขง็เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวที่อาจส่งผลต่อ
คุณภาพน ้ามะพร้าวและเนื้อมะพร้าวก่อนการด าเนินการฝากแช่แขง็
ผลติภณัฑ ์
1. ขัน้ตอนการผลติแบบมกีารยดือายุ
 ขัน้ตอนการผลติที่เพิม่เตมิจากในปัจจุบนัคอืการน าน ้ามะพรา้วและ
เนื้อมะพร้าวแช่แขง็ที่อุณภูมติ ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส กบับรษิัทรบั
ฝาก โดยระหว่างการขนส่งใชน้ ้าแขง็และน ้าเยน็ในการรกัษาอุณภูมขิอง
ผลติภณัฑ์ไวไ้ม่ใหสู้งกว่า 5 องศาเซลเซยีส จุดประสงค์การยดือายุเพื่อ
ลดปรมิาณผลติภณัฑท์ีไ่ม่สามารถส่งมอบใหก้บัลูกคา้ได้ จากการศกึษา
ข้อมูลปรมิาณผลผลิตมะพรา้วพบว่ามะพร้าวจะมผีลผลิตลดลงในช่วง
ปลายเดอืนมนีาคมถงึต้นเดอืนกรกฎาคม ท าใหไ้ม่สามารถผลติเพื่อส่ง
มอบลูกคา้ได้ครบตามจ านวน ดงันัน้การผลติยดือายุจะตอ้งผลติในช่วง
ที่ผลผลติมะพรา้วมปีรมิาณมากและราคาต ่า แผนการผลติเพื่อยดือายุ 
แสดงดงัตารางที ่4  

ตารางที่ 4 แผนการผลิตผลิตภัณฑ์ยืดอายุโดยการแช่แข็งรายเดือน
ระยะเวลา 2 ปี 

เมื่อความต้องการน ้ ามะพร้าวคงที่ 8,750 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ เนื้อ
มะพร้าวคงที่ 3,500 กิโลกรมัต่อสปัดาห์ และปรมิาณมะพร้าวผลสดที่
สามารถจดัหาได้ในปัจจุบนัจากพื้นที่ลูกสวน และพ่อคา้คนกลางมดีงันี้ 
พื้นที่ลูกสวน 3 แห่ง พื้นที่เก็บเกี่ยว 150 ไร่ 120 ไร่ และ 130 ไร่ รอบ
การเก็บเกี่ยวมะพร้าวคือ 20 วัน ก าหนดให้สัปดาห์ที่ 1 เก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะพร้าวจากสวนพื้นที่ 150 ไร่ สัปดาห์ที่ 2 เก็บเกี่ยวผลผลิต
มะพร้าวจากสวนพื้นที่ 120 ไร่ และ สัปดาห์ที่ 3 เก็บเกี่ยวผลผลิต
มะพร้าวจากสวนพื้นที่ 130 ไร่  ดงันัน้ในสปัดาห์ที่ 4 5 และ 6 จะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตมะพร้าวจากสวน 150 120 และ 130 ไร่ตามล าดับ 
ก าหนดใหท้ัง้ 3 สวนมปีรมิาณผลผลติมะพรา้วต่อไร่เท่ากนัในแต่ละช่วง 
และผู้ผลิตสามารถซื้อมะพร้าวจากพ่อค้าคนกลางได้สูงสุดไม่เกิน 1.5 
เท่าของปรมิาณผลผลติมะพร้าวลูกสวน แผนการผลติในปีที่ 1 ท าการ
ผลติเพื่อยดือายุในช่วงเดอืนมกราคม กุมภาพนัธแ์ละมนีาคม ในการน า
ผลติภณัฑแ์ช่แขง็มาใชจ้ะน าส่วนทีถู่กผลติก่อนมาใชเ้ป็นล าดบัแรก และ
ในปีที่ 2 ท าการยดือายุในช่วงเดอืนตุลาคม พฤศจกิายน และธนัวาคม 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตมะพร้าวมปีรมิาณมากกว่าปกตแิละต้นทุน
วตัถุดบิต ่าที่สุด ซึ่งการผลติยดือายุในช่วงนี้ จะสามารถเก็บผลติภณัฑ์
ได้เพยีงพอต่อความต้องการในปีถดัไป จากตารางที่ 4 จะเหน็ว่าในปีที่ 
1 เดือนมถิุนายน มปีรมิาณผลิตภณัฑ์ที่ไม่สามารถส่งมอบ ถึงแม้จะมี
การผลิตยดือายุเนื่องจากปรมิาณมะพรา้วและระยะเวลาการยดือายุมี
จ ากดัในช่วงเวลานัน้ แต่ในปีที ่2 จากการผลติยดือายุในช่วงปลายปีที ่1 
ท าให้ปีที่ 2 สามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้กบัลูกค้าได้ครบในทุกเดือน 
นอกจากนี้ผู้ผลิตต้องทราบสัดส่วนปริมาณการผลิตเพื่อยืดอายุต่อ
ปรมิาณการผลิตทัง้หมดรายเดือนเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตราย
สปัดาหแ์ละรายวนั แสดงดงัตารางที ่5 

ตารางที่ 5 สดัส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ยืดอายุต่อการผลิตผลิตภณัฑ์
ทัง้หมด 

น ้ำมะพร้ำว เน้ือมะพร้ำว น ้ำมะพร้ำว เน้ือมะพร้ำว น ้ำมะพร้ำว เน้ือมะพร้ำว
มกราคม - -          18,819      7,528          -           -            
กมุภาพนัธ์ - -          16,823      6,729          -           -            
มนีาคม 417              167          5,191        2,076          -           -            
เมษายน 10,477          4,191       -           -             -           -            
พฤษภาคม 23,690          9,476       -           -             -           -            
มถุินายน 9,348           3,739       -           -             3,099        1,240         
กรกฎาคม - -          -           -             -           -            
สงิหาคม - -          -           -             -           -            
กนัยายน - -          -           -             -           -            
ตุลาคม - -          16,000      6,400          -           -            
พฤศจกิายน - -          16,000      6,400          -           -            
ธนัวาคม - -          11,932      4,773          -           -            
มกราคม - -          -           -             -           -            
กมุภาพนัธ์ - -          -           -             -           -            
มนีาคม 417              167          -           -             -           -            
เมษายน 10,477          4,191       -           -             -           -            
พฤษภาคม 23,690          9,476       -           -             -           -            
มถุินายน 9,348           3,739       -           -             -           -            
กรกฎาคม - -          -           -             -           -            
สงิหาคม - -          -           -             -           -            
กนัยายน - -          -           -             -           -            
ตุลาคม - -          16,000      6,400          -           -            
พฤศจกิายน - -          16,000      6,400          -           -            
ธนัวาคม - -          11,932      4,773          -           -            

ปีท่ี 2

ปริมำณท่ีไม่สำมำรถส่งมอบ

ก่อนมีกำรผลิตยืดอำย ุ(กิโลกรมั)

ปริมำณกำรผลิตเพ่ือยืดอำยุ

(กิโลกรมั)

ปริมำณท่ีไม่สำมำรถส่งมอบ

หลงัมีกำรผลิตยืดอำย ุ(กิโลกรมั)
เดือน

ปีท่ี 1

น ้ำมะพร้ำว เน้ือมะพร้ำว น ้ำมะพร้ำว เน้ือมะพร้ำว น ้ำมะพร้ำว น ้ำมะพร้ำว
มกราคม 18,819       7,528           53,819           21,528       35% 35%
กุมภาพนัธ์ 16,823       6,729           51,823           20,729       32% 32%
มนีาคม 5,191        2,076           39,774           15,910       13% 13%
เมษายน -           -              24,523           9,809         -             -           
พฤษภาคม -           -              11,310           4,524         -             -           
มถุินายน -           -              25,652           10,261       -             -           
กรกฎาคม -           -              35,000           14,000       -             -           
สงิหาคม -           -              35,000           14,000       -             -           
กนัยายน -           -              35,000           14,000       -             -           
ตุลาคม 16,000       6,400           51,000           20,400       31% 31%
พฤศจกิายน 16,000       6,400           51,000           20,400       31% 31%
ธนัวาคม 11,932       4,773           46,932           18,773       25% 25%
มกราคม -           -              35,000           14,000       -             -           
กุมภาพนัธ์ -           -              35,000           14,000       -             -           
มนีาคม -           -              34,583           13,833       -             -           
เมษายน -           -              24,523           9,809         -             -           
พฤษภาคม -           -              11,310           4,524         -             -           
มถุินายน -           -              25,652           10,261       -             -           
กรกฎาคม -           -              35,000           14,000       -             -           
สงิหาคม -           -              35,000           14,000       -             -           
กนัยายน -           -              35,000           14,000       -             -           
ตุลาคม 16,000       6,400           51,000           20,400       31% 31%
พฤศจกิายน 16,000       6,400           51,000           20,400       31% 31%
ธนัวาคม 11,932       4,773           46,932           18,773       25% 25%

ปริมำณกำรผลิตเพ่ือยืดอำยุ

(กิโลกรมั)

ปริมำณกำรผลิตทัง้หมด

(กิโลกรมั)

สดัส่วนปริมำณกำรผลิต

เพ่ือยืดอำยุ
เดือน

ปีที ่1

ปีที ่2
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เนื่องจากการผลติเพื่อยดือายุโดยการแช่แขง็ด้วยบรษิทัรบัฝาก จะต้อง
มกีารขนส่งผลติภณัฑ์มะพรา้วไปที่บรษิทัรบัฝากภายในวนัที่ผลติ เพื่อ
ความคุ้มค่าในการขนส่งจึงควรวางแผนการผลิตเพื่อยืดอายุ ให้ใช้
จ านวนวนัน้อยทีสุ่ด โดยสดัส่วนปรมิาณการผลติค านวณจากเปอรเ์ซน็ต์
ของปรมิาณการผลิตเพื่อยดือายุต่อปรมิาณการผลติทัง้หมดรายเดอืน 
เช่นในปีที ่1 เดอืนมกราคมปรมิาณการผลติน ้ามะพรา้วทัง้หมด 53,819 
กิโลกรมั แบ่งเป็นการผลิตน ้ ามะพร้าวสดเพื่อจ าหน่ายภายในเดือน 
35,000 กโิลกรมั และการผลติน ้ามะพรา้วเพื่อยดือายุ 18,819 กโิลกรมั 
โดยการผลิตเพื่อยืดอายุคิดเป็น 35% ของปริมาณการผลิตทัง้หมด
ดังนั ้นปีที่ 1 สัดส่วนปริมาณการผลิตเพื่อยืดอายุในเดือนมกราคม 
กุมภาพนัธ์และมนีาคม เท่ากบั 35% 32% และ 13% ตามล าดบั และ
สดัส่วนปรมิาณการผลิตเพื่อยดือายุในเดอืนตุลาคม พฤศจิกายน และ
ธนัวาคม เพื่อใชส้ าหรบัการขายในช่วงมะพรา้วออกผลผลติปรมิาณน้อย
กว่าปกตใินปีถดัไปเท่ากบั 31% 31% และ 25% ตามล าดบั  
2. การประมาณการดา้นการเงนิของโครงการ
 การผลติที่มกีารยดือายุสามารถประมาณการด้านการเงนิปีที่ 1 ได้
ดงัแสดงในตารางที่ 6  รายได้จากการขายน ้ามะพรา้วและเนื้อมะพรา้ว
แบบสดและแช่แข็ง รวมทัง้หมด 26.11 ล้านบาท , ต้นทุนการผลิต 
ได้แก่ต้นทุนผนัแปร ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายการเก็บผลิตภัณฑ์ยืด
อายุ ค่าแรงงานปอกเปลือก ค่าแรงงานล่วงเวลาและค่าขนส่ง ต้นทุน
คงที่ คือต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่าย ถึงแม้ไม่มีการผลิต เช่น เงินเดือน
พนักงาน ค่าแรงพนักงานรายวนั ค่าเสื่อมราคา และค่าโสหุ้ย เป็นต้น 
โดยตน้ทุนรวมทัง้หมด 23.90 ลา้นบาท ไดก้ าไร 2.21 ลา้นบาท  

ตารางที่ 6 ต้นทุน , รายได้และก าไรจากการผลติ โดยใช้เทคนิคการแช่
แขง็เพื่อยดือายุร่วมดว้ยปีที ่1 

4. ผลการด าเนินการ
ข้อมูลปริมาณผลผลิตและราคามะพร้าวในอดีตท าให้ทราบว่า

มะพร้าวออกผลผลิตน้อยกว่าปกติประมาณ 3 - 4 เดือนในหนึ่งรอบปี 
ดงันัน้วธิีการยดือายุต้องสามารถยดือายุผลิตภณัฑ์ได้มากกว่า 3 -  4 
เดอืน ท าการวางแผนการผลติยดือายุก่อนช่วงมะพรา้วออกผลผลติน้อย
กว่าปกต ิหรอืกล่าวคอืใหด้ าเนินการยดือายุผลติภณัฑใ์นชว่งทีม่ผีลผลติ
มะพรา้วมากกว่าปกต ิ 
4.1 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
 จากการตัดสินใจเลือกเทคนิคยืดอายุ เทคนิคที่เหมาะสมกับ
โครงการคือการแช่แข็ง ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการทางดา้นเทคนิค มดีงันี้ 
1. กระบวนการผลติ
 การแช่แขง็ผลติภณัฑ์ สามารถท าร่วมกบักระบวนการผลติเดิมได้ 
โดยเพิม่เตมิการแช่แขง็ในขัน้ตอนการเก็บรกัษาผลติภณัฑ ์สามารถยดื
อายุน ้ามะพร้าวและเนื้อมะพร้าวได้ และสามารถรกัษาอตัลกัษณ์ของ
มะพรา้วได้ การแช่แขง็โดยบรษิทัรบัฝากแช่แขง็สามารถด าเนินการได้
ทนัทไีม่มกีารลงทุนแรกเริม่ เหมาะส าหรบัธุรกจิทีม่งีบการลงทุนจ ากดั 
2. ปรมิาณการผลติ
 จากการประมาณผลิตภณัฑ์มะพร้าวที่ต้องการแช่แข็ง เมื่อความ
ต้องการน ้ามะพร้าวคงที่ 8,750 กิโลกรมัต่อสปัดาห์ และเนื้อมะพร้าว
คงที่ 3,500 กิโลกรมัต่อสปัดาห์และปรมิาณมะพร้าวผลสดที่สามารถ
จดัหาไดใ้นปัจจุบนั จะตอ้งแช่แขง็น ้ามะพรา้วปรมิาณ 40,000 – 45,000 
กิโลกรมั  และเนื้อมะพร้าวปริมาณ 15,000 – 20,000 กิโลกรมั รวม
ปรมิาณสงูสุดในรอบเดอืนทีต่อ้งการแช่แขง็ 65,000 กโิลกรมั ซึง่การแช่
แขง็ผลิตภณัฑ์โดยบริษทัรบัฝากที่งานวจิยันี้อ้างองิสามารถแช่แขง็ได้
มากกว่าปรมิาณสงูสุดทีธุ่รกจิตอ้งการและไม่มขี ัน้ต ่าในการฝากแช่แขง็ 
3. สถานทีต่ ัง้โรงงาน
 ปัจจุบนัมบีรษิทัรบัฝากแช่แขง็ผลติภณัฑห์ลายแห่ง เนื่องจากความ
ต้องการในการแช่แขง็ผลติภณัฑ์เพิม่มากขึน้ บรษิทัรบัฝากที่งานวจิยันี้
อ้างอิงตัง้อยู่ในจังหวดัสมุทรสาคร ห่างจากธุรกิจที่สนใจซึ่งตัง้อยู่ใน
จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง ดงันัน้สถานที่ในการแช่แขง็ผลติภณัฑด์้วยบรษิทัรบัฝากแช่แขง็
สามารถด าเนินการได ้
 ทัง้นี้ผู้ผลิตต้องศึกษาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมผีลกระทบต่อ
การผลิตผลิตภัณฑ์แช่แข็ง งานวิจัยนี้แบ่งเป็นความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายในและภายนอก ดงันี้ 
 ความเสีย่งภายใน เกดิจากกระบวนการท างานของผูผ้ลติทีส่่งผลต่อ
คุณภาพผลติภณัฑ์ท าให้คุณภาพน ้ามะพรา้วและเนื้อมะพร้าวเสยีหาย
ก่อนการแช่แขง็ เช่น การใช้มะพร้าวที่ไม่ได้คุณภาพในการผลิต หรอื
การไม่ควบคุมอุณหภูมผิลติภณัฑ์ตัง้แต่ช่วงหลงัการผลิตถงึการขนส่ง
ไปทีบ่รษิทัรบัฝาก เป็นตน้ ผูผ้ลติควรขนส่งผลติภณัฑไ์ปแช่แขง็ภายใน
วนัที่ผลติ มกีารตรวจสอบและควบคุมระหว่างการขนส่งเพื่อลดโอกาส
การเตบิโตของจุลนิทรยี ์

รำยได้ หน่วย จำนวน รำคำต่อหน่วย (บำท) ทัง้หมด (บำท)

น้ามะพรา้ว กโิลกรมั 376,068      ค่าระหวา่ง 30-45 บาท 13,565,025.17     

เนื้อมะพรา้ว กโิลกรมั 150,427      ค่าระหวา่ง 60-70 บาท 9,619,900.69      

น้ามะพรา้วแช่แขง็ กโิลกรมั 40,833        ค่าระหวา่ง 30-45 บาท 1,783,029.73      

เนื้อมะพรา้วแช่แขง็ กโิลกรมั 16,333        ค่าระหวา่ง 60-70 บาท 1,143,299.31      
รำยได้ทัง้หมด 26,111,254.90     
ต้นทุนผนัแปร หน่วย จ ำนวน รำคำต่อหน่วย (บำท) ทัง้หมด (บำท)

ค่าแช่แขง็แบบทบตน้ กโิลกรมั 312,198.13  1 312,198.13         

ค่าแรงปอก ลกู 1,845,008    0.70 1,291,505.37      

ค่าแรงทาน้ามะพรา้วช่วงเวลาล่วงเวลา ชัว่โมง 891.76        65.63 58,521.88          

ค่าแรงทาเนื้อมะพรา้วช่วงเวลาล่วงเวลา ชัว่โมง -             65.63 - 

ค่าแรงทาเนื้อมะพรา้วแบบรบัเหมา กโิลกรมั 85,493        7.00 598,448.90         

ค่าขนสง่ รอบ 525            1,000 525,000.00         

วตัถุดบิ (มะพรา้ว) ลกู 1,845,008    ค่าระหวา่ง 5-34  บาท 16,433,753.13     

ค่าใชจ่้ายวสัดุสิน้เปลอืง บาท/ลกูมะพรา้ว 1,845,008    0.18 332,101.38         

ตน้ทุนผนัแปรทัง้หมด 19,551,528.79     
ต้นทุนคงท่ี หน่วย จ ำนวน รำคำต่อหน่วย (บำท) ทัง้หมด (บำท)

ค่าแรงพนักงานรายวนั วนั/พนักงาน 12 คน 240 4200.00 1,008,000.00      

เงนิเดอืนพนักงานดา้นการบรหิาร บาท 12 120000.00 1,440,000.00      

ค่าไฟฟ้า,ค่าน้า เดอืน 12 9500.00 114,000.00         

ค่าเสือ่มราคา

  สิง่ปลกูสรา้ง 150,000.00         

  ยานพาหนะ 240,000.00         

ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ 800,000.00         

ค่าโสหุย้ 600,000.00         

ตน้ทุนคงทีท่ ัง้หมด 4,352,000.00      
ต้นทุนทัง้หมด 23,903,528.79     
กำไร 2,207,726.11      
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 ความเสี่ยงภายนอก ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากบริษัทรบัฝากแช่แขง็ 
เช่น บริษัทรับฝากไม่สามารถรับฝากได้ เนื่องจากพื้นที่ร ับฝากไม่
เพยีงพอ เพราะคลงัของบรษิทัรบัฝากมขีนาดเล็ก หรอืรูปแบบการรบั
ฝากของบรษิทั ในการรบัฝากผลติภณัฑ์ที่เป็นแบบฤดูกาลเดยีวกนั ท า
ใหใ้นรอบปีจะมชี่วงที่มกีารฝากแช่แขง็ผลติภณัฑม์ากท าใหค้ลงัแช่แขง็
ผลติภณัฑ์เต็มในช่วงเวลาหนึ่ง และคุณลกัษณะของผลติภณัฑห์ลงัการ
แช่แข็งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องค านึงถึง เนื่องจากน ้ามะพร้าวเป็น
ของเหลวที่บรรจุในถุงจะมรีูปทรงตามภาชนะที่ใส่ ดงันัน้ในการแช่แขง็
ทางบริษัทควรใช้ถาดแบนเรยีบไม่มรีูหรอืมุมที่จะเกี่ยวถุงผลิตภณัฑ์
ขาด การวางถุงผลติภณัฑจ์ะตอ้งมชี่องว่างระหว่างชัน้ และถุงผลติภณัฑ์
จะต้องไม่ซ้อนทบักนัเพื่อป้องกนัปัญหาแรงกดทบัของถุงในชัน้บนทีจ่ะ
ท าให้ถุงชัน้ด้านล่างแตกได้ นอกจากนี้การซ้อนทบักนัเมื่อผลิตภณัฑ์
แขง็ตวั ถุงระหว่างชัน้จะตดิกนั เมื่อออกแรงดงึมโีอกาสท าใหถุ้งฉีกขาด
และท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย นอกจากนี้ เนื่ องจากมะพร้าว เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูดซับกลิ่น ดังนั ้นมีโอกาสเกิดการปนเป้ือนด้านกลิ่น
ระหว่างผลติภณัฑม์ะพรา้วกบัผลติภณัฑอ์ื่นทีม่กีลิน่แปลกปลอม 
 จากความเสีย่งภายนอกที่กล่าวมา ผูผ้ลติควรก าหนดเกณฑ์เพื่อใช้
ในการพจิารณาเลือกบรษิัทรบัฝาก เช่น ขนาดของคลงั การแยกเก็บ
ผลติภณัฑ์ที่ไม่ท าให้เกดิการปนเป้ือน ความพรอ้มของอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การแช่แขง็ผลิตภณัฑ์ เป็นต้น และเลือกบรษิัทรบัฝากผลิตภณัฑ์ที่ได้
มาตรฐาน นอกจากนี้ผูผ้ลติควรใชบ้รกิารบรษิทัรบัฝากมากกว่า 1 แห่ง 
เพื่อป้องกันปัญหาคลังฝากผลิตภัณฑ์เต็ม หรือจัดท าแผนรับฝาก
ผลิตภัณฑ์กับบรษิัทรบัฝากล่วงหน้าทุก ๆ 1 เดือน ซึ่งความเสี่ยงทัง้
ปัจจยัภายในและภายนอกที่กล่าวมา เป็นสถานการณ์ที่ผูผ้ลติสามารถ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิขึน้หรอืสามารถลดความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิ
เหตุการณ์ดงักล่าวขึน้ได้ ดงันัน้ผูผ้ลติสามารถใชก้ารยดือายุผลติภณัฑ์
มะพรา้วดว้ยวธิแีช่แขง็ได ้
4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 
 การพจิารณาแหล่งเงนิทุนเพื่อใหแ้น่ใจว่าโครงการที่ต้องการลงทุน
สามารถเกดิขึน้ได ้ไม่มปัีญหาดา้นการเงนิที่ใชใ้นการลงทุน โดยธุรกจิที่
สนใจมแีหล่งเงนิทุนจาก 2 แหล่งไดแ้ก่ เงนิทุนจากฝัง่ธุรกจิเองหรอืก าไร
สะสม  สดัส่วน 70% โดยม ีcost of capital 12% และ เงนิทุนจากการกู้
ธนาคาร สดัส่วน 30% โดยม ีcost of capital 6.8%  จะไดต้น้ทุนการเงนิ
เฉลีย่ (WACC) 10.44% โดยผลตอบแทนน้อยทีสุ่ดของโครงการทีส่นใจ
และยอมรบัได้ (MARR) คอื 12%  โดยผลตอบแทนนี้ได้รวมค่าความ
เสีย่งของโครงการทีม่โีอกาสเกดิขึน้ดว้ย   
 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (Net present value) อตัราผลตอบแทนการลงทุน (Internal rate 
of return) และระยะเวลาคืนทุน (Payback period) โดยผลตอบแทน
การลงทุนของโครงการทีย่อมรบัไดค้อื มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) สิน้สุด
ปีที่ 2 มมีูลค่ามากกว่าศูนย์บาท อตัราผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า
ผลตอบแทนน้อยที่สุดของโครงการที่ยอมรบัได้ (MARR) คอืมากกว่า 
12% และระยะเวลาคนืทุนน้อยกว่า 1  ปี  จากการศึกษาพบว่ามูลค่า

ปัจจุบนัสุทธมิคี่าประมาณ 5.53 ล้านบาท อตัราผลตอบแทนการลงทุน 
เท่ากบั 33% และระยะเวลาคนืทุน 5 เดอืน แสดงดงัตารางที ่7 

ตารางที ่7 ตน้ทุน , รายไดแ้ละก าไรจากการผลติปี โดยใชเ้ทคนิคการแช่
แขง็เพื่อยดือายุร่วมดว้ยรายเดอืนระยะเวลา 2 ปี 

 การประเมินผลด้านการเงินภายใต้ความไม่แน่นอน จากการ
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของ
โครงการที่อาจเกิดขึ้น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานะการเงนิของโครงการ งานวจิยันี้ศกึษาการเปลีย่นแปลงของราคา
ขายผลติภณัฑ ์และตน้ทุนวตัถุดบิมะพรา้ว 
 การเปลี่ยนแปลงราคามะพร้าวเพิม่ขึ้นส่งผลให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
และอตัราผลตอบแทนลงทุนลดลง ดงัแสดงในตารางที ่8 จะเหน็ว่าราคา
มะพร้าวที่ยงัสามารถลงทุนโครงการนี้ได้คอืเพิม่ขึ้น 12% หากมีการ
เพิม่ขึน้มากกว่านี้ไม่ควรลงทุน 

ตารางที ่8 มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิอตัราผลตอบแทนการลงทุนและระยะเวลา
คนืทุนเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงราคามะพรา้ว 

 การเปลี่ยนแปลงราคาขายน ้ามะพรา้วและเนื้อมะพรา้วลดลง ส่งผล
ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนลงทุนลดลง ดังแสดงใน
ตารางที่ 9 จะเหน็ว่าราคามะพรา้วที่ยงัสามารถลงทุนโครงการนี้ได้คอื
ลดลง 7% หากมกีารลดลงกว่านี้ไม่ควรลงทุน 

ตารางที ่9 มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิอตัราผลตอบแทนการลงทุนและระยะเวลา
คนืทุนเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงราคาขายน ้ามะพรา้วและเนื้อมะพรา้ว 

เดอืน ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงที่ รายไดท้ัง้หมด รายไดส้ทุธิ มลูค่าเงนิสดสะสม รายไดส้ทุธทิีปั่จจุบนั 
1 1,914,918.42       362,666.67       2,065,000.00      212,585.08-   212,585.08-     212,585.08-      
2 2,106,865.53       362,666.67       2,065,000.00      404,532.19-   617,117.28-     400,526.92-      
3 2,140,091.21       362,666.67       2,380,000.00      122,757.87-   739,875.15-     120,339.06-      
4 1,814,736.86       362,666.67       2,380,000.00      202,596.47   537,278.68-     196,638.14      
5 1,347,943.30       362,666.67       2,555,000.00      844,390.04   307,111.36     811,442.23      
6 1,985,254.54       362,666.67       2,328,754.90      19,166.31-    287,945.05     18,236.09-    
7 1,940,068.05       362,666.67       2,380,000.00      77,265.28    365,210.33     72,787.39    
8 1,313,609.39       362,666.67       2,222,500.00      546,223.95          911,434.28            509,472.94         
9 1,024,585.39       362,666.67       2,065,000.00      677,747.95          1,589,182.22          625,888.86             
10 1,321,256.14       362,666.67       1,890,000.00      206,077.20          1,795,259.42          188,424.59             
11 1,275,132.72       362,666.67       1,890,000.00      252,200.61          2,047,460.03          228,313.93             
12 1,360,036.01       362,666.67       1,890,000.00      167,297.33          2,214,757.36          149,952.56             
13 1,205,082.19       362,666.67       2,065,000.00      497,251.15          2,712,008.51          441,285.14             
14 1,379,215.52       362,666.67       2,065,000.00      323,117.81          3,035,126.32          283,911.54             
15 1,859,732.19       362,666.67       2,380,000.00      157,601.15          3,192,727.47          137,107.16             
16 1,819,074.99       362,666.67       2,380,000.00      198,258.34          3,390,985.81          170,769.72             
17 1,352,281.43       362,666.67       2,555,000.00      840,051.90          4,231,037.71          716,414.12             
18 1,985,254.54       362,666.67       2,555,000.00      207,078.79          4,438,116.50          174,852.67             
19 1,940,068.05       362,666.67       2,380,000.00      77,265.28           4,515,381.78          64,595.11              
20 1,313,609.39       362,666.67       2,222,500.00      546,223.95          5,061,605.73          452,131.36             
21 1,024,585.39       362,666.67       2,065,000.00      677,747.95          5,739,353.68          555,444.58             
22 1,319,287.39       362,666.67       1,890,000.00      208,045.95          5,947,399.62          168,814.76             
23 1,275,132.72       362,666.67       1,890,000.00      252,200.61          6,199,600.24          202,617.02             
24 1,360,036.01       362,666.67       1,890,000.00      167,297.33          6,366,897.56          133,075.29             

5,532,251.95 บาท
33%

5 เดอืน

มลูค่าปัจจุบนัสทุธ ิ(NPV)
อตัราผลตอบแทนลงทุน (IRR)

ระยะเวลาคนืทุน

เพิม่ขึน้ 5% เพิม่ขึน้ 12% เพิม่ขึน้ 13% เพิม่ขึน้ 22%
มลูคา่ปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) (บาท) 4,257,983.15  2,474,006.83    2,219,153.07  74,530.77-   
อตัราผลตอบแทนลงทุน (IRR) 23% 13% 11% 1%
ระยะเวลาคนืทุน 8 เดอืน 9 เดอืน 10 เดอืน 21 เดอืน

การเปลีย่นแปลงราคามะพรา้ว

ลดลง 5% ลดลง 7% ลดลง 8% ลดลง 12%
มลูคา่ปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) (บาท) 3,287,507.04  2,245,059.07    1,775,460.09  102,935.84- 
อตัราผลตอบแทนลงทุน (IRR) 20% 13% 10% 0%
ระยะเวลาคนืทุน 8 เดอืน 9 เดอืน 9 เดอืน 21 เดอืน

การเปลีย่นแปลงราคาขายน ้ามะพรา้วและเนื้อมะพรา้ว
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5. สรปุ
ปัญหาปริมาณผลผลิตมะพร้าวไม่คงที่  มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินการแปรรปูผลติภณัฑม์ะพรา้วขัน้ตน้ของผูผ้ลติ ท าใหไ้ม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทัง้ปี จากการศึกษาความ
เป็นไปได้การลงทุนแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าวน ้าหอมทางด้านเทคนิคและการเงิน พบว่าการแช่แข็งเป็น
เทคนิคยดือายุที่เหมาะสมและสามารถรกัษาอตัลกัษณ์ของน ้าและเนื้อ
มะพรา้วน ้าหอมไวไ้ด้ ทัง้นี้การส่งผลติภณัฑ์มะพร้าวแช่แขง็ต้องมีการ
ตกลงกบัโรงงานคู่ค้าหรอืลูกค้าที่สามารถรบัผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแช่
แขง็ได ้เนื่องจากตอ้งมกีารเพิม่ขัน้ตอนการละลายผลติภณัฑก์่อนการใช้ 
จากแผนการผลติแปรรปูยดือายุในปีที ่1 ช่วงเดอืนมถิุนายนไม่สามารถ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ได้ครบตามปรมิาณที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็น
ระยะแรกของการด าเนินการจึงมีช่วงเวลาที่ใช้ได้ส าหรบัการแปรรูป
จ ากดั แต่ปีถดัไปสามารถจดัหาได้ตามความตอ้งการ ดงันัน้สามารถลด
ความเสีย่งในการถูกปรบัหรอืถูกยกเลกิสญัญาในช่วงทีผ่ลผลติมะพรา้ว
น้อยกว่าปกติได้ และจากการศึกษาทางการเงินพบว่าโครงการนี้
สามารถลงทุนได้  โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  5.53 ล้านบาท อัตรา
ผลตอบแทนลงทุน 33% และระยะเวลาคนืทุน 5 เดอืน จากการพจิารณา
แผนการผลิตระยะเวลา 2 ปี การลงทุนโครงการยดือายุสามารถเพิ่ม
ก าไรได้มากกว่าการผลิตในรูปแบบปัจจุบัน 1 ล้านบาทด้วยปริมาณ
ความตอ้งการลูกคา้เท่าเดมิ แต่การลงทุนนี้ตอ้งพจิารณาอกีครัง้ถา้ราคา
ขายผลิตภัณฑ์ลดลงมากกว่า 7% หรือราคาวตัถุดิบมะพร้าวเพิม่ขึ้น
มากกว่า 12% 
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Design and Development of Dog Food Mixer by Quality Function Deployment
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บทคดัย่อ 
สุนัขจรจดันับเป็นปัญหาที่ส าคญัของสงัคม ในแต่ละวนัสถานรบัเลี้ยงสุนัขจรจดัต้องเตรยีมอาหารใหแ้ก่สุนัขที่ดูแลในปรมิาณมากจึงมี

ความประสงค์ที่จะได้อุปกรณ์ช่วยในการจดัเตรยีมและผสมอาหารสุนัข งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาเครื่องผสมอาหารสุนัข 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานรบัเลี้ยงสุนัขจรจดั โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ การด าเนินงานเริม่ต้นจาก
การศกึษาขอ้มูลเครื่องผสมต่าง ๆ ที่มแีนวโน้มว่าจะสามารถผสมอาหารสุนัขได้จรงิ จากนัน้จงึท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามความ
ตอ้งการใชเ้ครื่องผสมอาหารสุนัขจากผูดู้แลสถานรบัเลีย้งสุนัขจรจดักรณีศกึษา เพื่อน ามาวเิคราะหค์วามตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ และท าการศกึษาปัจจยัที่มี
ผลต่อกระบวนการผสมอาหารสุนัข ประกอบกบัค่าอิทธิพลที่ได้จากแบบสอบถาม เพื่อน าไปสร้างเครื่องผสมอาหารสุนัข โดยเครื่องที่สรา้งขึ้น มี
อุปกรณ์ในการช่วยเคลื่อนยา้ยเครื่อง เครื่องมนี ้าหนัก 63 กโิลกรมั มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 746 วตัต์ ชนิด AC 1 เฟส ชุดใบกวนท าจากสเตนเลส อตัรา
การผสม 6 กโิลกรมั/นาท ีเมื่อไดเ้ครื่องผสมอาหารสุนัขแลว้ไดท้ าการตรวจสอบระบบการท างาน และน าไปใชง้านจรงิเพื่อส ารวจความพงึพอใจ ได้ผล
สรุปคอื ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ซึง่บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
ค าส าคญั:  เทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพ  การออกแบบ เครื่องผสมอาหารสุนัข 

Abstract 
Stray dogs are a major social problem. Each day, the stray dog shelter need to prepare large quantities of food for their care 

dogs, so they wish to have an equipment for preparing and mixing dog foods. The objective of this research is to design and develop a 
dog food mixer in order to respond truly needs of the stray dog shelter by applying the quality function deployment technique. The research 
began with studying various mixers that are likely to be able to actually mix dog food. The next step was to collect needs of mix dog food 
by interviewing officers of the case study stray dog shelter in order to analyze the their truly needs. The research then studied the factors 
affecting the process of mixing the dog food together with the results derived from the interview questionnaire to create a dog food mixer. 
The dog food mixer that developed in this study has equipment to support moving. The machine weighs 63 kg, with 1 phase electric motor 
of 746 watts. The stirrer set made of stainless steel with mixing rate of 6 kg / min. When the prototype of the dog food mixer has been 
developed, it was tested the operation of machine.  for the correctness has been checked, the working system is checked. Finally, the 
user satisfaction was surveyed which result in high level of satisfaction achieving the targeted objective.  
Keywords:  quality function deployment technique, design, mixing dog food 
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1. บทน า
 จากขอ้มูลของส านักงานปศุสตัวใ์นปี พ.ศ.2559 [1] พบว่ามจี านวน
สุนัขทัง้หมดในจงัหวดัชลบุร ี262,901 ตวั เป็นสุนัขจรจดั 32,766 ตวั 
และมแีนวโน้มที่เพิม่มากขึน้ทุกปี ซึ่งจ านวนสุนัขจรจดัที่มปีรมิาณมาก 
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่ และเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น 
สุนัขไม่มผีูดูแล ขาดอาหาร โรคพิษสุนัขบ้า ผู้คนถูกสุนัขกดั เป็นต้น 
สถานรบัเลี้ยงสุนัขจรจดัได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหา โดยให้ที่พ านักอาศยั 
คอยดูแลในเรื่องการรกัษาโรค การฉีดวคัซีน การท าหมนั และการให้
อาหารของสุนัขจรจดั เพื่อเป็นการควบคุมปรมิาณการเพิม่ขึน้ของสุนัข
จรจัด ท าให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันด้วยจ านวน
สถานที่รบัเลี้ยงจรจดัที่มไีม่เพยีงพอต่อจ านวนสุนัขจรจดัที่เพิม่มากขึ้น 
ส่งผลให้สถานรบัเลี้ยงสุนัขจรจัดมีจ านวนสุนัขจรจัดที่ต้องรบัเลี้ยงมี
จ านวนมากขึ้น ทางผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาโดยก าหนด
ขอบเขตพื้นที่ จังหวดัชลบุรี ซึ่งปัญหาอีกอย่างที่สถานรบัเลี้ยงสุนัข
ประสบ คอื ขัน้ตอนการใหอ้าหารสุนัขทีม่ปีรมิาณมากๆ ท าใหเ้สยีเวลา
ในการเตรยีมอาหารโดยเฉพาะการผสมอาหารเปียก เป็นปัญหาทีส่ถาน
รบัเลีย้งใหค้วามส าคญัล าดบัตน้ๆ  
 ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค ์เพื่อออกแบบและสรา้งเครื่องผสม
อาหารสุนัข โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
[2] เพื่อแกไ้ขปัญหาขา้งตน้ทีก่ล่าวมาแลว้ 

2. การด าเนินการวิจยั
ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั รายละเอยีดดงัแสดงในรปูที ่1 

รปูที ่1 ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 

 การส ารวจและการเก็บข้อมูล โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ 
สถานรบัเลีย้งสุนัขจรจดั จงัหวดัชลบุร ีรปูตวัอย่างสถานรบัเลี้ยงสุนัขจร
จดัที่ส ารวจ ดงัแสดงในรูปที่ 2 ในการส ารวจนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอ้มูลพื้นฐานสภาพแวดล้อมต่างๆ และสมัภาษณ์ผูดู้แลสถานรบัเลี้ยง
สุนัขจรจดั  โดยใช้แบบฟอร์มค าถามปลายเปิด ค าถามแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไป และขอ้มลูความตอ้งการเครื่องผสมอาหารสุนัข ดว้ย
วธิกีารสมัภาษณ์ และสงัเกตการ ในขัน้ตอนการผลติของผูป้ระกอบการ 
จากผลการส ารวจได้น ามาวเิคราะห์เพื่อแปลงเป็นความต้องการตาม
หลักการของ QFD  แล้วน ามาจัดกลุ่มความต้องการ โดยแบ่งความ
ต้องการได้ทัง้หมด 12 ข้อ และจดักลุ่มความต้องการได้ 5 กลุ่ม จาก
ขอ้มลูความตอ้งการนี้ ไดน้ าไปท าเป็นแบบฟอรม์ประเมนิใหค้วามส าคญั
ของความตอ้งการของผูใ้ช้เครื่องผสมอาหารสุนัข โดยก าหนดค่าคะแนน
ประเมนิด้วยสเกล 1 ถงึ 5 แล้วน าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ดงัระบุใน
ช่อง B1 ส่วน B6 คอืจุดขายได้มาจากการประเมนิโดยกลุ่มผูอ้อกแบบ
ส่วนโดยมคี่าน ้าหนักความส าคญัที่ใช้ในการประเมนิ 3 ระดบัคอื 1 = 
ไม่ใช่จุดขาย 1.2 = เป็นจุดขายปานกลาง และ 1.5 = จุดขาย ส่วน B7 
คอื คะแนนดิบ ได้จากค านวณโดยการน า B1*B6 และ B8 คอืคะแนน
ดบิปกต ิ [2-3] ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่1 

รปูที ่2 ตวัอย่างสถานทีร่บัเลีย้งสุนขัจรจดั 

ตารางที ่1 สรุปคะแนนการประเมนิ 
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3. ผลการวิจยั
 รายละเอยีดผลการวจิยัดงัแสดงในหวัขอ้ยอ่ยดงันี้ 

3.1 บ้านคณุภาพ 
 ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชงิคุณภาพ ท าใหไ้ด้
บ้ านคุณภาพของเครื่ อ งผสมอาหารสุนั ข  บ้ านคุณภาพ  [3-5] 
ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ A) ความต้องการของลูกค้า B) ล าดับ
ความส าคญัของความตอ้งการของลูกคา้ C) คุณลกัษณะทางคุณภาพ  

D) แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง ส่วน A) กบัส่วน C)   E) ความสมัพนัธ์
ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพ และ F) แสดงความส าคัญของ
คุณลกัษณะทางคุณภาพ ดงัแสดงในรปูที ่3 ซึ่งขอ้มูลวเิคราะหจ์ากบา้น
คุณภาพจะได้รายละเอียดคุณลักษณะทางคุณภาพเพื่อน ามาใช้เป็น
ขอ้ก าหนดในการออกแบบเครื่องฯ ในล าดบัต่อไป ตวัอย่างเช่นงานวจิยั
ของชาญชยัและฤภูวลัย์ [2] ประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพในการออกแบบ
และพฒันาเครื่องหัน่ทุเรยีนตน้แบบ ซึง่สามารถตอบสนองต่อความตอง
การของผูใ้ชง้านกลุ่มเกษตรจงัหวดัจนัทบุร ี 

 รปูที ่3 บา้นคุณภาพของเครื่องผสมอาหารสุนัข 
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3.2 การออกแบบเครื่องผสมอาหารสุนัข 
 ในขัน้ตอนนี้จะเป็นการออกแบบแนวคิดในการสร้างเครื่องผสม
อาหารสุนัข ทัง้หมดม ี3 แนวคดิ โดยจะใหค้วามส าคญักบัค่าอทิธพิลใน
ล าดบัทีม่คีะแนนมากอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ขนาดของตวัเครื่อง วสัดุของใบ
กวน ราคาของเครื่อง น ้าหนักของเครื่อง อตัราการผสม เป็นต้น น ามา
เป็นขอ้ก าหนดรายละเอยีดแนวคดิในการออกแบบ สรุปได้ดงัแสดงใน
ตารางที่ 2 และร่างแบบแนวคดิ ดงัแสดงในรูปที่ 3 หลงัจากนัน้ได้น า
แนวคิดทัง้ 3 แบบมาท าการคดัเลือกแบบโดยเลือกคุณลักษณะทาง
คุณภาพมา 5 หวัข้อ ที่มผีล คะแนนค่าอิทธิพลล าดบัต้นๆ ที่สามารถ
เป็นปัจจยัในการประเมนิความแตกต่างของแต่ละแบบได้ และตัง้เกณฑ์
ในการให้คะแนน 1-5 โดยคะแนน 1 คือต ่าสุด และ 5 คือสูงสุดเรียง
ตามล าดบั [3-5] หลงัจากนัน้จะน าค่าคะแนนประเมนิแต่ละแบบน ามา
คูณกับค่าน ้าหนักของแต่ละปัจจัย และน าผลคะแนนแต่ละปัจจัยมา
รวมกนั โดยเราจะเลอืกแบบแนวความคดิที่ได้คะแนนสูงสุดคอื แนวคดิ
แบบที ่3 ไปด าเนินการออกแบบรายละเอยีดและสรา้งเครื่องใน 
ล าดบัถดัไป คะแนนการคดัเลอืกดงัแสดงในตารางที ่3 

ตารางที ่2 สรุปแนวคดิในการออกแบบ 

 

 

 

รปูที ่3 แบบร่างแนวคดิของเครื่องทัง้ 3 แบบ 

ตารางที ่3 สรุปการประเมนิคดัเลอืกแนวคดิในการออกแบบ 
 

3.3 การสร้างเครื่องผสมอาหารสุนัข 
 ในขัน้ตอนนี้จะน าแบบแนวคิดที่เลือกแล้ว มาท าการออกแบบ
รายละเอียดส่วนต่างๆ ของ เมื่อได้แบบแล้วก็น าไปวางแผนการผลิต
ชิน้ส่วนต่างๆ  และจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการสรา้งเครื่อง โดย
ตวัโครงสร้างของเครื่องจะเลือกใช้วสัดุเป็นเหล็กชนิด SS400 และถงั
ผสมอาหารเป็นสแตนเลสชนิด SUS304  มขีนาดของตวัเครื่อง กว้าง 
540 มม. ยาว 550 มม. และสูง 500 มม. ถังผสมมีขนาด เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางกน้ถงั 95 มม.  ความยาวปากถงั 480 มม. ความกวา้งปากถงั 
400 มม. สงู 370 มม. ตดิตัง้วางบนพืน้ปฏบิตังิานได ้ ในส่วนระบบการ
ขบัเคลื่อนเลอืกมอเตอรท์ีม่กี าลงั 1 แรงมา้ หรอื 746 วตัต์ ความเรว็รอบ 
1,430 รอบ/นาท ีและใช้ไฟฟ้ากระแสสลบั (220V, 50 Hz) การทดรอบ
ใชชุ้ดเกยีร ์ทดรอบ PA15 ทดรอบ 1:10 รอบ ร่วมกบัชุดเฟืองโซ่ทดรอบ 
ความเร็วรอบที่ได้ 63 รอบ/นาที แบบโครงสรา้งและส่วนประกอบของ
เครื่อง ประกอบดว้ยชิน้ส่วนทัง้หมด 16 ชิน้ส่วน งบประมาณทีใ่ชใ้นการ
สร้างเครื่องฯ ประมาณ 12,800 บาท รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5 
เครื่องทีส่รา้งเสรจ็ ดงัแสดงในรปูที ่6 

รปูที ่5 รายละเอยีดแบบส่วนประกอบของเครื่องผสมอาหารสุนัข 

การออกแบบ แนวคดิที ่1 แนวคดิที ่2 แนวคดิที ่3
ลกัษณะใบกวน 3 ใบกวนระดบัต่างกนั 3 ใบกวนระดบัเดยีวกนั 2 ใบกวนระดบัต่างกนั
ลกัษณะการผสม แนวตัง้ แนวตัง้  แนวนอน
ชอ่งใส่วตัถุดบิ ดา้นบน ดา้นบน ดา้นบน

ถงัใส่อาหารผสม แบบกน้ถงัโคง้
แบบกน้ถงัโคง้สามารถ
เปิดปิดกน้ถงัได้

แบบกน้ถงัโคง้

ลกัษณะการเทอาหาร
เมื่อผสมเสรจ็

 เทออกโดยการเอยีง ถงั
 เทออกโดยการเอยีง
แลว้เปิดทีก่น้ถงั

 เทออกโดยการเอยีงถงั

ความเรว็รอบในการ
กวนผสม

40 ถงึ 170 รอบต่อนาที 40 ถงึ 160 รอบต่อนาที่  30 ถงึ 90 รอบต่อนาที

ลาดบัที่ ปัจจยัในการประเมนิ ค่าอทิธพิล ค่าน้าหนกั แนวคดิที ่1 แนวคดิที ่2 แนวคดิที ่3

4 4 3

1.054 1.054 0.790

3 2 3

0.617 0.411 0.617

4 4 3

0.780 0.780 0.585

3 3 5

0.577 0.577 0.961

3 3 4

0.431 0.431 0.575

7.44 1.00 3.458 3.253 3.528รวม

4 อตัราการผสม 1.43 0.19

5
เวลาในการถอดประกอบ

เพือ่ซ่อมบารุง
1.07 0.14

ราคาของเครือ่งฯ 1.53 0.21

3 น้าหนกัของเครือ่ง 1.45 0.19

1 ขนาดของเครือ่ง (กxยxส) 1.96 0.26

2

Item No. Part Name Description Quantity Item No. Part Name Description Quantity

1 โครงเคร่ือง SS400 1 9 การ์ดครอบพูลเลย์ SS400 1

2 ล้อ Poly Uretain 4 10 พูลเลย์ Cast Iron 4

3 มอเตอร์ 1 11 เพลา Cast Iron 1

4 สายพาน Rubber 2 12 ชดุใบกวน SUS304 1

5 ชดุเกียร์ทดรอบ 1 13 โซ่ 1

6 ฝาปิดถังผสม SS400 1 14 เฟือง Cast Iron 2

7 กล่องควบคุม 1 15 การ์ดครอบเฟือง SS400 1

8 ถังผสม SUS304 1 16 ตลับลูกปืนตุ๊กตา 4
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รปูที ่6 เครื่องผสมอาหารสุนัขทีส่รา้งเสรจ็ 

3.4 ผลการทดสอบการท างานของเครื่อง 
 การทดลองการใช้เครื่องผสมอาหารสุนัข โดยมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ดงันี้ 1) เครื่องผสมอาหารสุนัขที่สรา้งขึน้ 1 
เครื่อง 2) ใบบนัทึกข้อมูล 3) นาฬิกาจบัเวลา 4) วตัถุดิบ ข้าวสุก 20 
กโิลกรมั และโครงไก่สบั 10 กโิลกรมั 5) ภาชนะใส่อาหาร 6) เครื่องชัง่
น ้าหนัก การทดลองโดยการแบ่งปรมิาณอาหารที่ใช้ผสมเป็น 3 ระดบั 
คอื 6, 9 และ 15 กิโลกรมั โดยจะให้สดัส่วนของข้าวสุกต่อวตัถุดิบอื่น
เป็น 2 ต่อ 1 ซึ่งแต่ละระดบัปรมิาณอาหารจะท าการสุ่มตกั 3 ครัง้ เพื่อ
เปรียบเทียบความเข้ากนัของอาหารสุนัข ผลการทดลองดังแสดงใน
ตารางที ่4  

ตารางที ่4 ผลการทดลองการใชง้านเครื่องผสมอาหารสุนัข 

 จากผลการทดลองข้างต้นพบว่า เครื่องผสมอาหารสุนัขสามารถ
ผสมคลุกเคล้าข้าวสุกกับโครงไก่สับออกมาได้เข้ากันดีทัง้ 3 ระดับ
ปรมิาณอาหารโดยการประเมนิจากสดัส่วนน ้าหนักของขา้วสุกกบัโครง
ไก่สบัที่ท าการสุ่มตกั และน ามาแยกออกจากกนัหลงัจากการผสม ซึ่ง
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ คือ ข้าวสุกกับโครงไก่สับจะต้องมี
สดัส่วนเป็น 2:1 ที่ระดบัปรมิาณอาหาร 6 กโิลกรมั ใช้เวลาในการผสม 
60 วนิาท ีระดบัปรมิาณอาหาร 9 กโิลกรมั ใชเ้วลาในการผสม 90 วนิาท ี
และระดบัปรมิาณอาหาร 15 กิโลกรมั ใช้เวลาในการผสม 150 วนิาที 
สรุปผลทีไ่ดเ้ครื่องมอีตัราการผสมเท่ากบั 6 กโิลกรมั/นาท ี 

3.5 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานของเครื่อง 
 การประเมนิความพงึพอใจการใช้งานของเครื่องผสมอาหารสุนัข 
ประเมนิระดบัความพงึพอใจจากผูใ้ช้งานจ านวน 7 ราย เนื่องด้วยเวลา
การด าเนินงานค่อนขา้งจ ากดัและเพื่อได้ผลการประเมนิสอดคลอ้งตาม
ความต้องของผู้ใช้งานจรงิ ดงันัน้จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รบั
เลี้ยงสุนัขจรจดั และกลุ่มบุคคลทัว่ไป ซึ่งมหีวัขอ้การประเมนิ 12 ขอ้ ใช้
สเกลคะแนนแบบ 1 ถึง 5 ซึ่ง (1) หมายถึง ระดบัความพงึพอใจน้อย
ที่สุด (2) หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย (3) หมายถงึ ระดบัความ
พงึพอใจปานกลาง (4) หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก (5) หมายถงึ 
ระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด  สรุปผลส ารวจความพงึพอใจ ดงัแสดงใน
ตารางที ่5 

ตารางที ่5 สรุปผลการส ารวจความพงึพอใจต่อการใชง้านเครื่อง 

4. สรปุ
 ผลจากการวิจัยครัง้นี้  ท าให้ได้เครื่องเครื่องผสมอาหารสุนัข ที่
สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูดู้แลสถาน
รบัเลีย้งสุนัขจรจดักรณีศกึษา โดยเครื่องทีส่รา้งขึน้ใหม่ มอีตัราการผสม
เฉลี่ยเท่ากบั 6 กิโลกรมั/นาที จากเดิมเวลาในการผสมอาหารส าหรบั

ลาดบั รายละเอยีด
คะแนน

ความพงึพอใจ

ระดบัความพงึ

พอใจ

1 มอุีปกรณ์ในการช่วยเคลือ่นย้ายเครื่อง 4.88 ค่อนขา้งมาก

2
สามารถถอดชิน้สว่นมาซ่อมบารุงหรอื

ทาความสะอาดไดง้่าย
2.75 น้อย

3 เครื่องตอ้งมน้ีาหนกัเบา 2.25 น้อย

4 ขนาดของเครื่องเหมาะสมกบัการใชง้าน 5.00 มากทีส่ดุ

5 สามารถใชก้บัระบบไฟฟ้าในครวัเรอืนได้ 5.00 มากทีส่ดุ

6 ควบคุมการทางานไดง้่าย 5.00 มากทีส่ดุ

7 มอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 3.88 ปานกลาง

8 วสัดุของใบกวนไมเ่ป็นสนมิ 5.00 มากทีส่ดุ

9 มอีตัราการผสมสงู 5.00 มากทีส่ดุ

10 ผสมอาหารไดเ้ขา้กนัดี 5.00 มากทีส่ดุ

11
ขณะเครื่องทางานมเีสยีงไมเ่กนิ

มาตรฐาน (ไมเ่กนิ 85 เดซเิบล)
4.75 ค่อนขา้งมาก

12 ราคาเครื่องมเีหมาะสม 3.25 ปานกลาง

ขา้วสุก โครงไก่สบั

0.2 0.1

0.2 0.1

0.2 0.1

0.2 0.1

0.2 0.1

0.2 0.1

0.2 0.1

0.2 0.1

0.2 0.1

3 15 150

1 6 60

2 9 90

สดัส่วนอาหาร(กโิลกรมั)ปรมิาณ

(กโิลกรมั)

เวลาผสม

(วนิาท)ี
สุม่ตกัลาดบั

คดัแยกขา้ว 

และ โครงไก่
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สุนัขใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 0.33 กโิลกรมั/นาท ีและผลจากการส ารวจ
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัความพงึพอใจระดบัมาก หรอืคดิเป็นที่ระดบั
ความพงึพอใจ 4.31 สอดคลอ้งและบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

เอกสารอ้างอิง 

[1]  ส านักงานปศุสัตว์, แบบส ารวจสรุปจ านวนสุนัข แมว โครงการ
ร ณ ร ง ค์ ป้ อ ง กั น โ ร ค พิ ษ สุ นั ข บ้ า  ปี  พ . ศ .  2559,  จ า ก
http://dcontrol.dld.go.th/dcontrol/index.php/rabies/747-
dogpop2016 (วนัทีส่บืคน้ขอ้มลู 13 กนัยายน 2562)    

[2]  ชาญชยั พลตร ีและฤภูวลัย์ จนัทรสา 2555. “การประยุกต์เทคนิค
การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพในการออกแบบและพฒันาเครื่องหัน่
ทุเรยีนต้นแบบ”. การประชุมวชิาการข่ายงานวศิวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 2555, 17-19 ตุลาคม 2555, ชะอ า เพชรบุร.ี 

[3]  มณฑล ีศาสนนันทน์. การออกแบบผลติภณัฑ ์เพื่อการสรา้งสรรค ์
นวตกรรม และวศิวกรรมยอ้นรอย, ส านักพมิพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ กรุงเทพฯ, 2550. 

[4]  Charnchai Phontri and Ruephuwan Chantrasa. 2019. 
“Innovation development of durian stick processing machine
for transferring knowledge to foundation community”. APST 
Vol. 24 (4): APST-24-04-01 

[5]  Terninko, J. 1997. Step-by-Step QFD Customer-Driven 
Product Design. St.Lucie Press, Second Edition. 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเงินงบประมาณ  
ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 

The development of Information System for Financial budgeting management 
of Bangkaew Vocational community College 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเงินงบประมาณของวิทยา ลัย

การอาชีพบางแก้ว โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักกการของ ADDIE Model เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ง าน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเงินงบประมาณน้ี พัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน่โดยใช้หลักการท างานแบบ MVC 
(Model-View-Controller)  และใช้ CodeIgniter ซ่ึงเป็นเฟรมเวิร์คของภาษาพีเอชพี (PHP) ในการเขียนค าสัง่อย่างเป็นระบบ ส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมูลเลือกใช้งานมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูล 2) ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ( = 4.45) และ 3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศ จากผู้ใช้งานทัง้หมด 15 ท่าน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 4.49) จากผลการประเมินจึงสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานด้านการเงินงบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว สามารถน าไปใช้งานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้. 
ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ เว็บแอพพลิเคชัน่ การบริหารจัดการ งบประมาณ 

Abstract 
The objectives of this research were 1) To development of information System for financial budgeting management of 

Bangkaew Vocational community College. The researcher has analyzed and designed the system according to the principles of the ADDIE 
Model to meet the needs of users. Information system for financial budget management. Developed in the form of a web applicat ion using 
MVC working principles and use codeIgniter, a PHP language framework, To write control commands to facilitate system development of 
web applications. For data storage, choose to use MYSQL for database management, 2) To assess the performance of the information 
system by 5 experts. The evaluation results show that the developed system has a good level of efficiency ( = 4.45) and 3) An assess 
satisfaction with the use of information systems out of 15 users, the evaluation is good level ( = 4.49). From the evaluation results, it 
can be concluded that information system for financial budgeting management of Bangkaew Vocational community college can be used 
to help improve work efficiency. 
Keywords: Development of System, Web Application, Management, Budget 
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1. บทน า
 งบประมาณเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของทุกองค์กร 
ไม่ว่าจะเ ป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ต้องอาศัยงบประมาณในการ
ด าเนินงานทัง้ส้ิน ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ Thomas D. Lynch ท่ีได้กล่าว
ว่า งบประมาณมีความส าคัญและมีความจ าเป็นเพราะเป็นแผนเบ็ดเสร็จ
ซ่ึงแสดงออกมาในรูปตัวเงิน แสดงการด าเนินงานทัง้หมดในระยะเวลา
หน่ึง โดยแผนน้ีจะรวมถึงการคาดประมาณการให้บริการ กิจกรรม 
โครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนับสนุ นการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามแผนท่ีวางไว้ การจัดการงบประมาณ จึงเป็น
หัวใจหลักและเ ป็นเ ร่ืองท่ีส าคัญเน่ืองจากงบประมาณเมื่อมีการ จัดตั ้ง
แล้วจะต้องมีการใช้จ่ายและควบคุมอย่างต่อเ น่ือง ต้องมีการตรวจสอบ
การใช้งานและติดตามการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน
ให้มากท่ีสุด ดังน้ันการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถดูแล จัดสรรหรือ
ควบคุมการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จ า เ ป็นต้องมี
ระบบสารสนเทศส าหรับช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการงบประม าณ
เหล่าน้ัน  
 วิทยาลัยการงานชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เ ป็นหน่วยงานท่ีมี
งบประมาณส าหรับใช้ในการบริหารงาน มีงบประมาณมากมายหลาย
ประเภท แต่ยังขาดระบบสารสนเทศส าหรับน ามาช่วย ในการบริหาร
จัดการงบประมาณ ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูลพบว่า มีการเก็บข้อมูลอยู่ใน
รูปของเอกสาร มีการจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูป
ไมโครซอฟต์เ อ็กเซล (Microsoft Excel) และไมโครซอฟต์เ วิ ร์ ด  
(Microsoft Word) ท าให้ยากต่อการจัดเก็บ การสืบค้น รวมถึงการจัดท า
รายงานเสนอต่อผู้บริหาร อีกทั้งการประสานงานเพื่อควบคุมและ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างเจ้าหน้าท่ีการเงินกับหัวหน้า
แผนกยังมีความล่าช้า ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและ
ทันท่วงทีต่อความต้องการได้ ซ่ึงจากกระบวนการท างานดังกล่าวท า ให้
เกิดปัญหาในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย ได้เ ล็งเห็นความส าคัญและมี
แรงจูงใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้ าน
การเงินงบประมาณเพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน ระบบท่ีพัฒน าขึ้น
สามารถส่งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านทางโปรแกรม Line ซ่ึงช่วย
เพิ่มความสะดวก รวดเ ร็วและทันต่อเว ลาในการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ท าให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยง านได้
อย่างประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

งานด้านการเงินงบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบสารสนเทศ 
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง
3.1 ระบบการเงินงบประมาณ 
 ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและ
ลักษณะการให้ความหมายของนักวิช าการ แต่ล ะด้าน ซ่ึ งมอง
งบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกันเช่น นักเศรษฐศาสตร์มอง
งบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นักบริหารจะมองงบประม าณใน ลักษณ ะข อง
กระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
บรรลุเป้าหมายของแผนงานท่ีวางไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณใน
ลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อ านาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล 
สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซ่ึงแสดงออก
ในรูปตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงานทัง้หมดในระยะหน่ึง รวมถึงการ
กะประมาณการบริหารกิจกรรมโครงการและค่าใช้จ่าย  ตลอดจน
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนับสนุน [1] การด าเนินงานให้บรรลุตามแผน
น้ีย่อมประกอบด้วยการท างาน 3 ขัน้ตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การ
อนุมัติและ (3) การบริหาร 

3.2 CodeIgniter เฟรมเวิร์ค 
 CodeIgniter คือเฟรมเวิร์ค ท่ีพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP ส าหรับ 
CodeIgniter Framework เป็นเคร่ืองมือส าหรับช่วยพัฒนาเว็บไซต์และ
เว็บแอพพลิเคชัน่ โดยมีโครงสร้างการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบ
และรวมค าสัง่ต่าง ๆ  ท่ีจ าเ ป็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP ไว้
ภายใน [2] CodeIgniter รับรองการเขียนแบบ Model-View-Controller 
(MVC) ซ่ึงเป็นหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อแยกส่วนประมวลผ ลออก
จากส่วนแสดงผลดังน้ี [3] 

รูปท่ี 1 โครงสร้างตามหลักการของ MVC 

 ท าให้โครงสร้างการท างานมีความปลอดภัยมากขึ้นและง่ายต่อการ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมมีความเป็นระเบียบและสะดวกต่อ
การน าไปแก้ไข นอกจากน้ี CodeIgniter มีความสามารถในการติดต่อ
กับฐานข้อมูลชนิดต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น MySQL, Postgress, Sqlserver 

3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 เศรษฐชัย ใจฮึก และคณะ [4] ได้สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ
บนเว็บเพื่อการบริหารงบประมาณงานวิจัย กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ชื่ อ   R-Program ทั ้ง น้ี ไ ด้ติด ตั ้ง ทดลองใ ช้ง าน โปรแกรมตั ้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน ามาใช้
บริหารงบประมาณทุนสนับสนุนนักวิจัย ในรูปแบบการอ านวยคว าม
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สะดวกด้านเอกสารเ บิกจ่าย ทุนแก่นักวิจัย ตลอดจนช่วยให้เจ้า หน้ าท่ี
ผู้รับผิดชอบสามารถก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการเ บิกจ่ าย  
แบ่งปันข้อมูลส าคัญได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และถูกต้อง นอกจากน้ัน
ยังคาดหวังประโยชน์ทางอ้อมท่ีจะลดปริมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายส าห รับ
วัสดุส านักงานของสถาบันฯ ลงได้ จากการด าเนินการเปล่ียนรู ปแบบ
จากเอกสารกระดาษมาสู่รูปแบบเอกสารดิจิทัลให้มากขึ้น 
 ชาลี ทองย้อย และคณะ [5] ประเมินความต้องการสารสนเทศ ใน
การบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศของโรงเ รียนสังกัด
ส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ต้องการสารสนเทศในการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วยบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงบประม าณ 
ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานบริหารงบปร ะม าณ 
ครูพัสดุ ครูการเงิน เจ้าหน้าท่ีการเงิน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 21 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความต้องการ
แบบเลือก 5 ระดับ มีความเชื่อมัน่ 0.86 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณมีความต้องการสารสนเทศอยู่ ใน
ระดับมาก เมื่อวิ เคราะห์รายข้อพบว่ามีความต้องการมากท่ีสุดคือ 
รายงานสรุปยอดเ งินคงเหลือ รายงานการจัดสรรเงินงบประมาณ 
ตามล าดับ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความต้องการสารสนเทศ รายงาน
การใช้จ่ายยอดเงินงบประมาณ รายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง รายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ รายงานรายรับราย จ่ าย
ยอดเงินงบประมาณ 
 สุคนธา จันทร์เขียว  [6] การพัฒนาระบบงานงบปร ะม าณ 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นา
ระบบงานใหม่แทนระบบงานเดิมท่ีมีการท างานซ ้าซ้อน การรายงานผล
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ เท่ียงตรง ขาดการรรายงานสภาพการท่ีไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่สามารถควบคุม ติดตาม และไม่สามารถรายงานผลก ารใช้
เงินงบประมาณให้กับผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที ระบบงานท่ีพัฒนาน้ัน
ท างานในลักษณะของซอฟต์แวร์ส าเ ร็จรูปท่ีต้องติดตั ้งบนระบบ
คอมพิวเตอร์ พัฒนาโดยใช้ VB.net และใช้งาน SQL Server เป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูล สามารถออกรายงานต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการ 
 จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์ และวงกต ศ รีอุไร [7] พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ:กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเซเป็ด การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับองค์ก าร
บริหารส่วนต าบลเซเป็ด ระบบสารสนเทศประกอบด้วยขัน้ตอนก าร
เบิกจ่ายงบประมาณ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การจัดท าฎีกาการเบิก จ่ าย
งบประมาณ 2) การวางฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3) การตรวจสอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ และ 4) การอนุมัติการเบิกจ่ายงบประม าณ 
ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application) โดยใช้
ภาษา C#.net และ Microsoft SQL Server ผลการพัฒนาและทด สอบ
ระบบพบว่า ระบบช่วยให้เจ้าหน้าท่ีมีความสะดวกในการท าการเบิกจ่าย

งบประมาณได้รวดเร็วขึ้น ผู้บริหารได้สารสนเทศท่ีช่วยในการตัด สินใจ
ในเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทัง้ประชาชนสามารถตรวจ สอบ 
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตลอดเวลา โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ ใช้ระบบจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีจ านวน 10 คน และ
ผู้ใช้งานทัว่ไป จ านวน 20 คน ผลการประเมินโดยเจ้าหน้าท่ีมีค่าเฉ ล่ีย
ของความพึงพอใจเท่ากับ 4.56 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 ในขณะท่ีผู้ใช้งานทัว่ไป มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจเท่ากับ 4.51 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าระบบท่ี
พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเ งิน
งบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วผู้วิจัย ได้ เ ลือก ก าร
พัฒนาการท างานของระบบในรูปแบบการจัดการผ่านเว็บไซต์ เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งานและเข้ากับอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 

รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดของการพัฒนาระบบ 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
 งานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้าน
การเงินงบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว โดยภาพรวมเป็น
งานวิจัย เชิงพัฒนา (Research & Development) ใช้ตัวแบบ ADDIE 
Model เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานของการพัฒนาระบบ ซ่ึงมีขัน้ตอนท่ี
ส าคัญ 5 ขัน้ ดังน้ี [8] 

5.1 ขัน้ตอนการวิเคราะห์ (A: Analysis) 
 ศึกษาเอกสารและสอบถามข้อมูลจากบุคลากรของวิทยาลัยก าร
อาชีพบางแก้ว ซ่ึงประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีการเงิน 2 ท่าน หัวหน้าแผนก 
10 ท่าน และผู้บริหาร 3 ท่าน พบว่าระบบงานเดิมน้ัน มีการจัดเก็บ
ข้อมูลการด าเนินงานในรูปแบบของเอกสาร โดยใช้โปรแกรมส าเ ร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Word และ Microsoft Excel ในการ
จัดเก็บ ท าให้ยากต่อการค้นหาข้อมูล ไม่ได้รับข้อมูลได้ทันท่วงที 
มีความล่าช้า และการจัดเก็บในรูปของเอกสารท าให้มีความส้ินเ ปลื อง
กระดาษ ไม่สะดวกในการขอดูข้อมูลจากหัวหน้าแผนกและผู้บริ ห าร 
โดยสรุปปัญหาของระบบงานได้ดังน้ี 
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รูปท่ี 3 แผนภาพ Cause and Effect ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 

5.2 ขัน้ตอนการออกแบบ (D: Design) 
 ออกแบบการท างานของระบบงานใหม่ โดยอธิบายการท างานของ
ระบบด้วย Flow chart และแผนภาพ Use Case Diagram ดังน้ี 

รูปท่ี 4 แผนภาพ Flow chart ของระบบ 

รูปท่ี 5 แผนภาพ Use Case Diagram ของระบบ 

 จากน้ันออกแบบ โคร ง สร้ างฐ านข้อมู ลเชิง สัม พันธ์  (Entity 
Relationship Diagram) ส าหรับใช้ในการสร้างระบบฐานข้อมูล ดังน้ี 

รูปท่ี 6 แผนภาพฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (ER) 

 น าโครงสร้างท่ีได้ไปสร้างฐานข้อมูลส าหรับใช้เก็บข้อมูลทัง้หมดใน 
Mysql โดยมีโครงสร้างดังน้ี 

รูปท่ี 7 โครงสร้างของฐานข้อมูล Mysql ของระบบสารสนเทศ 
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5.3 ขัน้ตอนการพัฒนา (D: Development) 
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเงิน
งบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว โดยใช้เคร่ืองมือหลักได้แก่  
ภ าษ า  PHP โด ย ใ ช้  CodeIgniter PHP Framework ใ นก า รเขียน
กระบวนการท างานทั้งหมดของระบบ และใช้ MySQL ในการจัดการ
เก็บข้อมูล ส าหรับการเขียนชุดค าสัง่ของโปรแกรมผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือ
ในการพัฒนา ได้แก่  ซอฟต์แวร์ Sublime Text 3 ในการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชัน่ และใช้ Bootstrap Framework ในการแสดงผลให้เร็วขึ้น 
และรองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ 

5.4 ขัน้ตอนการน าไปใช้งาน (I: Implement) 
 เป็นการทดสอบและติดตัง้ระบบหลังจากเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เป็น
ท่ีเ รียบร้อยจะต้องทดสอบการท างานของระบบ เพื่อหาปัญหาและ
ข้อผิดพลาดในการท างาน โดยผู้วิจัยได้จ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอ ร์เ ป็น 
Linux server ได้ติดตัง้โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นได้แก่ ตัวแปรภาษา 
PHP, MySQL, phpMyAdmin แล ะ โป รแก รม  Apache Web Server 
จากน้ันน าระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นติดตั ้งลงในเค ร่ือง Server และ
ทดสอบการท างานภาพรวมทัง้หมด หลังจากได้ทดสอบระบบเ ป็นท่ี
เรียบร้อย ขัน้ตอนต่อมาเป็นการทดสอบการใช้งานจริง โดยได้ท าการ 
Upload เว็บแอพพลิเคชัน่ทั ้งหมดพร้อมฐานข้อมูลไปเก็บบนเคร่ือง 
Server ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์จ านวน 5 ท่าน และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบสารสนเ ทศจากก ลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 15 คน 

5.5 ขัน้ตอนการประเมินผล (E: Evaluation) 
 การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเงิน
งบประมาณ ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ท่ีได้พัฒนาขึ้นมีการ
ประเมินทัง้หมด 2 ครัง้ ซ่ึงครัง้แรกเป็นการประเมินประสิทธิภาพก าร
ท างานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน จะใช้วิธีการประเมิน
แบบ Black-Box Testing  และครัง้ท่ี 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ซ่ึงเป็นบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจ านวน  
15 คน ส าหรับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลมีการใช้ค่ าสถิติ  
ดังน้ี [9] 

1. ค่าร้อยละ (Percent)
2. ค่าเฉล่ีย (Mean)
3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 การวิเคราะห์ข้อมูลจะกระท าหลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถ าม
จากผู้ตอบแบบสอบ จากน้ันน ามาค านวณและวิเคราะห์ผล ซ่ึงผู้วิจัยใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจ าก
ผู้ เ ชี่ย วชาญ 5 ท่าน ด าเ นินการรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบน ามาหาค่าเฉล่ีย ค่าเ บ่ียงเบน

มาตรฐาน รวมทัง้สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับน าไปปรับปรุงระบบ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งาน 15 คน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบปร ะเมิน
ความพึงพอใจ มาหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทัง้สรุปขอ
เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับน าไปปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 ผลจากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบน้ัน 
ได้น ามาแปลความตามมาตราส่วนประมาณค่าท่ีประชากรไว้ ดังน้ี  

4.50 - 5.00 หมายความว่า คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับดีมาก 
3.50 - 4.49 หมายความว่า คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับดี 
2.50 - 3.49 หมายความว่า คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับปาน

กลาง 
1.50 - 2.49 หมายความว่า  คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับพอใช้ 

 0.00 - 1.49 หมายความว่า  คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับต้อง
ปรับปรุง 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจจากหลักสถิติ ดังน้ี [10] 

1. ค่าเฉล่ีย

2. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

6. ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้ าน
การเ งินงบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เสร็จส้ินเป็นท่ี
เรียบร้อย พร้อมทัง้ได้ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ และ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยมีผลดังน้ี 

6.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเงิน
งบประมาณ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเงินงบประม าณ
ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ท่ีพัฒนาอยู่ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน่ 
ดังน้ี 
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รูปท่ี 8 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

รูปท่ี 9 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศ 

รูปท่ี 10 รายงานสรุปยอดงบประมาณ 

 จากรูปท่ี 10 แสดงข้อมูลของงบประมาณทั้งหมดท่ีหน่วยงานได้ รับ
จัดสรร โดยน างบประมาณทุกประเภทมาแสดงผลเปรียบเ ทียบเพื่อ ให้
ผู้บริหารได้รับทราบผลยอดสรุปงบประมาณทัง้หมด 

รูปท่ี 11 ตัวอย่างรายงานสรุปยอดงบแผ่นดิน 

 จากรูปท่ี 11 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยน า
งบประมาณคงเหลือ กับงบประมาณท่ีใช้ไปมาเปรียบเทียบเพื่อให้
ผู้บริหารได้รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

รูปท่ี 12 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณทัง้หมด 

 จากรูปท่ี 12 แสดงข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณทุกปร ะเภท
โดยน างบประมาณคงเหลือกับงบประมาณท่ีใช้ไปมาเปรียบเทียบเพื่อให้
เห็นถึงปริมาณการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทัง้หมด 

รูปท่ี 13 การแจ้งเตือนผ่านไลน์ เมื่อมีการตัดยอดงบประมาณ 

 จากรูปท่ี 13 แสดงการแจ้งข้อมูลการตัดยอดงบประมาณให้กับ
หัวหน้าแผนกได้ รับทราบ ซ่ึงในการท างานของระบบจะมีการแจ้ง
ข้อความผ่านโปรแกรมโลน์ในทุกกระบวนการท างานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานได้รับทราบ เพื่อจะได้รีบเร่งด าเนินการซ่ึงจะช่วยเพิ่มความรวดเ ร็ว
ในการท างาน 

6.2 เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้งานระบบ 
 ผู้วิจัยได้ทดลองจับเวลาและบันทึกเวลาท่ีใช้ในการท างานทั้งก่ อน
และหลังการใช้งานระบบ โดยสรุปได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบการท างานของระบบ 
ล าดับ กระบวนการ เวลา (นาที) เวลา

ลดลง 

(%) ก่อน หลัง 

1 การขอเบิกจ่ายงบประมาณ 120 30 75.00 
2 การตัดยอดงบประมาณ 40 15 62.50 
3 การสรุปยอดงบประมาณ 50 12 76.00 
4 การออกรายงานสรุป 30 5 83.33 

รวมทุกกระบวนการ 240 62 74.16 

 จากตารางท่ี 1 เป็นการจับเวลาการท างานในกรณีท่ีบุคลาก รทุก
ฝ่ายมีความพร้อมในการท างาน จากข้อมูลพบว่าหลังจากน าระบบท่ี
พัฒนาขึ้นไปใช้งานสามารถช่วยลดระยะเวลาในการท างานลง 74.16% 
(178 นาที) ซึ่งช่วยให้การท างานมีความรวดเร็วข้ึน  

6.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
 ท าการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  5 ท่าน สรุปข้อมูลได้ ดังน้ี 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ 

ล าดับ รายการประเมิน S.D. แปลผล 

1 ด้านความน่าเชื่อถือ 4.75 0.45 ดีมาก 
2 ด้านประสิทธิภาพการ

ท างาน 
4.89 0.33 ดีมาก 

3 ด้านความสามารถในการ
เคล่ือนย้าย 

4.00 0.00 ดี 

4 ด้านความสามารถในการ
ดูแลรักษา 

4.33 0.52 ดี 

5 ด้านความสามารถเข้ากัน
ได้ของระบบ 

4.50 0.55 ดีมาก 

6 ด้านความเข้าใจและการ
ใช้งานได้ง่าย 

4.25 0.62 ดี 

ภาพโดยรวมทุกด้าน 4.45 0.54 ดี 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ประเมิน
คุณภาพการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้าน
การเงินงบประมาณ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ( = 4.45) 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
 ท าการประเมินจากผู้ใช้งาน 15 คน สรุปข้อมูลได้ดังน้ี 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ลำ
ดับ 

รายการประเมิน S.D. แปลผล 

1 ด้านการนำข้อมูลเข้า 4.40 0.52 ดี 
2 ด้านการประมวล 4.65 0.49 ดีมาก 
3 ด้านการแสดงผลและรายงาน 4.44 0.51 ดี 

ภาพโดยรวมทุกด้าน 4.49 0.50 ดี 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานได้ประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานของระบบการจัดการงบประมาณ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี ( = 4.49) 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการงบประม าณ
ซ่ึงอยู่ในระดับดี และการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจาก
ผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี จึงกล่าวได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานด้านการเงินงบประมาณ ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปติดตัง้เพื่อ
ใช้งานจริงได้ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเ งิน
งบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ผู้วิจัยได้ได้ศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของจากบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ าง
แก้ว โดยใช้ตัวแบบ ADDIE Model ในการออกแบบระบบ จึงท าให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดวงจรพัฒนา
ระบบของพรรณี สวนเพลง [13] ท่ีได้กล่าวว่าหากใช้เคร่ืองมือในก าร
วิเคราะห์และออกแบบระบบท่ีดีจะท าให้ได้ระบบสารสนเทศท่ีดีอ อกมา 
การท างานของระบบสารสนเทศท่ีพัฒนามีรูปแบบเป็นเว็บแอพพลิเคชัน่ 
สามารถท างานได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากในการ
แสดงผลข้อมูลจะถูกควบคุมโดย Bootstrap Framework ท าให้ง่ายต่อ
การพัฒนาระบบ และเน่ืองจากระบบน้ีจะท างานอยู่บนระบบเครือข่ าย
อินเทอร์เ น็ตจึงท าให้มีความสะดวกต่อผู้ ใช้งาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ อนันต์ อัครสุวรรณกุล และคณะ [12] ได้ท าวิจัยเร่ือง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการและงบปร ะม าณ
ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 12 ผลการวิจัยพบว่า ระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นสามารถช่วย ให้เกิดความสะดวกในการใช้ง าน 
และง่ายต่อการปรับเปล่ียน จึงท าให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานด้านการเงินงบประมาณ ของวิทยาลัยการอาชีพบาง แก้ว 
สามารถน ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของผู้บริห าร
และหน่วยงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดท่ี ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ
ไพบูลย์ เกียรติโกมล [13] ได้เสนอไว้ว่า ระบบสารสนเทศท าใ ห้ก าร
จัดการและการประมวลผลข้อมูลท าได้ถูกต้องรวดเร็วขึ้น สะดวกต่อการ
น าไปใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ 
ของผู้บริหาร 
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8. ข้อเสนอแนะ
 พัฒนาระบบให้สามารถติดตามและแจ้งเตือนในกรณีท่ีมีความ ล่าช้า
ในการใช้จ่ายงบประมาณ ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรในแผนกต่าง ๆ สามารถ
วางแผนการใช้งบประมาณได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามโตรมาสของ
งบประมาณ 

9. สรุปผลการวิจัย
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเ งิน
งบประมาณ ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน่ โดย เ ลือกใช้  
CodeIgniter ซ่ึงเป็นเฟรมเวิร์คของภาษา PHP เขียนค าสัง่ควบคุมการ
ท างานของโปรแกรม และ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการ เ งิ น
งบประมาณ ของวิทยาลัยการอาชีพ บ าง แก้วได้ เ สร็จ ส้ิ น ต าม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยระบบจะช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเงินงบประมาณ สามารถจัดการข้อมูลประมวลผลข้อมูลได้อย่ าง
รวดเร็วและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบท่ีพัฒนาขึ้นผ่ าน
การประเมินประสิทธิภาพในการท างานจากผู้ เชี่ยวชาญ ซ่ึงพบว่า
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ( = 4.45) และผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ( = 4.49) จึงสรุป
ได้ว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปติดตั ้งใช้งานและจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  
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Reducing the Loss of Equipment Breakdown in the Mixing Process of A Candy Factory. 
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บทคดัยอ่ 

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มกัจะลงทนุมากกบัเครอืงจกัรเพอืต้องการอตัราผลติภาพทสีูง ในขณะทเีครอืงจกัรกต็อ้งการการซ่อมแซมซึง

ทําใหเ้กดิเวลาหยุดชะงกัไม่สามารถทําการผลิตได้ก่อให้เกดิความสูญเปล่าการผลติเป็นมูลค่าสูง สําหรบักรณีศกึษานีเป็นโรงงานผลติขนมหวาน

พบว่าเกดิปัญหาเวลาหยุดชะงกัหลกัจากการขดัข้องของอุปกรณ์ในกระบวนการผสมซงึเป็นขนัตอนย่อยในการผลติขนมหวาน โดยทางโรงงานมี

เป้าหมายทจีะลดเวลาหยุดชะงกัในกระบวนการผสมลงร้อยละ 30 ในการศกึษานีได้นําหลกัการในการลดเวลาหยุดชะงกัของเครอืงจักรอุปกรณ์ 

หลกัการบํารุงรกัษาเชิงป้องกนั และการปรบัปรุงอืนๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกนัในการแก้ปัญหาส่งผลให้สามารถลดเวลาหยุดชะงกัของเครอืงจักร

อุปกรณ์ลงได้บรรลุตามเป้าหมาย 

คาํสาํคญั: ความสญูเปลา่ เวลาหยดุชะงกั หลกัการบํารุงรกัษาเชงิป้องกนั 

Abstract 

The manufacturers started to invest more on machines for high productivity while these machines get repaired it leads to 

breakdown hours and the manufacturers had to meet a huge loss in their productivity.  In this case study, the problem for the breakdown 

in the industry was identified and it shows that the major contributor to the breakdown hours is in the mixing process of the candy factory. 

The objective is to reduce 30 % of the breakdown hours in the mixing process. In this project, preventive maintenance and a breakdown 

reduction methodology is adopted to improve the machine performance.   The root cause of breakdowns and some parallel improvement 

opportunities were also identified for implementation so as to reduce the downtime to achieve the objective. 

Keywords: Losses, Breakdown, Preventive maintenance   
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1. บทนํา

โรงงานกรณีศกึษาผลติขนมหวานเป็นบรษิทัขา้มชาต ิใชเ้ครอืงจกัร

และอุปกรณ์การผลติททีนัสมยัและหลากหลาย  พบว่าเกดิความสูญ

เปลา่เฉลยีททีําใหเ้สยีโอกาสขายและอนืๆ ของกระบวนการผสมมีมูลค่า

สงูถงึ 288,333 บาทต่อเดอืน หรอืประมาณ 3.46 ลา้นบาทต่อปี ซงึเป็น

สดัส่วน 87.49% ของความสูญเปล่าทงัหมดตลอดกระบวนการผลิต 

ผู้บริหารระดับสูงของโรงงานต้องการให้มีการแก้ไขปัญหานีโดยมี

เป้าหมายลดเวลาหยดุชะงกัทกุลกัษณะของปัญหาความขดัขอ้งลม้เหลว

ลงอยา่งน้อย 30% 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้อง

2.1 ฟังกช์นัการกระจายไวบลูล ์[1] 

การกระจายไวบูลลเ์ป็นการกระจายแบบต่อเนืองทไีม่ยุ่งยากต้องการ

ขนาดตัวอย่างไม่ใหญ่มากและมีความยืดหยุ่นสูง การเปลียนแปลง

ค่าพารามิเตอร์รูปร่างต่างๆ จะทําให้ฟังก์ชันการกระจายไวบูลล์มี

คุณสมบตัเิขา้ใกลฟั้งก์ชนัการกระจายอนืๆ เช่น ฟังกช์นัการกระจายปกต ิ

ฟังก์ชนัการกระจายแบบเอ็กซ์โพเน็นเชียล และอืนๆ ซึงฟังก์ชันการ

กระจายสะสมของไวบูลลจ์งึแสดงไดด้งัสมการท ี(1) และ (2) ดงัน ี 
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  คอื พารามเิตอร์รปูร่าง (Shape parameter) 

  คอื พารามเิตอร์สเกล  (Scale parameter) 

2.2 การประมาณคา่ภาวะน่าจะเป็นสงูสุด [1] 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการกระจายไวบูลล์ด้วยวิธีการ 

“การประมาณค่ าภาวะ น่ าจะ เ ป็ นสู งสุ ด ”  (Maximum likelihood 

estimation: MLE) เป็นกระบวนการค้นหาค่าพารามิเตอร์   และ  

ด้วยการทําให้   และ  มีภาวะน่าจะเป็น (Likelihood: L) ให้สูงสุด 

(Maximizing) จากชุดข้อมูลอายุการใช้งานอุปกรณ์จนกระทังชํารุด

เสยีหาย ti ทสีงัเกตจากการบนัทกึ กาํหนด  L ใหม้รีูปแบบของฟังก์ชนั

การกระจายแบบไวบูลล์ซึงเป็นฟังกช์นัของขอ้มูลและพารามิเตอร์   

และ  แบบหนึงทเีกดิจากการแก้ปัญหาทางสถติิโดยการนําฟังก์ชนั

การกระจายของความน่าจะเป็นแทนค่าด้วยขอ้มูลแต่ละข้อมูลคูณกัน 

ผลคูณนีถูกเรยีกว่า “ฟังก์ชนัภาวะน่าจะเป็น” (Likelihood function) L 

แสดงดงัสมการ (3)  
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n คอื ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

จากสมการ (1) และ (3) ทาํใหส้ามารถแสดงฟังกช์นัคา่น่าจะเป็นไป

ได ้L ของการกระจายไวบูลล ์ คอื  
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การหาค่าทเีป็นไปได้สูงสุดของพารามิเตอร์  และ  โดยการทํา

ใหฟั้งกช์นัลอการธิมึ (logarithm Function) ของฟังกช์นัความน่าจะเป็น 

L มคีา่สงูสุด 

2.3 การต่อระบบขนาน [2, 3] 

การต่อระบบขนาน (Parallel system) อุปกรณ์ทถีูกต่อขนานนียงั

สามารถเรียกได้ว่า เ ป็นอุปกรณ์สํ ารองติดตัง (Standby unit or 

redundant) ซงึจะต้องมอีุปกรณ์อย่างน้อย k ชนิจากจํานวนทงัหมด n 

ชนิตอ่ขนานกนัสามารถทาํงานใหก้ระบวนการของระบบดําเนินไปอย่าง

ปกติจนกระทงัสําเร็จภารกิจตามวตัถุประสงค์ การต่อระบบขนาน

ลกัษณะนีเป็นวธิีการหนึงทไีด้รบัความนิยมสําหรบัการปรบัปรุงความ

เชือถือได้ของระบบทีมีความสําคัญมากๆ กรณีการต่ออุปกรณ์ทีมี

ลกัษณะเหมอืนกนัจํานวน n ชนิตามทแีสดงในรูปท ี1 อปุกรณ์แต่ละชนิ

ทาํงานโดยอสิระต่อกนั  

รปูท ี1 การต่อระบบแบบขนาน k out of n 

ค่าความเชอืถอืไดข้องระบบ (Rs ) สามารถคาํนวณได้จากสตูรที

แสดงในสมการท ี(5) ดงันี 
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3. ปัญหาและการวิเคราะหปั์ญหา
3.1 การศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการผลิต 

การศกึษานีเป็นการศึกษาปัญหาของกระบวนการซ่อมบํารุงของ

สถานประกอบการตวัอย่างซงึเป็นโรงงานผลติขนมหวานรสชาติต่างๆ 

ส่งขายทวัโลก ในสายการผลิตแบ่งออกเป็น 5 กระบวนการย่อย คือ 

กระบวนการผสม กระบวนการหยอดลงแม่พิมพ์ กระบวนการเคลือบ
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นําตาล กระบวนการเคลอืบเงา และกระบวนการพมิพโ์ลโก ้
กระบวนการผสมเป็นกระบวนการผลิตเริมต้นของการผลิตขนม

หวานของโรงงานกรณีศึกษา พบว่าเกิดความสูญเปล่าทีทําให้เสีย

โอกาสการขายและอนืๆ มมีูลคา่เฉลยีสูงถงึ 288,333 บาทต่อเดอืน หรอื

ประมาณ 3.46 ล้านบาทต่อปี ซงึเป็นสดัส่วน 87.49% ของความสูญ

เปล่าทงัหมดตลอดกระบวนการผลติ โดยพบว่ามสีาเหตุมาจากความ

เสยีหายของชนิส่วนอุปกรณ์ย่อย 6 สว่นของระบบผสม ประกอบดว้ย 1) 

ปัญหา Slurry รัว 2) แบริงมอเตอร์ใบกวนส่วนผสมทีถัง Weighing 

vessel แตก 3) ซลีะครอบเพลาใบกวน Slurry ทถีงั Tempering vessel 

รวั 4) Steam trap ของ Heat Exchanger เสยี 5) แบรงิสกรูนําตาลและ

แป้งแตก และ 6) แมคคานิคคอลซีลปัมนําร้อนรัว ซึงเป็นชินส่วน

อุปกรณ์ทมีปัีญหาความเสยีหายมากทสีุดเกดิขนึ 15 ครงัในช่วงเวลา 4 

ปี หรอืเกดิความขดัขอ้งล้มเหลวเฉลียเดอืนละ 0.31 ครงั ซงึแต่ละครงั

ต้องใช้เวลาซ่อมแซมค่อนข้างนานรวมทงัอะไหล่สํารอง คอืแมคคานิ

คอลซลีมขีนาดใหญ่ ราคาแพง บางครงัการสงัซอืจะต้องใชเ้วลารอ จึง

ทาํใหเ้วลาทใีชใ้นการซ่อมแซมเฉลยีประมาณ 18.07 ชวัโมงต่อครงั ทํา

ใหก้ระบวนการผสมเกดิการหยุดชะงกัเฉลยี 5.65 ชวัโมงต่อเดอืน หรอื

คดิเป็น 34.28% ของเวลาหยุดชะงกัทงัหมดของกระบวนการผสม ดงั

แสดงในตารางท ี1 

ตารางท ี1 เวลาหยดุชะงกัของชนิส่วนอุปกรณข์องกระบวนการผสม 

ปี พ.ศ. 

2557-2560 

RT 

(Sum 

TTF) 

(ชวัโมง) 

#Failure 

(ครงั) 

DT 

(ชวัโมง) 
% 

ยางโอรงิฝาครอบ

กรอง Slurry รวั 
9,084.00 31 137.94 17.45% 

แบรงิมอเตอรใ์บ

กวนสว่นผสมทถีงั 

Weighing vessel 

แตก 

9,084.00 21 226.27 28.62% 

แมคคานิคคอลซลี

ปัมนํารอ้นรวั 
9,084.00 15 271.02 34.28% 

ซลีครอบเพลาใบ

กวน Slurry ทถีงั 

Tempering 

vessel รวั 

9,084.00 23 54.92 6.95% 

Steam trap ของ 

Heat Exchanger 

เสยี 

21 57.15 7.23% 9,084.00 

แบรงิสกรูนําตาล

และแป้งแตก 
9,084.00 18 43.42 5.49% 

3.2 การวิเคราะหส์าเหตปัุญหา 

แมคคานิคอลซีลปัมนําร้อน ดงัรูปท ี2 ทําหน้าทป้ีองกนัไม่ให้นํา

รอ้นและแรงดนัรวัออกจากปัมของชดุ Jacket ในถงัผสม 2 (Tempering 

vessel) เนืองจากการทําให ้Slurry สุก จะตอ้งใชค้วามรอ้นจาก Jacket 

ในหม้อผสม 2 (Tempering vessel) เพอืแลกเปลยีนความร้อนทําให้ 

Slurry สุกแล้วส่งไปยงัหม้อผสม 3 (Cooking buffer vessel) เมือแมค

คานิคอลปัมนํารอ้นรวัจะทาํใหนํ้าร้อนและแรงดนัในชดุ Jacket ลดตําลง 

จะส่งผลให้การแลกเปลียนความร้อนไม่ดีทําให้ Slurry สุกช้า ทําให้

กระบวนการผลติถดัไปต้องรอคอยซงึสนิเปลอืงเวลา ถา้มคีวามเสยีหาย

มากถึงต้องหยุดกระบวนการผสมลง จะต้องทิงวัตถุดิบในระหว่าง

กระบวนการผสมไปเกดิความสญูเปล่าวตัถุดบิอีกประมาณ 5,500 บาท

ต่อครงั การแกไ้ขเบอืงต้นทาํได้โดยการเตมินําเขา้ไปในชดุ Jacket เพอื

ทดแทนนําทรีวัออก อาจเป็นการแก้ไขทไีม่ถูกต้องนัก เนืองจากนําที

เตมิเขา้ไปมีอุณหภูมิตํา ทําใหอุ้ณหภูมนํิาในชุด Jacket ตําลงไปด้วย 

ตอ้งใชเ้วลาในการเพมิอุณหภมูนํิารอ้นขนึมาใหม่ทําใหเ้สยีเวลา 

รปูท ี2 ชนิสว่นองคป์ระกอบของแมคคานิคอลซลีปัมนํารอ้น 

บนัทกึประวตัซ่ิอมบํารุงของหน่วยงานซ่อมบํารุงของโรงงานกรณี

ตวัอย่างแสดงใหเ้หน็ว่าแมคคานิคอลซลีปัมนําร้อนทชีาํรุดเสยีหายและ

เป็นสาเหตุททีาํใหก้ระบวนการผสมต้องขดัขอ้งลม้เหลวไมส่ามารถผลติ

ไดต้ามแผน ประกอบดว้ยชนิสว่นองคป์ระกอบยอ่ยทเีสยีหายตามขอ้มูล

บนัทกึจํานวนครงัของความขดัขอ้งลม้เหลวในในชว่งเวลา 4 ปี จํานวน 

15 ครงั ตามตารางท ี2 โดยเกดิเวลาหยุดชะงกัของกระบวนการผสมขนึ

รวม 728 นาท ีเวลาหยุดชะงกัทเีกดิขนึจากชนิส่วนองค์ประกอบย่อย

เฉลีย 15.5 นาทีต่อเดือนทีเกิดจากแมคคานิคอลซีลปัมนําร้อนรัว 

ในชว่ง ปี พ.ศ. 2557-2560  
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ตารางท ี2  ข้อมูลประวตัิซ่อมแซมแมคคานิคอลซีลปัมนําร้อนรัวใน

ระหวา่งปี พ.ศ. 2557-2560 

ปี พ.ศ. RT(ชวัโมง) Failure(ครงั) DT(ชวัโมง) 

2557 2,360.00 4 90.41 

2558 1855.50 2 72.36 

2559 2,669.00 5 59.63 

2560 2,199.50 4 48.62 

รวม(ชวัโมง) 9,084.00 15 271.02 

เฉลยี(ต่อเดอืน) n/a 0.31 5.65 

เนอืงจากผูบ้รหิารระดบัสงูของโรงงานตอ้งการให้มกีารแกไ้ขปัญหา

นีโดยมีเป้าหมายลดเวลาหยุดชะงักเนืองจากปัญหาความขัดข้อง

ลม้เหลวทกุลกัษณะลงอย่างน้อย 30% รวมทงัปัญหากระบวนการผสม

หยุดชะงกัเนืองจากแมคคานิคอลซลีปัมนําร้อนรวัซงึถูกตงัเป้าหมายให้

มคีวามเสยีหายขดัขอ้งลม้เหลวลดลงจากเดมิ 5.65 ชวัโมงต่อเดอืนเป็น

เกดิขนึได้ไม่เกนิ 3.95 ชวัโมงต่อเดือน ซึงการวดัผลความสําเร็จถูก

แปลงเป็นดชันีวดัผลงานประจําเดอืน  

โรงงานกรณีศึกษาจึงมีความประสงค์จะคํานวณอายุการใช้งาน

ชนิส่วนอุปกรณ์ทสีําคญัทกุชนิสว่นดว้ยค่าเฉลยีเลขคณิตอย่างง่าย เพอื

กําหนดใช้เป็นดัชนีวดัผลสําเร็จของหน่วยงานซ่อมบํารุง ดังนันการ

พจิารณาอายุการใชง้านเฉลยี (Mean Life: Lav) ในชว่ง 4 ปี เวลาการใช้

งานรวม 9,084 ชวัโมง เกดิความขดัขอ้งลม้เหลว 15 ครงั โดยอายุการ

ใชง้านเฉลยี Lav จะมคีา่เท่ากบั 9,084/15= 605.60 ชวัโมง และหลงัการ

ปรบัปรุงควรจะลดเวลาหยุดชะงกัลงได ้30% ซงึเท่ากบั 81.31 ชวัโมง 

จะทาํใหเ้วลาการใช้งานของแมคคานิคอลซลีเพมิขนึจาก 9,084 ชวัโมง

เป็น 9,165.31 ชวัโมง และจํานวนครงัขดัขอ้งล้มเหลวลดลงเหลอื 10.05 

ครงั ซงึอายุการใช้งานเฉลยี (Lav) หลงัการปรบัปรุงจึงควรมเีป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 872.89 ชวัโมงต่อครงั ซงึคํานวณได้จาก 9,165.31/10.50 

ชวัโมงต่อครงั หรอืมากกวา่ 4.57 เดอืนต่อครงั ดงัตารางท ี3 

ตารางท ี3 การกําหนดเป้าหมายในการลดเวลาหยุดชะงกัเนืองจาก 

แมคคานิคอลซลีปัมนํารอ้นรวัลง 30% 

สรปุความขดัข้องล้มเหลวของแมคคานิคอลซีลปัมนําร้อน 

ในช่วง 4 ปี 

เวลาการใชง้านรวม (ชวัโมง/4ปี) 9,084.00 ชวัโมง 

เวลาหยดุชะงกั (ชวัโมง/4ปี) 271.02 ชวัโมง 

จํานวนครงัทเีสยี (ครงั/4ปี) 15 ครงั 

Lav 605.60 ชวัโมง/ครงั 

ค่าเฉลียก่อนการปรบัปรงุของแมคคานิคอลซีลปัมนํา 

เวลาหยดุชะงกั = 5.65  ชวัโมง/เดอืน 

จํานวนครงัทเีสยี = 0.31  ครงั/เดอืน 

Lav กอ่นปรบัปรุง = 605.60  ชวัโมง 

ตารางท ี3 (ต่อ) 

เป้าหมายการปรบัปรงุของแมคคานิคอลซีลปัมนํา (อย่างน้อย) 

เวลาหยดุชะงกั =  3.95  ชวัโมง/เดอืน 

จํานวนครงัทเีสยี =  0.22  ครงั/เดอืน 

Lav หลงัปรบัปรุง =  872.89 ชวัโมง 

ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาจากความเสียหายทงั 15 ครงันี

ร่วมกบัผู้เชียวชาญจากบริษัทผู้ขายแมคคานิคอลซีล ดงัตารางที 4 

พบว่าสาเหตุปัญหาหลักของความขดัข้องล้มเหลวเกิดขึนจากการ

เลอืกใช้ชนิดของแมคคานิคอลซลีไม่ถูกต้องกบับรบิทการใช้งาน วสัดุ

หน้าส ัมผัสทีใช้อยู่ไม่สามารถทนต่อความร้อนของนําร้อนทีใช้ใน

กระบวนการผลติได ้ 

ตารางท ี4  การวเิคราะหส์าเหตุปัญหาแมคคานิคอลซลีปัมนําร้อนรวั 

ชินส่วน ลกัษณะ

ปัญหา 

สาเหต ุ แนวทางการ

แก้ไข 

แมคคานิ

คอลซลีปัม

นําร้อนรวั 

เสอืม

สภาพเรว็

ผดิปกต ิ

เลอืกใชแ้มคคานิ

คอลซลีปัมททีน

ตอ่ความรอ้นและ

แรงดนัไม่

เพยีงพอ 

ศกึษาคุณสมบตัิ

แมคคานิคอลซลี

ปัมททีนต่อความ

รอ้นและแรงดนัไม่

เพยีงพอทดแทน 

หน้าสมัผสั

แตกรา้ว 

ขาดทกัษะในการ

ถอด-ประกอบ

แมคคานิคอลซลี

ใชเ้ครอืงมอื

สําหรบัถอดและ

ประกอบแมคคา

นิคอลซลี 

จดัหาเครอืงมอื

ถอดและประกอบ

แมคคานิคอลซลี

ปัมนํารอ้น และ

การจดัทาํ

มาตรฐานงานถอด

และประกอบแมค

คานิคอลซลีปัมนํา

รอ้นและอบรม

พฒันาทกัษะช่าง

ซอ่มบํารุง 

เพลาใบพดั

ปัมนําคอด, 

สกึหรอ 

เสอืม

สภาพตาม

อายกุาร

ใชง้าน 

ไม่มแีผนการ

ตรวจสอบสภาพ

เพลาใบพดัของ

ปัมนํา 

กําหนดโปรแกรม

บํารุงรกัษาเชงิรุก

อยา่งพอเพยีง 

ดงันนัการแกไ้ขปัญหาแมคคานิคอลซลีปัมนําร้อนรวั จงึกาํหนดให้

มกีารแกไ้ขและปรบัปรุงกระบวนการบํารุงรกัษาแบ่งเป็น 3 มาตรการ 

คือ 1) ศึกษาคุณสมบัติแมคคานิคอลซีลปัมทีทนต่อความร้อนและ

แรงดนัไดเ้พยีงพอมาทดแทน 2) จดัหาเครอืงมอืถอดและประกอบแมค

คานิคอลซลีปัมนําร้อน การจดัทํามาตรฐานงานถอดและประกอบแมค

คานิคอลซีลปัมนําร้อนและอบรมพัฒนาทักษะช่างซ่อมบํารุง และ 3) 

กําหนดโปรแกรมบํารุงรกัษาเชงิรุกอย่างพอเพยีง ซงึการดําเนินการทงั 
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3 มาตรการนีอย่างรอบคอบ น่าจะทําให้ปัญหากระบวนการผสม

หยุดชะงกัลดลงได้ตามเป้าหมาย แต่ยงัไม่สามารถลดเวลาซ่อมแซมใน

กรณีเกิดปัญหานีได้โดยในแต่ละครังยังคงใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง 

18.07 ชวัโมงต่อครงั และยงัไม่เป็นทไีวว้างใจกรณีทชีนิส่วนอะไหล่แมค

คานิคอลซลีทจํีาเป็นต้องใช้ซ่อมแซมอาจจะขาดมือเมอืต้องการใช้ จงึ

เกดิมาตรการท ี4) ปรบัปรุงตดิตงัระบบสํารอง (Standby redundancy) 

ขนึ เพอืลดเวลาซอ่มแซมในแต่ละครงั มรีายละเอยีดดงันี 

1) การปรบัปรุงคุณสมบตัแิมคคานิคอลซลีปัมนํารอ้น แมคคานิคอล

ซลีทใีชก้บัปัมนํารอ้นเป็นรุ่น TB56 ซงึมชีว่งอุณหภูมกิารใชง้านระหว่าง 

-20 ถงึ 150 องศา และรบัแรงดนัได ้10 bar. สาํหรบัการปัมนํารอ้น 130 

ถงึ 135 องศา ซงึดูเหมอืนวา่ไม่น่าจะเกดิปัญหาความเสยีหายของแมค

คานคิอลซลี ผูเ้ชยีวชาญใหค้าํแนะนําว่าความรอ้นทเีกดิขนึทหีน้าสมัผสั

ของแมคคานิคอลซลีจะมกีารสะสมความรอ้นของนําและความรอ้นทเีกดิ

จากการเสยีดสขีองหน้าสมัผสั ซงึเป็นไปไดท้มีคีวามรอ้นสูงเขา้ใกลพ้ิกดั

ของแมคคานิคอลซลีจึงอาจมผีลทําใหอ้ายุการใชง้านสนัลงได ้โดยปกติ

ควรเผอืค่าความรอ้นใช้งานของแมคคานิคอลซลีใหสู้งขนึอีกอย่างน้อย 

15% ดงันนัจงึควรใช้แมคคานิคอลซีลทีมพีิกดัความร้อนใช้งานสูงขนึ

เป็น 160 องศา เมือพิจารณาคุณสมบัติของแมคคานิคคอลซีล 

(Mechanical Seal) รุ่น TB21 ซงึมคีณุสมบตัิทมีีทนทานต่อแรงดนัและ

มีความคงทนต่อความร้อนทดีีกว่าแมคคานิคอลซีลรุ่น TB56 ดงันัน

โครงการนีจึงนําเสนอผูจ้ดัการแผนกซ่อมบํารุงกรณีตวัอย่างใหท้ําการ

ทดลองเปลยีนแมคคานิคอลซลีเป็นรุ่น TB21 ซงึทนความรอ้นได้สูงกว่า

สามารถใชง้านไดท้อุีณหภูมถิึง 200 องศา ทแีรงดนัเทา่กนั 10 bar. ซงึ

ได้เรมิดําเนินการเปลยีนแมคคานิคอลซีลในเดือนมกราคม และเริม

ทดลองใชง้านในสภาพการผลติปกตอิย่างต่อเนือง 

2) การพฒันาทกัษะใหพ้นักงานซ่อมบํารุง ปัญหานํารอ้นรวัทแีมค

คานิคอลซีลส่วนหนึงเกิดจากเพลาใบพัดปัมนําคอด,สึกหรอ การ

ซ่อมแซมโดยขาดทกัษะและความเขา้ใจลกัษณะขดัข้องล้มเหลวและ

สาเหตุของความขดัขอ้งลม้เหลวของชนิส่วนอปุกรณ์อย่างเพยีงพอ เชน่ 

ไม่ตรวจสอบขนาดความสกึหรอของเพลา ไม่ทาํความสะอาดและเตรยีม

พนืผวิเพลาก่อนประกอบ การใชนํ้ามนัหลอ่ลนืทาผวิเพลาก่อนประกอบ 

ซงึการปฏบิตักิารซ่อมแซมลกัษณะนลีว้นมผีลต่อคุณภาพงานซ่อมแซม

ทตีําลงทงัสนิ ผูเ้ชยีวชาญของผูผ้ลติแมคคานิคอลซลีชนันําแนะนําใหม้ี

การตรวจสอบขนาดของเพลาและสภาพผิวเพลาทุกครังทีมีการ

ซ่อมแซมหรอืเปลยีนแมคคานิคอลซลี สําหรบัปัมนําทมีขีนาดไม่เกิน 5 

กโิลวตัต ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเพลาซลีควรจะโตกว่าขนาดรูของ

ซลีประมาณ 0.10-0.50 มลิลเิมตร โดยจะตอ้งขดัผวิเพลาใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานค่า เฉลียความหยาบผิวเพลา (Roughness arithmetic 

average: AA) ขนาดความหยาบผิวเพลาไม่เกิน 0.10 ไมครอน ซึง

เทา่กบัการใช้กระดาษทรายละเอยีดเบอร ์1000 ขดัพนืผวิ และหา้มทา

สารหล่อลนืบนผวิสมัผสัระหว่งเพลากบัยางรดัเพลาเดด็ขาด แต่ต้องแช่

เพลาในนําแขง็แหง้เพอืใหเ้พลามขีนาดเลก็ลงเลก็น้อยแลว้จงึนําแมคคา

นิคอลซีลมาสวมเพลา จะทําให้ยางรัดเพลาของแมคคานิคอลซีลไม่

ชํารดุกอ่นใชง้าน 

3) กําหนดโปรแกรมบํารุงรกัษาเชงิรุก การบํารุงรกัษาตามแผนซงึมี

ลําดบัการจดัการใหเ้ครอืงจกัรและอุปกรณ์อยูใ่นสภาพทดีแีละปราศจาก

ความขดัขอ้งลม้เหลว [4, 5] แบ่งออกเป็น 5 ระยะ คอื การฟืนฟูสภาพ

เครืองจักร การยดือายุการใช้งาน การกําหนดภารกิจซ่อมบํารุงตาม

กําหนดการ การศึกษาพารามิเตอร์แสดงคุณลักษณะของความ

เสอืมสภาพ และการบํารุงรกัษาตามแผน ดงันันในขนัต้นจําเป็นต้อง

ตรวจสอบแก้ไขความชํารุดเสยีหายของเพลา เบ้าสวมซีล และศกึษา

ขอ้มูล TTF (Time To Failure) ของแมคคานิคอลซลีปัมนําทมีปัีญหานํา

รอ้นรวัว่ามคีวามขดัขอ้งลม้เหลวก่อนเวลาการใชง้านทเีหมาะสมหรอืไม ่

โดยพจิารณาจากพารามเิตอร์รูปร่างของการแจกแจงแบบไวบูลล ์จาก

บนัทกึประวัติการซ่อมบํารุงระหว่างปี 2557-2560 แมคคานิคอลซีล

ชาํรดุเสยีหายจํานวน 15 ครงั โดยคา่ TTF แสดงในตารางท ี5 สามารถ

คํานวณค่า Shape parameter และค่า Scale parameter ของฟังก์ชัน

การกระจายไวบูลลด์ว้ยวธิีการประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสดุ (MLE) 

ไดเ้ทา่กบั 3.594 และ 672.60 ชวัโมง ตามลาํดบัดงัรปูท ี3 ซงึค่า Shape 

parameter มค่ีามากกวา่ 1.0 แสดงใหเ้หน็ว่าอตัราความขดัขอ้งลม้เหลว

ของแมคคานิคอลซีลเพิมขนึตามเวลา ในเบืองต้นสามารถกําหนด

มาตรการบํารุงรกัษาเป็นรูปแบบการบํารุงรกัษาเชงิป้องกนัตามวงรอบ

ทเีหมาะสมตอ่ไป  

การคํานวณค่าอายุการใช้งานเฉลยี(Mean time to failure: MTTF) 

ดว้ยสตูร  

 MTT =


 
  

 

1
1   (6) 

คํานวณค่าโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel จะได้ค่าอายุการใช้

งานเฉลยีซงึมีค่าประมาณ 606.03 ชวัโมง หรอืประมาณ 3 เดือนตาม

เวลาการผลติ โดยนําค่ามากําหนดเป็นวงรอบเวลาการบํารุงรกัษาด้วย

การเปลยีนแมคคานิคอลซลีออก ทาํการตรวจสอบขนาดและผวิเพลาปัม

นําร้อนครงัแรกเมือมีอายุการใช้งานประมาณ 3 เดือน เพือใช้ในการ

พิจารณาอายุการใช้งานเฉลียหลังการปรับปรุงโดยกําจัดปัจจัยทีมี

อทิธพิลทําใหแ้มคคานิคอลซลีปัมนํารอ้นมคีวามเสอืมสภาพแบบเร่ง ซงึ

จะทาํใหโ้ปรแกรมการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัมคีวามแม่นยํามากขนึ 

ตารางท ี5  ขอ้มูล TTF ของแมคคานิคอลซลีปัมนํารอ้น ระหว่างปี 

2557-2560 

ปี ค่า TTF แมคคานิคอลซลีปัมนํารอ้น 

(ชวัโมง) 

จํานวน

ครงั 

2557 628.5 793 574.5 364 4 

2558 870 985.5 2 

2559 774.5 342.5 568.5 650 333.5 5 

2560 574 483 609 533.5 4 
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รปูท ี3 พล๊อตความน่าจะเป็นการแจกแจงไวบูลลข์องแมคคานิคอลซลี

ปัมนําร้อน 

4) ปรบัปรุงตดิตงัระบบปัมสํารอง เมอืมกีารขดัขอ้งล้มเหลวขนึถึง

ต้องหยุดซ่อมแซมปัมนําร้อนนานกว่า 15 นาที วตัถุดิบทใีช้ทําขนม

หวานทคีา้งรออยู่ในแต่ละกระบวนการย่อยจะกลายเป็นของเสยีและต้อง

ถูกทงิไป จงึจําเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุงเพอืลดเวลาการซ่อมแซมในการ

เปลียนแมคคานิคอลซีล แต่เดิมการหยุดซ่อมแซมแต่ละครงัใช้เวลา

เฉลยีเท่ากับเวลาหยุดชะงักทังหมด 271.02 ชวัโมงต่อจํานวนความ

ขดัข้องล้มเหลว 15 ครงั หรือเท่ากบั 18.07 ชวัโมงต่อครงั ซงึยังคง

ห่างไกลจากเป้าหมายทีต้องใช้เวลาซ่อมแซมน้อยกว่า 15 นาท ีหาก

ยังคงซ่อมแซมด้วยขนัตอนปฏิบัติงานแบบเดิม จึงมีแนวคิดในการ

ปรบัปรงุระบบดว้ยการตดิตงัปัมนําคู่ขนานเป็นปัมสํารองตดิตงัแบบเยน็ 

(Cold redundant) ซงึสามารถถอดปัมออกซ่อมแซมไดโ้ดยไม่ต้องหยุด

ระบบปัมนํา ดงัรปูท ี4 ดว้ยคา่ใชจ้่ายประมาณ 370,000 บาท จะชว่ยลด

ค่าใช้จ่ายสินเปลืองของวัตถุดิบกรณีเกิดเหตุขดัข้องล้มเหลวลงได้

ประมาณเดือนละ 65,807 บาท นันคอืการลงทุนปรบัปรุงนีจะสามารถ

คุม้ทนุไดภ้ายในเวลา 5.52 เดอืน 

รปูท ี4 การตดิตงัปัมนําคู่ขนานเป็นปัมสํารองตดิตงัแบบเยน็ (Cold 

redundant) 

4. สรปุผล

การปรบัปรุงใชเ้วลาประมาณ 2 เดอืน ระหว่างเดอืนมกราคม ถึง

เดอืนกมุภาพนัธ ์2561 และใชง้านระบบอย่างต่อเนอืงเป็นเวลานาน 7 

เดอืน ยงัไมพ่บความขดัขอ้งลม้เหลวของแมคคานิคอลซลีปัมนํารอ้น 

โดยผลการปรบัปรุงแสดงดงัตารางท ี6 

ตารางท ี6 ผลการปรับปรุงเพือลดเวลาหยุดชะงักทีเกิดจากปัญหา 

แมคคานิคอลซลีปัมนํารอ้น  

ปี 

2561 

เวลาเดนิเครอืงจกัร 

(ชวัโมงต่อเดอืน) 

เวลาเดนิเครอืงจกัรสะสม 

(ชวัโมง) 

ม.ีค. 207 207 

เม.ย. 198 405 

พ.ค. 180 585 

ม.ิย. 198 783 

ก.ค. 198 981 

ส.ค. 189 1170 

ก.ย. 198 1368 

การปรบัปรุงทเีกดิขนึทงั 4 มาตรการ ไดแ้ก ่การใชแ้มคคานิคอลซีล

ปัมนําททีนความร้อนได้สูงขนึ การพัฒนาทกัษะการซ่อมบํารุง การ

กาํหนดวงรอบการบํารุงรกัษาโดยใชห้ลกัการทางสถติ ิและการปรบัปรุง

ความเชือถือได้ของระบบด้วยการต่อระบบขนาน ทําให้อัตราความ

ขดัขอ้งลม้เหลวของอุปกรณ์ในกระบวนการผสมขนมหวานลดลงอย่างมี

นยัสําคญั ซงึจะส่งผลต่อการลดความสูญเปล่าเสยีโอกาสการขายสนิค้า

ลงได ้
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พัฒนาและแกKไขปTญหาทางการออกแบบ แนวคิดหลักของทฤษฎีคือชQวยกําหนดทิศทางการออกแบบโดยคํานึงถึงแนวโนKมของวิวัฒนาการของระบบ
เทคนิคใหKมีความชัดเจน ในบทความวิจัยนี้ไดKใชKอุปกรณEสําหรับยึดประกอบไมKทําเฟอรEนิเจอรEเปRนกรณีศึกษา ผลที่ไดKจากการใชKกฎการวิวัฒนEในการ
ออกแบบคือ อุปกรณEมีคุณลักษณะที่เปRนพลวัตมากยิ่งขึ้น มีความสามารถในการถอดและประกอบใหมQไดKงQายขึ้นโดยที่ยังคงความแข็งแรงในการ
ประกอบ จากการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณEที่สรKางขึ้นผQานรูปแบบการประกอบไมK 4 รูปแบบ ผลที่ไดKคือรูปแบบการประกอบไมKแบบขอบตQอ
ขอบ เปRนรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับอุปกรณEดังกลQาว โดยสามารถทนแรงกดเฉลี่ยที่ 9.43kN. ทั้งนี้ตัวตKนแบบอุปกรณEสําหรับยึดประกอบไมKที่
สรKางขึ้นจะตKองมีการปรับปรุงในเรื่องของขนาดที่ตKองเล็กลง และการถอดปลดสลักยึดเมื่อตKองการแยกชิ้นสQวนของไมKที่ประกอบ  

คําสําคัญ:  เฟอรEนิเจอรEไมK อุปกรณEยึด กฎการวิวัฒนEของระบบเทคนิค 

Abstract 
This paper presents the application of laws of evolution of technical system in concept generation process. A case of new 

fixing devices for flat-pack furniture are submitted to demonstrate the viability of the proposed approach. These laws are the first of TRIZ's 
main axioms and supported the inventor to gets a notion of the further development of the technical system and of promising new 
inventions for the system. TRIZ is the Russian acronym of Theory of Inventive Problem Solving. It is a body of theoretical knowledge used 
as a foundation for further instrument development. The fixing device is designed according with the interpreted evolution laws. It has a 
more dynamic character and easier to disassemble and then reassemble while maintaining strength. The suitable assembly scheme for 
the designed equipment is Edge-to-edge woodworking. It withstands an average pressure of 9.43kN. Which still has disadvantages that 
need to be improved in terms of the appropriate size and performance around the bolt mechanism. The laws of evolution of technical 
system need to be combined with other design methods for optimal results. 

Keywords:  Wood furniture, fixing device, laws of evolution of technical systems 
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1. บทนํา

เนื่องจากสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนความตKองการของ
ผูKบริโภคที่ยากตQอการคาดการณE จึงเปRนแรงผลักใหKฝ]ายอุตสาหกรรม
ตKองพยายามแสวงหาวิธีการใหมQๆ ในการแกKปTญหา การออกแบบ และ
ผลิตสินคKาเพื่อใหKสามารถแขQงขันในสภาพตลาดการคKาในปTจจุบัน

 ตัวอยQางกระบวนการออกแบบเชQน เสียงของผูKบริโภค (VOC) การใชK
โมเดลการทํางาน เปRนตKน เปRนกระบวนการออกแบบโดยทั่วไปที่จะ
เนKนหนักในเรื่องของการผลิตใหKไดKปริมาณตามความตKองการและมี
คุณภาพที่เทQาเทียมกัน ซึ่งไมQไดKคํานึงถึงความซับซKอนของความ
ตKองการ หลายงานวิจัย [1] บQงชี้ใหKเห็นถึงความไมQตอบโจทยEของ
กระบวนการออกแบบโดยทั่วไปที่ไมQสามารถชQวยใหKสรKางแนวคิด
นวัตกรรมใหมQไดKเทQาที่ควร ยุคนี้ถือไดKวQาเปRนชQวงเวลาของนวัตกรรม 
โดยมีเป_าหมายที่จะจัดการองคEความรูKและคาดการณEการวิวัฒนEของ
ผลิตภัณฑEเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแขQงขันและตอบสนองตQอ
ความตKองการในอนาคต 

เพื่อเพิ่มโอกาสและหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑEใหK
สอดคลKองกับความตKองการในปTจจุบันและอนาคต บทความวิจัยนี้จึงมี
ความสนใจที่จะประยุกตEหลักการ เครื่องมือที่เอื้อตQอการสรKางนวัตกรรม 
โดยจะใชKกฎการวิวัฒนEของระบบเทคนิคที่เปRนแกนหลักของทฤษฎีการ
แกKไขปTญหาเชิงสิ่ งประดิษฐE  (TRIZ: Theory of Inventive Problem 
Solving) [2-3] ในการออกแบบอุปกรณEยึดประกอบไมKทําเฟอรEนิเจอรE 
ซึ่งรายละเอียดของกฎดังกลQาว ขั้นตอนการประยุกตEใชK และผลลัพธEที่ไดK
จากการออกแบบจะนําเสนอในหัวขKอถัดไป 

2. กฎการวิวัฒน์ของระบบเทคนิค
กฎการวิวัฒนEของระบบเทคนิคจะชQวยใหKนักออกแบบสามารถ

คาดการณEหรือวางแนวทางการวิวัฒนEของสิ่งประดิษฐEไดKอยQางมีทิศทาง  
ซึ่งประกอบไปดKวย 9 ขKอ โดยแตQละขKอชี้ใหKเห็นถึงคุณลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงที่เฉพาะตลอดชQวงอายุของสิ่งประดิษฐE [4] รายละเอียดของ
กฎแตQละขKอแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 กฎการวิวัฒนEของระบบเทคนิค 

กฎขKอที่ 1  ความเติมเต็มของระบบ 
ผลการทํางานของระบบเทคนิคที่เกิดจากการรวมกัน
ของหลายอุปกรณE เพื่อที่ระบบจะสามารถทํางานไดK
นั้น องคEประกอบหลักทั้ง 4 อันไดKแกQ เครื่องจักร 
ตัวสQงผQานพลังงาน ตัวทํางาน และตัวควบคุม จะตKอง
ปรากฏอยูQและทําหนKาที่ไดKอยQางเต็มประสิทธิภาพ 

กฎขKอที่ 2 การนําพลังงาน 
การไหลอยQางอิสระของพลังงานผQานทั้งระบบคือความ
ตKองการแรกเพื่อใหKระบบทํางานไดK ทุกระบบเทคนิค
ทําการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังงาน พลังงานจึง
ควรไหลผQานองคEประกอบหลักทั้ง 4 ไดKอยQางอิสระและ
มีประสิทธิภาพ 

กฎขKอที่ 3 ความสอดคล้อง 
การทํางานของอุปกรณEในระบบจะสอดคลKองและเปRน
จังหวะเดียวกันบนพื้นฐานอKางอิงเดียวกัน ความ
สอดคลKองนี้อาจจะเปRนการสั่นสะเทือน ความถี่ หรือ
คาบในการผลิต ของอุปกรณEในระบบ 

กฎขKอที่ 4 ความเป็นอุดมคติ 
ทุกระบบจะวิวัฒนEสูQการเพิ่มระดับความเปRนอุดมคติ 
ซึ่ ง ส อ ดคลK อ ง ใ น ลั กษณะอั ต ร า สQ ว น ร ะห วQ า ง 
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบกับคQาใชKจQายที่เกิดขึ้น 

กฎขKอที่ 5 การวิวัฒน์ทีu ไม่ปรกติของชิw นส่วนในระบบ 
การพัฒนาองคEประกอบของระบบไมQเทQาเทียมกัน เมื่อ
ระบบมีความซับซKอนมากขึ้น ยิ่งพบไดKชัดเจน ซึ่ง
องคEประกอบที่ไมQไดKรับการพัฒนาจะเปRนอีกปTจจัยที่
ขัดขวางการวิวัฒนEของระบบโดยรวม 

กฎขKอที่ 6 การรวมตัวเป็นระบบทีu ใหญ่ขึwน 
ตลอดชQวงการวิวัฒนEของระบบ ระบบสามารถรวมตัว
กันจากสองระบบ หรือหลายระบบเพื่อเปRนระบบที่
ใหญQขึ้น เมื่อระบบพัฒนาจนถึงที่สุดมันจะรวมเขKากับ
ระบบที่ใหญQกวQา 

กฎขKอที่ 7 ขนาดทีu เปลีuยนไปจากใหญ่ไปเล็ก 
การพัฒนาองคEประกอบของระบบจะเปRนสQวนยQอยลง 
จากระดับมาโครเปRนไมโครและนาโน ตามลําดับ 

กฎขKอที่ 8 การเติบโตของความเป็นพลวัต 
ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ระบบแข็ง
เกร็งจะตKองถูกปรับใหKเปRนพลวัตมากขึ้น นัยของ
พลวัตคือ มีความยืนหยุQนและสามารถเปลี่ยนแปลง
รูปรQางไดKรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนการทํางานภายใตK
ขKอกําหนด ความตKองการและสภาวะแวดลKอม 

กฎขKอที่ 9 การใช้สสารและพลังงานในระบบ 
ระบบวิวัฒนEโดยมีการปรับใชKพลังงานและสสารใน
ระบบไดKอยQางมีประสิทธิภาพ เมื่อการเชื่อมโยงของ
พลั ง งานและสสารในระบบเพิ่ มมากขึ้ นทํ า ใหK
ประสิทธิภาพการตอบสนองของระบบโดยรวมเพิ่มขึ้น 

 แนวทางการใชKกฎการวิวัฒนEสามารถใชKเพื่อวิเคราะหEศักยภาพของ
ระบบในปTจจุบันเพื่อใหKทราบถึงระดับในแตQละมิติตามทิศทางของกฎแตQ
ละขKอ ผูKออกแบบสามารถนําผลการประเมินศักยภาพนั้นวางแนวทาง
หรือสมมุติฐานการวิวัฒนEของระบบไดK สมมุติฐานการวิวัฒนEคือการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบเพื่อใหKไดKผลลัพธEที่เฉพาะเจาะจงโดย
อKางอิงจากกฎการวิวัฒนE สามารถเขียนใหKอยูQในรูปประโยคอยQางงQาย
เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติเมื่อเกิดการวิวัฒนE เชQน ไขควงในอนาคตจะมี
คุณลักษณะที่ไมQลื่นไถลออกจากหัวของสกรูเมื่อใชKงาน 

3. การออกแบบอุปกรณ์ยึดประกอบไม้ทําเฟอร์นิเจอร์
โดยใช้กฎการวิวัฒน์ของระบบเทคนิค 
  

 ไมKทําเฟอรEนิเจอรEจะมีอยูQ 4 ประเภทไดKแกQ ไมKปาติเกิล ไมKเอ็มดีเอฟ 
ไมQอัด และไมKแทKหรือไมKจริง สําหรับเฟอรEนิเจอรEในปTจจุบันสQวนมากจะ
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เปRนวัสดุสังเคราะหEประเภทที่ 1-3 [5-6] โดยจะเปRนชนิดที่ผูKใชKงาน
สามารถประกอบเอง ซึ่งจะเรียกเฟอรEนิเจอรEไมKชนิดนี้วQาเปRนแบบน็อค
ดาวนEและมีการใชKงานอยQางแพรQหลาย เนื่องจากมีราคาไมQสูง งQายตQอ
การใชKงาน เฟอรEนิเจอรEชนิดนี้จะมีอายุการใชKงานที่ไมQนานนัก ไมQคงทน
ตQอความชื้น อีกทั้งเมื่อมีการเคลื่อนยKายบQอยครั้งจะสูญเสียความแข็งแรง 
และหากมีการแยกชิ้นสQวนเพื่อการเคลื่อนยKาย ขั้นตอนการประกอบใหมQ
จะทําไดKยากเนื่องจากผิววัสดุที่ทําจากไมKประสาน หรือไมKเนื้ออQอนมีการ
หลุดเสียเนื้อวัสดุไป จึงทําใหKการยึดประกอบดKวยสกรูหรือตะปูเกลียว 
ทําไดKยาก จําเปRนจะตKองมีการซQอมแซมรูตะปูเกลียวเดิมกQอนการ
ประกอบใหมQ 

 อุปกรณEประกอบการยึดสําหรับเฟอรEนิเจอรEไมKแบบน็อคดาวนE เชQน
สกรู ตะปูเกลียว จะใชKงานรQวมกับเหล็กฉากหลายรูปแบบ ตัวยQางของ
เหล็กฉากแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งมีลักษณะเปRนเหล็กที่มีรูสําหรับขันยึดดKวย
ตะปูเกลียวเขKากับเนื้อวัสดุโดยตรง เหล็กฉากมีความแข็งแรงเมื่อ
ประกอบเขKารQวมกับแผQนไมKและสามารถยึดโครงสรKางเขKาไวKดKวยกันไดK 
ประเด็นที่ตKองคํานึงถึงจึงเปRนเรื่องของการสูญเสียวัสดุเนื้อไมKเมื่อมีการ
ถอดเพื่อประกอบใหมQ  

 จากขKอดKอยของการยึดประกอบดKวยอุปกรณEที่เปRนเหล็กฉากและ
ตะปูเกลียว ทางผูKวิจัยจึงมีความสนใจที่จะออกแบบระบบในการยึด
ประกอบไมKทําเฟอรEนิเจอรE โดยรายละเอียดและขั้นตอนการออกแบบ
นําเสนอในหัวขKอถัดไป 
 
 3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของระบบเดิม และแนวทางการ
ออกแบบโดยอาศัยทิศทางการ วิวัฒน์ 
 การออกแบบระบบเริ่มตKนดKวยการวิเคราะหEศักยภาพของระบบยึด
ประกอบไมKในปTจจุบัน (รูปที่ 1) โดยกําหนดคQาน้ําหนักในแตQละดKานตาม
กฎของการวิวัฒนEสูงสุดที่ 5 คะแนน และต่ําสุดที่ 1 คะแนน ซึ่งผลการ
ประเมินศักยภาพของระบบเดิมแสดงใหKอยูQในรูปแบบของแผนภูมิเรดารE 
ดังแสดงในรูปที่ 2 จะพบวQาในระบบเดิม การเติมเต็มของระบบยังขาด
ในสQวนของตัวควบคุม การใชKพลังงานอยูQในระดับปลานกลาง มีคQาความ
เปRนพลวัตที่นKอย นั่นคือไมQมีความยืนหยุQนในการใชKงาน เปRนตKน 
 
 เมื่อไดKศักยภาพของระบบเดิมแลKว จึงทําการเขียนสมมุติฐานการ
วิวัฒนEของระบบ ใหKอยูQ ในรูปประโยคอยQางงQาย ซึ่งตัวอยQางการ
สังเคราะหEสมมุติฐานการวิวัฒนE มีดังนี้  

• ระบบยึดประกอบที่สามารถถอดประกอบไดKอยQางรวดเร็ว
• ระบบยึดประกอบที่มีความแข็งแรงทนทาน
• ระบบยึดประกอบที่มีความเปRนอุดมคติ สามารถใชKงานไดK
หลากหลายโดยที่ไมQสูญเสียคุณสมบัติดKานอื่น

 สมมุติฐานการวิวัฒนEดังกลQาวจึงถูกนํามาตีความและออกแบบเปRน
ชิ้นสQวนเพื่อใชKในการยึดประกอบเฟอรEนิเจอรE  

 3.2 ตัวต้นแบบอุปกรณ์ยึดประกอบไม้ทําเฟอร์นิเจอร์ 
 ภาพสามมิติของอุปกรณEแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งมีสQวนประกอบหลัก 
แบQงเปRน 2 สQวนเพื่อประกอบเขKากับไมK 2 ชิ้น รายละเอียดของแตQละสQวน
มีดังนี้ 

 สQวนประกอบอุปกรณEยึดที่ 1 จะมีลักษณะเปRนหนKาแปลนสําหรับยึด
เขKากับไมK มีรูปสําหรับรKอยยึดดKวยตะปูเกลียว 2 รู บริเวณสQวนยึดจะมี
ลักษณะเปRนทรงกระบอกกกลวงและมีรQองสลักสําหรับใหKชิ้นสQวน
ประกอบที่ 2 สวมยึด 
 สQวนประกอบอุปกรณEยึดที่ 2 คลKายกับชิ้นสQวนที่ 1 จะมีเพิ่มเติมใน
สQวนที่เปRนสลักที่มีโครงสรKางสปริงอยูQภายในเพื่อใหKสลักสามารถล็อค
และคลายล็อคเมื่อมีการแยกสQวนประกอบทั้ง 2 ออกจากกัน  

รูปที่ 2 การประเมินศักยภาพและการวางทิศทางการออกแบบ
อุปกรณEยึดเฟอรEนิเจอรEไมKประสาน 

รูปที่ 3 แบบสามมิติของอุปกรณEยึดที่ออกแบบจากกฎการวิวัฒนE 

รูปที่ 1 ตัวอยQางปTญหาจากการถอดประกอบและอุปกรณEที่ใชKในการ
ยึดประกอบไมK 
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 จากแบบสามมิติในรูปที่ 3 แสดงใหKเห็นวQาระบบที่ออกแบบใหมQ 
สามารถแกKปTญหาในเรื่องของการสูญเสียวัสดุไมKจากการถอดเพื่อ
ประกอบใหมQไดK มีความรวดเร็วในการประกอบมากยิ่งขึ้น และคงมี
ความแข็งแรง แตQระบบใหมQที่ไดKยังมีขKอจํากัดในเรื่องของการติดตั้งครั้ง
แรกที่จะตKองมีการเซาะรQองไมKเพื่อยึดหนKาแปลน 

 ตัวอยQางตัวตKนแบบของชิ้นงานที่ออกแบบแสดงในรูปที่ 4 โดยทํา
จากวัสดุแสตนเลส 304 มีขนาด 4x5cm. และแกนที่เปRนจุดสวมประกอบ
ขนาดเสKนผQานศูนยEกลาง 1cm. มีจํานวนรูเจาะเพื่อรKอยยึดตะปูเกลียว
จํานวน 2 รู จะมีความแตกตQางระหวQางตัวตKนแบบและรูปสามมิติใน
บริเวณที่เปRนสลักยึดระหวQางชิ้นสQวนทั้งสอง ซึ่งตัวตKนแบบมีลักษณะ
เปRนรูปทรงกลม สQวนในแบบที่ออกแบบครั้งแรกนั้นเปRนสี่เหลี่ยมผืนผKา 
ทั้งนี้ เปRนผลมาจากความซับซKอนในการทําชิ้นงานจึงจําเปRนตKอง
ปรับเปลี่ยนลักษณะสลัก 

 การประกอบตัวตKนแบบเขKากับไมKเนื้ออQอน แสดงในรูปที่ 5 ซึ่ง
จะตKองทํางานเจาะรูเพื่อฝTงอุปกรณEเขKาไปยังเนื้อไมKและยึดดKวยตะปู
เกลียวในไมKทั้งคูQ ขั้นตอนนี้จะเปRนการเพิ่มความยุQงยากในการใชKงานใน
ครั้งแรกเทQานั้น เมื่อตKองการแยกชิ้นสQวนของไมKจะเปRนเพียงการกดสลัก
เพื่อใหKชิ้นสQวนที่สวมประกอบหลุดออกจากกัน   
 เมื่อสังเกตการประกอบในรูปที่ 5 จะยังพบชQองวQางระหวQางไมKทั้ง
สองชิ้น ทั้งนี้ในการใชKงานจริงจะตKองเจาะไมKใหKลึกเขKาไปอีก หรือตKองมี
การปรับขนาดของอุปกรณEใหKสั้นลงตามการใชKงาน การประกอบตัว
ตKนแบบที่ไมQสนิทกันของไมKทั้งสองชิ้นเพื่อใหKสามารถสังเกตผลการ
ทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณEไดKชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 3.3 การทดสอบความแข็งแรง 
 เนื่องจากการทดสอบจะเปRนการกดชิ้นไมKทั้งสองใหKหลุดออกจากกัน 
การหลุดออกจากกันจะพิจารณาจากการเริ่มคลายตัวของตะปูเกลียวที่
ยึดอยูQในเนื้อไมKฝTbงใดฝTbงหนึ่ง รูปแบบการทดสอบความแข็งแรงจะกระทํา
อยูQใน 4 รูปแบบดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งจะเปRนรูปแบบสQวนใหญQที่จะ
เกิดขึ้นในการยึดประกอบไมKทําเฟอรEนิเจอรE  
 
 

ตารางที่ 2 รูปแบบการประกอบไมK 

รูปแบบ /  ขนาด 
(กxยxน) 

ไม้ชิw นทีu  1 ไม้ชิw นทีu  2 

ขอบชนขอบ 
40x100x30mm. 

 

ขอบชนหน้า 
70x100x30mm. 

ปลายชนขอบ 
55x100x30mm. 

ปลายชนหน้า 
55x100x30mm. 

 การทดสอบความแข็งแรงดKวยการทดสอบแรงกดของอุปกรณE
ประกอบการยึด โดยจะใชKเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine 
30 KN Model TM 113 แสดงในรูปที่ 6 กับรูปแบบการประกอบไมKทั้ง 4 
แบบ โดไดKกําหนดคQาที่สามารถยอมรับแรงกดของอุปกรณE จะมีคQาตั้งแตQ 
1-10 KN ของแตQละรูปแบบการประกอบ หรือจนกระทั่งคQาสูงสุดของแรง
กดที่ทําใหKตะปูเกลียวที่ยึดอุปกรณEเขKากับไมKมีการหลุดหลวม 
 จากการทดสอบความแข็งแรงสามารถสรุปคQาแรงกดกระทําตQอ
อุปกรณEที่ประกอบกับไมKไดKดังรูปที่ 7 ซึ่งทําการทดสอบจํานวน 20 ครั้ง
สําหรับแตQละรูปแบบ โดยมีคQาความแมQนยํา ±3.872% ซึ่งต่ํากวQาคQาที่
กําหนดไวKคือ ± 5% ภายในความเชื่อมั่น 95% แสดงถึงจํานวนขKอมูลมี
ความเพียงพอ 

รูปที่ 4 ตัวตKนแบบอุปกรณEยึดประกอบเฟอรEนิเจอรEน็อคดาวนE 

รูปที่ 5 ลักษณะของอุปกรณEเมื่อประกอบเขKากับไมKเน้ืออQอน 

รูปที่ 6 การทดสอบความแข็งแรงดKวยเคร่ืองกด 
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 เพื่อหาปTจจัยที่เหมาะสมสําหรับรูปแบบการประกอบไมKที่มีผลตQอ
ความแข็งแรงของอุปกรณEยึดประกอบกับไมKแบบทั้ง 4 รูปแบบดKวย
วิธีการวิเคราะหEความแปรปรวน โดยกําหนดสมมติฐานของการทดสอบ 

- H0: ปTจจัยไมQมีผลตQอคQาแรงกดที่กระทําตQออุปกรณEที่ยึดติดกับไมK 
- H1: ปTจจัยมีผลตQอคQาแรงกดที่กระทําตQออุปกรณEที่ยึดติดกับไมK  

- ภายใตKความเชื่อมั่น 95% (α=0.05)  

 พิจารณาคQา P-Value ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากตารางวิเคราะหE
ความแปรปรวนพบวQา คQา P-Value มีคQาเทQากับ 0.000 ซึ่งนKอยกวQา 

α=0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) จึงสรุปไดKวQา รูปแบบของการ
ประกอบไมKที่ทําการทดสอบทั้ง 4 รูปแบบมีผลตQอความแข็งแรงโดยวัด
จากแรงกดที่กระทําบนอุปกรณEและไมKที่ประกอบเขKาดKวยกัน 

ตารางที่ 3 คQาเฉลี่ยแรงกดที่กระทํากับรูปแบบการประกอบไมK 

แรงกด 

รูปแบบการประกอบไมK 

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 
9.435 7.331 4.692 6.276 

 การทดสอบแรงกดเพื่อทดสอบความแข็งแรงในตารางที่ 3 พบวQา 
คQาเฉลี่ยของแรงกดแตQละรูปแบบการประกอบมีคQาเฉลี่ยตQางกัน คือ 
รูปแบบการประกอบแบบขอบชนขอบ มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 9.435 KN   
รูปแบบการประกอบแบบขอบชนหนKามีคQาเฉลี่ยเทQากับ 7.331 KN  
รูปแบบการประกอบแบบปลายชนขอบ มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 4.692 KN 
และรูปแบบการประกอบแบบปลายชนหนKามีคQาเฉลี่ยเทQากับ 6.276 KN 
แสดงใหKเห็นวQารูปแบบการประกอบไมKมีผลตQอความแข็งแรงของชิ้นงาน
ขณะประกอบยึดกับไมK โดยการประกอบแบบขอบชนขอบนั้นมีความ
แข็งแรงมากที่สุดสําหรับอุปกรณEที่ไดKออกแบบและสรKางขึ้น 

4. สรุป 
 บทความวิจัยนี้นําเสนอการประยุกตEใชKกฎการวิวัฒนEของระบบใน
การออกแบบอุปกรณEยึดประกอบไมKทําเฟอรEนิเจอรE ซึ่งระบบที่ไดKมี
คุณลักษณะที่เพิ่มขึ้นอยQางมีทิศทาง ไมQยึดโยงอยูQกับเฉพาะความ
ตKองการของผูKใชKหรือปTญหาของระบบเดิม ระบบที่ไดKออกแบบใหมQมี
ความเปRนพลวัตมากขึ้น สามารถถอดประกอบไมKไดKรวดเร็วขึ้นโดยที่ไมQ
สูญเสียความแข็งแรงเมื่อมีการถอดประกอบบQอยครับ การเปRนพลวัต
มากขึ้นจึงทําใหKระบบมีความเปRนอุดมคติที่เพิ่มขึ้น อุปกรณEที่ออกแบบมี
ความเหมาะสมในการประกอบไมKรูปแบบขอบตQอขอบ เนื่องจาก
สามารถทนแรงกดไดKสูงสุด ทั้งนี้หากจะนําอุปกรณEดังกลQาวไปใชKงาน
จริงจะตKองทําการวิจัยตQอเนื่องเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมที่สุด ระบบกลไก
ในการเขKาสลักและยึดไมKจะตKองมีการปรับปรุงใหKเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึง
ตKนทุนในการผลิตจะตKองเปRนเหตุเปRนผล ซึ่งแสดงใหKเห็นวQาการใชKกฎ
การวิวัฒนEเปRนแนวทางในการออกแบบเพียงอยQางเดียวนั้นไมQเพียงพอ 
จําเปRนตKองผสานเขKากับเครื่องมือ เทคนิคอื่นเพื่อชQวยใหKการออกแบบมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การพฒันาสูตรอาหารทางการแพทย์ชนิดผงส าหรบัผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเปราะบาง 
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บทคดัย่อ 
ภาวะเปราะบางเป็นปัญหาสุขภาพในผูสู้งอายสุามารถถูกป้องกนัและรกัษาดว้ยอาหารที่มพีลงังานและโปรตีนสูง แต่การพฒันาอาหาร

ทางการแพทย์ชนิดใหม่ด้วยกระบวนการลองผิดลองถูกหรือการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศมคี่าใช้จ่ายสูง ทีมวิจยัจงึประยุกต์ใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ตามล าดบัชัน้และเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบส่วนผสมมาใช้ในการพฒันาสูตรอาหารทางการแพทย์ชนิดผงส าหรบัผู้สงูอายทุี่มี
ภาวะเปราะบาง เพื่อคดัเลอืกและปรบัปรุงสูตรที่ไดใ้หม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย โดยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชัน้
น ามาใชเ้พื่อหาคา่ถ่วงน ้าหนักและคดัเลอืกองคป์ระกอบยอ่ยของสว่นผสมและปรบัปรุงสตูรอาหารใหไ้ดพ้ลงังานและสารอาหารที่เหมาะสมต่อผูส้งูอายุ
ที่มภีาวะเปราะบาง โดยเทคนิคการออกแบบการทดลองจะน ามาร่วมกบัการประเมนิคะแนนการยอมรบัโดยรวมของสตูรอาหารที่พฒันาขึน้กบักลุ่ม
อาสาสมคัรผูร้่วมทดสอบ ผลการทดลองพบว่าผลติภณัฑส์ตูรที่ 3 ซึ่งมสีดัสว่นของพลงังานจากโปรตนี = 0.25 ไขมนั = 0.35 และคาร์โบไฮเดรต = 
0.40 มคีะแนนการยอมรบัโดยรวมสงูสดุ จากการตอบแบบส ารวจในกลุม่อาสาสมคัรตวัอยา่งจ านวน 50 ราย ( 8.00 ± 0.83 คะแนน) สอดคลอ้งกบัผล
การหาคา่ปัจจยัผลตอบที่เหมาะสมที่สดุ และพบว่าเน้ือสมัผสัเป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อคะแนนการยอมรบัโดยรวมมากที่สดุ (น ้าหนักปัจจยั = 0.955) 
ค าส าคญั: กระบวนการวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้, การออกแบบการทดลอง, การทดลองแบบสว่นผสม, การพฒันาสตูรอาหาร, การทดสอบการยอมรบั, 
อาหารผูส้งูอาย ุ

Abstract 
Frailty is a common condition in the elderly which can be prevented and treated by high-calories, high-protein foods. However, 

formulation of frailty specific medical foods by trail-and-error method and import from another country have high cost. The research team 
therefore applied an analytic hierarchy process (AHP) and Mixture Design experimental design techniques to develop a formulation of 
medical powder formulations for the elderly with vulnerable conditions to select and improve the appropriate formulations  and consistent 
with the target audience. The AHP was used to determine the weight and sub-constituents of the ingredients and to improve the formula 
to obtain suitable energy and nutrients for the elderly with fragile conditions. The experimental design technique was used in conjunction 
with the overall acceptance assessment of the recipe developed with a group of test subjects. The results showed that the formula 3 
product with an energy fraction from protein = 0.25, fat = 0.35 and carbohydrate = 0.40, had the highest overall acceptance score from 
50 respondents (8.00 ± 0.83 points) which are consistent with the results of the optimization factor determination. In addition, texture was 
the factor that most influenced the overall acceptance score (Weight factor = 0.955). 
Keywords: Analytic Hierarchy Process, Design of Experiment, Mixture Design, Formula Development, Acceptance Assessment, Elderly 
formula 
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1. บทน า
ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุตัง้แต่ปี 2548 โดยในปี 2560 มี

ประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 11 ล้านคนหรือร้อยละ 17 ของ
ประชากรทัง้หมด [1] และมแีนวโน้มที่จะเพิม่จ านวนมากขึน้ไปอกีในแต่
ละปี ประชากรกลุม่น้ีมกีารเปลีย่นแปลงของร่างกายและมโีอกาสเกดิโรค
เรื้อรงัสูงนอกจากน้ียงัมโีอกาสเจบ็ป่วยดว้ยกลุ่มอาการผูสู้งอายุซึ่งเกดิ
จากหลายปัจจยั ทัง้ยงัมีอาการและอาการแสดงไม่จ าเพาะต่อระบบ
อวยัวะใดอวยัวะหน่ึง [2,3] 
 ภาวะเปราะบางเป็นหน่ึงในกลุ่มอาการผู้สูงอายุที่มีความชุกใน
ผู้สูงอายุไทยในชุมชนสูงถึงร้อยละ 22.1 [1] อย่างไรก็ตามภาวะน้ีมกั
ไม่ไดร้บัการวินิจฉัยและน ามาซึ่งการเพิม่โอกาสการเกิดปัญหาสขุภาพ
ต่าง ๆ เช่น ภาวะทุพพลภาพ คณุภาพชวีติลดลง สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยดา้น
สขุภาพ อตัราการนอนโรงพยาบาล และอตัราการเสยีชวีติเพิม่ขึน้ [2,3] 
การรบัประทานอาหารที่ใหพ้ลงังานและโปรตีนสูง มโีปรตีนคุณภาพดี
และสารต้านอนุมูลอิสระเป็นองค์ประกอบสมัพนัธ์กับโอกาสการเกิด
ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุที่ลดลง [4,5] ส่งผลให้หลาย ๆ สมาคม
วชิาชพีแนะน าการใหโ้ภชนบ าบดัดว้ยอาหารทางการแพทยท์ี่มพีลงังาน
และโปรตนีสงูเป็นแนวทางการป้องกนัและรกัษาภาวะน้ี [6] 

อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มส ัดส่วนของโปรตีน ในอาหารทาง
การแพทย์ชนิดผงท าใหต้น้ทุนของผลติภณัฑ์สงูขึ้น ขณะที่การเลอืกใช้
โปรตีนคุณภาพต ่าซึ่งมรีาคาถูกกว่าสง่ผลใหอ้าหารทางการแพทยส์ตูร
นัน้ ๆ มคีวามสามารถในการละลายและดูดซมึลดลง นอกจากน้ียงัเพิม่
อาการไม่พึงประสงค์ เช่น คลื่นไส้ ท้องอืด ท้องเสีย ฯลฯ หลัง
รบัประทาน ส่งผลใหผ้ลติภณัฑ์ไดร้บัการยอมรบัที่ลดลง เช่นเดยีวกบั
ส่วนผสมไขมนัที่ให้พลงังานสูงแต่ถ้าหากรบัประทานในปริมาณมาก 
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคระบบหวัใจและ
หลอดเลอืดของผู้ป่วยได ้ขณะที่สว่นผสมคาร์โบไฮเดรตหลายชนิดเป็น
สาเหตุหลักของอาการไม่พึงประสงค์หลังรับประทาน การพัฒนา
ผลติภณัฑอ์าหารทางการแพทยส์ตูรใหมจ่งึตอ้งค านึงถงึปัจจยัเหลา่น้ี 
 ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไม่มอีาหารทางการแพทย์ชนิดผงซึ่งมี
คุณลกัษณะเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง แพทย์จึงต้อง
ประยุกต์ใช้อาหารสูตรมาตรฐานที่ใหพ้ลงังานปกติเพื่อใหโ้ภชนบ าบดั
แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่มภีาวะเปราะบางซึ่งอาจไดร้บัการปฏิบตัิตามค าส ัง่
การรกัษาไมด่เีท่าที่ควร  การพฒันาผลติภณัฑอ์าหารทางการแพทยท์ี่มี
คณุลกัษณะทางเทคนิคและสว่นผสมที่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
เหล่าน้ีจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดืม่ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จ าเป็นต้องค านึงถึงข้อก าหนดหลาย
ประการ นอกจากน้ีการพฒันาสูตรอาหารดว้ยการทดลองแบบลองผดิ
ลองถูกยงัมอีตัราการลม้เหลวและค่าใช้จ่ายสูง ผู้วิจยัจงึมแีนวคดิที่จะ
ประยุกต์ ใช้กระบวนการวิ เคราะห์ตามล าดับชั ้น เพื่ อคัด เลือก
องคป์ระกอบยอ่ยของสว่นผสมของผลติภณัฑต์น้ [7] แบบร่วมกบัการใช้
เทคนิคการออกแบบการทดลองเพื่อพฒันาสูตรอาหารทางการแพทย์
ชนิดผงส าหรบัผูส้งูอายทุี่มภีาวะเปราะบางที่มคีวามเหมาะสมทางคณุคา่

ทางโภชนาการ [7] และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค พร้อมท าการ
ปรับปรุ งส ัดส่วนให้เหมาะสมตามความพึงพอใจของผู้บริโภค
กลุม่เป้าหมาย อนัจะน าไปประยกุต์ใชแ้ละการผลติในเชงิพาณิชย์ต่อไป
ในอนาคต [8] 

2. วิธีการด าเนินงานวิจยั
1. ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง รบัฟังขอ้เสนอแนะ

จากผู้บริโภคและผู้ผลติ เพื่อก าหนดคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์อาหาร
ทางการแพทยท์ี่ตอ้งการ 

2. ศึกษากระบวนการการผลติอาหารทางการแพทย์เพื่อก าหนด
ปัจจยั (สว่นผสม) และผลตอบสนองของการออกแบบการทดลอง 

3. ก าหนดสัดส่วนขององค์ประกอบย่อยของส่วนผสมด้วย
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชัน้แยกตามชนิดของส่วนผสมโปรตนี 
ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต  โดยล าดบัชัน้การตดัสนิใจถูกแบ่งออกเป็น
สามล าดบัชัน้คอื ระดบับน (เป้าหมาย) ระดบักลาง (เกณฑก์ารตดัสนิใจ) 
และระดบัลา่ง(ทางเลอืก) ดงัรูปที่ 1 

4. ออกแบบการทดลองผลติผลติภณัฑ์ดว้ยการออกแบบสว่นผสม
(Mixture Design) โดยก าหนดตวัแปรหลกั ไดแ้ก่ สดัส่วนพลงังานที่ได้
จากส่วนผสมโปรตีน (X1) ส่วนผสมไขมัน (X2) และส่วนผสม
คาร์โบไฮเดรต (X3) โดยแต่ละตวัแปรสามารถอธบิายไดด้งัน้ี  
 X1 = พลงังานจากส่วนผสมโปรตีน = 4*ปริมาณส่วนผสมโปรตนี 
(โปรตนี 1 กรมั ใหพ้ลงังาน 4 กโิลแคลอรี่) 
 X2  =  พลงังานจากสว่นผสมไขมนั = 9*ปรมิาณ 
สว่นผสมไขมนั (ไขมนั 1 กรมั ใหพ้ลงังาน 9 กโิลแคลอรี่) 
 X3  = พลงังานจากส่วนผสมคาร์โบไฮเดรต = 4*ปริมาณสว่นผสม
คาร์โบไฮเดรต (คาร์โบไฮเดรต 1 กรมั ใหพ้ลงังาน 4 กโิลแคลอรี่)  

นอกจากนัน้ยงัท าการก าหนดขอ้จ ากดัในการออกแบบสูตรอาหาร
ดงัน้ี 
 สดัส่วนพลงังานที่ไดจ้ากโปรตีนต่อพลงังานที่ไดท้ัง้หมด มากกว่า
รอ้ยละ 20 ดงัสมการที่ 1  

𝑋1

𝑋1+𝑋2+𝑋3
 > 0.2 (1) 

สดัส่วนพลงังานที่ไดจ้ากไขมนัต่อพลงังานที่ไดท้ัง้หมด ร้อยละ 30–35 
ดงัสมการที่ 2 

0.3 < 𝑋2

𝑋1+𝑋2+𝑋3
 < 0.35 (2) 

สดัส่วนพลงังานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตต่อพลงังานที่ได้ทัง้หมด 
รอ้ยละ 40–45 ดงัสมการที่ 3 

0.4 < 𝑋2

𝑋1+𝑋2+𝑋3
 < 0.45    (3) 

5. ผลตอบสนอง ไดแ้ก่ คะแนนการยอมรบัผลติภณัฑ์โดยรวมของ
กลุม่ตวัอยา่ง (Y) 
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6.ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามสูตรอาหารที่ได้และทดสอบการ
ยอมรับในกลุ่มอาสาสมัครตัวอย่างจ านวน 50 ราย ด้วย 9 -point 

hedonic scale โดยประ เมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
ผลติภณัฑ์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ กลิน่ เน้ือสมัผสั รสชาติ ความรู้สกึหลงักลืน 
และการยอมรบัโดยรวม [9,10] 

7. วเิคราะหแ์ละสรุปผลการศกึษา

3. ผลการวิจยั
ผู้วิจยัก าหนดสดัส่วนขององค์ประกอบย่อยของสารอาหารหลกัใน

ผลติภณัฑด์ว้ยกระบวนการวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้เพื่อวิเคราะหน์ ้ าหนัก
ความส าคญัของทางเลอืกส าหรบัสารอาหารแต่ละชนิดตามที่ไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ โปรตีน (คุณภาพ ความสามารถในการ
ละลาย ผลการวจิยั และราคา) ไขมนั (ปรมิาณกรดไขมนัจ าเป็น ปรมิาณ

กรดไขมนัโมเลกุลยาว ปรมิาณไตรกลเีซอไรดส์ายปานกลาง และราคา) 
และคาร์โบไฮเดรต (พลงังาน ดชันีน ้ าตาล อาการไม่พึงประสงค์หลงั
รบัประทาน และราคา) ไดผ้ลลพัธด์งัต่อไปน้ี  

1. สว่นผสมโปรตนี ประกอบดว้ย โปรตนีเวย ์Whey protein isolate
(0.425), เคซนี Casein (0.233), และลวิซนี Leucine (0.342) 

2. ส่วนผสมไขมัน ประกอบด้วยน ้ าม ันเอ็มซีที Medium Chain
Triglyceride (MCT) oil (0.411) ,  น ้ามนัคาโนลา Canola oil (0.233), 
น ้ ามนัร าข้าว Rice bran oil (0.197), และน ้ ามนัดอกทานตะวนั High 
Oleic Sunflower Oil (HOSO) (0.159)  

3. ส่วนผสมคาร์โบไฮเดรต ประกอบด้วยมอลโทเดกซ์ทริน
Maltodextrin (0.508) , แป้งมันส าปะหลัง Tapioca starch (0.378) , 
และฟรกัโตโอลโิกแซคคาไรด ์Fructo-Oligosaccharides (FOS) (0.114) 

ผลของการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบผสมโดยแปลงปรมิาณ
ส่วนผสมที่ได้จากการวิเคราะห์ตามล าดบัชัน้เป็นพลงังานที่ได้จาก
สว่นผสมแต่ละประเภทเพื่อใชเ้ป็นปัจจยัในการออกแบบการทดลองตาม
แนวทางการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ [11-13] ท าใหส้ามารถ
ออกแบบสูตรอาหารได้ 9 สูตร โดยแต่ละ สูตรถูกออกแบบจาก
ขอ้ก าหนด ขา้งตน้โดยมสีว่นผสมตามตารางที่ 1  

สตูรอาหารทัง้ 9 สตูรถูกผลติเป็นผลติภณัฑต์น้แบบ  และเตรยีมให้
อยูใ่นรูปพรอ้มรบัประทานดงัรูปที่ 2 เพื่อท าการทดสอบการยอมรบัดว้ย 
9-point hedonic scale ในกลุ่มตวัอย่างอาสาสมคัรจ านวน 50 ราย ซึ่ง
ผลการทดสอบเป็นดงัที่รายงานในตารางที่ 1 โดยแสดงผลการประเมนิ
ทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 ด้าน ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ กลิ่น 
(Aroma) เน้ือสมัผัส (Texture) รสชาติ (Taste) ความรู้สึกหลงัลิ้มรส 
(Aftertaste) และการยอมรับโดยรวม(Overall Acceptance) ผลการ
ทดสอบการยอมรบัพบว่าผลติภัณฑ์ต้นแบบสูตรที่ 3 ซึ่งมสีดัส่วนของ 
พลงังานจากโปรตนี : ไขมนั : คาร์โบไฮเดรต เท่ากบั 0.25 : 0.35 : 0.4 
มคีะแนนการยอมรบัโดยรวมสูงสุด (8.00 ± 0.83 คะแนน) นอกจากน้ี
ผลการทดลองยงัสามารถูกแสดงใหเ้หน็ในรูปของแผนภาพ histogram 
ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าแมผ้ลติภณัฑ์ต้นแบบสูตรที่ 3 จะไดร้บัการยอมรับ
โดยรวมสูงที่สดุแต่ก็ยงัพบขอ้จ ากดัในดา้นเน้ือสมัผสัของผลติภณัฑซ์ึ่ง
ยงัดอ้ยกว่าผลติภณัฑส์ตูรที่ 6, 1, 9 และ 2 (6.52 ± 1.16 เทยีบกบั 7.27 
± 1.42, 7.26 ± 1.41, 6.98 ± 1.42 และ 6.54 ± 1.67 ตามล าดบั) โดย

ก 

ข 

ค 

รูปที่  1 ล าดบัชัน้ของการตดัสนิใจเลอืกองคป์ระกอบยอ่ยของ

สว่นผสม (ก) โปรตนี (ข) ไขมนั และ (ค) คาร์โบไฮเดรต

รูปที่ 2 ตวัอยา่งผลติภณัฑต์น้แบบก่อนที่จะน าไปทดสอบการยอมรบั
กบักลุม่อาสาสมคัร 
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สามารถแสดงการกระจายตวัของคะแนนการยอมรบัโดยรวมของอาหาร
ทัง้ 9 สตูร ไดด้งัรูปที่ 3 

การวเิคราะหแ์บบถดถอยพบว่าแบบจ าลองการถดถอยเชิงเสน้ตรง 
(linear regression analysis) เป็นรูปแบบที่ เหมาะสม (p=0.004) โดย
ส่วนผสมทัง้ 3 ชนิดมอีิทธพิลต่อคะแนนการยอมรบัอย่างมนีัยส าคญั 
(p<0.05) และสามารถอธบิายความแปรปรวนไดร้้อยละ 83.55 สมการ
ถดถอยดงัสมการที่ 4 

𝑌 =  46.56 ∙ 𝑋1 + 63.7 ∙ 𝑋2  − 26.16 ∙ 𝑋3 (4) 

เมื่อประเมนิความสมัพนัธ์เชิงสถิติ พบว่าส่วนผสมทัง้ 3 ชนิด มี
อิทธพิลต่อคะแนนการยอมรบัโดยรวม โดยส่วนผสมโปรตีน (X1) และ
ไขมนั (X2) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคะแนนการยอมรบัโดยรวม ขณะที่
ส่วนผสมคาร์โบไฮเดรต (X3) มีอิทธิพลเชิงลบ เมื่อท าการวาดกราฟ 
contour plot แสดงดงัรูป 4 [14,15] จะเหน็ไดว้่าสดัส่วนพลงังานที่ได้
จากสว่นผสมแต่ละชนิดมคีวามสมัพนัธก์บัคะแนนการยอมรบัผลติภณัฑ์
โดยรวม โดยเมือ่สดัสว่นพลงังานที่ไดจ้ากไขมนั (X2) อยูใ่นระดบัสงูและ
สดัส่วนพลงังงานจากคาร์โบไฮเดรต (X3) อยู่ในระดบัต ่าจะท าใหค้่า
คะแนนการยอมรบัโดยรวมมคีา่ที่สงูขึน้  
 การท านายความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของผลติภณัฑ์กบัการ
ยอมรบัในตวัผลติภณัฑ์โดยสมการถดถอย ดงัสมการที่ (4) พบว่าเน้ือ
สัมผัสมีผลต่อคะแนนการยอมรับโดยรวมมากที่สุด (ค่าน ้ าหนัก = 
0.955)   ขณะที่การหาค่าผลตอบของปัจจยัที่เหมาะสมที่สุดช่วยยนืยนั
ว่าผลิตภัณฑ์สูตรที่ 3 ให้คะแนนการยอมรับโดยรวม  สูงสุด (7.77 
คะแนน, desirability = 0.846) 

4. สรปุผลการวิจยั

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการยอมรบัผลติภณัฑท์ัง้ 9 สตูร 

รูปที่ 4 contour plot ของสดัสว่นพลงังานจากสว่นผสมโปรตนี (X1) 
ไขมนั (X2) คาร์โบไฮเดรต (X3) และคะแนนการยอมรบัผลติภณัฑ์
โดยรวม 

รูปที่ 3 Histogram แสดงการกระจายตวัของคะแนนการยอมรบั
โดยรวมของผลติภณัฑท์ัง้ 9 สตูร 
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบผสมท าใหไ้ด้
สตูรอาหารทางการแพทยช์นิดผงส าหรบัผูสู้งอายทุี่มภีาวะเปราะบางซึ่ง
มสีดัสว่นพลงังานจากโปรตนี, ไขมนั, และ คาร์โบไฮเดรตเท่ากบั 0.25, 
0.35, 0.4 ตามล าดบั และมคีะแนนการยอมรบัโดยรวมเท่ากบั 8.00 ± 
0.83 คะแนน โดย คะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบมคี่าสูงกว่าคะแนนจาก
การท านายดว้ยการหาค่าผลตอบของปัจจยัที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจเกิด
จากการที่ผูว้จิยัมไิดท้ าการศึกษาปัจจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่างและ
คุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ที่อาจมีอิทธิพลต่อ
คะแนนการยอมรบัโดยรวมซึ่งควรศกึษาเพิม่เตมิในอนาคต 
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บทคดัยอ่ 

บทความนีมวีตัถุประสงค์เพือนําเสนอสถานการณ์ในปัจจุบนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทดีําเนินการยกเลกิการจดทะเบยีน

นิติบุคคล กรณีศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี มีการตรวจสอบธุรกิจทมีคี่า

ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศสูงสุด  อนัดบัแรกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ได้แก่ จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดั

อุดรธานี และจงัหวดัอุบลราชธานี เพือระบุผลกระทบหลกัของความลม้เหลวทางธุรกจิ ทงันีเพือสนองยุทธศาสตรช์าต ิ  ปี (พ.ศ.  – 2580) 

ในด้านท ี  การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั โดยมนีโยบายในการผลกัดนัใหเ้กดิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และเพอืใหท้นักระแสการ

เปลยีนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกจิโลกตามแนวนโยบาย .  ผลการวิจยันีแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ธุรกิจทีล้มเหลวใน  

จงัหวดั อย่างไรกต็ามธุรกจิเหล่านนักม็กีารสรา้งใหม่ไดต้ลอด 

คาํสาํคญั:  วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, การยกเลกินิตบุิคคล, ธุรกจิทมีกีารลม้เหลว, สถานการณ์ปัจจุบนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม 

Abstract 

This paper present state of the art of the liquidation SME case study in northeastern thailand: Nakhon Ratchasima province, 

Khon Kaen province, Udon Thani province and Ubon Ratchathani province. The businesses of four top GDP (Gross Domestic Product) 

provinces of northeastern, Thailand: Nakhon Ratchasima province, Khon Kaen province, Udon Thani province and Ubon Ratchathani 

province have been investigated in order to identify the main effect of business failure since the experience of those business are 

valuable for government business provider, the policy for business impairment will be established to support the 20-year National 

Strategy (2018 - 2037) in the second area, building competitiveness. With a policy to push for SME and to keep pace with the economic 

changes of the country and the world economy in accordance with the Policy 4.0. The result of this paper is show the analysis of failure 

business on four province. However, those businesses are also more regenerate everyear. 

Keywords:   

Small and medium enterprises, legal entity termination, business failure, current situation of small and medium enterprises. 
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1. บทนํา
ตามท ีนโยบายของรฐับาลประเทศไทยทพียายามผลกัดนัให้เกดิ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพือให้ทันกระแสการ

เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกตาม

แนวนโยบาย .  ทตี้องการสรา้งผู้ประกอบการทมีคีวามคิดสร้างสรรค ์

สามารถนําเทคโนโลยไีปใช้ในการสรา้งนวตักรรม เพือสร้างมูลค่าเพิม

ให้แก่สินค้าและบริการ ทําให้เกิดจํานวนธุรกิจมีอัตราเพิมขึนอย่าง

ต่อเนือง จงึทําให้ SME กลายเป็นส่วนหนึงในการขบัเคลอืนเศรษฐกจิ

ประเทศไทยเรอืยมา แตใ่นระยะหลงัเศรษฐกจิเรมิผนัผวนและเกดิภาวะ 

การจดทะเบียนเลกิกิจการทมีีแนวโน้มเพิมขนึอย่างต่อเนือง โดยในปี 

พ.ศ.  มีจํานวนการจดทะเบียนเลกิกจิการเพิมขนึ  ราย จากปี 

พ.ศ.  ปี พ.ศ.  มจํีานวนธุรกจิทจีดทะเบียนเลกิกจิการเพิมขนึ 

 ราย จากปี พ .ศ.  และในปี พ.ศ.  มีจํานวนการจด

ทะเบียนเลิกกิจการเพิมขนึ  ราย จากปี พ.ศ.  [1] โดยภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นภาคทมีีพืนทีมากทสีุดใน

ประเทศไทย (ประมาณ ,  ตารางกโิลเมตร) จํานวน  จงัหวดั 

มีขนาดเศรษฐกิจ , ,  ล้านบาท คิดเป็น . % ของ GDP 

ประเทศไทย และมมีูลคา่เศรษฐกจิเฉลยีต่อหวัท ี ,  บาท/เดอืน และ

มจํีานวนนิตบิุคคลเลกิกจิการอยูใ่นลําดบัท ี  คดิเป็น .  โดยจงัหวดั

ทีมีมูลค่าเศรษฐกิจ (Gross Regional and Provincial Product: GPP) 

มากสุด  อันดับแรก ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา ,  ล้านบาท 

คิดเป็น . % จังหวดัขอนแก่น มูลค่า ,  ล้านบาท คิดเป็น 

. % จงัหวดัอุบลราชธานี มูลค่า ,  ลา้นบาท คิดเป็น . % 

และจงัหวดัอุดรธาน ีมูลคา่ ,  ลา้นบาท คดิเป็น . % 

 บทความนีมวีตัถุประสงค์เพือนําเสนอสถานการณ์ในปัจจุบันของ 

SME ทียกเลิกนิติบุคคล กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย : นครราชสมีา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ในเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 

 ทงันีเพือวิเคราะห์แนวโน้มธุรกจิทมีีโอกาสเสยีงในการประสบ

ความล้มเหลวหรือเสียงต่อการปิดกิจการมากทีสุด นําไปสู่การสร้าง

แนวทางในการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต 

2. งานวิจยัทีเกียวข้อง

นิยามใหม่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ใช้

จํานวนการจ้างงานและรายได้เป็นเกณฑ ์ซึงสอดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจุบันทขีนาดของวิสาหกิจและโครงสร้างทางธุรกจิเปลียนแปลงไป 

และเป็นไปตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2561 ดงัตารางท ี  [2] 

ตารางท ี1 นยิามของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ป
ระ

เภ
ท

กิจ
กา

ร 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาด

กลาง วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาด

ยอ่ม 

รา
ยไ

ด้
ต่

อปี
 

(ล
า้น

บ
าท

) 

กา
รจ

้าง
งา

น
 

(ค
น

) 

รา
ยไ

ด้
ต่

อปี
 

(ล
า้น

บ
าท

) 

กา
รจ

้าง
งา

น
 

(ค
น

) 

รา
ยไ

ด้
ต่

อปี
 

(ล
า้น

บ
าท

) 

กา
รจ

้าง
งา

น
 

(ค
น

) 

การ

ผลิต 

ไม่เกนิ 

1.8 

ไม่เกนิ 

5 

ไม่เกนิ 

100 

ไม่เกนิ 

50 

เกนิ 

100 - 

500 

เกนิ 50 

– 200

บริการ

/ค้าส่ง/

หรือ

ค้า

ปลีก 

ไม่เกนิ 

1.8 

ไม่เกนิ 

5 

ไม่เกนิ 

50 

ไม่เกนิ 

30 

เกนิ 50 

- 300 

เกนิ 30 

– 100

 ปัจจยัในการดําเนินธุรกจิของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs) ไปสูผ่ลสาํเรจ็ได้ แบ่งเป็น  ด้าน ไดแ้ก่ การบรหิาร 

การดําเนินการและเทคโนโลย ีการตลาด และการเงนิ [ ] และมีปัจจยัที

เกยีวขอ้ง  ขอ้ ได้แก่ การตอบสนองความต้องการลูกคา้ การจดัการ

แหล่งเงิน การมีความรู้ความสามารถ การมีสินค้าคุณภาพและมี

มาตรฐาน การมวีสิยัทศัน์ กวา้งไกล การมปีระสบการณ์ การมหีลกัการ

จดัการงานทดีี การวางแผนงาน การสร้างพันธมิตรทางการค้า การมี

มนุษย์สมัพันธ์ทดี ีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายชดัเจน การจัดทําระบบ

บญัช ีการมเีครดติ การเลอืกธุรกจิ การมีจุดมุ่งหมายทดี ีการเลอืกทําเล 

การสงัการทมีคีวามยดืหยุน่ และการแยกรายรบั-รายจ่าย [3] 

 นอกจากปัจจยัทงั  ด้านทมีีผลต่อความสําเรจ็ของผู้ประกอบการ

แลว้ ยงัมีปัจจยัภายนอกอืน ๆ ทเีกยีวขอ้ง พบว่ามีปัจจยัอีก  ด้านที

สง่ผลโดยตรงต่อการตดัสนิใจเรมิต้นทาํธุรกจิ ไดแ้ก ่ปัจจยัด้านการเมอืง 

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัด้านวทิยาการเทคโนโลย ี

ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้านสิงแวดล้อมอีกด้วย [4] และยังมี

งานวจิยัทเีกยีวขอ้งได้ศกึษาธุรกจิความล้มเหลวในไนจีเรยี แลว้พบว่า 

การทจุรติเป็นปัจจยัหนึงทชี่วยเพมิความเสยีงใหก้บัธุรกจิ โดยทาํใหก้าร

เพิมขนึของต้นทุนในการทําธุรกิจ ซึงถือว่าเป็นภัยคุกคามทางด้าน

การเงนิ [5] 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เป็นตัวเลขแสดงถึง

ความสามารถในการสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการขนัสุดท้าย

ของจังหวดัเฉลยีต่อประชากร 1 คนนันมากน้อยเพียงใด หากจังหวดั

ไหนมค่ีาเฉลียสูงกว่าแสดงว่ามีศกัยภาพสร้างรายได้ภายในจงัหวดัได้

ดกีวา่ [6] 

1092

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



3. การวิเคราะหข้์อมลู
ตารางท ี2 ขอ้มูลภาพรวมธุรกจิทยีกเลกิการจดทะเบียนนิตบุิคคลในปี 

2563 กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 4 จงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(อ้างองิข้อมูลจากสถติิธุรกจิทมีีการจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคลปี 2563 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้)  

ตวัย่อ ประเภทธรุกิจ 
จาํนวน 

(ธรุกิจ) 

ร้อย

ละ 

A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการ

ประมง 
13 1.25 

B การทาํเหมอืงแร ่และเหมอืงหนิ 1 0.10 

C การผลติ* 100 9.63 

D ไฟฟ้า ก๊าซไอนํา และระบบการ

ปรบัอากาศ 
13 1.25 

E การจดัหานําการจดัการนําเสยีและ

ของเสยีรวมถงึกจิกรรมทเีกยีวขอ้ง 
2 0.19 

F การกอ่สรา้ง* 235 22.64 

G การขายส่งและการขายปลีกการ

ซอ่มยานยนตแ์ละจกัรยานยนต*์ 
365 35.16 

H การขนสง่และสถานทเีกบ็สนิคา้ 35 3.37 

I ทพีกัแรมและบรกิารดา้นอาหาร 21 2.02 

J ขอ้มูลขา่วสารและการสอืสาร 27 2.60 

K กิ จก รรม ท างก าร เงิน แ ละก าร

ประกนัภยั 
28 2.70 

L กจิกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย ์ 46 4.43 

M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

กจิกรรมทางวชิาการ 
50 4.82 

N กิจกรรมการบริหารและบริการ

สนบัสนุน 
54 5.20 

P การศกึษา 14 1.35 

Q กจิกรรมด้านสุขภาพและงานสงัคม

สงเคราะห ์
10 0.96 

R ศลิปะ ความบนัเทงิและนันทนาการ  13 1.25 

S กจิกรรมการบรกิารด้านอนื ๆ 11 1.06 

รวม 1,038 100 

หมายเหตุ *ประเภทของธุรกจิ 3 อนัดบัแรกทจีะนํามาวเิคราะห์ 

 จากตารางที 2 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมทางธุรกิจ โดยธุรกิจจะ

แบง่เป็น 18 ประเภท ไดแ้ก่  

A: เกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง  

B: การทาํเหมอืงแร่ และเหมอืงหนิ 

C: การผลติ 

D: ไฟฟ้า กา๊ซไอนํา และระบบการปรบัอากาศ 

 E: การจัดหานําการจัดการนําเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที

เกยีวขอ้ง 

F: การกอ่สรา้ง 

 G: ก ารข าย ส่ งแ ล ะก ารข าย ป ลีก ก ารซ่ อ ม ย าน ย น ต์ แ ล ะ

จกัรยานยนต*์ 

H: การขนส่งและสถานทเีกบ็สนิคา้  

I: ทพีกัแรมและบรกิารด้านอาหาร  

J: ขอ้มลูขา่วสารและการสอืสาร 

K: กจิกรรมทางการเงนิและการประกนัภยั  

L: กจิกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย ์ 

M: กจิกรรมวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละกจิกรรมทางวชิาการ 

N: กจิกรรมการบรหิารและบรกิารสนบัสนุน  

P: การศกึษา  

Q: กจิกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 

R: ศลิปะ ความบนัเทงิและนนัทนาการ  

S: กจิกรรมการบรกิารดา้นอนื ๆ 

 ขอ้มูลทแีสดงจะเป็นขอ้มูลธุรกจิทมีกีารจดทะเบยีนยกเลกินิตบุิคคล

ในปี พ.ศ.2563 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรณีศกึษา 4 จงัหวดั ได้แก ่

นครราชสมีา ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึงมจํีานวน 1,038 

ราย โดยธุรกจิ 3 ประเภทแรกทมีีการจดทะเบียนยกเลกินิติบุคคลมาก

ทีสุด ได้แก่ G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ

จกัรยานยนต์ จํานวน 365 ธุรกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 35.16 F : การก่อสรา้ง 

จํานวน 235 ธุรกจิ รอ้ยละ 22.64 และ C : การผลติ จํานวน 100 ธุรกจิ 

รอ้ยละ 9.63 ตามลาํดบั ซงึถอืประเภทธุรกจิทมีคีวามน่าสนใจเหมาะแก่

การนําไปศกึษาต่อเพือพิจารณาถึงสาเหตุหลกัททีําให้ต้องยกเลิกนิติ

บุคคลในทสีุด เนอืงจากตวัเลขจํานวนธุรกจิทแีสดงเป็นตวัเลขทกีระโดด

จากประเภทธุรกจิอนื ๆ  

รปูท ี1 จํานวนธุรกจิทมียีกเลกิการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 

ในแต่ละจงัหวดั 

 จากรูปท ี1 จํานวนธุรกจิทมีกีารจดทะเบียนยกเลกินิติบุคคลในแต่

ละจังหวดั โดยสามารถเรียงลําดบัจังหวดัทมีีจํานวนธุรกจิจดทะเบียน

ยกเลิกนิติบุคคลจากมากไปน้อย ได้แก่ จังหวดันครราชสีมา จํานวน 

0

200

400

600

ขอนแกน่ นครราชสมีา อุดรธานี อุบลราชธานี

335
402

154 147

ขอนแก่น นครราชสมีา อุดรธานี อุบลราชธานี
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402 ธุรกจิ คิดเป็นร้อยละ 38.73 จังหวดัขอนแก่น จํานวน 335 ธุรกจิ 

คดิเป็นรอ้ยละ 32.28 จงัหวดัอุดรธานี จํานวน 154 ธุรกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 

14.84 และจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 147 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 

14.16 จึงนําไปสู่การพิจารณาในแต่ละจงัหวดัว่าธุรกจิ 3 ประเภทแรกที

มีจํานวนสถิติการจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลมีความสอดคล้องกับ

ภาพรวมหรอืไม ่  

รปูท ี2 จํานวนธุรกจิทมีกีารจดทะเบยีนยกเลกินิตบิุคคล 

ในแต่ละจงัหวดั 

 จากกราฟท ี2 จํานวนธุรกจิทมีกีารจดทะเบียนยกเลกินิติบุคคลใน

แตล่ะจงัหวดั ซงึจากกราฟจะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า ดงันี 

 ในวงกลมสเีขยีวแสดงประเภทธุรกจิ จํานวน 2 ธุรกจิ ทมีสีถติิและ

แนวโน้มกราฟการจดทะเบยีนยกเลกินิตบิุคคลของทงั 4 จงัหวดั เป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนั (สถิติการยกเลิกนิตบุิคคลสูงสุดอันดับท ี  และ ) 

ได้แก่ ธุรกิจประเภท G : การขายส่งและการขายปลีก การซ่อม ยาน

ยนต์และจักรยานยนต์ และธุรกิจประเภท F : การก่อสร้าง ทังนี

เนืองจากธุรกจิ 2 ประเภทนีเป็นธุรกจิททีงั 4 จงัหวดัใหค้วามสนใจและ

เป็นธุรกิจทีไม่ต้องอาศยัความเป็นนวตักรรมหรอืต้องใช้การวจิัยมาก

ก่อนหรอืใช้ระยะเวลานานในการจดัตงัธุรกจิ แต่สาเหตุทแีทจ้รงิททีาํให้

ธุรกิจดังกล่าวต้องมีการจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลในทสีุดอาจมีได้

หลายสาเหตุ (ซึงจะกล่าวต่อไปในกราฟที 3 แสดงจํานวนธุรกิจทีมี

แนวโน้มผลตอบแทนจากกําไรสุทธติ่อรายได้รวมในลกัษณะต่าง ๆ ของ

แตล่ะประเภทธรุกจิ)  

 ในวงกลมสเีหลอืงแสดงประเภทธุรกจิ จํานวน 1 ธุรกจิ ทมีสีถติแิละ

แนวโน้มกราฟการจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลของ  จังหวดั ได้แก่

ขอนแก่น นครราชสมีา อุดรธานี เป็นไปในทศิทางเดียวกนั (สถิติการ

ยกเลกินิติบุคคลสูงสดุอนัดบัท ี ) กลา่วคอื ธุรกจิประเภท C : การผลติ 

เนืองจากทัง  จังหวัด  ถือเป็นจังหวัดทีเป็น เขตพืนทีทางด้าน

อุตสาหกรรมจึงทําให้มีธุรกิจประเภทการผลิตทีสูง แต่ด้วยสภาวะ

เศรษฐกจิทเีกดิการชะลอตวัในปัจจุบนั อาจเป็นสาเหตุหนงึททีาํใหธุ้รกจิ

ดงักล่าวต้องลม้ในทสีุด หรอือาจมอีกีหลายสาเหตุ (ซงึจะกล่าวต่อไปใน

กราฟท ี3 แสดงจํานวนธุรกจิทมีแีนวโน้มผลตอบแทนจากกาํไรสทุธต่ิอ

รายไดร้วมในลกัษณะต่าง ๆ ของแต่ละประเภทธุรกจิ) 

 ในวงกลมสีแดงแสดงประเภทธุรกจิ จํานวน  ธุรกิจทีมีสถิติและ

แนวโน้มกราฟการจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพียงแค่จังหวัด

อุบลราชธานี ทีมีสถิติการยกเลิกนิติบุคคลสูงสุดอันดับที  ซึงถือว่า

แตกต่างจากจงัหวดัอืนๆ ได้แก่ ธุรกจิประเภท N : กจิกรรมการบรหิาร

และบริการสนับส นุน ทังนี อาจมีสาเห ตุมาจากสภาพ แวดล้อม 

ภมูศิาสตร์ ทแีตกต่างจากพนืทอีนื  

 แต่ในบทความนีจะขอวเิคราะห์เพียง 3 ธุรกจิหลกัทมีีแนวโน้มใน

ลกัษณะเดยีวกนั ได้แก่ ธุรกจิประเภท G : การขายสง่และการขายปลกี

การซ่อมยานยนต์และจกัรยานยนต ์ธุรกจิประเภท F : การก่อสรา้ง และ 

ธุรกจิประเภท C : การผลติ ตามลาํดบั 

รปูท ี3 จํานวนธุรกจิทมีแีนวโน้มผลตอบแทนจากกาํไรสทุธติ่อรายได้

รวมในลกัษณะต่าง ๆ ของแต่ละประเภทธุรกจิ 

 จากกราฟท ี3 จํานวนธุรกจิทมีแีนวโน้มผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ

ต่ อ ราย ได้ ร วม ใน ลักษ ณ ะต่ าง  ๆ  ข อ งแ ต่ ล ะป ระ เภ ท ธุ รกิ จ  

โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 ธุรกจิประเภท G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์

และจกัรยานยนต ์ธุรกจิส่วนใหญ่ปิดบงัและไม่ใหข้อ้มลูแสดงสถานะทาง

การเงนิ จํานวน 122 ธุรกจิ รองลงมาเป็นธุรกิจมีแนวโน้มของสถานะ

ทางการเงนิทลีดลงอย่างต่อเนือง จํานวน 95 ธุรกจิ รองลงมาเป็นธุรกจิ

มีแนวโน้มของสถานะทางการเงินทีเพิมขนึ จํานวน 94 ธุรกิจ และมี

ธุรกจิทมีแีนวโน้มของสถานะทางการเงนิคงท ีจํานวน 54 ธุรกจิ 

 ธุรกิจประเภท F : การก่อสร้าง ธุรกิจส่วนใหญ่ปิดบังและไม่ให้

ขอ้มูลแสดงสถานะทางการเงนิ จํานวน 86 ธุรกจิ รองลงมาเป็นธุรกจิมี

แนวโน้มของสถานะทางการเงนิทลีดลงอยา่งต่อเนือง จํานวน 60 ธุรกจิ 

รองลงมาเป็นธุรกจิมแีนวโน้มของสถานะทางการเงนิทเีพิมขนึ จํานวน 

47 ธุรกจิ และมีธุรกจิทมีีแนวโน้มของสถานะทางการเงนิคงที จํานวน 

42 ธรุกจิ 

 ธุรกจิประเภท C : การผลิต ธุรกจิส่วนใหญ่ปิดบงัและไม่ให้ขอ้มูล

แสดงสถานะทางการเงิน จํานวน 37 ธุรกิจ รองลงมาเป็นธุรกิจมี

แนวโน้มของสถานะทางการเงนิทีลดลงอย่างต่อเนืองและคงที จํานวน

อย่างละ 22 และมีธุรกิจทีมีแนวโน้มของสถานะทางการเงินลดลง 

จํานวน 19 ธรุกจิ 
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การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



 ธุรกจิทตี้องมีการยกเลกิทะเบยีนนิตบิุคคล เป็นธุรกจิทไีม่สามารถ

ดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ซึงหาก

พิจารณาข้อมูลในกรมพัฒนาธุรกจิการค้าจะมีขอ้มูลในส่วนของกราฟ

แสดงแนวโน้มผลตอบแทนจากกําไรสุทธิต่อรายได้รวม กราฟจะต้องมี

แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง แต่เมอืพจิารณาธุรกจิทงั  ประเภท ได้แก ่

ธุรกจิประเภท G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยนต์ ธุรกิจประเภท F : การก่อสร้าง และธุรกิจประเภท C : 

การผลติ จะเหน็ว่าขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่แสดงสถานะทางการเงนิ กลา่วคอื 

ธุรกจิดังกล่าวอาจมีข้อมูลทางการเงนิทผีิดปกติหรือไม่สามารถแสดง

ออกมาให้เห็นได้ ซึงถ้าหากนําธุรกิจประเภทดังกล่าวมาทําการ

วเิคราะหต์อ่ไปในอนาคต อาจทาํใหไ้มไ่ด้ขอ้มูลทคีรบถ้วนและเหมาะสม 

4. สรปุ
สถานการณ์ในปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที

ดําเนินการยกเลกินิติบุคคล กรณีศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย : นครราชสมีา ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี โดย

รวบรวมขอ้มูลนิติบุคคลทีดําเนินการยกเลกิการจดทะเบียนนิติบุคคล

ภายในกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ ตังแต่เดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2563 

ธุรกจิถูกแบง่เป็น  ประเภท ไดแ้ก ่ 

A: เกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง  

B: การทาํเหมอืงแร่ และเหมอืงหนิ 

C: การผลติ 

D: ไฟฟ้า กา๊ซไอนํา และระบบการปรบัอากาศ  

E: การจัดหานําการจัดการนําเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที

เกยีวขอ้ง 

F: การกอ่สรา้ง 

 G: ก ารข าย ส่ งแ ล ะก ารข าย ป ลีก ก ารซ่ อ ม ยาน ย น ต์ แ ล ะ

จกัรยานยนต*์ 

H: การขนส่งและสถานทเีกบ็สนิคา้  

I: ทพีกัแรมและบรกิารด้านอาหาร  

J: ขอ้มลูขา่วสารและการสอืสาร 

K: กจิกรรมทางการเงนิและการประกนัภยั  

L: กจิกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย ์ 

M: กจิกรรมวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละกจิกรรมทางวชิาการ 

N: กจิกรรมการบรหิารและบรกิารสนบัสนุน  

P: การศกึษา  

Q: กจิกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 

R: ศลิปะ ความบนัเทงิและนนัทนาการ  

S: กจิกรรมการบรกิารดา้นอนื ๆ 

 ในปี พ.ศ.  มีจํานวนธุรกิจทีจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคล

ทงัหมด ,  ราย โดยธุรกจิ  ประเภทแรกทมีกีารจดทะเบยีนยกเลกิ 

นิตบิุคคลมากทสุีด ได้แก่ G : การขายสง่และการขายปลกีการซ่อมยาน

ยนต์และจกัรยานยนต์ F : การก่อสร้าง และ C : การผลิต ตามลําดับ 

โดยการทีธุรกิจจะยกเลกินิติบุคคลต้องเกิดจากการประสบปัญหาทาง

การเงิน เช่น การมีรายได้คงทีไม่เติบโตขนึ การมีรายได้ลดลงอย่าง

ต่อเนือง เป็นต้น แต่ในธุรกจิทงั 3 ประเภทนีมีสดัส่วนการไม่ให้ขอ้มูล

แสดงสถานะทางการเงนิมากทสีุด ทําให้ข้อมูลไม่เพียงพอ หากต้อง

นํามาศกึษาปัจจยัทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินธรุกจิในอนาคตได ้ 

5. ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์ทางด้านธุรกิจในปัจจุบันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า

มีธุรกิจจํานวน  ประเภท ได้แก่ ธุรกิจประเภท G : การขายส่งและ 

การขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ธุรกิจประเภท F :  

การกอ่สรา้ง และธุรกจิประเภท C : การผลติ ทมีแีนวโน้มในการยกเลกิ

การจดทะเบียนธุรกิจมากทีสุด หรือเรียกได้ว่าเป็นความล้มเหลวที

เกดิขนึ แต่เมอืทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะหพ์บว่า ธุรกจิทงั  

ประเภทเป็นธุรกจิทมีกีารเปลยีนแปลงในเรอืงของการจดัตงัธุรกจิ และ

ยกเลกิการจดัตงัธุรกจิอยูเ่สมอ เนืองจากเป็นธุรกจิทมีมีูลคา่การลงทนุที

สูง ยากต่อการจดัทําบญัชทีางการเงนิทชีดัเจน ดงันัน หากธุรกิจทงั  

ประเภท เป็นธุรกจิทไีม่แนะนําใหม้ีการนําไปศกึษาหาปัจจยัทเีกยีวขอ้ง

ในการดําเนินธุรกิจต่อ เพราะข้อมูลทีได้รบัไม่เพียงพอต่อการนําไป

ศกึษา รวมถงึจะทาํใหผ้ลลพัธ์ทอีอกมาเกดิความคลาดเคลอืนอกีดว้ย 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคณุการสนับสนุนจากสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ สํานกัวชิา

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
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การประเมินขีดความสามารถในการรองรบันักท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
กรณีศึกษา ดอยตุง

บทคดัย่อ 
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม คอื การศกึษาศลิปวฒันธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียมทอ้งถิน่ทีด่งึดูดต่อนักท่องเทีย่ว ปัจจุบนัการท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรมไดร้บัความสนใจจากนักท่องเทีย่วเป็นจ านวนมากในจงัหวดัเชยีงราย มจี านวนนักท่องเทีย่วทัง้หมด   3,726,670 คน จงัหวดัอยุธยา มี
จ านวนนักท่องเที่ยวทัง้หมด 8,345,957 คน จงัหวดับุรรีมัย์ มจี านวนนักท่องเที่ยวทัง้หมด  2,330,523  คน และจงัหวดันครศรธีรรมราช มจี านวน
นักท่องเที่ยวทัง้หมด   3,911,063 คน และในช่วงเทศกาลมนีักท่องเที่ยวจ านวนมาก ส่งผลกระทบท าใหส้ิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ความประทบัใจของ
นักท่องเทีย่วลดลง ระบบสาธารณูปโภคไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ ดงันัน้งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิขดีความสามารถดา้นการรองรบัการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมของพื้นที่ศกึษา และเสนอแนะแนวทางมาตรการจดัการแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมของพื้นที่ศกึษาให้
สอดคลอ้งกบัปรมิาณนักท่องเทีย่วในอนาคตภายใตข้ดีความสามารถการรองรบัการท่องเทีย่ว โดยพืน้ทีต่วัอย่าง ดอยตุง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชยีงราย ตวัแปรทีจ่ะศกึษาส าหรบัการวดัขดีความสามารถการรองรบันักท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นสงัคมวฒันธรรม และดา้นจติวทิยา ผล
จากการวเิคราะหต์วัแปรเหล่านี้พบว่า ขดีความสามารถในการรองรบัด้านกายภาพมคีวามสอดคลอ้งกบัปรมิาณจ านวนนักท่องเทีย่วในอดตีทีผ่่านมา 
ขดีความสามารถในการรองรบัดา้นสงัคมวฒันธรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัการรบัรูเ้ชงิบวกหรอืเชงิลบต่อแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของคนในชุมชน 
และขดีความสามารถในการรองรบัดา้นจติวทิยา ระดบัความรูส้กึแออดัมคีวามสอดคลอ้งกบัขนาดของพืน้ทีแ่ละจ านวนนักท่องเทีย่ว ซึง่จะน าไปสู่การ
บรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วเพื่อรองรบัปรมิาณนักท่องเทีย่วในอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ค าส าคญั: ขดีความสามารถ, การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม, การบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว   

Abstract 
Cultural tourism is the study of local arts, culture, traditions, and customs, whose unique qualities and charms attract visitors. 

Today, cultural tourism has received a lot of attention from tourists. For instance, in Chiang Rai, there are a total of 3,726,670 tourists; in 
Ayutthaya, a total of 8,345,957 tourists; Buriram 2,330,523  tourists; and Nakhon Si Thammarat, the total number of 3,911,063 tourists 
(Ministry of Tourism and Sports, 2019). During special festivals and holidays, there are more tourists than normal visiting attractions which 
leads to environmental degradation, decreasing visitors’ satisfaction, and overwhelming demands for limited facilities and local resources. 
Therefore, this research aims to assess the physical carrying capacity in the selected cultural tourism sites and to suggest proper measures 
for the management of the sites, so that they can cope up with the increasing numbers of visitors in the future. Case study of the Doi 
Tung Mae Fah Luang District Chiang Rai Province. The variables to be studied for measuring tourist capacity were physical, social-cultural 
and psychological. From the analysis of these variables, it was found that the physical capacity is in line with the number of tourists in the 
past. The social-cultural carrying capacity is consistent with the positive or negative perceptions of the cultural tourism sites of the 
community. And the capacity to support psychology. The level of congestion is consistent with the size of the area and the number of 
tourists. This will lead to effective management of tourist attractions to accommodate the number of tourists in the future. 

Keywords:  Carrying Capacity, Cultural Tourism, Tourist Attraction Management 

1096

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

ปภากร พิทยชวาล1  ณัฐมน พิไลวงศ1*  และ จีระนัน พิมพดี1
1สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

E-mail: nattamonpilaiwong@gmail.com*



1. บทน า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบรกิารที่มี

บทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทยเป็นอย่างมาก เพราะรายได้หลกั
ของประเทศไทยมาจากภาคการท่องเที่ยวคิดเป็น 12% ของ GDP ( 
KKP Research, 2563)  ปัจจุบนัความตอ้งการในการเดนิทางท่องเที่ยว
ของคนไทยมคีวามหลากหลายประกอบกบัการมเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยั
ส่งผลให้คนไทยสามารถเข้าถงึข้อมูลเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวได้ง่ายขึน้ 
ท าให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ท าให้การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมมบีทบาท
ส าคญัเพราะการสร้างความแตกต่างโดยการน าเอาวฒันธรรมมาเป็น
ส่วนหนึ่งในตวัผลติภณัฑ์หรอืบรกิารนัน้จะท าใหม้คีวามเป็นเอกลกัษณ์
และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมเป็น
การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น  
สถาปัตยกรรมที่มคีุณค่าหรอืสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตทิี่สะท้อนให้
เห็นวถิีชีวติ สภาพความเป็นอยู่ การพฒันาทางสงัคมและมนุษย์ผ่าน
ทางประวตัศิาสตร์ และในประเทศไทยมกีารเดนิทางของนักท่องเที่ยว
เป็นจ านวนมาก ทัง้ในจงัหวดัเชยีงราย มจี านวนนักท่องเที่ยวทัง้หมด  
3,726,670 คน (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ,2562) และจะมจี านวน
หนาแน่นมากในช่วงเทศกาลส่งผลกระทบท าใหส้ิง่แวดล้อมเสื่อมโทรม 
ความประทบัใจของนักท่องเทีย่วลดลง ระบบสาธารณูปโภคไม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการ แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินขีด
ความสามารถด้านกายภาพอยู่เป็นจ านวนมากเนื่องจากเป็นขดีจ ากดัที่
ก าหนดได้ค่อนขา้งชดัเจนมากกว่าการพจิารณาในแง่อื่น ๆ แต่ก็ยงัไม่
ค่อยมกีารศกึษาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทัง้ 4 ภาค 

ดังนัน้การวิจัยในครัง้นี้จึงมุ่งศึกษาขีดความสามารถด้าน
กายภาพในการรองรบักิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในพื้นที่ 4 
ภาค (เหนือ กลาง ใต้และตะวนัออกเฉียงเหนือ) และเพื่อน าเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการในการควบคุมปรมิาณนักท่องเทีย่วใหอ้ยู่ในระดบั
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเกิด
ประโยชน์สงูสุดโดยสอดคล้องกบัมาตรฐานการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
และสามารถน างานวจิยันี้ไปจดัท าเป็นคู่มอืเพื่อใช้ในการประเมนิการ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารจดัการแหล่งท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมได้อีกด้วย ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 28 ธันวาคม 2563 – 3 
มกราคม 2564 

2. วตัถปุระสงค์
2.1. เพื่อประเมนิขดีความสามารถดา้นการรองรบัการท่องเทีย่วในแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของพืน้ทีศ่กึษา 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 เครื่องมือ 
- เครื่องมอืนับจ านวนนักท่องเทีย่ว 
- แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูการกระจายการใชป้ระโยชน์และจ านวน
นักท่องเทีย่วทีป่ระกอบกจิกรรมต่าง ๆ 

- แบบสอบถามนักท่องเทีย่วถงึความตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีเ่พือ่
ประกอบกจิกรรมแต่ละประเภท 

3.2.  การเกบ็ข้อมูล 
พืน้ทีศ่กึษา คอื พืน้ทีด่อยตุง จงัหวดัเชยีงราย ขนาดพืน้ทีท่ีส่ามารถ

ใชป้ระกอบกจิกรรม ค านวณจากการวดัแผนที ่ Google earth map 
หน่วยเป็นตารางเมตร โดยเลอืกใชเ้มนู ไมบ้รรทดั แลว้เลอืกการวดัแบบ
รปูหลายเหลีย่ม เลอืกหน่วยการวดัเป็นตารางเมตร คลกิเมาสไ์ปตาม
พืน้ทีส่ามารถใชป้ระกอบกจิกรรมนันทนาการ จนครบเป็นขนาดพืน้ที่
ตามตอ้งการ อ่านค่าขนาดพืน้ทีจ่ากตาราง จากนัน้ด าเนินการเซฟรปูไว้
ใชใ้นภายหลงั ดงัตวัอย่างในภาพที ่1 

ภาพท่ี 1. ตวัอย่างการวดัขนาดพืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมของนักท่องเที่ยว
ทีเ่ขา้เยีย่มชมพระต าหนักดอยตุง โดยใชโ้ปรแรกม Google Earth  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาขีดความสามารถ
รองรบัการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในครัง้นี้ คอื กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและต่างชาติที่ไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวดัเชียงราย ซึ่ง
จดัเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัและทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และใช้
สูตรในการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างค านวณจากสตูรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อา้ง
ถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2549, หน้า 47) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % 
โดยใชค้วามคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ดงันี้ 
ตารางที่ 1 สถิตินักท่องเที่ยวของจงัหวดัเชยีงราย ระหว่าง ปี 2559 – 
2563 

ปี จ านวนนักท่องเทีย่ว 
ไทย ต่างชาต ิ รวม 

พ.ศ. 2559 2,633,051 559,059 3,192,110 
พ.ศ. 2560 2,848,911 593,251 3,442,162 
พ.ศ. 2561 3,057,968 618,529 3,676,497 
พ.ศ. 2562 3,091,201 637,947 3,729,148 
พ.ศ. 2563 2,059,088 114,595 2,173,683 
เฉลีย่ 2,738,044 504,676 3,242,720 
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จากข้อมูลของการสุ่มตวัอย่างจ านวนนักท่องเที่ยว โดยใช้
สตูรยามาเน ก าหนดใหค้่า e = 0.05 ดงันี้ 
เมื่อ n      =      ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการ 

N      =     ขนาดของประชากร 
e      =      ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างที่

ยอมรบัได ้( e = 0.05 หรอื 5 %)  ดงันัน้ ขนาดของตวัอย่างใน
การศกึษาครัง้นี้ค านวณได ้

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 (1) 

𝑛 =
3,242,720

1 + 3,242,720(.05)2

𝑛 = 399.95
𝑛 ≈ 400

โดยการศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อประชาชน
ทอ้งถิน่ ผูว้จิยัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม จ านวนไม่ต ่ากว่า 
400 ตวัอย่าง ผูว้จิยัใชก้ารเลอืกตวัอย่างจากนักท่องเทีย่วในพืน้ทีศ่กึษา  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูกจิกรรมแต่ละประเภท 
นับจ านวนโรงแรมและที่พักประเภทอื่น ๆ พร้อมความจุของ

หอ้งพกั ณ พืน้ทีศ่กึษา 
บนัทกึจ านวนผูพ้กัคา้งเพื่อพจิารณาแนวโน้มการใช้ประโยชน์กบั

จ านวนห้องพกัที่มีโดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการให้
ขอ้มลู 

สอบถามนักท่องเทีย่วถงึความตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีเ่พื่อประกอบ
กจิกรรมแต่ละประเภท 

ส ารวจสิง่อ านวยความสะดวกปัจจุบนั ความเพยีงพอและคุณภาพ 
อตัราการใชส้ิง่อ านวยความสะดวกนัน้ ๆ 

4. วิเคราะห์ข้อมูล
4.1 สูตรท่ีใช้ในการค านวณขีดความสามารถด้านกายภาพ 
ดงัสมการ 

𝑃𝐶𝐶 =
(𝐴 𝑥 𝑅𝑓)

𝑎
 (2)

PCC =  ขดีความสามารถในการรองรบัด้านกายภาพ หน่วยคอืจ านวน
คนต่อแหล่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
A      =  จ านวนเนื้อที่ซึ่งสามารถใช้รองรบักิจกรรมท่องเที่ยวนัน้ ๆ ได้
ใชข้อ้มลูจากแผนทีก่ารกระจายการใชป้ระโยชน์ของนักท่องเทีย่ว 
Rf    = จ านวนรอบทีเ่ปิดใหใ้ชป้ระโยชน์ตามช่วงเวลาทีก่ าหนด 
a    =  จ านวนเนื้อที่ที่นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องใช้เพื่อประกอบกจิกรรม
หน่วย คอื พืน้ที ่ต่อ คน ขึน้อยู่กบัประเภทเขตการท่องเทีย่ว (ROS) 
(ทีม่า: กญัญาณฐั ศรสีุข, 2561) 

4.2 เกณฑท่ี์ใช้ประเมินด้านและสงัคมวฒันธรรม ดงันี้ 
 การประเมนิขดีความสามารถในการรองรบัทางการท่องเทีย่วดา้น
สงัคมและวฒันธรรมใชก้ารรบัรูร้ะดบัผลกระทบของประชาชนทอ้งถิน่ใน
ดา้นสงัคม เป็นเกณฑใ์นการประเมนิ ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 เกณฑร์ะดบัผลกระทบและขดีความสามารถรองรบัการ
ท่องเทีย่วดา้นสงัคมวฒันธรรม 

ระดบัผลกระทบและขดี 
ความสามารถในการรองรบัได ้

(Levels of Impact and 
Capacity Levels) 

ผลกระทบต่อประชาชน
ทอ้งถิน่มติดิา้นสงัคม 

ผลกระทบน้อย ถงึ ไม่มี
ผลกระทบหรอืต ่ากว่าขดี
ความสามารถรองรบัฯ 
(No to Low impact or 
Below Carrying Capacity) 

0 
ไม่มผีลกระทบ 

ผลกระทบปานกลาง หรอื เกอืบ 
ถงึขดีความสามารถรองรบัฯ 
(Medium impact/At and 
Approaching Carrying 
Capacity) 

-0.1 ถงึ -1.0 
ผลกระทบปานกลาง 

ผลกระทบสงู หรอื เกนิขดี 
ความสามารถรองรบัฯ 
(High impact or Exceeding 
Carrying Capacity) 

-1.01 ถงึ -2.0 
ผลกระทบรนุแรง 

หมายเหตุ: มาตรวดัระดบัผลกระทบตัง้แต่ 0 ถงึ -2 
(ทีม่า: พมิพล์ภสั พงศกรรงัศลิป์ และคณะ, 2562) 

4.3 เกณฑท่ี์ใช้ประเมินด้านจิตวิทยา ดงันี้ 
การประเมินขีดความสามารถในการรองรบัด้านจิตวิทยา 

(Psychological Carrying Capacity) ใช้ระดับการรับรู้ถึงความแออัด
ของนักท่องเที่ยว ขณะประกอบกจิกรรมท่องเที่ยว ตามช่วงชัน้โอกาส
ทางนันทนาการ (ROS) เป็นเกณฑใ์นการประเมนิ ดงัตารางที ่3 
ตารางที ่3 เกณฑร์ะดบัผลกระทบและขดีความสามารถรองรบัการ
ท่องเทีย่วดา้นจติวทิยา 
ระดบัผลกระทบ
และขดี
ความสามารถใน
การรองรบัได ้
(Levels of Impact 
and Capacity 
Levels) 

ผลกระทบทางจติวทิยา 
ความรูส้กึแออดัต่อ
จ านวน
นักท่องเทีย่ว 
Rural, Roaded 
Natural Modified 

ความรูส้กึแออดัต่อ
จ านวน 
นักท่องเทีย่ว 
SPM 

ผลกระทบน้อย ถงึ 
ไม่มผีลกระทบหรอื
ต ่ากว่า 
ขดีความสามารถ
รองรบัฯ 

0.0 - 3.0 
ไม่แออดั-แออดั

น้อย 

0.0 - 3.0 
ไม่แออดั-แออดั

น้อย 
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ระดบัผลกระทบ
และขดี
ความสามารถใน
การรองรบัได ้
(Levels of Impact 
and Capacity 
Levels) 

ผลกระทบทางจติวทิยา 
ความรูส้กึแออดัต่อ
จ านวน
นักท่องเทีย่ว 
Rural, Roaded 
Natural Modified 

ความรูส้กึแออดัต่อ
จ านวน 
นักท่องเทีย่ว 
SPM 

(No to Low 
impact or 
(Below Carrying 
Capacity) 
ผลกระทบปาน
กลาง หรอื เกอืบ
ถงึขดี
ความสามารถ
รองรบัฯ (Medium 
impact 
/At and 
Approaching 
Carrying 
Capacity) 

3.1 - 6.0 
แออดัปานกลาง-
ค่อนขา้งมาก 

3.1 - 5.0 
แออดัปานกลาง-
ค่อนขา้งมาก 

ผลกระทบสงู หรอื 
เกนิขดี
ความสามารถ 
รองรบัฯ 
(High impact or 
Exceeding 
Carrying 
Capacity) 

>6.0 
แออดัมาก 

>5.0 
แออดัมาก 

หมายเหตุ : ระดบัความรูส้กึแออดัวดัเป็น 10 ระดบั จาก 0-9 โดย 0 
เท่ากบัไม่รูส้กึแออดั ถงึ 9 เท่ากบัรูส้กึแออดัมากทีสุ่ด 
(ทีม่า: พมิพล์ภสั พงศกรรงัศลิป์ และคณะ, 2562) 

5. ผลลพัธแ์ละการอภิปราย
 กรณพีืน้ทีศ่กึษาตวัอย่าง คอื พระต าหนักดอยตุง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชยีงราย ไดผ้ลการวเิคราะห ์

5.1 ขีดความสามารถในการรองรบัทางการท่องเท่ียวด้านกายภาพ 
(Physical carrying capacity for tourism : PCC) 

5.1.1 พื้นที่จอดรถ พื้นที่จอดรถส าหรบัรองรบันักท่องเที่ยว
ทัง้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งพื้นที่ส าหรบัจอดรถทัง้หมดมีขนาดเท่ากับ 
5,280 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ในการจอดรถยนต์แบบตัง้ฉากกับ
แนวทางเดินรถ ก าหนดไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร/คัน (ประกาศ

กฎกระทรวง ฉบบัที ่41,2537) หรอืขนาดรถ 4 ทีน่ัง่ มขีนาดพืน้ทีท่ัง้สิน้ 
13.2 ตารางเมตร ดงันัน้ จะสามารถจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ขนาด 4 ที่
นัง่ได้ 400 คัน/รอบ หรือ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ  
1,600 คน/รอบ 

PCC ของพืน้ทีล่านจอดรถ(คนั/วนั = 5,280 ตรม.∕รอบ ×1 รอบ∕วัน 

13.2 ตรม.∕คัน

      PCC ของพืน้ทีล่านจอดรถ(คนั/วนั)= 400 คนั/วนั 
จากการค านวณ พบว่า ขดีความสามารถในการรองรบัพืน้ที่

ลานจอดรถของพระต าหนักดอยตุง มนีักท่องเทีย่วเขา้มาใชพ้ืน้ทีจ่อดรถ
เพื่อท่องเทีย่วจ านวน 1,600 คน/วนั  

5.1.2 หอ้งน ้า 
หอ้งน ้า ดอยตุง 12 มปีรมิาณหอ้งน ้าสาธารณะทีใ่หบ้รกิารแก่

นักท่องเที่ยว 1 แห่ง จ านวน  หอ้งน ้าสาธารณะมจี านวน หอ้งน ้าหญิง 
15 ห้อง และห้องน ้าชาย 15 ห้อง รวมเป็น 30 ห้อง ซึ่งจากการส ารวจ 
พบว่า นักท่องเที่ยวใช้หอ้งน ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 3 นาท/ีรอบ โดยทาง
แหล่งท่องเที่ยวเปิดให้ใช้ได้ 10 ชัว่โมง ดังนัน้จะมีการใช้ประโยชน์
ทั ้งสิ้น  200 รอบ/วัน  หรือคิดเ ป็นความสามารถในการรอ งรับ
นักท่องเทีย่วได ้3,000 คน/วนั 

5.1.3 ทีพ่กั/โฮมสเตย ์
จากขอ้มูลทางสถติในจงัหวดัเชยีงราย ปี 2562 มทีี่พกัที่เป็น

ลกัษณะเกสท์เฮ้าส์ จ านวน 119 แห่ง  โรงแรม 196 แห่ง และรสีอร์ท
และอื่นๆ 354 แห่ ง   ซึ่ งมีจ านวนห้อง 17,053 ห้อง และมีอัตรา
นักท่องเทีย่วพกัคา้งแรม 2 คน/หอ้ง ดงันัน้ สามารถรองรบันักท่องเทีย่ว
ไดท้ัง้สิน้ จ านวน 34,106 คน 

5.1.4 พืน้ทีก่จิกรรมท่องเทีย่ว 
กจิกรรมเทศกาลสสีนัแห่งดอยตุง จดัในวนัที ่ธนัวาคม 2563 

– มกราคม 2564 ภายในพื้นที่ 1 งาน 83 ตารางวา หรอื 736 ตาราง
เมตร วนัและเวลา เปิดงาน 07.00 น. – 18.00 น. ประกอบดว้ยกจิกรรม 
ดงันี้ พระต าหนักดอยตุงมพีืน้ที ่1 งาน 83 ตารางวา หอแห่งแรงบนัดาล
ใจมพีื้นที่ 1 งาน 36 ตารางวา และสวนแม่ฟ้าหลวงมพีืน้ที่ 1 ไร่ 2 งาน 
84 ตารางวา ดงันัน้ มพีืน้ทีท่ัง้หมด 4,012 ตารางเมตร การใชป้ระโยชน์
จ านวนสงูสุดทีส่ามารถยอมรบัได้ คอื 4 ตารางเมตร/คน 

PCCพืน้ทีช่ม(คน/วนั) = 4,012 ตรม.∕รอบ ×1 รอบ∕วัน 

  4 ตรม./คน
 

PCC พืน้ทีช่ม(คน/วนั) = 1,003 คน/วนั 
จากการค านวณพืน้ที่ พบว่า ขดีความสามารถในการรองรบั

ได้ของนักท่องเที่ยวในการชมเทศกาลสสีนัแห่งดอยตุง เท่ากบั 1,003 
คน/วนั 

5.2 ขีดความสามารถในการรองรบัการท่องเท่ียวด้านสงัคม
วฒันธรรม (Social - cultural carrying Capacity for tourism, 
SCC)  

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากตวัแทนครวัเรอืนในชุมชน
ทอ้งถิน่ซึง่ตัง้อยู่ในแหล่งทอ่งเทีย่วจุดเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบั
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วเิคราะหผ์ลกระทบทางการท่องเทีย่วในพืน้ทีพ่ระต าหนักดอยตุง 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ดงัตารางที ่4 
ตารางที ่4 ผลการการวเิคราะหข์ดีความสามารถในการรองรบัทางการ
ท่องเทีย่วดา้นสงัคม วฒันธรรม 
ดา้น ดา้นสงัคม 

วฒันธรรม 
ผลการวเิคราะห ์

ดา้นยาเสพตดิ 0.00 

ผลกระทบน้อย ถงึ  
ไม่มผีลกระทบ หรอื

ต ่ากว่าขดี
ความสามารถรองรบัฯ 

ดา้นอาชญากรรม 0.03 
ดา้นประชากรแฝง/นัก
ลงทุนจากภายนอก 

0.26 

ดา้นความสมัพนัธ์
ภายในครอบครวั/
สงัคม 

0.27 

ดา้นการเขา้ถงึ
การศกึษา 

0.40 

ดา้นการรกัษาพยาบาล 0.46 
ดา้นความรูส้กึแออดั 0.24 
ดา้นวฒันธรรม 0.42 
ดา้นความภาคภูมใิจ 1.41 

หมายเหตุ: 0 = ไม่มผีลกระทบ 
-0.1 ถงึ -1.0 =  ผลกระทบปานกลาง 
-1.1 ถงึ -2.0 = ผลกระทบรุนแรง 

5.3 ขีดความสามารถในการรองรบัทางการท่องเท่ียวด้านจิตวิทยา 
(Psychological carrying capacity for tourism, PsCC)  

ผลการศกึษาพบว่าขดีความสามารถในการรองรบัทางดา้น
จติวทิยาของนักทอ่งเทีย่ว เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์ะดบัผลกระทบ
และขดีความสามารถรองรบัการท่องเทีย่วดา้นจติวทิยาพบว่าแหล่ง
ท่องเทีย่วทีม่กีารรบัรูค้วามรูส้กึแออดัเฉลีย่ ดงัตารางที ่5 

ตารางที ่5 ผลการการวเิคราะหข์ดีความสามารถในการรองรบัทางการ
ท่องเทีย่วดา้นจติวทิยา 

จุดท่องเทีย่ว ROS 

การรบัรู้
ความ 

รูส้กึแออดั
เฉลีย่ 

ผลการวเิคราะห ์

ดอยชา้งมบู RN 3.23 ผลกระทบปาน
กลาง หรอื เกอืบ
ถงึขดี 
ความสามารถ
รองรบัฯ 

พระต าหนัก RN 2.20 ผลกระทบน้อย 
ถงึ ไม่มผีลกระทบ
หรอืต ่ากว่า 

จุดท่องเทีย่ว ROS 

การรบัรู้
ความ 

รูส้กึแออดั
เฉลีย่ 

ผลการวเิคราะห ์

ขดีความสามารถ
รองรบัฯ 

สวนแม่ฟ้าหลวง RN 3.50 ผลกระทบปาน
กลาง หรอื เกอืบ
ถงึขดี 
ความสามารถ
รองรบัฯ 

สสีนัแห่งดอยตุง SPM 6.36 ผลกระทบสงู หรอื 
เกนิขดี
ความสามารถ 
รองรบัฯ 

หอแห่งแรง
บนัดาลใจ 

RN 5.03 ผลกระทบสงู หรอื 
เกนิขดี
ความสามารถ 
รองรบัฯ 

เฉล่ียรวม 4.5 
หมายเหตุ:  
Rural (R) แหล่งท่องเทีย่วประเภทชนบท 
Roaded Natural (RN) แหล่งท่องเที่ยวประเภทชนทบพฒันา 
Semi-Primitive Motorized (SPM) แหล่งท่องเทีย่วประเภทกึง่สนัโดษ
ใชย้านยนต ์

6. สรปุ
ผลของการวิจัยขีดความสามารถในการรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว
ปัจจุบันนั ้นเมื่อน าค่าขีดความสามารถในการรองรับของจ านวน
นักท่องเทีย่ว กรณีศกึษาดอยตุง จงัหวดัเชยีงราย พบว่า  ดา้นกายภาพ 
มขีดีความสามารถในการรองรบัพื้นที่ลานจอดรถของพระต าหนักดอย
ตุง มนีักท่องเที่ยวเขา้มาใช้พื้นที่จอดรถเพื่อท่องเที่ยว ซึ่งมผีลกระทบ
ปานกลาง หรือ เกือบถึงขีดความสามารถรองรบันักท่องเที่ยว และ
ห้องน ้ามคีวามสามารถในการรองรบันักท่องเที่ยวได้ ซึ่งมผีลกระทบ
น้อย ถงึ ไม่มผีลกระทบหรอืต ่ากว่าขดีความสามารถรองรบันักท่องเทีย่ว 
ที่พกั/โฮมสเตย์มคีวามสามารถรองรบันักท่องเที่ยวได้ทัง้สิ้น จ านวน 
34,106 คน ซึ่งมีผลกระทบน้อย ถึง ไม่มีผลกระทบหรือต ่ากว่าขีด
ความสามารถรองรบันักท่องเทีย่ว แต่มผีลต่อรายไดข้องผูป้ระกอบการ
ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัสงู โดยมผีูป้ระกอบการเพิม่มากขึน้ จงึท าใหธุ้รกจิ
แบกรบัค่าใชจ้่าย และในส่วนของพืน้ทีก่จิกรรมเทศกาลสสีนัแห่งดอยตุง 
มขีดีความสามารถในการรองรบัได้ของนักท่องเที่ยวในการชมเทศกาล
สสีนัแห่งดอยตุง เท่ากบั 1,003 คน/วนั เนื่องจากเกดิสถานการณ์ไวรสั
โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 จึงท าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวลดลง เมื่อ
เทยีบกบัปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่าท่องเที่ยว
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ลดลง จากเดิมในปี พ.ศ. 2562 มนีักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 637,947 
คน แต่ในปี พ.ศ. 2563 มนีักท่องเที่ยวชาวต่างชาตแิค่ 114,595 คน ( 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) ด้านสงัคมวตันธรรม พบว่า
เกิดผลกระทบน้อย ถึงไม่มีผลกระทบหรือต ่ากว่าขีดความสามารถ
รองรับฯ และยังมีผลกระทบในเชิงบวกโดยเฉพาะในด้านความ
ภาคภูมใิจที่มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการที่คนในชุมชนมี
ความสุขในการด าเนินการใชช้วีติอยู่ในบ้านเกดิของตนเอง มงีานท าใน
ถิน่ฐานทีต่วัเองเกดิ ไม่ตอ้งยา้ยถิน่ฐานไปหางานท าทีอ่ื่น โดยจะพบเหน็
ได้ว่าการยา้ยถิน่ฐานมผีลกระทบต่อสงัคมอย่างมาก เดก็เลก็ที่แยกกนั
อยู่กบัพ่อแม่มแีนวโน้มจะอยู่ในความดูแลของปู่ ย่าตายาย โดยผูดู้แลมี
แนวโน้มเป็นยายมากกว่าย่าสองเท่า (ร้อยละ 57 เมื่อเทียบกบัรอ้ยละ 
29) เด็กที่แยกกันอยู่กับทัง้พ่อและแม่ มกัจะมีแนวโน้มมีพฒันาการ
ล่าชา้ โดยเฉพาะพฒันาการทางภาษา มแีนวโน้มน ้าหนักต ่ากว่าเกณฑ ์
(สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล และองค์การยูนิ
เซฟ ประเทศไทย, 2559 ) และด้านจติวทิยามรีะดบัความรูส้กึแออดัใน
พื้นที่พระต าหนักดอยตุงมผีลกระทบน้อยหรอืไม่มผีลกระทบ ส่วนดอย
ช้างมูบและสวนแม่ฟ้าหลวงมผีลกระทบปานกลาง แต่ภาพรวมเทศกาล
สสีนัแห่งดอยตุงและหอแห่งแรงบนัดาลใจมผีลกระทบสูงหรอืเกินขีด
ความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับขนาดพื้นที่และ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เขา้มาท่องเที่ยว โดยในพื้นที่หอแห่งแรงบนัดาล
ใจมีขนาดแคบ และในภาพรวมเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงมีจ านวน
นักท่องเทีย่วสงูจงึท าใหส้่งผลต่อระดบัความรูส้กึแออดั ดงันัน้จงึมคีวาม
สนใจที่จะน ากรณีศึกษานี้ไปน าเสนอแนะแนวมาตรการจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ในการล าดบัต่อไป 

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันี้ได้รบัการสนับสนุน จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

และส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 
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บทคดัย่อ 
การอบหรอืนึ่งทะลายปาล์มน ้ามนัเป็นกระบวนการตน้น ้าที่มคีวามส าคญัต่อการน าไปผลติเป็นผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามนั

ทัง้กลางน ้าและปลายน ้า เนื่องจากในกระบวนการนัน้จะเกดิปัญหาเกีย่วกบักรดไขมนัอสิระทีก่่อตวัขึน้จากปฏกิริยิาเอนไซน์และจะส่งผลไปยงัปรมิาณ
และคุณภาพของน ้ามนัปาล์มจากการหีบ ดงันัน้การศึกษานี้จึงมวีตัถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของตู้อบทะลายปาล์มน ้ามนัต้นแบบ รวมถึง
มลภาวะหรอืค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน ้าทีไ่ดจ้ากการควบแน่นหลงัการอบหรอืนึ่ง เครื่องตน้แบบถูกออกแบบเพื่อสรา้งขึน้มาส าหรบัทดลอง สามารถ
อบทะลายปาล์มได้ไม่เกนิ 50 กโิลกรมั ซึ่งประกอบด้วย 3 ชุด ได้แก่ ชุดเตาผลติไอน ้า ชุดโครงสรา้ง และชุดกกัเก็บไอน ้า ซึ่งในการทดลองนัน้จะ
ทดลองหาประสทิธภิาพทางความรอ้นของการใชเ้ชือ้เพลงิทีค่วามดนั 3 5 และ 7 บาร ์จากนัน้ท าการทดลองอบหรอืนึ่งทะลายปาลม์ทีเ่งื่อนไขเวลา 40 
50 60 70 80 และ 90 นาท ีและในแต่ละการทดลองจะเก็บน ้าจากชุดกกัเก็บไอน ้ามาทดสอบหาค่ามลภาวะ จากผลการทดลองพบว่าที่ความดนั 5 
บาร ์มปีระสทิธภิาพทางความรอ้นดทีีสุ่ด และทีเ่งื่อนไขเวลา 80 นาท ีในการอบหรอืนึ่งไดป้รมิาณน ้ามนัปาลม์ทีม่ากทีสุ่ด ในขณะทีน่ ้าทีไ่ดจ้ากการอบ
หรอืนึ่งมคี่าเป็นกรดและมกีลิน่เหมน็ ทัง้หมดนี้สามารถสรุปไดว้่าระยะเวลาที่ใชใ้นการอบหรอืนึ่งทะลายปาล์มมผีลต่อการหลุดร่วงของผลปาลม์ออก
จากทะลาย และปรมิาณน ้ามนัทีห่บีไดอ้ยู่ในระดบัมาก   
ค าส าคญั: ประสทิธภิาพทางความรอ้น การอบหรอืนึ่งทะลายปาลม์ มลภาวะจากการอบหรอืนึ่งทะลายปาลม์ และปรมิาณน ้ามนัปาลม์  

Abstract 
Drying or steaming oil palm bunches is an upstream process necessary for producing both midstream and downstream oil 

palm industries. In the process, there will be problems with the free fatty acids formed by the enzyme reaction and will affect the quantity 
and quality of the crushed palm oil. Therefore, this study aims to determine the efficacy of the prototype for the oil palm bunch incubator, 
including pollution or pH in condensed water after baking or steaming. The prototype was designed to be built for testing, capable of 
drying up to 50 kg of palm bunches, consisting of three sets as a steam generator set, a structure set, and a steam storage unit. The 
experiment was conducted to determine fuel consumption's thermal efficiency at pressures of 3, 5, and 7 bar. The palm bunch was then 
steamed or steamed at the conditions of 40, 50, 60, 70, 80, and 90 minutes, and each experiment was collected water from the stream 
storage unit to test for pollution. The results were found that at a pressure of 5 bar, the thermal efficiency was the best, and at the time 
of 80 minutes for baking or steaming, the palm oil content was the highest, while the baking or steaming water at the value was acid and 
foul odor. From this work, it can be concluded that the time for baking or steaming the bunches affects the falling of the fruit from the 
bunch, and the amount of oil in the trunk is very high level.  
Keywords:  Thermal efficiency, Baking or steaming the palm bunch, Pollution from baking or steaming palm bunches, and palm oil content 

1103

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



1. บทน า
ประเทศไทยมพีชืเศษฐกิจชนิดหนึ่งที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันา

ประเทศเป็นอย่างมาก นัน่คอืปาล์มน ้ามนั ซึ่งมกีารปลูกมากในบรเิวณ
พืน้ทีภ่าคใตข้องประเทศ โดยขอ้มลูผลผลติในช่วงเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 
2562 ที่ผ่านมา ประมาณ 1.203 ล้านตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์ดิบ 0.217 
ล้านตนัถือว่าคดิเป็นมูลค่าที่สูงมาก [1] อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามนัเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคญัเป็นอย่างมากกับเกษตรกรปาล์มน ้ามนั
ภายในประเทศ  นอกจากจะใช้เป็นวัตถุดิบต้นน ้าแล้ว ปลายน ้ ายัง
สามารถน าไปผลิต เ ป็นผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลงังาน เป็นต้น แต่ในทางตรงกนั
ขา้มอุตสาหกรรมการผลติน ้ามนัปาล์มยงัพบของเสยีที่เกิดขึน้จากการ
ผลิต โดยโรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มส่วนใหญ่มนี ้าเสยีจากกระบวนการ
ผลิตประมาณ 70-80% ของวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตทัง้หมด [2] ได้แก่ 
น ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการอบหรอืนึ่ง รวมถงึเศษของเสยี เช่น กาก
ตะกอนดแีคนเดอร์ซึ่งเป็นของเสยีที่เกดิจากกระบวนการกรองเพื่อแยก
น ้ามนั ทะลายปาล์มเปล่า เสน้ใย และขีเ้ถ้า [3]  และฝุ่ นละอองที่เกดิขึน้
จากกระบวนการเผาไมใ้นหมอ้ผลติไอน ้าทีม่าจากเสน้ใยปาลม์ เป็นตน้ 
 กระบวนการผลิตน ้ า มันปาล์มนั ้นมีกระบวนการหลัก  คือ 
กระบวนการให้ความร้อน (Sterilization) เพื่อท าให้ทะลายปาล์มนิ่ม 
และสามารถหลุดร่วงออกจากทะลายได้อย่างง่าย และที่ส าคัญยัง
สามารถยบัยัง้เอนไซมท์ีไ่ม่พงึประสงค์ (เอนไซมจ์ะท าใหเ้กดิการเปลีย่น
จากน ้ามนัเป็นกรดไขมนัอิสระ) ซึ่งท าได้ด้วยการอบหรือนึ่งทะลาย
ปาล์มด้วยไอน ้ าที่ความดัน 2.757 บาร์ และอุณหภูมิ 140 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 75-90 นาที [4,5] จากงานวจิยัของ สริวชิญ์ 
และมกัตาร์ แวหะย ี[6] ได้ท าการศึกษาผลของความดนัที่ส่งผลต่อผล
ปาลม์ในการร่วงออกจากทะลายปาลม์ทีเ่วลา 60 นาท ีและควบคุมความ
ดนัที่ 0.5 1.5 2.5 และ 3.5 บาร์ ผลปรากฏว่า ที่ความดนั 0.5 บาร์ มี
ปรมิาณการหลุดร่วงของผลปาล์มออกจากทะลายและปรมิาณน ้ามนัที่
ได้ต ่าสุด และที่ความดนั 1.5 บาร์ มปีรมิาณการหลุดร่วงของผลปาล์ม
ออกจากทะลายและปรมิาณน ้ามนัที่สูงและมคี่าใกล้เคยีงกบัที่ความดนั 
2.5 และ 3.5 บาร ์แต่ในแง่ของประสทิธภิาพทางดา้นพลงังานดกีว่ากรณี
อื่นๆ กระบวนการหบีน ้ามนัปาล์มด้วยวธิีการหบีแบบแยกเมล็ด จาก
งานวจิยัที่ผ่านมา ทางทมีวจิยัจากประเทศมาเลเซยี Hadi และคณะ [7] 
ได้ศึกษากระบวนการอบทะลายปาล์มในหม้อนึ่งขนาดเล็กด้วยความ
ร้อน โดยในส่วนของหม้อไอน ้า (Boiler) และหม้อนึ่ง (Sterilizer) แยก
ออกจากกัน ใช้ความดัน 2.6 บาร์และอุณหภูมิไออิ่มตวัที่ 140 องศา
เซลเซยีสในการอบทะลายปาล์ม โดยท าการทดลองปรบัระยะเวลาการ
นึ่งที่มีต่อการหลุดร่วงของผลปาล์มจากทะลายที่ 40, 50, 60 และ 70 
นาที ผลปรากฎว่าในเงื่อนไขระยะเวลาที่ 70 นาที จะท าให้ผลปาล์ม
หลุดร่วงมากสุดที่ 100% รองลงมาคอืที่ระยะเวลา 60 นาท ีมผีลปาล์ม
หลุดร่วงประมาณ 90% อย่างไรก็ตามการหลุดร่วงที่ 90% ก็ยงัเป็นที่
ยอมรบักนัในวงกวา้ง [8] ต่อมาไดม้กีารน าไมโครเวฟมาใช้ในการศกึษา
การอบทะลายปาล์มโดยควบคุมความรอ้นที่ส่งผลต่อการหลุดร่วงของ

ผลปาล์มออกจากทะลายปาล์ม โดยในการทดลองได้แยกทะลายปาล์ม
เป็นช่อเลก็ๆ แล้วน าไปอบในเตาไมโครเวฟตามระยะเวลาที่ก าหนดผล
ปรากฎว่า โอกาสในการหลุดร่วงของผลปาล์มออกจากทะลายปาล์มมี
ทศิทางทีเ่พิม่ขึน้ คดิเป็นเปอรเ์ซ็นต์ 81.67 81.29 และ 83.09% ทีร่ะดบั
การใช้พลงังาน 1 1.5 และ 2 kW ตามล าดบั แต่เมื่อเวลาได้ล่วงเลยค่า
เปอรเ์ซน็ต์สงูสุด คอืหลงัจาก 16 14 และ 12 นาททีีร่ะดบัพลงังาน 1 1.5 
และ 2 kW ตามล าดบั แนวโน้มการหลุดร่วงของผลปาล์มจากทะลาย
ปาล์มจะลดลง รวมทัง้ยังพบว่าความชื้นในผลปาล์มจะเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาในการให้ความร้อนด้วย ในการท าให้ผลปาล์มสุกและหลุด
ออกจากทะลายได้ง่ายม ี2 วธิ ีคอื การอบทะลายปาล์มด้วยไอน ้า และ
การอบทะลายปาล์มด้วยลมร้อน หลังจากนัน้จึงน าผลปาล์มเข้าไปสู่
กระบวนการหบีใหเ้ป็นน ้ามนั [9] ในงานวจิยัก่อนหน้านี้ [10] ได้ศกึษา
การใหค้วามรอ้นทะลายปาล์มแบบนึ่งโดยตรงในหมอ้นึ่งขนาดเลก็หมอ้
ไอน ้าและหม้อนึ่งอยู่ในหน่วยเดียวกนั โดยพจิารณาผลของระยะเวลา
การนึ่ง (ความดนัคงที่) ที่มผีลต่อการหลุดร่วงและปรมิาณน ้ามนัปาล์ม
ดบิ จากผลการทดลองพบว่า ระยะเวลาการนึ่งทะลายปาล์มที่นานกว่า 
มผีลท าใหก้ารหลุดร่วงของผลปาลม์กบัทะลายปาลม์แยกออกจากกนัได้
ง่ายขึน้และไดป้รมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิทีเ่พิม่ขึน้ 
 การอบหรอืนึ่งทะลายปาล์มด้วยไอน ้า เป็นกระบวนการที่นิยมกนั
มากในกลุ่มเกษตรกรต้นน ้าที่ท าการหบีน ้ามนัปาล์มเพื่อเพิม่มูลค่า แต่
ในทางตรงกนัข้ามในกระบวนการผลิตน ้ามนัปาล์มก่อให้เกิดของเสีย
จ านวนมาก ซึง่เป็นทีม่าของปัญหามลพษิทางน ้าและกลิน่ เนื่องจากของ
เสยีดงักล่าวมคีวามสกปรกสูงและมกีลิน่เหมน็รบกวนชาวบ้านบริเวณ
ใกล้เคยีงโรงงาน ช่วงฤดูฝนหากฝนตกหนัก น ้าเสยีจะเอ่อล้นออกจาก
บ่อเก็บของโรงงานไหลลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาตสิรา้งความเดอืดรอ้นต่อ
ชาวบ้านเพิ่มขึ้น ดังนัน้แต่ละโรงงานจึงต้องหาวธิีจัดการน ้าเสียที่ไม่
ส่งผลกระทบท่อชุมชนและสิง่แวดล้อม ซึ่งในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว
ได้มีการจัดการกับน ้ าของเสียอย่างเป็นระบบ เช่นน ้ าเสียจาก
กระบวนการสกดัน ้ามนัปาล์มดิบมสีารอินทรยี์สูง สามารถน าไปผ่าน
กระบวนการผลติก๊าซชวีภาพได ้ซึง่ก๊าซชวีภาพทีไ่ดส้ามารถน าไปผลติ
เป็นกระแสไฟฟ้าซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ในโรงงานได้อกีด้วย อย่างไรก็
ตามต้องมคีวามเขา้ใจในกระบวนการการผลติและตระหนักถงึมลภาวะ
ที่เกิดขึ้นในขัน้ต้นอย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถน าไปพัฒนาและ
ปรบัปรุงระบบในกระบวนการผลติปาลม์น ้ามนัไดอ้ย่างยงัยนืในอนาคต 
 งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาประสทิธภิาพทางความรอ้นที่
ดทีี่สุดของตูอ้บทะลายปาลม์ขนาดเลก็ทีอ่อกแบบขึน้ต่อการใชเ้ชือ้เพลงิ
แก๊สแอลพจี ี(LPG) ทีค่วามดนั 3 5 และ 7 บารแ์ละศกึษาการอบหรอืนึ่ง
ทะลายปาล์มที่อุณหภูมคิงที่ในช่วง 90-100 องศาเซลเซยีสและเงื่อนไข
เวลาทีต่่างกนั ตัง้แต่ 40-90 นาท ีสงัเกตปรมิาณน ้ามนัทีไ่ดห้ลงัจากการ
อบ และศกึษามลภาวะที่เกดิขึน้ในกระบวนการอบหรอืนึ่งทะลายปาลม์
ทีส่่งผลต่อมลภาวะที่เกดิขึน้ในกระบวนการ จากวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ล่าว
มานี้คณะผูว้จิยัมคีวามคาดหวงัทีจ่ะน าผลของการศกึษาเบือ้งตน้นี้มาท า
การออกแบบตู้อบทะลายปาล์มน ้ ามันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
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สามารถน าไปใชไ้ด้จรงิกบัเกษตรกรชาวสวนปาล์มภายในประเทศ เพื่อ
เพิม่รายไดแ้ละเป็นทางเลอืกหนึ่งในการผลติน ้ามนัปาลม์ในชุมชน 

2. อปุกรณ์และวิธีการทดลอง
การออกแบบตู้อบทะลายปาล์มนี้ได้ศกึษาและออกแบบขนาดของตู้อบ
โดยประยุกต์มาจากตู้อบทะลายปาล์มส าหรบัชุมชน [9] ที่มขีนาดเล็ก
เพื่อเป็นโมเดลในการศกึษาตวัแปรทีส่่งผลต่อการผลติน ้ามนัปาลม์ โดย
งานวจิยันี้ได้ออกแบบตูอ้บทะลายปาล์ม ดงัแสดงในรูปที่ 1 และได้แยก
รายละเอยีดของชิน้ส่วนต่างๆ ของตูอ้บทะลายปาลม์ ดงัแสดงในรปูที ่2 

2.1 ต้นแบบตู้อบทะลายปาลม์ 

รปูที ่1 ตูอ้บทะลายปาลม์ทีอ่อกแบบขึน้ 

รปูที ่2 แสดงส่วนประกอบของตูอ้บทะลายปาลม์ 

ส่วนประกอบของตู้อบทะลายปาล์ม ดงัรูปที่ 2 ประกอบด้วยส่วนหลกัๆ 
ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งคือชุดเตาผลิตไอน ้ า ในหมายเลข (7) มีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 50 เซนตเิมตร สงู 15 เซนตเิมตร ใชส้แตนเลตเป็นวสัดุและมี
ความหนา 1.5 มลิลิเมตร โดยมลีูกลอยสแตนเลตเพื่อเตมิน ้าเข้าสู่เตา
ผลิตไอน ้า ส่วนที่สองคอืโครงสรา้งของตู้อบ ในหมายเลข (3) มขีนาด 
150x150x200 เซนตเิมตร ประกอบด้วย 3 ชัน้ และรองรบัถาดตะแกรง 
2 ชัน้ ในหมายเลข (8) แต่ละชัน้ห่างกนั 50 เซนติเมตร ส่วนที่สามคอื
ชุดถงักกัเกบ็ไอน ้า (หมายเลข 4) ท าหน้าทีก่กัเกบ็ไอน ้าทีไ่ดจ้ากการอบ
หรอืนึ่งทะลายปาล์มเพื่อน าไปตรวจสอบค่าคุณภาพของน ้า เช่น ความ
เป็นกรด-ด่างของน ้า (PH) และกลิน่ของไอน ้าทีป่ล่อยออกมา เป็นตน้   

2.2 ประสิทธิภาพทางความร้อนของตู้อบทะลายปาลม์ 
การหาประสทิธิภาพทางความร้อนของตู้อบทะลายปาล์มนัน้ จะใช้ค่า
ความดันแก๊สเชื้อเพลิงที่ 3 5 และ 7 บาร์ และน าไปค านวณหาค่า
ประสทิธภิาพทางความรอ้นของตูอ้บทีอ่อกแบบขึน้ในสมการที ่(1) 

( ) ( )

( )


− + −
=

−

wi pi o i wi wo fg

fi fo

m c T T m m h

m m LHV
(1) 

โดยที่   คอืประสทิธิภาพทางความร้อนของเตาผลิตไอน ้า mwi คอื
มวลของน ้าเริม่ต้น (kg) mwo คอื มวลของน ้าสุดท้าย (kg) cpi คอื ความ
รอ้นจ าเพาะของน ้าที่อุณหภูมเิริม่ต้น (kJ/kg.K) T0 คอื อุณหภูมขิองน ้า
เริม่ต้น (K) Ti คอื อุณหภูมสิุดท้าย (K) hfg คอื ความร้อนแฝงของการ
ระเหยน ้า (kJ/kg) LHV คอื ค่าความรอ้นต ่าของเชือ้เพลงิ (kJ/kg) mfi คอื 
มวลของเชื้อพลงิแอลพจี ี(LPG) เริม่ต้น (kg) และ mfo คอื มวลของเชือ้
พลงิแก๊สแอลพจีสีุดทา้ย (kg)   

2.3 ขัน้ตอนอบหรือน่ึงทะลายปาลม์ 
ขัน้ตอนการทดลองนี้ จะใชท้ะลายปาลม์ (พนัธุเ์ทเนอรา) 10 กโิลกรมั ที่
ความดนัแก๊สที่มปีระสทิธิภาพสูงสุด จากการทดลองหาประสทิธิภาพ
ของตู้อบ และก าหนดเงื่อนไขเวลาที่ 40 50 60 70 80 และ 90 นาที 
ตามล าดบั จากนัน้เตมิน ้าเขา้ในเตาผลติไอน ้าและถงัพกัใหเ้ต็ม แล้วจุด
ไฟ โดยใช้เชื้อเพลิงจากแก๊ส LPG (ใช้ความดันที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องอบสูงสุด) ปิดประตูตู้อบใหแ้น่น พรอ้มกบัตัง้ทิ้งไว ้30 นาท ีเพื่อ
อุ่นตูอ้บใหม้คีวามรอ้นถงึ 100 องศาเซลเซยีส แลว้น าทะลายปาลม์เขา้สู่
ตูอ้บ และทดลองตามเงื่อนไขเวลาทีต่ ัง้ไว ้

2.4 ขัน้ตอนการหีบน ้ามนัปาลม์ 
น าทะลายปาล์มที่ได้จากการอบแต่ละเงื่อนไขเวลา มาแยกผลออกจาก
ทะลายปาล์ม แล้วน าไปชัง่น ้ าหนัก จากนัน้น าไปหีบด้วยเครื่องบีบ
น ้ ามันปาล์มแบบหัวกดสกรู ดังรูปที่ 3 เพื่อสกัดน ้ ามันออกมา และ
บนัทกึปรมิาณน ้ามนัทีไ่ด ้จากการอบหรอืนึ่งในแต่ละกรณี 

รปูที ่3 เครื่องบบีน ้ามนัปาลม์แบบหวักดสกร ู

1. ผนังดา้นใน 
2. ผนังดา้นนอก 
3. ชุดโครงสรา้งของตู้อบ
4. ชุดถงักกัเกบ็ไอน ้า
5. ชุดถงัพกัน ้า 
6. ชุดลอ้เลื่อน
7. ชุดเตาผลติไอน ้า 
8. ถาดตะแกรงรองทะลายปาล์ม
9. ชุดล๊อกฝาปิด 
10. ฝาปิด 
11. ชุดบานพบัฝาปิด
12. ซลีกนัยางรัว่
13. เกจวดัอุณหภูมภิายในหอ้งอบ
14. เกจวดัแรงดนัภายในหอ้งอบ 
15. เซฟตี้วาล์ว

1,098 มลิลเิมตร 

1,400 มลิลเิมตร 
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2.5 การหามลภาวะท่ีเกิดจากการอบทะลายปาล์ม
 กระบวนการนี้จะท าการเก็บไอน ้ าที่เกิดขึ้นจากการอบหรือนึ่ง
ทะลายปาลม์ ดว้ยการเปิดวาลว์เพื่อใหไ้อน ้าที่ไหลผ่านทะลายปาล์มเขา้
สู่ถงัดกัเก็บไอน ้า (หมายเลข 4) ดงัรูปที่ 2 ไอน ้าที่ได้จากถงัดกัเก็บมา
ท าการวเิคราะหห์ามลภาวะทีเ่กดิจากการอบทะลายปาลม์ เช่น ค่าความ
เป็นกรด-ด่างของน ้า (PH) และกลิน่ของไอน ้าทีป่ล่อยออกมา เป็นตน้ 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 ประสิทธิภาพของตู้อบปาลม์น ้ามนั 
 การหาประสทิธิภาพของตู้อบทะลายปาล์มที่ออกแบบขึ้นนัน้ ใน
งานวจิยันี้จะท าการศกึษาประสทิธิภาพของการใช้เชื้อเพลงิชนิด ก๊าซ 
แอลพจี ีโดยในการทดลองนัน้จะท าการปรบัเชื้อเพลงิที่ความดนั 3 ค่า 
ประกอบด้วย 3 5 และ 7 บาร์ ตามล าดับ แล้วน าไปค านวณหาค่า
ประสทิธภิาพในแต่ละเงื่อนไขที่ก าหนดขึน้ และน าไปค านวณในสมการ
ที ่1 ซึง่จะไดผ้ลของประสทิธภิาพตูอ้บของทะลายปาลม์ ดงัรปูที ่4    

รปูที ่4 แสดงประสทิธภิาพตูอ้บทะลายปาล์มทีค่วามดนัแก๊ส 3 5 และ 7 
บาร ์

จากกราฟเป็นการทดลองโดยใช้น ้า 20 ลติรที่อุณหภูมนิ ้าเริม่ต้นที่ 
27 องศาเซลเซียส โดยปรบัความดนัแก๊สในการให้ความร้อน 3 บาร์  
อุณหภูมภิายในตูอ้บเริม่ตน้อยู่ที ่28 องศาเซลเซยีส เมื่อเวลาผ่านไป 52 
นาท ีจนน ้าเดอืดกลายเป็นไอที่ 100 องศาเซลเซยีสแล้วจบัเวลาต่อไป
จนแก๊สหมด ซึ่งมวลวัดได้ 0.54 kg และได้ปริมาณมวลของไอน ้ า
ทัง้หมด 4.16 kg ดงันัน้ประสทิธภิาพของไอน ้าที่ค านวณได้จากสมการ
ที่ 1 คอื 61.79% ต่อมาทดลองโดยใชน้ ้า 20 ลติรที่อุณหภูมนิ ้าเริม่ตน้ที่ 
27 องศาเซลเซยีสใช้ความดนัแก๊สในการใหค้วามรอ้น 5 บาร์ อุณหภูมิ
ภายในตู้อบเริม่ต้นอยู่ที่ 28 องศาเซลเซยีสการทดลองเมื่อเวลาผ่านไป 
48 นาท ีท าใหน้ ้าเดอืดกลายเป็นไอที่ 100 องศาเซลเซยีสแล้วจบัเวลา
ต่อไปจนแก๊สหมดโดยวดัค่ามวลได้ 0.54 kg และวดัปริมาณไอน ้าได้
ทัง้หมด 4.72 kg ซึ่งค านวณหาค่าประสทิธิภาพของไอน ้าได้ 66.83% 
จากนั ้นทดลองโดยใช้น ้ า 20 ลิตรที่อุณหภูมิน ้ าเริ่มต้นที่ 27 องศา
เซลเซียสใช้ความดนัแก๊สในการใหค้วามรอ้น 7 บาร์  อุณหภูมภิายใน
ตู้อบเริ่มต้นอยู่ที่ 28 องศาเซลเซียสเมื่อจับเวลาที่ 36 นาที ท าให้น ้า
เดอืดกลายเป็นไอที ่100 องศาเซลเซยีสแลว้จบัเวลาต่อไปจนแก๊สหมด 

0.54 kg และไดป้รมิาณไอน ้าทัง้หมด 3.64 kg และค านวณประสทิธภิาพ
ของไอน ้าได ้57.12% 
 จากการทดลองหาประสทิธภิาพของตู้อบทะลายปาล์ม ท าใหท้ราบ
ว่าความดนัแก๊สทีเ่หมาะสมกบัการใช้งานมากทีสุ่ดคอืทีค่วามดนั 5 บาร์ 
เป็นความดนัที่มปีระสทิธิภาพสูงสุดเหมาะสมที่จะใช้ในการอบทะลาย
ปาลม์ในเงื่อนไขการทดลองต่อไป ในระหว่างท าการทดลองจะท าการวดั
และเกบ็ค่าอุณหภูมภิายในหอ้งอบ ซึง่ไดว้ดัและเกบ็ค่าเป็นช่วงเวลา ดงั
แสดงในกราฟรูปที่ 5 (แสดงแนวโน้มของการเพิม่ขึ้นของอุณหภูมิใน
หอ้งอบ) จากกราฟจะเหน็ไดว้่าอุณหมูจิะเริม่คงที ่ทีป่ระมาณ 100 องศา
เซลเซยีสตัง้แต่ช่วงเวลา 30 นาทเีป็นตน้ไป 

รปูที ่5 ความสมัพนัธข์องอุณหภูมภิายในตูอ้บทะลายปาลม์กบัเวลา 
ของการใชเ้ชือ้เพลงิแก๊สแอลพจี ี(LPG) ที ่5 บาร์ 

รปูที ่6 ปรมิาณน ้ามนัทีบ่บีไดต้ามช่วงเวลาทีก่ าหนด 

3.2 ผลการทดลองหาปริมาณน ้ามันท่ีบีบได้จากการอบทะลาย
ปาลม์  

ผลการทดลองของการอบทะลายปาล์มในตูอ้บทะลายปาล์มเตมิน ้า
ในเตาผลติไอน ้า 20 kg โดยใช้ทะลายปาล์ม 10 kg ท าการนึ่งเป็นเวลา 
40, 50, 60, 70, 80, และ 90 นาท ีจากการทดลองพบว่า เวลาในการนึ่ง
ที่เงื่อนไข 80 นาที และน าไปหีบหาปริมาณน ้ ามันได้ปริมาณเฉลี่ย 
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1,340±4 มลิลิลิตร ซึ่งมคี่าใกล้เคยีงกนักบัเงื่อนไขเวลาที่ 90 นาที ได้
ปรมิาณน ้ามนัเฉลีย่ 1,342±4 มลิลลิติร ซึ่งเงื่อนไขเวลาทัง้ 2 กรณี มคี่า
ปริมาณน ้ามนัปาล์มมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขเวลาอื่นๆ 
สามารถแสดงผลการทดลองได้จากกราฟในรูปที ่6 และขอ้มูลของเวลา
ในการนึ่ง (นาท)ี อุณหภูมเิฉลี่ย (องศาเซลเซยีส) น ้าหนักของผลปาลม์
เริ่มต้น (กิโลกรมั) ลักษณะของผลปาล์มน ้ ามนัหลังการนึ่ง ปริมาณ
น ้ามนัทีห่บีได ้(มลิลลิติร) และสขีองน ้ามนั ดงัแสดงในตารางที ่1  

ตารางที่ 1  ผลการทดลองของตูอ้บทะลายปาลม์เพื่อหาเวลาที่ดทีีสุ่ดใน
การอบบบีน ้ามนัปาลม์ 
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in
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) 
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g)
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ักห
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ษณ
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สีข
อง

น ้า
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40
 

97
 

10
 

10
.21

 

34
1±

1.2
 

50
 

97
 

10
 

10
.42

 

88
0±

4.5
 

60
 

97
 

10
 

10
.50

 

10
63

±3
 

70
 

97
 

10
 

10
.55

 

12
90

±2
3 

80
 

97
 

10
 

10
.59

 

13
40

±4
 

90
 

97
 

10
 

10
.60

 

13
42

±4
 

ข้อมูลใน ตารางที่ 1 การทดลองสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างเวลาในการนึ่งและปรมิาณน ้ามนัที่หบีได้พบว่าที่

เวลา 40 นาที มีผลปาล์มที่หลุดออกจากทะลายน้อย และผลปาล์มมี
ลกัษณะผวิที่แขง็ ซึ่งเมื่อน าไปหบีกบัเครื่องหบีสกรูจะได้ปรมิาณน ้ามนั
ปาล์ม 341 มลิลลิติร ซึ่งมคี่าน้อยที่สุด และที่เงื่อนไขเวลา 50-70 นาที 
พบว่ามีผลปาล์มหลุดออกจากทะลายปานกลาง โดยผลปาล์มจะมี
ลกัษณะของเปลอืกอ่อนนุ่ม เมื่อน าไปหบีกบัเครื่องหบีแบบหวักดสกรู
สามารถหบีน ้ามนัได้ง่ายขึ้นเมื่อเปรยีบเทียบกบัเงื่อนไขเวลา 40 นาที 
ซึ่งปรากฏว่า ปรมิาณน ้ามนัที่หบีออกมาได้ คอื 880±4.5 1,063±3 และ 
1,290±23 มลิลลิติร แต่อย่าไรก็ตามปรมิาณน ้ามนัที่ได้ยงัไม่ใช้ปรมิาณ
ที่สูงสุด ในเงื่อนไขที่เวลา 80-90 นาที พบว่าผลปาล์มหลุดออกจาก
ทะลายได้ง่ายมจี านวนมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงื่อนไขอื่นๆ ผลปาล์มมี
ผวิทีอ่่อนนุ่มสามารถบบีน ้ามนัได้ง่าย จงึท าใหไ้ดป้รมิาณน ้ามนัทีสู่งและ
ใกล้เคียงกันทัง้สองเงื่อนไข แต่ช่วงเงื่อนไขเวลา 80 นาที จะมี
ประสทิธภิาพที่ดกีว่าในแง่ของการใช้เชื้อเพลงิ จากการทดลองนี้ท าให้
เหน็ว่าเวลาทีใ่ชใ้นการอบผลปาลม์ ส่งผลต่อปรมิาณน ้ามนัทีห่บีไดอ้ย่าง
มนีัยส าคญั ซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกนักบัจากงานวจิยัที่ผ่านมา [9] ได้
พสิูจน์แล้วว่าเมื่อเวลาที่ใช้ในการอบมากขึน้ก็จะท าใหป้รมิาณน ้ามนัมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ดว้ย 
 อย่างไรก็ตามงานวจิยันี้เป็นการวจิยัเพื่อศกึษาการนึ่งปาล์มที่เวลา
ต่างกนัที่ส่งผลต่อปรมิาณน ้ามนัปาล์มอย่างไรบ้าง แต่ก็มขี้อจ ากดัอยู่
หลายประเดน็ทีย่งัไม่ไดท้ าการทดลอง เช่น การน าน ้ามนัปาลม์ทีไ่ด้จาก
การทดลองไปตรวจหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้งานใน
อนาคต  
3.3 ผลการทดลองมลภาวะท่ีเกิดจากการอบทะลายปาล์ม 
ตารางที ่2  ผลการทดลองไอน ้าไดจ้ากการทีก่กัเกบ็ได้ 

ระยะเวลา 
การนึ่ง
(นาท)ี 

ปรมิาณไอน ้า 
ทีไ่ดจ้ากการดกัเกบ็ 

(มลิลลิติร) 
สขีองน ้า ค่า PH 

40 0.22 ขุน่ 4.8 
50 0.51 ขุน่ 4.5 
60 0.68 ขุน่ 4.5 
70 0.75 ขุน่ 4.3 
80 0.81 ขุน่ 4.3 
90 0.87 ขุน่ 4.2 

ข้อมูลผลของการเก็บไอน ้ าจากการทดลองแต่ละเงื่อนไข พบว่ามี
ปรมิาณน้อย ดงัตารางที่ 2 แต่มลภาวะที่เกิดจากการอบทะลายปาล์ม
ส่วนใหญ่เกดิ 2 ส่วนคอืมลภาวะเรื่องกลิน่ และมลภาวะของน ้า 

   มลพษิทางกลิน่ พบว่าขณะท าการทดลองนัน้ จะมกีลิน่เหมน็จาก
ไอน ้าทีป่ล่อยออกมาบางส่วน ซึง่จะส่งผลต่อคนทีอ่ยู่บรเิวณโดยรอบ ถา้
หากสูดดมเข้าไปท าใหร้่างกายมอีาการวนิเวยีนศรีษะ หรอือาเจยีนได้ 
และบางรายอาจจะแพท้ าใหเ้กดิอาการคนัหรอืขึน้ผื่นตามตวัได้ (ขอ้มูล
จากการทดลองทีพ่บจรงิ) 

   มลพษิของน ้าจากการท าการดกัเก็บไอน ้านัน้ ผลปรากฏว่า ไอที่
ได้จากการดักเก็บนัน้เมื่อน าไปตรวจหาค่า PH พบว่า มีค่า PH  อยู่
ระหว่าง 4-5 ซึ่งมคี่าเป็นกรด หากโดนผวิหนังอาจจะส่งผลให้เกิดการ
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ระคายเคอืงผวิหนังได ้และท าใหเ้กดิการกดักร่อนของเหลก็หรอืหมอ้ต้ม
ใหเ้หลก็บางลงไดเ้มื่อใชเ้ป็นเวลานานๆ 
 การศึกษาครัง้นี้ย ังมีข้อจ ากัดในการน าของเสียที่ได้ไปทดสอบ
คุณสมบัติเชิงลึกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง  แต่อย่างไรก็ตามเป็น
การศกึษาเบือ้งตน้ทีห่ยบิยกประเดน็ของของเสยีทีเ่กดิขึน้ในตูอ้บทะลาย
ปาล์มแบบระบบปิดเท่านัน้ และจะเห็นได้ว่ามีของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการอย่างเหน็ได้ชดัเจน และพบว่ามสีถานะเป็นกรดและมกีลิน่
เหม็นฉุน โดยข้อมูลนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาตู้อบปาล์มที่มี
ประสทิธภิาพและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไดใ้นอนาคตต่อไป  

4. สรปุผล
 การอบหรอืหนึ่งทะลายปาล์มที่เงื่อนไขเวลาต่างกนัจะท าใหป้รมิาณ
น ้ามนัปาล์มที่ออกมาไม่เท่ากนั ซึ่งที่เงื่อนไขเวลามากกว่าจะใหป้รมิาณ
น ้ามนัปาลม์ออกมามากกว่าทีเ่งื่อนไขเวลาน้อย เนื่องจากการอบหรอืนึ่ง
ผลปาล์มเป็นเวลานานจะท าใหผ้ลหลุดร่วงออกจากทะลายปาลม์ไดง้่าย 
และผลมคีวามอ่อนนุ่มท าใหส้ามารถหบีได้โดยง่าย ในกระบวนการนี้ไม่
เพยีงแต่ได้ปรมิาณน ้ามนัออกมาเท่านัน้ แต่ยงัพบว่าในกระบวนการยงั
มขีองเสยีที่เกดิจากไอน ้า เมื่อน าไปตรวจสอบพบว่ามกีลิน่เหมน็และมี
ค่าเป็นกรด ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการเกดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

5. กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ทีอ่นุญาตใหใ้ชส้ถานทีใ่นการ
ทดลอง 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องปั้นขึน้รูปขนมดูเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการขึน้รูปแป้ง โดยใชม้อเตอร์ 1 แรงมา้ 
แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ การปั้นขึน้รปูโดยชุดเกลยีวอดัรดีลาํเลยีงแป้งทําจากวสัดุสแตนเลสและชุดเกลยีวปั้นขึน้รูปแป้งทําจากวสัดุซุปเปอรล์นี 
ซึง่วสัดุทัง้สองชนิดเป็นวสัดุในงานอาหาร การทาํงานของชุดส่งกาํลงัเครือ่งโดยมอเตอรส์่งกําลงัผ่านไปยงัเพลา พลูเลย ์และสายพาน ขบัชุดเฟืองโซ่
ของชุดเกลยีวอดัรดีลําเลยีงแป้งและชุดเกลยีวปั้นขึน้รูปแป้งทัง้ 3 เพลา โดยชุดเกลยีวอดัรดีลําเลยีงแป้งมคีวามเรว็รอบ 128 รอบต่อนาท ีและชุด
เกลยีวปั้นขึน้รปูแป้งมคีวามเรว็รอบ 112 รอบต่อนาท ีปรมิาณแป้งทีใ่ชใ้นการทดลอง ครัง้ละ 1 กโิลกรมั การทํางานของเครือ่งปั้นขึน้รูปขนมดู จะมี
ชุดเกลยีวอดัรดีลาํเลยีงแป้ง ทําหน้าทีล่ําเลยีงแป้งส่งไปยงัชุดเกลยีวปั้นขึน้รปูแป้งเพือ่ทําการปัน้โดยผ่านเกลยีว และตกไปยงัถาดรองแป้ง เพื่อคลุก
กบัแป้งคลุกต่อไป ผลการทดลองพบว่าความสามารถในการปั้นแป้งขึน้รูปแป้งจากการปั้นครัง้ละ 1 กโิลกรมั โดยเปรยีบเทยีบจากแรงงานคน ใช้
เวลาเฉลีย่เทา่กบั 2.30 นาทต่ีอกโิลกรมั เครือ่งปัน้ขึน้รปูขนมด ูใชเ้วลาเฉลีย่เท่ากบั 1.23 นาทต่ีอกโิลกรมั คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์ เครือ่งสามารถใชเ้วลา
ในการปัน้ขึน้รปูลดลง 53.48% และเปรยีบเทยีบการปัน้ขึน้รปูขนมดใูนเวลา 60 นาท ีเครือ่งสามารถปัน้ขนมไดม้ากกว่าแรงงานคนเท่ากบั 84.61% 

ทําให้เห็นได้ชดัว่าการทํางานโดยเครื่องปั้นขึน้รูปขนมดูมคีวามเร็วและต่อเนื่องกว่าแรงงานคน ซึ่งเมื่อแรงงานคนปฏบิตัิงานเป็นระยะเวลานาน 
ผูป้ฏบิตังิานจะมคีวามเมือ่ยลา้เกดิขึน้ในขณะทีเ่ครือ่งปัน้ขึน้รปูขนมดจูะสามารถปัน้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

คาํสาํคญั:  เครือ่งปัน้ขึน้รปู  เกลยีวลาํเลยีง  เกลยีวขึน้รปู  ขนมด ู

Abstract 

This research aims to design and construction forming machine of Khanomdo to increase the efficiency in forming the dough 

by using 1 horsepower motor, electric power of 220 volts, using the principle of molding by extrusion spiral conveyor made of stainless 

steel material and a forming spiral set made from super lean material in which both types of materials are food preservation. There is a 

working principle of the power transmission by the motor transmits power to the pulleys shaft and belt to drive the chain gear of the 

extrusion spiral conveyor. And the 3-shaft the dough forming spiral sets by the extrusion spiral conveyor with a speed of 128 rpm and the 

dough forming spiral sets with a speed of 112 rpm. Volume of dough used in each experiment is 1 kg. The work of the forming machine 

of Khanomdo. There will be a extrusion spiral set to transport the dough to forming spiral for  molding by passing spiral and falling to the 

flour pan to knead flour. Experiment was found that the ability to mold dough by forming 1 kg of flour at a time, compared to average 

human labor time of 2.30 minutes per kilogram. Forming machine of Khanomdo takes an average of 1.23 minutes per kilogram. The 

machine can take 53.48% reduction in molding time and compare the forming machine of khanomdo in 60 minutes. The machine can 

make 84.61% more than manual labor. Make it clear that machine faster and more continuous than human labor. When workers work for 

a long time the operator will have fatigue while the forming machine of Khanomdo can continuously mold. 

Keywords:  Forming machine, Spiral conveyor, Forming spiral,  Khanomdo 
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1. บทนํา
เมือ่คดิถงึจงัหวดัสงขลาคงนึกสถานทีส่าํคญัออกของจงัหวดัไดว้่ามี

อะไรแต่จะมสีกักี่คนที่รูว้่าของดขีองขึ้นชื่อหรอืสญัลกัษณ์ของจังหวดั
สงขลา คือ ขนมดูซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านภาคไต้แถบจังหวดัชายแดน
ภาคใต้และเป็นขนมโบราณของจงัหวดัสงขลา ปัจจุบนัเป็นขนมที่หา
ทานได้ยากเพราะคนรุ่นใหม่ทานไม่เป็นจึงไม่ค่อยนิยมทําขายแต่ใน
พื้นทีต่ลาดพื้นเมอืงยงัคงสามารถหาทานขนมดูไดบ้า้ง รสชาตขินมดูมี
ความอร่อยเนื้อแป้งนุ่ม ๆ แต่มนัจะขึน้อยู่กบัเนื้อแป้งและส่วนผสมแต่ละ
ร้านจะกนิไม่เหมอืนกนั เนื่องจากกําลงัการผลติไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งมีความต้องการต่อวันมากกว่า 200 

กโิลกรมั แต่กําลงัการผลติของร้านขนมพื้นบ้านวรรณคด ีตําบลสทิง
หมอ้ อําเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา มกีาํลงัการผลติที ่100 กโิลกรมัต่อ
วนั ซึ่งไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยแรงงานจะใชเ้วลาใน
การปั้นโดยเฉลี่ย 2.30 กโิลกรมัต่อนาท ีในเวลา 1 วนัจะมกีารทํางาน
ประมาณ 3-4 ชัว่โมง ซึ่งมแีรงงานในการทําขนมดูเพยีง 1 คน สามทํา
ได ้100 กโิลกรมัต่อวนั โดยราคาขายขนมดกูโิลกรมัละ 50 บาท คดิเป็น
เงนิ 5,000 บาท โดยมคี่าแรง 200 บาทต่อวนั จงึทาํใหส้ญูเสยีโอกาสใน
การขาย อยู่ที ่100 กโิลกรมั คดิเป็นมลูค่า 5,000 บาท การปัน้ขนมดนูัน้
มีรูปทรงกลม ขนมดูมีน้ํ าหนักเฉลี่ย  อยู่ที่  20 กรัมต่อลูก  และ
กระบวนการในการปั้นแป้งไม่สามารถกําหนดขนาดที่แน่นอนได้ ซึ่ง
หากเป็นวนัเทศกาลจะมคีวามต้องการของลูกค้าที่ส ัง่เพิม่มากขึ้น จน
เกิดปัญหาในการผลิตทที่ผลิตขนมดูไม่ทนัตามลูกค้าสัง่ทําให้มีการ
ยกเลิกการสัง่ ในช่วงเทศกาลมีความต้องการต่อวันมากกว่า 350 

กโิลกรมั แต่กําลงัการผลติทางรา้น มกีําลงัการผลติอยู่ที ่100 กโิลกรมั
ต่อวนั ซึง่ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ในช่วงเทศกาลจงึทําให้
สญูเสยีโอกาศในการขายอยู่ที ่250 กโิลกรมั คดิเป็นมลูค่า 12,500 บาท 

 จากปัญหาดงักล่าวทําให้ผู้วจิยัได้ทราบถึงปัญหาความล่าช้าและ
ขนาดของแป้งจงึเกดิแนวคดิในการออกแบบและพฒันาเครือ่งปัน้ขึน้รูป
ขนมดูมหีลกัการทํางานของเครือ่งปั้นขึน้รูปโดยมชีุด อดัรดีลําเลยีงแป้ง
ออกมาซึง่ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรข์นาด 1 แรงมา้ ทาํการอดัรดีแป้งอยา่ง
ต่อเนื่อง ส่งไปยงัชุดเกลยีวปั้นขึน้รูป ต่อจากนัน้เมือ่ปั้นเป็นลูกๆขนมดู
จะตกลงในถาดแป้งซึ่งทําการผสมครัง้ละละลกู การสร้างเครื่องปั้นขึน้
รูปขนมดูมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ผลผลติให้ตรงกบัความต้องการของ
ลกูคา้ลดปัญหาความล่าชา้ ได ้ขนาดทีส่มํ่าเสมอของแป้งขนมดแูละช่วย
ลดตน้ทุนในการผลติ 

2. วิธีดาํเนินการ

2.1 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

 การออกแบบและสรา้งเครือ่งปั้นขนมดโูดยทําการศกึษาปัญหาการ
ปั้นขึน้รูปขนมดูใหเ้ป็นเมด็กลม พบว่าคนงานต้องใชเ้วลานานและเกดิ
ความเมือ่ยลา้ในการปัน้เนื้อแป้งขนมดซูึง่มสี่วนผสมทีก่ึง่แขง็และเหนียว 

การดาํเนินงานประกอบดว้ย การเชือ่มต่อโครงสรา้ง การออกแบบระบบ
ส่งกําลงั การออกแบบชุดเกลยีวอดัรดีลําเลียงแป้ง การออกแบบชุด
เกลยีวปัน้ขึน้รปูแป้ง ซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1) การวเิคราะหแ์ละศกึษาขอ้มลูความเป็นไปไดท้ีจ่ะทําการปั้นขึน้
รปูขนมดแูละศกึษาการปัน้ขึน้รปูขนมด ู

2) เขียนภาพอย่างคร่าว ๆ เพื่อที่จะได้เห็นรูปร่างขนาดและ
รปูแบบของเครือ่ง 

3) ออกแบบชิน้สว่นทีเ่หมาะสมกบัเครือ่งปัน้ขึน้รปูขนมดทูีส่รา้ง
4) ออกแบบชิ้นส่วนและการจับยึดของเครื่องปั้นขึ้นรูปขนมดู

เพือ่ใหเ้กดิความมัน่คงและปลอดภยั
5) วเิคราะหข์อ้มลูและกาํหนดเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งเครื่อง

ปัน้ขึน้รปูขนมด ู

6) ดาํเนินการ
• ออกแบบและคาํนวณชิน้ส่วนรวมทัง้วเิคราะหช์ิน้งาน
• ทาํการจดัซื้อและเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสรา้งเครือ่ง
• ทําการสรา้งเครือ่งตามแบบทีเ่ขยีนไวแ้ละแกไ้ขปรบัปรุงส่วน

ทีผ่ดิพลาด 

7) บันทึกข้อมูลในการทดลองและเขยีนรายงานผลการทดลอง
อย่างละเอยีด 

2.2 การออกแบบเคร่ืองปัน้ขึน้รปูขนมด ู

2.2.1 โครงสร้างเคร่ือง 

 โครงสรา้งเครื่องไดอ้อกแบบให้มคีวามกว้าง ความยาว และความ
สงู ในระยะทีเ่หมาะสมทีจ่ะทาํการตดิตัง้อุปกรณ์อื่นๆ ไดแ้ก่ ชุดส่งกาํลงั
ชุดเกลยีวอดัลําเลยีงแป้งชุดเกลยีวปั้นขึน้รูปแป้งโดยได้ออกแบบใหม้ี
ฐาน 40×100×80 เซนติเมตร โดยใช้เหลก็ฉากขนาด 25.40 มลิลเิมตร 

วสัดุที่ใช้ทําโครงสร้าง คอื เหล็กกล้าเนื่องจากไม่มกีารสมัผสักับแป้ง
ขนมดูและเป็นการลดต้นทุนในการสร้างเครื่องเพราะมรีาคาถูกกว่า
โลหะสแตนเลส 

รปูที ่1 ลกัษณะของโครงสรา้งเครือ่งปัน้ขึน้รปูขนมด ู

2.2.2 การออกแบบระบบส่งกาํลงั

 ระบบส่งกําลงัทีใ่ชก้บัเครื่องปั้นขึน้รูปขนมดู ประกอบดว้ยมอเตอร์
ขนาด 1 แรงมา้ ทําหน้าทีเ่ป็นตวัต้นกําลงัขบัโดยส่งกําลงัผ่านเพลาไป
ยงัเฟืองโซ่เพือ่ขบัชดุเกลยีวอดัรดีลาํเลยีงแป้ง ดงัแสดงในรปูที ่2 

1110

The Conference of Industrial Engineering Network 2021 (IE Network 2021) 

การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจําป 2564 

5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



รปูที ่2 ลกัษณะของระบบส่งกาํลงั

 การคํานวณหาความเรว็รอบและขนาดพูลเลยโ์ดยใชม้อเตอรข์นาด 
1 แรงมา้ ดว้ย ความเรว็ 1,440 รอบต่อนาทเีป็นตน้กําลงัโดยมรีะบบส่ง
กาํลงัไปยงัพลเูลย ์และชิน้ส่วนต่างๆ ในขัน้ตอนการผลติและสรา้งเครือ่ง
จะผลติตามแบบทีไ่ดอ้อกแบบไวด้งัแสดงในตารางที ่1 

ตารางที ่1 ขนาดและรายการชิน้สว่น 

ที ่ รายการ วสัดุ ขนาด จาํนวน 

1 Main Frame SS400 420x800x1000 1 

2 Motor - 1HP 220V 1 

3 Pully Cast 

Iron 

3 Inch 1 

4 V-Belt B-45 EP - 1 

5 Pully Cast 

Iron 

12 Inch 1 

6 Steel Shaft SS400 φ25.4 x 1000 mm. 1 

7 Housing 

Bearing 

Cast 

Iron 
φ25.4 mm. 12 

2.2.3 การออกแบบชุดเกลียวอดัรีดลาํเลียงแป้ง 

 ชุดเกลยีวอดัรดีลําเลยีงแป้ง ดงัแสดงในรปูที ่3 เมือ่แป้งทีไ่ดร้บัการ
ผสมดว้ยส่วนผสมตามทีต่อ้งการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้และนํามาใส่ในช่อง
ใส่ของชุดเกลยีวอดัรดี ซึ่งแป้งจะถูกอดัรดีและลําเลยีงโดยเกลยีว เพื่อ
รดีแป้งออกมาเป็นเสน้ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 25.40 มลิลเิมตร และ
ลาํเลยีงไปยงัชุดเกลยีวปัน้ขึน้รปูแป้งต่อไป  ดงันัน้วสัดุทีใ่ชท้าํชุดเกลยีว
อดัรดีลําเลยีงแป้งคอื สแตนเลส มคีุณสมบตัิที่ทนทาน แขง็แกร่ง ทํา
ความสะอาดงา่ยไมท่าํปฏกิริยิากบัอาหาร 

รปูที ่3 ลกัษณะชุดเกลยีวอดัรดีลาํเลยีงแป้ง 

2.2.4 การออกแบบชุดเกลียวปัน้ขึ้นรปูแป้ง 

 ชุดเกลยีวปัน้ขึน้รปูแป้งเป็นส่วนทีท่าํหน้าทีร่บัแป้งจากชุดเกลยีวอดั
รดีลาํเลยีงแป้ง เพือ่ทาํการปัน้แป้งใหป็้นทรงกลมน้ําหนกั 25 กรมัต่อลกู 
โดยจะผ่านชุดเกลยีวปั้นและตดัแป้งใหต้กลงในถาดรบัแป้ง วสัดุทีใ่ชท้าํ
ชุดเกลยีวปั้นขึ้นรูปแป้งคอื วสัดุซุปเปอร์ลนีซึ่งเป็นวสัดุที่เหมาะสมใน
การทาํงานร่วมกบัอาหารและทาํความสะอาดไดโ้ดยงา่ย 

รปูที ่4 ลกัษณะชุดเกลยีวปัน้ขึน้รปูแป้ง 

2.2.5 การทดลอง 

 วตัถุดบิที่ใช้ในการทดลองดงัแสดงในรูปที่ 6 เป็นแป้งขนมดูที่ใช้
ปรมิาณ 1 กโิลกรมัต่อครัง้ และใชแ้ป้งคลุกขนมดูปรมิาณ 0.5 กโิลกรมั 
โดยจัดเตรียมเพื่อทําการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการปั้นของ 
แรงงานคน และการปัน้โดยเครือ่งปัน้ขึน้รปู 

รปูที ่6 ลกัษณะวตัถุดบิแป้งขนมดทูีใ่ชใ้นการทดลอง 
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 ทาํการทดลองปัน้ขึน้รปูขนมด ู1 กโิลกรมั โดยแรงงานคน พรอ้มจบั
เวลาเฉลีย่ในการปั้นต่อครัง้ และชัง่น้ําหนกัแป้งทีปั่น้เฉลีย่ต่อลกูทดลอง
ครัง้ละ 1 กโิลกรมั พรอ้มบนัทกึผลการทดลอง ดงัแสดงในรปู 

รปูที ่7 การทดลองปัน้ขึน้รปูขนมดดูว้ยคน 

 ทาํการทดลองปัน้ขึน้รูปขนมด ู1 กโิลกรมั โดยเครือ่งปัน้ขึน้รูปขนม
ดูพร้อมจบัเวลาในการปั้นต่อครัง้และชัง่น้ําหนักขนมดู และบนัทกึผล
การทดลองดงั แสดงในรปู 

รปูที ่8 การทดลองปัน้ขึน้รปูขนมดดูว้ยเครือ่งทีพ่ฒันา 

3. ผลการทดลอง
ผลการทดลองดว้ยแรงงานคนโดยการจบัเวลาต่อการปัน้ขึน้รปูขนม

ดแูละน้ําหนกัแป้งทีปั่น้ต่อลกูในปรมิาณแป้ง 1 กโิลกรมั ดงัแสดงใน
ตารางที ่2 

ตาราง 2 ผลการทดลองปัน้ขึน้รปูดว้ยแรงงานคน 

ครัง้ที ่ เวลาทีปั่น้
(นาท)ี 

น้ําหนกัเฉลีย่ที่
ปัน้ต่อลกู(กรัม้) 

แป้งคงเหลอื
(กรมั) 

1 2.33 19.80 10.06 

2 2.32 19.70 15.06 

3 2.29 19.64 18.07 

4 2.26 19.79 10.31 

5 2.31 19.66 17.04 

เฉลีย่ 2.30 19.72 14.11 

 ผลการทดลองดว้ยเครือ่งปัน้ขึน้รปูขนมดโูดยการจบัเวลาต่อการปัน้
ขึน้รปูขนมดแูละน้ําหนกัแป้งทีปั่น้ต่อลกูในปรมิาณแป้ง 1 กโิลกรมั ดงั
แสดงในตารางที ่3 

ตาราง 3 ผลการทดลองเครือ่งปัน้ขึน้รปู 

ครัง้ที ่ เวลา(นาท)ี น้ําหนกัเฉลีย่
ต่อลกู (กรมั) 

ปรมิาณแป้ง
คงเหลอื
(กรมั) 

1 1.20 25.12 95.68 

2 1.23 24.95 76.88 

3 1.22 25.01 74.46 

4 1.23 24.92 77.81 

5 1.26 24.99 94.70 

เฉลีย่ 1.23 24.98 83.95 

ตาราง 4 เปรยีบเทยีบผลการทดลองดว้ยคนและเครือ่งปัน้ขึน้รปูขนมด ู

รปูแบบ เวลาทีปั่น้
เฉลีย่ (นาท)ี 

น้ําหนกัทีปั่น้
เฉลีย่ต่อลกู

(กรมั) 

น้ําหนกัแป้ง
คงเหลอื 

(กรมั) 
คน 2.30 19.72 14.11 

เครือ่งจกัร 1.23 24.98 83.95 

การทํางานของแรงงานคนปั้นขึน้รูปขนมดูจํานวน 5 ครัง้ ดงัแสดง
ในตารางที ่4 พบว่าเมือ่ใชแ้ป้งปรมิาณ 1 กโิลกรมั จะใชเ้วลาปั้นเฉลี่ย
เท่ากับ 2.30 นาทีต่อกิโลกรัม น้ําหนักแป้งที่ปั้นต่อลูกเฉลี่ยเท่ากบั 
19.72 กรมัต่อลูก ซึ่งแต่ละลูกน้ําหนกัไม่สมํ่าเสมอกนั และแป้งคงเหลอื
ที่ไม่สามารถปั้นต่อได้เฉลี่ยเท่ากบั 14.11 กรมัต่อครัง้ ในส่วนผลการ
ทดลองการทํางานของเครื่องปั้นขึน้รูปขนมดู 5 ครัง้ ใชแ้ป้งปรมิาณ 1 

กโิลกรมั ใชเ้วลาเฉลีย่เท่ากบั 1.23 นาทต่ีอกโิลกรมัซึง่เวลาลดลงเท่ากบั 

53.48% น้ําหนักแป้งทีปั่้นเฉลีย่เท่ากบั 24.98 กรมัต่อลูก ซึ่งแต่ละลกูที่
ปั้นค่อนข้างสมํ่าเสมอกันและน้ําหนักแป้งคงเหลือในเกลียวอัดรีด
ลําเลียงแป้งเท่ากับ 83.95 กรมัต่อครัง้ลกัษณะแป้งที่ทําการปั้นของ
แรงงานคน  

รปูที ่9 การทดลองปัน้ขึน้รปูขนมดดูว้ยเครือ่งทีพ่ฒันา 
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 การปั้นขึ้นรูปขนมดูโดยแรงงานคนจะมขีนาดเล็กกว่าการปั้นโดย
เครือ่งจกัรซึง่มขีนาดตรงตามทีว่างไวด้งัแสดงในรปูที ่9 

 ผลการทดลองพบว่าการทาํงานของแรงงานคนและการทํางานของ
เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมดูโดยใชเ้วลา 60 นาท ีพบว่าแรงงานคนสามารถ
ปัน้ขึน้รปูขนมดไูด ้26 กโิลกรมั เครือ่งปัน้ขึน้รปูขนมดสูามารถปัน้ได ้48 

กโิลกรมั ซึ่งเพิม่ขึ้นถึง 84.61% เมื่อเทยีบกบัแรงงานคนเหน็ได้ชดัว่า
เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมดูสามารถปั้นขึ้นรูปขนมดูไดร้วดเร็วและต่อเนื่อง
กว่าแรงงานคน 

4. สรปุ
การออกแบบและสรา้งเครือ่งปัน้ขึน้รปูขนมดพูบว่าโครงสรา้งเครื่อง

ไดอ้อกแบบใหม้คีวามกวา้ง ความยาว และความสงู ในระยะทีเ่หมาะสม
กบัการทํางานของคนงานและการติดตัง้อุปกรณ์ ระบบส่งกําลงัเป็น
มอเตอร์ขนาด 1 แรงมา้ ทําหน้าทีเ่ป็นตวัต้นกําลงัขบัโดยส่งกําลงัผ่าน
เพลาไปยงัเฟืองโซ่เพื่อขบัชุดเกลยีวอดัรดีและลําเลยีงแป้ง ชุดเกลยีว
ปั้นขึ้นรูปแป้งเป็นส่วนที่ทําหน้าที่รบัแป้งจากชุดเกลยีวอดัรดีลําเลียง
แป้ง เพือ่ทาํการปัน้แป้งใหเ้ป็นทรงกลมน้ําหนกั 25 กรมัต่อลกู วสัดุทีใ่ช้
ทําชุดเกลียวปั้นขึ้นรูปแป้งคือ ซุปเปอร์ลีน เป็นวสัดุที่เหมาะสม ทํา
ความสะอาดงา่ย ไมท่าํ ปฏกิริยิากบัอาหาร  
 เครื่องปั้นขึน้รปูขนมดูมวีธิกีารใชง้านทีไ่ม่ยุ่งยาก ข ัน้ตอนการใชจ้ะ
มเีพยีงการป้อนแป้งลงในช่องใส่แป้งแลว้เครื่องจะทํางานโดยการอดัรดี
ลําเลียงแป้งไปยงัเกลียวปั้นขึ้นรูปแป้งซึ่งง่ายต่อการใช้งานและการ
บํารุงรกัษา การทดลองพบว่าเครื่องปั้นขึน้รูปขนมดสูามารถปั้นขนมดู
ได้มากกว่าแรงงานคนเท่ากบั 84.61% ทําให้เห็นได้ชดัว่าการทํางาน
โดยเครื่องปั้นขึ้นรูปขนมดูมคีวามเร็วและต่อเนื่องกว่าแรงงานคน ซึ่ง
เมื่อแรงงานคน ปฏิบตัิงานเป็นระยะเวลานานทําให้ผู้ปฏิบตัิงานจะมี
ความเมือ่ยลา้เกดิขึน้ในขณะทีเ่ครื่องปั้นขึน้รปูขนมดู จะสามารถปั้นได้
อย่างต่อเนื่อง เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมดูช่วยลดระยะเวลาในการปั้น 
เนื่องจากมกีารทํางานอย่างต่อเนื่อง และรวดเรว็ ลดความเมือ่ยลา้และ
ความเครยีดจากการปฏบิตังิานทีต่อ้งใชเ้วลานานในการทาํงาน  

 ขอ้เสนอแนะในการทํางานพบว่าในการทํางานแบบต่อเนื่องเมือ่อดั 

แป้งทีอ่อกมาตดิกบัเกลยีวปัน้ขึน้ ทาํใหแ้ป้งตดิและหมนุไปกบัเกลยีวจน
ตอ้งหยุดการทาํงานของเครือ่งเป็นระยะเนื่องจากแป้งเกดิความรอ้นและ
เหนียวจนทาํใหเ้กาะตดิกบัชุดเกลยีวอดั  

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณร้านขนมพื้นบ้านแม่วรรณดี ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร

จ.สงขลา ที่ให้ข้อมูลคําแนะนําในการปั้นขนมและสถานที่ทดลอง 
ขอขอบคุณสาขาวศิวกรรมอุตสาหการสําหรบัสถานที่ เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ในการสรา้งเครือ่งปัน้ขนมด ู
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บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนัธุรกจิอุตสาหกรรมพลาสตกิมคีวามส าคญัมากกบัประเทศไทยเนื่องจากสนิคา้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใชพ้ลาสตกิ โดยจากสถติิ

ปรมิาณการใชง้านพลาสตกิพบว่าพลาสตกิโพลโิพรพลินี (PP) มปีรมิาณการใชง้านมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัพลาสตกิชนิดอื่น ท าใหเ้ป็นพลาสตกิชนิดที่
มคีวามส าคญัทีสุ่ดต่ออุตสาหกรรมพลาสตกิในไทย งานวจิยัฉบบันี้จดัท าเพื่อเป็นการน าเสนอและเปรยีบเทยีบรูปแบบการพยากรณ์ส าหรบัราคาเมด็
พลาสตกิ PP ในประเทศไทย จุดประสงคข์องงานวจิยันี้เพื่อหาตวัแบบการพยากรณ์ราคาเมด็พลาสตกิ PP ทีใ่หผ้ลลพัธท์ีแ่ม่นย าที่สุด โดยใชค้่ารอ้ย
ละความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ย (MAPE) เป็นเกณฑ์ในการเปรยีบเทียบประสทิธภิาพของตวัแบบพยากรณ์ ซึ่งตวัแบบที่ใช้ในการท าวจิยัครัง้นี้
ไดแ้ก่ ตวัแบบปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลทแ์ละวนิเทอร ์ตวัแบบ SARIMA และตวัแบบถดถอยเชงิพหุคณู ในงานวจิยันี้ไดใ้ชข้อ้มลูราคาเมด็
พลาสตกิ PP ตัง้แต่ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2548 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 จากผลการศกึษาพบว่า ตวัแบบปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์
และวนิเทอร ์ตวัแบบ SARIMA และ ตวัแบบถดถอยพหุคณูใหค้่า MAPE เท่ากบั 5.64%, 4.39% และ 4.26% ตามล าดบั  ท าใหส้ามารถสรุปไดว้่าตวั
แบบถดถอยพหุคูณมคีวามแม่นย ามากที่สุด และเมื่อน าตวัแบบถดถอยเชิงพหุคูณมาประเมนิประสทิธิภาพกบัชุดข้อมูลทดสอบจะได้ค่า MAPE 
เท่ากบั 12.56% 
ค าส าคญั:  การพยากรณ์, อุตสาหกรรมพลาสตกิ, วธิปีรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลทแ์ละวนิเทอร,์ วธิ ีSARIMA, วธิถีดถอยเชงิพหุคณู 

Abstract 
In the present plastic industry is very important to Thailand since most of merchandise industries use plastic. According to the 

statistics of plastic consumption in Thailand, the Polypropylene (PP) has the highest consumption quantity compared to other plastic types 
which makes it becomes the most important plastic to the plastic industry in Thailand. This research is conducted to present and compare 
the forecasting models of PP granule price in Thailand. The objective of this research is to determine the most accurate forecasting model 
of PP granule price by using mean absolute percentage error (MAPE) as a criterion to compare the efficiency of the forecasting models. 
The forecasting models in this research are Holt - Winters exponential smoothing model, SARIMA model and multiple regression model. 
This research uses the data of PP granule price from January 2005 to December 2020. The results show that the Holt - Winters exponential 
smoothing model, SARIMA model and multiple regression model give MAPE 5.64%, 4.39% and 4.26%, respectively. It can be concluded 
that the multiple regression model is the most accurate forecasting model and when evaluating the multiple regression model with the 
testing data set, the MAPE is equal to 12.56%. 
Keywords:  Forecasting, Plastic Industry, Holt - Winters Exponential Smoothing Method, SARIMA Method, Multiple Regression Method 
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1. บทน าและการทบทวนวรรณกรรม
ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติกมีความส าคัญมากเนื่องจากเป็น

วตัถุดบิที่ใช้กนัทัว่โลกมกีารน าไปผลติเป็นสนิคา้หลายชนิด ซึ่งวตัถุดบิ
เริม่ต้นของพลาสตกิคอืเม็ดพลาสตกิ โดยราคาเม็ดพลาสตกิไม่คงที่ มี
การเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยที่ไม่แน่นอน หากสามารถทราบรูปแบบ
ราคาเมด็พลาสตกิไดจ้ะสามารถท าใหผู้ผ้ลติสนิคา้ลดภาระค่าใชจ้่ายจาก
การสัง่ซื้อเมด็พลาสตกิได ้
 จากสถิติสดัส่วนโครงสร้างการส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2563 
พบว่าแต่ละหมวดมสีดัส่วนในการส่งออกเรียงล าดับจากมากไปน้อย
ดังนี้  หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 80.23% หมวดสินค้าเกษตรกรรม 
9.14% หมวดสนิคา้อุตสาหกรรมเกษตร 7.8% และหมวดสนิคา้แร่และ
เชื้อ เพลิง 2.83% ซึ่งหมวดที่มีส ัดส่วนมากที่สุดคือหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมและจากตารางที่ 1 พบว่าสดัส่วนการส่งออกของหมวด
สนิคา้อุตสาหกรรมนัน้มากที่สุดตัง้แต่ พ.ศ. 2561 จนถงึ พ.ศ. 2563 [1] 
โดยตวัอย่างสนิค้าในหมวดนี้ได้แก่ เครื่องคอมพวิเตอร์ รถยนต์ เม็ด
พลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ล้วนมีการใช้เม็ด
พลาสตกิเป็นส่วนประกอบหรอืเป็นวตัถุดบิทัง้สิ้น ท าใหเ้มด็พลาสตกิมี
ความส าคญัมากต่อการส่งออกของประเทศไทย  

ตารางท่ี 1 สถติสิดัส่วนโครงสรา้งการส่งของไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2561 ถงึ 
พ.ศ. 2563 [1] 

สนิคา้ 
สดัส่วน (%) 

2561 2562 2563 
รวมทุกสนิคา้ 100 100 100 
1. สนิคา้เกษตรกรรม

(กสกิรรม,ปศุสตัว,์ประมง)
9.18 8.85 9.14 

2. สนิคา้อุตสาหกรรมการเกษตร 7.21 7.62 7.8 
3. สนิคา้อุตสาหกรรม 79.21 79.9 80.23 
4. สนิคา้แร่และเชือ้เพลงิ 4.39 3.63 2.83 

 ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกตัง้แต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2554 จนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 มแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้นดัง
แสดงในรูปที่ 1 ซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าทางภาคอุตสาหกรรมมีความ
ตอ้งการใชเ้มด็พลาสตกิเป็นวตัถุดบิในการผลติเพิม่มากขึน้  [2] 

 รปูท่ี 1 ดชันีผลผลติของอตุสาหกรรมเมด็พลาสตกิตัง้แต่เดอืน
มกราคม พ.ศ. 2554 จนถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 [2] 

 รูปที่ 2 แสดงถึงสถิติการใช้งานเม็ดพลาสตกิแต่ละชนิดได้แก่ PP 
(Polypropylene), HDPE (High-density polyethylene), LLDPE 
(Linear low-density polyethylene), PVC (Polyvinyl chloride) แ ล ะ 
PET (Polyethylene terephthalate) ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2561 
[3]  

 รปูท่ี 2 สถติกิารใชง้านเมด็พลาสตกิแต่ละชนิดตัง้แต่ พ.ศ. 2555 
ถงึ พ.ศ. 2561 [3] 

 จากรปูที ่2 สามารถสรุปไดว้่า PP มปีรมิาณการใชง้านต่อปีสูงที่สุด
และพลาสติก PP มีการใช้กับผลิตภัณฑ์หลายชนิดตัง้แต่บรรจุภณัฑ์ 
จนถงึชิน้ส่วนรถยนต์ ต่างกบัเมด็พลาสตกิชนิดอื่นทีก่ารใชง้านค่อนข้าง
เจาะจงกับผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น PET ใช้ผลิตขวดน ้ากับอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน PE ใช้ผลติสนิคา้บรรจุภณัฑ์ เป็นต้น จงึสามารถ
สรุปได้ว่ า ได้ว่า  PP เ ป็นพลาสติกชนิดที่มีความส าคัญมากกับ
อุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกในประเทศไทยเพราะหลาย
ผลิตภัณฑ์จากหลายอุตสาหกรรมล้วนใช้เม็ดพลาสติก PP และจาก
สาเหตุดงักล่าวท าให้งานวจิยัฉบบันี้เลือกใช้เม็ดพลาสติก PP ในการ
น ามาพยากรณ์ราคา 
 วตัถุประสงค์ของงานวจิยัฉบบันี้คอืเพื่อสรา้งตวัแบบการพยากรณ์
ราคาเม็ดพลาสติก PP ของประเทศไทย เพื่อพยากรณ์ราคาเม็ด
พลาสตกิ PP ในประเทศไทยเป็นรายเดอืน เพื่อใหผู้ท้ีส่นใจหรอืบรษิทัที่
ต้องสัง่ซื้อเม็ดพลาสติกสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
สัง่ซื้อ เพราะราคาเม็ดพลาสติก PP มคีวามผนัผวนไม่คงที่ดงัรูปที่ 3 
หากสัง่ซื้อถูกจงัหวะจะสามารถท าใหล้ดค่าใช้จ่ายได้ และจากดชันีการ
ผลติเมด็พลาสตกิที่เพิม่สูงขึน้เป็นการบ่งบอกว่าความตอ้งการพลาสตกิ
เพิม่มากขึน้ในทุกปี 
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 รปูท่ี 3 สถติริาคาเมด็พลาสตกิ PP ในประเทศตัง้แต่เดอืนมกราคม 
พ.ศ. 2548 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 [3] 

1.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 ในงานวจิยัฉบบันี้ไดม้กีารน าทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพยากรณ์
ราคาเมด็พลาสตกิ PP มาประยุกต์ใชด้งันี้

1.1.1 วิธีปรบัเรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร ์(Holt -
Winters Exponential Smoothing Method) [4, 5] 

วิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร์  (Holt-
Winters Exponential Smoothing Method) เป็นวิธีการพยากรณ์ที่ใช้
กับข้อมูลที่มีแนวโน้ม (Trend) และเป็นข้อมูลเชิงฤดูกาล (Seasonal) 
หลักการคือจะเป็นการถ่วงน ้ าหนักข้อมูลด้วย Trend Level และ 
Seasonal แลว้น ามาพยากรณ์  
 Holt - Winters Exponential Smoothing Method เป็นวธิทีีเ่ป็นส่วน
ต่อขยายมาจาก Holt’s Linear Exponential Smoothing ที่เป็นวิธีการ
พยากรณ์ขอ้มลูทีม่ลีกัษณะเป็นแนวโน้มเพยีงอย่างเดยีว  
 เนื่องจากความแปรปรวนจากส่วนประกอบของขอ้มูลทีเ่ป็นฤดูกาล 
(Seasonal) มีอยู่ 2 แบบ ท าให้การพยากรณ์ด้วยวธิีนี้มีอยู่ด้วยกนั 2 
กรณีได้แก่ Additive Method ใช้กบัขอ้มูลที่มคีวามแปรปรวนคงที่ และ 
Multiplicative Method ใช้กับข้อมูลที่มีความแปรปรวนเพิ่มขึ้น หรือ 
ลดลง จากการเก็บขอ้มูลราคาเมด็พลาสตกิ PP ในประเทศไทยตามรปู
ที่ 3 พบว่าลักษณะข้อมูลสอดคล้องกับรูปแบบ Additive Method ซึ่ง
สามารถค านวณไดด้งัสมการที ่1 - 4 

�̂�𝑡+𝑝 =  𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡 + 𝑆𝑡−𝑠+𝑝               (1) 
𝐿𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1)   (2) 

𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1      (3) 
       𝑆𝑡 = 𝛾(𝑌𝑡 − 𝐿𝑡) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠         (4) 

โดยที ่𝑌𝑡 หมายถงึ ค่าขอ้มลูจรงิ ณ เวลา t 
�̂�t+p หมายถงึ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t+p 

   Lt หมายถงึ ค่าประมาณระดบัของขอ้มลู  
   Tt หมายถงึ ค่าประมาณแนวโน้มของขอ้มลู 
   St หมายถงึ ค่าประมาณฤดูกาลของขอ้มลู 

𝛼 หมายถงึ ค่าคงทีป่รบัระดบัของขอ้มลู (มคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1) 
𝛽 หมายถงึ ค่าคงทีป่รบัแนวโน้มขอ้มลู (มคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1) 
𝛾 หมายถงึ ค่าคงทีป่รบัฤดูกาลของขอ้มลู (มคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1) 
p หมายถงึ ช่วงระยะเวลาทีจ่ะท าการพยากรณ์ 
s หมายถงึ ระยะเวลาของฤดูกาล 

1 .1.2 วิ ธี  Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 
[4, 5] 
 วธิีการนี้จะเป็นการน าลกัษณะรูปแบบขอ้มูลในอดตีมาใช้สร้างตวั
แบบการพยากรณ์โดยไม่สนใจตวัแปรอิสระ ซึ่ง ARIMA เกิดจากการ
รวมกันระหว่าง Autoregressive Model (AR) และ Moving Average 
Model (MA) 

เนื่องจากขอ้มูลราคาเม็ดพลาสตกิ PP มลีกัษณะเป็นฤดูกาลจงึใช้ 
Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) 
แทนโดยสามารถเขยีนอยู่ในรปู 

 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑚   (5) 

โดยที ่p หมายถงึ ระดบัในส่วนของ Autoregressive 
   q หมายถงึ ระดบัในส่วนของ Moving Average 
   d หมายถงึ จ านวนครัง้ในการท า Differencing  
   P หมายถงึ ระดบัในส่วนของ Seasonal Autoregressive 
   Q หมายถงึ ระดบัในส่วนของ Seasonal Moving Average 
   D หมายถงึ ระดบัของผลต่างฤดูกาล 
   m หมายถงึ จ านวนของฤดูกาลในแต่ละปี เช่น รายเดอืน m = 12 

1.1.3 วิธีถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Method) [4, 6] 
วธิีถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Method) เป็นวธิีการ

พยากรณ์โดยใช้ตัวแปรอิสระหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างสมการ
เสน้ตรงเพื่อพยากรณ์ผลลพัธ์โดยมรีปูแบบดงันี้

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾 + 𝜀     (6) 

โดยที ่Y หมายถงึ ผลลพัธ ์
 β0, β1, β2, … , βk หมายถงึ สมัประสทิธิถ์ดถอย  

   X1, X2, X3,…, XK หมายถงึ ตวัแปรอสิระ หรอื ปัจจยั 
   K หมายถงึ จ านวนของปัจจยัหรอืตวัแปรอสิระ 
  ε หมายถงึ ความคลาดเคลื่อน 

 โดยในการคดัเลือกปัจจยัต้องมกีารท าการทดสอบทางสมมติฐาน
ทดสอบ  p-value เพื่ อพิสูจ น์ว่า ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อตัวแปร  Y 
นอกจากนั ้นยังต้องท าการหาค่า Adjusted R-Squared โดยถ้าค่า 
R-Squared adjust มคี่าสูงจะหมายความว่า ตวัแบบถดถอยเชงิพหุคณู
ตวันี้สามารถอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์กบัปัจจยัได้ด ีแต่ถ้า
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หาก Adjusted R-Squared มคี่าต ่าจะหมายความว่าตวัแบบถดถอยเชงิ
พหุคณูตวันี้สามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างผลลพัธ์กบัปัจจยัได้ไม่
ดซีึ่งอาจเกดิจาก มปัีจจยับางตวัที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัผลลพัธ์อยู่ในตวัแบบ 
หรอื ตวัแบบนี้มปัีจจยัไม่มากพอ และสุดท้ายต้องท าการทดสอบโดย
การหาค่า Variance Inflation Factor (VIF) เพื่อพสิูจน์ว่าตวัแปรอิสระ
แต่ละตวัไม่ไดส้่งผลต่อกนั 

1.1.4 การวดัความแม่นย าของตวัแบบพยากรณ์ [4, 5] 
 ในการคดัเลอืกตวัแบบการพยากรณ์ในงานวจิยัฉบบันี้ ใชค้่ารอ้ยละ
ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: 
MAPE) เป็นเกณฑ์ในการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพของตัวแบบการ
พยากรณ์ 

 𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
 ∑

|𝑌𝑡−�̂�𝑡|

𝑌𝑡

𝑛
𝑖=1  ×  100%  (7) 

โดยที ่𝑌𝑡 หมายถงึ ขอ้มลูจรงิ ณ เวลา t 
�̂�t หมายถงึ ขอ้มลูจากการพยากรณ์ ณ เวลา t 
 n หมายถงึ จ านวนขอ้มลู 

1.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
เนื่องจากงานวจิยัการพยากรณ์ราคาเมด็พลาสตกิ PP ขณะนี้ยงัไม่

แพร่หลายจงึท าการอา้งองิการพยากรณ์จากสนิคา้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึ
กันแทน เช่น  เม็ดพลาสติกชนิดอื่น  และน ้ ามัน เนื่ องจาก เ ป็น 
สนิค้าปิโตรเคมเีช่นเดียวกบัพลาสตกิจึงมคีุณสมบตัิคล้ายคลึงกนัโดย
งานวิจัยเกี่ยวกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น  วรรณิภา และคณะ [7] ได้
ท าการศกึษารูปแบบการพยากรณ์ราคาเมด็พลาสตกิพอลเิอทลินีโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสรา้งแบบจ าลองในการพยากรณ์ระดบัราคาและระดบั
การเปลี่ยนแปลงราคาเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน 3 ชนิดคือ HDPE 
LLDPE และ LDPE โดยใชว้ธิถีดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression) 
แล้วใช้ R-Square Adjusted  R-Square ค่าเฉลี่ยความผดิพลาดก าลัง
สอง (Mean Square Error: MSE) และ ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์เฉลี่ย  (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เป็นตัว
ประเมนิประสทิธภิาพของตวัแบบจ าลองการพยากรณ์พบว่าไดผ้ลลพัธ์
ค่า MAPE อยู่ที่ 1.125 – 1.170 และค่า MSE ที่ 0.010 – 0.011 ซึ่งถอื
ว่ามคีวามแม่นย าสงู นอกจากนัน้ Adisak and Vichai [8] ไดท้ าการวจิยั
การสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคาเม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ 
(Polyvinyl chloride: PVC) ด้วยวธิกีาร ARIMA โดยมอีตัราแลกเปลีย่น
และราคาน ้ ามันดิบเ ป็น ปัจจัย  ในขัน้ตอนสุดท้ายจะท าการวัด
ประสทิธิภาพของตวัแบบโดยการใช้ค่า ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน
สมับูรณ์เฉลีย่ และ R-squared  
 ในส่วนของงานวจิยัเกีย่วกบัน ้ามนัปาลม์ รงัสรรค ์[9] ไดท้ าการวจิยั
การพยากรณ์ผลผลติและราคาปาลม์น ้ามนัรายเดอืนโดยใชก้ารวเิคราะห์
อนุกรมเวลา ตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่งานวิจัยนี้ ที่
เลอืกใช้คอื ตวัแบบปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์และวนิเทอร์ 

และตวัแบบ ARIMA โดยตวัแบบการพยากรณ์ทัง้ 2 แบบจะถูกน ามา
ประเมนิโดยวธิีค่ารอ้ยละความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ย และค่าเฉลี่ย
ความผิดพลาดก าลังสอง (Mean Square Error: MSE) อีกงานวิจัยที่
จดัท าโดย กติตภิูม ิและคณะ [10] เป็นงานวจิยัทีจ่ดัท าเพื่อการพยากรณ์
ราคาน ้ามนัปาล์ม ราคาน ้ามนัปาล์มดบิ และพยากรณ์ปรมิาณการผลิต
น ้ามนัปาล์มดบิ ด้วยการสรา้งตวัแบบปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบ
โฮลท์และวนิเทอร์ และตวัแบบปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบดบัเบิล้ 
โดยใช้ค่ารอ้ยละความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ยประเมนิประสทิธภิาพ
ของแต่ละตวัแบบการพยากรณ์  
 ล าดบัถดัมาในส่วนของงานวจิยัเกี่ยวกบัน ้ามนัดบิ ราชพล [11] ได้
ท าการวจิยัการพยากรณ์ราคาน ้ามนัดบิโดยใชก้ารวเิคราะหอ์นุกรมเวลา 
ตวัแบบการพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาที่งานวจิยันี้เลอืกใชค้อื ตวัแบบ 
ARIMA โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อที่จะวิเคราะห์และพยากรณ์การ
เคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ คือ ประเทศ
โอมาน รฐัดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ ประเทศไนจีเรีย และ 
ประเทศองักฤษ โดยตวัแบบการพยากรณ์จะถูกน ามาประเมนิโดยวธิี
รากที่สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดก าลงัสอง (Root Mean Square 
Error: RMSE) และ Theil’s Inequality Coefficient และอีกงานวิจัยที่
จดัท าโดย Nyangarika and Mikhaylov [12] เป็นงานวจิยัการพยากรณ์
ราคาน ้ ามันดิบโดยสร้างตัวแบบ ARIMA และ ตัวแบบถดถอยเชิง
พหุคูณซึ่งจากการทดสอบ p-value ท าทราบตัวปัจจัยที่มีผลต่อราคา
น ้ามนัดิบซึ่งได้แก่ ราคาก๊าซธรรมชาติ และราคาทอง จากนัน้ท าการ
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแต่ละตวัแบบพยากรณ์แล้วน าตวัแบบที่
แม่นย าทีสุ่ดมาใชง้าน 

2. วิธีการด าเนินงาน
 ในงานวจิยัฉบบันี้จะท าการสรา้งตวัแบบการพยากรณ์บนโปรแกรม 
R-Studio โดยใช้ภาษา R แล้วท าการพยากรณ์รวมถึงวดัค่า MAPE 
เพื่อเลอืกตวัแบบพยากรณ์ที่มคีวามแม่นย ามากทีสุ่ด โดยสิง่ทีจ่ าเป็นใน
การใช้งานภาษา R บนโปรแกรม R-Studio เพื่อที่จะสามารถท าการ
พยากรณ์ไดค้อืตอ้งท าการน าเขา้ Library Forecast และ Lmtest ก่อน 

2.1 การรวบรวมข้อมูลและก าหนดขอบเขตการวิจยั 
 งานวิจัยฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลราคาเม็ดพลาสติก PP มาจาก
สถาบนัพลาสตกิ โดยเป็นขอ้มูลราคาเฉลี่ยจากผูผ้ลติแต่ละบรษิทัตัง้แต่ 
เดอืนมกราคม พ.ศ. 2548 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัรูปที่ 3 [3] 
รวมเป็นระยะเวลา 16 ปี โดยจะแบ่งขอ้มลูออกเป็น 3 ช่วงไดแ้ก่  
 Training Data Set 12 ปี ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2548 ถงึเดอืน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยเป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบการ
พยากรณ์ 
 Cross Validation Data Set 2 ปี ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยเป็นชุดขอ้มลูทีใ่ชใ้นการทดสอบความ
แม่นย าและเปรยีบเทียบความแม่นย าของแต่ละตวัแบบการพยากรณ์
เพื่อเลอืกตวัแบบการพยากรณ์ทีแ่ม่นย าทีสุ่ด 
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 Testing Data Set 2 ปี ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นชุดขอ้มูลที่ใช้กบัตวัแบบการพยากรณ์ที่
แม่นย าที่สุดที่ได้จากชุดข้อมูล Cross Validation Data Set เพื่อน ามา
วดัความผดิพลาดทีเ่ป็นอสิระ (Unbiased Error) 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูล 
 ในขัน้ตอนนี้จะน าขอ้มูลราคาเมด็พลาสตกิ PP มาท าการวเิคราะห์
ขอ้มูลแบบแยกองค์ประกอบ (Decomposition Method) ผ่านโปรแกรม 
R-Studio เพื่อแยกองคป์ระกอบขอ้มลูแลว้น าลกัษณะขอ้มลูทีไ่ดม้าเลอืก
ตวัแบบการพยากรณ์ ได้ผลลพัธ์ดงัรูปที่ 4 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าขอ้มูล
ราคาเม็ดพลาสติก PP มลีกัษณะเป็นฤดูกาลและมแีนวโน้ม โดยดูได้
จากในส่วนของ Seasonal ในรูปที่มลีกัษณะวนซ ้ากลบัมาที่เดมิ และใน
ส่วนของ Trend ในรปูพบว่ามแีนวโน้มในทางลดลง 

รปูท่ี 4 โครงสรา้งองคป์ระกอบขอ้มลูราคาเมด็พลาสตกิ PP 

2.3 สร้างตวัแบบการพยากรณ์จากชุดข้อมูล Training Data Set 
 วิธีการพยากรณ์แบ่งเป็น 2 แบบได้แก่ วิธีการพยากรณ์ข้อมูล
อนุกรมเวลา (Time Series Data Method) และ วธิกีารพยากรณ์ขอ้มูล
เชงิสาเหตุ (Casual Method) 

2 .3.1 วิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data 
Method) 
 จากลกัษณะขอ้มูลที่มทีัง้แนวโน้มและฤดูกาลพบว่าสามารถใช้กบั
วธิพียากรณ์ได ้2 วธิดีงันี้  

2.3.1.1 วิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร์ 
(Holt – Winters Exponential Smoothing Method) 
 น าชุดขอ้มูล Training Data Set มาสรา้งตวัแบบการพยากรณ์โดย
วิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร์แบบบวก 
(Additive Holt – Winters Exponential Smoothing Method) บ น
โปรแกรม R-Studio จะไดผ้ลลพัธข์องตวัแบบการพยากรณ์  และท าการ
พยากรณ์ เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 2 ปีเพื่อทีจ่ะน าไปใชใ้นการหา MAPE 
เมื่อเทยีบกบัชุดขอ้มลู Cross Validation Data Set 

2.3.1.2 วิธี Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average 
(SARIMA) 
 น าชุดข้อมูล Training Data Set มาสร้างตัวแบบการพยากรณ์  
SARIMA บนโปรแกรม R-Studio จะได้ผลลัพธ์ของตัวแบบการ
พยากรณ์ และท าการพยากรณ์เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 2 ปีเพื่อที่จะ
น าไปใช้ในการหา MAPE เมื่อเทียบกับชุดข้อมูล Cross Validation 
Data Set  

2.3.2 วิธีการพยากรณ์ข้อมูลเชิงสาเหตุ (Casual Method) 
 วธิกีารที่ใช้ส าหรบัการพยากรณ์เชงิสาเหตุในงานวจิยัฉบบันี้คอืวธิี
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Method) โดยในงานวิจ ัยฉบับ
นี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลปัจจ ัยต่างๆที่คาดว่าจะส่งผลก ับราคา
เม็ดพลาสติก PP โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลปัจจัยตัง้แต่ เด ือน 
มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 แล้วท าการ
แบ่งเป็น 3 ช่วง เช่นเดยีวกบัการแบ่งช่วงขอ้มลูราคาเมด็พลาสตกิ PP  
 ปัจจยัที่รวบรวมมาได้แก่ ดชันีการผลิตเม็ดพลาสตกิ PP [2] สถิติ
การส่งออกและการน าเข้าของโพลิโพรพิลีนขัน้ปฐมภูมิ [1] ราคา
น ้ามนัดบิ Brent และ WTI [13] ดชันีราคาผูบ้รโิภค(CPI) [14] ดชันีราคา
ผู้ผลิต(PPI) [14] และ สถิติการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ [15] 
รวมเป็น 9 ปัจจยั 
 ล าดบัถดัมาให้น าข้อมูลแต่ละปัจจยัในช่วง Training Data Set มา
ทดสอบทางสถิติเพื่อหาปัจจยัที่ไม่เกี่ยวข้องและท าการทดสอบหาค่า 
VIF ของแต่ละปัจจยัหากปัจจยัใดมคี่าเกิน 10 ให้ตดัทิ้งเพราะเป็นการ
บ่งชี้ว่าปัจจยันัน้ส่งผลต่อปัจจยัอื่น เนื่องจากต้องการใหปั้จจยัแต่ละตวั
เป็นอสิระต่อกนั จากนัน้ท าการทดสอบทางสถติบินโปรแกรม R-Studio 
จะได้ค่าสมัประสทิธิข์องแต่ละปัจจยัและค่า R-Squared adjust ของตวั
แบบถดถอยพหุคณู 
 เมื่อไดต้วัแบบถดถอยพหุคณูทีม่คี่า R-Squared adjust ทีเ่หมาะสม 
ใหท้ าการพยากรณ์ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อที่จะสามารถน าไป
เปรยีบเทยีบกบัชุดขอ้มลู Cross Validation Data Set และหาค่า MAPE 

2.4 การเปรียบเทียบความแม่นย าของตวัแบบการพยากรณ์ โดย
เทียบกบัชุดข้อมูล Cross Validation Data Set 
  น าผลลัพธ์การพยากรณ์ทัง้ 3 วิธีในหัวข้อ 3.3 มาเทียบกับชุด
ขอ้มลู Cross Validation Data Set เพื่อหาค่า MAPE แลว้น าค่า MAPE 
ของตวัแบบการพยากรณ์มาเปรยีบเทียบว่าตวัแบบใดที่ให้ค่า MAPE 
ต ่าที่สุด โดยตวัแบบที่มคี่า MAPE ต ่าที่สุดจะถูกน าไปวดัความแม่นย า
กบัชุดขอ้มลู Testing Data Set 

2.5 การวดัความแม่นย ากบัข้อมูล Testing Data Set 
 เมื่อน าขอ้มลูราคาเมด็พลาสตกิ PP ชุด Testing Data Set มาเทยีบ
กันระหว่างข้อมูลจริงกับที่ได้จากตัวแบบพยากรณ์ที่มีค่า MAPE ต ่า
ที่สุดจากหวัข้อ 3.4 จะได้ค่า MAPE ที่บ่งบอกถึงประสทิธิภาพของตัว
แบบ 
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3. ผลการศึกษา
3.1 ผลลพัธ์ตวัแบบการพยากรณ์ 
3.1.1 ตวัแบบปรบัเรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร์ 
(Holt - Winters Exponential Smoothing Model) 
 จากชุดข้อมูล Training Data Set เมื่อน ามาสร้างตัวแบบการ
พยากรณ์โดยวธิปีรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลทแ์ละวนิเทอร์แบบ
บวก (Additive Holt - Winters Exponential Smoothing Method) บน
โปรแกรม R-Studio จะได้ผลลัพธ์ของตัวแบบการพยากรณ์ซึ่งมีค่า 

Smoothing Parameter 𝛼 =  0.92366  𝛽 = 0 และ 𝛾 =  1 

3 .1.2 ตั ว แ บ บ Seasonal Autoregressive Integrated Moving 
Average (SARIMA) 
 จากชุดข้อมูล Training Data Set เมื่อน ามาสร้างตัวแบบการ
พยากรณ์ SARIMA บนโปรแกรม R-Studio จะได้ผลลพัธ์ของตวัแบบ
การพยากรณ์เป็น 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(2,1,1)(2,1,1)12

3.1.3 ตวัแบบถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Model) 
 เมื่อน าข้อมูลปัจจยัแต่ละตวัในช่วง Training Data Set มาทดสอบ
ทางสถติเิพื่อหาปัจจยัที่ไม่เกี่ยวขอ้งและท าการทดสอบหาค่า VIF ของ
แต่ละปัจจยัหากปัจจยัใดมคี่าเกนิ 10 ใหต้ดัทิง้จะท าใหเ้หลอืปัจจยัอสิระ
ที่ส่งผลต่อราคาเมด็พลาสติก PP ดงันี้ ดชันีการผลติเมด็พลาสตกิ PP 
สถติกิารส่งออกของโพลโิพรพลินีขัน้ปฐมภูม ิราคาน ้ามนัดบิ WTI ดชันี
ราคาผูผ้ลติ (PPI) และสถติกิารผลติรถยนต์ รวมเป็น 5 ปัจจยั โดยเมื่อ
ท าการทดสอบทางสถิติบนโปรแกรม R-Studio ท าให้ได้สมัประสทิธิ ์
ของแต่ละปัจจยัและไดค้่า R-Squared adjust เท่ากบั 0.647 ดงัรปูที ่5 

รปูท่ี 5 ค่าสมัประสทิธิข์องแต่ละปัจจยัจากโปรแกรม R-Studio 

 จากค่าสมัประสทิธิท์ี่ได้จะสามารถสรา้งตวัแบบถดถอยเชิงพหุคูณ
จากชุดขอ้มลู Training Data Set ไดด้งัสมการที ่8  

�̂� = 40.48 + 0.1642𝑋1 − (1.209 ∗ 10−7)𝑋2 +
0.2327𝑋3 − 0.1615𝑋4 − (2.124 ∗ 10−5)𝑋5       (8) 

โดยที ่�̂� หมายถงึ ค่าพยากรณ์ราคาเมด็พลาสตกิ 
  X1 หมายถงึ ค่าดชันีการผลติเมด็พลาสตกิ PP 
  X2 หมายถงึ ค่าการส่งออกของโพลโิพรพลินีขัน้ปฐมภูม ิ
  X3 หมายถงึ ราคาน ้ามนัดบิ WTI 
  X4 หมายถงึ ค่าดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) 
  X5 หมายถงึ จ านวนรถยนต์ทีถู่กผลติ 

3.2 ผลลพัธ์ความแม่นย าของตวัแบบการพยากรณ์เม่ือเทียบกับ
ชุดข้อมูล Cross Validation Data Set 
 ผลลพัธ์การพยากรณ์ในส่วนนี้เกิดจากการน าตวัแบบทัง้ 3 วธิีมา
พยากรณ์ล่วงหน้า 2 ปีแล้วท าการเทยีบผลพยากรณ์กบัราคาจรงิในชุด
ข้อมูล Cross Validation Data Set จะได้ผลลัพธ์ดังตารางที่  3 ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าตวัแบบถดถอยเชงิพหุคูณใหค้วามแม่นย ามากที่สุด
เมื่อเทยีบกบัตวัแบบปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลแบบโฮลท์และวนิเทอร์ 
และตวัแบบ SARIMA 

3.3 ผลลพัธ์ความแม่นย าของตวัแบบการพยากรณ์เม่ือเทียบกับ
ชุดข้อมูล Testing Data Set 
 จากผลลพัธใ์นขอ้ 4.2 สามารถสรุปไดว้่าตวัแบบถดถอยเชงิพหุคูณ
ใหค้วามแม่นย ามากที่สุด จงึท าการน าตวัแบบถดถอยเชงิพหุคณูมาท า
การประเมนิประสทิธภิาพโดยการเทยีบผลพยากรณ์กบัราคาจรงิในชุด
ขอ้มลู Testing Data Set จะไดผ้ลลพัธด์งัตารางที ่4 
 จากตารางที่ 4 พบว่าเมื่อทดสอบกบัชุดข้อมูล Testing Data Set 
ตัวแบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ให้ค่า MAPE ที่ 
12.56% 

4. สรปุผลการศึกษา
 งานวจิยัฉบบันี้เป็นการน าเสนอและเปรยีบเทียบแบบจ าลองการ
พยากรณ์ราคาเมด็พลาสตกิ PP ในประเทศไทย โดยในงานวจิยัฉบบันี้
ไดใ้ชต้วัแบบพยากรณ์ 3 ตวั ไดแ้ก่ ตวัแบบปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีล
แบบโฮลท์และวินเทอร์ ตัวแบบ SARIMA และตัวแบบถดถอยเชิง
พหุคณู จากผลการเปรยีบเทยีบแต่ละตวัแบบการพยากรณ์กบัชุดขอ้มูล 
Cross Validation Data Set พบว่าตัวแบบถดถอยเชิงพหุคูณ  ให้ค่า 
MAPE ที่ต ่าที่สุดคอื 4.26% จึงสรุปได้ว่าตวัแบบถดถอยเชิงพหุคูณมี
ความแม่นย ามากทีสุ่ด และเมื่อน าตวัแบบถดถอยเชงิพหุคณูมาประเมนิ
ประสทิธิภาพกบัชุดข้อมูล Testing Data Set จะได้ค่า MAPE เท่ากับ 
12.56% 
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ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบผลลพัธจ์ากการพยากรณ์และราคาจรงิใน
ชุดขอ้มลู Cross validation Data Set และค่า MAPE ทีไ่ดจ้ากแต่ละวธิ ี

Forecasting Result 

Time 
Actual 
Price 

Holt-
Winters 
Method 

SARIMA 
Multiple 

Regression 

Jan-17 45.50 42.4707 43.45932 46.263636 

Feb-17 47.00 43.4914 44.13628 44.221109 

Mar-17 47.25 43.3187 44.02169 43.497956 

Apr-17 46.25 42.3901 44.1134 45.225009 

May-17 45.25 41.4815 44.2527 45.827849 

Jun-17 43.75 42.7326 44.71503 43.384838 

Jul-17 43.25 43.8834 45.77188 43.47974 

Aug-17 43.75 45.4427 46.30133 43.383422 

Sep-17 44.75 46.2355 45.22623 46.133609 

Oct-17 44.00 46.9283 43.81631 47.462416 

Nov-17 43.00 47.7862 42.05395 46.310702 

Dec-17 44.25 46.9749 41.78417 47.309653 

Jan-18 44.25 45.9457 42.08131 49.281194 

Feb-18 45.50 46.9663 42.97147 45.465229 

Mar-18 45.50 46.7936 43.29345 47.55197 

Apr-18 45.25 45.865 43.94682 48.834728 

May-18 45.50 44.9564 44.08149 49.003284 

Jun-18 46.25 46.2075 44.52097 48.73617 

Jul-18 46.25 47.3583 45.73451 48.794941 

Aug-18 46.50 48.9177 46.04605 46.924655 

Sep-18 46.25 49.7104 44.95846 47.894215 

Oct-18 45.75 50.4033 43.53972 48.566767 

Nov-18 46.00 51.2612 41.90866 45.271059 

Dec-18 45.00 50.4499 41.80868 45.315133 

MAPE 5.64% 4.39% 4.26% 

ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบผลลพัธ์จากการพยากรณ์และราคาจรงิใน
ชุดขอ้มลู Testing Data Set และค่า MAPE ทีไ่ดจ้ากตวัแบบถดถอยเชงิ
พหุคณู 

Forecasting Result 
Time Actual Price Multiple Regression 

Jan-19 44.00 46.181744 
Feb-19 43.75 43.404128 
Mar-19 44.75 46.527327 
Apr-19 45.00 48.680016 
May-19 45.75 48.136618 
Jun-19 45.25 43.414834 
Jul-19 44.00 45.441965 
Aug-19 43.00 44.407763 
Sep-19 39.00 44.958448 
Oct-19 38.00 44.134038 
Nov-19 36.25 44.028476 
Dec-19 35.00 47.316194 
Jan-20 35.75 46.769096 
Feb-20 37.00 45.396029 
Mar-20 35.75 40.219804 
Apr-20 33.50 37.447748 
May-20 32.25 39.233193 
Jun-20 36.25 42.045199 
Jul-20 37.50 43.950001 
Aug-20 36.00 42.783908 
Sep-20 36.25 39.202091 
Oct-20 38.75 44.177583 
Nov-20 39.00 39.882633 
Dec-20 42.50 44.104247 

MAPE 12.56% 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากผลการวิจัยพบว่าตัวแบบถดถอยเชิงพหุคูณให้ค่า MAPE

เท่ากับ 12.56% ในการพยากรณ์ราคาเม็ดพลาสติก PP ซึ่งถือว่า
คลาดเคลื่อนสงูและส่งผลกระทบสงูเนื่องจากแมว้่าตวัราคาเมด็พลาสตกิ
จะอยู่ที่ 40-50 บาท/กิโลกรมั แต่เวลาใช้งานจรงิปรมิาณสัง่ซื้อจะอยู่ที่
ประมาณพันตันท าให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่พยากรณ์
คลาดเคลื่อนไป 12.56% อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อเพิ่มขึ้น
ตัง้แต่หลกัแสนถงึหลกัล้านได้ ดงันัน้จงึควรปรบัปรุงตวัแบบหรอืหาตวั
แบบชนิดอื่นที่มปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์ที่แม่นย าขึน้ เช่น การน า
ทฤษฎีการเรยีนรูข้องเครื่อง (Machine Learning) มาใช้ในการสรา้งตวั
แบบการพยากรณ์ตวัใหม่ทีม่คีวามแม่นย าในการพยากรณ์ที่สงูขึน้ เพื่อ
เป็นอกีแนวทางในการพยากรณ์ราคาเมด็พลาสตกิ PP ในไทย 
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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปรมิาณของสารช่วยยอ้มมอร์แดนในการยอ้มผา้ไหมดว้ยใบเทยีนกิง่ ไดแ้ก่ เกลอืแกง น ้าสนิมและ

กรดอะซติกิทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 1 2 4 6 และ 8 ใชอ้ตัราส่วนในการยอ้มส ีL:R 1:40 ทีอุ่ณหภมู ิ100 องศาเซลเซยีล เป็นเวลา 60 นาท ีผลการยอ้ม
สผีา้ไหมดว้ยใบเทยีนกิง่ พบว่าการยอ้มตดิสทีีด่ทีีสุ่ด คอื เกลอืแกงและน ้าสนิมทีค่วามเขม้ขน้ รอ้ยละ 8 กรดอะซติกิทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 4  การ
ทดสอบความคงทนของสต่ีอแสงแดด พบว่าเกลอืแกงและน ้าสนิม มรีะดบั 4/5 มลีกัษณะการเปลีย่นแปลงของสคี่อนขา้งเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์ดถีงึดี
ทีสุ่ด กรดอะซติกิมรีะดบั 4 การเปลีย่นแปลงของสเีลก็น้อยอยู่ในเกณฑด์ ีไมใ่ชส้ารช่วยยอ้มมรีะดบั 3/4 มลีกัษณะการเปลีย่นแปลงของสอีย่างเหน็ได้
ชดัอยู่ในเกณฑป์านกลางถงึด ี การทดสอบความคงทนของสต่ีอการซกั ค่าการเปลีย่นแปลงของสทีีไ่ด ้คอื ไม่ใชส้ารช่วยยอ้ม ผา้มลีกัษณะสซีดีจาง
อย่างเหน็ไดช้ดัอยู่ในเกณฑแ์ย่ถงึปานกลางทีร่ะดบั 2/3  น ้าสนิม มลีกัษณะสเีปลีย่นแปลงเลก็น้อย อยู่ในเกณฑด์ทีีร่ะดบั 4 และเกลอืแกง กรดอะซติกิ 
มลีกัษณะสเีปลีย่นแปลงค่อนขา้งเลก็น้อยอยู่ในเกณฑ์ดถีงึดทีีสุ่ดทีร่ะดบั 4/5 ค่าการเป้ือนตดิสทีีไ่ด ้คอื ไมใ่ชส้ารช่วยยอ้ม และเกลอืแกง มลีกัษณะสี
เป้ือนตดิค่อนขา้งเลก็น้อยอยู่ในเกณฑด์ถีงึดทีีสุ่ดทีร่ะดบั 4/5 สนิม และกรดอะซติกิ มลีกัษณะไมม่กีารเป้ือนตดิส ีอยู่ในเกณฑด์ทีีสุ่ดทีร่ะดบั 5 

Abstract 
This research aims to study the amount of Mordant auxiliaries for dyeing silk with Henna leaf. The color was extracted from 

Sodium chloride, rust water, and Acetic acid with 1, 2, 4, 6, and 8% of concentrations. The ratio of dyeing; L: R 1:40 at 100 degrees 
Celsius for 60 minutes. The study found that the best dyeing Sodium chloride with 8% concentration of rust water and 4% concentration 
of Acetic acid. Therefore, color-fastness test to sunlight found a slightly changing of color in Sodium chloride and rust water level 4/5. This 
configuration was in good to best criterion. With level 4 of Acetic acid, a slightly changing of color was in good criterion. Without auxiliaries 
level 3/4, there was an obvious changed by color in moderate to good criterion. The result from color-fastness test to washing showed; 
without auxiliaries, there was an obvious changing of color fade at bad to moderate criterion. The color changed slightly at level 2/3 of 
rust water; this configuration was in good criterion 4. There was a slight change in Acetic acid and Sodium chloride; good to best criterion 
at level 4/5.  For the staining value, Sodium chloride and without auxiliaries were in good to the best criterion; level 4/5. While acetic acid 
and rust water showed the best criterion; level 5 without stain. 

Keywords:  ไหม Silk, เทยีนกิง่ Henna, การยอ้มส ีDyeing, สารช่วยยอ้ม Auxiliaries 
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1. บทน า
เทยีนกิง่ [1] (ชือ่ สามญั เฮนน่า Henna) จดัอยู่ในวงศต์ะแบก มชีือ่

ท้องถิ่นอื่นๆ ว่าเทียนขาว เทียนแดง เทียนไม้ เทียนต้น เทียน
ข้าวเปลือก เทียนป้อม เทียนย้อม ต้นเทียนกิ่งเป็นพรรณไม้จาก
ต่างประเทศโดยจดัเป็นไม่พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดกลาง มคีวามสูงของต้น
ประมาณ 3-6 เมตร ล าตน้แตกกิง่กา้นสาขามากเป็นพุ่มกวา้ง ประโยชน์
ของเทียนกิ่งนอกจากน ามาปลูก เป็นไม้ประดบัตามวดั ปลูกเป็นไม้
ประธาน เป็นแนวรัว้บงัสายตาตามสวนสาธารณะ รมิถนนทางเดนิ รมิ
ทะเลหรอืตามบา้นเรอืนต่างๆ แลว้ในวงการเครือ่งส าอางหรอืในประเทศ
อนิเดยีเองนิยมใชใ้บสดของต้นเทยีนกิง่มาเป็นสยีอ้มผ้า ยอ้มสผีม ขน
คิว้ หนวดเครา และใชเ้ขยีนลายบนหลงัมอืหรอืฝ่าเทา้ในพธิสี าคญัต่างๆ 
หรอืเพือ่ความสวยงาม สามารถเขยีนลงบนผวิหนังไดอ้ย่างปลอดภยัไม่
มพีษิ และไม่ท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืง โดยสทีีไ่ดจ้ากใบเทยีนกิง่จะ
เป็นสีส้มแดง  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีการใช้สมุนไพร
เทยีนกิง่มานานมากกว่าพันปีแล้ว พระนางคลโีอพตัรา และพระนาง
เนฟาติแห่งอิยปิต์นอกจากทรงใช้สมุนไพรเทยีนกิง่ในการบ ารุงรกัษา
เสน้ผมแลว้ พระนางยงัทรงใชส้มนุไพรเทยีนกิง่ในการแต่งสเีล็บ และรมิ
ฝีปากของพระนางอกีดว้ย เนื่องจากปัจจุบนั “ผา้ไหมไทย” [2]  ไดช้ือ่ว่า
เป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัล ้าค่าและเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย ที่มี
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่สงัคม ปัจจุบนัผลติภณัฑผ์า้ไหมไทยเป็นที่
รูจ้กัและเป็นสนิคา้ทีน่ าชื่อเสยีงมาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก การทอ
ผา้ไหมจงึเป็นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนในชนบท การใชส้ยีอ้มธรรม [3] 
จะไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผู้ผลติและผู้บรโิภค ทัง้นี้น ้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และความสมัพันธ์
ระหว่างคนยอ้มสกีบัตน้ไม ้ย่อมก่อให ้เกดิความรกั ความหวงแหน และ
เรยีนรูท้ีจ่ะอนุรกัษ์ และปลูกทดแทนเพือ่การผลติทีย่ ัง่ยนื โดยศวิพร [4] 
ได้ศกึษาการย้อมผา้ไหมถกัด้วยน ้าจากกากกาแฟ โดยใช้สารช่วยตดิ
หลากหลายชนิด และศกึษาอิทธพิลของวธิกีารย้อมสดี้วยสารช่วยตดิ 
เช่น การย้อมสารช่วยติดก่อนยอ้ม พร้อมย้อม และหลงัย้อมต่อความ
เขม้ของส ีนอกจากนี้ยงัศกึษาเปรยีบเทยีบความคงทนของสขีองผา้ต่อ
แสง และต่อการซักที่ใช้สารช่วยติดกับผ้าที่ไม่ใส่สารช่วยติด  ผล
การศกึษาพบว่า ผา้ทีผ่่านการยอ้มทุกชิ้นใหเ้ฉดสเีหมอืนกนั (สเีหลอืง
น ้าตาล) อย่างไรก็ตามความเขม้ขน้ของสารช่วยตดิ และวธิกีารยอ้มสี
ด้วยสารช่วยตดิส่งผลต่อความเขม้ของสบีนผ้า ผ้าที่ผ่านการยอ้มดว้ย
สารช่วยติดมคีวามคงทนของสต่ีอการซกัดีกว่าผ้าที่ไม่ใช้สารช่วยติด 
ส่วนผลในดา้นความคงทนต่อแสง พบว่า ผา้ทีผ่่านการยอ้มแบบใชแ้ละ
ไม่ใชส้ารช่วยตดิมคีวามคงทนต่อแสงใกลเ้คยีงกนั  ชยัวฒัน์ [5] ศกึษา
กระบวนการผา้ยอ้มครามโดยใชย้างกลว้ยน ้าวา้ดบิเป็นสารช่วยตดิยาง
กลว้ยน ้าวา้ดบิยอ้มทบัหลงัยอ้มดว้ยสคีรามจะช่วยใหก้ารเกาะตดิของสี
ครามในผา้ฝ้ายดขีึน้ และยงัช่วยลดจ านวนครัง้ในการยอ้ม มคีวามคงทน
ของสต่ีอแสงแดดและต่อการซกัลา้งทีด่กีว่าการยอ้มแบบเดมิ อชัชา [6] 
ศกึษาการยอ้มผา้ไหมดว้ยสธีรรมชาตจิากใบชมพู่มะเหมีย่ว ผลการยอ้ม
ผา้ไหมดว้ยสธีรรมชาตจิากใบชมพู่มะเหมีย่ว โดยใชส้ารช่วยตดิจ านวน  
5 ชนิด ทีค่วามเขม้ขน้ 20 เปอร์เซ็นต์ คอื น ้าสม้สายชู น ้ามะขามเปียก 

น ้าขี้เถ้า น ้าปูนใส และน ้าเกลอื พบว่า ผลการใช้น ้าส้มสายชูเป็นสาร
ช่วยติดให้สเีหลอืงอ่อน ผลการใช้น ้ามะขามเปียกเป็นสารช่วยตดิใหส้ี
เหลอืงอมส้มหม่น ผลการใช้น ้าขี้เถ้าเป็นสารช่วยติดให้สนี ้าตาลโกโก้ 
ผลการใชน้ ้าปนูเป็นสารช่วยตดิใหส้เีหลอืงทองอมเขยีว และผลการใช้
น ้าเกลอืเป็นสารช่วยตดิใหส้เีหลอืงน ้าตาลอ่อนจากการใชส้ารช่วยตดิทัง้ 
5 ชนิด ผลทีไ่ดห้ลงัการซกัความเขม้ของสบีนผนืผ้าซดีจางลงเล็กน้อย
เมื่อเปรยีบเทยีบผลการย้อมผ้าไหมโดยใช้สารช่วยติด 5 ชนิด ความ
เขม้ขน้ 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า น ้าขีเ้ถ้า และน ้าปนูใสใหส้ไีดด้ทีีสุ่ดคอืสี
น ้ าตาลโกโก้และสีเหลืองทองอมเขียวตามล าดับ รองลงมาคือ น ้ า
มะขามเปียกใหส้เีหลอืงอมสม้หมน่ น ้าสม้สายชใูหส้เีหลอืงอ่อน เกลอืให้
สเีหลอืงน ้าตาลอ่อน และสบีนผนืผา้จะมกีารซดีจางเลก็น้อยหลงัการซกั 
ซึ่งไม่แตกต่างกนัทางสถติิ จากการศกึษาขา้งต้นผูว้จิยัท าการยอ้มสผีา้
ไหมโดยใช้อตัราส่วนระหว่างผ้าไหมกบัน ้าย้อมจากใบเทยีนกิง่ที่ L:R 
(อตัราส่วนระหว่างผา้ต่อน ้ายอ้ม) = 1:40 อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 60 นาท ีโดยท าการศกึษาสารช่วยยอ้มเกลอืแกง น ้าสนิม และ
กรดอะซติกิทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 1 2 4 6 และ 8 

2. ทฤษฎี
2.1 ระบบสี CIE L*a*b* (CIELAB) และ CIELCH [7] 
  ระบบส ี CIE L*a*b* หรอื CIELAB เป็นระบบการวดัสทีีค่ านึงถงึ
องคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 

1. Light source คอื แหล่งก าเนิดแสง เช่น แสงมาตรฐาน D 65
2. Color object คอื วตัถุมสีี
3. Observer คอื ผูส้งัเกตการณ์

CIELAB เป็นระบบการวดัสทีีพ่ฒันาจากระบบ CIE Tristimulus Value 
(x, y และ z) และ CIE Chromaticity Coordinates (x, y และ Y) โดย
ปรบัปรุงและเปลีย่นแปลงจนสามารถบอกความแตกต่างของสไีดอ้ย่าง
สม ่าเสมอและใกล้เคยีงกบัความแตกต่างของสทีี่ตามองเห็น  ปัจจุบนั
สมการทีใ่ชใ้นการระบุสเีป็นทีย่อมรบักวา้งขวางคอื CIELAB 1976 ซึง่มี
ลกัษณะ Color space ดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 CIELAB 1976 ซึง่แสดง L, a, b color space 

 โดย   L* ใชก้ าหนดค่าความสว่าง (Lightness) 
L = 0 สทีีไ่ดจ้ะมดืเป็นสดี า 
L = 100 สทีีไ่ดจ้ะสว่างเป็นสขีาว 
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a*  ใชก้ าหนดสแีดง หรอืสเีขยีว 
a   เป็น + วตัถุมสีอีอกแดง 
a   เป็น - วตัถุมสีอีอกเขยีว 
b*  ใชก้ าหนดสเีหลอืง หรอืสนี ้าเงนิ 
b   เป็น + วตัถุมสีอีอกเหลอืง 
b   เป็น – วตัถุมสีอีอกน ้าเงนิ 

2.2 ความเข้มสี (K/S) 
 ค่า K/S คือ ค่าที่ค านวณจากค่าการสะท้อนแสงตามทฤษฎีของ 
Kubelka-Munk โดย ทฤษฎดีงักล่าวจะมพีารามเิตอร์ทีส่ าคญั 2 ค่า คอื 
K และ S 

K = ค่าการดดูกลนืแสงของชิน้ตวัอย่าง 
S = ค่าการกระเจงิแสงของชิน้ตวัอย่าง 

 ส าหรบังานวสัดุสิง่ทอ จะถอืว่าไม่มกีารกระเจงิแสงในวสัดุทีย่อ้มติดสี
เพราะสีที่ใช้ย้อมจะละลายเข้าไปอยู่ในเนื้อเดียวกนักบัวสัดุที่ใช้ย้อม
ดงันัน้ค่า K และ S ของสแีละของวสัดุจะถือเป็นค่า เดยีวกนั ค่า K/S 
แสดงในสมการ 

K/S = (1-R)2  (1) 
  2R 

 เมือ่ R = ค่าการสะทอ้นแสงของชิน้ตวัอย่างเป็นเศษส่วน  
จากค่าการสะท้อนแสงที่ได้จากการวดัสขีองชิ้นตวัอย่าง จึงสามารถ
ค านวณค่า K/S ได ้ 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ขัน้ตอนการเตรียมน ้าสกดัจากใบเทียนก่ิง 

รปูที ่2 ข ัน้ตอนการด าเนินงาน 

3.2 ศึกษาปริมาณสารช่วยย้อม 
 สารช่วยย้อมได้แก่ เกลอืแกง น ้าสนิม และกรดอะซิติก ที่มคีวาม
เขม้ขน้รอ้ยละ 1 2 4 6 และ 8 ท าการยอ้มผา้ไหมและน ้ายอ้มทีส่กดัจาก
ใบเทยีนกิง่ที่อตัราส่วนระหว่างผ้าไหมกบัน ้าย้อม L:R=1:40 อุณหภูม ิ
100 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 60 นาท ีวดัค่าการตดิส ีท าการทดสอบ

ความคงทนของสต่ีอแสง (ISO105-B01) และความคงทนของสต่ีอการ
ซกั (ISO105- C10) 

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 การศึกษาปริมาณของสารช่วยย้อม 

 ผลการศกึษาปรมิาณของสารช่วยยอ้มมอร์แดนในการยอ้มผา้ไหม
ด้วยน ้ าสีที่สกัดจากใบเทียนกิ่ง ได้แก่ เกลือแกง น ้ าสนิม และกรด 
อะซติกิทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 1 2 4 6 และ 8 ดงัตารางที1่  

ตารางที ่1 ผลการยอ้มผา้ไหม ค่าK/S และCIE L*a*b* 

ชนิด % 
CIE L*a*b* 

K/S ผลการย้อม 
L* a* b* 

ไม่ใช้สาร
ชว่ยยอ้ม 

-25.64 6.29 7.25 57.08 

เก
ลอื

แก
ง 

1 -12.66 4.45 4.18 21.02 

2 -17.10 5.62 5.37 30.19 

4 -24.35 6.34 7.50 50.60 

6 -26.70 6.57 7.48 59.14 

8 -27.42 6.34 6.75 61.11 

น ้า
สน

มิ

1 -17.43 3.36 3.30 30.95 

2 -17.00 2.99 2.85 29.60 

4 -17.32 3.04 3.29 30.69 

6 -17.79 3.00 3.65 31.32 

8 -17.43 3.12 3.85 31.47 

กร
ดอ

ะซ
ติกิ

 

1 -16.76 2.99 3.56 29.52 

2 -18.06 3.49 4.36 32.49 

4 -20.48 3.88 7.20 41.11 

6 -17.94 3.32 4.04 32.08 

8 -17.6 3.43 5.51 33.10 

 จากตารางที ่1 พบว่าค่าความเขม้ของส ีK/S ของผา้ไหมทีย่อ้มดว้ย
สารช่วยยอ้มชนิดต่างๆ.พบว่า การไมใ่ชส้ารช่วยยอ้ม.มคี่า K/S.=.57.08 
การใส่สารช่วยย้อม เกลือแกงที่ความเข้มข้น ร้อยละ 8 มีค่า K/S = 
61.11 น ้าสนิมที่ความเขม้ขน้ ร้อยละ 8 มคี่า K/S = 31.47 และกรดอะ
ซิติกที่ความเขม้ขน้ร้อยละ 4 มคี่า K/S = 41.11 เป็นการย้อมติดสทีี่ดี
ทีสุ่ด  

อบ 65°C, 6 hr. 
ลา้ง ผึง่ลม 

ใบเทียนก่ิง

ใบเทยีนกิง่ 
100g/น ้า 1Lite 

กรองผา้ขาวบาง น ้ำใบเทียนก่ิง

ตม้ 100°C 
60 min 

ต าใหล้ะเอยีด 
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 โดยผลการใชส้ารช่วยติดชนิดกรดอะซิตกิในการย้อมผา้ไหมดว้ย
เทยีนกิง่  มผีลท าให้ระดบัความเขม้ของสบีนผ้าเพิม่ขึน้ พบว่า ความ
เข้มของสีเพิ่มขึ้นจนถึงความเข้มข้นของสารช่วยติดร้อยละ 4 ทัง้นี้
เนื่องจากไหมเป็นเส้นใยที่มที ัง้หมู่คาร์บอกซิลและอะมโิน ซึ่งไหมจะ
แสดงค่าความเป็นประจุที่ต่างกนัเมื่ออยู่ในสภาวะความเป็นกรดด่าง
ต่างกนั ดงัรปูที ่3 

H3N+– silk – COOH ↔  NH3
+ – silk – COO- ↔ H2N – silk – COO-  

        pH < 5                isoelectric point            (pH 5) pH > 5  

รปูที ่3 ลกัษณะการแสดงประจุของไหมทีส่ภาวะกรดด่างต่างกนั 

 การยอ้มสจีากใบเทยีนกิง่โดยใชส้ารช่วยตดิชนิดกรดอะซติกิ ท าให้
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของสยีอ้มมคี่าต ่าลง ผา้ไหมจงึแสดงประจุ
บวกเพิม่ขึ้น ท าให้สตีิดบนผ้าไหมได้ดขี ึน้ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ความ
เข้มข้นของกรดอะซิติกสูงกว่าร้อยละ 6 ความเข้มของสีบนผ้าลดลง
ตามล าดบั เนื่องจากไมม่หีมูฟั่งกช์นัเหลอืใหส้ที าปฏกิริยิาแลว้ 
การยอ้มผา้ไหมโดยใชเ้กลอืแกงเป็นสารช่วยตดินัน้ พบว่า การใส่เกลอื
แกงเป็นสารช่วยตดิช่วยเพิม่ความเขม้ของสบีนผา้ ทัง้นี้เนื่องจากเกลอื
แกงมภีาวะเป็นกลาง (pH~7) ซึ่งทีภ่าวะนี้ผา้ไหมแสดงประจุลบ (รูปที่ 
3) ดงันัน้ปรมิาณหมูฟั่งกช์นับนผา้ทีส่จีะเขา้ท าปฏกิริยิาได้
 การใชน้ ้าสนิมเป็นสารช่วยตดิในการยอ้มผา้ไหม คอื ค่าความเข้ม
ของสเีพิม่ขึน้เรื่อยๆ เมือ่ใชค้วามเขม้ขน้ของน ้าสนิมมากขึน้ เนื่องจาก
น ้าสนิมเป็นโลหะหนกัซึ่งสามารถเกดิเป็นสารเชงิซอ้นโมเลกุลใหญ่กบัสี
ยอ้มไดท้ าใหค้่าความเขม้ของสเีพิม่ขึน้ 
 จากผลการวดัค่า K/S ในตารางที่ 1 พบว่าผ้าไหมที่ย้อมด้วยใบ
เทยีนกิง่ โดยใชเ้กลอืแกงเป็นสารช่วยยอ้มมคีวามเขม้ของสสีูงสุดทีร่อ้ย
ละ 8 น ้าสนิมทีร่อ้ยละ 8 และกรดอะซติกิทีร่อ้ยละ 4 จงึเลอืกใชใ้นการ
ทดสอบขัน้ต่อไป 
4.2 การทดสอบความพอเพียงของรปูแบบจ าลอง 
 เป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าขอ้มูลที่เก็บมานัน้เป็นข้อมูลที่มี
ความถูกต้องและเหมาะสมสามารถน าไปวเิคราะหค์วามแปรปรวนและ
ค่าสมัประสทิธขิองการตดัสนิใจได ้โดยตรวจสอบคุณสมบตัขิองขอ้มลู 3 
ประการด้วยกนั คอื การทดสอบความเป็นปกติของขอ้มูล (Normality 
Test) การทดสอบความมเีสถียรภาพของความแปรปรวน (Variance 
Stability Test) และการทดสอบความเป็นอสิระของขอ้มลู (Independent 
Test)  

1) การทดสอบการกระจายแบบปกตนิัน้จะเป็นการตรวจสอบเพือ่ดู
ว่าขอ้มูลที่ได้ มานัน้เป็นการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) 
โดยน ามาสร้าง Normal Probability Plot  ซึ่งก าหนดให้ส่วนตกค้าง 
(Residual) อยู่ในแนวแกนนอน ซึ่งจะถูกเรยีงล าดบัจากค่าน้อยไปค่า
มาก กบัใหแ้กนตัง้เป็นความน่าจะเป็นสะสม [8] จากการพจิารณาส่วน
ตกค้างกับความน่าจะเป็นสะสม พบว่ามีแนวโน้มเป็นเส้นตรง จึง
สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลค่าแรงดึงสูงสุดมกีารแจกแจงแบบปกติ ดงั

แสดงในรปูที ่4 กราฟทีไ่ดจ้ากการพลอ็ตขอ้มลู K/S โดยใหค้่า P-Value 
ทีม่ากกว่า 0.05 ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% แสดงไดว้่าขอ้มลูทีท่ดลองมี
การกระจายแบบปกต ิเนื่องจากกราฟทีไ่ดม้แีนวโน้มเป็นเสน้ตรง ดงัรูป
ที ่4 

2) ทดสอบความสม ่าเสมอของความแปรปรวน
การทดสอบความสม ่าเสมอของความแปรปรวนของค่า K/S นัน้

เป็นส่วน การตรวจสอบเพือ่ดคูวามสม ่าเสมอของขอ้มลูของการกระจาย
ตวัของขอ้มลู ซึง่ในการทดลองครัง้นี้จะท าการสรา้งกราฟท านายค่าแรง
ดงึ โดยใหค้่าส่วนตกคา้ง (Residual) เป็นแกนในแนวนอน และใหค้่าที่
ถูกฟิต (Fitted Value) เป็นแกนในแนวตัง้ เพื่อทดสอบความอสิระของ
ความหนา โดยในการทดลองจะท าการพจิารณาส่วนตกคา้ง (Residual) 
กบัค่าทีถู่กฟิต (Fitted Value) โดยพบว่าค่าส่วนตกคา้งตอ้งไมม่รีปูแบบ
ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่งหรอืในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และไม่พบ
ความสัมพันธ์กับเวลาที่ถูกท านาย แต่ทว่ามีการกระจายตัวอย่าง
สม ่าเสมอจงึสามารถสรุปไดว้่าขอ้มลูนี้มคีวามแปรปรวนคงตวัสามารถ
ไปท าการวเิคราะหต่์อได ้[8] จากรปูที ่4 จะแสดงใหเ้หน็กราฟขอ้มลูทีม่ ี
ความสม ่าเสมอของการกระจายตัวของข้อมูล โดยไม่ได้มลีกัษณะที่
แสดงว่ามทีศิทางไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง และไม่มรีูปแบบแสดงให้
เหน็ 

3) การทดสอบความเป็นอสิระของขอ้มลูนัน้เป็นการตรวจสอบเพือ่
ดูว่าขอ้มลูมคีวามเป็นอสิระซึง่กนัและกนั โดยการสรา้งกราฟ Residual 
โดยให้ค่าส่วนตกค้างเป็นแกนตัง้ และให้ค่าล าดบัเวลาของการเก็บ
ขอ้มลู (Observation Order) เป็นแกนนอน โดยการทดสอบนี้ไม่พบค่า
ส่วนตกค้างมทีศิทางในการเพิ่มหรอืลด และไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบของวฎัจกัร [8] ซึ่งจะสามารถสรุปไดว้่าขอ้มลูมคีวามเป็นอสิระ
เพยีงพอ พรอ้มทีจ่ะท าการวเิคราะห์ในล าดบัถดัไป ดงัแสดงในรูปที ่ 4 
กราฟของ Residual ซึ่งแสดงให้เห็นการไม่มรีูปแบบที่แน่นอนหรอืมี
การกระจดักระจายของขอ้มูลโดยจะแปลความหมายของขอ้มูลได้ว่า 
ขอ้มลูมคีวามเป็นอสิระต่อกนั 

รปูที ่4 กราฟการทดสอบความพอเพยีงของรปูแบบจ าลอง

จากผลการวเิคราะหพ์บว่า ค่าเศษเหลอืของขอ้มลูมคีุณสมบตัทิัง้ 3 
ประการ คอืมคีวามเป็นปกตขิองขอ้มูล  มีความเสถียรภาพของความ
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แปรปรวน และมคีวามเป็นอสิระ ดงันัน้จงึสรุปไดว้่าขอ้มลูในการทดลอง
นี้มคีวามน่าเชื่อถือและเหมาะสม สามารถน าขอ้มูลค่าK/S ไปท าการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนและค่าสมัประสทิธิข์องการตดัสนิใจต่อไปได ้
4.3 การวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบ Two-way ANOVA จากค่า K/S 
ของการยอ้มสใีบเทยีนกิง่ จะใชโ้ปรแกรม Minitab R17 ในการวเิคราะห์
ความแปรปรวน แลว้น ามาพจิารณาค่าประมาณสมัประสทิธิก์ารถดถอย
ของค่าแรงดงึสงูสุด โดยมสีมมตฐิานการทดลองดงันี้ 

สมมตฐิาน  H0 : ปัจจยัไมม่ผีลต่อค่า K/S 
 H1 : ปัจจยัมผีลต่อค่า K/S 

 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ระดบันัยส าคญั 0.05 โดยมเีกณฑ์ในการ
ตัดสินใจ คือ ถ้าค่า P-Value มคี่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธ H0 ซึ่งจะ
หมายความว่าตวัแปรทีท่ าการศกึษามผีลต่อ ค่าแรงดงึสงูสุด ซึง่ผลลพัธ์
ทีไ่ดจ้ากโปรแกรม Minitab R17 จะใชใ้นการวเิคราะห ์ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูค่า K/S จากโปรแกรม Minitab R17 

Analysis of Variance 
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
percent 4 7.0873  1.77183  2.94  0.091 
type     2   1.3794  0.68968  1.14  0.366 
Error  8   4.8240  0.60300 
Total   14  13.2907 
Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) 
0.7765 63.70%   36.48% 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามตารางที่ 1 ซึ่งจะให้ค่า
สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ R-sq เท่ากบั 63.70 % ซึ่งมคี่าค่อนขา้งต ่า R-
sq (adj) เท่ากบั 36.48% (มคี่าน้อยกว่า 70%) หมายความว่า ความ
แปรปรวนทีเ่กดิขึน้ในการทดลองมาจากปัจจยัการทดลอง 63.70 % นี้ 
100% เป็นความแปรปรวนทีไ่มไ่ดม้กีารควบคุม 

การวเิคราะหปั์จจยัปรมิาณของสารช่วยยอ้ม (Percent) จากตาราง
ที ่2 พบว่าค่า P-Value เท่ากบั 0.091 ซึง่มคี่ามากกว่าค่าระดบันยัส าคญั 
0.05 ดงันัน้จงึยอมรบัH0 ปฏเิสธ H1 และสรุปไดว้่าตวัแปรปรมิาณของ
สารช่วยยอ้ม (Percent) นัน้ไมม่อีย่างมนียัส าคญัต่อค่า K/S  
 การวเิคราะห์ปัจจยัชนิดของสารช่วยย้อม (Type) จากตารางที่ 2 
พบว่าค่า P-Value เท่ากบั 0.366 ซึ่งมคี่ามากกว่าค่าระดบันัยส าคัญ 
0.05 ดงันัน้จงึ ดงันัน้จงึยอมรบัH0 ปฏเิสธ H1 และสรุปไดว้่าตวัแปรชนดิ
ของสารช่วยยอ้ม (Type) นัน้ไมม่อีย่างมนียัส าคญัต่อค่า K/S  
4.4 ความคงทนของสี 
 นิยามความคงทนของส ี[9] คอืความสามารถในการรกัษาสยีอ้มเดมิ
ภายใต้อทิธพิลของปัจจยัภายนอกชนิดอื่นๆ ในกระบวนการใชย้อ้มสิง่
ทอ หรอืเราสามารถก าหนดความคงทนของสไีดเ้ช่นนี้   ความคงทนของ
สหีมายถึงความต้านทานของสทีี่จะซดีจางหรอืมเีลอืดออกของวสัดุสิง่
ทอที่ย้อมหรอืพมิพ์กบัอทิธพิลประเภทต่างๆ เช่น น ้า แสง การถู การ

ซกัการระบายเหงือ่ เป็นตน้ ซึง่เป็นตวับ่งชีท้ีส่ าคญั เพือ่วดัคุณภาพของ
ผลติภณัฑย์อ้มส ี

4.4.1 การทดสอบความคงทนของสีต่อแสง 

 ความคงทนต่อแสงหรอืทีเ่รยีกว่าความคงทนต่อแสงแดดหมายถึง
ความสามารถในการรกัษาสเีดมิของผ้ายอ้มเมือ่ส่องสว่าง ความคงทน
ของสนีัน้ใชเ้ปรยีบเทยีบกบัความแตกต่างโดยมตีวัเลขยิง่น้อยแสดงว่า
แตกต่างมาก ถา้ตวัเลขสงูขึน้จนถงึเลข 5 แสดงว่าไมแ่ตกต่างกนั  

ตารางที ่3 ผลการทดสอบความคงทนของสต่ีอแสงแดด 

 จากตารางที ่3 การไมใ่ชส้ารช่วยยอ้ม ผลของการเปลีย่นแปลงของ
ส ี(Color Change) อยู่ในระดบั 3/4 คอื มลีกัษณะการซดีจางของสอีย่าง
เห็นได้ชดัความคงทนของสีต่อแสงแย่ถึงปานกลาง เกลอืแกงและน ้า
สนิม ผลของการเปลีย่นแปลงของส ีอยู่ในระดบั 4/5 คอื ลกัษณะสมีกีาร
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเล็กน้อย ความคงทนของสีต่อแสงดีถึงดีที่สุด 
กรดอะซิตกิ ผลของการเปลี่ยนแปลงของส ีอยู่ในระดบั 4 ลกัษณะสมีี
การเปลีย่นแปลงลกัษณะสมีกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย ความคงทนของ
สต่ีอแสงด ี
4.4.2 การทดสอบความคงทนของสีต่อการซกั 

 ในการทดสอบความคงทนต่อการซกัระดบัของความต้านทานของ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอย้อมหรือพิมพ์กับผลกระทบของสภาพการซักที่
แตก ต่างกันมีการตรวจสอบขึ้นอยู่ ก ับลักษณะการทอผ้าและ
วตัถุประสงค์ของการใชง้าน การทดสอบเหล่านี้สามารถน าไปใชก้บัทัง้
ผ้าทอและเส้นด้ายและเส้นใยที่ท าขึ้น  ในขณะที่ท าการทดสอบความ
คงทนต่อการซัก  อุณหภูมิเวลาการซัก ความถี่ การใส่น ้ าสบู่หรือ
ผงซกัฟอกทีใ่ชใ้นกระบวนการลา้งสารเคมทีีเ่ตมิลงในน ้าลา้งอุปกรณ์ซกั
ผา้และบรรจุภณัฑท์ีใ่ชน้ ้าบรสิุทธิแ์ละผา้ทีใ่ชใ้นการซกัผา้เป็นปัจจยัหลกั 

ตารางที ่4 ผลการทดสอบความคงทนของสต่ีอการซกั 
ชนิดของช่วยสารย้อม Color Change Color Stain 
ไมใ่ชส้ารชว่ยยอ้ม 2/3 4/5 
เกลอืแกง 4/5 4/5 
น ้าสนิม 4 5 
กรดอะซติกิ 4/5 5 

 จากตารางที ่4 ผลการทดสอบสต่ีอการซกัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ
คอื ค่าการเปลีย่นแปลงของส ี(Color Change) เป็นการทีส่บีนผา้มกีาร
เปลีย่นแปลงไปหลงัจากการซกัลา้ง และค่าการเป้ือนตดิส ี(Color Stain) 
เป็นการทีส่ตีกใส่ผา้ขาว ท าใหผ้า้ขาวมกีารเลอะเป้ือน   

ชนิดของสารช่วยย้อม Color Change 
ไมใ่ชส้ารช่วยยอ้ม 3/4 
เกลอืแกง 4/5 
น ้าสนิม 4/5 
กรดอะซติกิ 4 
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 ผลของการเปลีย่นแปลงของส ี (Color Change) เมือ่ไม่ใชส้ารช่วย
ยอ้ม อยู่ในระดบั 2/3 คอื มลีกัษณะการซดีจางของสอีย่างเหน็ไดช้ดัและ
ความคงทนของสแีย่ถงึปานกลาง น ้าสนิม อยู่ในระดบั 4 คอื มลีกัษณะ
การเปลีย่นแปลงของสเีลก็น้อยและความคงทนของสดี ีเกลอืแกง และ
กรดอะซิติก อยู่ในระดับ 4/5 คือ มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสี
ค่อนขา้งเลก็น้อยและความคงทนของสดีถีงึดทีีสุ่ด  
 ผลของการเป้ือนติดส ี(Color Stain) การเป้ือนตดิสใีนระดบั 4 คอื 
ลกัษณะการเป้ือนตดิสปีานกลางถงึด ีไดแ้ก่ น ้าสนิม  การเป้ือนตดิสใีน
ระดบั 4/5  คอื ลกัษณะการเป้ือนติดสคี่อนขา้งเล็กน้อย ได้แก่  ไม่ใช้
สารช่วยยอ้ม และเกลอืแกง การเป้ือนตดิสใีนระดบั 5 คอื ไมม่กีารเป้ือน
ตดิสลีงบนผา้ขาว 

5. สรปุ
จากการยอ้มผา้ไหมกบัน ้าสทีีส่กดัจากใบเทยีนกิง่ทีอ่ตัราส่วน 1:40 

ทีอุ่ณหภมู ิ100  องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 60 นาท ีโดยใชส้ารช่วยยอ้ม
เกลอืแกง น ้าสนิม และกรดอะซติกิ ทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 1 2 4 6 และ 
8  ผลของการยอ้มสดีทีีสุ่ดไดแ้ก่ เกลอืแกงทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 8 น ้า
สนิมทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 8 และกรดอะซติกิทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 4  
 ผลทดสอบความคงทนของสต่ีอแสง โดยน าผา้ไหมทีผ่่านการยอ้มสี
ดว้ยน ้าสทีีส่กดัจากใบเทยีนกิง่และสารช่วยยอ้มทีม่คี่าการตดิสสีูงสุดมา
ท าการทดสอบผลที่ได้ พบว่า เกลือแกงและน ้าสนิม มีลักษณะการ
เปลีย่นแปลงของสคี่อนขา้งเลก็น้อยอยู่ในเกณฑ์ดถีงึดทีีสุ่ดทีร่ะดบั 4/5
กรดอะซติกิ การเปลีย่นแปลงของสเีลก็น้อยอยู่ในเกณฑด์ทีีร่ะดบั 4 การ
ไม่ใชส้ารช่วยยอ้ม มลีกัษณะการเปลีย่นแปลงของสอีย่างเหน็ไดช้ดัอยู่
ในเกณฑป์านกลางถงึดทีีร่ะดบั 3/4  

ผลทดสอบความคงทนของสต่ีอการซกั โดยน าผ้าไหมที่ผ่านการ
ยอ้มสดีว้ยน ้าสทีีส่กดัจากใบเทยีนกิง่และสารช่วยยอ้มมาท าการทดสอบ
ค่าการเปลีย่นแปลงของสทีีไ่ด ้คอื การไมใ่ชส้ารช่วยยอ้ม ผา้มลีกัษณะสี
ซดีจางอย่างเหน็ไดช้ดัอยู่ในเกณฑ์แย่ถงึปานกลางทีร่ะดบั 2/3 น ้าสนิม 
มลีกัษณะสเีปลีย่นแปลงเลก็น้อย อยู่ในเกณฑด์ทีีร่ะดบั 4 และเกลอืแกง 
กรดอะซติกิ มลีกัษณะสเีปลีย่นแปลงค่อนขา้งเลก็น้อยอยู่ในเกณฑด์ถีงึ
ดทีี่สุดที่ระดบั 4/5 ค่าการเป้ือนติดสี คอื การไม่ใช้สารช่วยย้อม เกลอื
แกง มลีกัษณะสีเป้ือนติดค่อนข้างเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีที่สุดที่
ระดบั 4/5 และน ้าสนิม กรดอะซิติก ไม่มกีารเป้ือนติดสอียู่ในเกณฑ์ดี
ทีสุ่ดทีร่ะดบั 5 

6. กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณผู้ร่วมวจิยัและนักศกึษาทุกคนที่ช่วยเก็บขอ้มูลในการ
ด าเนินงานวจิยัจนสามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี 

7. ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการทดลองซ ้าในแต่ละปัจจัยเพื่อยืนยันผลในเชิงลึกควร
พจิารณาจ านวนซ ้าของของทดลองทีม่ากขึน้และการทดสอบทางสถติิ

อื่นประกอบการวเิคราะห์ผล ทัง้นี้เนื่องจากขอ้จ ากดัทางวตัถุดบิที่มมีา
จากแหล่งเดยีวกนั ส าหรบัการทดลองในระยะแรกผูว้จิยัมุ่งเน้นในเรือ่ง
ชนิดของสารช่วยย้อมและปริมาณสารที่มผีลต่อความคงทนของสีต่อ
แสงและต่อการซกัในขัน้ตน้
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เครืองทดสอบความแขง็ Brinell, Rockwell, Vickers ทงัแบบตงัโต๊ะและพกพา ชนิงานมาตรฐาน

หอ้งปฏิบตัิการสอบเทียบเครืองทดสอบความแขง็ ซงึไดร้บัการรบัรองมาตราฐาน ISO/IEC17025

Profile Projector, VDO measuring system, 

Force Testing Machines จาก Starrett- USA





จำหนาย วัสดุ อุปกรณกอสราง เคร�่องมือชาง 

อุปกรณไฟฟา อุปกรณประปา งานเช�่อม งานทาสี 

และอุปกรณตกแตงบานทุกชนิด

รานธีรภัทรรานธีรภัทร

ครบวงจร

โทร. 074-300441-2, 0815403555



บริษัท ไทยนิตโชอิ จำกัด

THAINITSHOEI CO.,LTD

Support Manufacturing Automotive Industrial 

Product

For Pack's Machine Parts

Parts.

Compound Die

Inspection Jigs .

Leak Test Machine

128/973 M.1 Tepalak Rd. T.Bangsaothong, A.Bangsaothong, Samutprakarn 10570

Tel. 02 763 8871-2  Fax 02 763 8870      www.thainitshoei.com     E-mail.com tnc@thainitshoei.com 

THAINITSHOEI CO.,LTD

Product

วิสัยทัศน
บริษัท ไทยนิตโชอิ จำกัด ตองเปนผูเชี่ยวชาญ ในการสรางผลิตภัณฑ 

Jig & Fixture, Die set, Motion Technology, Pallet, Dolly, Racking

หลักการบริหาร
   บริษัท ไทยนิตโชอิ จำกัด วาง Positioning องคกรใหเปนผูสงมอบ

ผลิตภัณฑและบริการ (Supply) ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

(Demand) โดยมีการนำกลยุทธทางการตลาด และกลยุทธทางวิศวกรรม

เพื่อการสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดหลักการ ทำธุรกิจที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  และการจัดการความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาฝกอบรม 

ใหพนักงานในทุกระดับตระหนักรู เพื่อสรางสวนแบงของตลาด ตลอดจน

ความเติบโตทางธุรกิจ มั่งคั่ง ยั่งยืนบนหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. บริหารจัดการ ความตองการ ลูกคา Requirement
2. พัฒนาความสามารถบุคลากร Respond - Thinking Knowledge & Skill

3. บริหารจัดการ เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ Technology





ออกแบบและรบัเหมางานโครงสร้างเหลก็ ผลิตเคร่ืองจกัร 
งานถงับรรจนุ ้ายางพารา งานไลน์ผลิน ้ายางข้น ระบบบ าบดักล่ิน

TC ENGINEERING SONGKHLA CO.,LTD
193 หมู4่ ต ำบลโคกมว่ง อ ำเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลำ

Tel. 089-0013428 
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